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ABSTRAK 

Sari, Kurnia Novita. 2014. Keefektifan Model Pembelajaran POE (Predict-

Observe-Explain) terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar IPA Materi 

Perubahan Sifat Benda pada Siswa Kelas V SD Negeri Kejambon 4 Kota 

Tegal. Skripsi Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Mur Fatimah, 

S.Pd., M.Pd., Pembimbing II: Drs. Yuli Witanto, M.Pd. 

Kata Kunci: Model POE, aktivitas belajar, hasil belajar, IPA, perubahan sifat 

benda 

 

Untuk menciptakan pembelajaran IPA bermakna, guru harus mampu 

mendesain model pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat berpartisipasi 

aktif, kreatif, dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Model POE 

(Predict-Observe-Explain) cocok untuk diterapkan pada pembelajaran IPA di 

sekolah dasar karena siswa diberikan kebebasan untuk memprediksi, mengamati, 

menganalisis, dan menarik kesimpulan sendiri. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui keefektifan model pembelajaran POE terhadap aktivitas dan hasil 

belajar siswa antara pembelajaran yang menggunakan model POE dengan 

pembelajaran yang menggunakan model konvensional dalam pembelajaran IPA 

materi perubahan sifat benda.  

Desain penelitian ini menggunakan Quasi Experimental Design dengan 

bentuk Nonequivalent Control Group Design. Populasi dalam penelitian ini yaitu 

siswa kelas V SD Negeri Kejambon 4 dan10 Kota Tegal tahun ajaran 2013/2014 

yang berjumlah 58 siswa. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu probability sampling dengan metode simple random sampling. Kemudian, 

diperoleh sampel yang berasal dari kelas V SD Negeri kejambon 4 sebagai kelas 

eksperimen sejumlah 21 siswa dan  kelas V SD Negeri Kejambon 10 sebagai 

kelas kontrol sejumlah 31 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

meliputi dokumentasi, observasi, tes, dan wawancara tidak terstruktur. Teknik 

analisis data yang digunakan meliputi uji normalitas, homogenitas, dan analisis 

akhir. Pengujian analisis akhir atau hipotesis penelitian menggunakan uji-t.  

Berdasarkan hasil uji hipotesis data aktivitas belajar siswa dengan 

perhitungan menggunakan uji hipotesis komparatif dua sampel independen 

diperoleh 22,341 > 1,676 (thitung > ttabel) sehingga Ha diterima dan Ho ditolak, atau 

aktivitas belajar IPA siswa dengan penerapan model POE lebih tinggi daripada 

aktivitas belajar IPA siswa dengan penerapan model pembelajaran konvensional. 

Selanjutnya, Berdasarkan hasil uji hipotesis data hasil belajar siswa dengan 

perhitungan menggunakan uji hipotesis komparatif dua sampel independen 

diperoleh 2,485 > 1,676 (thitung > ttabel), maka Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan 

kata lain, hasil belajar IPA siswa dengan penerapan model POE lebih tinggi 

daripada hasil belajar IPA siswa dengan penerapan model pembelajaran 

konvensional. Jadi dapat disimpulkan bahwa, penerapan model POE terbukti 

efektif terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA materi 

perubahan sifat benda.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan sebuah bangsa yang berdiri atas dasar cita-cita yang 

diwujudkan secara bersama-sama oleh sekelompok orang yang menamakan 

dirinya sebagai bangsa Indonesia. Bangsa yang berdiri kokoh mempunyai cita-cita 

yang tertuang dalam tujuan nasional dan dijadikan sebagai landasan berdirinya 

sebuah bangsa. Tujuan nasional bangsa Indonesia yang ada sejak berdirinya 

Indonesia termuat secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 

Pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 

tujuan nasional bangsa Indonesia yang menyatakan bahwa “…untuk membentuk 

suatu Pemerintahan Negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa….”. Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia 

yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan salah satu upaya 

yang ditempuh dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 

2003 Bab II Pasal 3, telah dirumuskan secara tegas mengenai dasar, fungsi, dan 

tujuan pendidikan nasional bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
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beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Berdasarkan isi dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 

20 tahun 2003 Bab II Pasal 3, secara jelas menerangkan bahwa titik tumpu 

pembangunan suatu bangsa terletak pada keberlangsungan proses pendidikan 

nasionalnya. Pendidikan Nasional Indonesia diselenggarakan untuk membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat serta berakhlak mulia. Proses 

pendidikan Nasional dapat ditempuh melalui jalur pendidikan yang terdiri atas 

pendidikan formal, nonformal, dan informal. Jenjang pendidikan formal terdiri 

atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 

 Secara formal dan institusional, sekolah dasar masuk pada kategori 

pendidikan dasar. Pendidikan dasar menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 17 ayat 2 merupakan jenjang pendidikan yang 

melandasi jenjang pendidikan menengah; pendidikan dasar berbentuk sekolah 

dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta 

sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs.), atau bentuk 

lain yang sederajat. 

Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 20 

Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menjelaskan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Alam merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib terdapat 

dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Lebih lanjut, dalam lampiran 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (PERMENDIKNAS) Republik Indonesia 

Nomor 22 tahun 2006 dijelaskan bahwa “Kelompok mata pelajaran ilmu 
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pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk mengenal, 

menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan 

mandiri”. Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa mata pelajaran ilmu 

pengetahuan alam di tingkat sekolah dasar mengarahkan siswa untuk mengenal, 

menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan alam, serta menanamkan 

kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif, dan mandiri pada 

tingkatan usia siswa sekolah dasar. 

Berbagai alasan mendasari dimasukkannya Ilmu Pengetahuan Alam dalam 

kurikulum sekolah, termasuk sekolah dasar. Menurut Samatowa (2011: 6), IPA 

sangat berfaedah bagi keberlangsungan bangsa. Kesejahteraan materiil suatu 

bangsa banyak sekali tergantung pada kemampuan bangsa itu dalam bidang IPA, 

sebab IPA merupakan dasar teknologi, dan disebut sebagai tulang punggung 

pembangunan. Sejalan dengan dinamika perkembangan kehidupan berbangsa dan 

bernegara yang ditandai semakin terbukanya persaingan antarbangsa yang 

semakin ketat, maka bangsa Indonesia harus siap menghadapi tantangan demi 

kemajuan pembangunan serta mampu bersaing dengan bangsa lain. Oleh karena 

itu, penanaman kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan 

mandiri pada siswa sekolah dasar melalui Ilmu Pengetahuan Alam sangat 

diperlukan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia di masa mendatang. 

Jenjang pendidikan dasar sering dijadikan sebagai tonggak awal 

peningkatan sumber daya manusia (SDM). Banyak pihak menaruh perhatian besar 

bahwa pendidikan dasar adalah jembatan bagi upaya peningkatan pengembangan 
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SDM bangsa untuk dapat ikut andil dalam berkompetisi pada skala regional 

maupun internasional. Selain itu, sekolah dasar merupakan landasan bagi 

pendidikan selanjutnya. Kualitas pendidikan menengah dan pendidikan tinggi 

tergantung kepada dasar kemampuan dan keterampilan yang dikembangkan sejak 

tingkat sekolah dasar. Kualitas pendidikan yang baik di tingkat sekolah dasar akan 

menghasilkan kualitas pendidikan yang sistematik pada jenjang pendidikan 

selanjutnya. Oleh karena itu, pada tingkat sekolah dasar sangat memungkinkan 

untuk dikembangkan usaha dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dalam 

bentuk peningkatan kualitas pembelajaran. 

Susanto (2013: 53-54) menyebutkan bahwa: 

Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari segi proses dan segi hasil. 

Dari segi proses, pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas 

apabila seluruhnya atau sebagian besar peserta didik terlibat secara 

aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran, 

disamping menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, semangat 

belajar yang besar, dan percaya pada diri sendiri. Dari segi hasil 

pembelajaran dikatakan efektif apabila terjadi perubahan tingkah 

laku yang positif, tercapainya tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. Lebih lanjut, proses pembelajaran dikatakan berhasil dan 

berkualitas apabila masukan merata, menghasilkan output yang 

banyak dan bermutu tinggi, serta sesuai dengan kebutuhan, 

perkembangan masyarakat, dan pembangunan. 

 

 Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa kualitas 

pembelajaran dapat ditingkatkan dengan melibatkan berbagai macam komponen 

yaitu masukan, proses, dan keluaran dalam proses pendidikan. Pada komponen 

proses, pendidik merupakan salah satu unsur penting yang berperan dalam proses 

pembelajaran siswa di kelas. Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan 

pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses 

pembelajaran. Guru sebagai pendidik harus mampu menciptakan pembelajaran 
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yang kondusif, efektif, dan menyenangkan. 

Perkembangan globalisasi yang semakin bergerak maju menuntut dunia 

pendidikan untuk selalu mengubah proses berpikirnya. Tantangan yang akan 

dihadapi di masa mendatang semakin menuntut pemikiran luas dan mendalam 

agar dapat menjalani masa depan yang gemilang. Rancangan pembelajaran dalam 

proses pendidikan harus segera dibenahi untuk mempersiapkan siswa yang siap 

menghadapi tantangan masa depan yang kian tidak menentu. Hal tersebut tidak 

hanya terkait dengan kewajiban seorang guru untuk mendorong dan memotivasi 

siswa agar belajar pengetahuan dan keterampilan yang signifikan, tetapi juga 

terkait dengan tugas guru untuk memicu dan memacu siswa agar bersikap 

inovatif, menjadi lebih kreatif, adaptif, dan fleksibel dalam menghadapi 

kehidupannya sehari-hari.   

Perkembangan globalisasi menimbulkan kesadaran bagi guru bahwa 

strategi, model, dan metode pembelajaran konvensional saja tidak akan cukup 

membantu siswa untuk menyerap materi pelajaran dalam rangka mempersiapkan 

diri menghadapi tantangan masa depan. Guru dituntut untuk inovatif, kreatif, dan 

progresif serta mampu membawa suasana pembelajaran yang menyenangkan baik 

di dalam kelas maupun lingkungan pembelajaran. Suasana pembelajaran yang 

menyenangkan mendorong terjadinya interaksi pembelajaran yang komunikatif, 

intensif, dan efisien. Dalam hal ini, guru dituntut untuk profesional yakni 

memiliki kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam 

yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi 

yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP, penjelasan Pasal 28 
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ayat 3 butir c), artinya guru harus memiliki pengetahuan yang luas berkenaan 

dengan bidang studi atau subjek matter yang akan diajarkan serta penguasaan 

didaktik metodik dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritis, mampu 

memilih model, strategi, dan metode yang tepat serta mampu menerapkannya 

dalam kegiatan pembelajaran (Rusman 2012: 23).  

Asas Tut Wuri Handayani menyatakan bahwa sebagai pendidik hendaknya 

mampu menyalurkan dan mengarahkan perilaku dan segala tindakan siswa untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang dirancang. Oleh karena itu, pendidik harus 

berusaha melibatkan fisik, mental, intelektual, dan emosional siswa secara 

maksimal dan optimal di dalam mengaktualisasikan pengalaman belajar siswa 

(Munib, Budiyono, dan Suryono 2010: 70-71). Dengan demikian, guru tidak 

boleh hanya sekedar mentransfer informasi kepada siswa dalam proses 

pembelajaran tetapi guru harus mampu melibatkan siswa secara aktif dalam 

proses pembelajaran dengan mengaktualisasikan pengalaman belajar mereka 

sendiri. Demikian halnya dengan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

yang menuntut keterlibatan siswa secara aktif dengan mengaktualisasikan 

pengalaman belajar secara langsung. 

Semiawan (2008: 103) menyebutkan bahwa: 

Sains adalah pengkajian dan penerjemahan pengalaman manusia 

tentang dunia fisik dengan cara teratur dan sistematis. Jadi harus 

mencakup semua aspek pengetahuan yang dihasilkan oleh aplikasi 

metode saintifik, bukan saja fakta dan konsep proses saintifik tetapi 

juga berbagai variasi aplikasi pengetahuan dan prosesnya seperti 

pengamatan, pengelompokan, perkiraan serta penilaian dan 

interpretasi, yang seyogyanya sudah diajarkan sejak dini. 
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Fowler (1951) dalam Aly dan Rahma (2011: 18) mengemukakan bahwa 

“IPA merupakan ilmu yang sistematis dan dirumuskan, yang berhubungan dengan 

gejala-gejala kebendaan dan didasarkan terutama atas pengamatan dan induksi”. 

IPA memuat suatu pengetahuan teoritis yang diperoleh/disusun dengan cara yang 

khas dan khusus, yaitu melakukan observasi eksperimentasi, penyimpulan, 

penyusunan teori, eksperimentasi, dan demikian seterusnya kait-mengkait antara 

cara yang satu dengan cara yang lain. Selanjutnya, Susanto (2013: 167) 

memperkuat pernyataan sebelumnya yang menyatakan bahwa “sains atau IPA 

adalah usaha manusia dalam memahami alam semesta melalui pengamatan yang 

tepat pada sasaran, serta menggunakan prosedur, dan dijelaskan dengan penalaran 

sehingga mendapatkan suatu kesimpulan”. 

Dari pernyataan tentang pengertian IPA (sains), dapat disimpulkan bahwa 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia 

dalam memahami alam semesta dan segala isinya melalui metode ilmiah yakni 

observasi dan eksperimentasi, yang nantinya diharapkan menghasilkan 

kesimpulan yang tepat dan akurat. Melalui observasi dan eksperimen siswa tidak 

hanya akan belajar tentang fakta dan konsep tetapi juga akan belajar cara berpikir 

dan pemecahan masalah yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Semiawan (2008: 104) mengemukakan bahwa “sains tidak bisa diajarkan 

semata dengan ceramah. Pendidikan Sains berarti bahwa proses pembelajaran 

terjadi by doing science di mana mereka yang belajar bukan menjadi spektator, 

melainkan aktif terlibat sejak dini dalam pengalaman nyata”. Learning by doing 

adalah konsep belajar yang menghendaki adanya penyatuan usaha mendapatkan 
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kesan dengan cara berbuat. Belajar sambil berbuat termasuk latihan. Latihan 

termasuk cara yang baik untuk memperkuat ingatan (Djamarah 2011: 45). 

Pengetahuan yang diperoleh sendiri oleh siswa dengan jalan melakukan dan 

mengalami secara langsung akan menyebabkan informasi yang diterima mudah 

tersimpan di dalam otak. Sehingga informasi yang diterima tidak mudah hilang 

karena bersifat abstrak dan hanya sekedar teori. Terjadinya abstraksi pada benak 

seseorang nantinya karena dapat diciptakannya sendiri model tertentu melalui 

pengalaman belajar yang melibatkannya secara sosial dan emosional.  

Disamping itu, dengan proses doing sains siswa akan belajar 

mengonstruksikan pengetahuan yang diperoleh ke dalam kepalanya. Susanto 

(2013: 95) mengemukakan bahwa: 

Konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan dikonstruksi 

sendiri oleh individu dan pengalaman merupakan kunci utama dari 

belajar bermakna. Belajar bermakna tidak akan terwujud hanya 

dengan mendengarkan ceramah atau dengan membaca buku tentang 

pengalaman orang lain. Memahami sendiri merupakan kunci utama 

kebermaknaan dalam pembelajaran. 

 

 Model transmisi anak yang belajar sains, dengan cara belajar 

memompakan pengetahuan itu dalam benaknya tidak menghasilkan pengertian, 

kecuali kalau mereka terlibat dalam proses doing sains (Semiawan 2008: 104). 

Oleh karena itu, sangat penting bagi guru untuk menciptakan pembelajaran IPA di 

sekolah dasar yang bermakna sehingga memungkinkan siswa berpartisipasi aktif 

dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran.  

Untuk menciptakan pembelajaran IPA yang bermakna, maka guru harus 

mampu mendesain model pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat 

berpartisipasi, aktif, kreatif, terhadap materi yang diajarkan. Dengan cara 
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demikian, diharapkan siswa dapat memahami materi yang diberikan dan mencapai 

pembelajaran yang bermakna. Selain itu, proses pembelajaran akan lebih variatif, 

inovatif, dan konstruktif dalam merekonstruksi wawasan pengetahuan dan 

implementasinya sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas peserta 

didik.  

Joyce (1992) dalam Trianto (2009: 22) mengemukakan bahwa “setiap 

model pembelajaran mengarahkan kita ke dalam mendesain pembelajaran untuk 

membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai”. 

Model pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran bukan hanya 

disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai tetapi disesuaikan pula dengan 

bahan atau materi pembelajaran serta karakteristik dan kebutuhan siswa. Model 

pembelajaran IPA yang digunakan di sekolah dasar dilakukan dengan penelitian 

sederhana yang memungkinkan siswa memperoleh pengalaman langsung melalui 

pengamatan, diskusi, dan penyelidikan sederhana. Model pembelajaran seperti itu 

dapat menumbuhkan sikap ilmiah siswa yang dapat melatih sikap berpikir kritis 

melalui pembelajaran IPA. 

Model pembelajaran POE (Predict-Observe-Explain) merupakan suatu 

model yang efisien untuk menciptakan diskusi para siswa mengenai konsep ilmu 

pengetahuan. Model pembelajaran POE melibatkan siswa dalam meramalkan 

suatu fenomena, melakukan observasi melalui demonstrasi atau eksperimen, dan 

akhirnya menjelaskan hasil demonstrasi dan ramalan mereka sebelumnya 

(Indrawati dan Setiawan 2009: 45). Kemampuan POE (prediksi, observasi, 

eksplanasi) dapat menyelidiki gagasan siswa dan cara mereka dalam menerapkan 
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pengetahuan pada keadaan yang sebenarnya (praktikum). 

Pembelajaran dengan menggunakan model POE sesuai dengan 

karakteristik siswa SD yakni senang bermain, bergerak, bekerja dalam kelompok, 

dan merasakan atau melakukan/meragakan sesuatu secara langsung. Pembelajaran 

ini memungkinkan siswa berpindah atau bergerak dan bekerja atau belajar dalam 

kelompok, mengandung unsur permainan, serta memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. Kesiapan guru untuk mengenal 

karakteristik siswa dalam pembelajaran merupakan modal utama penyampaian 

bahan belajar dan menjadi indikator suksesnya pelaksanaan pembelajaran (Sagala 

2011: 62). 

Dilihat dari karakteristiknya, model POE cocok untuk diterapkan pada 

pembelajaran IPA di SD kelas V materi perubahan sifat benda. Materi tersebut 

berkaitan dengan perubahan benda yang sering ditemukan dalam kehidupan 

sehari-hari. Melalui POE, siswa diharapkan dapat memprediksi bagaimana suatu 

fenomana terjadi yakni penyebab perubahan sifat benda serta perubahan benda 

yang dapat dan tidak dapat kembali. Kemudian, siswa melakukan pengamatan 

melalui percobaan yang dilakukan secara berkelompok untuk membuktikan 

prediksi yang telah dibuat. Melalui kegiatan pengamatan, diharapkan siswa dapat 

membuktikan sendiri mengenai perubahan sifat benda. Kegiatan berikutnya yaitu 

siswa mendiskusikan fenomena yang telah diamati secara konseptual-matematis, 

serta membandingkan hasil observasi dengan hipotesis sebelumnya bersama 

kelompok masing-masing. Setelah itu dilanjutkan dengan mempresentasikan hasil 

observasi di kelas, serta kelompok lain memberikan tanggapan, sehingga 

http://share-pangaweruh.blogspot.com/2012/06/pentingnya-kegiatan-praktikum-dalam.html
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diperoleh kesimpulan dari permasalahan yang sedang dibahas. Pada pembelajaran 

dengan model POE, siswa diberi kebebasan untuk memprediksi, mengamati, 

menganalisis dan menarik kesimpulan sendiri. Selain itu, siswa juga dilatih untuk 

menyelidiki konsep yang belum dipahami dan membangkitkan rasa ingin tahu 

siswa terhadap suatu fenomena atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Namun pada kenyataannya, pelaksanaan proses pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) yang diterapkan di sekolah dasar masih lemah. Proses 

pembelajaran yang terjadi selama ini kurang mampu mengembangkan 

kemampuan berpikir siswa. Pelaksanaan proses pembelajaran yang berlangsung di 

kelas hanya diarahkan untuk menghafal informasi yang disampaikan oleh guru. 

Otak siswa dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa 

dituntut untuk mencerna dan memahami makna yang terkandung didalamnya dan 

tidak dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Padahal teori belajar menurut 

ilmu jiwa daya dalam Djamarah (2011:17) menyatakan bahwa penguasaan bahan 

yang bersifat hafalan biasanya jauh dari pengertian. Lebih lanjut, Djamarah (2011: 

29) berpendapat jika menghafal tanpa pengertian menjadi kabur. 

Kegiatan pembelajaran IPA yang terpusat pada penyampaian materi 

cenderung akan mendorong siswa untuk menghafal informasi yang diterima. 

Kebanyakan guru tidak melakukan kegiatan pembelajaran dengan memfokuskan 

pada keterampilan proses sains anak. Padahal untuk jenjang sekolah dasar, 

Marjono (1996) dalam Susanto (2013: 167) menjelaskan bahwa “hal yang harus 

diutamakan adalah bagaimana mengembangkan rasa ingin tahu dan daya berpikir 
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kritis mereka terhadap suatu masalah”. 

Selain itu, selama ini proses pembelajaran IPA di sekolah dasar masih 

banyak yang dilaksanakan secara konvensional. Pembelajaran yang bersifat 

konvensional lebih berpusat pada guru (teacher centered) dan kurang 

mengaktifkan siswa. Guru masih mendominasi proses pembelajaran sehingga 

siswa cenderung pasif karena keterlibatan yang terbatas. Padahal menurut Susanto 

(2013: 88), guru yang masih cenderung mendominasi proses pembelajaran 

merupakan salah satu penyebab rendahnya hasil belajar yang dicapai oleh siswa. 

Pembelajaran konvensional yang sering diterapkan oleh guru yaitu melalui 

pemberian materi secara langsung kepada siswa dengan menggunakan metode 

ceramah. Metode ceramah adalah metode yang sangat sederhana yaitu guru 

menerangkan, siswa mendengarkan. “Penggunaan metode ceramah dalam 

pembelajaran IPA kurang dianjurkan, karena untuk belajar IPA dituntut lebih aktif 

dan mempelajari informasi tangan pertama (first hand information)” (Sapriati dkk 

2010: 3.10). Selain ceramah, biasanya guru mengombinasikan pembelajaran 

menggunakan metode tanya jawab. Metode tanya jawab diterapkan untuk 

mengetahui sejauh mana siswa mengerti dan mengingat fakta yang sudah 

dipelajari. Pertanyaan yang diajukan bermaksud untuk merangsang siswa berpikir 

atau memperoleh umpan balik (Sapriati dkk 2010: 3.8). Pembelajaran dengan 

menggunakan metode tanya jawab juga termasuk ke dalam kategori pembelajaran 

yang bersifat konvensional. Hal tersebut terlihat dari minimnya siswa yang berani 

aktif bertanya atau menjawab pertanyaan dari guru.  

Keadaan yang dipaparkan di atas, juga terjadi di kelas V SD Negeri 
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Kejambon 4 Kota Tegal, terutama pada pembelajaran IPA materi perubahan sifat 

benda. Berdasarkan wawancara dengan guru kelas V SD Negeri Kejambon 4, 

peneliti memperoleh data nilai IPA materi perubahan sifat benda pada tahun lalu. 

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa siswa belum mampu menyerap dan 

memahami materi secara maksimal. Hasil tes yang dilakukan guru sebagai 

evaluasi pembelajaran, membuktikan bahwa dengan nilai KKM sebesar 64 untuk 

mata pelajaran IPA, terdapat 8 siswa yang belum tuntas KKM dari 23 siswa kelas 

V SD Negeri Kejambon 4. Dari data tersebut, terlihat bahwa 35% siswa belum 

tuntas KKM. Hal ini dikarenakan siswa tidak berpartisipasi secara aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. Siswa merasa bosan dengan pembelajaran yang 

berlangsung. Pada akhirnya hal ini berdampak pada hasil belajar siswa yang tidak 

maksimal. 

Dilihat dari manfaat yang diperoleh melalui penerapan model POE, model 

pembelajaran ini sangat tepat digunakan dalam pembelajaran IPA. Berpedoman 

pada penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “Keefektifan Model Pembelajaran POE (Predict-Observe-Explain) 

terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar IPA Materi Perubahan Sifat Benda pada 

Siswa Kelas V SD Negeri Kejambon 4 Kota Tegal”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi beberapa  

permasalahan yang mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA di SD. Permasalahan tersebut antara lain: 
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(1) Peran guru sangat dominan sebagai sumber belajar.  

(2) Interaksi antara guru dengan siswa masih bersifat satu arah. 

(3) Guru belum melibatkan siswa secara optimal dalam pembelajaran. 

(4) Proses pembelajaran IPA belum mampu mengembangkan kemampuan 

berpikir siswa karena siswa cenderung hanya diarahkan untuk menghafal 

informasi yang disampaikan oleh guru. 

(5) Pembelajaran yang diterapkan oleh guru masih tergolong kurang 

bermakna, sebab menggunakan model konvensional, yang ditandai dengan 

penerapan metode ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas. 

(6) Penyajian materi IPA dengan topik perubahan sifat benda belum didukung 

dengan penggunaan media pembelajaran yang menarik, metode 

pembelajaran yang variatif, serta model pembelajaran yang inovatif. 

(7) Siswa kurang antusias/tertarik dalam mengikuti pembelajaran IPA. 

(8) Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA masih rendah. Hal ini terlihat dari 

kontribusi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran masih 

rendah. 

(9) Hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri Kejambon 4 pada materi 

perubahan sifat benda tahun 2012 belum mencapai hasil yang diharapkan. 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, dari 23 siswa 8 diantaranya 

mendapat nilai di bawah KKM. Dari data tersebut, terlihat bahwa 35% 

siswa belum tuntas KKM. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari kesalahan maksud dan tujuan serta agar lebih efisien 

dan efektif dalam mengadakan penelitian, maka perlu adanya pembatasan 

masalah. Sesuai dengan judul penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan 

sebagai berikut: 

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

pada mata pelajaran IPA materi perubahan sifat benda. 

(2) Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri Kejambon 4 

dan 10 Kota Tegal. 

(3) Penelitian ini memfokuskan pada keefektifan penggunaan model POE 

terhadap mata pelajaran IPA materi perubahan sifat benda di kelas V SD. 

(4) Model yang digunakan sebagai pembanding dalam mengukur keefektifan 

model POE adalah model pembelajaran konvensional berupa ceramah. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

(1) Apakah terdapat perbedaan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran 

IPA materi perubahan sifat benda antara pembelajaran yang menggunakan 

model POE dengan pembelajaran yang menggunakan model 

konvensional? 

(2) Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

materi perubahan sifat benda antara pembelajaran yang menggunakan 

model POE dengan pembelajaran yang menggunakan model 
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konvensional? 

(3) Apakah aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPA materi perubahan 

sifat benda dengan menggunakan model POE lebih tinggi daripada 

pembelajaran yang menggunakan model konvensional? 

(4) Apakah hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA materi perubahan sifat 

benda dengan menggunakan model POE lebih tinggi daripada 

pembelajaran yang menggunakan model konvensional? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan yang tercakup dalam tujuan umum dan 

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

khusus dari penelitian ini. 

1.5.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dilaksanakannya penelitian ini ialah untuk mengetahui 

keefektifan model pembelajaran POE dibandingkan dengan model konvensional 

dalam pembelajaran IPA. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Selain tujuan umum, penelitian ini juga mempunyai tujuan khusus yang 

hendak dicapai diantaranya sebagai berikut: 

(1) Untuk mengetahui perbedaan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran 

IPA materi perubahan sifat benda antara pembelajaran yang menggunakan 

model POE dengan pembelajaran yang menggunakan model konvensional. 

(2) Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA 
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materi perubahan sifat benda antara pembelajaran yang menggunakan 

model POE dengan pembelajaran yang menggunakan model konvensional. 

(3) Untuk mengetahui aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPA materi 

perubahan sifat benda dengan menggunakan model POE lebih tinggi 

daripada pembelajaran yang menggunakan model konvensional. Melalui 

tingkat perbedaan tersebut, dapat dilihat keefektifan model POE terhadap 

aktivitas belajar siswa. 

(4) Untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA materi 

perubahan sifat benda dengan menggunakan model POE lebih tinggi 

daripada pembelajaran yang menggunakan model konvensional. Melalui 

tingkat perbedaan tersebut, dapat dilihat keefektifan model POE terhadap 

hasil belajar siswa. 

 

1.6 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijabarkan menjadi 

manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis yaitu manfaat dalam bentuk teori 

yang diperoleh dari penelitian, sedangkan manfaat praktis adalah manfaat yang 

dapat diperoleh secara praktik dari penelitian, yaitu manfaat penerapan model 

POE di dalam pembelajaran IPA. Penjelasan lebih lanjut mengenai manfaat 

teoritis dan praktis yang diperoleh dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut. 

1.6.1 Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis, diantaranya: 

(1) Dapat memberikan kontribusi khasanah ilmu pendidikan khususnya 
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pendidikan sekolah dasar.  

(2) Dapat memberikan informasi mengenai model pembelajaran inovatif POE 

yang dapat digunakan pada pembelajaran IPA materi perubahan sifat 

benda. 

1.6.2 Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi banyak pihak yaitu 

siswa, guru, sekolah dan peneliti. 

1.6.2.1 Bagi Siswa 

Manfaat yang diperoleh siswa dari penelitian ini antara lain: 

(1) Meningkatkan pemahaman siswa kelas V SD Negeri Kejambon 4 Kota 

Tegal dalam mata pelajaran IPA khususnya pada materi perubahan sifat 

benda. 

(2) Meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 

Kejambon 4 Kota Tegal dalam mata pelajaran IPA khususnya pada materi 

perubahan sifat benda. 

(3) Siswa semakin antusias/tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran 

IPA. 

(4) Siswa dapat melakukan dan mengalami sendiri serta merekonstruksi 

wawasan pengetahuan dan implementasinya sehingga dapat meningkatkan 

aktivitas dan kreativitasnya.  

(5) Siswa dapat memahami sendiri materi yang dipelajari dalam pembelajaran 

yang bermakna melalui percobaan/eksperimen sederhana. 
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1.6.2.2 Bagi Guru 

Penelitian ini juga diharapkan akan memberikan manfaat bagi guru. 

Manfaat tersebut antara lain: 

(1) Dapat melaksanakan proses pembelajaran secara optimal dengan 

menggunakan model pembelajaran. 

(2) Menambah wawasan dan pengalaman tentang model pembelajaran POE. 

(3) Memberikan informasi tentang pelaksanaan model POE untuk 

pembelajaran IPA di SD. 

(4) Meningkatkan motivasi guru untuk menciptakan pembelajaran IPA yang 

variatif, inovatif, dan konstruktif. 

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan akan memberikan manfaat 

bagi sekolah. Manfaat tersebut antara lain: 

(1) Meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di sekolah. 

(2) Meningkatkan motivasi sekolah dalam menciptakan sistem pembelajaran 

IPA yang variatif, inovatif, dan konstruktif, utamanya materi perubahan 

sifat benda di kelas V. 

(3) Untuk meningkatkan keterampilan guru dalam menerapkan model 

pembelajaran POE dalam kegiatan pembelajaran IPA di sekolah. 

(4) Menambah inovasi dalam proses pembelajaran sehingga mampu 

meningkatkan kualitas sekolah yang pada akhirnya menjadikan citra 

sekolah menjadi lebih baik lagi. 
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1.6.2.4 Bagi Peneliti  

Manfaat yang diperoleh peneliti yaitu meningkatkan daya pikir dan 

keterampilan menerapkan model POE dalam pembelajaran IPA kelas V materi 

perubahan sifat benda. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

Landasan teoritis merupakan dasar pijakan bagi peneliti dalam melakukan 

penelitian. Di dalam landasan teoritis memuat teori-teori yang dikemukakan oleh 

para tokoh/ahli. Berikut merupakan penjabaran tentang teori-teori yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

2.1.1 Pengertian Pendidikan 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1, bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana dan proses pembelajaran agar siswa aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara. 

 

Dictionary of education (Munib, Budiyono, dan Suryono 2010: 33) 

menyatakan bahwa “pendidikan adalah proses seseorang mengembangkan 

kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat 

tempat ia hidup, proses sosial yakni orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan 

yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga dia 

dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan 

kemampuan individu yang optimal”. Dilihat dari sudut pandang pengertian atau 

definisi, pendidikan ialah usaha sadar yang dilakukan oleh berbagai pihak 
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(keluarga, masyarakat, dan pemerintah) melalui kegiatan atau proses bimbingan, 

pembelajaran, dan atau latihan yang berlangsung di sekolah dan luar sekolah. 

Usaha sadar tersebut dilakukan dalam bentuk pembelajaran dimana ada pendidik 

yang melayani para siswanya melakukan kegiatan belajar, dan pendidik menilai 

atau mengukur tingkat keberhasilan belajar siswa dengan prosedur yang 

ditentukan” (Sagala 2011: 4). 

Berdasarkan beberapa paparan tentang pengertian pendidikan tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang 

dilakukan oleh berbagai pihak (keluarga, masyarakat, dan pemerintah) dalam 

lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah) 

dalam perwujudan suasana dan proses pembelajaran. Guru bertugas melayani para 

siswa melakukan kegiatan belajar, dan menilai atau mengukur tingkat 

keberhasilan belajar siswa. Penilaian dilakukan dengan menggunakan prosedur 

yang telah ditentukan agar siswa aktif mengembangkan segala potensi yang ada 

dalam dirinya baik dalam kemampuan kognitif, psikomotorik, maupun afektif. 

2.1.2 Pengertian Belajar 

Dalam proses pendidikan, didalamnya terdapat kegiatan atau pembelajaran 

yang berarti terjadi pula proses belajar yang dilakukan oleh siswa dengan guru 

sebagai fasilitator. Susanto (2013: 4) mengemukakan bahwa belajar adalah suatu 

aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja atau dalam keadaan sadar 

untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga 

terjadi perubahan perilaku pada dirinya yang relatif tetap baik dalam berpikir, 

merasa maupun bertindak. Adanya perubahan perilaku ke arah yang baik 
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mengindikasikan bahwa belajar diperlukan untuk mendapatkan konsep, 

pengetahuan, dan pemahaman sebagai bekal dalam berpikir maupun bertindak. 

Lebih lanjut, Silberman (2002) dalam Hamid (2011: 48) menyatakan 

bahwa “belajar bukan merupakan konsekuensi otomatis dari penyampaian 

informasi kepada siswa. Sebab pada dasarnya belajar membutuhkan keterlibatan 

mental, sekaligus tindakan”. Perolehan konsep, pengetahuan, dan pemahaman 

dalam kegiatan belajar tidak semata hanya merupakan konsekuensi otomatis dari 

penyampaian informasi tetapi membutuhkan keterlibatan langsung dari siswa 

dalam proses belajar baik mental maupun fisik dalam bentuk tindakan. 

Belajar pada hakikatnya adalah “perubahan” yang terjadi di dalam diri 

seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu (Fathurrohman dan Sutikno 2009: 

6). Kimble (1961, h. 6) menyatakan bahwa “belajar sebagai perubahan yang 

relatif permanen di dalam potensi behavioral (behavioral potentiality) yang terjadi 

sebagai akibat dari praktek yang diperkuat (reinforced practice)” (Hergenhahn 

dan Olson 2008: 2). Aktivitas dalam bentuk praktik dalam kegiatan belajar akan 

menjadikan perubahan yang relatif permanen dalam diri seseorang. Seperti yang 

diungkapkan Hamalik (2013: 36) bahwa “belajar adalah modifikasi atau 

memperteguh kelakuan melalui pengalaman (learning is defined as the 

modification or strengthening of behavior through experiencing)” 

Djamarah (2011: 13) berpendapat bahwa belajar adalah serangkaian 

kegiatan jiwa dan raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai 

hasil dari pengalaman individu sendiri dalam proses interaksi dengan 

lingkungannya yang menyangkut kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif. 
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Belajar merupakan suatu proses atau kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan 

karena belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi mengalami sendiri (Hamalik 

2009: 27). Kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif dikembangkan oleh 

individu melalui kegiatan atau proses belajar dengan mengalami, mengolah, dan 

memperolehnya sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh James L. Mursell bahwa 

“belajar adalah upaya yang dilakukan dengan mengalami sendiri, menjelajahi, 

menelusuri, dan memperoleh sendiri” (Sagala 2011: 13). 

Bruner dalam Romberg dan Kaput (1999) dalam Trianto (2009: 15) 

menyatakan bahwa “belajar adalah suatu proses aktif di mana siswa membangun 

(mengkonstruk) pengetahuan baru berdasarkan pada pengalaman/ pengetahuan 

yang sudah dimilikinya”. Pengertian ini sesuai dengan aliran konstruktivisme 

yang mengatakan bahwa belajar adalah proses aktif pembelajar (siswa) dalam 

mengkonstruksi arti, wacana, dialog, pengalaman fisik dalam proses belajar 

sehingga terjadi proses asimilasi dan menghubungkan pengalaman atau informasi 

yang sudah dipelajari atau yang dimiliki sebelumnya (Sugandi dan Haryanto 

2007: 11). Konstruktivisme menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri 

dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan 

aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai 

(Trianto 2009: 28). 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa belajar 

mempunyai tiga unsur utama, antara lain: 

(1) Belajar merupakan perubahan tingkah laku atau perilaku melalui 

pengalaman individu dalam bentuk aktivitas atau praktik interaksi dengan 
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lingkungan dengan mengalami sendiri yang akan menjadikan perubahan 

yang relatif permanen dalam diri seseorang. 

(2) Belajar membutuhkan keterlibatan langsung baik mental maupun fisik 

dalam bentuk tindakan. Belajar bukan merupakan kegiatan penyampaian 

informasi yang hanya terjadi proses mengingat di dalamnya melainkan 

mengalami, memproses, mengolah, dan memperoleh konsep, pengetahuan, 

dan pemahaman sendiri sebagai konsekuensi dari kegiatan atau proses di 

dalamnya. 

(3) Belajar merupakan proses aktif untuk membangun (mengkonstruk) 

pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh atau 

dimiliki sebelumnya. Dengan kegiatan mengkonstruk pengetahuan yang 

telah dimiliki sebelumnya, siswa akan menemukan sendiri dan 

mentransformasikan informasi kompleks sehingga pengetahuan yang 

diperolehnya akan terekam dengan baik dan menyebabkan perubahan 

perilaku yang relatif permanen.  

Berdasarkan pengertian belajar yang dikemukakan para ahli, maka dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah perubahan perilaku pada diri seseorang sebagai 

akibat dari aktivitas atau praktik dengan melibatkan diri secara langsung baik 

mental maupun fisik (tindakan) dan mengkonstruksi pengetahuan yang telah 

diperoleh atau dimiliki sebelumnya sehingga siswa mengalami, memproses, 

memperoleh, dan menemukan sendiri pengetahuan baru yang akan menjadikan 

perubahan yang relatif permanen dalam dirinya. 
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2.1.3 Pengertian Pembelajaran 

Belajar dan pembelajaran merupakan dua kata yang berbeda. Namun, 

kedua kata ini sangat erat hubungannya satu sama lain. Bahkan, kedua kegiatan 

tersebut saling menunjang dan saling mempengaruhi satu sama lain. Belajar 

adalah suatu kegiatan yang merupakan bagian dari pembelajaran. Di bawah ini 

merupakan beberapa pengertian pembelajaran. 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 Ayat 20, “pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Artinya 

dalam proses pembelajaran harus ada empat komponen yang menunjang yakni 

peserta didik, pendidik, sumber belajar, dan lingkungan belajar. 

Pembelajaran menurut Dimyati dan Mudjiono (2009: 297) adalah kegiatan 

guru secara terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat siswa belajar 

aktif serta menekankan pada penyediaan sumber belajar. Sedangkan Trianto 

(2009: 17) mengemukakan bahwa “pembelajaran hakikatnya adalah usaha sadar 

dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa 

dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan”. 

Lebih lanjut, Sagala (2011: 62) menyatakan bahwa pembelajaran 

merupakan proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan 

kreatifitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dan 

mengkonstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan sebelumnya sebagai 

upaya meningkatkan penguasaan terhadap materi pelajaran. Proses belajar terjadi 

pada lingkungan belajar tertentu yang didesain secara khusus dalam rangka 
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kegiatan pembelajaran. Karena pembelajaran merupakan upaya menata 

lingkungan belajar untuk menumbuhkan dan mengembangkan belajar peserta 

didik (Rusman 2012: 252). 

Pembelajaran adalah suatu aktivitas yang dengan sengaja untuk 

memodifikasi berbagai kondisi yang diarahkan untuk tercapainya suatu tujuan 

yaitu tercapainya tujuan kurikulum (Hardini dan Puspitasari 2012: 10). Ahli lain 

berpendapat bahwa “pembelajaran adalah seperangkat peristiwa (events) yang 

mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik itu 

memperoleh kemudahan” Briggs (1992) dalam Rifa’i dan Anni (2010: 191). Jadi 

dengan adanya pembelajaran siswa akan memperoleh pengetahuan untuk 

dijadikan bekal untuk berinteraksi di dalam lingkungan. 

Pembelajaran adalah interaksi dua arah antara guru dan siswa yang 

melibatkan teori dan praktik. Pembelajaran tidak hanya berupa penyampaian 

materi pelajaran sesuai dengan target dalam kurikulum dengan tanpa 

memperhatikan kondisi siswa. Akan tetapi, pembelajaran terkait dengan unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 

mempengaruhi demi mencapai tujuan pembelajaran (Putra 2013: 17). Sedangkan 

Rusman (2012: 134) mengemukakan bahwa “pembelajaran pada hakikatnya 

merupakan suatu proses interaksi antara guru dengan siswa, baik interaksi secara 

langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung, yaitu dengan 

menggunakan berbagai media pembelajaran”. 

Hamalik (2013: 57) menjelaskan bahwa pembelajaran adalah suatu 

kombinasi yang tersusun dari unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 
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perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Unsur manusiawi terdiri dari siswa, guru, dan 

tenaga lainnya, misalnya tenaga laboratorium. Unsur material meliputi buku-

buku, papan tulis, dan kapur, fotografi, slide dan film, audio dan video tape. 

Fasilitas dan perlengkapan, terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan audio visual, 

dan komputer. Sedangkan unsur prosedur meliputi jadwal, model, dan metode 

pembelajaran, praktik, belajar, ujian, dan sebagainya. 

Pembelajaran merupakan usaha sadar dan bertujuan yang berfokus kepada 

kepentingan, karakteristik, dan kondisi orang lain agar peserta didik dapat belajar 

dengan efektif dan efisien. Konsep pembelajaran didasarkan pada teori psikologi 

konstruktivistik dan teori komunikasi konvergensi (Thobroni dan Mustofa 2011: 

41). Lingkungan pembelajaran konstruktivis mengutamakan dan memfasilitasi 

peran aktif siswa. Lingkungan pembelajaran konstruktivis mengubah fokus dari 

penyebaran informasi oleh guru, yang mendorong peran pasif siswa, menuju 

otonomi dan refleksi siswa, yang mendorong peran aktif siswa (Jacobsen dkk 

2009: 9). 

Pembelajaran dapat dikatakan kreatif jika menganut rumusan (Putra 2013: 

29): 

(1) Pembelajaran adalah upaya mengorganisasi lingkungan untuk 

menciptakan kondisi belajar bagi siswa 

(2) Pembelajaran ialah upaya mempersiapkan siswa agar menjadi warga 

masyarakat yang baik 
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(3) Pembelajaran adalah suatu proses membantu siswa dalam menghadapi 

kehidupan masyarakat sehari-hari  

Berdasarkan berbagai pengertian pembelajaran di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran adalah kegiatan otonomi dan refleksi siswa yang mendorong 

peran aktif siswa, dengan guru sebagai fasilitator yang melibatkan unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 

mempengaruhi sebagai sumber belajar serta terjadi pada lingkungan belajar yang 

telah didesain secara khusus sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan 

dapat tercapai. 

2.1.4 Aktivitas Belajar 

Rohani (2004: 6-7) mengemukakan bahwa belajar yang berhasil harus 

melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. Aktivitas 

fisik ialah peserta didik giat aktif dengan anggota badan, membuat sesuatu, 

bermain ataupun bekerja, ia tidak hanya duduk dan mendengarkan, melihat atau 

hanya pasif. Kegiatan/keaktifan jasmani fisik sebagai kegiatan yang tampak, yaitu 

saat peserta didik melakukan percobaan, membuat konstruksi model, dan lain-

lain. Sedangkan kegiatan psikis tampak bila ia sedang mengamati dengan teliti, 

memecahkan persoalan, dan mengambil keputusan, dan sebagainya. 

Putra (2013: 31) menjelaskan bahwa dalam merancang aktivitas 

pembelajaran, guru harus belajar dari aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar 

siswa harus dijadikan sebagai titik tolak dalam merancang pembelajaran. 

Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental (Sardiman 

2012: 100). 
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Derich dalam Sardiman (2012: 100-101) membuat suatu daftar yang berisi 

177 macam kegiatan atau aktivitas siswa yang antara lain dapat digolongkan 

sebagai berikut: 

(1) Visual activities, misalnya membaca buku atau materi yang ditulis guru di 

papan tulis, memperhatikan gambar di buku atau papan tulis, serta 

memperhatikan demonstrasi dan percobaan yang dilakukan guru maupun 

siswa lain. 

(2) Oral activities, misalnya menyatakan dan merumuskan jawaban 

pertanyaan, bertanya kepada guru apabila ada hal yang kurang jelas, 

memberikan saran terhadap presentasi siswa lain, mengeluarkan pendapat, 

mengadakan wawancara, dan melakukan diskusi kelompok. 

(3) Listening activities, misalnya mendengarkan penjelasan guru, 

mendengarkan percakapan dan diskusi baik guru dengan siswa maupun 

siswa dengan siswa, mendengarkan musik, mendengarkan pidato, dan 

mendengarkan presentasi siswa lain di depan kelas. 

(4) Writing activities, misalnya: menulis cerita, karangan, laporan hasil 

percobaan dan pengamatan serta kesimpulan materi. 

(5) Drawing activities, misalnya menggambar langkah-langkah terjadinya 

suatu peristiwa, menggambar bagan perubahan wujud, membuat grafik, 

peta, dan diagram. 

(6) Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain melakukan 

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

beternak. 
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(7) Mental activities, misalnya menanggapi presentasi siswa lain, mengingat 

konsep materi, memecahkan soal yang diberikan guru, menganalisis hasil 

pengamatan dan percobaan, melihat hubungan antara beberapa faktor yang 

mempengaruhi terjadinya suatu peristiwa, mengambil keputusan dalam 

rangka menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan.  

(8) Emotional activities, misalnya memiliki antusiasme yang tinggi, merasa 

bosan sehingga tidak memperhatikan pelajaran dan sering bersenda gurau 

dengan teman pada saat pembelajaran berlangsung, merasa senang dan 

bersemangat sehingga aktif dalam pembelajaran, berani bertanya jika 

mengalami kesulitan, tenang dalam menjawab pertanyaan, dan gugup 

menjawab pertanyaan guru karena tidak fokus mengikuti pembelajaran. 

Dalam belajar, seseorang tidak dapat menghindarkan diri dari suatu situasi. 

Situasi menentukan aktivitas apa yang akan dilakukan dalam rangka belajar. 

Bahkan situasi inilah yang mempengaruhi dan menentukan aktivitas belajar yang 

dilakukan kemudian. Djamarah (2011: 38-45) mengemukakan bahwa ada 

beberapa kegiatan yang dapat digolongkan sebagai aktivitas belajar, yaitu sebagai 

berikut: 

(1) Mendengarkan 

Mendengarkan adalah salah satu aktivitas belajar. Setiap orang 

yang belajar di sekolah pasti melakukan aktivitas mendengarkan. Ketika 

seorang guru menggunakan metode ceramah, maka setiap siswa 

diharuskan mendengarkan apa yang guru sampaikan. Di sela-sela ceramah 

itu, ada aktivitas mencatat hal-hal yang dianggap penting.  
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Tidak dapat disangkal bahwa aktivitas mendengarkan adalah 

aktivitas belajar yang diakui kebenarannya dalam dunia pendidikan dan 

pengajaran dalam pendidikan formal persekolahan, ataupun nonformal. 

(2) Memandang 

Memandang adalah mengarahkan penglihatan ke suatu objek. 

Aktivitas memandang berhubungan erat dengan mata. Karena dalam 

memandang itu mata yang memegang peranan penting. Tanpa mata tidak 

mungkin terjadi aktivitas memandang. 

Dalam pendidikan, aktivitas memandang termasuk dalam kategori 

aktivitas belajar. Di kelas, seorang pelajar memandang papan tulis yang 

berisikan tulisan yang baru saja guru tulis. Tulisan yang pelajar pandang 

itu menimbulkan kesan dan selanjutnya tersimpan dalam otak. Tetapi tidak 

semua aktivitas memandang berarti belajar. Aktivitas memandang dalam 

arti belajar adalah aktivitas memandang yang bertujuan sesuai dengan 

kebutuhan untuk mengadakan perubahan tingkah laku yang positif. 

Aktivitas memandang tanpa tujuan bukan termasuk perbuatan belajar. 

Meski pandangan tertuju pada suatu objek, tetapi tidak adanya tujuan yang 

ingin dicapai, maka pandangan yang demikian tidak termasuk belajar. 

(3) Meraba, membau, dan mencicipi/mengecap 

Aktivitas meraba, membau, dan mengecap adalah indra manusia 

yang dapat dijadikan sebagai alat untuk kepentingan belajar. Artinya, 

aktivitas meraba, membau, dan mengecap dapat memberikan kesempatan 

bagi seseorang untuk belajar. Tentu saja aktivitasnya harus disadari oleh 
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tujuan. Dengan demikian, aktivitas meraba, aktivitas membau, ataupun 

aktivitas mengecap dapat dikatakan belajar, apabila semua aktivitas 

didorong oleh kebutuhan, motivasi untuk mencapai tujuan dengan 

menggunakan situasi tertentu untuk memperoleh perubahan tingkah laku. 

(4) Menulis atau Mencatat 

Dalam pendidikan tradisional, kegiatan mencatat merupakan 

aktivitas yang sering dilakukan. Walaupun pada waktu tertentu seseorang 

harus mendengarkan isi ceramah, namun tidak bisa mengabaikan masalah 

mencatat hal-hal yang dianggap penting. 

Tidak setiap mencatat adalah belajar. Aktivitas mencatat bersifat 

menurut, menjiplak atau mengcopy tidak dapat dikatakan sebagai aktivitas 

belajar. Mencatat yang termasuk sebagai aktivitas belajar yaitu apabila 

dalam mencatat itu orang menyadari kebutuhan dan tujuannya, serta 

menggunakan seperangkat tertentu agar catatan itu nantinya berguna bagi 

pencapaian tujuan belajar. 

Dalam mencatat tidak sekedar mencatat, tetapi mencatat yang 

dapat menunjang pencapaian tujuan belajar. Catatan sangat berguna untuk 

menampung sejumlah informasi, yang tidak hanya bersifat fakta-fakta, 

melainkan juga terdiri atas materi hasil analisis dari bahan bacaan. 

(5) Membaca 

Aktivitas membaca adalah aktivitas yang paling banyak dilakukan 

selama belajar di sekolah. Membaca di sini tidak harus membaca buku, 

tetapi juga membaca majalah, koran, tabloid, jurnal-jurnal hasil penelitian, 
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catatan hasil belajar atau kuliah, dan hal-hal lainnya yang berhubungan 

dengan kebutuhan studi. 

(6) Membuat Ikhtisar atau Ringkasan dan Menggarisbawahi 

Ikhtisar atau ringkasan ini memang dapat membantu dalam hal 

mengingat atau mencari kembali materi dalam buku untuk masa-masa 

yang akan datang. Untuk keperluan belajar yang intensif, bagaimanapun 

juga hanya membuat ikhtisar adalah belum cukup. Sementara membaca, 

pada hal-hal yang penting perlu di garis bawah (underlining). Hal ini 

sangat membantu dalam usaha menemukan kembali materi itu di 

kemudian hari bila diperlukan. 

(7) Mengamati Tabel-Tabel, diagram-diagram dan bagan-bagan 

Materi non-verbal (diagram, tabel dan bagan) sangat berguna untuk 

mempelajari materi yang relevan. Demikian pula gambar, peta dan lain-

lain dapat menjadi bahan ilustratif yang membantu pemahaman seseorang 

tentang sesuatu hal. 

Tabel, diagram, dan bagan dihadirkan untuk memperjelas 

penjelasan yang diuraikan. Dengan menghadirkan tabel, diagram, atau 

bagan dapat menumbuhkan pengertian dalam waktu yang relatif singkat. 

Pengamatan terhadap tabel, diagram atau bagan tidak boleh diabaikan 

untuk diamati karena ada hal tertentu yang tidak termasuk dalam 

penjelasan melalui tulisan. 

(8) Menyusun paper atau kertas kerja 

Dalam menyusun paper harus metodologis dan sistematis. 
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Metodologis artinya menggunakan metode-metode tertentu dalam 

penggarapannya. Sistematis artinya menggunakan kerangka berpikir yang 

logis dan kronologis. 

Ketika membuat paper, bukan mempermasalahkan judulnya 

terlebih dahulu. Tetapi yang harus dipermasalahkan adalah masalahnya. 

Masalah itulah topik yang harus dianggap sebagai masalah. Dari 

masalah/topik dapat dikembangkan menjadi judul, bukan dari judul baru 

timbul masalah. 

Paper atau kertas kerja berfungsi untuk merekam aktivitas yang 

terjadi dalam proses pembelajaran berkaitan dengan penyelidikan suatu 

fenomena atau penyelesaian masalah. Kerangka berpikir yang kemudian 

dikembangkan ke dalam situasi konkret melalui observasi atau 

eksperimen, memudahkan siswa menyelidiki suatu fenomena yang terjadi. 

Dengan membuat paper atau kertas kerja, aktivitas belajar siswa akan 

meningkat dan tentunya juga meningkatkan hasil belajar siswa. 

(9) Mengingat 

Mengingat merupakan gejala psikologis. Untuk mengetahui bahwa 

seseorang sedang mengingat sesuatu, dapat dilihat dari sikap dan 

perbuatannya. Perbuatan mengingat dilakukan bila seseorang sedang 

mengingat kesan yang telah dimiliki. Ingatan adalah kemampuan jiwa 

untuk memasukkan (learning), menyimpan (retention) dan menimbulkan 

kembali (remembering) hal-hal yang telah lampau.  
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Mengingat adalah salah satu aktivitas belajar. Tidak ada seorang 

pun yang tidak pernah mengingat dalam belajar. Perbuatan mengingat 

jelas sekali terlihat ketika seseorang sedang menghafal bahan pelajaran, 

berupa dalil, kaidah, pengertian, rumus, dan sebagainya. 

(10) Berpikir 

Berpikir adalah termasuk aktivitas belajar. Dengan berpikir orang 

memperoleh penemuan baru, setidak-tidaknya orang menjadi tahu tentang 

hubungan antara sesuatu. Berpikir bukanlah sembarang berpikir, tetapi ada 

taraf tertentu dari taraf berpikir yang rendah sampai taraf berpikir yang 

tinggi. 

(11) Latihan atau Praktek 

  Learning by doing adalah konsep belajar yang menghendaki 

adanya penyatuan usaha mendapatkan kesan dengan cara berbuat. Belajar 

sambil berbuat termasuk latihan. Latihan termasuk cara yang baik untuk 

memperkuat ingatan. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tentang aktivitas belajar, dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas belajar yaitu aktivitas yang bersifat fisik (kegiatan 

yang tampak, yaitu saat peserta didik melakukan percobaan, membuat konstruksi 

model, dan lain-lain) maupun mental atau psikis (tampak bila siswa sedang 

mengamati dengan teliti, memecahkan persoalan, dan mengambil keputusan, dan 

lain sebagainya) yang dilakukan siswa dalam proses pembelajaran. 

POE merupakan model pembelajaran yang mampu meningkatkan aktivitas 

belajar siswa. Melalui model pembelajaran ini siswa akan melakukan kegiatan-
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kegiatan yang dapat meningkatkan aktivitas belajar mereka. Dengan 

meningkatnya aktivitas belajar siswa diharapkan hasil belajar siswa juga akan 

meningkat. 

Pada penelitian ini aktivitas belajar siswa dinilai berdasarkan indikator 

yang dijabarkan dalam deskriptor penilaian aktivitas belajar siswa. Indikator 

penilaian aktivitas belajar siswa terdiri dari tujuh poin meliputi aspek ketekunan 

siswa dalam melaksanakan tugas yang diberikan guru, kerja keras siswa dalam 

menganalisis terjadinya suatu peristiwa, kerjasama pada saat kerja kelompok, 

ketekunan siswa dalam melakukan percobaan, keberanian siswa dalam 

mengajukan pertanyaan kepada siswa lain atau guru, keberanian siswa dalam 

mengemukakan pendapat atau tanggapan, dan keberanian siswa dalam 

mempresentasikan hasil kerja. 

2.1.5 Hasil Belajar  

Rifa’i dan Anni (2010: 85) berpendapat bahwa: 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta 

didik setelah mengalami kegiatan belajar. Hasil belajar baru dapat 

diperoleh setelah peserta didik mengalami aktivitas belajar. Peserta 

didik yang mengalami aktivitas belajar mengenai sebuah konsep 

akan menuai penguasaan konsep sebagai hasil dari belajar peserta 

didik. 

 

Hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi ada diri siswa baik 

yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari 

kegiatan belajar (Susanto 2013: 5). Suprijono (2010: 7) menjelaskan bahwa “hasil 

belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu 

aspek potensi kemanusiaan saja”. Artinya, hasil pembelajaran yang dikategorisasi 



38 
 

 

 

oleh para pakar pendidikan sebagaimana tersebut diatas tidak dilihat secara 

terpisah, melainkan komprehensif. 

Harsanto (2007: 94) menyatakan bahwa hasil belajar siswa dapat 

diklasifikasikan dalam tiga domain (ranah), yaitu 1) kognitif, yang meliputi 

pengetahuan atau yang mencakup kecerdasan berbahasa dan kecerdasan logika-

matematika; 2) afektif, meliputi sikap dan nilai yang mencakup kecerdasan 

antarpribadi dan intrapribadi; 3) psikomotor, yang meliputi keterampilan atau 

yang mencakup kecerdasan kinestik, visual-spasial, dan kecerdasan musikal. 

Bloom dalam Suprijono (2010: 6) mengemukakan bahwa: 

Hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Domain kognitif adalah knowledge (pengetahuan), 

comprehension (pemahaman), aplication (penerapan), analysis 

(menguraikan), synthesis (mengorganisasikan) dan evaluation 

(menilai). Domain afektif adalah receiving (sikap menerima), 

responding (respon), valuing (nilai), organization (organisasi), 

characterization (karakteristik). Domain psikomotor meliputi 

keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial.  

 

Berdasarkan pemikiran Gagne dalam Suprijono (2010: 5-6), hasil belajar 

berupa: (1) Informasi verbal; (2) Keterampilan intelektual; (3) Strategi kognitif; 

(4) Keterampilan motorik; (5) Sikap.  

Informasi verbal merupakan kemampuan mengungkapkan pengetahuan 

dalam bentuk bahasa, baik bahasa lisan maupun tertulis. Contohnya kemampuan 

siswa dalam berbicara maupun kemampuan siswa dalam menuangkan 

pemikirannya dalam bentuk tulisan. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan 

mempresentasikan konsep dan lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari 

kemampuan mengkategorisasi, kemampuan analistis-sintestis, fakta-konsep, dan 

mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. Keterampilan intelektual merupakan 
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kemampuan melakukan aktivitas kognitif bersifat khas. Hasil belajar yang berupa 

strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah 

dalam memecahkan masalah. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan 

serangkaian gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud 

otomatisme gerak jasmani. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak 

objek berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan 

menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan kemampuan 

menjadikan nilai-nilai sebagai standar perilaku. 

Sudjana (2012: 22) mengungkapkan bahwa “hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya”. Lebih lanjut, Kingsley dalam Sudjana (2012: 22) “membagi tiga 

macam hasil belajar, yakni keterampilan dan kebiasaan; pengetahuan dan 

pengertian; serta sikap dan cita-cita. Masing-masing jenis hasil belajar dapat diisi 

dengan bahan yang telah ditetapkan dalam kurikulum”. Sedangkan Gagne dalam 

Sudjana (2012: 22), “membagi lima kategori hasil belajar, yakni informasi verbal, 

keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap, dan keterampilan motorik”.  

Selanjutnya, Bloom (1956) dalam Rifa’i dan Anni (2010: 86) 

menyampaikan tiga taksonomi yang disebut dengan ranah belajar, yaitu: 

(1) Ranah Kognitif 

Ranah kognitif berkaitan dengan pengetahuan, kemampuan, dan 

kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup kategori pengetahuan 
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(knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan (application), 

analisis (analysis), sintesis (synthesis), dan penilaian (evaluation). 

(2) Ranah Afektif 

Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. 

Ranah afektif dalam belajar mencakup kategori penerimaan (receiving), 

penanggapan (responding), penilaian (valuing), pengorganisasian 

(organization), dan pembentukan pola hidup (organization by a value 

complex). 

(3) Ranah Psikomotorik 

Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. 

Menurut Simpson, kategori jenis perilaku untuk ranah psikomotor yaitu 

persepsi (perception), kesiapan (set), gerakan terbimbing (guided 

response), gerakan terbiasa (mechanism), gerakan kompleks (complex 

overt response), penyesuaian (adaptation), dan kreativitas (originality). 

Berdasarkan pengertian hasil belajar yang dikemukakan para ahli, maka 

dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi 

ada diri siswa baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik 

setelah siswa mengalami aktivitas atau kegiatan belajar. 

Pembelajaran dengan menggunakan model POE dalam penelitian ini 

merupakan model yang dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Aktivitas 

belajar siswa diharapkan akan meningkatkan hasil belajar yang berupa 

peningkatan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik pada diri siswa.  
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Pada penelitian ini, hasil belajar berupa kemampuan kognitif diperoleh 

dengan tes hasil belajar. Sedangkan hasil belajar yang berupa kemampuan afektif 

dan psikomotorik diperoleh melalui pengamatan (observasi) aktivitas belajar 

siswa selama pembelajaran berlangsung.   

2.1.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar  

Kegiatan belajar tidak terjadi begitu saja tanpa ada faktor yang 

mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi belajar meliputi faktor yang 

berasal dari dalam diri siswa (intern) dan faktor yang berasal dari luar (ekstern). 

Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu:   

2.1.6.1 Faktor Intern 

Faktor intern merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu 

siswa. Faktor intern meliputi (1) faktor jasmaniah, (2) faktor psikologis, (3) faktor 

kelelahan, dan (4) faktor latihan atau ulangan. Keempat faktor intern akan 

dijabarkan di bawah ini. 

2.1.6.1.1 Faktor Jasmaniah 

Berikut merupakan faktor-faktor jasmaniah yang mempengaruhi kegiatan 

belajar siswa: 

(1) Faktor Kesehatan 

Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh 

positif terhadap kegiatan belajar individu. Sebaliknya, kondisi fisik yang 

lemah akan menghambat tercapainya hasil belajar yang maksimal. Proses 

belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu, 

selain itu juga ia akan cepat lelah dan kurang bersemangat dalam belajar. 



42 
 

 

 

(2) Fungsi Jasmani/Fisiologis 

Selama proses belajar berlangsung, peran fungsi fisiologi pada 

tubuh manusia sangat mememgaruhi hasil belajar, terutama pancaindra. 

Pancaindra yang berfungsi dengan baik akan mempermudah aktivitas 

belajar dengan baik pula (Baharuddin dan Wahyuni 2010: 19-20). 

Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar. Jika seseorang 

mengalami cacat tubuh maka hendaknya ia belajar pada lembaga 

pendidikan khusus. 

2.1.6.1.2 Faktor Psikologis 

Berikut merupakan faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi kegiatan 

belajar siswa: 

(1) Inteligensi 

Inteligensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu 

kecakapan untuk  menghadapi dan menyesuaikan kedalam situasi yang 

baru dengan cepat dan efektif, mengetahui atau menggunakan konsep-

konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya 

dengan cepat (Slameto 2010: 56). 

Baharuddin dan Wahyuni (2010: 20) menyatakan bahwa 

kecerdasan merupakan faktor psikologis yang paling penting dalam proses 

belajar siswa, karena itu menentukan kualitas belajar siswa. Semakin 

tinggi tingkat intelegensi seorang individu, semakin besar peluang 

individu meraih sukses dalam belajar. Sebaliknya, semakin rendah tingkat 

intelegensi individu, semakin sulit individu itu mencapai kesuksesan 
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belajar. Informasi tentang taraf kecerdasan seseorang merupakan hal yang 

sangat berharga untuk memprediksi kemampuan belajar seseorang. 

(2) Perhatian 

Perhatian menurut Gazali dalam Slameto (2010: 56) adalah 

keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itupun semata-mata tertuju kepada 

suatu objek (benda/hal) atau sekumpulan objek. Untuk dapat menjamin 

hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap 

bahan yang dipelajari. Jika bahan pelajaran tidak menjadi bahan perhatian 

siswa, maka akan timbul kebosanan, sehingga ia tidak lagi suka belajar. 

(3) Minat 

Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan 

pelajaran yang dipelajari tidak sesuai minat siswa, siswa tidak akan belajar 

dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. 

(4) Sikap 

Dalam proses belajar, sikap individu dapat memengaruhi 

keberhasilan proses belajarnya. Syah dalam Baharuddin dan Wahyuni 

(2010: 24-25) mendefinisikan sikap adalah gejala internal yang 

berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespons 

dengan cara yang relatif tetap terhadap objek, orang, peristiwa dan 

sebagainya, baik secara positif maupun negatif.  

(5) Bakat 

Bakat atau aptitude menurut Hilgard dalam Slameto (2010: 57) 

adalah “the capacity to learn”. Dengan perkataan lain bakat adalah 
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kemampuan untuk belajar. 

(6) Motif 

Drever dalam Slameto (2010: 58) menerangkan bahwa motif erat 

sekali hubungannya dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam proses 

belajar haruslah diperhatikan apa yang dapat mendorong siswa agar dapat 

belajar dengan baik atau padanya mempunyai motif untuk berpikir dan 

memusatkan perhatian, merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang 

berhubungan atau menunjang belajar. 

(7) Kematangan 

Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan 

seseorang, dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan 

kecakapan baru. Thobroni dan Mustofa (2011: 32) mengatakan bahwa 

kegiatan mengajarkan sesuatu baru dapat berhasil jika taraf pertumbuhan 

pribadi telah memungkinkan, potensi-potensi jasmani, dan ruhaninya 

telah matang. 

(8) Kesiapan 

Kesiapan atau readiness menurut Drever dalam Slameto (2010: 59) 

adalah Preparedness to respond or react. Kesiapan adalah kesediaan 

untuk memberi repon atau bereaksi. Kesiapan itu perlu diperhatikan 

dalam proses belajar, karena jika siswa belajar dan padanya sudah ada 

kesiapan, maka hasil belajarnya akan lebih baik. 
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2.1.6.1.3 Faktor Kelelahan 

Kelelahan mempengaruhi keberlangsungan belajar siswa. Kelelahan dapat 

menjadi pemicu terhambatnya kegiatan belajar. Karena siswa yang mengalami 

kelelahan cenderung sulit menerima pelajaran. Oleh karena itu, harus dihindari 

jangan sampai terjadi kelelahan dalam belajar agar siswa dapat belajar dengan 

baik. 

2.1.6.1.4 Faktor Latihan dan Ulangan  

Dengan rajin berlatih, sering melakukan hal yang berulang-ulang, 

kecakapan, dan pengetahuan yang dimiliki menjadi semakin dikuasai dan 

mendalam. Sebaliknya tanpa latihan, pengalaman-pengalaman yang telah 

dimilikinya dapat menjadi hilang atau berkurang (Thobroni dan Mustofa 2011: 

32). 

2.1.6.2 Faktor-Faktor Ekstern 

Faktor ekstern merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu siswa. 

Faktor ekstern berasal dari lingkungan sosial dan nonsosial. Faktor-faktor ekstern 

yang mempengaruhi belajar akan dijabarkan di bawah ini. 

2.1.6.2.1 Lingkungan sosial 

Banyak faktor yang berasal dari lingkungan sosial yang mempengaruhi 

kegiatan belajar siswa, yaitu: (1) faktor keluarga, (2) faktor sekolah, dan (3) faktor 

masyarakat. Di bawah ini akan diuraikan faktor-faktor dari lingkungan sosial yang 

mempengaruhi belajar.   
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2.1.6.2.1.1 Faktor Keluarga 

Berikut merupakan faktor yang berasal dari lingkungan keluarga yang 

mempengaruhi kegiatan belajar siswa: 

(1) Cara Orang Tua Mendidik 

Cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruhnya terhadap 

belajar anaknya. Hal ini jelas dan dipertegas oleh Wirowidjojo dalam 

Slameto (2010: 61) menyatakan bahwa “keluarga adalah lembaga 

pendidikan yang pertama dan utama”.  

(2) Relasi Antar Anggota Keluarga 

Relasi antar anggota keluarga terpenting adalah relasi orang tua 

dengan anaknya. Selain itu relasi anak dengan saudaranya atau anggota 

keluarga yang lain pun turut mempengaruhi belajar anak.  

(3) Suasana Rumah 

Suasana rumah dimaksudkan sebagai situasi atau kejadian-kejadian 

yang sering terjadi di dalam keluarga dimana anak berada dan belajar. 

Agar anak dapat belajar dengan baik perlulah diciptakan suasana rumah 

yang tenang dan tenteram karena hal tersebut anak dapat belajar dengan 

baik. 

(4) Keadaan Ekonomi Keluarga 

Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. 

Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, 

misal makan, pakaian, perlindungan kesehatan, juga membutuhkan 

fasilitas belajar. 
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(5) Latar Belakang Kebudayaan 

Tingkat pendidikan atau kebiasaan didalam keluarga 

mempengaruhi sikap anak dalam belajar. Perlu kepada anak ditanamkan 

kebiasaan-kebiasaan yang baik, agar mendorong semangat anak untuk 

belajar (Slameto 2010: 60-4). 

2.1.6.2.1.2 Faktor Sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup guru, cara 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi antar siswa, disiplin 

sekolah, pelajaran, dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode 

belajar, peralatan dan perlengkapan belajar, dan tugas rumah.  

2.1.6.2.1.3 Faktor Masyarakat 

Kehidupan masyarakat disekitar siswa juga berpengaruh terhadap belajar 

siswa. Kondisi masyarakat yang memiliki masyarakat terpelajar memberikan 

pengaruh positif terhadap siswa sehingga dapat belajar dengan baik (Slameto 

2010: 69-72). 

2.1.6.2.2 Lingkungan Nonsosial  

Syah (2003) dalam Baharuddin dan Wahyuni (2010: 27-28), menjelaskan 

bahwa faktor lingkungan nonsosial yang dapat memengaruhi belajar yaitu sebagai 

berikut: 

(1) Lingkungan Alamiah 

Lingkungan alamiah meliputi kondisi udara yang segar, tidak 

panas dan tidak dingin, sinar yang tidak terlalu silau, atau tidak terlalu 

lemah/gelap, suasana yang sejuk dan tenang. Lingkungan alamiah 
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merupakan faktor yang dapat memengaruhi aktivitas belajar siswa. 

Sebaliknya, bila kondisi lingkungan alam tidak mendukung, proses belajar 

siswa akan terhambat. 

(2) Faktor Instrumental 

Faktor instrumental yaitu perangkat belajar yang terdiri dari 

hardware (gedung sekolah alat-alat belajar fasilitas belajar, lapangan, dan 

lain sebagainya) dan software (kurikulum, peraturan, buku, silabus, dan 

lain-lain). 

(3) Faktor Materi Pelajaran 

Faktor materi pelajaran hendaknya disesuaikan dengan usia 

perkembangan siswa, begitu juga dengan metode mengajar guru, 

disesuaikan dengan kondisi perkembangan siswa. Oleh karena itu, agar 

guru dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap aktivitas belajar 

siswa, maka guru harus menguasai materi pelajaran dan berbagai metode 

mengajar yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi siswa. 

Hamalik (2009: 32-33) menjelaskan bahwa belajar yang efektif sangat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor kondisional berupa: (1) Faktor kegiatan, 

penggunaan, dan ulangan; (2) Belajar memerlukan latihan; (3) Belajar siswa lebih 

berhasil, belajar akan lebih berhasil jika siswa merasa berhasil dan mendapatkan 

kepuasannya; (4) Siswa yang belajar perlu mengetahui apakah ia berhasil atau 

gagal dalam belajarnya; (5) faktor asosiasi besar manfaatnya dalam belajar; (6) 

Pengalaman masa lampau (bahan apersepsi) dan pengertian-pengertian yang 

dimiliki oleh siswa, besar peranannya dalam proses belajar; (7) Faktor kesiapan 
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belajar; (8) Faktor minat dan usaha; (9) Faktor-faktor fisiologis; (10) Faktor 

Intelegensi. 

 Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus memperhatikan faktor-faktor 

yang mempengaruhi belajar siswa baik internal maupun eksternal agar tercipta 

pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa serta tujuan 

pembelajaran pun dapat tercapai dengan baik. 

2.1.7 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Dalam kaitannya dengan pendidikan anak usia SD, guru perlu mengetahui 

sifat serta karakteristik siswa SD agar dapat memberikan pembinaan dengan baik 

dan tepat sehingga dapat meningkatkan potensi kecerdasan dan kemampuan siswa 

sesuai dengan kebutuhannya. Sebelum memilih model pembelajaran yang akan 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan 

karakteristik siswa yang meliputi tingkat kematangan, minat, bakat, dan kondisi 

peserta didik. Dengan begitu diharapkan guru dapat memilih dan menggunakan 

model pembelajaran yang tepat, sesuai dengan karakteristik siswa SD. 

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

Soeparwoto, Hendriyani, dan Liftiah (2007: 85) mengemukakan bahwa “siswa SD 

berada pada tahap operasional konkret. Pada usia ini, anak sudah memahami 

hubungan fungsional, karena mereka sudah menguji coba suatu permasalahan”. 

Havighurst dalam Juntika (2007) dalam Susanto (2013: 72) menyatakan 

bahwa pada masa kanak-kanak akhir dan anak sekolah, yaitu usia enam hingga 

dua belas tahun, memiliki tugas-tugas perkembangan sebagai berikut: 

(1) Belajar keterampilan fisik untuk pertandingan biasa sehari-hari. 
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(2) Membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sebagai organisme yang 

sedang tumbuh kembang. 

(3) Belajar bergaul dengan teman-teman sebayanya. 

(4) Belajar peranan sosial yang sesuai sebagai pria atau wanita. 

(5) Mengembangkan konsep-konsep yang perlu bagi kehidupan sehari-hari. 

(6) Mengembangkan kata hati, moralitas, dan suatu skala nilai-nilai. 

(7) Mencapai kebebasan pribadi. 

(8) Mengembangkan sikap-sikap tehadap kelompok dan institusi-institusi 

sosial. 

Perkembangan mental pada anak sekolah dasar yang paling menonjol, 

meliputi perkembangan intelektual, bahasa, sosial, emosi, dan moral keagamaan, 

yang secara perinci dapat dijelaskan sebagai berikut (Susanto 2013: 72-76): 

1) Perkembangan intelektual 

Pada usia sekolah dasar (usia 6-12 tahun) anak sudah dapat 

mereaksi rangsangan intelektual, atau melaksanakan tugas-tugas belajar 

yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif, seperti 

membaca, menulis, dan menghitung. Menurut Yusuf (2004: 178), pada 

anak usia 6-12 tahun ditandai dengan tiga kemampuan atau kecakapan 

baru, yaitu mengklasifikasikan (mengelompokkan), menyusun, dan 

mengasosiasikan (menghubungkan atau menghitung) angka atau bilangan. 

Di samping itu, pada akhir masa ini anak sudah memiliki kemampuan 

memecahkan masalah (problem solving) yang sederhana.  
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2) Perkembangan bahasa 

Usia sekolah dasar merupakan masa berkembang pesatnya 

kemampuan mengenal dan menguasai perbendaharaan kata (vocabulary). 

Syamsuddin menyatakan bahwa pada awal masa ini (6-10 tahun), anak 

sudah menguasai sekitar 2.500 kata, dan pada masa akhir (usia 11-12 

tahun), anak telah dapat menguasai sekitar 50.000 kata. 

Yusuf (2005: 180) mengemukakan bahwa terdapat minimal dua 

faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa, yaitu: (1) proses jadi 

matang, yaitu anak itu menjadi matang (organ-organ suara/bicara sudah 

berfungsi untuk berkata-kata; (2) proses belajar, yaitu anak yang telah 

matang untuk berbicara lalu mempelajari bahasa orang lain dengan jalan 

mengimitasi atau meniru ucapan/perkataan yang didengarnya. 

Bagi anak usia sekolah dasar, perkembangan bahasa ini, minimal 

dapat menguasai tiga kategori, yaitu: (1) dapat membuat kalimat yang 

lebih sempurna; (2) dapat mebuat kalimat majemuk; dan (3) dapat 

menyusun dan mengajukan pertanyaan. 

3) Perkembangan sosial 

Pada masa anak sekolah masuk pada masa objektif, di mana 

perkembangan sosial pada anak-anak sekolah dasar ditandai dengan 

adanya perluasan hubungan, di samping dengan keluarga juga dia mulai 

membentuk ikatan baru dengan teman sebaya (peer group) atau teman 

sekelas, sehingga ruang gerak hubungan sosialnya telah bertambah luas. 

Pada anak usia sekolah mulai memiliki kesanggupan menyesuaikan diri 
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sendiri (egosentris) kepada sikap bekerja sama (kooperatif), dan sikap 

peduli atau mampu memerhatikan kepentingan orang lain (sosiosentris). 

4) Perkembangan emosi 

Yusuf (2007: 139) menjelaskan bahwa pada usia sekolah dasar 

anak mulai belajar mengendalikan dan mengontrol ekspresi emosinya. 

Syamsu juga mengatakan bahwa karakteristik emosi yang stabil (sehat) 

ditandai dengan menunjukkan wajah yang ceria, bergaul dengan teman 

secara baik, dapat berkonsentrasi dalam belajar, bersifat respek 

(menghargai) terhadap diri sendiri dan orang lain. 

5) Perkembangan moral 

Perkembangan moral pada anak usia sekolah dasar adalah bahwa 

anak sudah dapat mengikuti peraturan atau tuntutan dari orangtua atau 

lingkungan sosialnya. Pada akhir usia ini (usia 11 atau 12 tahun), anak 

sudah dapat memahami alasan yang mendasari suatu peraturan. Di 

samping itu, anak sudah dapat mengasosiasikan setiap bentuk perilaku 

dengan konsep benar salah atau baik buruk. 

Tahap-tahap perkembangan kognitif berdasarkan pendapat Piaget dalam 

Trianto (2012: 71) yaitu: 

(1) Tahap Sensorimotor (0-2 tahun) 

(2) Tahap Pra-Operasional (2-7 tahun) 

(3) Tahap Operasional Konkret (7-11 tahun) 

(4) Tahap Operasional Formal (11-18 tahun) 
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Berdasarkan tahap perkembangan Piaget, siswa yang duduk di bangku 

sekolah  dasar  berada dalam tahap operasional konkret.  Pada tahap ini mereka 

sudah mampu berpikir konkret dalam memahami sesuatu sebagaimana 

kenyataannya, mampu mengkonversi angka, serta memahami konsep melalui 

pengamatan sendiri dan lebih objektif. Menurut Susanto (2013: 77), pada tahap 

operasional konkret peserta didik sudah mulai memahami aspek-aspek kumulatif 

materi, misalnya volume dan jumlah; mempunyai kemampuan memahami cara 

mengombinasikan beberapa golongan benda yang bervariasi tingkatannya. Selain 

itu, peserta didik mampu berpikir sistematis mengenai benda-benda dan peristiwa-

peristiwa yang konkret. 

  Karakteristik siswa yang berada pada tahap operasional konkret, yaitu 

siswa dapat mengembangkan pikiran logis. Tingkat ini merupakan permulaan 

berpikir rasional, berarti siswa memiliki operasi-operasi logis yang dapat 

diterapkannya pada masalah-masalah konkret. Bila menghadapi suatu 

pertentangan antara pikiran dan persepsi, siswa dalam periode operasional konkret 

memilih mengambil keputusan logis, dan bukan keputusan perceptual seperti 

anak pra-operasional. 

Hurlock dalam Kurnia dkk (2007: 1-20) memasukkan anak usia SD  ke 

dalam perkembangan masa anak akhir. “Usia yang menyulitkan, usia tidak rapi, 

usia bertengkar, usia kritis dalam dorongan berprestasi, usia kreatif, usia 

berkelompok, usia penyesuaian diri, dan usia bermain merupakan sebutan untuk 

usia siswa SD”. 
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  Pada perkembangan masa anak akhir, siswa usia sekolah dasar masuk ke 

dalam usia yang menyulitkan, karena anak pada masa ini lebih banyak 

dipengaruhi oleh teman-teman sebaya daripada oleh orang tuanya sendiri. Pada 

usia anak SD, para siswa sudah menyadari bahwa persahabatan itu adalah saling 

membagi dan menerima sesuatu serta sudah mulai mencari-cari teman sebayanya 

untuk dijadikan sahabat atau teman dekat (Sumantri dan Shaodih 2004: 3.11).  

  Keinginan untuk diterima oleh teman-teman sebaya sebagai anggota 

kelompok, membuat usia ini disebut juga usia berkelompok. Usia ini disebut juga 

usia penyesuaian diri, karena mereka berusaha menyesuaikan diri dengan standar 

yang berlaku dalam kelompok. Penyesuaian diri siswa dalam kelompok 

mendorong guru merancang model pembelajaran yang memungkinkan siswa 

bekerja atau belajar dalam kelompok (Sumantri dan Shaodih 2004: 6.4).  

  Selain itu, usia ini dikenal sebagai usia kreatif. Besarnya minat dalam 

kegiatan bermain yang dilakukan mereka, membuat usia ini disebut juga usia 

bermain. Usia siswa SD disebut juga usia tidak rapi, karena anak tidak 

memperhatikan penampilannya. Seringnya terjadi pertengkaran dengan saudara-

saudaranya, orang tua menyebutnya sebagai usia bertengkar. Pada usia siswa SD, 

mereka juga merasakan dorongan berprestasi untuk mencapai keberhasilan, 

sehingga disebut usia kritis dalam dorongan berprestasi. Menurut Sumantri dan 

Shaodih (2004: 6.3-6.4), karakteristik yang menonjol pada anak usia sekolah 

dasar adalah senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, 

dan senang merasakan atau melakukan/meragakan sesuatu secara langsung.  
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  Penjelasan di atas sesuai dengan tugas guru dalam psikologi 

perkembangan anak yang menyatakan bahwa tugas guru adalah mengetahui 

bagaimana secara operasional masing-masing tahap perkembangan sehingga dapat 

membantu perkembangan peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan yang 

diharapkan (Soeparwoto, Hendriyani, dan Liftiah 2007: 51).  

 Pembelajaran dengan menggunakan model POE sesuai dengan 

karakteristik siswa SD yakni senang bermain, bergerak, bekerja dalam kelompok, 

dan merasakan atau melakukan/memperagakan sesuatu secara langsung. 

Pembelajaran dengan menggunakan model POE memungkinkan siswa berpindah 

atau bergerak dan bekerja atau belajar dalam kelompok, mengandung unsur 

permainan, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung 

dalam pembelajaran. Pada tahap operasional konkret, siswa mampu berpikir 

sistematis mengenai benda-benda dan peristiwa-peristiwa yang konkret. Kesiapan 

guru untuk mengenal karakteristik siswa dalam pembelajaran merupakan modal 

utama penyampaian bahan belajar dan menjadi indikator suksesnya pelaksanaan 

pembelajaran (Sagala 2011: 62). 

2.1.8 Hakikat IPA 

Fowler dalam Aly dan Rahma (2011: 18), mengemukakan bahwa “IPA 

merupakan ilmu yang sistematis dan dirumuskan, yang berhubungan dengan 

gejala-gejala kebendaan dan didasarkan terutama atas pengamatan dan induksi”. 

IPA adalah suatu pengetahuan teoritis yang diperoleh/disusun dengan cara yang 

khas dan khusus, yaitu melakukan observasi eksperimentasi, penyimpulan, 
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penyusunan teori, eksperimentasi, observasi, dan demikian seterusnya kait-

mengkait antara cara yang satu dengan cara yang lain. 

Hergenhahn dan Olson (2003) dalam Hergenhahn dan Olson (2008: 15) 

mengemukakan bahwa: 

Science (ilmu pengetahuan ilmiah) mengombinasikan dua 

pandangan filsafat kuno tentang usul pengetahuan. Salah satunya, 

yang dinamakan rasionalisme, menyatakan bahwa seseorang 

mendapatkan pengetahuan dengan pikiran, atau dengan kata lain 

dengan berpikir, menalar dan menggunakan logika. Menurut kaum 

rasionalis, informasi harus dipilah-pilah oleh pikiran sebelum 

konklusi (kesimpulan) yang rasional dan masuk akal (reasonable) 

dapat diambil. Pandangan yang kedua, dinamakan empirisme 

menyatakan bahwa pengalaman indrawi adalah basis dari semua 

pengetahuan. Dalam bentuk ekstremnya, empirisme menyatakan 

bahwa kita hanya tahu apa-apa yang kita alami. Jadi rasioanalis 

menekankan pada operasi mental sedangkan empiris menyamakan 

pengetahuan dengan pengalaman.  

 

Lebih lanjut, Semiawan (2008: 103) menyatakan bahwa sains adalah 

pengkajian dan penerjemahan pengalaman manusia tentang dunia fisik secara 

teratur dan sistematis. Jadi harus mencakup semua aspek pengetahuan yang 

dihasilkan oleh aplikasi metode saintifik, bukan saja fakta dan konsep proses 

saintifik tetapi juga berbagai variasi aplikasi pengetahuan dan prosesnya seperti 

pengamatan, pengelompokan, perkiraan serta penilaian dan interpretasi, yang 

seyogyanya sudah diajarkan sejak dini. Sedangkan teknologi menunjuk pada 

aplikasi sains dengan menggunakan berbagai teknik dan metode serta penalaran 

dalam cakupan pengetahuan sains (Unesco, 1989). 

Powler dalam Winaputra (1992: 122) dalam Samatowa (2011: 3) 

menyebutkan bahwa: 

IPA merupakan ilmu yang berhubungan dengan gejala alam dan 

kebendaan yang sistematis yang tersusun secara teratur, berlaku 
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umum yang berupa kumpulan dari hasil observasi dan eksperimen 

atau sistematis (teratur) artinya pengetahuan itu tersusun dalam suatu 

sistem, tidak berdiri sendiri, satu dengan lainnya saling berkaitan, 

saling menjelaskan sehingga seluruhnya merupakan satu kesatuan 

yang utuh, sedangkan berlaku umum artinya pengetahuan itu tidak 

hanya berlaku atau oleh seseorang atau beberapa orang dengan cara 

eksperimentasi yang sama akan memperoleh hasil yang sama atau 

konsisten. 

 

Selanjutnya Winaputra (1992) dalam Samatowa (2011: 3) menjelaskan 

bahwa “IPA tidak hanya merupakan kumpulan pengetahuan tentang benda atau 

makhluk hidup, tetapi memerlukan kerja, cara berpikir, dan cara memecahkan 

masalah”. Pernyataan ini diperkuat oleh Hardini dan Puspitasari (2012: 149) yang 

menyatakan bahwa Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari 

tahu tentang alam secara sistematis sehingga IPA bukan hanya penguasaan 

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

prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. 

Kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau 

prinsip-prinsip dan proses penemuan diperoleh melalui metode ilmiah yakni 

melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta menggunakan prosedur, dan 

dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan suatu kesimpulan (Susanto 

2013: 167). 

  Susanto (2013: 167-169) menyatakan bahwa “hakikat pembelajaran sains 

yang didefinisikan sebagai ilmu tentang alam yang dalam Bahasa Indonesia 

disebut dengan ilmu pengetahuan alam, dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian 

yaitu: ilmu pengetahuan alam sebagai produk, proses, dan sikap”. Pertama, Ilmu 

pengetahuan alam sebagai produk, yaitu kumpulan hasil penelitian yang telah 

ilmuwan lakukan dan sudah membentuk konsep yang telah dikaji sebagai kegiatan 
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empiris dan kegiatan analitis. Bentuk IPA sebagai produk, antara lain: fakta-fakta, 

prinsip, hukum, dan teori-teori IPA.  

  Kedua, Ilmu pengetahuan alam sebagai proses, yaitu untuk menggali dan 

memahami pengetahuan tentang alam. Karena IPA merupakan kumpulan fakta 

dan konsep, maka IPA membutuhkan proses dalam menemukan fakta dan teori 

yang akan digeneralisasi oleh ilmuwan. Adapun proses dalam memahami IPA 

disebut dengan keterampilan proses sains (science process skills) adalah 

keterampilan yang dilakukan oleh para ilmuwan, seperti mengamati, mengukur, 

mengklasifikasikan, dan menyimpulkan.  

  Ketiga, Ilmu pengetahuan alam sebagai sikap. Menurut Sulistyorini (2006) 

dalam Susanto (2013: 169), ada sembilan aspek yang dikembangkan dari sikap 

ilmiah dalam pembelajaran sains, yaitu: sikap ingin tahu, ingin mendapat sesuatu 

yang baru, sikap kerja sama, tidak putus asa, tidak berprasangka, mawas diri, 

bertanggung jawab, berpikir bebas, dan kedisiplinan diri. 

  Selanjutnya, Sumanto dkk (2007) dalam Putra (2013: 40) mengemukakan 

bahwa “sains merupakan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis untuk 

menguasai pengetahuan, fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, proses 

penemuan, dan memiliki sikap ilmiah”. Istilah “sains” berasal dari bahasa Latin 

“scientia” yang berarti pengetahuan. Berdasarkan Webster New Collegiate 

Dictionary, definisi sains adalah pengetahuan yang diperoleh melalui 

pembelajaran dan pembuktian, atau pengetahuan yang melingkupi suatu 

kebenaran umum dari hukum-hukum alam yang terjadi, yang didapatkan dan 

dibuktikan melalui metode ilmiah. Sains dalam hal ini merujuk kepada sebuah 
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sistem untuk mendapatkan pengetahuan dengan menggunakan pengamatan dan 

eksperimen untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang 

terjadi di alam (Putra 2013: 40-41). 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tentang pengertian IPA, dapat 

disimpulkan bahwa IPA merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam 

memahami alam sekitar secara sistematis untuk menguasai pengetahuan, fakta-

fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, proses penemuan, dan sikap ilmiah melalui 

pengamatan yang tepat, prosedur yang benar yaitu melalui observasi dan 

eksperimen, yang nantinya diharapkan memunculkan hasil yang akurat serta 

mampu menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di 

alam. 

2.1.9 Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Semiawan (2008: 104) mengemukakan bahwa “sains tidak bisa diajarkan 

semata dengan ceramah. Pendidikan Sains berarti bahwa proses pembelajaran 

terjadi by doing science di mana mereka yang belajar bukan menjadi spektator, 

melainkan aktif terlibat sejak dini dalam pengalaman nyata”. 

Samatowa (2011: 104) mengungkapkan bahwa: 

Pembelajaran IPA yang baik harus mengaitkan IPA dengan 

kehidupan sehari-hari siswa. Siswa diberi kesempatan untuk 

mengajukan pertanyaan, membangkitkan ide-ide siswa, membangun 

rasa ingin tahu tentang segala sesuatu yang ada di lingkungannya, 

membangun keterampilan yang diperlukan, dan menimbulkan 

kesadaran siswa bahwa belajar IPA menjadi sangat diperlukan untuk 

dipelajari. 

 

Pembelajaran IPA juga berorientasi pada pembelajaran konstruktivisme, 

yaitu pembelajaran yang didasarkan pada pengalaman siswa. Menurut Blough, et 

al (1958) dalam Samatowa (2011: 104) bahwa: 
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Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar perlu didasarkan pada 

pengalaman untuk membantu siswa belajar IPA, mendeskripsikan 

dan menjelaskan hasil kerja dan prosedurnya. Tujuan utama 

pembelajaran IPA SD adalah membantu siswa memperoleh ide, 

pemahaman, keterampilan (life skills) esensial sebagai warga 

Negara. Life skills esensial yang harus dimiliki siswa adalah 

kemampuan menggunakan alat tertentu, kemampuan mengamati 

benda dan lingkungan sekitarnya, kemampuan mendengarkan, 

kemampuan berkomunikasi secara efektif, menanggapi dan 

memecahkan masalah secara efektif. 

 

Hardini dan Puspitasari (2012: 150) mengemukakan bahwa proses 

pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung kepada 

siswa untuk mengembangkan kompetensi untuk menjelajahi alam sekitar secara 

ilmiah. Pembelajaran IPA di sekolah dasar menekankan pada pemberian 

pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan 

keterampilan proses dan sikap ilmiah. Pembelajaran sains merupakan 

pembelajaran berdasarkan pada prinsip-prinsip, proses yang mana dapat 

menumbuhkan sikap ilmiah siswa terhadap konsep-konsep IPA. Pada anak 

sekolah dasar harus diberikan pengalaman serta kesempatan untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir dan bersikap terhadap alam, sehingga dapat 

mengetahui rahasia dan gejala-gejala alam (Susanto 2013: 170). 

Sumantoro dkk (2007: 3-4) menyatakan bahwa “pendidikan sains di 

sekolah dasar bermanfaat bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam 

sekitar”. Pendidikan sains menekankan pada pemberian pengalaman secara 

langsung untuk mengembangkan kompetensi agar siswa mampu menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan sains diarahkan untuk “mencari 

tahu” dan “berbuat”, sehingga bisa membantu siswa memperoleh pengetahuan 

dan pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar (Putra 2013: 40). 
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Adapun tujuan pembelajaran sains di sekolah dasar dalam Badan Nasional 

Standar pendidikan (BSNP 2006) dalam Susanto (2013: 171-172), dimaksudkan 

untuk: 

(1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya. 

(2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

(3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang 

adanya hubungan yang saling memengaruhi antara IPA, lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. 

(4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah, dan membuat keputusan. 

(5) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 

menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. 

(6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

(7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP. 

  Berdasarkan penjelasan mengenai hakikat pembelajaran IPA di sekolah 

dasar, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung kepada siswa yakni terjadi by doing science di mana 

mereka yang belajar bukan menjadi penonton, melainkan aktif terlibat dalam 

pengalaman nyata. Pembelajaran IPA yang baik harus mengaitkan IPA dengan 



62 
 

 

 

kehidupan sehari-hari dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengajukan pertanyaan, membangkitkan ide-ide, dan membangun rasa ingin tahu 

tentang segala sesuatu yang ada di lingkungannya. 

Model pembelajaran POE dalam pembelajaran IPA melibatkan siswa 

dalam meramalkan suatu fenomena yang terjadi di alam dalam kehidupan sehari-

hari, melakukan observasi melalui demonstrasi atau eksperimen, dan akhirnya 

menjelaskan hasil demonstrasi dan ramalan mereka sebelumnya. Pembelajaran 

dengan model POE terkait dengan dilakukannya penelitian sederhana yang 

memungkinkan siswa memperoleh pengalaman langsung melalui pengamatan, 

diskusi, dan penyelidikan sederhana. Model pembelajaran yang seperti itu dapat 

menumbuhkan sikap ilmiah siswa yang dapat melatih sikap berpikir kritis melalui 

pembelajaran IPA. 

2.1.10 Materi Perubahan Sifat Benda 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah materi perubahan sifat 

benda. Materi ini terdapat dalam silabus kelas V; semester 1; Standar Kompetensi 

4: Memahami hubungan antara sifat bahan dengan penyusunnya dan perubahan 

sifat benda sebagai hasil suatu proses; Kompetensi Dasar 4.2: Menyimpulkan 

hasil penyelidikan tentang perubahan sifat benda, baik sementara maupun tetap. 

Adapun materi secara lebih lengkap akan dijabarkan dalam uraian di bawah ini.  

2.1.10.1 Perubahan Sifat Benda 

Sifat-sifat benda dapat dibandingkan antara sebelum dan sesudah 

perubahan. Benda mengalami perubahan warna, bentuk, bau, dan tingkat 

kekerasan (Haryanto 2007: 81). Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan 
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perubahan pada benda, yaitu pemanasan, pendinginan, penyubliman, pembakaran, 

pencampuran dengan air, pembusukan, dan perkaratan.  

1. Pemanasan 

Air yang tenang dalam panci lama kelamaan akan mendidih setelah 

dipanaskan. Air dikatakan mendidih jika timbul gelembung-gelembung 

udara di semua bagian air. Akhirnya, air mengalami penguapan dan uap 

akan keluar dari panci. 

Es batu yang dibiarkan di udara terbuka lama kelamaan akan 

mencair. Peristiwa ini menunjukkan bahwa air mengalami pemanasan. 

Suhu ruangan yang lebih tinggi daripada suhu di dalam freezer, 

menyebabkan es batu menyerap panas dan akhirnya mencair. Mentega 

yang dipanaskan juga akan mencair atau meleleh. Sebaliknya, jika 

mentega didinginkan, mentega kembali memadat seperti semula. Es yang 

berwujud padat jika dipanaskan berubah menjadi air yang berwujud cair. 

Wujud air berubah menjadi gas jika dipanaskan.  

2. Pendinginan 

Air yang didinginkan dapat berubah menjadi es. Uap air yang 

mengalami pendinginan dapat berubah menjadi titik-titik air kembali. 

Contohnya, uap minuman yang mengenai permukaan tutup gelas yang 

dingin akan berubah menjadi butiran air kembali. 

Jadi, pendinginan menyebabkan benda mengalami perubahan 

wujud. Wujud cair berubah menjadi padat. Wujud gas berubah menjadi 
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cair. Air adalah benda yang dapat berada dalam tiga wujud, yaitu padat, 

cair, dan gas. 

3. Penyubliman  

Kapur barus yang padat dapat berubah wujud menjadi gas jika 

dibiarkan di udara terbuka. Gas tersebut menghasilkan bau yang tercium 

oleh hidung. Proses perubahan benda padat menjadi benda gas itu disebut 

penyubliman.  

Selain kapur barus, benda lain yang dapat menyublim adalah es 

kering. Es kering adalah karbondioksida dalam bentuk beku atau padat. 

Uap es kering sering kali digunakan untuk memberikan efek asap pada 

panggung. 

4. Pembakaran 

Kertas yang dibakar akan berubah menjadi arang. Bentuk kertas 

yang berupa lembaran berubah menjadi arang. Warna kertas yang putih 

berubah menjadi arang yang berwarna hitam. Kertas yang lebih keras 

berubah menjadi arang yang rapuh. Bau kertas dan bau arang juga 

berbeda. 

Demikian juga dengan pembakaran kayu. Kayu juga akan 

mengalami beberapa perubahan sifat. Hal ini juga terjadi pada karet yang 

dibakar. Bentuk, warna, kekerasan, dan baunya juga berubah. Selain itu, 

sifat karet yang lentur dapat berubah menjadi keras dan tidak lentur lagi. 

Jadi, pembakaran dapat menyebabkan benda mengalami perubahan 

bentuk, warna, bau, kelenturan, dan kekerasan. 
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5. Pencampuran dengan air.  

Semen yang dicampur dengan air mula-mula menjadi cairan yang 

kental. Akan tetapi, lama kelamaan semen akan memadat. Bentuk semen 

yang berupa serbuk berubah menjadi padat. Semen yang bersifat lunak 

menjadi semen yang keras.  

Gula atau garam yang dicampur dengan air lalu diaduk akan larut. 

Bentuk gula sudah tidak terlihat lagi. Jika larutan gula atau garam 

dipanaskan, air akan menguap dan yang tersisa hanya butiran gula atau 

garam. Ini menunjukkan bahwa gula atau garam berubah kembali menjadi 

padat seperti semula. Jadi, benda yang dicampur dengan air dapat 

mengalami perubahan bentuk dan kekerasan. 

6. Pembusukan 

Buah, sayur, atau makanan yang dibiarkan di udara terbuka, lama 

kelamaan akan mengalami proses pembusukan. Buah atau sayur yang 

semula keras, lama kelamaan berubah menjadi lunak dan berair. Warna 

buah atau sayur berubah menjadi cokelat atau hitam. Sayuran segar yang 

semula berbau harum, berubah menjadi busuk dan tidak sedap. 

Pembusukan dapat menyebabkan benda mengalami perubahan bentuk 

warna, bau, kelenturan, dan kekerasan. 

7. Perkaratan 

Logam seperti besi dan seng jika terkena air atau uap air, lama 

kelamaan akan mengalami proses perkaratan. Selain itu, besi dan seng 

juga mengalami perkaratan apabila terpengaruh udara (Oksigen). Warna 
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besi atau seng berubah menjadi cokelat atau hitam. Besi atau seng yang 

semula keras dan kokoh berubah menjadi rapuh dan mudah patah. Jadi, 

perkaratan dapat menyebabkan benda mengalami perubahan warna dan 

kekerasan. 

2.1.10.2 Perubahan Wujud yang Dapat Kembali dan Tidak Dapat Kembali 

 Perubahan wujud pada benda dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu 

perubahan wujud yang dapat kembali dan perubahan wujud yang tidak dapat 

kembali (Mikrodo dkk 2008: 85). Berikut ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai 

perubahan wujud benda yang dapat kembali dan tidak dapat kembali. 

(1) Perubahan Wujud yang Dapat Kembali (Sementara) 

Perubahan wujud yang bersifat sementara disebut sebagai 

perubahan fisika. Benda mengalami perubahan secara fisik saja sehingga 

dapat berubah kembali seperti semula. Pada perubahan wujud yang dapat 

kembali, benda yang mengalami perubahan dapat berubah kembali ke 

bentuk semula dan tidak menghasilkan zat baru. Contohnya, perubahan 

wujud pada air. Air dapat berubah wujud menjadi es. Es dapat kembali 

berubah wujud menjadi air. Bahkan, air yang berubah menjadi benda gas 

dapat kembali berubah menjadi titik-titik air. 

Perubahan wujud air yang dapat kembali ini digambarkan pada 

bagan di bawah ini. 
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Bagan 2.1 Perubahan Wujud Air 

Selain air, perubahan wujud yang dapat kembali dapat terjadi pada 

gula dan garam. Gula dan garam yang larut dalam air dapat berubah 

kembali menjadi gula dan garam padat. Caranya adalah dengan 

memanaskan larutan gula dan garam sehingga air menguap dan yang 

tersisa hanya butiran gula dan garam. 

Proses pembuatan garam menunjukkan bahwa garam mengalami 

perubahan wujud yang dapat kembali. Garam yang terlarut dalam air laut 

dapat diubah menjadi garam padat. Jika garam dilarutkan dalam air, maka 

terbentuk air garam. Selain itu, gula juga mengalami perubahan wujud 

yang dapat kembali. Larutan gula jika dipanaskan hingga seluruh airnya 

menguap akan meninggalkan gula dalam bentuk padat. Margarin dan 

mentega juga dapat mengalami perubahan wujud yang dapat kembali. Jika 

dipanaskan, margarin dan mentega akan mencair. Margarin dan mentega 

cair akan berubah menjadi padat kembali jika didinginkan. 

(2) Perubahan Wujud yang Tidak Dapat Kembali (tetap) 

Perubahan wujud yang bersifat tetap disebut sebagai perubahan 

kimia. Benda mengalami proses kimia sehingga tidak dapat berubah 

uap air air es 

dipanaskan didinginkan 

dipanaskan didinginkan 
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kembali menjadi seperti semula. Pada perubahan wujud yang dapat 

kembali, benda yang mengalami perubahan dapat berubah kembali ke 

bentuk semula dan tidak menghasilkan zat baru. Pada perubahan wujud 

yang tidak dapat kembali, benda yang mengalami perubahan tidak dapat 

diubah kembali ke bentuk semula. Perubahan wujud yang terjadi karena 

pembakaran adalah perubahan wujud yang tidak dapat kembali, misalnya 

kertas atau sampah yang dibakar. Kertas yang dibakar akan berubah 

menjadi abu dan arang. Dengan cara apa pun, abu dan arang itu tidak 

dapat diubah lagi menjadi kertas.  

Beberapa proses alami merupakan proses perubahan wujud yang 

tidak dapat kembali, misalnya pembusukan yang terjadi pada sayuran dan 

buah-buahan. Setelah beberapa hari, sayuran dan buah-buahan yang 

semula agak keras berubah menjadi lembek (berair). Lama kelamaan, 

sayuran dan buah-buahan menjadi busuk. Buah yang dikupas kulitnya juga 

mengalami perubahan wujud. Misalnya daging buah apel berubah 

warnanya menjadi cokelat dalam jangka waktu kurang dari satu jam. 

Sayuran dan buah yang telah berubah wujud tidak akan segar kembali 

seperti semula. 

Pemasakan nasi merupakan proses perubahan wujud yang tidak 

dapat kembali. Nasi berasal dari beras yang dimasak dalam air. Jika 

takaran airnya pas, beras yang dimasak berubah wujud menjadi nasi. Jika 

takaran airnya terlalu banyak, bukan nasi yang dihasilkan, tetapi bubur. 

Nasi dan bubur tidak dapat diubah lagi menjadi beras. Serupa dengan nasi, 
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telur yang dimasak tidak dapat kembali menjadi telur mentah. Akibat 

pemanasan, telur berubah menjadi padat. Telur yang telah padat tidak 

dapat diubah menjadi cair kembali. 

Perubahan yang terjadi karena proses perkaratan juga merupakan 

perubahan wujud yang tidak dapat kembali. Besi yang berkarat menjadi 

hitam dan rapuh. Karat tidak dapat diubah menjadi besi lagi. 

2.1.11 Model Pembelajaran  

Arends (1997) dalam Trianto (2009: 22) menyatakan bahwa “model 

pembelajaran mengarah pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu termasuk 

tujuannya, sintaksnya, lingkungannya, dan sistem pengelolaannya”. Sedangkan 

Sagala (2005) dalam Indrawati dan Setiawan (2009: 27) menyatakan bahwa 

model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

tersusun secara sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta 

didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi 

perancang pembelajaran dan guru dalam merencanakan dan melaksanakan 

aktivitas pembelajaran. 

Lebih lanjut, Joyce dan Weil (1980) dalam Rusman (2012: 133) 

mendefinisikan bahwa “model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang 

dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka 

panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran 

di kelas atau yang lain”. Sedangkan Joyce (1992) dalam Trianto (2009: 22) 

mengemukakan bahwa “model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu 

pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di 
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kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-

perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, 

kurikulum, dan lain-lain. Selanjutnya, Joyce mengemukakan bahwa setiap model 

pembelajaran mengarahkan kita ke dalam mendesain pembelajaran untuk 

membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai. 

Joyce, Weil, dan Calhoun (2009) dalam Warsono dan Hariyanto (2012: 

172) mengemukakan bahwa “Models of teaching are really models of learning. As 

we help students acquire information, ideas, skills, values, ways of thinking, and 

means of expressing themselves, we are also teaching them how to learn”. Dengan 

model pembelajaran, guru membantu siswa dalam memperoleh informasi, 

menggali ide, keterampilan, nilai, cara berpikir dan mengekspresikan diri, serta 

mengajarkan bagaimana cara belajar. 

Rusman (2012: 136) menjelaskan ciri-ciri model pembelajaran sebagai 

berikut: 

(1) Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. 

(2) Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu, misalnya model berpikir 

induktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir induktif. 

(3) Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di 

kelas. 

(4) Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan: (1) urutan langkah-

langkah pembelajaran (syntax); (2) adanya prinsip-prinsip reaksi; (3) 

sistem sosial; (4) sistem pendukung. Keempat bagian tersebut merupakan 

pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suat model pembelajaran. 



71 
 

 

 

(5) Memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Dampak 

tersebut meliputi; (1) Dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang dapat 

diukur; (2) Dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka panjang. 

(6) Membuat persiapan mengajar (desain instruksional) dengan pedoman 

model pembelajaran yang dipilihnya. 

Model pembelajaran memiliki empat ciri khusus yang tidak dimiliki oleh 

strategi, metode, dan prosedur. Kardi dan Nur (2000) dalam Trianto (2009: 23), 

mengemukakan ciri-ciri model pembelajaran yaitu: 

(1) Bersifat rasional, teoritis, dan logis. 

(2) Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai). 

(3) Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar pembelajaran tersebut dapat 

dilaksanakan dengan berhasil. 

(4) Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. 

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli, 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang tersusun secara sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar siswa untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi 

sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan guru dalam merencanakan, 

membimbing, dan melaksanakan aktivitas pembelajaran serta pedoman untuk 

menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, 

film, komputer, kurikulum, dan lain-lain.  
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2.1.12 Model Pembelajaran POE (Predict-Observe-Explain) 

Model pembelajaran membantu siswa dalam memperoleh informasi, 

menggali ide, keterampilan, nilai, cara berpikir, dan mengekspresikan diri, serta 

mengajarkan bagaimana cara belajar. Joyce dan Weil maupun Arends 

menggolongkan POE sebagai model pembelajaran dengan melihat sintaksnya 

yang ketat (Warsono dan Hariyanto 2012: 171). 

Model POE merupakan model pembelajaran yang dikembangkan dalam 

pendidikan sains. Seperti yang dikemukakan Wu dan Tsai (2005: 113-114), POE 

dilandasi oleh teori pembelajaran konstruktivisme yakni dengan menggali 

pengetahuan yang telah diperoleh atau dimiliki siswa sebelumnya dan kemudian 

menginterpretasikannya. Warsono dan Hariyanto (2012: 93) beranggapan bahwa 

melalui kegiatan melakukan prediksi, observasi, dan menjelaskan hasil 

pengamatan, maka struktur kognitif siswa akan terbentuk dengan baik.  

Lebih lanjut, Indrawati dan Setiawan (2009: 45) menjelaskan bahwa “POE 

adalah singkatan dari Predict-Observe-Explain”. Melalui POE, guru menggali 

pemahaman peserta didik dengan cara meminta mereka untuk melaksanakan tiga 

tugas utama, yaitu prediksi, observasi, dan eksplanasi. Kemampuan POE dapat 

menyelidiki gagasan siswa dan cara mereka dalam menerapkan pengetahuan pada 

keadaan yang sebenarnya (praktikum). Dalam belajar IPA, siswa diarahkan untuk 

membandingkan prediksi berdasarkan teori dan pengalaman langsung dalam 

kehidupan sehari-hari melalui eksperimen dengan menggunakan metode ilmiah 

(Trianto 2012: 152). Sehingga model POE sangat sesuai diterapkan dalam 

pembelajaran IPA. Selain itu, tahapan model pembelajaran POE sesuai dengan 

http://share-pangaweruh.blogspot.com/2012/06/pentingnya-kegiatan-praktikum-dalam.html
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karakteristik IPA yaitu berbasis pembelajaran konstruktivisme. Pembelajaran 

konstruktivisme merupakan pembelajaran dengan cara membangun pengetahuan 

baru berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa.  

Dalam penelitiannya, Widyaningrum (2013: 103) mengemukakan 

pendapatnya tentang model POE sebagai berikut: 

Salah satu model pembelajaran yang berpotensi melatihkan siswa 

untuk memecahkan permasalahan adalah Predict, Observe, 

Explain (POE). Model POE merupakan rangkaian proses 

pemecahan masalah yang dilakukan oleh siswa melalui tahap 

prediksi atau membuat dugaan awal (predict), pengamatan atau 

pembuktian dugaan (observe), serta penjelasan terhadap hasil 

pengamatan (explain). 

 

Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat White dan Gunstone (1992) 

dalam Kearney (2004: 427) yakni bahwa POE memuat tiga tahapan yang meliputi 

prediksi, observasi dan eksplanasi. Pada tahap prediksi, siswa membuat prediksi 

dan memperkirakan hasil eksperimen yang akan dilakukan pada tahap 

selanjutnya. Kemudian siswa mengamati fenomena yang terjadi atau melihat 

eksperimen pada fase observasi. Pada tahapan terakhir, siswa membandingkan 

observasi mereka dengan prediksi dan kemudian menjelaskan observasi dengan 

pengetahuan mereka sendiri.  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Budiati (2012: 153) 

menyimpulkan bahwa: 

Sintaks model pembelajaran POE yang melibatkan tahap 

prediction, observation, and explanation dan prosedur metode 

eksperimen yang dilaksanakan selama proses pembelajaran 

berlangsung mampu mengakomodasi siswa dalam memperoleh 

keterampilan proses sains baik dalam aspek kognitif, afektif 

maupun psikomotor.  
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Seperti yang dikemukakan Kearney (2004: 427), keuntungan terbesar dari 

penggunaan POE yaitu ketika POE digunakan sebagai alat untuk mendeteksi 

kemampuan dan konsep awal siswa. POE membantu guru merancang 

pembelajaran selanjutnya untuk mencapai tujuan pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya sesuai dengan kemampuan siswa. Selanjutnya, jika diskusi diantara 

siswa digunakan semestinya pada langkah dimana siswa mencoba menjelaskan 

ketidaksesuaian antara prediksi dan observasi, proses POE dapat menjadi model 

pembelajaran yang efektif untuk memfasilitasi kematangan konsep siswa. Liew 

(2004: 4) juga berpendapat bahwa POE dapat digunakan oleh guru dalam kegiatan 

pembelajaran yang tersusun atas pengetahuan yang dalam dan pemikiran dari 

sudut pandang siswa.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Ozdemir dkk (2011) dalam 

Widyaningrum (2013: 103) menyatakan bahwa:  

POE dapat meningkatkan pemahaman konsep sains siswa. Model 

ini dapat digunakan untuk menggali pengetahuan awal siswa, 

memberikan informasi kepada guru mengenai kemampuan berpikir 

siswa, mengkondisikan siswa untuk melakukan diskusi, memotivasi 

siswa untuk mengeksplorasi konsep yang dimiliki, dan 

membangkitkan siswa untuk melakukan investigasi. 

 

Model pembelajaran POE merupakan suatu model yang efisien untuk 

menciptakan diskusi para siswa mengenai konsep ilmu pengetahuan. Model 

pembelajaran ini melibatkan siswa dalam meramalkan suatu fenomena, 

melakukan observasi melalui demonstrasi atau eksperimen, dan akhirnya 

menjelaskan hasil demonstrasi dan ramalan mereka sebelumnya. Rahayu (2013: 

130) menyimpulkan bahwa “model pembelajaran POE memberikan konstribusi 

yang cukup berarti terhadap hasil belajar peserta didik. Hasil penelitian 
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menunjukkan penggunaan perangkat pembelajaran model POE mampu 

meningkatkan ketuntasan hasil belajar peserta didik secara individual”. 

Pembelajaran dengan model POE menggunakan 3 langkah utama, yaitu 

sebagai berikut: 

(1) Prediction (prediksi) adalah merupakan suatu proses membuat dugaan 

terhadap suatu fenomena. Menurut Suyono dan Hariyanto (2012: 41), guru 

memulai pembelajaran dengan menghadapkan para pembelajar dengan 

seperangkat alat dan bahan percobaan, kemudian guru menjelaskan apa 

saja yang harus dilakukan terkait peralatan tersebut. Para siswa kemudian 

membuat suatu prediksi apa yang dapat terjadi, hasil apa yang bakal 

diperoleh dengan bereksperimen menggunakan alat dan bahan tersebut.  

Dalam membuat dugaan siswa sudah memikirkan alasan mengapa 

siswa membuat dugaan seperti itu. Dalam proses ini siswa diberi 

kebebasan seluas-luasnya menyusun dugaan dengan alasannya, sebaiknya 

guru tidak membatasi pemikiran siswa sehingga banyak gagasan dan 

konsep muncul dari pikiran siswa. Semakin banyaknya muncul dugaan 

dari siswa, guru akan mengerti bagaimana konsep dan pemikiran siswa 

tentang persoalan yang diajukan. Pada proses prediksi ini guru juga dapat 

mengerti miskonsepsi apa yang banyak terjadi pada diri siswa. Hal ini 

penting bagi guru dalam membantu siswa untuk membangun konsep yang 

benar. 

(2) Observation (observasi) yaitu melakukan penelitian atau percobaan, dan 

kemudian mengamati apa yang terjadi. Siswa diajak untuk melakukan 
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percobaan untuk menguji kebenaran prediksi yang mereka sampaikan. 

Siswa mengamati apa yang terjadi pada percobaan. Bagian terpenting 

dalam tahapan ini yaitu konfirmasi atas prediksi mereka. Pada tahap ini, 

guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami sendiri 

segala sesuatunya dan memperoleh hikmah pembelajarannya sendiri 

(Suyono dan Hariyanto 2012: 41).  

Dengan melakukan percobaan (eksperimen) pada tahap observe, 

pembelajaran terjadi by doing science yang melibatkan siswa secara 

langsung dengan mengaktualisasikan diri ke dalam pengalaman nyata. 

Siswa akan belajar sebaik-baiknya dengan mengalami sendiri segala 

sesuatu, (we learn best by experiencing things for ourselves) (Suyono dan 

Hariyanto 2012: 41). Proses pembelajaran IPA yang demikian akan 

menumbuhkan sikap ilmiah siswa yakni menumbuhkan rasa ingin tahu 

yang tinggi serta melatih keterampilan berpikir kritis. 

(3) Explanation (eksplanasi) yaitu pemberian penjelasan terutama tentang 

kesesuaian antara dugaan dengan hasil eksperimen dari tahap observasi. 

Siswa bertugas menjelaskan kesesuaian tersebut kepada siswa lain dengan 

mempresentasikannya di depan kelas secara berkelompok. Apabila hasil 

prediksi tersebut sesuai dengan hasil observasi dan setelah mereka 

memperoleh penjelasan tentang kebenaran prediksinya, maka siswa 

semakin yakin akan konsepnya. Akan tetapi, jika dugaannya tidak tepat 

maka siswa dapat mencari penjelasan tentang ketidaktepatan prediksinya. 

Siswa akan mengalami perubahan konsep dari konsep yang tidak benar 
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menjadi benar. Pada tahap ini siswa dapat belajar dari kesalahan sehingga 

tidak mudah dilupakan.   

Tahap ini membangkitkan diskusi baik antara siswa dengan siswa 

maupun antara siswa dengan guru. Proses yang terjadi pada tahap ini juga 

mengembangkan penalaran siswa. Siswa lebih mudah membangun 

pemahaman apabila dapat mengkomunikasikan gagasannya kepada siswa 

lain atau guru (Yamin dan Ansari 2009: 15). Selain itu, explain 

mendorong siswa untuk memperoleh dan memahami pengetahuannya 

sendiri yang bermula dari gagasan yang dimiliki siswa. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam model pembelajaran POE adalah 

sebagai berikut: 

(1) Masalah yang diajukan sebaiknya masalah yang memungkinkan terjadi 

konflik kognitif dan memicu rasa ingin tahu. 

(2) Prediksi harus disertai alasan yang masuk akal. Prediksi bukan sekedar 

menebak saja tetapi disertai dengan alasan yang logis. 

(3) Percobaan harus bisa diamati dengan jelas oleh siswa dan dapat memberi 

jawaban terhadap masalah. Siswa bertugas mengamati, menganalisis, dan 

menyimpulkan hasil pengamatan percobaan dengan cermat. Guru berperan 

sebagai fasilitator.   

(4) Siswa terlibat langsung dalam tahap eksplanasi. Siswa menjelaskan hasil 

pengamatan kepada siswa lain sekaligus menyelidiki kesesuaian prediksi 

sebelumnya dan akhirnya diperoleh konsep materi yang benar. 
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Tabel 2.1 Aktivitas Guru dan Siswa dalam Model Pembelajaran POE (diadaptasi 

dari Liew, 2004) 

 
Langkah 

Pembelajaran 
Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

Tahap 1 

Meramalkan 

(Predict) 

Memberikan apersepsi 

terkait materi yang akan 

dibahas. 

Memberikan hipotesis bedasarkan 

permasalahan yang diambil dari 

pengalaman siswa, atau buku panduan 

yang memuat suatu fenomena terkait 

materi yang akan dibahas. 

Tahap 2 

Mengamati 

(Observe) 

Sebagai fasilitator dan 

mediator apabila siswa 

mengalami kesulitan 

dalam melakukan 

pembuktian. 

Mengobservasi dengan melakukan 

eksperimen atau demonstrasi berdasarkan 

permasalahan yang dikaji dan mencatat 

hasil pengamatan untuk direfleksikan satu 

sama lain.  

Tahap 3 

Menjelaskan 

(Explain) 

 

Memfasilitasi jalannya 

diskusi apabila siswa 

mengalami kesulitan. 

Mendiskusikan fenomena yang telah 

diamati secara konseptual-matematis, 

serta membandingkan hasil observasi 

dengan hipotesis sebelumnya bersama 

kelompok masing-masing. 

Mempresentasikan hasil observasi di 

kelas, serta kelompok lain memberikan 

tanggapan, sehingga diperoleh kesimpulan 

dari permasalahan yang sedang dibahas. 

 

Warsono dan Hariyanto (2012: 93) menjelaskan manfaat yang diperoleh 

dari implementasi model pembelajaran POE adalah sebagai berikut: 

(1) dapat digunakan untuk menggali gagasan awal yang dimiliki oleh siswa; 

(2) memberikan informasi kepada guru tentang pemikiran siswa; 

(3) membangkitkan diskusi baik antara siswa dengan siswa maupun antara 

siswa dengan guru; 
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(4) memberikan motivasi kepada siswa untuk menyelidiki konsep yang belum 

dipahami; 

(5) membangkitkan rasa ingin tahu siswa untuk menyelidiki. 

Penilaian yang dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran ini 

terjadi selama proses pembelajaran berlangsung serta tugas yang dikerjakan oleh 

siswa. Jadi setiap aktivitas siswa mendapat penghargaan dari guru. Melalui 

penilaian aktivitas siswa pada pelaksanaan model pembelajaran POE, dapat 

diketahui efisiensi, keefektifan, dan produktivitas proses pembelajaran dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan pengajaran tidak hanya 

dilihat dari hasil belajar yang dicapai oleh siswa, tetapi juga dari segi prosesnya 

(Sudjana 2012: 65). Oleh karena itu, penilaian proses dan juga hasil belajar pada 

pembelajaran dengan model POE dapat mendukung keberhasilan pembelajaran 

melalui penilaian hasil belajar siswa dengan tidak mengabaikan proses yang 

terjadi di dalamnya selama pembelajaran berlangsung. 

Penilaian pada penggunaan model POE meliputi penilaian proses yang 

dilakukan pada proses pembelajaran dan juga penilaian hasil yang dilakukan pada 

akhir pembelajaran. Penilaian proses melalui pengamatan aktivitas siswa dan hasil 

melalui tes formatif (posttest) akan menciptakan pembelajaran yang tidak hanya 

berorientasi pada hasil tetapi juga proses yang melibatkan siswa secara aktif 

dalam pembelajaran. 

2.1.13 Penerapan Model POE pada Materi Perubahan Sifat Benda 

Penerapan model POE pada materi perubahan sifat benda dilaksanakan 

pada kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir. Adapun penerapan dari model 
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POE tersebut dikaitkan dengan Kompetensi Dasar yang akan dijadikan fokus 

penelitian.  

Pada kegiatan awal yaitu meliputi: (1) Berdoa; (2) Mengondisikan kelas; 

(3) Presensi siswa; (4) Melakukan apersepsi; (5) Menyampaikan tujuan 

pembelajaran.  

Selanjutnya pada kegiatan inti guru menerapkan pembelajaran 

menggunakan model POE dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) Kegiatan pertama yang dilakukan yaitu (a) Guru membagi kelas menjadi 6 

kelompok yang telah dibagi sebelumnya; (b) Guru membagikan LKPD 

kepada masing-masing kelompok; 

(2) Kegiatan yang dilakukan berikutnya yaitu (a) guru menghadapkan para 

pembelajar dengan seperangkat alat dan bahan percobaan, kemudian guru 

menjelaskan apa saja yang harus dilakukan terkait peralatan tersebut; (b) 

Para siswa kemudian membuat suatu prediksi apa yang dapat terjadi, hasil 

apa yang akan diperoleh dengan bereksperimen menggunakan alat dan 

bahan tersebut. 

(3) Jelaskan kepada siswa yang sedang guru lakukan. 

Langkah 1: Melakukan prediksi (predict) 

Kegiatan selanjutnya yaitu (a) Guru memberikan penjelasan mengenai 

petunjuk membuat prediksi dan membuktikan prediksi melalui percobaan 

atau eksperimen; (b) Guru menyuruh siswa mencari informasi berkenaan 

dengan prediksi berdasarkan pengalaman yang dimiliki siswa dan dari 

sumber belajar lain yaitu buku paket IPA kelas V; (c) Siswa menyusun 
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jawaban sementara (menuliskan prediksi) tentang apa yang terjadi 

berkaitan dengan perubahan sifat benda. 

(4) Langkah 2: Melakukan observasi (observe) 

Kegiatan yang dilakukan adalah (a) siswa melakukan percobaan yang 

dapat membantu membuktikan perubahan sifat pada benda serta faktor 

yang mempengaruhinya; (b) Kemudian siswa mencatat hal yang terjadi 

pada percobaan tersebut berdasarkan pengamatan; (c) Siswa berdiskusi 

menjawab pertanyaan pada LKPD; (d) Siswa membuat kesimpulan 

jawaban dari pertanyaan yang diajukan. 

(5) Langkah 3: Menjelaskan (explain) 

Kegiatan yang dilakukan adalah (a) beberapa perwakilan kelompok maju 

membacakan hasil diskusinya dan melakukan demonstrasi percobaan yang 

sudah dilakukan sebelumnya di hadapan teman satu kelas. Kegiatan ini 

sekaligus memberikan penjelasan terutama tentang kesesuaian antara 

dugaan dengan hasil eksperimen dari tahap observasi; Kegiatan 

selanjutnya yang dilakukan adalah (b) Guru dan siswa membahas hasil 

diskusi kelompok; (c) Guru memberikan penjelasan mengenai demonstrasi 

yang sudah dilakukan siswa; (d) Guru dan siswa membuat kesimpulan 

jawaban dari pertanyaan. 

Kemudian pada kegiatan akhir yaitu meliputi (a) Siswa dan guru 

melakukan tanya jawab mengenai materi yang masih sulit dipahami siswa; (b) 

Siswa mengerjakan soal tes formatif; (c) Guru menutup kegiatan pembelajaran.  
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2.1.14 Model Konvensional 

Putra (2013: 81) menyatakan bahwa “metode konvensional yakni 

pemberian materi terjadi secara satu arah”. Model pembelajaran konvensional 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu model pembelajaran yang sudah 

menjadi kebiasaan dari para guru dalam memberikan materi pembelajaran kepada 

siswa. Model konvensional yang sering digunakan guru dalam menyampaikan 

materi pelajaran yaitu metode ceramah. Metode ceramah sering digunakan dalam 

setiap pembelajaran dan dikenal sebagai metode tradisional (Hamid 2011: 209). 

Metode ceramah adalah sebuah metode pembelajaran yang sering digunakan oleh 

guru dengan cara menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada 

siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif (Asmani 2010: 139). 

Sedangkan Sagala (2010) dalam Hardini dan Puspitasari (2012: 14), menyatakan 

bahwa “metode ceramah adalah sebuah bentuk interaksi melalui penerangan dan 

penuturan lisan dari guru kepada peserta didik”.  

Kelebihan dari metode ceramah yaitu guru dapat menguasai kelas, hemat 

dalam penggunaan waktu, mudah menerangkan bahan pelajaran berjumlah besar, 

dapat diikuti anak didik dalam jumlah besar dan mudah untuk dilaksanakan. 

Sedangkan kelemahannya adalah cenderung berpusat pada guru, membuat siswa 

pasif karena menempatkan siswa sebagai pendengar dan pencatat, mengandung 

unsur paksaan pada siswa, membendung daya kritis siswa karena keterbatasan 

kemampuan pada tingkat rendah yang hanya mengembangkan kemampuan 

pengetahuan sampai pemahaman, sukar mengontrol sejauh mana pemerolehan 

belajar anak didik, kegiatan pengajaran menjadi verbalistik, dan membosankan. 
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Selain itu metode ceramah juga tidak dapat memberikan kesempatan untuk 

berdiskusi memecahkan masalah sehingga proses menyerap pengetahuannya 

kurang tajam, kurang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengembangkan keberanian mengemukakan pendapatnya, dan kurang cocok 

dengan tingkah laku kemampuan anak yang masih kecil. 

  Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, metode ceramah ternyata 

cukup problematis, utamanya untuk siswa-siswa yang masih muda atau masih 

kecil karena jangka perhatian mereka yang sangat pendek dan kosa kata mereka 

yang masih terbatas. Selain itu, metode ceramah juga kurang efektif jika tujuan 

yang diinginkan adalah bagaimana siswa mampu mencapai pemikiran tingkat 

tinggi (Jacobsen dkk 2009: 217). 

Dalam pembelajaran menggunakan metode ceramah, guru berperan 

sebagai sumber belajar dari awal hingga akhir. Guru menjelaskan suatu konsep 

ataupun materi pelajaran pada siswa (transmitter), dan siswa menjadi penerima 

materi (receiver). Bahasa baik verbal maupun nonverbal merupakan satu-satunya 

media komunikasi (Gulo 2008: 137). Pembelajaran dengan metode ceramah 

bersifat satu arah, yaitu penyampaian materi dari guru kepada siswa. Pada 

umumnya guru jarang sekali memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menemukan dan memaknai sendiri materi yang mereka pelajari. 

Berdasarkan karakteristik IPA, model konvensional kurang cocok 

digunakan sebagai satu-satunya model yang digunakan dalam pembelajaran IPA. 

Pembelajaran IPA di sekolah dasar menuntut pembelajaran yang bermakna 

sehingga memungkinkan siswa berpartisipasi aktif dan terlibat langsung dalam 
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proses pembelajaran. Oleh karena itu untuk menciptakan pembelajaran IPA yang 

bermakna, guru perlu mendesain model pembelajaran yang memungkinkan siswa 

dapat berpartisipasi, aktif, dan kreatif terhadap materi yang diajarkan. Model POE 

merupakan model yang melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Selain 

itu, model POE juga efisien untuk menciptakan diskusi para siswa mengenai 

konsep ilmu pengetahuan. Melalui proses pembelajaran yang variatif, inovatif, 

dan konstruktif dalam merekonstruksi wawasan pengetahuan dan 

implementasinya maka diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas 

peserta didik. 

 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian tentang penerapan model POE dalam pembelajaran telah 

banyak dikaji dan dilakukan. Namun, hal tersebut masih menarik untuk diadakan 

penelitian lebih lanjut lagi. Beberapa penelitian mengenai model POE yang telah 

dilakukan dan dapat dijadikan kajian dalam penelitian ini yaitu penelitian dari: 

(1) Nugraheni (2011), yang berjudul “Penerapan model POE (Predict, 

Observe, Explain) untuk meningkatkan pembelajaran IPA siswa kelas III 

SDN Karangbesuki 4 Malang”. Hasil penelitian yang diperoleh 

menunjukkan bahwa persentase untuk keberhasilan guru dalam 

menerapkan model pada siklus 1 mencapai 93,39% dan meningkat pada 

siklus 2 menjadi 100%. Nilai rata-rata aktivitas belajar siswa pada siklus I 

adalah 70,50 dengan kriteria memuaskan dan pada siklus II rata-rata 

aktivitas belajar meningkat menjadi 77,22 dengan kriteria memuaskan. 
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Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan. Persentase ketuntasan 

hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 57,14% dengan nilai rata-rata hasil 

belajar siswa 73,81 dan pada siklus II persentase peningkatan menjadi 

85,71% dengan nilai rata-rata 79,91. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran POE (Predict-

Observe-Explain) dapat meningkatkan pembelajaran IPA siswa kelas III 

SDN Karangbesuki 4 Malang. 

(2) Astuti (2012), yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran POE 

(Predict-Observe-Explain) terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa Kelas VII 

SMP Negeri 1 Praya Tengah Tahun Ajaran 2012/2013”. Hasil penelitian 

yang diperoleh menunjukkan bahwa hasil yang didapatkan t hitung = 

2,168 dan t tabel = 1,684 pada taraf signifikansi 5%, t hitung > t tabel 

(2,168 > 1,684). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran POE (Predict-

Observe-Explain) terhadap hasil belajar fisika. 

Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti kali ini, yakni sama-sama menerapkan model POE 

dalam pembelajaran IPA. Penelitian Nugraheni (2011) merupakan penelitian 

tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan performansi guru, aktivitas, 

dan hasil belajar siswa di sekolah dasar kelas rendah yaitu kelas III pada materi 

gerak. Selanjutnya, penelitian Astuti (2012) merupakan penelitian eksperimen di 

SMP yang memunculkan variabel hasil belajar sebagai variabel terikatnya. 

Dengan melihat penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, kali ini peneliti 
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tertarik untuk melakukan penelitian eksperimen di sekolah dasar kelas tinggi yaitu 

kelas V dengan memunculkan variabel aktivitas dan hasil belajar sebagai variabel 

terikatnya. Materi yang diangkat dalam penelitian ini juga berbeda dengan kedua 

penelitian di atas, yakni materi perubahan sifat benda. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 Pola Kerangka Berpikir 

Berdasarkan bagan diatas, dapat dijelaskan kerangka berpikir sebagai 

berikut: 

Pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung 

kepada siswa yakni terjadi by doing science di mana mereka yang belajar bukan 

menjadi spektator, melainkan aktif terlibat dalam pengalaman nyata. 

Pembelajaran IPA yang baik harus mengaitkan IPA dengan kehidupan sehari-hari 

Aktivitas dan hasil belajar 

siswa dengan model 

pembelajaran inovatif 

Aktivitas dan hasil 

belajar siswa dengan 

model pembelajaran 

konvensional 

 

dibandingkan 

Proses 

Pembelajaran 

Model pembelajaran 

inovatif POE 

Model pembelajaran 

konvensional 

Pembelajaran IPA di SD: 

1. IPA mempelajari fakta dan konsep sekaligus 

mengembangkan rasa ingin tahu, cara berpikir, dan 

pemecahan masalah melalui pengalaman langsung. 

2. Pembelajaran terjadi by doing science (mengalami), 

bukan hafalan. 

3. Kenyataan di lapangan, pembelajaran masih terpusat 

pada penyampaian materi sehingga siswa cenderung 

pasif karena keterlibatan yang rendah. 
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dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan, 

membangkitkan ide-ide, dan membangun rasa ingin tahu tentang segala sesuatu 

yang ada di lingkungannya. 

Pelaksanaan pembelajaran IPA bukan diarahkan untuk menghafal 

informasi yang disampaikan oleh guru tetapi untuk melatih kemampuan berpikir 

siswa untuk memahami makna yang terkandung didalamnya serta dihubungkan 

dengan kehidupan sehari-hari. Pendidikan Sains berarti bahwa proses 

pembelajaran terjadi by doing science di mana siswa belajar bukan menjadi 

spektator, melainkan aktif terlibat secara fisik maupun mental dalam bentuk 

aktivitas atau praktik. Marjono (1996) dalam Susanto (2013: 167) menjelaskan 

bahwa “hal yang harus diutamakan adalah bagaimana mengembangkan rasa ingin 

tahu dan daya berpikir kritis mereka terhadap suatu masalah”. 

Namun pada kenyataannya pembelajaran IPA masih terpaku pada 

penyampaian materi dari guru kepada siswa. Kegiatan pembelajaran IPA yang 

terpusat pada penyampaian materi cenderung akan mendorong siswa untuk 

menghafal informasi yang diterima. Guru masih mendominasi proses 

pembelajaran sehingga siswa cenderung pasif karena keterlibatan yang terbatas. 

Padahal Susanto (2013: 88) menyatakan bahwa guru yang masih cenderung 

mendominasi proses pembelajaran merupakan salah satu penyebab rendahnya 

hasil belajar yang dicapai oleh siswa karena kurangnya keterlibatan siswa secara 

aktif dalam pembelajaran. Melihat hal ini, perancangan sekaligus pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran IPA mutlak perlu dilakukan secara matang demi 

tercapainya tujuan belajar. 
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Dalam penelitian ini, peneliti akan mengujikan sebuah model 

pembelajaran inovatif POE pada kelas eksperimen dengan model konvensional 

pada kelas kontrol. Peneliti hendak membandingkan tingkat aktivitas dan hasil 

belajar yang lebih optimal diantara kedua kelas yang diberi perlakuan berbeda 

tersebut. Dengan adanya keefektifan yang ditunjukkan masing-masing model 

tersebut terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa, diharapkan dapat memberi 

masukan bagi guru sebagai bahan pertimbangan untuk mengatasi masalah dalam 

pembelajaran IPA sehingga kedepan pembelajaran IPA dapat mencapai tujuan 

yang optimal. 

 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan (Sugiyono 2011: 64). Riduwan (2012: 9), menyatakan bahwa 

hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara terhadap rumusan masalah 

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

dan masih harus diuji lagi kebenarannya. Hipotesis adalah jawaban sementara 

tentang rumusan masalah penelitian yang belum dibuktikan kebenarannya.  

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa populasi adalah jawaban atau dugaan sementara dari 

rumusan masalah yang ditetapkan oleh peneliti berdasarkan landasan teori yang 

mendukung (teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli atau hasil penelitian 

yang relevan) dan harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Hipotesis 
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dinyatakan dengan kalimat pernyataan dan bukan kalimat pertanyaan (Priyatno 

2010: 11).  

Hipotesis penelitian adalah hipotesis kerja yang biasa dinyatakan dengan 

Ha (hipotesis alternatif) yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab 

permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang ada hubungannya (relevan) 

dengan masalah penelitian dan belum berdasarkan fakta serta dukungan data yang 

nyata di lapangan. Secara statistik hipotesis diartikan sebagai pernyataan 

mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang 

diperoleh dari sampel penelitian. Dengan demikian dalam perhitungan statistik 

yang diuji adalah hipotesis nol (Ho). Hipotesis nol adalah pernyataan tidak adanya 

hubungan, pengaruh, atau perbedaan antara parameter dengan statistik. Lawan Ho 

adalah Ha yang menyatakan adanya hubungan, pengaruh, atau perbedaan antara 

parameter dan statistik (Riduwan 2010: 138).  

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir, maka peneliti 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

Ho1: Tidak terdapat perbedaan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

materi perubahan sifat benda antara pembelajaran yang menggunakan 

model POE dengan pembelajaran yang menggunakan model konvensional. 

Ha1: Terdapat perbedaan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPA materi 

perubahan sifat benda antara pembelajaran yang menggunakan model POE 

dengan pembelajaran yang menggunakan model konvensional. 
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Ho2: Tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

materi perubahan sifat benda antara pembelajaran yang menggunakan 

model POE dengan pembelajaran yang menggunakan model konvensional. 

Ha2: Terdapat perbedaan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA materi 

perubahan sifat benda antara pembelajaran yang menggunakan model POE 

dengan pembelajaran yang menggunakan model konvensional. 

Ho3: Aktivitas belajar siswa pada pembelajaran IPA materi perubahan sifat 

benda dengan model pembelajaran POE tidak lebih tinggi daripada model 

konvensional. 

Ha3:  Aktivitas belajar siswa pada pembelajaran IPA materi perubahan sifat 

benda dengan model pembelajaran POE lebih tinggi daripada model 

konvensional. 

Ho4:  Hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA materi perubahan sifat benda 

dengan model pembelajaran POE tidak lebih tinggi daripada model 

konvensional. 

Ha4:  Hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA materi perubahan sifat benda 

dengan model pembelajaran POE lebih tinggi dari pada model 

konvensional. 
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O1  X O2 

O3  O4 

BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Quasi 

Eksperimental Design. Menurut Sugiyono (2011: 116) bentuk desain eksperimen 

ini mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk 

mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. 

Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut tentang bentuk desain penelitian yang 

digunakan dalam penelitian. Selain bentuk desain penelitian, pada subbab ini juga 

akan dijabarkan mengenai prosedur penelitian. 

3.1.1   Desain Penelitian 

Bentuk desain penelitian dari Quasi Experimental yang akan digunakan 

peneliti adalah Nonequivalent Control Group Design. Desain penelitian ini 

digunakan karena kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih 

secara random. Desain penelitian Nonequivalent Control Group Design dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 Keterangan: 

 X : perlakuan yang diberikan 

 O1-O3 : pretest pada tiap kelompok 

 O2-O4 : posttest pada tiap kelompok 

Bagan 3.1 Paradigma Desain Penelitian 
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Kelompok eksperimen adalah kelompok yang diberi perlakuan (X), 

sedangkan kelompok yang lain tidak. Kelompok yang tidak diberi perlakuan 

disebut kelompok kontrol. Kelompok O1 (eksperimen) diberi perlakuan (X) yaitu 

dengan menggunakan model POE, sedangkan kelompok O3 (kontrol) tidak diberi 

perlakuan (X) yaitu tidak menggunakan model POE. Kedua kelompok tersebut 

diberi pretest untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara kelompok 

eksperimen dan kontrol dalam keadaan awal. Kedua kelompok bisa dijadikan 

sebagai subjek penelitian jika memenuhi syarat, yaitu apabila hasil pretest antara 

kedua kelompok tidak berbeda secara signifikansi (O1=O3) (Sugiyono 2011: 116). 

Setelah memenuhi syarat, kelompok eksperimen diberikan perlakuan, kemudian 

diadakan posttest untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang diberikan. 

Kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan tetapi tetap diadakan posttest. Hasil 

posttest pada kelompok kontrol digunakan sebagai pembanding dampak perlakuan 

yang diberikan kepada kelompok eksperimen. 

3.1.2  Prosedur Penelitian 

(1) Menentukan populasi penelitian yaitu siswa kelas V SD Negeri Kejambon 

4 dan 10 Kota Tegal 

(2) Menentukan kelompok penelitian yaitu siswa kelas V SD Negeri 

Kejambon 4 sebagai kelompok eksperimen dan siswa kelas V SD Negeri 

Kejambon 10 dijadikan sebagai kelompok kontrol 

(3) Menentukan sampel penelitian yaitu siswa kelas V SD Negeri Kejambon 4 

sebagai kelompok eksperimen berjumlah 21 siswa dan SD Negeri 

Kejambon 10 sebagai kelompok kontrol berjumlah 31 siswa 
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(4) Mengurus surat ijin penelitian 

(5) Menyusun kisi-kisi soal yang dikembangkan dalam instrumen pretest dan 

posttest 

(6) Menyusun kisi-kisi lembar observasi yang dikembangkan dalam instrumen 

lembar pengamatan aktivitas belajar siswa 

(7) Menyusun kisi-kisi lembar observasi pelaksanaan model POE dan 

konvensional yang dilakukan terhadap guru dan siswa. Kemudian, kisi-kisi 

tersebut dikembangkan dalam bentuk instrumen lembar pengamatan 

pelaksanaan model POE dan konvensional yang dilakukan terhadap guru 

dan siswa 

(8) Mempersiapkan perangkat mengajar berupa RPP dan media pembelajaran 

(9) Mengujicobakan insterumen tes pada kelas uji coba yaitu kelas VI SD 

Negeri Kejambon 4 Kota Tegal 

(10) Menganalisis data hasil uji coba soal tes untuk menguji apakah instrumen 

valid dan reliabel, memenuhi tingkat kesukaran, dan daya pembeda 

(11) Memberikan pretest pada dua kelompok (eksperimen dan kontrol) siswa 

kelas V SD Negeri Kejambon 4 dan 10 Kota Tegal  

(12) Menganalisis hasil pretest yang dilakukan pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol 

(13) Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model POE pada 

kelompok eksperimen dan menggunakan model konvensional pada 

kelompok kontrol 

(14) Mengamati proses pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 
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untuk menilai aktivitas belajar siswa dengan menggunakan lembar 

pengamatan. 

(15) Observer mengamati pelaksanaan model POE dan konvensional terhadap 

guru dan siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk mengecek 

kesesuaian pelaksanaan model pembelajaran   

(16) Memberikan posttest pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

(17) Menuliskan deskripsi data untuk variabel bebas (X) dan terikat (Y) 

(18) Menganalis data aktivitas belajar siswa dan posttest hasil belajar siswa 

untuk menjawab hipotesis penelitian 

(19) Interpretasi hasil penghitungan data. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Pembahasan mengenai populasi akan menjelaskan mengenai besar 

populasi dan penentuan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Di bawah 

ini merupakan penjelasan lebih mendalam mengenai populasi dan sampel. 

3.2.1 Populasi  

Menurut Priyatno (2010: 8), populasi adalah suatu kelompok atau 

kumpulan subyek atau obyek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

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

bukan hanya orang tetapi bisa juga berupa benda atau objek yang lainnya. 

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada subyek/obyek yang dipelajari 
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tetapi juga meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek/obyek 

itu.  Riduwan (2012: 11) menyatakan bahwa populasi merupakan objek atau 

subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu 

berkaitan dengan masalah penelitian. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa populasi 

adalah keseluruhan subyek atau obyek penelitian pada suatu wilayah yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang akan dikenai generalisasi 

kesimpulan penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

populasi terbatas, yaitu: populasi yang mempunyai sumber data yang jelas 

batasnya secara kuantitatif sehingga dapat dihitung jumlahnya (Riduwan 2010: 7). 

Pada penelitian Quasi Eksperimen, kelompok eksperimen dan kontrol 

tidak dipilih secara random melainkan menggunakan kelompok yang sudah ada. 

Kelompok dalam suatu kelas biasanya sudah seimbang, sehingga apabila peneliti 

membentuk kelompok baru akan menyebabkan keseimbangan kelas menjadi 

terganggu. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 

Kejambon 4 dan 10 Kota Tegal. Dalam menentukan populasi ini, peneliti 

memperhatikan kriteria-kriteria yang merupakan hasil dari wawancara dengan 

Kepala Sekolah serta guru SD Negeri Kejambon 4 dan 10 Kota Tegal, yaitu 

sebagai berikut: 

1) SD Negeri Kejambon 4 dan 10 Kota Tegal berada pada satu kompleks 

sehingga memiliki lingkungan atau iklim yang relatif sama. 

2) Memiliki akreditasi yang sama dengan harapan kemampuan peserta didik 

sebanding. 
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3) Karakteristik pembelajaran yang dilakukan guru relatif sama. 

4) Hasil belajar siswa memiliki rata-rata yang relatif sama. Hasil pengujian uji 

kesamaan rata-rata nilai pretest menunjukkan bahwa kedua kelas yang akan 

digunakan dalam penelitian ini mempunyai kemampuan yang relatif sama.  

3.2.2 Sampel 

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

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, artinya bahwa sebagian anggota 

yang mewakili (representatif) dari populasi dijadikan sebagai subyek penelitian. 

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti (Priyatno 2010: 8). 

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2010: 174) menyatakan bahwa sampel 

adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Lebih lanjut, Riduwan (2012: 

11) mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai 

ciri-ciri atau keadaan tertentu dan kemudian ditetapkan sebagai obyek penelitian 

oleh peneliti.  

Dari pendapat para ahli mengenai pengertian sampel di atas, dapat 

disimpulkan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri 

atau keadaan tertentu dan dijadikan sebagai subyek penelitian oleh peneliti serta 

bersifat representatif (mewakili seluruh anggota populasi). 

Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh 

sampel yang benar-benar representatif (mewakili seluruh populasi) atau dapat 

menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya (Arikunto 2010: 176). Data 

yang dijadikan sebagai sampel harus representatif karena kesimpulan penelitian 

akan digeneralisasikan pada seluruh anggota populasi.  
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Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu simple random 

sampling. Simple random sampling adalah teknik pengambilan anggota sampel 

dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi itu. (Sugiyono 2011: 122). Penentuan sampel dilakukan dengan 

teknik simple random sampling karena untuk menghindari kesalahan sampling 

yang disebabkan adanya pemeriksaan yang tidak lengkap tentang populasi dan 

penelitian yang hanya dilakukan berdasarkan sampel. Menurut Riduwan (2010: 

20), salah satu cara untuk mengontrol kesalahan sampling yaitu dengan jalan 

mengambil sampel berdasarkan sampel acak.  

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri Kejambon 4 

dan 10 Kota Tegal. Adapun penentuan jumlah sampel yaitu dengan 

menjumlahkan siswa dari kedua SD tersebut, kemudian mencocokkannya dengan 

tabel Krecjie dengan taraf signifikansi 5%, lalu membaginya kedalam masing-

masing kelas dengan menggunakan rumus. 

Berdasarkan jumlah populasi di kelas V SD Negeri Kejambon 4 sebanyak 

23 siswa dan di kelas V SD Negeri Kejambon 10 sebanyak 35 siswa (totalnya 58 

siswa), maka sampel yang akan diambil dengan melihat tabel Krecjie dengan taraf 

signifikansi 5% yaitu sebanyak 52 siswa. Selanjutnya, untuk mengetahui sampel 

dari tiap kelas, menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Sampel tiap kelas = 
                        

               
 x sampel dalam tabel Krecjie.  

(Sugiyono 2011: 132) 
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Setelah melakukan perhitungan dengan rumus tersebut, diketahui sampel 

yang berasal dari kelas V SD Negeri kejambon 4 sebanyak 21 siswa dan  kelas V 

SD Negeri Kejambon 10 sebanyak 31 siswa. 

Dalam hal ini, alasan penentuan sampel adalah karena keadaan dari siswa 

yang berada pada satu kompleks sehingga memiliki lingkungan yang sama dan 

diharapkan mempunyai iklim yang sama. Selain itu, karakteristik pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru, akreditasi, dan rata-rata hasil belajar siswa relatif sama 

sehingga diharapkan kemampuan awal dari siswa sama. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Menurut Arikunto (2010: 162), variabel adalah objek penelitian yakni apa 

yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel penelitian adalah suatu 

atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2011: 64). Variabel dalam penelitian ini yaitu 

variabel bebas dan terikat. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

3.3.1 Variabel Terikat 

Variabel terikat atau juga bisa disebut variabel dependen merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas 

(Sugiyono 2011: 64). Variabel terikat dari penelitian ini adalah aktivitas dan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi perubahan sifat benda. 

3.3.2 Variabel Bebas 

Variabel bebas atau bisa juga disebut variabel independen merupakan 
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variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono 2011: 64). Variabel bebas dari 

penelitian ini adalah penerapan model POE. 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional digunakan untuk menyamakan persepsi antara peneliti 

dengan pembaca terhadap variabel yang digunakan pada penelitian untuk 

menghindari kekeliruan maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Definisi 

operasional variabel dalam penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut. 

3.4.1  Model POE (Predict-Observe-Explain) 

 Indrawati dan Setiawan (2009: 45) menjelaskan bahwa “POE adalah 

singkatan dari Predict-Observe-Explain”. POE merupakan model pembelajaran 

yang terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu memprediksi, mengamati (melakukan 

percobaan), dan menjelaskan hasil pengamatan. Model POE menyajikan 

pembelajaran yang bermakna sehingga menuntut keterlibatan siswa secara aktif 

dalam proses pembelajaran. Keterlibatan siswa secara aktif mendorong aktivitas 

belajar siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa. 

3.4.2 Aktivitas Belajar 

 Proses pembelajaran terjadi apabila ada aktivitas belajar didalamnya. 

Aktivitas belajar yang tinggi dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan 

pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui tingkat aktivitas belajar 

siswa pada pembelajaran yang menggunakan model POE. Pada penelitian ini 

aktivitas belajar siswa dinilai berdasarkan indikator yang dijabarkan dalam 
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deskriptor penilaian aktivitas belajar siswa. Indikator penilaian aktivitas belajar 

siswa terdiri dari tujuh poin meliputi aspek ketekunan siswa dalam melaksanakan 

tugas yang diberikan guru, kerja keras siswa dalam menganalisis terjadinya suatu 

peristiwa, kerjasama pada saat kerja kelompok, ketekunan siswa dalam melakukan 

percobaan, keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan kepada siswa lain 

atau guru, keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat atau tanggapan, dan 

keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja. 

3.4.3 Hasil Belajar 

 Hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi ada diri siswa baik 

yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik setelah siswa 

mengalami aktivitas atau kegiatan belajar. Sedangkan dalam penelitian ini akan 

dinilai hasil belajar siswa setelah mendapatkan pembelajaran dengan 

menggunakan model POE. Hasil belajar yang dimaksud yaitu hasil belajar siswa 

yang berupa kemampuan kognitif serta diperoleh dengan tes hasil belajar. Tes 

hasil belajar berupa pretest dan posttest guna mendapatkan data hasil belajar 

berupa nilai tes. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data yang meliputi teknik dokumentasi, observasi, tes, dan 

wawancara tidak terstruktur. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pada uraian di 

bawah ini.  
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3.5.1 Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto 2010: 274). Teknik pengumpulan data 

dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen. Menurut Gulo (2010: 123), “dokumen adalah catatan tertulis tentang 

berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu”. Dokumentasi adalah cara 

mengumpulkan data yang didapatkan langsung dari tempat penelitian, seperti 

arsip-arsip dan termasuk buku-buku yang relevan, foto-foto, dan data-data yang 

berhubungan dengan masalah penelitian (Riduwan 2012: 77).  

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode 

dokumentasi yaitu mencari dan mengumpulkan data yang didapatkan langsung 

dari tempat penelitian mengenai hal-hal atau variabel yang berupa arsip-arsip dan 

termasuk buku-buku yang relevan, foto-foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda serta data-data yang berhubungan 

dengan masalah penelitian.  

Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan adalah dokumen tentang siswa 

kelas V SD Negeri Kejambon 4 dan 10 Kota Tegal. Dokumen tersebut meliputi 

daftar nama dan nomor induk siswa (NIS) serta daftar hadir siswa. Selain itu, 

peneliti melengkapi data penelitian dengan foto, video, surat ijin penelitian, dan 

lain-lain, untuk membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar dilaksanakan oleh 

peneliti. 
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3.5.2 Observasi 

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan 2012: 76). 

Sedangkan menurut Gulo (2010: 116), mengemukakan bahwa pengamatan 

(observasi) adalah metode pengumpulan data di mana peneliti atau kolaboratornya 

mencatat informasi sesuai dengan apa yang terjadi dalam penelitian. Teknik 

pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan 

perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang 

diamati tidak terlalu besar (Sugiyono 2011: 196). Observasi akan dilaksanakan 

ketika pembelajaran sedang berlangsung.  

Pada penelitian ini, peneliti meggunakan observasi nonpartisipan. Menurut 

Sugiyono (2011: 197), kalau dalam observasi partisipan, peneliti terlibat langsung 

dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam observasi 

nonpartisipan, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat. Observasi yang 

digunakan peneliti juga tergolong ke dalam jenis observasi langsung. Observasi 

langsung adalah pengamatan yang dilakukan terhadap gejala atau proses yang 

terjadi dalam situasi yang sebenarnya dan langsung diamati oleh pengamat 

(Sudjana 2012: 85).  

Dalam penelitian ini, yang diamati yaitu aktivitas belajar siswa selama 

mengikuti pembelajaran baik pada kelas eksperimen maupun kontrol dengan 

indikator yang sama. Lembar pengamatan aktivitas belajar siswa digunakan untuk 

mengukur tingkat keefektifan aktivitas belajar siswa yang menggunakan model 

POE daripada yang menggunakan model konvensional. Selain itu, untuk 
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mengetahui kesesuaian pelaksanaan pembelajaran, penelitian ini dilengkapi 

dengan lembar observasi kesesuaian pelaksanaan model yang dilakukan terhadap 

guru maupun siswa.  

3.5.3 Tes 

Untuk mengukur ada atau tidaknya serta besarnya kemampuan objek yang 

diteliti digunakan tes. Tes dalam hal ini adalah instrumen pengumpul data berupa 

serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu/kelompok (Riduwan 2012: 76). Dalam penelitian ini tes berfungsi untuk 

menguji hasil belajar IPA materi perubahan sifat benda pada kedua kelompok 

setelah masing – masing memperoleh perlakuan. Bentuk tes yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tes objektif dengan jumlah soal 20 dengan empat 

alternatif jawaban, masing-masing soal mempunyai poin 1 jika jawaban benar, 

dan poin 0 jika jawaban salah sehingga maksimal poin yang didapatkan yaitu 20 

jika semua jawaban benar. 

3.5.4 Wawancara Tidak Terstruktur 

Menurut Gulo (2010: 119), wawancara adalah bentuk komunikasi secara 

langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan responden. Wawancara tidak 

terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-

garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono 2011: 191). Dalam 

wawancara tidak terstruktur responden bebas memberikan jawaban. Pertanyaan-
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pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dapat dijawab secara bebas oleh oleh 

responden tanpa terikat pada struktur atau pola tertentu. 

Metode wawancara digunakan pada saat prapenelitian dan setelah 

penelitian. Pada prapenelitian, wawancara tidak terstruktur digunakan untuk 

mengetahui pembelajaran IPA yang selama ini berlangsung, model pembelajaran 

IPA yang digunakan guru, KKM pada mata Pelajaran IPA, dan aktivitas belajar 

siswa sebelum dilakukannya penelitian. Melalui wawancara ini, peneliti 

mendapatkan berbagai informasi sehingga dapat menentukan permasalahan atau 

variabel yang harus diteliti. Setelah penelitian, apabila terjadi nilai siswa turun 

setelah dilakukannya perlakuan/eksperimen maka wawancara tidak terstruktur 

digunakan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya hal tersebut. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

nilai variabel penelitian. Jumlah instrumen yang digunakan dalam penelitian 

tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Instrumen penelitian adalah 

pedoman tertulis tentang wawancara, atau pengamatan, atau daftar pertanyaan, 

atau soal yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi dari objek yang diteliti. 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian 

ini berupa instrumen kualitatif dan kuantitatif.  

3.6.1 Instrumen kualitatif (non-tes) 

Instrumen kualitatif merupakan instrumen yang tidak berbentuk tes. 

Instrumen kualitatif yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini 
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yaitu instrumen observasi. Instrumen observasi digunakan untuk mengukur 

keterlaksanaan penerapan model POE (variabel bebas) dan nilai aktivitas belajar 

siswa (variabel terikat). Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai instrumen 

observasi dalam penelitian ini sebagai berikut: 

3.6.1.1 Instrumen Observasi Variabel Bebas 

Untuk mengukur variabel bebas (penerapan model POE), dilakukan 

pengamatan pelaksanaan model pada kelompok eksperimen maupun kontrol. 

Pengamatan pelaksanaan model dilakukan terhadap guru dan siswa pada saat 

pembelajaran berlangsung oleh guru kelas V. Pengamatan ini digunakan untuk 

mengecek keterlaksanaan model POE pada kelompok eksperimen dan model 

konvensional pada kelompok kontrol. Kisi-kisi lembar pengamatan pelaksanaan 

model pembelajaran dijabarkan pada tabel di bawah ini. Adapun lembar 

pengamatan pelaksanaan model pembelajaran secara lengkap dapat dilihat pada 

Lampiran 53-56. 

 

 Tabel 3.1. Kisi-kisi Lembar Pengamatan Pelaksanaan Model POE terhadap Guru 

 

No. Aspek yang Diamati Nomor 

1 Pendahuluan  1a, 1b, 1c, 1d 

2 Guru membimbing siswa pada tahap 

predict 

2a, 2b, 2c, 2d 

3 Guru membimbing siswa pada tahap 

observe 

3a, 3b, 3c, 3d 

4 Guru membimbing siswa pada tahap 

explain 

4a, 4b, 4c, 4d 

5 Guru membimbing siswa dalam 

menganalisis dan mengevaluasi peristiwa 

perubahan benda  

5a, 5b, 5c, 5d 
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Tabel 3.2. Kisi-kisi Lembar Pengamatan Pelaksanaan Model POE terhadap Siswa 

 

No. Aspek yang Diamati Nomor 

1 Pendahuluan  1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d 

2 Siswa melakukan tahap predict 3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 4c, 4d 

3 Siswa melakukan tahap observe 5a, 5b, 5c, 5d 

4 Siswa melakukan tahap explain 6a, 6b, 6c, 6d 

5 Siswa menganalisis dan mengevaluasi 

peristiwa perubahan sifat benda  

7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d 

6 Kegiatan Akhir 9a, 9b, 9c, 9d, 10a, 10b, 

10c, 10d 

 

 

Tabel 3.3. Kisi-kisi Lembar Pengamatan Pelaksanaan Model Konvensional 

terhadap Guru 

 

No. Aspek yang Diamati Nomor 

1 Guru menjelaskan materi  1a 

2 Guru melakukan tanya jawab mengenai materi  1b 

3 Guru menjelasklan peristiwa dalam kehidupan 

sehari-hari  

1c 

4 Guru melakukan demonstrasi terkait dengan materi  1d 

5 Guru melakukan tanya jawab tentang penjelasan 

materi 

2a 

6 Guru membagikan LKPD 2b 

7 Guru membimbing siswa mengerjakan soal LKPD 2c 

8 Guru membahas jawaban LKPD 2d 

9 Guru melakukan tanya jawab tentang hal yang 

belum diketahui siswa  

3a 

10 Guru memberikan penguatan 3b 

11 Guru menyimpulkan materi bersama dengan siswa 3c 

 

 

Tabel 3.4. Kisi-kisi Lembar Pengamatan Pelaksanaan Model Konvensional 

terhadap Siswa 

 

No. Aspek yang Diamati Nomor 

1 Pendahuluan 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 

2b, 2c, 2d 

2 Siswa menyiapkan alat pelajaran 3a 

3 Siswa memperhatikan penjelasan guru  3b 

4 Siswa melakukan tanya jawab dengan guru  3c 

5 Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai 

peristiwa dalam kehidupan sehari-hari  

3d 

6 Siswa memperhatikan demonstrasi yang dilakukan 

guru terkait dengan materi  

4a 
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No. Aspek yang Diamati Nomor 

7 Siswa melakukan tanya jawab dengan guru  4b 

8 Siswa menerima LKPD 4c 

9 Siswa mengerjakan soal LKPD secara berkelompok 4d 

10 Siswa membahas jawaban LKPD bersama dengan 

guru 

5a 

11 Siswa menanyakan materi yang belum dipahami 

kepada guru 

5b 

12 Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

materi yang belum dipahami 

5c 

13 Siswa mendapatkan penguatan 5d 

14 Kegiatan Akhir 6a, 6b 

 

Pengukuran pengamatan pelaksanaan model pada kelas eksperimen dan 

kontrol menggunakan skala Guttman. Menurut Sugiyono (2011: 140), skala 

pengukuran dengan tipe ini akan diperoleh jawaban yang tegas yaitu “ya-tidak”; 

“benar-salah” dan lain-lain. Data yang diperoleh berupa data interval atau rasio 

dikotomi (dua alternatif). Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu “Ya (bila deskriptor tampak) dan Tidak (bila deskriptor tidak tampak)”. Cara 

menilai kesesuaian pelaksanaan model yaitu dengan membubuhkan tanda cek (√) 

pada lembar pengamatan jika jawaban ya (deskriptor tampak) dan tanda (-) pada 

lembar pengamatan jika jawaban tidak (deskriptor tidak tampak).  

3.6.1.2 Instrumen Observasi Variabel Terikat 

Untuk mengukur variabel terikat berupa aktivitas belajar siswa, digunakan 

instrumen kualitatif berupa lembar pengamatan aktivitas siswa pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Lembar observasi pengamatan siswa digunakan 

untuk memantau keberlangsungan proses pembelajaran pada kelas kontrol 

maupun eksperimen. Observasi digunakan untuk mengambil data berupa aktivitas 

siswa dalam pembelajaran yang menggunakan model POE maupun yang 

menggunakan model konvensional. Observasi dilakukan dengan menggunakan 
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lembar observasi aktivitas belajar siswa. Lembar observasi digunakan untuk 

mengamati aktivitas belajar siswa selama pembelajaran. Berikut ini akan 

dijabarkan kisi-kisi lembar pengamatan aktivitas belajar siswa. Sedangkan lembar 

pengamatan aktivitas belajar siswa secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 

21-22. 

Tabel 3.5. Kisi-kisi Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

 

No. Indikator Aspek yang Diamati Nomor 

1 Mengerjakan 

Tugas 

Ketekunan siswa dalam 

melaksanakan tugas yang 

diberikan guru 

1a, 1b, 1c, 1d 

2 Menganalisis Kerja keras siswa dalam 

menganalisis terjadinya suatu 

peristiwa 

2a, 2b, 2c, 2d 

3 Kerjasama Kerjasama pada saat kerja 

kelompok 

3a, 3b, 3c, 3d 

4 Melakukan 

Percobaan 

Ketekunan siswa  dalam 

melakukan percobaan 

4a, 4b, 4c, 4d 

5 Mengajukan 

Pertanyaan 

Keberanian siswa dalam 

mengajukan pertanyaan kepada 

siswa lain atau guru 

5a, 5b, 5c, 5d 

6 Mengemukakan 

Pendapat 

Keberanian siswa dalam 

mengemukakan pendapat atau 

tanggapan 

6a, 6b, 6c, 6d 

7 Mempresentasikan Keberanian siswa dalam 

mempresentasikan hasil kerja 

7a, 7b, 7c, 7d 

 

 Perhitungan nilai aktivitas belajar siswa menggunakan skala Likert bentuk 

checklist. Data yang diperoleh dari skala tersebut berupa data interval.  Masing-

masing indikator dijabarkan ke dalam empat deskriptor dengan interval skor 1 

sampai 4. Cara menilai aktivitas belajar siswa yaitu dengan membubuhkan tanda 

cek (√) pada lembar pengamatan jika deskriptor tampak dan tanda (-) pada lembar 

pengamatan jika deskriptor tidak tampak. Pengamatan aktivitas belajar digunakan 

untuk menilai aktivitas belajar masing-masing siswa pada saat pembelajaran 
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berlangsung. Nilai aktivitas belajar siswa pada setiap pertemuan kemudian 

diakumulasikan untuk seluruh pertemuan pembelajaran baik pada kelas 

eksperimen maupun kontrol. Cara menghitung persentase keaktifan siswa 

berdasarkan lembar pengamatan untuk setiap pertemuan yaitu: 

              Persentase = 
                   

             
 × 100% 

(Yonny dkk 2010: 176) 

Dengan kriteria persentase 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). 

3.6.2 Instrumen Kuantitatif (Tes) 

Instrumen kuantitatif merupakan instrumen yang berbentuk tes. Instrumen 

tes digunakan sebagai soal pretest dan posttest. Soal pretest diujikan pada 

kelompok eksperimen dan kontrol sebelum diberikan perlakuan untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa. Sedangkan soal posttest diujikan pada akhir 

pembelajaran untuk mengukur hasil belajar siswa. Bentuk dari instrumen ini yaitu 

soal-soal objektif yang berjumlah 20 nomor soal. Sebelum soal-soal tersebut 

digunakan sebagai instrumen penelitian, terlebih dahulu soal tersebut diujicobakan 

kepada siswa di luar sampel, yaitu kepada siswa yang berlaku sebagai kelompok 

uji coba. Dalam penelitian ini, uji coba dilakukan di kelas VI SD Negeri 

Kejambon 4 Kota Tegal yang diikuti oleh 22 siswa.  
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Uji coba terdiri dari 44 soal berbentuk pilihan ganda dengan 4 alternatif 

jawaban. Uji coba ini dengan maksud agar diperoleh instrumen yang valid dan 

reliabel sehingga nantinya diperoleh hasil penelitian yang valid dan reliabel pula. 

Selain itu juga dilakukan penghitungan tingkat kesukaran dan daya beda, agar 

instrumen benar-benar dapat dikatakan layak dan baik. Adapun pengujian 

instrumen dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut. 

3.6.2.1 Uji Validitas Instrumen 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

keandalan/kesahihan suatu alat ukur (Arikunto 2010: 211). Sedangkan menurut 

Priyatno (2010: 90), validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen 

dalam mengukur apa yang ingin diukur. Tujuan pengujian validitas instrumen 

adalah agar instrumen sesuai dengan kriteria yang diharapkan dan dapat 

dikategorikan sebagai instrumen yang layak untuk digunakan dalam penelitian. 

Peneliti melakukan uji validitas data sebelum dan sesudah hasil uji coba 

soal, untuk menganalisis validitas logis dan empiris pada soal yang akan 

digunakan. Untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen soal juga diperlukan 

perhitungan koefisien korelasi. Perhitungan tersebut menggunakan metode 

bivariate pearson dalam program SPSS 19. Untuk lebih jelasnya akan diterangkan 

secara lengkap di bawah ini. 

(1) Validitas Logis; Ada dua macam validitas logis yang dapat dicapai oleh 

sebuah instrumen, yaitu validitas isi dan validitas konstruk. Pengujian 

validitas isi bertujuan agar instrumen yang disusun sesuai dengan isi 

materi pelajaran yang dievaluasi. Sedangkan validitas konstruk mengacu 
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pada suatu kondisi di mana instrumen yang disusun berdasarkan konstruk 

aspek-aspek kejiwaan yang seharusnya dievaluasi. Peneliti menyusun soal 

yang berjumlah 44 soal dan memiliki 4 alternatif jawaban. Adapun soal uji 

coba dapat dilihat pada Lampiran 18. Pengujian validitas isi dan konstruk 

dilakukan oleh tim ahli, yaitu Mur Fatimah, S.Pd., M.Pd. sebagai dosen 

pembimbing I, Drs. Yuli Witanto, M.Pd. sebagai dosen pembimbing II, 

dan Endang Rakhmawati sebagai guru kelas V SD Negeri Kejambon 4 

Kota Tegal. Berdasarkan hasil penilaian dari tim penilai ahli, instrumen 

dinyatakan sudah layak digunakan sebagai instrumen penelitian untuk 

pengambilan data. Sesudah dinilai validitas isi dan konstruk, instrumen 

kemudian diujicobakan pada kelas VI SD Negeri Kejambon 4 Kota Tegal 

pada tanggal 26 Oktober 2013. 

(2) Validitas Empirik; Syarat instrumen dikatakan memiliki validitas apabila 

sudah dibuktikan melalui pengalaman, yaitu melalui sebuah uji coba. 

Dengan kata lain, validitas empirik adalah validitas yang bersumber pada 

atau diperoleh atas dasar pengalaman di lapangan. Setelah dilakukan uji 

coba instrumen, maka diperoleh data nilai hasil belajar siswa pada kelas uji 

coba. Data nilai hasil belajar siswa di kelas uji coba dapat dipaparkan pada 

Tabel 3.6 berikut ini. 

 

Tabel 3.6. Paparan Data Nilai Uji Coba Instrumen Tes pada Kelas Uji Coba 

 

No. Kriteria Data  Kelas Uji coba 

1. Jumlah siswa 22 

2. Skor rata-rata 75 

3. Median  81,82 
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No. Kriteria Data  Kelas Uji coba 

4. Skor minimal 36,36 

5. Skor maksimal 97,73 

6. Rentang  61,36 

7. Varians  352,22 

8. Standar deviasi 18,77 

 

Berdasarkan nilai hasil belajar siswa di kelas uji coba, maka dilakukan uji 

validitas instrumen menggunakan metode bivariate pearson (Korelasi Pearson 

Product Moment) dalam program Software Statistical Product and Service 

Solution (SPSS) versi 19 (Priyatno 2010: 90). Analisis ini dengan cara 

mengkorelasikan masing-masing skor item (soal) dengan skor total. Untuk 

mencari validitas dalam SPSS 19 ini menggunakan menu Analyze – Correlate – 

Bivariate. Pengambilan keputusan pada uji validitas dilakukan dengan batasan r 

tabel dengan signifikansi 0,05 dan uji dua sisi. Untuk batasan r tabel dengan jumlah n 

= 22 didapat rtabel sebesar 0,423 pada tabel r. Jika nilai korelasi lebih dari batasan 

yang ditentukan maka item dianggap valid, sedangkan jika kurang dari batasan 

yang ditentukan maka item dianggap tidak valid. Kriterianya yaitu butir soal 

dikatakan valid jika rxy ≥ rtabel pada taraf signifikansi 0,05, maka hasil rxy pada 

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

tertentu dinyatakan tidak valid. Rekap data hasil perhitungan SPSS 19 dapat 

dilihat pada Tabel 3.7 dibawah ini. 
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Tabel 3.7. Rekapitulasi Uji Validitas Soal Tes Uji Coba dengan rtabel = 0.423;  

         Taraf Signifikansi 0.05 dan n= 22 

 

No Kriteria No Soal Jumlah 

1. Valid 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 

17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 

30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 

43, 44 28 

2. Tidak Valid 

2, 4, 9, 11, 14, 16, 18, 24, 26, 

27, 29, 31, 32, 33, 34, 41 16 

Sumber data: Lampiran 24 

 

Dari perhitungan data dengan menggunakan program SPSS 19 diperoleh 

item yang valid sebanyak 28 butir soal dan yang tidak valid sebanyak 16 butir 

soal.  

3.6.2.2 Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat 

dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap (Arikunto 2009: 86). Uji reliabilitas digunakan untuk 

mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat 

diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang (Priyatno 2010: 

97). 

Uji reliabilitas dilakukan pada seluruh item soal. Karena item soal 

menggunakan jawaban benar (bernilai 1) dan salah (bernilai 0), perhitungan uji 

reliabilitas menggunakan metode Kuder Richardson-21 (KR-21) (Riduwan 2012: 

108). Nilai reliabilitas per item dilihat dari perbandingan antara rhitung dengan rtabel. 

Jika rhitung > rtabel, maka item tersebut dikatakan reliabel. 

Dari hasil penghitungan menggunakan metode Kuder Richardson-21 (KR-

21) diperoleh data perbandingan rhitung sebesar 0,899 lebih besar dari rtabel sebesar 



114 
 

 

 

0,423. Dengan demikian dari hasil rhitung dibanding rtabel diperoleh rhitung>rtabel, 

maka semua butir soal dinyatakan sudah reliabel. Perhitungan reliabilitas soal 

dapat dilihat pada Lampiran 26. 

3.6.2.3 Analisis Tingkat Kesukaran 

Analisis tingkat kesukaran soal/instrumen digunakan untuk mengetahui 

tingkat kesukaran dari tiap butir soal. Tingkat kesukaran soal dipandang dari 

kesanggupan atau kemampuan siswa dalam menjawabnya, bukan dilihat dari 

sudut guru sebagai pembuat soal. Tingkat kesukaran perlu dihitung dan diketahui 

sebagai pertimbangan pembuatan soal ataupun kisi-kisi. Hal tersebut dilakukan 

agar perbandingan antara soal mudah, sedang dan sukar bisa proporsional.  

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

sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang peserta didik untuk 

mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu sukar akan 

menyebabkan peserta didik menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat 

untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya (Arikunto 2009: 207). 

Bilangan yang menunjukkan sukar mudahnya suatu soal disebut indeks 

kesukaran (difficult index). Besarnya indeks kesukaran antara 0 sampai dengan 

1,00. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal. Cara melakukan 

analisis untuk menentukan tingkat kesukaran soal adalah dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

  
 

  
 

Keterangan: 

P = indeks kesukaran 
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B = banyaknya peserta didik yang menjawab soal itu dengan betul 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

(Arikunto 2009: 208) 

 Kriteria yang digunakan adalah makin kecil indeks yang diperoleh, makin 

sulit soal tersebut. Sebaliknya, makin besar indeks yang diperoleh, makin mudah 

soal tersebut. Kriteria indeks kesulitan soal itu adalah sebagai berikut: 

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

(2) Soal dengan P 0,30 sampai 0,70 adalah soal kategori sedang, 

(3) Soal dengan P 0,71 sampai 1,00 adalah soal kategori mudah. 

 (Sudjana 2012: 137). 

 Instrumen soal yang digunakan dalam penelitian ini harus memenuhi 

kelengkapan taraf kesukaran soal yang ditentukan, di mana ada soal dengan 

kategori mudah, kategori sedang, dan soal dengan kategori sukar. Pengujian 

tingkat kesukaran dilakukan dengan membandingkan banyaknya jumlah siswa 

yang menjawab soal benar pada setiap butir soal dibanding dengan jumlah peserta 

tes. Rekapitulasi hasil analisis tingkat kesukaran soal disajikan dalam tabel 

kategori di bawah ini. 

Tabel 3.8. Analisis Tingkat Kesukaran 

 

No Tingkat Soal Nomor Soal Jumlah 

1 Mudah 1, 3, 6, 10, 13, 21, 23, 28, 30, 37, 38, 

40, 42, 43 

14 

2      Sedang 5, 7, 8, 15, 19, 22, 35, 36, 39, 44 10 

3      Sukar 12, 17, 20, 25 4 

                                                                         Sumber data: Lampiran 28 

Keterangan: nomor soal yang tertera pada tabel sudah valid dan reliabel. 
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3.6.2.4 Analisis Daya Beda Soal 

Menurut Arikunto (2009: 211) daya pembeda soal adalah kemampuan 

suatu soal untuk membedakan antara peserta didik yang pandai (berkemampuan 

tinggi) dengan peserta didik yang bodoh (berkemampuan rendah). Angka yang 

menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi, disingkat D. 

Untuk menghitung daya pembeda butir soal pilihan ganda dapat digunakan rumus: 

                           D = 
  

  
 - 

  

  
 =   -    

Keterangan: 

D : daya pembeda soal 

   : banyaknya peserta kelompok atas 

   : banyaknya peserta kelompok bawah 

   : banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal 

  dengan benar 

   : banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal 

                       dengan benar 

   = 
  

  
 : proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

   (ingat, P sebagai indeks kesukaran) 

   = 
  

  
 : proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

(Arikunto 2009: 213) 

Sebelum perhitungan daya beda soal, kelompok siswa dibagi dua sesuai 

jumlah skor soal atau jawaban benar yang didapat menjadi kelompok atas dan 

kelompok bawah (dapat dilihat pada Lampiran 27). Pengujian daya beda diperoleh 
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dari hasil perhitungan jumlah jawaban benar pada kelompok atas dibanding 

jumlah siswa pada kelompok atas (PA) dikurangi hasil jumlah jawaban benar pada 

kelompok bawah dibanding jumlah siswa pada kelompok bawah (PB).  

Harga daya pembeda yang diperoleh, kemudian dikonsultasikan dengan 

ketentuan sebagai berikut: D = negatif: soal tidak baik; 0,00 – 0,20: soal jelek; 

0,20–0,40: soal cukup; 0,40 – 0,70: soal baik; 0,70 – 1,00: soal baik sekali 

(Arikunto, 2009: 218). Soal yang dapat digunakan sebagai instrumen harus 

minimal berdaya beda cukup. Rekapitulasi hasil analisis daya pembeda soal 

disajikan dalam tabel kategori di bawah ini. 

 

Tabel 3.9. Hasil Analisis Daya Pembeda Soal 

Keterangan 

Kriteria 

Baik Sekali Baik 
Cukup 

Jelek 
Tidak 

Baik 

Nomor Soal 5, 15, 19, 

35, 36, 44 

7, 8, 12, 

17, 22, 39 

10, 13, 20, 

21, 23, 25, 

37, 40, 42, 43 

1, 3, 6, 28, 

30, 38 

 

Jumlah 6 butir soal 6 butir 

soal 

10 butir soal 6 butir soal 0 butir 

soal 

Sumber data: Lampiran 28 

Berdasarkan analisis uji coba instrumen dapat disimpulkan bahwa soal 

yang memenuhi syarat dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian adalah 

sejumlah 22 butir. Sedangkan peneliti hanya menggunakan 20 butir soal sebagai 

instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang memenuhi syarat validitas, 

reliabilitas, daya sukar, daya beda, dan digunakan sebagai instrumen penelitian 

yaitu nomor 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 

dan 44. Adapun kisi-kisi instrumen penelitian tersebut dijabarkan sebagai berikut.  
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Tabel 3.10. Kisi-kisi Instrumen Tes Hasil Belajar 

 

Kompetensi Dasar Indikator Nomor Soal 
4.2 Menyimpulkan hasil 

penyelidikan tentang 

perubahan sifat benda, 

baik sementara maupun 

tetap 

1. Mengidentifikasi faktor yang 

menyebabkan perubahan sifat 

pada benda  

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13 

2. Menyimpulkan berbagai 

perubahan wujud benda yang 

dapat dan tidak dapat kembali 

serta faktor yang 

menyebabkannya 

14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20 

Sumber data: Lampiran 17 

Soal-soal tes hasil belajar siswa yang digunakan dalam penelitian sebagai 

soal pretest dan posttest dapat dilihat pada Lampiran 19. Soal tes hasil belajar 

berupa soal objektif yang berjumlah 20 butir soal dengan empat pilihan alternatif 

jawaban, masing-masing soal mempunyai poin 1 jika jawaban benar, dan poin 0 

jika jawaban salah sehingga maksimal poin yang diperoleh yaitu 20 jika semua 

jawaban benar. 

 

3.7 Metode Analisis Data 

Dalam proses penganalisisan data yang diperoleh selama penelitian, 

terdapat berbagai metode analisis data yang digunakan. Adapun cakupan dari 

metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai 

berikut. 

3.7.1 Analisis Deskriptif Data 

Deskripsi data merupakan gambaran umum yang menyajikan penyebaran 

data hasil penelitian yang diperoleh sehingga mudah dipahami. Berikut ini 
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disajikan deskripsi data variabel bebas berupa model POE dan variabel terikat 

berupa aktivitas dan hasil belajar. 

3.7.1.1 Analisis Deskriptif Variabel Bebas 

Proses pembelajaran dalam penelitian ini menggunakan model POE. 

Dalam pelaksanaannya, peneliti yang berperan sebagai guru harus mengetahui 

langkah-langkah model POE agar pembelajaran berjalan sesuai dengan langkah-

langkah yang sudah ditentukan. Dengan memperhatikan dan melaksanakan 

langkah-langkah tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa model POE benar-benar 

terlaksana dalam proses pembelajaran. Peneliti menggunakan lembar pengamatan 

pelaksanaan model POE untuk melihat apakah pembelajaran yang dilaksanakan 

sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Pengamatan dilakukan oleh guru kelas 

pada kelas eksperimen.  

Selain pengamatan terhadap guru pada pelaksanaan model POE, 

pengamatan terhadap siswa juga diperlukan untuk mengecek kesesuaian langkah-

langkah model POE yang dilakukan siswa dalam proses pembelajaran. 

Pengamatan terhadap siswa juga dilakukan oleh guru kelas pada kelas 

eksperimen. 

Selain dilakukan pengamatan pada kelas eksperimen, dilakukan juga 

pengamatan pelaksanaan model konvensional pada kelas kontrol. Tujuan 

pengamatan pada kelas kontrol yaitu untuk mengecek kesesuaian pelaksanaan 

model terhadap guru dan siswa pada setiap pertemuan pembelajaran. 

Pembelajaran dikatakan berhasil jika langkah-langkah yang tertera pada 

deskriptor lembar pengamatan telah dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran 
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khususnya bagian inti (eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi). Pengamatan 

dilakukan untuk mengamati pelaksanaan model oleh guru dan siswa pada setiap 

pertemuan pembelajaran baik pada kelas eksperimen maupun kontrol. 

3.7.1.2 Analisis Deskriptif Variabel Terikat  

Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian eksperimen untuk 

menguji apakah model pembelajaran POE dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa (variabel terikat). Dalam penelitian ini data yang digunakan 

merupakan data kualitatif dan kuantitatif. Pada penelitian ini, data kuantitatif 

berupa nilai hasil belajar siswa sedangkan data kualitatifnya berupa nilai hasil 

pengamatan aktivitas belajar siswa pada saat proses pembelajaran IPA materi 

perubahan sifat benda dengan menggunakan model POE. Deskripsi data dalam 

penelitian ini meliputi jumlah siswa, skor rata-rata, median, skor minimal, skor 

maksimal, rentang, varians, dan standar deviasi aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Lebih lanjut, untuk nilai hasil pengamatan siswa akan disajikan data 

berupa hasil perhitungan skor nilai aktivitas belajar siswa. Setelah dilakukan 

perhitungan skor aktivitas belajar untuk masing-masing siswa pada setiap 

pertemuan, skor tersebut diterjemahkan ke dalam persentase aktivitas belajar 

siswa pada setiap pertemuan. Kemudian, persentase aktivitas belajar siswa 

diakumulasikan dengan seluruh pertemuan pembelajaran. Setelah itu, dibuat rata-

rata persentase pembelajaran untuk mengetahui rata-rata nilai aktivitas belajar 

siswa secara keseluruhan. Rata-rata aktivitas belajar siswa pada kelas eksperimen 

kemudian dibandingkan dengan rata-rata aktivitas belajar siswa pada kelas 

kontrol. 
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3.7.2 Teknik Analisis Statistik Data Hasil Penelitian 

Data hasil penelitian dianalisis untuk menginterpretasikan data yang telah 

terkumpul sekaligus menjawab hipotesis penelitian. Sebelum dilakukan analisis 

akhir (pengujian hipotesis) maka perlu dilakukan pengujian prasyarat pada data 

yang telah diperoleh. Uji prasyarat analisis dalam penelitian ini meliputi pengujian 

normalitas, uji homogenitas, dan uji t pada data aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Berikut ini merupakan penjelasan dari uji prasyarat aktivitas dan hasil belajar 

siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

3.7.2.1 Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis dalam penelitian ini yaitu uji kesamaan rata-rata, uji 

normalitas, dan uji homogenitas. Uji kesamaan rata-rata menggunakan uji 

independent sample t test. Jika hasil uji kesamaan rata-rata menunjukkan 

kesetaraan, maka penelitian boleh dilanjutkan. Uji normalitas data menggunakan 

uji Liliefors atau Kolmogorov-Smirnov. Jika uji normalitas data menunjukkan data 

tersebut berdistribusi normal, maka analisis diteruskan dengan uji homogenitas. 

Jika tidak, maka analisis data cukup menggunakan uji normalitas data. Uji 

homogenitas menggunakan uji Levene’s. Penghitungannya menggunakan program 

SPSS versi 19. Berikut akan dijelaskan secara lebih lengkap tentang hal tersebut. 

3.7.2.1.1 Uji Kesamaan Rata-rata  

Uji kesamaan rata-rata digunakan untuk menguji kesetaraan kelas 

eksperimen dan kontrol yang digunakan sebagai penelitian. Uji kesamaan rata-rata 

dilakukan sebelum kelas eksperimen dan kontrol diberi perlakuan. Data yang 
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digunakan dalam pengujian kesamaan rata-rata yaitu nilai pretest siswa pada 

kedua kelas baik kelas eksperimen maupun kontrol.  

Uji kesamaan rata-rata data nilai pretest digunakan untuk membandingkan 

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

kelas yang akan digunakan dalam penelitian ini tidak mempunyai perbedaan 

kondisi awal. Pengujian kesamaan rata-rata menggunakan uji independent sample 

t test. Sebelum uji kesamaan rata-rata, dilakukan pengujian normalitas dan 

homogenitas terlebih dahulu sebagai syarat dilakukannya uji independent sample t 

test. Setelah dilakukan pengujian menunjukkan bahwa data berdistribusi normal 

dan homogen, maka dilanjutkan uji kesamaan rata-rata dengan uji independent 

sample t test. Untuk mengetahui apakah Ha atau Ho diterima atau ditolak yaitu 

dengan melihat nilai t dalam kolom T Test for Equality of Means. Nilai thitung 

dibandingkan dengan nilai ttabel. Jika didapatkan nilai thitung lebih besar daripada 

ttabel, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. 

Pengambilan keputusan bisa juga dilihat dari nilai signifikansinya. Jika nilai 

signifikansinya lebih dari 0,05 maka Ho diterima, sedangkan jika nilai 

signifikansinya kurang dari 0,05 maka Ho ditolak (Priyatno 2010: 35). 

3.7.2.1.2 Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa data setiap variabel 

yang dianalisis berdistribusi normal. Hal tersebut didasarkan pada asumsi bahwa 

statistik parametris bekerja berdasarkan asumsi bahwa setiap variabel yang akan 

dianalisis harus berdistribusi normal.  Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan 

dengan menggunakan program software Statistical Product and Service Solution 
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(SPSS) versi 19 Menu yang digunakan untuk mengetahui normalitas data adalah 

Analyze – Descriptive Statistics – Explore. Untuk mengetahui normal atau 

tidaknya data tersebut, kita bisa melihat nilai signifikansi pada kolom 

Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikansinya ≥ 0,05 maka dapat dikatakan data 

tersebut berdistribusi normal atau jika signifikansi < 0,05 maka data tidak 

berdistribusi normal (Priyatno 2010: 73). 

3.7.2.1.3 Uji Homogenitas  

Uji homogenitas dilakukan setelah dilakukan uji normalitas. Uji 

homogenitas dilakukan untuk menguji kemampuan awal siswa, apakah sama 

ataukah berbeda. Uji homogenitas dilakukan dengan membandingkan antara kelas 

kontrol dengan kelas eksperimen. Jika data berdistribusi normal, data tersebut 

selanjutnya diuji homogenitasnya. Jika data berdistribusi tidak normal, maka tidak 

perlu dilakukan uji homogenitas. Pada dasarnya uji homogenitas dilakukan untuk 

menyelidiki terpenuhi tidaknya sifat homogen pada varians antar kelompok. 

Dalam penelitian ini, uji homogenitas juga dilakukan sebagai syarat 

dilakukannya uji t (hipotesis). Untuk mengetahui homogenitas dari kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, digunakan uji kesamaan varian (homogenitas) 

dengan Levene’s Test dalam program software Statistical Product and Service 

Solution (SPSS) versi 19. Menu yang digunakan untuk mengetahui homogenitas 

adalah Analyze – Compare Means – Independent sample T test. Setelah itu, kita 

lihat nilai signifikansi dari kolom Levene Test for Equality of Variences. Jika nilai 

signifikansinya ≥ 0,05, maka dapat dikatakan bahwa hasilnya homogen. Jika nilai 

signifikansinya < 0,05, maka varians tidak homogen (Priyatno 2012: 49). Kriteria 
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kedua yaitu dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel. Jika Fhitung  > Ftabel maka 

data tidak homogen dan jika Fhitung ≤ Ftabel, maka dapat dinyatakan homogen 

(Riduwan 2010: 186). 

3.7.2.2 Analisis Akhir (Pengujian Hipotesis) 

Analisis data setelah eksperimen yaitu untuk menguji hasil belajar IPA 

materi perubahan sifat benda dari kedua kelompok setelah masing-masing 

memperoleh perlakuan. Selain itu, analisis akhir juga dilakukan untuk menguji 

aktivitas belajar siswa pada kelas eksperimen dan kontrol. Pengujian hipotesis 

dilakukan setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas. Setelah dilakukan 

pengujian menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan homogen, maka 

dilanjutkan uji hipotesis akhir dengan menggunakan teknik independent sample t 

test. Teknik ini digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dari dua kelompok 

data/sampel yang independen atau tidak berhubungan (Priyatno 2010: 32). 

Pengujian hipotesis dengan software SPSS versi 19, dengan menggunakan 

menu Analyze – Compare Means – Independent Sample T Test. Untuk mengetahui 

apakah Ha atau Ho diterima atau ditolak adalah dengan melihat nilai t dalam 

kolom T Test for Equality of Means. Nilai thitung dibandingkan dengan nilai ttabel. 

Jika didapatkan nilai thitung lebih besar daripada ttabel, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Pengambilan keputusan bisa juga 

dilihat dari nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka 

Ho diterima, sedangkan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka Ho 

ditolak (Priyatno 2012: 49). Ketentuan di atas digunakan untuk menguji hipotesis 

dengan uji dua pihak (two tailed).  
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Jika pengujian hipotesis dilakukan dengan uji pihak kanan berlaku 

ketentuan, bila harga thitung lebih kecil atau sama dengan (≤) dari ttabel, maka H0 

diterima dan Ha ditolak (Sugiyono 2012: 103). Maka apabila harga thitung lebih 

besar dari ttabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Persyaratan yang harus dipenuhi 

pada analisis data ini menggunakan uji-t yang menunjukkan adanya perbedaan 

persentasi antara kedua kelompok yang akan dibandingkan. Rumusan t-test yang 

digunakan untuk menguji hipotesis dua sampel independen (tidak berkorelasi), 

menurut Sugiyono (2012: 138) adalah sebagai berikut: 

t = 
  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅

√
                    

        
   

 

  
 

 

  
  

 

Keterangan : 

  ̅̅̅  = rata – rata nilai aktivitas/hasil belajar IPA kelas eksperimen 

  ̅̅ ̅  = rata – rata nilai aktivitas/hasil belajar IPA kelas kontrol 

    = varians total kelas eksperimen 

    = varians total kelas kontrol 

n1  = jumlah sampel kelas eksperimen 

n2  = jumlah sampel kelas kontrol 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Kejambon 4 dan 10 Kecamatan 

Tegal Timur Kota Tegal. Subjek penelitian ini meliputi siswa kelas V SD Negeri 

Kejambon 4 dan 10 Kota Tegal dengan jumlah sampel keseluruhan 52 siswa. 

Sampel dalam penelitian ini adalah kelas V SD Negeri kejambon 4 sebanyak 21 

siswa dan  kelas V SD Negeri Kejambon 10 sebanyak 31 siswa. Dalam hal ini, 

alasan pemilihan sampel tersebut yaitu letak sekolah yang berada pada satu 

kompleks sehingga memiliki lingkungan yang sama dan diharapkan mempunyai 

iklim yang sama pula. Selain itu, karakteristik pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru, akreditasi, dan rata-rata hasil belajar siswa relatif sama sehingga diharapkan 

kemampuan awal dari siswa pun sama. 

Dalam penelitian ini peneliti memilih kelas V SD Negeri Kejambon 4 dan 

10 Kota Tegal sebagai subjek penelitian yaitu untuk mengetahui keefektifan 

penggunaan model pembelajaran POE (Predict-Observe-Explain) terhadap 

aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA materi perubahan sifat 

benda.  

 

4.2 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 13 November sampai dengan 25 
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November 2013 di kelas V SD Negeri Kejambon 4 dan 10 Kota Tegal. Sampel 

penelitian yang digunakan sebagai kelas eksperimen yaitu siswa kelas V SD 

Negeri Kejambon 4 yang berjumlah 21 siswa. Sedangkan sampel penelitian yang 

digunakan sebagai kelas kontrol yaitu siswa kelas V SD Negeri Kejambon 10 

yang berjumlah 31 siswa. Daftar nama-nama siswa secara lengkap dapat dilihat 

pada Lampiran 1 dan 3. Mata pelajaran yang digunakan dalam penelitian yaitu 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan materi pokok perubahan sifat benda.  

Masing-masing kelas mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu adanya tes 

awal (pretest) pembelajaran, dan tes akhir (posttest). Perbedaan terletak pada 

model yang digunakan dalam pembelajaran. Kelas eksperimen mendapatkan 

pembelajaran dengan model POE, sedangkan kelas kontrol mendapatkan 

pembelajaran dengan model konvensional. RPP yang digunakan pada kelas 

eksperimen dapat dilihat secara lengkap pada Lampiran 7 dan 8. Sedangkan untuk 

kelas kontrol, RPP secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 9 dan 10. 

Penelitian dimulai dengan pemberian soal pretest untuk kelas eksperimen 

maupun kontrol yang dilakukan secara bersamaan yaitu pada tanggal 13 

November 2013. Setelah pretest dilakukan, penelitian dilanjutkan dengan kegiatan 

pembelajaran untuk kelas eksperimen dan kontrol. Kegiatan pembelajaran 

dilakukan pada tanggal 18 November sampai dengan 21 November 2013. Pada 

kelas eksperimen, pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan model POE. 

Sedangkan pembelajaran pada kelas kontrol dilakukan dengan menggunakan 

model konvensional. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dua kali pertemuan 

untuk masing-masing kelas dan alokasi waktu dua jam pelajaran (2x35 menit) 
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setiap pertemuan. Hal ini disesuaikan dengan silabus IPA kelas V semester 1 serta 

kesepakatan antara peneliti dan kedua guru kelas V. Pada proses pembelajaran, 

dilakukan penilaian proses berupa pengamatan aktivitas belajar siswa untuk setiap 

pertemuan baik pada kelas eksperimen maupun kontrol. 

Tahapan terakhir pelaksanaan penelitian yaitu pemberian tes akhir 

(posttest). Tes akhir diberikan setelah pembelajaran pada kelas eksperimen dan 

kontrol selesai dilaksanakan. Pelaksanaan tes akhir (posttest) dilakukan secara 

bersamaan seperti pada pemberian tes awal (pretest) untuk kelas eksperimen dan 

kontrol yaitu pada tanggal 25 November 2013.  

Di bawah ini akan dijelaskan secara lengkap tentang pelaksanaan 

pembelajaran baik di kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

4.2.1 Kelas Kontrol 

Kegiatan di kelas kontrol dimulai dengan pemberian tes awal (pretest) 

pada tanggal 13 November 2013 untuk mengetahui kemampuan awal siswa 

tentang materi yang akan diajarkan sebelum diberikan perlakuan. Tes awal 

(pretest) dilaksanakan pada pukul 09.15 sampai dengan 09.45. Soal pretest terdiri 

dari 20 butir soal pilihan ganda yang telah diuji validitas, reliabilitas, taraf 

kesukaran, dan daya pembeda berdasarkan uji coba instrumen penelitian yang 

telah dilaksanakan di kelas VI SD Negeri Kejambon 4 pada tanggal 26 Oktober 

2013. Soal pretest secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 19. 

Kegiatan pembelajaran di kelas kontrol dilaksanakan selama 2 kali 

pertemuan dengan menerapkan model konvensional. Pertemuan pertama 

dilaksanakan pada tanggal 19 November 2013. Sedangkan pertemuan kedua 
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dilaksanakan pada tanggal 20 November 2013. Tes akhir (posttest) dilaksanakan 

pada tanggal 25 November 2013 pukul 09.15 sampai dengan 09.45. Soal posttest 

sama dengan soal pretest. Soal posttest secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 

19. 

4.2.1.1 Pertemuan Pertama 

Kegiatan pembelajaran pertemuan pertama di kelas kontrol dilaksanakan 

pada tanggal 19 November 2013. Pembelajaran dimulai pada pukul 09.15 dan 

diakhiri pada pukul 10.25 (dua jam pelajaran). Pembelajaran pada pertemuan 

pertama diberikan penjelasan mengenai materi pokok perubahan sifat benda 

subbab perubahan sifat benda. Sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) yang disusun oleh peneliti, pembelajaran terdiri dari tiga kegiatan yaitu 

kegiatan awal selama 10 menit, kegiatan inti selama 45 menit, dan kegiatan akhir 

selama 15 menit. 

Kegiatan awal meliputi kegiatan guru membuka pelajaran, pengondisian 

kelas, presensi, memberikan motivasi, dan melakukan apersepsi dengan mengajak 

siswa melakukan tepuk semangat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan 

mengaitkan pengetahuan siswa dengan materi yang akan dipelajari serta 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti dilaksanakan oleh guru dengan 

model konvensional meliputi kegiatan: (1) eksplorasi, yaitu penjelasan materi 

pokok perubahan sifat benda yang disampaikan oleh guru secara lisan. Kegiatan 

eksplorasi meliputi kegiatan guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai 

perubahan sifat benda, melakukan demonstrasi untuk menjelaskan faktor-faktor 

penyebab perubahan sifat benda dan kemudian dilanjutkan dengan menuliskannya 
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di papan tulis; (2) elaborasi, yaitu kegiatan mandiri siswa antara lain 

mendengarkan penjelasan guru sambil membaca buku materi pelajaran, mencatat 

penjelasan guru, serta mengerjakan LKPD secara berkelompok; (3) konfirmasi, 

meliputi pembahasan jawaban LKPD, melakukan tanya jawab tentang hal-hal 

yang belum diketahui siswa, serta meluruskan meluruskan kesalahpahaman, 

memberikan penguatan, dan penyimpulan. Sedangkan kegiatan akhir meliputi 

pemberian tes formatif, pemberian tindak lanjut dengan mengoreksi tes formatif, 

dan penutup. 

4.2.1.2 Pertemuan Kedua 

 Kegiatan pembelajaran pertemuan kedua di kelas kontrol dilaksanakan 

pada tanggal 20 November 2013 pukul 09.15 sampai dengan 10.25. Pembelajaran 

pada pertemuan kedua dilanjutkan dengan penjelasan mengenai materi pokok 

perubahan sifat benda subbab perubahan wujud yang dapat kembali dan tidak 

dapat kembali. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan kedua ini sama seperti 

kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama, yaitu terdiri dari kegiatan awal, 

inti, dan akhir.  

Kegiatan awal dilaksanakan selama 10 menit meliputi guru membuka 

pelajaran, pengondisian kelas, presensi, memberikan motivasi, dan melakukan 

apersepsi dengan mengajak siswa melakukan tepuk semangat, mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan dengan mengaitkan pengetahuan siswa dengan materi yang 

akan dipelajari serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti 

dilaksanakan selama 45 menit dengan model konvensional meliputi kegiatan: (1) 

eksplorasi, yaitu penjelasan mengenai materi yang disampaikan oleh guru secara 
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lisan. Kegiatan eksplorasi meliputi kegiatan guru melakukan tanya jawab dengan 

siswa mengenai perubahan benda, melakukan demonstrasi dan menjelaskan 

materi perubahan wujud benda yang dapat kembali dan tidak dapat kembali, serta 

kemudian menuliskannya di papan tulis; (2) elaborasi, yaitu kegiatan mandiri 

siswa antara lain mendengarkan penjelasan guru sambil membaca buku materi 

pelajaran, mencatat penjelasan guru, serta mengerjakan LKPD secara 

berkelompok; (3) konfirmasi, meliputi pembahasan jawaban LKPD, melakukan 

tanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa, serta meluruskan 

meluruskan kesalahpahaman, memberikan penguatan, dan penyimpulan. 

Sedangkan kegiatan akhir dilaksanakan selama 15 menit yang meliputi pemberian 

tes formatif, pemberian tindak lanjut dengan mengoreksi tes formatif, dan 

penutup.  

4.2.2  Kelas Eksperimen 

Kegiatan di kelas eksperimen dimulai dengan pemberian tes awal (pretest) 

sama seperti kelas kontrol yaitu pada tanggal 13 November 2013 untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa tentang materi yang akan diajarkan sebelum 

diberikan perlakuan. Tes awal (pretest) dilaksanakan pada pukul 09.15 sampai 

dengan 09.45. Soal pretest terdiri dari 20 butir soal pilihan ganda yang telah diuji 

validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda berdasarkan uji coba 

instrumen penelitian yang telah dilaksanakan di kelas VI SD Negeri Kejambon 4 

pada tanggal 26 Oktober 2013. Soal pretest secara lengkap dapat dilihat pada 

Lampiran 19. 

Kegiatan pembelajaran di kelas eksperimen dilaksanakan selama 2 kali 
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pertemuan dengan menerapkan model POE. Pertemuan pertama dilaksanakan 

pada tanggal 18 November 2013. Sedangkan pertemuan kedua dilaksanakan pada 

tanggal 21 November 2013. Tes akhir (posttest) dilaksanakan secara bersamaan 

dengan kelas kontrol yakni pada tanggal 25 November 2013 pukul 09.15 sampai 

dengan 09.45. Soal posttest sama dengan soal pretest. Soal posttest secara lengkap 

dapat dilihat pada Lampiran 19. 

4.2.2.1 Pertemuan Pertama 

Kegiatan pembelajaran pertemuan pertama di kelas eksperimen 

dilaksanakan pada tanggal 18 November 2013. Pembelajaran dimulai pada pukul 

09.15 dan diakhiri pada pukul 10.25 (dua jam pelajaran). Pembelajaran pada 

pertemuan pertama membahas mengenai materi pokok perubahan sifat benda 

subbab perubahan sifat benda. Sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) yang disusun oleh peneliti, pembelajaran terdiri dari tiga kegiatan yaitu 

kegiatan awal selama 5 menit, kegiatan inti selama 55 menit, dan kegiatan akhir 

selama 10 menit. 

Kegiatan awal meliputi kegiatan guru membuka pelajaran, pengondisian 

kelas, presensi, memberikan motivasi, dan melakukan apersepsi dengan mengajak 

siswa melakukan tepuk semangat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan 

mengaitkan pengetahuan siswa dengan materi yang akan dipelajari serta 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti dilaksanakan oleh guru dengan 

model POE meliputi kegiatan: (1) eksplorasi, meliputi kegiatan guru melakukan 

demonstrasi contoh perubahan sifat benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-

hari, serta melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi perubahan sifat 
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benda; (2) elaborasi, yaitu kegiatan mandiri siswa yang meliputi kegiatan 

memprediksi (predict), mengamati atau melakukan percobaan (observe), dan 

menjelaskan (explain) yang dapat dideskripsikan dalam tabel berikut ini; 

 

Tabel 4.1. Kegiatan Pembelajaran dengan Model POE di Kelas Eksperimen 

Pertemuan Pertama 

 

Kegiatan dalam POE Kegiatan Siswa 

Predict 1. Setiap kelompok menerima Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD) I 

2. Siswa secara berkelompok menjawab 

pertanyaan guru untuk memprediksi 

kemudian menuliskannya pada LKPD I. 

Siswa mencari informasi berkenaan 

dengan prediksi berdasarkan pengalaman 

yang dimiliki siswa dan dari sumber 

belajar lain yaitu buku paket IPA kelas V 

Observe 1. Siswa melakukan percobaan mengenai 

perubahan sifat benda sesuai dengan 

petunjuk yang tertulis pada LKPD II 

2. Siswa mencatat hal yang terjadi pada 

percobaan tersebut berdasarkan 

pengamatan dan mendiskusikannya 

3. Siswa menyimpulkan hasil diskusinya 

Explain 1. Perwakilan kelompok maju untuk 

menyampaikan hasil kerja kelompoknya 

2. Siswa lain memberi tanggapan hasil kerja 

temannya 

3. Siswa mendapatkan penguatan jawaban 

 

(3) konfirmasi, meliputi kegiatan guru melakukan demonstrasi dan tanya jawab 

tentang hal-hal yang belum diketahui siswa beserta membahas prediksi (LKPD I) 

dan percobaan (LKPD II), meluruskan meluruskan kesalahpahaman, memberikan 

penguatan, dan penyimpulan. Sedangkan kegiatan akhir meliputi pemberian tes 

formatif, pemberian tindak lanjut dengan mengoreksi tes formatif, dan penutup. 

4.2.2.2 Pertemuan Kedua 

 Kegiatan pembelajaran pertemuan kedua di kelas kontrol dilaksanakan 
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pada tanggal 21 November 2013 pukul 09.15 sampai dengan 10.25. Pembelajaran 

pada pertemuan kedua dilanjutkan dengan penjelasan mengenai materi pokok 

perubahan sifat benda subbab perubahan wujud yang dapat kembali dan tidak 

dapat kembali. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan kedua ini sama seperti 

kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama, yaitu terdiri dari kegiatan awal, 

inti, dan akhir.  

Kegiatan awal meliputi kegiatan guru membuka pelajaran, pengondisian 

kelas, presensi, memberikan motivasi, dan melakukan apersepsi dengan mengajak 

siswa melakukan tepuk semangat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan 

mengaitkan pengetahuan siswa dengan materi yang akan dipelajari serta 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti dilaksanakan oleh guru dengan 

model POE meliputi kegiatan: (1) eksplorasi, meliputi kegiatan guru melakukan 

demonstrasi contoh perubahan sifat benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-

hari, serta melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi perubahan 

wujud benda yang dapat kembali dan tidak dapat kembali; (2) elaborasi, yaitu 

kegiatan mandiri siswa yang meliputi kegiatan memprediksi (predict), mengamati 

atau melakukan percobaan (observe), dan menjelaskan (explain) yang dapat 

dideskripsikan dalam tabel berikut ini; 

 

Tabel 4.2. Kegiatan Pembelajaran dengan Model POE di Kelas Eksperimen 

Pertemuan Kedua 

 

Kegiatan dalam POE Kegiatan Siswa 

Predict 1. Setiap kelompok menerima Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD) I 

2. Siswa secara berkelompok menjawab 

pertanyaan guru untuk memprediksi 

kemudian menuliskannya pada LKPD I. 
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Kegiatan dalam POE Kegiatan Siswa 

Siswa mencari informasi berkenaan dengan 

prediksi berdasarkan pengalaman yang 

dimiliki siswa dan dari sumber belajar lain 

yaitu buku paket IPA kelas V 

Observe 1. Siswa melakukan percobaan mengenai 

perubahan wujud benda yang dapat 

kembali dan tidak dapat kembali sesuai 

dengan petunjuk yang tertulis pada LKPD 

II 

2. Siswa mencatat hal yang terjadi pada 

percobaan tersebut berdasarkan 

pengamatan dan mendiskusikannya 

3. Siswa menyimpulkan hasil diskusinya 

Explain 1. Perwakilan kelompok maju untuk 

menyampaikan hasil kerja kelompoknya 

2. Siswa lain memberi tanggapan hasil kerja 

temannya 

3. Siswa mendapatkan penguatan jawaban 

 

(3) konfirmasi, meliputi kegiatan guru melakukan demonstrasi dan tanya jawab 

tentang hal-hal yang belum diketahui siswa beserta membahas prediksi (LKPD I) 

dan percobaan (LKPD II), meluruskan meluruskan kesalahpahaman, memberikan 

penguatan, dan penyimpulan. Sedangkan kegiatan akhir meliputi pemberian tes 

formatif, pemberian tindak lanjut dengan mengoreksi tes formatif, dan penutup. 

 

4.3  Hasil Analisis Deskriptif Data  

Deskripsi data merupakan gambaran umum yang menyajikan penyebaran 

data hasil penelitian yang diperoleh sehingga mudah dipahami. Berikut ini 

disajikan deskripsi data variabel bebas berupa model POE dan variabel terikat 

berupa aktivitas dan hasil belajar. 

4.3.1 Hasil Analisis Deskriptif Data Variabel Bebas 

Proses pembelajaran dalam penelitian ini menggunakan model POE. 
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Dalam pelaksanaannya, peneliti yang berperan sebagai guru harus mengetahui 

langkah-langkah model POE agar pembelajaran berjalan sesuai dengan langkah-

langkah yang sudah ditentukan. Dengan memperhatikan dan melaksanakan 

langkah-langkah tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa model POE benar-benar 

terlaksana dalam proses pembelajaran. Peneliti menggunakan lembar pengamatan 

pelaksanaan model POE untuk melihat apakah pembelajaran yang dilaksanakan 

sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Pengamatan dilakukan oleh guru kelas 

pada kelas eksperimen. Hasil rekapitulasi pengamatan terhadap guru yang 

menunjukkan pelaksanaan pembelajaran model POE dalam pembelajaran di kelas 

eksperimen pada pertemuan pertama dan kedua pada kelas eksperimen dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 4.3. Hasil Pengamatan Pelaksanaan Model POE terhadap guru pada 

Pertemuan Pertama dan Kedua 

 

No. Aspek yang Diamati Pertemuan 

ke 1 

Pertemuan 

ke 2 

1 Pendahuluan  √ √ 

2 Guru membimbing siswa pada tahap predict √ √ 

3 Guru membimbing siswa pada tahap observe √ √ 

4 Guru membimbing siswa pada tahap explain √ √ 

5 Guru membimbing siswa dalam menganalisis 

dan mengevaluasi peristiwa perubahan benda  
√ √ 

Sumber data: Lampiran 53 

 

 

Tabel 4.3 menunjukkan hasil pengamatan terhadap guru pada pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan model POE dalam pembelajaran di kelas 

eksperimen pertemuan pertama dan kedua. Pada pertemuan pertama menunjukkan 

bahwa semua aspek dalam pelaksanaan model POE sudah tercapai secara 

keseluruhan. Pada pertemuan kedua menunjukkan bahwa semua aspek dalam 



137 
 

 

 

pelaksanaan model POE juga sudah tercapai secara keseluruhan. Dari keterangan 

di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam pembelajaran kelas eksperimen guru 

sudah melaksanakan aspek-aspek yang ada pada model POE. 

Selain pengamatan terhadap guru pada pelaksanaan model POE, 

pengamatan terhadap siswa juga diperlukan untuk mengecek kesesuaian langkah-

langkah model POE yang dilakukan siswa dalam proses pembelajaran. 

Pengamatan terhadap siswa juga dilakukan oleh guru kelas pada kelas 

eksperimen. Hasil rekapitulasi pengamatan terhadap siswa yang menunjukkan 

pelaksanaan pembelajaran model POE dalam pembelajaran di kelas eksperimen 

pada pertemuan pertama dan kedua pada kelas eksperimen dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini. 

 

   Tabel 4.4. Hasil Pengamatan Pelaksanaan Model POE terhadap siswa  

pada Pertemuan Pertama dan Kedua 

 

No 

Aspek yang 

Diamati 

 

Deskriptor 
Pertemuan 

ke-1 

Pertemuan 

ke-2 

1. Elaborasi 1 

 

Siswa duduk berkelompok bersiap-siap 

menerima tugas 

 

√ √ 

Siswa menjawab pertanyaan guru 

mengenai perubahan benda 

 

√ √ 

Siswa mencari informasi berkenaan 

dengan prediksi berdasarkan 

pengalaman yang dimiliki siswa dan dari 

sumber belajar lain yaitu buku paket 

IPA kelas V 

 

√ √ 

Siswa berdiskusi secara berkelompok 

menjawab pertanyaan guru untuk 

memprediksi kemudian menuliskannya 

pada LKPD 

 

 

 

√ √ 
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No 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Pertemuan 

ke-1 

Pertemuan 

ke-2 

2.  Elaborasi 2 

 

 

 

Siswa melakukan percobaan yang dapat 

membantu membuktikan prediksi atau 

jawaban pertanyaan 

√ √ 

Siswa mencatat hal yang terjadi pada 

percobaan tersebut berdasarkan 

pengamatan 

√ √ 

Siswa berdiskusi menjawab pertanyaan 

pada LKPD 
√ √ 

Siswa membuat kesimpulan jawaban 

dari pertanyaan yang diajukan 
√ √ 

3.  Elaborasi 3 

 

Siswa membacakan hasil diskusi di 

depan kelas dengan lancar dan jelas 
√ √ 

Siswa menerima masukan dari 

kelompok lain 
√ √ 

Siswa memberikan tanggapan dari 

masukan kelompok lain 
√ √ 

Siswa bekerjasama saling membantu 

mempresentasikan dan memberikan 

tanggapan 

√ √ 

4.  Elaborasi 4 

 

Siswa mencatat jawaban dari kelompok 

lain 
√ √ 

Siswa mengelompokkan jawaban dari 

kelompok lain ke dalam analisis 

terjadinya suatu peristiwa yang tepat dan 

kurang tepat 

√ √ 

Siswa menganalisis apakah jawaban 

sementara hasil diskusi kelompok sudah 

menjawab jawaban dari pertanyaan 

√ √ 

Siswa melengkapi jawaban berdasarkan 

tanggapan dan masukan kelompok lain 
√ √ 

Sumber data: Lampiran 54 

 

Tabel 4.4 menunjukkan hasil pengamatan terhadap siswa pada 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model POE dalam pembelajaran 

di kelas eksperimen pertemuan pertama dan kedua. Pada pertemuan pertama dan 

kedua menunjukkan bahwa semua aspek dalam pelaksanaan model POE sudah 

tercapai secara keseluruhan. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa di 

dalam pembelajaran kelas eksperimen, siswa sudah melaksanakan aspek-aspek 

yang ada pada model POE. 
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4.3.2 Hasil Analisis Deskriptif Data Variabel Terikat  

Data yang disajikan berupa data aktivitas dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPA materi perubahan sifat benda di kelas V SD Negeri Kejambon 4 

(kelas eksperimen) dan 10 Kota Tegal (kelas kontrol). Selain itu, deskripsi data 

juga dilengkapi dengan data sebelum penelitian yakni pretest hasil belajar siswa 

yang dilakukan di kelas eksperimen maupun kontrol untuk mengetahui keadaan 

awal siswa. Deskripsi data pada variabel terikat dalam penelitian ini meliputi 

jumlah siswa, skor rata-rata, median, skor minimal, skor maksimal, rentang, 

varians, dan standar deviasi aktivitas dan hasil belajar siswa. Adapun data hasil 

penelitian akan dipaparkan secara terperinci dalam deskripsi di bawah ini. 

4.3.2.1 Hasil Pretest IPA Kelas Eksperimen dan Kontrol (Data Awal) 

Nilai pretest yang diperoleh digunakan untuk mengetahui kemampuan 

awal siswa mengenai materi yang akan diajarkan dan selanjutnya untuk 

mengetahui kedua kelas memiliki kemampuan awal yang homogen (relatif sama). 

Paparan data pretest dijelaskan pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.5. Paparan Data Pretest Hasil Belajar IPA Siswa (Pra Eksperimen) 

 

No. Kriteria Data 
Pretest Siswa 

Eksperimen Kontrol 

1. Jumlah siswa  21 31 

2. Skor rata-rata 55,71 56,77 

3. Median  60,00 60,00 

4. Skor minimal 15,00 25,00 

5. Skor maksimal 80,00 90,00 

6. Rentang  65,00 65,00 

7. Varians  215,714 325,914 

8. Standar deviasi 14,687 18,053 
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Berdasarkan Tabel 4.5, dapat dijelaskan bahwa jumlah sampel kelas 

eksperimen yaitu 21, nilai rata-rata adalah 55,71, standar deviasi 14,687, nilai 

tertinggi adalah 80,00, dan nilai terendah adalah 15,00. Pada kelas kontrol, jumlah 

sampel yaitu 31, kemudian didapatkan nilai rata-rata kelas 56,77, standar deviasi 

18,053, nilai tertinggi adalah 90,00, dan nilai terendah adalah 25,00. Berikut ini 

akan disajikan data nilai pretest dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Adapun 

cara menentukan interval dalam tabel distribusi frekuensi dapat dilihat pada 

Lampiran 31. 

Tabel 4.6. Distribusi Frekuensi Nilai pretest IPA 

 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Nilai Interval f (frekuensi) Nilai Interval f (frekuensi) 

15 – 27 1 25 – 35 5 

28 – 40 2 36 – 46  4 

41 – 53  6 47 – 57  5 

54 – 66 8 58 – 68  8 

67 – 79  3 69 – 79  6 

80 – 92  1 80 – 90  3 

Jumlah 21 Jumlah 31 

Sumber data: Lampiran 33 dan 34 

 

 Penyajian data distribusi frekuensi nilai pretest dari kelas eksperimen 

dapat dilihat pada diagram di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.1. Distribusi Frekuensi Nilai Pretest Kelas Eksperimen  
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Berdasarkan Tabel 4.6 dan Diagram 4.1 tersebut diketahui bahwa ada 1 

siswa yang memperoleh nilai 15 sampai 27, 2 siswa yang memperoleh nilai 

sampai 28 sampai 40, 6 siswa yang memperoleh nilai 41 sampai 53, 8 siswa yang 

memperoleh nilai 54 sampai 66, 3 siswa memperoleh nilai 67 sampai 79, dan 1 

siswa yang memperoleh nilai 80 sampai 92.  

 Penyajian data distribusi frekuensi nilai pretest dari kelas kontrol dapat 

dilihat pada diagram di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.2. Distribusi Frekuensi Nilai Pretest Kelas Kontrol 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 dan Diagram 4.2 tersebut diketahui bahwa ada 5 

siswa yang memperoleh nilai 25 sampai 35, 4 siswa yang memperoleh nilai 

sampai 36 sampai 46, 5 siswa yang memperoleh nilai 47 sampai 57, 8 siswa yang 

memperoleh nilai 58 sampai 68, 6 siswa memperoleh nilai 69 sampai 79, dan 3 

siswa yang memperoleh nilai 80 sampai 90.  

 

0

2

4

6

8

25 – 35 36 – 46 47 – 57 58 – 68 69 – 79 80 – 90 

5 
4 

5 

8 

6 

3 

Ju
m

la
h

 S
is

w
a 

Nilai 

Nilai Pretest Kelas Kontrol 



142 
 

 

 

4.3.2.2 Data Aktivitas Belajar Siswa 

Penilaian aktivitas belajar IPA siswa dinilai berdasarkan instrumen lembar 

pengamatan aktivitas belajar siswa (lampiran 21) dengan berpedoman pada 

lembar deskriptor pedoman penilaian aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran 

(lampiran 22). Pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam penelitian ini meliputi 

7 poin penilaian yaitu ketekunan, kerja keras, kerjasama, melakukan percobaan, 

keberanian bertanya, keberanian mengemukakan pendapat, dan mempresentasikan  

hasil kerja. Hasil penilaian aktivitas belajar siswa diambil dari rata-rata persentase 

aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran pada semua pertemuan.  

Untuk data aktivitas belajar siswa akan dipaparkan secara terperinci dalam 

tabel berikut. 

 

Tabel 4.7. Paparan Data Rekap Aktivitas Belajar IPA Siswa 

 

No. Kriteria Data 
Aktivitas Belajar Siswa 

Eksperimen Kontrol 

1. Jumlah siswa  21 31 

2. Skor rata-rata 91,245 63,538 

3. Median  91,07 64,29 

4. Skor minimal 83,93 55,36 

5. Skor maksimal 100,00 71,43 

6. Rentang  16,07 16,07 

7. Varians  20,374 18,463 

8. Standar deviasi 4,514 4,297 
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Berdasarkan Tabel 4.7, dapat dijelaskan bahwa jumlah sampel kelas 

eksperimen yaitu 21, nilai rata-rata adalah 91,245, standar deviasi 4,514, nilai 

tertinggi adalah 100,00, dan nilai terendah adalah 83,93. Pada kelas kontrol, 

jumlah sampel yaitu 31, kemudian didapatkan nilai rata-rata kelas 63,538, standar 

deviasi 4,297, nilai tertinggi adalah 71,43, dan nilai terendah adalah 55,36. 

Berdasarkan paparan data aktivitas belajar siswa hasil penelitian, diperoleh data 

yang menjelaskan bahwa rata-rata aktivitas belajar siswa kelas eksperimen lebih 

tinggi daripada kelas kontrol.  

Hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa kelas kontrol pada 

pertemuan pertama menunjukkan persentase aktivitas belajar siswa sebesar 

64,06%. Berdasarkan pendapat Yonny dkk (2010: 175) maka persentase aktivitas 

belajar siswa sebesar 64,06% termasuk dalam kriteria tinggi. Sedangkan pada 

pertemuan kedua, hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa menunjukkan 

persentase sebesar 63,02%. Persentase aktivitas belajar tersebut juga termasuk ke 

dalam kriteria tinggi. Rata-rata nilai aktivitas belajar siswa kelas kontrol dari 

pertemuan pertama sampai pertemuan kedua menunjukkan persentase sebesar 

63,54%. Jadi, persentase aktivitas siswa kelas kontrol tersebut termasuk dalam 

kriteria tinggi. Hasil pengamatan aktivitas belajar siswa di kelas kontrol selama 2 

kali pertemuan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Adapun data nilai aktivitas 

belajar siswa di kelas kontrol secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 39-40. 
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Tabel 4.8. Paparan Data Nilai Aktivitas Belajar Siswa di Kelas Kontrol 

 

Pert 
Kriteria 

(n=31) 

Aspek 
Jumlah Nilai(%) 

Kriteria 

Aktivitas 1 2 3 4 5 6 7 

1 
Jumlah 95 86 91 46 92 89 55 556 

64.06 Tinggi Rata-

rata 3.06 2.77 2.94 1.59 2.97 2.87 1.77 
17.94 

2 
Jumlah 92 64 93 59 86 92 59 547 

63.02 Tinggi Rata-

rata 
2.97 2.06 3.00 1.90 2.77 2.97 1.90 17.65 

Rata-rata nilai 63.54 Tinggi 

 

Keterangan 

1 : Ketekunan siswa dalam melaksanakan tugas yang diberikan guru 

2 : Kerja keras siswa dalam menganalisis terjadinya suatu peristiwa 

3 : Kerjasama pada saat kerja kelompok 

4 : Ketekunan siswa dalam melakukan percobaan 

5 : Keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan kepada siswa lain atau 

guru  

6 : Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat atau tanggapan 

7 : Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja. 

Sedangkan di kelas eksperimen, hasil pengamatan terhadap aktivitas 

belajar siswa pada pertemuan pertama menunjukkan persentase aktivitas belajar 

siswa sebesar 88,95%. Persentase aktivitas belajar siswa tersebut termasuk dalam 

kategori sangat tinggi. Pada pertemuan kedua, hasil pengamatan terhadap aktivitas 

belajar siswa menunjukkan persentase sebesar 93,54%. Persentase aktivitas 

belajar siswa tersebut juga termasuk dalam kategori sangat tinggi.  Rata-rata nilai 

aktivitas belajar siswa kelas eksperimen dari pertemuan pertama sampai 

pertemuan kedua menunjukkan persentase sebesar 91,24%. Jadi, persentase 
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aktivitas siswa kelas eksperimen tersebut termasuk dalam kriteria sangat tinggi. 

Hasil pengamatan aktivitas belajar siswa di kelas eksperimen selama 2 kali 

pertemuan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Adapun data nilai aktivitas belajar 

siswa di kelas eksperimen secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 37-38.  

 

Tabel 4.9. Paparan Data Nilai Aktivitas Belajar Siswa di Kelas Eksperimen 

 

Pert 
Kriteria 

(n=21) 

Aspek 
Jumlah 

Nilai 

(%) 

Kriteria 

Aktivitas 1 2 3 4 5 6 7 

1 
Jumlah 76 71 81 84 68 66 77 523 

88.95 
Sangat 

tinggi Rata-

rata 
3.62 3.38 3.86 4 3.24 3.14 3.67 24.90 

2 
Jumlah 79 77 84 84 76 66 84 550 

93.54 
Sangat 

tinggi Rata-

rata 
3.76 3.67 4 4 3.62 3.14 4 26.19 

Rata-rata nilai 91,24 
Sangat 

tinggi 

 

Perbandingan aktivitas belajar siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dapat dilihat pada diagram di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.3. Perbandingan Aktivitas Belajar Siswa di Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol 

 

 Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa dari keseluruhan aspek 
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memperoleh nilai terendah dengan jumlah poin 66 dari 84 secara keseluruhan. 

Aspek 6 berarti aspek keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat atau 

tanggapan. Nilai keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat atau 

tanggapan pada pembelajaran di kelas eksperimen sebenarnya tidak bisa 

digolongkan rendah. Tetapi nilai aktivitas tersebut rendah jika dibandingkan 

dengan aspek yang lain.  

 Pada saat pembelajaran di kelas eksperimen, peneliti mengamati bahwa 

secara keseluruhan pembelajaran berjalan dengan baik tetapi masih sedikit siswa 

yang berani menanggapi presentasi dari siswa lain. Oleh karena itu, disarankan 

kepada guru agar melatih keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat atau 

tanggapan baik terhadap guru maupun presentasi siswa lain ketika melaksanakan 

pembelajaran dengan model POE. Aktivitas belajar siswa dengan menggunakan 

model POE perlu dioptimalkan agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

4.3.2.3 Hasil Belajar IPA Siswa 

Data hasil belajar diolah untuk pengujian hipotesis mengenai hasil belajar 

siswa yang diperoleh setelah kelas eksperimen dan kontrol mendapatkan 

perlakuan. Hasil belajar siswa diperoleh dari penilaian terhadap tes akhir 

(posttest). Soal yang digunakan untuk tes akhir pada kelas eksperimen dan kontrol 

merupakan soal yang sudah teruji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan 

daya beda. Soal tes formatif terdiri dari 20 butir soal berbentuk pilihan ganda yang 

memiliki 4 alternatif jawaban.  

Untuk data hasil belajar siswa akan dipaparkan secara terperinci dalam 

tabel berikut. 
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Tabel 4.10. Paparan Data Rekap Hasil Belajar IPA Siswa (Data Akhir) 

 

No. Kriteria Data 
Hasil Belajar Siswa 

Eksperimen Kontrol 

1. Jumlah siswa  21 31 

2. Skor rata-rata 78,10 65,65 

3. Median  75,00 70,00 

4. Skor minimal 40,00 25,00 

5. Skor maksimal 100,00 95,00 

6. Rentang  60,00 70,00 

7. Varians  261,19 349,57 

8. Standar deviasi 16,161 18,697 

 

Sampel yang diambil di kelas kontrol yang mengikuti posttest sejumlah 31 

orang. Kemudian, diperoleh nilai rata-rata kelas sebesar 65,65; standar deviasi 

18,697; nilai tertinggi adalah 95,00; nilai terendah adalah 25,00. Data hasil belajar 

(posttest) siswa kelas kontrol disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berikut ini. 

Adapun cara menentukan interval dalam tabel distribusi frekuensi baik untuk 

kelas eksperimen maupun kelas kontrol dapat dilihat pada Lampiran 32. 

 

Tabel 4.11. Distribusi Frekuensi Nilai Posttest Kelas Kontrol 

 

Nilai Interval f (frekuensi) 

25 – 36  2 

37 – 48 4 

49 – 60 6 

61 – 72 5 

73 – 84 7 

85 – 96 7 

Jumlah 31 

 Sumber data: Lampiran 36 



148 
 

 

 

 Penyajian data distribusi frekuensi nilai posttest dari kelas kontrol dapat 

dilihat pada diagram di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.4. Distribusi Frekuensi Nilai Posttest Kelas Kontrol 

Berdasarkan Tabel 4.11 dan Diagram 4.4, diketahui bahwa ada 2 siswa 

yang memperoleh nilai 25 sampai 36, 4 siswa yang memperoleh nilai sampai 37 

sampai 48, 6 siswa yang memperoleh nilai 49 sampai 60, 5 siswa yang 

memperoleh nilai 61 sampai 72, 7 siswa memperoleh nilai 73 sampai 84, dan 7 

siswa yang memperoleh nilai 85 sampai 96. Data nilai posttest siswa digunakan 

untuk menjawab hipotesis penelitian.  

Sedangkan sampel yang diambil di kelas eksperimen yang mengikuti 

posttest sejumlah 21 orang. Dari hasil posttest diperoleh nilai rata-rata kelas 

sebesar 78,10; standar deviasi 16,161; nilai tertinggi adalah 100; nilai terendah 

adalah 40,00. Data hasil belajar (posttest) siswa kelas eksperimen disajikan dalam 

tabel distribusi frekuensi berikut ini. 
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Tabel 4.12. Distribusi Frekuensi Nilai Posttest Kelas Eksperimen 

Nilai Interval f (frekuensi) 

35 – 45  1 

46 – 56 1 

57 – 67 3 

68 – 78 6 

79 – 89 2 

90 – 100 8 

Jumlah 21 

Sumber data: Lampiran 35 

 

 Penyajian data distribusi frekuensi nilai posttest dari kelas eksperimen 

dapat dilihat pada diagram di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.5. Distribusi Frekuensi Nilai Posttest Kelas Eksperimen 

 

Berdasarkan Tabel 4.12 dan Diagram 4.5, diketahui bahwa ada 1 siswa 

yang memperoleh nilai 35 sampai 45, 1 siswa yang memperoleh nilai sampai 45 

sampai 56, 3 siswa yang memperoleh nilai 57 sampai 67, 6 siswa yang 

memperoleh nilai 68 sampai 78, 2 siswa memperoleh nilai 79 sampai 89, dan 8 
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siswa yang memperoleh nilai 90 sampai 100. Data nilai posttest siswa digunakan 

untuk menjawab hipotesis penelitian.  

Berikut ini akan dipaparkan rekapitulasi skor hasil posttest siswa di kelas 

eksperimen. 

 

Tabel 4.13. Analisis butir soal nilai posttest siswa kelas eksperimen 

No Soal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Jumlah Siswa yang 

Menjawab Benar 
15 15 17 20 19 21 12 16 20 19 

           

No Soal 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Jumlah Siswa yang 

Menjawab Benar 
21 19 10 11 14 15 16 12 19 18 

 

 Berdasarkan Tabel 4.13, dapat dilihat bahwa skor terendah terjadi pada 

soal nomor 13 dengan jumlah skor 10. Ini menunjukkan bahwa siswa yang 

menjawab soal nomor 13 dengan benar hanya berjumlah 10 siswa dari 21 

keseluruhan jumlah siswa. Kisi-kisi soal nomor 13 berbunyi siswa dapat 

mengidentifikasi peristiwa perubahan wujud benda akibat proses pemanasan. 

Setelah dianalisis, peneliti menduga jika beberapa siswa masih belum mampu 

membedakan antara peristiwa perubahan sifat benda yang disebabkan karena 

proses pemanasan dan pembakaran. Peneliti perlu menguatkan penjelasan materi 

agar siswa mampu memahami perubahan sifat benda yang disebabkan karena 

proses pemanasan dan pembakaran dengan benar.  

Agar pembelajaran dengan menggunakan model POE dapat berjalan 

optimal, disarankan kepada guru agar menguatkan penjelasan materi terhadap 

siswa agar tidak menyebabkan kesalahan persepsi. Guru dapat memanfaatkan 
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tahap konfirmasi yakni melalui demonstrasi dan tanya jawab tentang hal-hal yang 

belum diketahui sekaligus menguatkan penjelasan materi yang telah diperoleh 

siswa sebelumnya dalam kegiatan memprediksi, mengamati (melakukan 

percobaan), dan menjelaskan hasil pengamatan. 

4.4 Hasil Pengujian Hipotesis  

Hasil penelitian menjelaskan kumpulan data berdasarkan penelitian yang 

telah dilaksanakan. Data hasil penelitian dianalisis untuk menginterpretasikan data 

yang telah terkumpul sekaligus menjawab hipotesis penelitian. Sebelum dilakukan 

analisis akhir (pengujian hipotesis) maka perlu dilakukan pengujian prasyarat 

pada data yang telah diperoleh. Uji prasyarat analisis dalam penelitian ini meliputi 

pengujian normalitas, uji homogenitas, dan uji t pada data aktivitas dan hasil 

belajar siswa. Berikut ini merupakan penjelasan dari hasil uji prasyarat aktivitas 

dan hasil belajar siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

4.4.1 Data Sebelum Eksperimen 

Terdapat beberapa analisis data sebelum eksperimen, diantaranya analisis 

uji normalitas, analisis uji homogenitas, dan analisis kesamaan rata-rata. Berikut 

ini merupakan hasil analisis data sebelum eksperimen. 

4.4.1.1  Hasil Uji Normalitas Pretest IPA Siswa (Data Awal) 

Berdasarkan data nilai pretest IPA kelas eksperimen dan kelas kontrol 

sebelum penelitian, diperoleh rata-rata kelas eksperimen sebesar 55,71 dengan 

banyak data 21 dan kelas kontrol sebesar 56,77 dengan banyak data 31. Uji 

normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa data setiap variabel yang dianalisis 

berdistribusi normal.  
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Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan 

program software Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 19. Menu 

yang digunakan untuk mengetahui normalitas data adalah Analyze – Descriptive 

Statistics – Explore. Untuk mengetahui normal atau tidaknya data tersebut, dilihat 

nilai signifikansi pada kolom Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikansinya > 

0,05 maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal atau jika signifikansi 

< 0,05 maka data tidak berdistribusi normal (Priyatno 2010: 73). Berikut ini hasil 

perhitungan normalitas data nilai pretest IPA sebelum dilakukan penelitian. 

(1) Hipotesis uji 

Ho= sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. 

Ha= sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

(2) Taraf Signifikansi 

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

(3) Statistik Uji 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas data nilai pretest 

IPA menggunakan metode Liliefors atau Kolmogorov-Smirnov dengan 

bantuan aplikasi SPSS 19. 

(4) Kriteria Keputusan 

Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan 

hipotesis statistik di atas adalah Ho diterima jika Significance 

Kolmogorov-Smirnov    = 0,05 atau Ho ditolak jika Significance 

Kolmogorov-Smirnov <   = 0,05.  
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(5) Hitungan  

Perhitungan dilakukan menggunakan bantuan dari program SPSS versi 19. 

Berikut ini merupakan output hasil analisis uji normalitas data awal yang 

dihitung menggunakan bantuan program SPSS versi 19. 

 

Tabel 4.14. Normalitas Data Nilai Pretest IPA (Data Awal) 

 
Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

eksperimen .158 21 .183 .943 21 .251 

kontrol .127 31 .200
*
 .957 31 .249 

a. Lilliefors Significance Correction 

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

 

(6) Kesimpulan dan Penafsiran 

Berdasarkan output SPSS di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 

untuk kelas eksperimen tertera pada kolom Kolmogorov-Smirnov sebesar 

0,183; sedangkan pada kelas kontrol nilai signifikansinya sebesar 0,200. 

Data dinyatakan berditribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05. 

Dengan demikian, dari output normalitas data awal sebelum dilakukan 

penelitian, sampel kedua kelas dinyatakan berdistribusi normal karena 

nilai signifikansi keduanya telah lebih dari 0,05. 

4.4.1.2  Hasil Uji Homogenitas Pretest IPA Siswa (Data Awal) 

Setelah data dinyatakan normal maka langkah selanjutnya adalah 

pengujian homogenitas. Uji homogenitas ini digunakan untuk menyatakan 

kesetaraan varians dari variabel yang diuji. Kriteria pengujian adalah jika Fhitung > 

Ftabel, maka tidak homogen dan jika Fhitung ≤ Ftabel, maka dapat dinyatakan 
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homogen (Riduwan 2010: 186). Selain itu, data juga dinyatakan homogen jika 

nilai signifikansi lebih dari 0,05.  Perhitungan uji homogenitas data awal pretest 

IPA siswa juga menggunakan bantuan program SPSS versi 19. Menu yang 

digunakan untuk mengetahui homogenitas adalah Analyze – Compare Means – 

Independent Sample T Test. Setelah itu, dilihat nilai signifikansi dari kolom 

Levene Test for Equality of Variences. Jika nilai signifikansinya > 0,05, maka 

dapat dikatakan bahwa hasilnya homogen (Priyatno 2010: 99). Data awal siswa 

adalah nilai pretest IPA. Berikut ini merupakan hasil analisis uji homogenitas nilai 

pretest IPA. 

(1) Hipotesis Uji 

Ho= tidak terdapat perbedaan varians antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

Ha=  terdapat perbedaan varians antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

(2) Taraf Signifikansi 

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

(3) Statistik Uji 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji homogenitas nilai pretest IPA 

adalah menggunakan metode levene’s test dengan bantuan aplikasi SPSS 

19. 

(4) Kriteria Keputusan 

Kriteria pengujian yaitu jika Fhitung > Ftabel, maka tidak homogen dan jika 

Fhitung ≤ Ftabel, maka dapat dinyatakan homogen (Riduwan 2010: 186). 
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Kriteria lain yang bisa digunakan pengambilan keputusan berdasarkan 

hipotesis statistik di atas adalah Ho diterima jika Significance Levene’s test 

for Equality of Variance lebih dari (>)   = 0,05, atau Ho ditolak jika 

Significance Levene’s test for Equality of Variance  kurang dari (<)    = 

0,05. 

(5) Hitungan  

Perhitungan homogenitas dari data nilai pretest IPA tertera pada output 

tabel di bawah ini. 

 

Tabel 4.15. Uji Homogenitas Data Nilai Pretest IPA Siswa (Data Awal) 

 
Independent Samples Test 

 

nilai 

Equal variances 

assumed 
Equal variances not assumed 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

F 1.810  

Sig. .185  

 

 

(6) Kesimpulan dan Penafsiran 

Berdasarkan ouput tabel 4.15 independent sample t test nilai pretest IPA di 

atas, terlihat nilai signifikansi pada kolom Levene Test for Equality of 

Variences sebesar 0,185. Signifikansi 0,185 telah lebih dari 0,05 sebagai 

syarat data dikatakan homogen. Selain itu, diketahui pula nilai Fhitung 

sebesar 1,810 dan nilai  Ftabel dengan dk pembilang 21 dan dk penyebut 31 

adalah sebesar 1,91. Perbandingan antara Fhitung dan Ftabel yaitu Fhitung 

(1,810) < Ftabel (1,91) sehingga syarat kedua telah terpenuhi. Berdasarkan 

uji homogenitas data nilai pretest IPA baik kelas eksperimen maupun 
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kelas kontrol dapat disimpulkan bahwa Ho diterima, atau nilai pretest IPA 

homogen. 

4.4.1.3 Hasil Uji Kesamaan Rata-rata Pretest IPA Siswa (Data Awal) 

Uji kesamaan rata-rata data nilai pretest digunakan untuk membandingkan 

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

kelas yang akan digunakan dalam penelitian ini tidak mempunyai perbedaan 

kondisi awal. Pengujian kesamaan rata-rata menggunakan uji independent sample 

t test. Untuk mengetahui apakah Ha atau Ho diterima atau ditolak yaitu dengan 

melihat nilai t dalam kolom T Test for Equality of Means. Nilai thitung 

dibandingkan dengan nilai ttabel. Jika didapatkan nilai thitung lebih besar daripada 

ttabel, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. 

Pengambilan keputusan bisa juga dilihat dari nilai signifikansinya. Jika nilai 

signifikansinya lebih dari 0,05 maka Ho diterima, sedangkan jika nilai 

signifikansinya kurang dari 0,05 maka Ho ditolak (Priyatno 2010: 35). Berikut ini 

merupakan hasil analisis uji-t data nilai pretest. 

(1) Hipotesis Uji 

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

eksperimen dan kelas kontrol (μ1 = μ2). 

Ha = terdapat perbedaan rata-rata nilai pretest antara kelas eksperimen dan 

kontrol (μ1 ≠ μ2). 

(2) Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini adalah α = 0, 05. 
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(3) Statistik Uji 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji kesamaan rata-rata nilai pretest 

menggunakan uji independent sampel t test dengan bantuan aplikasi SPSS 

versi 19. 

(4) Kriteria Keputusan 

Kriteria pengujian yaitu jika -ttabel ≤ thitung ≤ ttabel, maka Ho diterima dan 

jika -thitung < -ttabel atau thitung > ttabel, maka Ho ditolak. Kriteria lain yang 

bisa digunakan pengambilan keputusan berdasarkan hipotesis statistik di 

atas adalah Ho diterima jika nilai signifikansi pada kolom sig. (2-tailed) > 

0,05, sedangkan Ho ditolak jika nilai signifikansi pada kolom sig. (2-

tailed) < 0,05. 

(5) Hitungan 

Perhitungan menggunakan uji independent sampel t test dengan bantuan 

aplikasi SPSS versi 19. Simpulan hasil output analisis uji kesamaan rata-

rata dapat dilihat ada Tabel 4.16 berikut. 
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Tabel 4.16. Hasil Uji Kesamaan Rata-rata 

 
Independent Samples Test 

 

nilai 

Equal 

variances 

assumed 

Equal 

variances 

not 

assumed 

t-test for Equality of Means T -.223 -.232 

Df 50 48.217 

Sig. (2-tailed) .824 .817 

Mean Difference -1.060 -1.060 

Std. Error Difference 4.745 4.559 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower -10.590 -10.226 

Upper 8.470 8.106 

 

(6) Kesimpulan dan Penafsiran 

Hasil uji homogenitas data nilai pretest menunjukkan bahwa homogenitas 

kedua kelas homogen. Bila data homogen maka dilihat nilai signifikansi 

pada kolom sig. (2-tailed) dan baris equal variances asummed. Tabel 4.16 

di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada kolom sig. (2-tailed) 

sebesar 0,824. Nilai signifikansi tersebut lebih dari 0,05 (0,824 > 0,05). 

Sementara itu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel 

sebanyak 52 orang, maka nilai derajat kebebasan (dk) = n – 2 = 52 – 2 = 

50 dan taraf kesalahan 5% untuk uji 2 pihak maka dapat diketahui nilai 

ttabel = 2,009. Berdasarkan kolom Equal variances assumed di atas, dapat 

diketahui bahwa nilai thitung = -0,223. Dari perhitungan tersebut -2,009 ≤ -

0,223 ≤ 2,009 (-ttabel ≤ thitung ≤ ttabel) dan nilai signifikansi yang diperoleh  

0,824 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak 
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atau tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai pretest (kemampuan awal) 

kelas eksperimen dengan kelas kontrol. 

4.4.2 Data setelah Eksperimen 

Terdapat beberapa analisis data setelah eksperimen, di antaranya analisis 

uji normalitas, analisis uji homogenitas, dan analisis hipotesis akhir (uji t). 

Analisis hipotesis akhir dilakukan dua kali yaitu pengujian hipotesis dua pihak 

(two tailed) dan pihak kanan (one tailed). Data yang digunakan yaitu data 

aktivitas belajar dan nilai posttest hasil belajar siswa. Berikut ini merupakan hasil 

analisis data setelah eksperimen. 

4.4.2.1  Aktivitas Belajar Siswa 

Dalam penelitian ini penilaian tidak hanya dilakukan terhadap hasil belajar 

siswa tetapi juga dilakukan penilaian aktivitas belajar siswa selama pembelajaran. 

Berikut ini merupakan hasil analisis data aktivitas belajar siswa.  

4.4.2.1.1 Hasil Uji Normalitas 

Pengujian normalitas pada data aktivitas belajar siswa menggunakan 

bantuan program SPSS versi 19. Menu yang digunakan untuk mengetahui 

normalitas data adalah Analyze – Descriptive Statistics – Explore. Untuk 

mengetahui normal atau tidaknya data tersebut, dilihat nilai signifikansi pada 

kolom Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikansinya > 0,05 maka dapat 

dikatakan data tersebut berdistribusi normal atau jika signifikansi < 0,05 maka 

data tidak berdistribusi normal (Priyatno 2010: 73). Berikut ini hasil perhitungan 

normalitas data aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran. 

 



160 
 

 

 

(1) Hipotesis Uji 

Ho = sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. 

Ha = sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

(2) Taraf Signifikansi 

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

(3) Statistik Uji 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas data aktivitas 

belajar siswa menggunakan uji Liliefors atau Kolmogorov-Smirnov dengan 

bantuan aplikasi SPSS versi 19. 

(4) Kriteria Keputusan 

Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan  

hipotesis uji di atas adalah Ho diterima jika nilai signifikansi Kolmogorov-

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

Smirnov > 0,05. 

(5) Hitungan 

Berikut ini merupakan output hasil analisis uji normalitas aktivitas belajar 

siswa yang dihitung menggunakan bantuan program SPSS versi 19. 

 

Tabel 4.17. Hasil Uji Normalitas Data Aktivitas Belajar Siswa 

 
Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

eksperimen .156 21 .200
*
 .947 21 .296 

Kontrol .108 31 .200
*
 .963 31 .357 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 
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(6) Kesimpulan dan Penafsiran 

Tabel 4.17 di atas dapat dibaca bahwa nilai signifikansi kelas eksperimen 

pada kolom Kolmogorov-Smirnov
a
 sebesar 0,200, dan nilai signifikansi 

kelas kontrol juga sebesar 0,200. Nilai signifikansi aktivitas belajar kelas 

eksperimen lebih dari 0,05 (0,200 ˃ 0,05) dan kelas kontrol lebih dari 0,05 

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

berdistribusi normal karena nilai signifikansi keduanya lebih dari 0,05. 

4.4.2.1.2 Hasil Uji Homogenitas 

Setelah uji normalitas dan data dinyatakan normal maka dilanjutkan 

dengan uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui varian 

kedua kelas sama atau tidak. Kriteria pengujian adalah jika Fhitung > Ftabel, maka 

tidak homogen dan jika Fhitung  ≤ Ftabel, maka dapat dinyatakan homogen (Riduwan 

2010: 186). Selain itu, data juga dinyatakan homogen jika nilai signifikansi lebih 

dari 0,05. Perhitungan uji homogenitas aktivitas belajar siswa juga menggunakan 

bantuan program SPSS versi 19. Menu yang digunakan untuk mengetahui 

homogenitas adalah Analyze – Compare Means – Independent Sample T Test. 

Setelah itu, dilihat nilai signifikansi dari kolom Levene Test for Equality of 

Variences. Jika nilai signifikansinya > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa hasilnya 

homogen (Priyatno 2010: 99). Berikut ini merupakan hasil analisis uji 

homogenitas data nilai aktivitas belajar siswa. 

(1) Hipotesis Uji 

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

Ha = terdapat perbedaan varian antara kelas eksperimen dan kontrol. 
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(2) Taraf Signifikansi 

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

(3) Statistik Uji 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji homogenitas aktivitas belajar 

siswa menggunakan uji Levene’s dengan bantuan aplikasi SPSS versi 19. 

(4) Kriteria Keputusan 

Kriteria pengujian jika Fhitung ≥ Ftabel, maka tidak homogen dan jika Fhitung 

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

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

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

sig. < 0,05. 

(5) Hitungan 

Perhitungan menggunakan uji Levene’s dengan bantuan aplikasi SPSS 

versi 19. Simpulan hasil output analisis uji homogenitas dapat dilihat pada 

Tabel 4.18 berikut. 

 

Tabel 4.18. Hasil Uji Homogenitas Data Aktivitas Belajar Siswa 

 
Independent Samples Test 

 

aktivitas 

Equal variances assumed 

Equal variances not 

assumed 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

F .243  

Sig. .624  
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(6) Kesimpulan dan Penafsiran 

Berdasarkan ouput tabel 4.18 independent sampel test uji homogenitas 

aktivitas belajar siswa di atas, terlihat nilai signifikansi pada kolom Levene 

Test for Equality of Variences sebesar 0,624. Signifikansi 0,624 telah lebih 

dari 0,05 sebagai syarat data dikatakan homogen. Selain itu, diketahui pula 

nilai Fhitung sebesar 0,243 dan nilai  Ftabel dengan dk pembilang 21 dan dk 

penyebut 31 adalah sebesar 1,91. Perbandingan antara Fhitung dan Ftabel 

yaitu Fhitung (0,243) < Ftabel (1,91) sehingga syarat kedua telah terpenuhi. 

Berdasarkan uji homogenitas data aktivitas belajar siswa baik kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol dapat disimpulkan bahwa Ho diterima, 

atau data aktivitas belajar siswa homogen. 

4.4.2.1.3 Pengujian Hipotesis Dua Pihak (Two Tailed) 

Setelah data dinyatakan normal dan homogen, maka untuk uji hipotesis 

menggunakan uji independent sample t test dengan bantuan program SPSS versi 

19. Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui simpulan penelitian. Pada uji t 

ini, ada beberapa ketentuan yang dijadikan pedoman, yaitu jika thitung < ttabel atau 

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

signifikansi ≤ 0,05, maka Ho ditolak (Priyatno 2010: 36). Berikut ini merupakan 

hasil analisis uji-t data aktivitas belajar siswa. 

(1) Hipotesis Uji 

Ho = tidak terdapat perbedaan aktivitas belajar siswa kelas V yang 

mendapat pembelajaran dengan model POE dan yang mendapat 

pembelajaran dengan model konvensional. (μ1 = μ2). 
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Ha = terdapat perbedaan aktivitas belajar siswa kelas V yang mendapat 

pembelajaran dengan model POE dan yang mendapat pembelajaran 

dengan model konvensional. (μ1 ≠ μ2). 

(2) Taraf Signifikansi 

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

(3) Statistik Uji 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis aktivitas belajar 

siswa menggunakan uji independent sampel t test  dengan bantuan aplikasi 

SPSS versi 19. 

(4) Kriteria Keputusan 

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

kolom sig. (2-tailed) > 0,05 dan thitung ≤ ttabel, sedangkan Ho ditolak jika 

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

(5) Hitungan 

Perhitungan menggunakan uji independent sampel t test dengan bantuan 

aplikasi SPSS versi 19. Simpulan hasil output analisis uji-t data aktivitas 

belajar siswa dapat dilihat ada Tabel 4.19 berikut. 
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Tabel 4.19. Hasil Uji Hipotesis (Uji-t) 

 
Independent Samples Test 

 

aktivitas 

Equal 

variances 

assumed 

Equal 

variances 

not 

assumed 

t-test for Equality of Means T 22.357 22.142 

Df 50 41.632 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

Mean Difference 27.70685 27.70685 

Std. Error Difference 1.23928 1.25130 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower 25.21769 25.18096 

Upper 30.19601 30.23274 

 

(6) Kesimpulan dan Penafsiran 

Tabel 4.19 di atas dapat dibaca bahwa nilai signifikansi pada kolom sig. 

(2-tailed) sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05 (0,000 

< 0,05). Sementara itu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel 

sebanyak 52 orang, maka nilai derajat kebebasan (dk) = n – 2 = 52 – 2 = 

50 dan taraf kesalahan 5% untuk uji 2 pihak maka dapat diketahui nilai 

ttabel = 2,009. Berdasarkan kolom Equal variances assumed di atas, dapat 

diketahui bahwa nilai thitung = 22,357. Dari perhitungan tersebut diperoleh  

22,357 > 2,009 (thitung > ttabel) dan nilai signifikansi yang diperoleh 0,000 < 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima atau 

terdapat perbedaan aktivitas belajar IPA antara siswa kelas V yang 

mendapat pembelajaran dengan model POE dan kelas yang mendapat 

pembelajaran dengan model konvensional.  
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4.4.2.1.4 Pengujian Hipotesis Pihak Kanan 

Uji pihak kanan (one tailed) digunakan untuk mengetahui tingkat 

perbedaan antara aktivitas belajar siswa dengan penerapan model POE dan model 

pembelajaran konvensional. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji pihak kanan 

berlaku ketentuan, bila harga thitung lebih kecil atau sama dengan (≤) dari ttabel, 

maka H0 diterima dan Ha ditolak (Sugiyono 2012: 103). Perhitungan dengan uji 

pihak kanan dilakukan secara manual menggunakan rumus t-test. Berikut ini 

merupakan hasil analisis uji t data aktivitas belajar siswa. 

(1) Hipotesis Uji 

Ho = Aktivitas belajar IPA siswa dengan penerapan model POE tidak 

lebih tinggi daripada aktivitas belajar IPA siswa dengan penerapan 

model pembelajaran konvensional ( 1     2). 

Ha = Aktivitas belajar IPA siswa dengan penerapan model POE lebih 

tinggi daripada aktivitas belajar IPA siswa dengan penerapan 

model pembelajaran konvensional ( 1    2). 

Keterangan: 

 1 = rata-rata kelas eksperimen 

 2 = rata-rata kelas kontrol. 

(2) Taraf Signifikansi 

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

(3) Statistik Uji 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis aktivitas belajar IPA 

siswa adalah menggunakan uji-t. 
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(4) Kriteria Keputusan 

Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan 

hipotesis statistik di atas adalah Ho diterima jika thitung   ttabel atau Ho 

ditolak jika thitung > ttabel. 

(5) Hitungan 

Rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel 

independent (tidak berkorelasi), menurut Sugiyono (2010: 122) yaitu 

rumusan t-test sebagai berikut: 

t hitung =  
  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅
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√
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√
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√
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√
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t hitung =  
       

      
 

t hitung = 22,341 

t tabel  dk = n1 + n2 – 2 = 21 + 31 – 2 = 50   t tabel = 1,676 

Keterangan : 

  ̅̅̅  = rata – rata nilai aktivitas belajar IPA kelas eksperimen 

  ̅̅ ̅  = rata – rata nilai aktivitas belajar IPA kelas kontrol 

    = varians total kelas eksperimen 

    = varians total kelas kontrol 

n1  = jumlah sampel kelas eksperimen 

n2  = jumlah sampel kelas kontrol 

(6) Kesimpulan dan Penafsiran 

Berdasarkan perhitungan diatas, nilai thitung sebesar 22,341 sedangkan ttabel 

sebesar 1,676 (dapat menggunakan bantuan program Ms. Excel dengan 

mengetik =TINV(0.10,50) pada cell kosong lalu enter). Dari perhitungan 

tersebut diperoleh 22,341 > 1,676 (thitung > ttabel). Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan kata lain, 

aktivitas belajar IPA siswa dengan penerapan model POE lebih tinggi 

daripada aktivitas belajar IPA siswa dengan penerapan model 

pembelajaran konvensional. 

4.4.2.2  Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa setelah dilakukan eksperimen diuji untuk mengetahui 

ada tidaknya perbedaan rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kontrol 

setelah mendapat perlakuan yang berbeda. Untuk menjawab hipotesis tersebut 
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dilakukan pengujian hipotesis dua pihak (two tailed). Selanjutnya, dilakukan 

pengujian hipotesis pihak kanan (one tailed) untuk mengetahui tingkat perbedaan 

hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kontrol setelah mendapat perlakuan yang 

berbeda. Berikut ini merupakan hasil dari pengujian normalitas, homogenitas, dan 

hipotesis akhir (two tailed dan one tailed) pada nilai hasil belajar IPA. 

4.4.2.2.1 Hasil Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data aktivitas belajar siswa menggunakan bantuan 

program SPSS versi 19. Menu yang digunakan untuk mengetahui normalitas data 

adalah Analyze – Descriptive Statistics – Explore. Untuk mengetahui normal atau 

tidaknya data tersebut, dilihat nilai signifikansi pada kolom Kolmogorov-Smirnov. 

Jika nilai signifikansinya > 0,05 maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi 

normal atau jika signifikansi < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal 

(Priyatno 2010: 73). Berikut ini hasil penghitungan normalitas data posttest hasil 

belajar siswa. 

(1) Hipotesis Uji 

Ho = sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. 

Ha = sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

(2) Taraf Signifikansi 

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

(3) Statistik Uji 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas data hasil belajar 

siswa menggunakan uji Liliefors atau Kolmogorov-Smirnov dengan 

bantuan aplikasi SPSS versi 19. 
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(4) Kriteria Keputusan 

Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan  

hipotesis uji di atas adalah Ho diterima jika nilai signifikansi Kolmogorov-

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

Smirnov > 0,05. 

(5) Hitungan 

Berikut ini merupakan output hasil analisis uji normalitas hasil belajar 

siswa yang dihitung menggunakan bantuan program SPSS versi 19. 

 

Tabel 4.20. Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar Siswa 

 
Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

eksperimen .150 21 .200
*
 .939 21 .206 

kontrol .143 31 .106 .958 31 .262 

 a. Lilliefors Significance Correction 

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

 

(6) Kesimpulan dan Penafsiran 

Tabel 4.20 di atas dapat dibaca bahwa nilai signifikansi kelas eksperimen 

pada kolom Kolmogorov-Smirnov
a
 sebesar 0,200 sedangkan nilai 

signifikansi kelas kontrol sebesar 0,106. Nilai signifikansi hasil belajar 

kelas eksperimen lebih besar dari 0,05 (0,200 > 0,05) dan kelas kontrol 

lebih besar dari 0,05 (0,106 > 0,05). Dari data tersebut maka kedua kelas 

tersebut dinyatakan berdistribusi normal karena nilai signifikansi keduanya 

lebih dari 0,05. 
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4.4.2.2.2 Hasil Uji Homogenitas 

Setelah uji normalitas dan data dinyatakan normal maka dilanjutkan 

dengan uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui varian 

kedua kelas sama atau tidak. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui varian 

kedua kelas sama atau tidak. Kriteria pengujian adalah jika Fhitung > Ftabel, maka 

tidak homogen dan jika Fhitung  ≤ Ftabel, maka dapat dinyatakan homogen (Riduwan 

2010: 186). Selain itu, data juga dinyatakan homogen jika nilai signifikansi lebih 

dari 0,05. Perhitungan uji homogenitas data awal pretest IPA siswa juga 

menggunakan bantuan program SPSS versi 19. Menu yang digunakan untuk 

mengetahui homogenitas adalah Analyze – Compare means – Independent Sample 

T Test. Setelah itu, dilihat nilai signifikansi dari kolom Levene Test for Equality of 

Variences. Jika nilai signifikansinya > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa hasilnya 

homogen (Priyatno 2010: 99). Berikut ini merupakan hasil analisis uji 

homogenitas data nilai posttest hasil belajar siswa. 

(1) Hipotesis Uji 

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

Ha = terdapat perbedaan varian antara kelas eksperimen dan kontrol. 

(2) Taraf Signifikansi 

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

(3) Statistik Uji 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji homogenitas nilai posttest 

hasil belajar siswa menggunakan uji Levene’s dengan bantuan aplikasi 

SPSS versi 19. 
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(4) Kriteria Keputusan 

Kriteria pengujian jika Fhitung ≥ Ftabel, maka tidak homogen dan jika Fhitung 

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

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

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

sig. < 0,05. 

(5) Hitungan 

Perhitungan menggunakan uji Levene’s dengan bantuan aplikasi SPSS 

versi 19. Simpulan hasil output analisis uji homogenitas dapat dilihat ada 

Tabel 4.21 berikut. 

 

Tabel 4.21. Hasil Uji Homogenitas Data Hasil Belajar Siswa 

Independent Samples Test 

 

posttest 

Equal variances 

assumed 

Equal variances 

not assumed 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

F .934  

Sig. .339  

 

(6) Kesimpulan dan Penafsiran 

Tabel 4.21 di atas dapat dibaca bahwa nilai signifikansi pada kolom sig. 

sebesar 0,339. Nilai signifikansi tersebut lebih dari 0,05 (0,339 > 0,05) dan 

nilai Fhitung (0,934) < Ftabel (1,91). Dari data tersebut maka data nilai 

posttest hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan kontrol tersebut 

dinyatakan homogen.  
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4.4.2.2.3 Pengujian Hipotesis Dua Pihak (Two Tailed) 

Setelah data dinyatakan normal dan homogen, maka untuk uji hipotesis 

menggunakan uji independent sample t test melihat Equal variances assumed 

dengan bantuan program SPSS versi 19. Uji hipotesis ini dilakukan untuk 

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

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

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

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

siswa. 

(1) Hipotesis Uji 

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

mendapat pembelajaran dengan model POE dan yang mendapat 

pembelajaran dengan model konvensional. (μ1 = μ2). 

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

mendapat pembelajaran dengan model POE dan yang mendapat 

pembelajaran dengan model konvensional. (μ1 ≠ μ2). 

(2) Taraf Signifikansi 

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

(3) Statistik Uji 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis hasil belajar siswa 

menggunakan uji independent sampel t test  melihat Equal variances 

assumed dengan bantuan aplikasi SPSS versi 19. 
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(4) Kriteria Keputusan 

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

kolom sig. (2-tailed) > 0,05 dan thitung ≤ ttabel, sedangkan Ho ditolak jika 

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

(5) Hitungan 

Perhitungan menggunakan uji independent sampel t test  melihat Equal 

variances assumed dengan bantuan aplikasi SPSS versi 19. Simpulan hasil 

output analisis uji-t data hasil belajar siswa dapat dilihat ada Tabel 4.21 

berikut. 

 

Tabel 4.22. Hasil Uji Hipotesis (Uji-t) 

 
Independent Samples Test 

 

hasil 

Equal 

variances 

assumed 

Equal 

variances not 

assumed 

t-test for Equality of Means T 2.485 2.557 

Df 50 46.967 

Sig. (2-tailed) .016 .014 

Mean Difference 12.450 12.450 

Std. Error Difference 5.010 4.870 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower 2.387 2.653 

Upper 22.513 22.247 

 

(6) Kesimpulan dan Penafsiran 

Tabel 4.22 di atas dapat dibaca bahwa nilai signifikansi pada kolom Equal 

variances assumed sig. (2-tailed) sebesar 0,016. Nilai signifikansi tersebut 

kurang dari 0,05 (0,016 < 0,05). Sementara itu dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan sampel sebanyak 52 orang, maka nilai derajat 
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kebebasan (dk) = n – 2 = 52 – 2 = 50 dan taraf kesalahan 5% untuk uji 2 

pihak maka dapat diketahui nilai ttabel = 2,009. Berdasarkan kolom Equal 

variances assumed di atas, dapat diketahui bahwa nilai thitung = 2,485. Dari 

perhitungan tersebut diperoleh 2,485 > 2,009 (thitung > ttabel) dan nilai 

signifikansi yang diperoleh 0,016 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

Ho ditolak dan Ha diterima atau terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara 

siswa kelas V yang mendapat pembelajaran dengan model POE dengan 

kelas yang mendapat pembelajaran dengan model konvensional. 

4.4.2.2.4 Pengujian Hipotesis Pihak Kanan 

Uji pihak kanan (one tailed) digunakan untuk mengetahui tingkat 

perbedaan antara hasil belajar siswa dengan penerapan model POE dan model 

pembelajaran konvensional. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji pihak kanan 

berlaku ketentuan, bila harga thitung lebih kecil atau sama dengan (≤) dari ttabel, 

maka H0 diterima dan Ha ditolak (Sugiyono 2012: 103). Perhitungan dengan uji 

pihak kanan dilakukan secara manual menggunakan rumus t-test. Berikut ini 

merupakan hasil analisis uji t data hasil belajar siswa. 

(1) Hipotesis Uji 

Ho = Hasil belajar IPA siswa dengan penerapan model POE tidak lebih 

tinggi daripada hasil belajar IPA siswa dengan penerapan model 

pembelajaran konvensional ( 1     2). 

Ha = Hasil belajar IPA siswa dengan penerapan model POE lebih tinggi 

daripada hasil belajar IPA siswa dengan penerapan model 

pembelajaran konvensional ( 1    2). 
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Keterangan: 

 1 = rata-rata kelas eksperimen 

 2 = rata-rata kelas kontrol. 

(2) Taraf Signifikansi 

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

(3) Statistik Uji 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis hasil belajar IPA 

siswa adalah menggunakan uji-t. 

(4) Kriteria Keputusan 

Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan 

hipotesis statistik di atas adalah Ho diterima jika thitung   ttabel atau Ho 

ditolak jika thitung > ttabel. 

(5) Hitungan 

Rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel 

independent (tidak berkorelasi), menurut Sugiyono (2010: 122) yaitu 

rumusan t-test sebagai berikut: 

 t hitung =  
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√
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t hitung =  
     

√
                  

  
                

 

t hitung =  
     

√
          

  
                

 

t hitung =  
     

√                
 

t hitung =  
     

√       
 

t hitung =  
     

      
 

t hitung = 2,485 

t tabel  dk = n1 + n2 – 2 = 21 + 31 – 2 = 50   t tabel = 1,676 

Keterangan : 

  ̅̅̅  = rata – rata nilai hasil belajar IPA kelas eksperimen 

  ̅̅ ̅  = rata – rata nilai hasil belajar IPA kelas kontrol 

    = varians total kelas eksperimen 

    = varians total kelas kontrol 

n1  = jumlah sampel kelas eksperimen 

n2  = jumlah sampel kelas kontrol 

(6) Kesimpulan dan Penafsiran 

Berdasarkan perhitungan diatas, nilai thitung sebesar 2,485 sedangkan ttabel 

sebesar 1,676 (dapat menggunakan bantuan program Ms. Excel dengan 

mengetik =TINV(0.10,50) pada cell kosong lalu enter). Dari perhitungan 

tersebut diperoleh 2,485 > 1,676 (thitung > ttabel). Dengan demikian, dapat 
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disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan kata lain, hasil 

belajar IPA siswa dengan penerapan model POE lebih tinggi daripada hasil 

belajar IPA siswa dengan penerapan model pembelajaran konvensional. 

 

4.5 Pembahasan 

Pengambilan data penelitian dilakukan dengan melaksanakan serangkaian 

proses pembelajaran baik di kelas eksperimen maupun kontrol. Data yang 

dibutuhkan oleh peneliti meliputi data nilai aktivitas dan hasil belajar siswa 

setelah diberikan perlakuan, yaitu pembelajaran di kelas eksperimen yang 

menggunakan model POE serta pembelajaran di kelas kontrol yang menggunakan 

model konvensional.  

Untuk perlakuan yang diberikan pada siswa kelas V SD Negeri Kejambon 

4 sebagai kelas eksperimen, pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan 

model POE. Pada kegiatan inti, guru terlebih dahulu melakukan pengenalan 

materi dikaitkan dengan peristiwa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan 

guru pada awal pembelajaran bertujuan untuk mendorong pola pikir siswa yang 

relevan dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa mudah memahami materi 

yang diberikan. Selanjutnya, pada tahap elaborasi guru mendorong siswa untuk 

terlibat aktif dalam proses pemerolehan materi pembelajaran.  

White dan Gunstone dalam Kearney (2004) mendefinisikan model POE 

adalah model pembelajaran yang memuat tiga tahapan yaitu prediksi, observasi 

dan eksplanasi. Siswa melakukan prediksi dengan menganalisis jawaban 

pertanyaan yang terangkum dalam LKPD I. Pertanyaan tersebut terkait dengan 
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materi berupa peristiwa yang sering ditemui siswa dalam kesehariannya. Siswa 

terlihat sangat antusias menganalisis jawaban pertanyaan dengan sesekali bertanya 

kepada guru apabila ada pertanyaan yang kurang dimengerti. Setelah 

memprediksi, siswa diarahkan untuk membuktikan jawaban prediksi dengan 

melakukan kegiatan percobaan berdasarkan petunjuk percobaan yang tertera 

dalam LKPD II. Siswa mengamati hasil percobaan dan kemudian menganalisis 

serta mendiskusikannya bersama dengan anggota kelompok. Pada kegiatan 

percobaan, setiap siswa terlibat aktif didalamnya dan terlihat ketertarikan siswa 

untuk melaksanakan langkah-langkah percobaan. Beberapa siswa yang pada 

kegiatan sebelumnya terlihat kurang antusias, mulai terdorong untuk terlibat aktif 

dalam mengikuti pembelajaran. Ini ditandai dengan aktivitas belajar siswa yang 

meningkat, yaitu siswa secara aktif bertanya kepada guru apabila menemui 

kesulitan, berdiskusi dengan anggota kelompok, serta menganalisis hasil 

pengamatan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan.  Kegiatan selanjutnya 

yaitu siswa bertugas mempresentasikan hasil kerja di hadapan teman-temannya 

untuk melaporkan hasil temuannya yang sekaligus mencocokkan hasil 

percobaan/pengamatan dengan prediksi sebelumnya. Siswa mampu menjelaskan 

hasil pengamatan/percobaan dengan baik tanpa ditunjuk oleh guru. Selain itu, 

tahap ini melatih keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat atau gagasan 

di hadapan teman-temannya. 

Dengan serangkaian kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 

POE, siswa berlatih untuk melakukan penelitian sederhana yakni kegiatan 

memprediksi yang kemudian dibuktikan secara ilmiah melalui pengamatan atau 
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percobaan. Pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung menciptakan 

pembelajaran yang bermakna sehingga materi mudah diterima oleh siswa. Model 

pembelajaran POE juga menumbuhkan sikap ilmiah dan melatih keterampilan 

berpikir kritis siswa melalui pembelajaran IPA. 

 Kegiatan memprediksi, mengamati, dan menjelaskan (mempresentasikan) 

mendorong keaktifan siswa selama pembelajaran berlangsung. Ini terjadi karena 

kegiatan pembelajaran yang menggunakan model POE sangat sesuai dengan 

karakteristik siswa SD. Menurut Sumantri dan Shaodih (2004: 6.3-6.4), 

karakteristik yang menonjol pada anak usia sekolah dasar adalah senang bermain, 

senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau 

melakukan/meragakan sesuatu secara langsung. Oleh karena itu aktivitas belajar 

siswa meningkat secara pesat. Hal ini terbukti dengan rata-rata nilai aktivitas 

belajar siswa kelas eksperimen yang menunjukkan persentase sebesar 91,24%. 

Persentase rata-rata nilai aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran kelas 

eksperimen masuk ke dalam kategori sangat tinggi. Selain dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa, pembelajaran dengan menggunakan model POE juga 

terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dari hasil posttest diperoleh  

rata-rata nilai kelas eksperimen sebesar 78,10.    

Berbeda dengan kelas eksperimen, pembelajaran IPA pada kelas kontrol 

yaitu pada siswa kelas V SD Negeri Kejambon 10 menggunakan model 

konvensional. Siswa mengikuti pembelajaran dengan aktivitas yang terbatas. 

Siswa lebih banyak mendengarkan penjelasan guru dan mencatat materi yang 

ditulis guru di papan tulis. Pembelajaran masih terpaku pada penyampaian materi 
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dari guru kepada siswa karena memang didominasi oleh pemberian ceramah oleh 

guru. Seperti pendapat yang dikemukakan Asmani (2010: 139) bahwa metode 

ceramah adalah sebuah metode pembelajaran yang sering digunakan oleh guru 

dengan cara menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada siswa 

yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Guru masih mendominasi proses 

pembelajaran sehingga siswa cenderung pasif karena keterlibatan yang terbatas. 

Ini terbukti dari rata-rata nilai aktivitas belajar siswa kelas kontrol menunjukkan 

persentase sebesar 63,54%. Walaupun persentase aktivitas belajar siswa pada 

kelas kontrol masuk dalam kategori tinggi, angka tersebut lebih rendah 

dibandingkan dengan rata-rata nilai aktivitas belajar siswa pada kelas eksperimen. 

Aktivitas belajar siswa yang terbatas menjadi penyebab rendahnya hasil 

belajar yang dicapai oleh siswa karena kurangnya keterlibatan siswa secara aktif 

dalam pembelajaran. Siswa kurang memahami materi yang diberikan dan belum 

mencapai pembelajaran yang bermakna. Ini terbukti dari hasil belajar siswa pada 

kelas kontrol dengan nilai rata-rata kelas sebesar 65,65. Rata-rata nilai hasil 

belajar siswa pada kelas kontrol lebih rendah dibandingkan dengan kelas 

eksperimen. 

Setelah dilaksanakan pembelajaran, diperoleh data aktivitas dan hasil 

belajar siswa baik kelas eksperimen maupun kontrol. Dari hasil penelitian, 

diperoleh persentase rata-rata nilai aktivitas belajar siswa kelas kontrol dari 

pertemuan pertama sampai pertemuan kedua menunjukkan persentase sebesar 

63,54%. Sedangkan persentase rata-rata nilai aktivitas belajar siswa kelas 

eksperimen dari pertemuan pertama sampai pertemuan kedua menunjukkan 
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persentase sebesar 91,24%. Uji hipotesis aktivitas belajar siswa dengan 

perhitungan menggunakan rumus independent sample t test melalui program 

SPSS versi 19 menunjukkan bahwa thitung sebesar 22,357 dan ttabel sebesar 2,009. 

Dari perhitungan tersebut diperoleh  22,357 > 2,009 (thitung > ttabel) dan nilai 

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

ditolak dan Ha diterima atau terdapat perbedaan aktivitas belajar IPA antara siswa 

kelas V yang mendapat pembelajaran dengan model POE dengan kelas yang 

mendapat pembelajaran dengan model konvensional. Kemudian, untuk 

mengetahui tingkat perbedaan antara aktivitas belajar IPA siswa dengan 

penerapan model POE dan aktivitas belajar IPA siswa dengan penerapan model 

pembelajaran konvensional, perlu dilakukan uji pihak kanan. Berdasarkan uji 

pihak kanan, nilai thitung sebesar 22,341 sedangkan ttabel sebesar 1,676. Dari 

perhitungan tersebut diperoleh 22,341 > 1,676 (thitung > ttabel). Jadi kesimpulannya 

adalah Ha diterima dan Ho ditolak, atau aktivitas belajar IPA siswa dengan 

penerapan model POE lebih tinggi daripada aktivitas belajar IPA siswa dengan 

penerapan model pembelajaran konvensional. Mengacu pada rata-rata skor 

aktivitas belajar dan hasil pengujian hipotesis, peneliti menyimpulkan bahwa 

model POE efektif terhadap aktivitas belajar siswa. 

Hasil belajar siswa diukur dengan menggunakan data nilai posttest siswa. 

Telah diketahui bahwa hasil belajar siswa yang menggunakan model POE lebih 

tinggi daripada hasil belajar siswa yang menggunakan model konvensional. 

Berdasarkan hasil posttest, diperoleh rata-rata nilai kelas eksperimen sebesar 

78,10 sedangkan rata-rata nilai kelas kontrol sebesar 65,65. Uji hipotesis hasil 
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belajar siswa dengan perhitungan menggunakan rumus independent sample t test 

melalui program SPSS versi 19 menunjukkan bahwa thitung sebesar 2,485 dan ttabel 

sebesar 2,009. Dari perhitungan tersebut diperoleh 2,485 > 2,009 (thitung > ttabel) 

dan nilai signifikansi yang diperoleh 0,016 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

Ho ditolak dan Ha diterima atau terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara siswa 

kelas V yang mendapat pembelajaran dengan model POE dengan kelas yang 

mendapat pembelajaran dengan model konvensional. Kemudian, untuk 

mengetahui tingkat perbedaan antara hasil belajar IPA siswa dengan penerapan 

model POE dan hasil belajar IPA siswa dengan penerapan model pembelajaran 

konvensional, perlu dilakukan uji pihak kanan. Berdasarkan uji pihak kanan, nilai 

thitung sebesar 2,485 sedangkan ttabel sebesar 1,676. Dari perhitungan tersebut 

diperoleh 2,485 > 1,676 (thitung > ttabel). Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan kata lain, hasil belajar IPA siswa 

dengan penerapan model POE lebih tinggi daripada hasil belajar IPA siswa 

dengan penerapan model pembelajaran konvensional. Mengacu pada rata-rata 

nilai IPA dan hasil pengujian hipotesis hasil belajar siswa, peneliti menyimpulkan 

bahwa model POE efektif terhadap hasil belajar siswa. 

Berdasarkan deskripsi data dan pengujian hipotesis penelitian, 

menunjukkan bahwa aktivitas dan hasil belajar siswa dengan penerapan model 

POE lebih tinggi daripada aktivitas dan hasil belajar siswa dengan penerapan 

model pembelajaran konvensional pada mata pelajaran IPA materi perubahan sifat 

benda. Ini juga membuktikan bahwa penerapan model POE dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu peneliti menarik kesimpulan 
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penelitian yakni bahwa model POE efektif terhadap aktivitas dan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran IPA materi perubahan sifat benda. Dengan demikian, 

dapat digeneralisasikan bahwa model POE merupakan model pembelajaran yang 

efektif terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa. Ini memperkuat hasil penelitian 

sebelumnya yang menyatakan bahwa penerapan model POE efektif terhadap 

materi tertentu pada mata pelajaran IPA. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model POE terbukti efektif terhadap 

aktivitas dan hasil belajar siswa. Dari awal hingga akhir pembelajaran, 

langkah/tahapan yang disajikan model POE telah didesain untuk mengarahkan 

siswa untuk menggali pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Pengetahuan 

tersebut dapat berasal dari materi yang telah diperoleh sebelumnya atau bahkan 

dari pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan awal yang dimiliki 

menjadi modal bagi siswa untuk memahami dan menguasai konsep materi yang 

disampaikan guru dalam pembelajaran selanjutnya. Guru berperan sebagai 

fasilitator dan motivator untuk membimbing dan mengarahkan siswa agar proses 

pembelajaran berjalan dengan baik sesuai tahapan POE. Siswa mengkonstruksi 

pengetahuan yang telah dimiliki dengan menghubungkannya dengan materi 

pembelajaran. Siswa berlatih dan mengasah keterampilannya dalam berpikir serta 

menganalisis peristiwa yang terjadi hingga memperoleh konsep materi yang 

diajarkan. Dengan mengalami, mengamati, mengkonstruksi, menganalisis, dan 

menyimpulkan sendiri konsep materi yang diberikan, siswa belajar dari peristiwa 

yang secara nyata dialami sehingga mereka mampu memperoleh pengetahuan 

yang bermakna. Hal ini sesuai dengan tujuan model pembelajaran yang 
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dikemukakan Warsono dan Hariyanto (2012: 171) yaitu model pembelajaran 

membantu siswa dalam memperoleh informasi, menggali ide, keterampilan, nilai, 

cara berpikir dan mengekspresikan diri, serta mengajarkan bagaimana cara 

belajar.  

Model POE merupakan pembelajaran yang dilandasi oleh teori 

konstruktivisme yakni dengan menggali pengetahuan yang telah diperoleh atau 

dimiliki siswa sebelumnya. Lingkungan pembelajaran didalamnya diciptakan 

sedemikian rupa agar siswa mampu berpikir, mengolah informasi, serta 

menginterpretasikannya sesuai dengan konsep materi yang disampaikan. Kegiatan 

yang dilakukan pada tahapan POE mendorong siswa secara aktif untuk terlibat 

dalam pembelajaran. Guru hanya bertugas untuk mengondisikan lingkungan 

pembelajaran, mempersiapkan segala hal yang diperlukan, dan membimbing 

siswa apabila menemui kesulitan. Seperti pendapat yang dikemukakan Jacobsen 

dkk (2009: 9) yaitu lingkungan pembelajaran konstruktivis mengubah fokus dari 

penyebaran informasi oleh guru yang mendorong peran pasif siswa, menuju 

otonomi dan refleksi siswa yang mendorong peran aktif siswa. Setelah semua 

terkondisikan dengan baik, siswa yang bertugas mengeksekusi jalannya 

pemerolehan konsep materi melalui tahapan yang dilalui dalam proses 

pembelajaran. 

Proses belajar siswa akan berlangsung dengan baik apabila guru mampu 

menciptakan lingkungan pembelajaran yang merangsang siswa untuk melakukan 

berbagai aktivitas belajar. Lingkungan pembelajaran konstruktivis yang dikemas 

dalam tahapan POE, pada kenyataannya terbukti mampu meningkatkan aktivitas 
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belajar siswa. Siswa menunjukkan perilaku aktif dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran seperti melakukan prediksi dengan menggali dan mengonstruksi 

pengetahuan yang telah dimiliki, melakukan percobaan dengan sungguh-sungguh 

sesuai petunjuk percobaan, menganalisis hasil percobaan berdasarkan 

pengamatan, serta mampu menjelaskan kesesuaian prediksi dengan percobaan 

yang telah dilakukan. Selain itu, siswa juga aktif bertanya kepada guru apabila 

menemui kesulitan dan tidak segan untuk melakukan tanya jawab dengan guru. 

Dengan melihat berbagai aktivitas yang ditunjukkan siswa selama pembelajaran 

berlangsung, itu berarti proses belajar siswa dapat dikategorikan berhasil karena 

siswa mampu melakukan berbagai aktivitas fisik dan psikis. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Rohani (2004: 6-7) yang menyatakan bahwa belajar yang berhasil harus 

melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. 

Aktivitas belajar yang tinggi ternyata mampu meningkatkan hasil belajar 

yang tinggi pula. Rata-rata hasil belajar yang diperoleh siswa melalui nilai posttest 

pada akhir pembelajaran, menunjukkan hasil yang memuaskan setelah siswa 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model POE. Seperti yang telah 

dikemukakan Rifa’i dan Anni (2010: 85), hasil belajar diperoleh siswa setelah 

mereka mengalami aktivitas belajar. Siswa yang mengalami aktivitas belajar 

mengenai sebuah konsep akan memperoleh penguasaan konsep sebagai hasil dari 

belajarnya. Oleh karena itu, siswa yang telah mengalami berbagai aktivitas belajar 

akan memperoleh hasil belajar yang tinggi karena mereka telah memperoleh 

penguasaan konsep materi pembelajaran. Hal ini didukung oleh pendapat 

Warsono dan Hariyanto (2012: 93) yang beranggapan bahwa melalui kegiatan 
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prediksi, observasi, dan menjelaskan hasil pengamatan, maka struktur kognitif 

siswa akan terbentuk dengan baik yang ditunjukkan dengan hasil belajar yang 

tinggi. 

  Model POE yang telah terbukti mampu meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa memang sangat sesuai dengan karakteristik siswa SD sehingga 

mereka dapat melaksanakan tahapan pembelajarannya dengan baik. Siswa secara 

berkelompok dilatih untuk melakukan penelitian sederhana yang telah diprediksi 

sebelumnya dan kemudian dibuktikan/diselidiki kebenarannya melalui 

pengamatan/percobaan. Setelah itu, siswa menjelaskan hasil pengamatan atau 

percobaan kepada teman-temannya. Siswa terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran yang telah dikemas secara menarik agar merangsang rasa ingin tahu 

siswa. Dengan mengalami sendiri secara konkret, siswa dapat memahami dan 

menguasai konsep materi yang disajikan. Sesuai dengan pendapat Piaget dalam 

Trianto (2012: 71), siswa yang duduk di bangku sekolah dasar berada dalam tahap 

operasional konkret.  Pada tahap ini mereka sudah mampu berpikir konkret dalam 

memahami sesuatu sebagaimana kenyataannya, mampu mengkonversi angka, 

serta memahami konsep melalui pengamatan sendiri dan lebih objektif.   

  Keunggulan-keunggulan yang diperoleh pada pembelajaran dengan 

menggunakan model POE, tidak akan terwujud apabila semua proses yang dilalui 

tidak dilakukan seoptimal mungkin baik oleh guru maupun siswa. Berdasarkan 

hasil analisis aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung, ada aspek 

aktivitas siswa yang memperoleh skor terendah yakni keberanian siswa dalam 

mengemukakan pendapat atau tanggapan masih tergolong rendah jika 
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dibandingkan dengan aspek yang lain.  

 Pada saat pembelajaran di kelas eksperimen, peneliti mengamati bahwa 

secara keseluruhan pembelajaran berjalan dengan baik tetapi masih sedikit siswa 

yang berani menanggapi presentasi siswa lain. Oleh karena itu, disarankan kepada 

guru agar melatih keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat atau 

tanggapan baik terhadap guru maupun presentasi siswa lain ketika melaksanakan 

pembelajaran dengan model POE. Guru dapat melatih keberanian siswa dengan 

melakukan tanya jawab terhadap hasil presentasi kelompok sehingga lama 

kelamaan siswa terdorong dan terbiasa untuk menanggapi atau mengemukan 

pendapat di hadapan guru serta teman-temannya. Keseluruhan aspek aktivitas 

belajar siswa perlu dioptimalkan ketika pembelajaran dilaksanakan dengan 

menggunakan model POE agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

Selain ada aspek aktivitas belajar siswa yang memperoleh nilai rendah, ada 

soal posttest yang memperoleh skor rendah jika dibandingkan dengan soal yang 

lain. Setelah dilakukan analisis, peneliti menduga jika beberapa siswa masih 

belum mampu membedakan antara peristiwa perubahan sifat benda yang 

disebabkan karena proses pemanasan dan pembakaran. Peneliti perlu menguatkan 

penjelasan materi agar siswa mampu memahami perubahan sifat benda yang 

disebabkan karena proses pemanasan dan pembakaran dengan benar.  

Agar pembelajaran dengan menggunakan model POE dapat berjalan 

optimal, disarankan kepada guru agar menguatkan penjelasan materi terhadap 

siswa agar tidak menyebabkan kesalahan persepsi. Guru dapat memanfaatkan 

tahap konfirmasi yakni melalui demonstrasi dan tanya jawab tentang hal-hal yang 



189 
 

 

 

belum diketahui sekaligus menguatkan penjelasan materi yang telah diperoleh 

siswa sebelumnya dalam kegiatan memprediksi, mengamati (melakukan 

percobaan), dan menjelaskan hasil pengamatan. 

Sebelum menerapkan model POE, guru hendaknya merencanakan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan baik. Guru harus mempersiapkan 

media yang digunakan dengan baik agar tercipta pembelajaran yang optimal untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.  Hal ini terkait dengan tahapan 

observe pada model POE yang menuntut penyajian materi pembelajaran secara 

konkret. Selain itu, guru dapat mengkolaborasikan model POE dengan metode 

pembelajaran yang mendukung, seperti: demonstrasi, tanya jawab, penemuan, dan 

lainnya, serta disesuaikan dengan karakteristik materi dan kondisi siswa. Dengan 

begitu, pembelajaran dengan model POE dapat menciptakan suasana 

pembelajaran yang lebih menarik dan mencapai tujuan pembelajaran dengan 

optimal. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan di SD Negeri Kejambon 4 dan 10 

Kota Tegal menunjukkan bahwa: 

(1) Hasil uji hipotesis aktivitas belajar siswa dengan perhitungan 

menggunakan rumus independent sample t test melalui program SPSS 

versi 19 menunjukkan bahwa thitung sebesar 22,357 dan ttabel sebesar 2,009. 

Dari perhitungan tersebut diperoleh  22,357 > 2,009 (thitung > ttabel) dan nilai 

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

Ho ditolak dan Ha diterima atau terdapat perbedaan aktivitas belajar IPA 

antara siswa kelas V yang mendapat pembelajaran dengan model POE 

dengan kelas yang mendapat pembelajaran dengan model konvensional. 

(2) Hasil uji hipotesis hasil belajar siswa dengan perhitungan menggunakan 

rumus independent sample t test melalui program SPSS versi 19 

menunjukkan bahwa thitung sebesar 2,485 dan ttabel sebesar 2,009. Dari 

perhitungan tersebut diperoleh 2,485 > 2,009 (thitung > ttabel) dan nilai 

signifikansi yang diperoleh 0,016 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

Ho ditolak dan Ha diterima atau terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara 

siswa kelas V yang mendapat pembelajaran dengan model POE dengan 

kelas yang mendapat pembelajaran dengan model konvensional.  
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(3) Untuk mengetahui tingkat perbedaan antara aktivitas belajar IPA siswa 

dengan penerapan model POE dan aktivitas belajar IPA siswa dengan 

penerapan model pembelajaran konvensional, perlu dilakukan uji pihak 

kanan. Berdasarkan uji pihak kanan, nilai thitung sebesar 22,341 sedangkan t 

tabel sebesar 1,676. Dari perhitungan tersebut diperoleh 22,341 > 1,676 

(thitung > ttabel). Jadi kesimpulannya adalah Ha diterima dan Ho ditolak, atau 

aktivitas belajar IPA siswa dengan penerapan model POE  lebih tinggi 

daripada aktivitas belajar IPA siswa dengan penerapan model 

pembelajaran konvensional. Dari hasil tingkat perbedaan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa model POE (Predict-Observe-Explain) efektif 

terhadap aktivitas belajar siswa. 

(4) Untuk mengetahui tingkat perbedaan antara hasil belajar IPA siswa dengan 

penerapan model POE dan hasil belajar IPA siswa dengan penerapan 

model pembelajaran konvensional, perlu dilakukan uji pihak kanan. 

Berdasarkan uji pihak kanan, nilai thitung sebesar 2,485 sedangkan ttabel 

sebesar 1,676. Dari perhitungan tersebut diperoleh 2,485 > 1,676 (thitung > 

ttabel). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho 

ditolak. Dengan kata lain, hasil belajar IPA siswa dengan penerapan model 

POE lebih tinggi daripada hasil belajar IPA siswa dengan penerapan model 

pembelajaran konvensional. Dari hasil tingkat perbedaan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa model POE (Predict-Observe-Explain) efektif 

terhadap hasil belajar siswa. 
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5.2 Saran 

Saran peneliti berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh adalalah sebagai 

berikut: 

(1) Pembelajaran model POE dapat dijadikan sebagai alternatif model 

pembelajaran IPA di SD untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa. 

(2) Sebelum menerapkan model POE, guru hendaknya merencanakan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan baik. Guru perlu 

mempersiapkan media yang digunakan dengan baik agar tercipta 

pembelajaran yang optimal untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan.   

(3) Guru dapat mengkolaborasikan model POE dengan metode pembelajaran 

yang mendukung, seperti: demonstrasi, tanya jawab, penemuan, dan 

lainnya, serta disesuaikan dengan karakteristik materi dan kondisi siswa. 

Dengan begitu, pembelajaran dengan model POE dapat menciptakan 

suasana pembelajaran yang lebih menarik dan mencapai tujuan 

pembelajaran dengan optimal. 
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Lampiran 1  

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI KEJAMBON 4 

Alamat: Jalan Nakula Utara  (0283) 3320249 Kode Pos 52124 Tegal  

 

Daftar Nama Siswa Kelas V 

SDN Kejambon 4 Kota Tegal 

 

Nomor 
Nama Siswa Jenis Kelamin 

Urut Induk 

1 1720 Rizki Nugraha P 

2 1722 Siti hajar Riyana P 

3 1725 Tegar Bimantara L 

4 1726 Titi Wulandari P 

5 1737 Aulia Mutiara Putri P 

6 1741 Firman Setiawan L 

7 1742 Feri Ariyanto L 

8 1751 Mulhadi L 

9 1754 Mita Agustina P 

10 1755 Muhammad Faizal L 

11 1756 Muhammad Yusuf L 

12 1758 Nurul Hidayah P 

13 1762 Rindy Febyani P 

14 1765 Tri Mulya Ardani L 

15 1879 Krisna Adi Prasetyo L 

16 1880 Nissa Ayu Nurahmawati P 

17 1881 Dionisius Adiprabowo L 

18 1882 Nurul Isnaeni P 

19  Lisa Wardianingrum P 

20  Yusron L 

21  S. Yoga M. L 

 

 Tegal,   Februari 2014 

Mengetahui   

Kepala Sekolah Guru Kelas V 

 

 

         

Chumayah, S. Pd. Endang Rakhmawati  

NIP. 19680831 198806 2 001 NIP. 19660816 198806 2 004  
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Lampiran 2  

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI KEJAMBON 4 

Alamat: Jalan Nakula Utara  (0283) 3320249 Kode Pos 52124 Tegal  

 

Daftar Hadir Siswa Kelas V SDN Kejambon 4 Kota Tegal 

Pembelajaran IPA Materi Pokok Perubahan Sifat Benda 

 

No NIS Nama Siswa L/P 

Pertemuan 

ke- 
Keterangan 

1 2 S I A 

1 1720 Rizki Nugraha P   . . . 

2 1722 Siti hajar Riyana P   . . . 

3 1725 Tegar Bimantara L   . . . 

4 1726 Titi Wulandari P   . . . 

5 1737 Aulia Mutiara Putri P   . . . 

6 1741 Firman Setiawan L   . . . 

7 1742 Feri Ariyanto L   . . . 

8 1743 Faizal Muhammad Basir L -  . 1x . 

9 1746 Fitri Nur Fadillah P  - . 1x . 

10 1751 Mulhadi L   . . . 

11 1754 Mita Agustina P   . . . 

12 1755 Muhammad Faizal L   . . . 

13 1756 Muhammad Yusuf L   . . . 

14 1758 Nurul Hidayah P   . . . 

15 1762 Rindy Febyani P   . . . 

16 1765 Tri Mulya Ardani L   . . . 

17 1879 Krisna Adi Prasetyo L   . . . 

18 1880 Nissa Ayu Nurahmawati P   . . . 

19 1881 Dionisius Adiprabowo L   . . . 

20 1882 Nurul Isnaeni P   . . . 

21  Lisa Wardianingrum P   . . . 

22  Yusron L   . . . 

23  S. Yoga M. L   . . . 

Jumlah siswa hadir 22 22    

Jumlah siswa tidak hadir 1 1  2x  

 Tegal,   Februari 2014 

Mengetahui   

Kepala Sekolah Guru Kelas V 

 

 

         

Chumayah, S. Pd. Endang Rakhmawati 

NIP. 19680831 198806 2 001 NIP. 19660816 198806 2 004 
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Lampiran 3 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI KEJAMBON 10 
Alamat: Jalan Nakula Utara  ( 0283 ) 3320238 Kode Pos 52124 Tegal  

 

Daftar Nama Siswa Kelas V 

SDN Kejambon 10 Kota Tegal 

 

Nomor 
Nama Siswa Jenis Kelamin 

Urut Induk 

1 833 Slamet Priyono L 

2 870 Candra Ozi Pamungkas L 

3 921 Irgi Firmansyah L 

4 925 Lutfi Aditya L 

5 947 Amanda Aini Nurhayati P 

6 898 Syifa Uljanah P 

7 911 Anika Salsabillah P 

8 914 Aditya Nurohman L 

9 932 Moh. Rizki Riyadi L 

10 936 Putri Andini P 

11 939 Suryani Kusuma J. P 

12 959 Aenu Tafricha P 

13 960 Afifah Haya Fadhilah P 

14 962 Ahmad Rizki L 

15 963 Aisyah Amalia Sari P 

16 964 Arief Chaerul Amal L 

17 965 Alya Putri Nabila P 

18 967 Bimo Dwi Rizkiyanto L 

19 970 Elisa Oktaviana P 

20 971 Erdianto L 

21 973 Fitri Nabila P 

22 974 Handoyo L 

23 975 Indah Sefiana P 

24 978 Khubaib Akbar M. L 

25 981 Moh. Rozak Haryo F. L 

26 983 M. Zia Ramadhani L 

27 991 Salma Maulana K. P 

28 993 Siti Retno Rahmawati P 

29 994 Sri Wulandari P 

30 998 Nur Fauziyah P 

31 1067 Desta Dwi Anugerah L 
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 Tegal,   Februari 2014 

Mengetahui   

Kepala Sekolah Guru Kelas V 

 

 

         

Susiyati, S. Pd. Puji Astuti P., S. Pd. 

NIP. 19580817 197802 2 011 NIP. 19700121 200312 2 003  



198 
 

 

 

Lampiran 4 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI KEJAMBON 10 
Alamat: Jalan Nakula Utara  ( 0283 ) 3320238 Kode Pos 52124 Tegal  

 

Daftar Hadir Siswa Kelas V SDN Kejambon 10 Kota Tegal 

Pembelajaran IPA Materi Pokok Perubahan Sifat Benda 

 

No NIS Nama Siswa L/P 

Pertemuan 

ke- 
Keterangan 

1 2 S I A 

1 833 Slamet Priyono L   . . . 

2 870 Candra Ozi Pamungkas L   . . . 

3 921 Irgi Firmansyah L   . . . 

4 925 Lutfi Aditya L   . . . 

5 947 Amanda Aini Nurhayati P   . . . 

6 898 Syifa Uljanah P   . . . 

7 911 Anika Salsabillah P   . . . 

8 914 Aditya Nurohman L   . . . 

9 932 Moh. Rizki Riyadi L   . . . 

10 936 Putri Andini P   . . . 

11 939 Suryani Kusuma J. P   . . . 

12 959 Aenu Tafricha P   . . . 

13 960 Afifah Haya Fadhilah P   . . . 

14 962 Ahmad Rizki L   . . . 

15 963 Aisyah Amalia Sari P   . . . 

16 964 Arief Chaerul Amal L   . . . 

17 965 Alya Putri Nabila P   . . . 

18 966 Andi Setiawan L  - . 1x . 

19 967 Bimo Dwi Rizkiyanto L   . . . 

20 970 Elisa Oktaviana P   . . . 

21 971 Erdianto L   . . . 

22 973 Fitri Nabila P   . . . 

23 974 Handoyo L   . . . 

24 975 Indah Sefiana P   . . . 

25 978 Khubaib Akbar M. L   . . . 

26 981 Moh. Rozak Haryo F. L   . . . 

27 982 Moh. Syarul Fallah L   . 1x . 

28 983 M. Zia Ramadhani L   . . . 

29 989 Rizqi Febrian P. L   . . . 

30 991 Salma Maulana K. P   . . . 

31 993 Siti Retno Rahmawati P   . . . 

32 994 Sri Wulandari P   . . . 
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33 998 Nur Fauziyah P   . . . 

34 1004 Abdurrahman L  - . 1x . 

35 1067 Desta Dwi Anugerah L   . . . 

Jumlah siswa hadir 35 32    

Jumlah siswa tidak hadir 0 3  3x  

  

 Tegal,   Februari 2014 

Mengetahui   

Kepala Sekolah Guru Kelas V 

 

 

      

   

Susiyati, S. Pd. Puji Astuti P., S. Pd. 

NIP. 19580817 197802 2 011 NIP. 19700121 200312 2 003 
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Lampiran 5 

 

SILABUS PEMBELAJARAN 
 

Nama Sekolah  : SDN Kejambon ... Kota Tegal  

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas   : V (Lima) 

Semester  : Gasal 

Alokasi Waktu : 4 JP 

Standar Kompetensi   : 4. Memahami hubungan antara sifat bahan dengan penyusunnya dan perubahan sifat benda sebagai hasil suatu 

proses. 

Kompetensi Dasar : 4.2 Menyimpulkan hasil penyelidikan tentang perubahan sifat benda, baik sementara maupun tetap 

 

Materi 

Pokok dan 

Uraian 

Materi 

Pengalaman 

Belajar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Alokasi 

Waktu  
Sumber & Media 

Jenis Tagihan 
Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 Perubahan 

Sifat Benda 

 

 Perubahan 

Wujud 

 Memperhatikan 

demonstrasi dan 

penjelasan guru 

mengenai faktor 

penyebab 

- Mengidentifikasi 

faktor yang 

menyebabkan 

perubahan sifat 

pada benda  

- Lembar 

Kerja 

Siswa 

- Hasil tes 

individu 

- Soal 

evaluasi. 

- Lembar 

Observasi. 

Peristiwa apa 

yang 

menunjukkan 

mengecilnya 

bentuk kapur 

4 jp x 

35 

menit. 

Sumber : 

- Azmiyawati, 

Choiril, dkk. 

2008. IPA 

Salingtemas 



 
 

 

 

2
0
1
 

Materi 

Pokok dan 

Uraian 

Materi 

Pengalaman 

Belajar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Alokasi 

Waktu  
Sumber & Media 

Jenis Tagihan 
Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

yang Dapat 

Kembali 

dan Tidak 

Dapat 

Kembali 

perubahan sifat 

benda dengan 

tepat 

 Memperhatikan 

demonstrasi dan 

penjelasan guru 

mengenai  

perubahan wujud 

benda yang dapat 

dan tidak dapat 

kembali 

- Menyimpulkan 

berbagai 

perubahan wujud 

benda yang dapat 

dan tidak dapat 

kembali serta 

faktor yang 

menyebabkannya 

barus setelah 

diletakkan di 

lemari dalam 

beberapa 

minggu? 

 

 

untuk kelas V 

SD/MI. Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

- Haryanto. 

2007. Sains 

Jilid 5 untuk 

Sekolah Dasar 

Kelas V. 

Jakarta: 

Erlangga. 

- Mikrodo, 

Gordo, dkk. 



 
 

 

 

2
0
2
 

Materi 

Pokok dan 

Uraian 

Materi 

Pengalaman 

Belajar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Alokasi 

Waktu  
Sumber & Media 

Jenis Tagihan 
Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

2008. IPA SD 

Jilid 5 untuk 

Sekolah Dasar 

Kelas V. 

Jakarta: 

Erlangga. 

Media : 

Air, Mentega, 

kaki tiga, dll. 
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Lampiran 6 

 

PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN 
 

Nama Sekolah  : SDN Kejambon ... Kota Tegal  

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas   : V (Lima) 

Semester  : Gasal 

Alokasi Waktu : 4 JP 

Standar Kompetensi   : 4. Memahami hubungan antara sifat bahan dengan penyusunnya dan perubahan sifat benda sebagai hasil suatu 

proses. 

Kompetensi Dasar : 4.2 Menyimpulkan hasil penyelidikan tentang perubahan sifat benda, baik sementara maupun tetap 

 

 

Materi 

Pokok  
Kegiatan Pembelajaran Indikator  Media 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu  
Sumber Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 Perubahan 

Sifat Benda 

 

 

Kegiatan Pendahuluan: 

- Mengkondisikan semua 

siswa untuk berdoa. 

 

 Mengidentifikasi 

faktor yang 

menyebabkan 

perubahan sifat 

 es batu 

 kaki tiga 

 tatakan 

 lilin 

 Laporan 

hasil 

percobaan 

dan diskusi. 

Peristiwa apa 

yang 

menunjukkan 

mengecilnya 

4 jp x 35 

menit 

Sumber : 

- Azmiyawati, 

Choiril, dkk. 

2008. IPA 
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Materi 

Pokok  
Kegiatan Pembelajaran Indikator  Media 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu  
Sumber Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 Perubahan 

Wujud 

yang Dapat 

Kembali 

dan Tidak 

Dapat 

Kembali 

 

  

 

 

 

- Melakukan presensi. 

- Memberikan motivasi 

- Memberikan apersepsi 

berkaitan dengan 

materi yang akan 

dibahas. 

- Menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

 

Kegiatan Inti : 

- Mengeksplorasi 

pengetahuan siswa 

melalui penjelasan 

tentang materi 

perubahan sifat benda  

- Melakukan prediksi 

pada benda  

 Menyimpulkan 

berbagai perubahan 

wujud benda yang 

dapat dan tidak 

dapat kembali serta 

faktor yang 

menyebabkannya 

 

 mentega 

 korek api 

 paku 

 sayuran 

 gelas 

 gula 

 garam 

 sendok 

 air 

 penutup 

gelas 

 kapur 

barus 

 kertas 

 plastik 

 daun 

 Soal 

evaluasi. 

 Lembar 

Observasi. 

bentuk kapur 

barus setelah 

diletakkan di 

lemari dalam 

beberapa 

minggu? 

Salingtemas 

untuk kelas V 

SD/MI. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

- Haryanto. 

2007. Sains 

Jilid 5 untuk 

Sekolah 

Dasar Kelas 

V. Jakarta: 

Erlangga. 

- Mikrodo, 



 
 

 

 

2
0
5
 

Materi 

Pokok  
Kegiatan Pembelajaran Indikator  Media 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu  
Sumber Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

peristiwa perubahan 

sifat benda 

- Melakukan percobaan 

dan pengamatan 

- Menjelaskan atau 

mempresentasikan hasil 

pengamatan dan diskusi 

- Menyimpulkan 

pelajaran secara 

bersama-sama. 

- Pemberian penguatan 

 

Kegiatan Akhir : 

- Melakukan evaluasi 

dengan cara 

memberikan soal. 

kering 

 

Gordo, dkk. 

2008. IPA 

SD Jilid 5 

untuk 

Sekolah 

Dasar Kelas 

V. Jakarta: 

Erlangga 

 



 
 

 

 

2
0
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Materi 

Pokok  
Kegiatan Pembelajaran Indikator  Media 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu  
Sumber Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

- Memberikan tindak 

lanjut 

- Menutup pembelajaran. 
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Lampiran 7 

 

 

 

 

 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran IPA 

Pembelajaran Model POE (predict-observe-explain)  

di Kelas Eksperimen 

Pertemuan Ke-1 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh  

Kurnia Novita Sari 

1401410022 

 

 

 

 

 

JURUSAN PGSD UPP TEGAL 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2013 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

 

Nama Sekolah   : SD Negeri Kejambon 4 

Mata Pelajaran   : IPA 

Kelas/Semester   : V/ 1 

Alokasi Waktu   : 2x35 menit (2 jam pelajaran) 

Waktu  Pelaksanaan   : 18 November 2013 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

4. Memahami hubungan antara sifat bahan dengan penyusunnya dan 

perubahan sifat benda sebagai hasil suatu proses. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

4.2 Menyimpulkan hasil penyelidikan tentang perubahan sifat benda, baik 

sementara maupun tetap  

 

C. INDIKATOR 

3. Mengidentifikasi peristiwa perubahan benda yang terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari 

4. Mengidentifikasi faktor yang menyebabkan perubahan sifat pada benda 

5. Membuktikan faktor penyebab perubahan sifat benda 

6. Menyimpulkan berbagai peristiwa perubahan sifat benda dan faktor 

penyebabnya dalam kehidupan sehari-hari 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui tanya jawab, siswa dapat memberikan contoh peristiwa perubahan 

sifat benda dalam kehidupan sehari-hari  

2. Melalui penugasan dan diskusi kelompok, siswa dapat memperkirakan 

faktor penyebab perubahan sifat benda 

3. Melalui percobaan siswa dapat membuktikan faktor penyebab perubahan 

sifat benda dengan tepat 
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4. Melalui diskusi kelompok siswa dapat menyimpulkan berbagai peristiwa 

perubahan sifat benda dan faktor penyebabnya dalam kehidupan sehari-

hari 

Karakter yang diharapkan: teliti, tanggung jawab, berani, cermat, tekun, 

disiplin, jujur, percaya diri, kerja sama, dan rukun. 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Perubahan Sifat Benda 

Materi selengkapnya terdapat pada lampiran. 

 

F. PENDEKATAN, MODEL, DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Pendekatan   

a. Pendekatan konstruktivisme 

b. Pendekatan keterampilan proses 

2. Model pembelajaran 

Model POE (predict-observe-explain) 

3. Metode pembelajaran   

a. Metode ceramah 

Guru menjelaskan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan perubahan benda  

b. Metode tanya jawab 

Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai perubahan sifat 

benda 

c. Metode demonstrasi 

Guru melakukan demonstrasi beberapa contoh perubahan sifat benda 

di depan kelas 

d. Metode penugasan 

Guru memberikan tugas kepada siswa untuk memprediksi faktor 

penyebab perubahan sifat benda dalam kehidupan sehari-hari 
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e. Metode eksperimen 

Siswa melakukan percobaan sederhana yang berkaitan dengan 

perubahan sifat benda dengan menggunakan alat dan bahan 

percobaan yang telah disediakan 

f. Metode diskusi 

Siswa secara berkelompok mendiskusikan kesesuaian prediksi dan 

hasil pengamatan pada percobaan 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan memberi 

salam. 

b. Pengondisian kelas. 

c. Melakukan presensi kelas 

d. Memberikan motivasi kepada siswa 

e. Apersepsi 

1) Guru mengajak siswa melakukan tepuk semangat. 

2) Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan mengaitkan 

pengetahuan siswa dengan materi yang akan dipelajari. 

 

No GURU (G) No SISWA (S) 

1 Apakah kalian pernah melihat 

es batu?  

1 Ya 

2 Apakah kalian tahu bagaimana 

cara membuat es batu?  

2 Ya 

3 Hari ini kita akan belajar 

tentang perubahan sifat benda. 

Apakah semua siap? 

3 Siap 

 

 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

2. Kegiatan inti (55 menit) 

a. Eksplorasi (10 menit)  
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1) Guru melakukan demonstrasi contoh perubahan sifat benda 

yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari 

a) “Anak-anak, perhatikan es batu yang Ibu bawa. Jika Ibu 

biarkan es batu ini di tempat terbuka, apa yang akan terjadi 

pada es batu selama beberapa menit?” 

b) “Perhatikan paku yang Ibu bawa. Paku yang satu masih 

baru dan lainnya sudah lama. Amati perbedaannya. Apa 

yang menyebabkan hal tersebut terjadi?” 

2) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa. 

b. Elaborasi (35 menit) 

1) Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok. Masing-masing 

kelompok terdiri dari 3-4 siswa. 

2) Setiap kelompok menerima Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) I 

3) Siswa secara berkelompok menjawab pertanyaan guru untuk 

memprediksi kemudian menuliskannya pada LKPD I. Siswa 

mencari informasi berkenaan dengan prediksi berdasarkan 

pengalaman yang dimiliki siswa dan dari sumber belajar lain 

yaitu buku paket IPA kelas V 

4) Siswa melakukan percobaan mengenai perubahan sifat benda 

sesuai dengan petunjuk yang tertulis pada LKPD II 

5) Siswa mencatat hal yang terjadi pada percobaan tersebut 

berdasarkan pengamatan dan mendiskusikannya 

6) Siswa menyimpulkan hasil diskusinya 

7) Perwakilan kelompok maju untuk menyampaikan hasil kerja 

kelompoknya 

8) Siswa lain memberi tanggapan hasil kerja temannya 

9) Siswa mendapatkan penguatan jawaban 
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c. Konfirmasi (10 menit) 

1) Guru melakukan demonstrasi dan tanya jawab tentang hal-hal 

yang belum diketahui siswa beserta membahas prediksi (LKPD 

I) dan percobaan (LKPD II).  

2) Guru bersama siswa meluruskan kesalahpahaman, memberikan 

penguatan, dan penyimpulan. 

 

3. Kegiatan akhir (10 menit) 

a. Guru memberikan tes formatif. 

b. Guru memberikan tindak lanjut dengan mengoreksi tes formatif. 

c. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

 

H. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1. Alat / Media   : 

a. es batu 

b. kaki tiga 

c. tatakan 

d. lilin 

e. mentega 

f. korek api 

g. paku 

h. sayuran 

i. gelas 

j. gula 

k. sendok 

l. air 

m. penutup gelas 

n. kapur barus 

o. kertas

 

2. Sumber Belajar :  

a. Azmiyawati, Choiril, dkk. 2008. IPA Salingtemas untuk kelas V 

SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

b. Haryanto. 2007. Sains Jilid 5 untuk Sekolah Dasar Kelas V. Jakarta: 

Erlangga. 

c. Mikrodo, Gordo, dkk. 2008. IPA SD Jilid 5 untuk Sekolah Dasar Kelas 

V. Jakarta: Erlangga. 
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I. PENILAIAN 

1. Prosedur  : Tes. 

2. Jenis Penilaian  : 

a. Penilaian proses : Pengamatan aktivitas siswa dan LKPD. 

b. Penilaian hasil : Tes formatif. 

3. Bentuk Tes  : Tes Objektif. 

4. Alat Tes  : Soal.  

 

__________________________________________________________________ 

   Tegal, 10 November 2013 

Guru Kelas V  Praktikan 

 

 

Endang Rakhmawati Kurnia Novita Sari 

NIP. 19660816 198806 2 004 NIM. 1401410022 

 

Mengetahui, 

Kepala SDN Kejambon 4 

 

 

Chumayah, S. Pd. 

NIP. 19680831 198806 2 001
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK I 

 

 

 

 

 

  

 

 

Peristiwa 1 

Tadi pagi, ibu membeli es batu di warung. Apa yang terjadi apabila es batu 

dibiarkan di tempat terbuka selama beberapa menit?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Faktor apa yang menyebabkan hal itu terjadi? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Peristiwa 2 

Ibu meletakkan beberapa sendok mentega di atas cawan seperti wajan. Kemudian 

ibu menyalakan lilin dan memanaskan mentega di dalam cawan. Apa yang terjadi 

pada mentega?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Faktor apa yang menyebabkan hal itu terjadi? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Anggota Kelompok :  : 

1. …………………. 

2. …………………. 

3. …………………. 

4. …………………. 
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Peristiwa 3 

Ibu menuangkan air panas ke dalam gelas. Kemudian gelas ditutup dengan 

penutup gelas. Apa yang terlihat pada penutup gelas?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Faktor apa yang menyebabkan hal itu terjadi? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Peristiwa 4 

Beberapa hari yang lalu, ibu menyimpan baju di lemari. Aku melihat ibu 

menyelipkan kapur barus di sela-sela baju. Bagaimana keadaan kapur barus 

setelah beberapa minggu?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Peristiwa apa yang terjadi? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Peristiwa 5 

Ibu menemukan tumpukan-tumpukan kertas. Agar tidak berserakan, Ibu 

membakar kertas-kertas itu. Apa yang terjadi pada kertas setelah dibakar?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Peristiwa apa yang terjadi? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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Peristiwa 6 

Ibu menuangkan air panas ke dalam gelas. Setelah itu, Ibu menambahkan 

beberapa sendok gula ke dalam gelas dan mengaduknya. Apa yang terjadi setelah 

beberapa menit?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Faktor apa yang menyebabkan hal itu terjadi?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Peristiwa 7 

Ibu menuangkan air panas ke dalam gelas. Setelah itu, ibu memasukkan beberapa 

sendok garam ke dalam gelas dan mengaduknya. Apa yang terjadi pada garam 

setelah beberapa menit?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Faktor apa yang menyebabkan hal itu terjadi? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Peristiwa 8 

Beberapa hari yang lalu, ibu membeli kangkung di pasar. Karena belum sempat 

dimasak, kangkung disimpan di dapur. Ternyata kangkung yang dibeli ibu 

beberapa hari yang lalu sudah tidak layak untuk dimasak. Apa yang terjadi pada 

kangkung?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Faktor apa yang menyebabkan hal itu terjadi? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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Peristiwa 9 

Ibu mempunyai paku yang telah dibiarkan lama di belakang rumah. Paku tersebut 

sudah berubah warna dan ketika dipegang ada karatnya. Faktor apa yang 

menyebabkan hal itu terjadi? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusikan 

dengan cermat 

ya, Nak! 
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Lampiran 2 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK II  

(KEGIATAN PERCOBAAN) 

 

 

 

 

  

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

 

Kegiatan 1 

Tujuan 

Kamu dapat mengidentifikasi perubahan yang terjadi setelah es batu dipanaskan 

Alat dan Bahan 

1. es batu 

2. lilin 

3. korek api 

4. kaki tiga 

5. tatakan

Langkah Kerja 

1. Ambillah lilin yang telah disiapkan.  

2. Nyalakan lilin dengan korek api. 

3. Letakkan lilin dengan hati-hati pada tatakan . 

4. Letakkan es batu di atas kaki tiga.  

5. Letakkan kaki tiga di atas lilin yang menyala 

6. Perhatikan dan amati apa yang terjadi pada es batu selama beberapa menit! 

Pertanyaan 

Apa yang terjadi setelah es dipanaskan selama beberapa menit? Perubahan apa 

yang dapat kamu amati? 

 

 

 

Anggota Kelompok : 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



219 
 

 

 

Jawaban  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Kegiatan 2 

Tujuan 

Kamu dapat mengidentifikasi perubahan yang terjadi setelah proses pendinginan. 

Alat dan Bahan 

1. air panas 

2. gelas 

3. penutup gelas 

Langkah Kerja 

1. Masukkan air panas ke dalam gelas.  

2. Tutuplah gelas yang berisi air panas dengan penutup gelas.  

4. Setelah beberapa lama, angkatlah penutup gelas. 

3. Perhatikan dan amati apa yang terlihat pada penutup gelas! 

Pertanyaan 

Apa yang terdapat pada penutup gelas? Perubahan apa yang dapat kamu amati? 

Jawaban  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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Kegiatan 3 

Tujuan 

Kamu dapat mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada kapur barus. 

Alat dan Bahan 

1. kapur barus baru 

2. kapur barus yang sudah digunakan 

Langkah Kerja 

1. Letakkan kapur barus baru dan yang sudah digunakan di atas meja 

2. Perhatikan dan amati perbedaan keduanya!. Analisis faktor yang 

menyebabkannya! 

Hasil Pengamatan 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

  

 

 

 

 

 

 Kerjakan dan 

diskusikan dengan 

teliti ya, Nak! 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

 

Kegiatan 1 

Tujuan 

Kamu dapat mengidentifikasi perubahan yang terjadi setelah mentega dipanaskan 

Alat dan Bahan 

1. mentega 

2. lilin 

3. korek api 

4. kaki tiga 

5. tatakan 

Langkah Kerja 

1. Ambillah lilin yang telah disiapkan.  

2. Nyalakan lilin dengan korek api. 

3. Letakkan lilin dengan hati-hati pada tatakan . 

4. Letakkan mentega di atas kaki tiga.  

5. Letakkan kaki tiga di atas lilin yang menyala 

6. Perhatikan dan amati apa yang terjadi pada mentega selama beberapa menit! 

Pertanyaan 

Apa yang terjadi setelah mentega dipanaskan selama beberapa menit? Perubahan apa 

yang dapat kamu amati? 

Jawaban  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Anggota Kelompok : 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Kegiatan 2 

Tujuan 

Kamu dapat mengidentifikasi perubahan yang terjadi setelah gula dicampurkan 

dengan air 

Alat dan Bahan 

1. air panas 

2. gelas 

3. gula 

4. sendok 

Langkah Kerja 

1. Ambillah gelas yang telah disiapkan.  

2. Tuangkan air panas secukupnya ke dalam gelas. 

3. Tuangkan 2 sendok gula pada gelas yang telah berisi air panas. Kemudian 

aduklah dengan sendok. 

4. Perhatikan apa yang terjadi setelah gula dicampurkan dengan air. 

Pertanyaan 

Apa yang terjadi setelah gula dicampurkan kedalam air?  

Jawaban  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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Kegiatan 3 

Tujuan 

Kamu dapat mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada peristiwa perkaratan 

Bahan  

1. paku baru 

2. paku berkarat 

Langkah Kerja 

1. Ambillah paku baru yang telah disiapkan. Amati bagaimana bentuk, bau, dan 

warnanya. 

2. Ambillah paku berkarat yang telah disiapkan. Amati bagaimana bentuk, bau, dan 

warnanya. 

3. Apakah ada perbedaan antara paku yang masih baru dengan paku yang sudah 

berkarat? Tuliskan hasil pengamatanmu! 

Hasil Pangamatan 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjakan dan 

diskusikan 

dengan teliti ya, 

Nak! 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

 

Kegiatan 1 

Tujuan 

Kamu dapat mengidentifikasi perubahan yang terjadi setelah kertas dibakar 

Alat dan Bahan 

1. lilin 

2. korek api 

3. kertas 

4. tatakan 

Langkah Kerja 

1. Ambillah lilin yang telah disiapkan.  

2. Nyalakan lilin dengan korek api. 

3. Letakkan lilin dengan hati-hati pada tatakan. 

4. Bakarlah kertas dengan menyulutkannya ke api lilin. Saat membakar kertas, 

kamu harus berhati-hati dan bakar kertas secukupnya saja. 

5. Perhatikan kertas yang terbakar setelah apinya padam 

Pertanyaan 

Apa yang terjadi setelah kertas dibakar? Perubahan apa yang dapat kamu amati? 

Jawaban  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Anggota Kelompok : 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Kegiatan 2 

Tujuan 

Kamu dapat mengidentifikasi perubahan yang terjadi setelah garam dicampurkan 

dengan air 

Alat dan Bahan  

1. air panas 

2. gelas 

3. garam 

4. sendok 

Langkah Kerja 

1. Ambilah gelas yang telah disiapkan.  

2. Tuangkan air panas secukupnya ke dalam gelas. 

3. Tuangkan 2 sendok garam ke dalam gelas yang telah berisi air panas. 

Kemudian aduklah dengan sendok. 

4. Perhatikan apa yang terjadi setelah garam dicampurkan dengan air. 

Pertanyaan 

Apa yang terjadi setelah garam dicampurkan kedalam air?  

Jawaban  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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Kegiatan 3 

Tujuan 

Kamu dapat mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada peristiwa pembusukan 

Bahan  

1. kangkung segar 

2. kangkung busuk 

Langkah Kerja 

1. Ambillah kangkung segar yang telah disiapkan. Amati bagaimana bentuk, bau, 

dan, kekerasannya. 

2. Ambillah kangkung busuk yang telah disiapkan. Amati bagaimana bentuk, 

bau, warna, dan kekerasannya. 

3. Apakah ada perbedaan antara kangkung segar dengan kangkung yang sudah 

busuk? Tuliskan hasil pengamatanmu! 

Hasil Pangamatan 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjakan dan 

diskusikan 

dengan teliti ya, 

Nak! 
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Lampiran 8 
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Mata Pelajaran IPA 

Pembelajaran Model POE (predict-observe-explain)  

di Kelas Eksperimen 
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Kurnia Novita Sari 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

 

Nama Sekolah   : SD Negeri Kejambon 4 

Mata Pelajaran   : IPA 

Kelas/Semester   : V/ 1 

Alokasi Waktu   : 2x35 menit (2 jam pelajaran)  

Waktu  Pelaksanaan   : 21 November 2013 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

4. Memahami hubungan antara sifat bahan dengan penyusunnya dan 

perubahan sifat benda sebagai hasil suatu proses. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

4.2 Menyimpulkan hasil penyelidikan tentang perubahan sifat benda, baik 

sementara maupun tetap  

 

C. INDIKATOR 

1. Mengidentifikasi contoh peristiwa perubahan wujud benda yang dapat dan 

tidak dapat kembali dalam kehidupan sehari-hari 

2. Memperkirakan peristiwa perubahan wujud benda yang dapat dan tidak 

dapat kembali 

3. Membuktikan perubahan wujud benda yang dapat dan tidak dapat kembali 

4. Menyimpulkan berbagai perubahan wujud benda yang dapat dan tidak 

dapat kembali serta faktor yang menyebabkannya 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui tanya jawab, siswa dapat mendefinisikan perubahan wujud benda 

yang dapat dan tidak dapat kembali  

2. Melalui penugasan dan diskusi kelompok, siswa dapat memperkirakan 

peristiwa perubahan wujud benda yang dapat dan tidak dapat kembali 

dalam kehidupan sehari-hari 
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3. Melalui percobaan siswa dapat membuktikan peristiwa perubahan wujud 

benda yang dapat dan tidak dapat kembali 

4. Melalui diskusi kelompok siswa dapat menyimpulkan berbagai peristiwa 

perubahan wujud benda yang dapat dan tidak dapat kembali serta faktor 

yang menyebabkannya 

Karakter yang diharapkan: teliti, tanggung jawab, berani, cermat, tekun, 

disiplin, jujur, percaya diri, kerjasama, dan rukun. 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Perubahan Wujud yang Dapat Kembali dan Tidak Dapat Kembali 

Materi selengkapnya terdapat pada lampiran. 

 

F. PENDEKATAN, MODEL, DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Pendekatan   

a. Pendekatan konstruktivisme 

b. Pendekatan keterampilan proses 

2. Model pembelajaran 

Model POE (predict-observe-explain) 

3. Metode pembelajaran   

a. Metode ceramah 

Guru menjelaskan definisi perubahan wujud benda yang dapat 

kembali dan tidak dapat kembali  

b. Metode tanya jawab 

Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai perubahan 

wujud benda yang dapat kembali dan tidak dapat kembali dalam 

kehidupan sehari-hari 

c. Metode demonstrasi 

Guru melakukan demonstrasi beberapa contoh perubahan wujud 

benda yang dapat kembali dan tidak dapat kembali 
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d. Metode penugasan 

Guru memberikan tugas kepada siswa untuk memprediksi atau 

memperkirakan peristiwa perubahan wujud benda yang dapat dan 

tidak dapat kembali dalam kehidupan sehari-hari 

e. Metode eksperimen 

Siswa melakukan percobaan sederhana yang berkaitan dengan 

perubahan wujud benda yang dapat dan tidak dapat kembali 

f. Metode diskusi 

Siswa secara berkelompok mendiskusikan kesesuaian prediksi dan 

hasil pengamatan pada percobaan 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan memberi 

salam. 

b. Pengondisian kelas. 

c. Melakukan presensi kelas 

d. Memberikan motivasi kepada siswa 

e. Apersepsi 

1) Guru mengajak siswa melakukan tepuk semangat. 

2) Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan mengaitkan 

pengetahuan siswa dengan materi yang akan dipelajari. 

No GURU (G) No SISWA (S) 

1 Apakah kalian menyalakan 

lilin pada saat mati lampu?  

1 Ya 

2 Apakah kalian mengamati 

yang terjadi pada lilin ketika 

dinyalakan?  

2 Ya 

3 Hari ini kita akan belajar 

tentang perubahan wujud 

benda yang dapat kembali dan 

tidak dapat kembali. Apakah 

semua siap? 

3 Siap 
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3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

2. Kegiatan inti (55 menit) 

a. Eksplorasi (10 menit)  

1) Guru melakukan demonstrasi contoh perubahan benda yang 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari 

a) “Anak-anak, perhatikan lilin yang Ibu bawa. Jika Ibu 

menyalakan lilin ini, Perhatikan apa yang terjadi pada lilin. 

Apakah yang terjadi pada lelehan lilin setelah beberapa 

saat?” 

b) “Perhatikan beras yang Ibu bawa. Bagaimana jika ibu 

memasak beras ini? Apakah beras yang sudah dimasak bisa 

berubah kembali menjadi beras seperti sebelum dimasak?” 

2) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai 

perubahan wujud benda yang dapat kembali dan tidak dapat 

kembali. 

b. Elaborasi (35 menit) 

1) Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok. Masing-masing 

kelompok terdiri dari 3-4 siswa. 

2) Setiap kelompok menerima Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) I 

3) Siswa secara berkelompok menjawab pertanyaan guru untuk 

memprediksi kemudian menuliskannya pada LKPD I. Siswa 

mencari informasi berkenaan dengan prediksi berdasarkan 

pengalaman yang dimiliki siswa dan dari sumber belajar lain 

yaitu buku paket IPA kelas V 

4) Siswa melakukan percobaan mengenai perubahan wujud 

benda yang dapat kembali dan tidak dapat kembali sesuai 

dengan petunjuk yang tertulis pada LKPD II 

5) Siswa mencatat hal yang terjadi pada percobaan tersebut 

berdasarkan pengamatan dan mendiskusikannya 
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6) Siswa menyimpulkan hasil diskusinya 

7) Perwakilan kelompok maju untuk menyampaikan hasil kerja 

kelompoknya 

8) Siswa lain memberi tanggapan hasil kerja temannya 

9) Siswa mendapatkan penguatan jawaban 

c. Konfirmasi (10 menit) 

1) Guru melakukan demonstrasi dan tanya jawab tentang hal-hal 

yang belum diketahui siswa beserta membahas prediksi (LKPD 

I) dan percobaan (LKPD II).  

2) Guru bersama siswa meluruskan kesalahpahaman, memberikan 

penguatan, dan penyimpulan. 

 

3. Kegiatan akhir (10 menit) 

a. Guru memberikan tes formatif. 

b. Guru memberikan tindak lanjut dengan mengoreksi tes formatif. 

c. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

 

H. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1. Alat / Media   : 

a. es batu 

b. kaki tiga 

c. tatakan 

d. lilin 

e. mentega 

f. korek api 

g. paku 

h. sayuran 

i. gelas 

j. garam 

k. sendok 

l. air 

m. kapur barus 

n. daun kering 

o. plastik

 

2. Sumber Belajar :  

a. Azmiyawati, Choiril, dkk. 2008. IPA Salingtemas untuk kelas V 

SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 
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b. Haryanto. 2007. Sains Jilid 5 untuk Sekolah Dasar Kelas V. Jakarta: 

Erlangga. 

c. Mikrodo, Gordo, dkk. 2008. IPA SD Jilid 5 untuk Sekolah Dasar Kelas 

V. Jakarta: Erlangga. 

 

I. PENILAIAN 

1. Prosedur  : Tes. 

2. Jenis Penilaian : 

a. Penilaian proses : Pengamatan aktivitas siswa dan LKPD. 

b. Penilaian hasil : Tes formatif. 

3. Bentuk Tes  : Tes Objektif. 

4. Alat Tes  : Soal.  

 

__________________________________________________________________ 

   Tegal, 10 November 2013 

Guru Kelas V  Praktikan 

 

 

Endang Rakhmawati Kurnia Novita Sari 

NIP. 1966016 198806 2 004 NIM. 1401410022 

 

Mengetahui, 

Kepala SDN Kejambon 4 

 

 

Chumayah, S. Pd. 

NIP. 19680831 198806 2 001 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK I 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

 

 

Peristiwa 1 

Ibu akan mencampurkan beberapa sendok garam dengan air panas di dalam gelas. 

Apa yang terjadi pada garam setelah diaduk?   

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Bagaimana jika setelah itu hasilnya dipanaskan? Apa yang terjadi? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Peristiwa 2 

Ibu meletakkan beberapa sendok mentega di atas cawan seperti wajan. Kemudian 

ibu menyalakan lilin dan memanaskan mentega di dalam cawan.  Apa yang terjadi 

pada mentega?   

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Anggota Kelompok : 

1. …………………………….. 

2. ……………………………..  

3. …………………………….. 

4. …………………………….. 
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Bagaimana jika setelah itu hasilnya didinginkan dengan es batu? Apa yang 

terjadi? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Peristiwa 3 

Ibu menyalakan lilin. Apa yang terjadi pada lilin ketika dinyalakan? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Apa yang terjadi pada lelehan lilin setelah beberapa saat? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Peristiwa 4 

Ibu mempunyai bayam segar dan bayam busuk. Peristiwa apa yang terjadi 

sehingga menyebabkan bayam yang tadinya segar menjadi busuk? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Apakah bayam busuk dapat berubah kembali menjadi bayam segar? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Peristiwa 5 

Ibu membakar daun kering dengan korek api. Apa yang terjadi pada daun kering? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Apakah daun kering yang telah dibakar dapat berubah kembali seperti sebelum 

dibakar? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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Peristiwa 6 

Ibu mempunyai paku yang masih baru dan paku yang sudah berkarat. Peristiwa 

apa yang terjadi pada paku sehingga paku yang masih baru lama kelamaan 

menjadi berkarat? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Apakah paku yang sudah berkarat dapat berubah kembali seperti paku yang masih 

baru? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusikan 

dengan cermat 

ya, Nak! 
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Lampiran 2 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK II  

(KEGIATAN PERCOBAAN) 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

 

 

Kegiatan 1 

Tujuan 

Kamu dapat mengidentifikasi perubahan yang terjadi setelah lilin dipanaskan dan 

dibiarkan beberapa saat. 

Alat dan Bahan 

1. Lilin 

2. korek api 

3. tatakan 

Langkah Kerja 

1. Ambillah lilin yang telah disediakan.  

2. Nyalakan lilin dengan korek api.  

3. Letakkan lilin dengan hati-hati pada tatakan. 

4. Perhatikan dan amati apa yang terjadi pada lilin! 

5. Kemudian, amati apa yang terjadi pada lelehan lilin setelah beberapa saat! 

Apakah lilin kembali ke wujud semula seperti sebelum dipanaskan?  

 

 

 

Anggota Kelompok : 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Hasil pengamatan 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Kegiatan 2 

Tujuan 

Kamu dapat mengidentifikasi perubahan yang terjadi setelah daun kering dibakar 

Alat dan Bahan  

1. lilin 

2. korek api 

3. daun kering 

4. tatakan 

Langkah Kerja 

1. Ambillah lilin yang telah disiapkan.  

2. Nyalakan lilin dengan korek api. 

3. Letakkan lilin dengan hati-hati pada tatakan. 

4. Bakarlah daun kering dengan menyulutkannya ke api lilin. Saat membakar 

daun kering, kamu harus berhati-hati dan bakar kertas secukupnya saja. 

5. Perhatikan dan amati daun kering yang terbakar setelah apinya padam. 

Pertanyaan 

Apa yang terjadi setelah daun kering dibakar? Apakah daun kering dapat kembali 

ke wujud semula seperti sebelum dibakar? 

Jawaban  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 
Kerjakan dan 

diskusikan dengan 

teliti ya, Nak! 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

 

Kegiatan 1  

Tujuan 

Kamu dapat mengidentifikasi perubahan yang terjadi setelah garam dicampurkan 

dengan air dan kemudian dipanaskan  

Alat dan Bahan 

1. air panas 

2. garam 

3. korek api 

4. kaki tiga 

5. gelas 

6. tatakan 

7. lilin  

8. sendok 

Langkah Kerja 

1. Ambillah gelas yang tersedia. Tuangkan air panas kedalam gelas secukupnya. 

2. Tuangkan dua sendok garam ke dalam gelas dan aduklah hingga garam 

bercampur dengan air. 

3. Nyalakan lilin dengan korek api dan letakkan lilin ditatakan. 

4. Letakkan kaki tiga tepat diatas nyala lilin 

5. Tuangkan setengah sendok air garam pada kaki tiga dan amati apa yang terjadi 

yang terjadi ketika air mulai mendidih! 

Pertanyaan 

Apa yang terjadi setelah air garam dipanaskan? Perubahan apa yang dapat kamu 

amati? Apakah garam akan kembali ke bentuk semula seperti sebelum 

dicampurkan dengan air? 

Jawaban  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Anggota Kelompok : 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Kegiatan 2 

Tujuan 

Kamu dapat mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada peristiwa perkaratan 

Bahan  

1. paku baru 

2. paku berkarat 

Langkah Kerja 

1. Ambillah paku baru yang telah disiapkan. Amati bagaimana bentuk, bau, dan 

warnanya. 

2. Ambillah paku berkarat yang telah disiapkan. Amati bagaimana bentuk, bau, 

dan warnanya. 

3. Apakah ada perbedaan antara paku yang masih baru dengan paku yang sudah 

berkarat? Apakah paku yang sudah berkarat dapat kembali menjadi seperti 

paku yang masih baru? Tuliskan hasil pengamatanmu! 

Hasil Pangamatan 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjakan dan 

diskusikan 

dengan teliti ya, 

Nak! 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

 

Kegiatan 1 

Tujuan 

Kamu dapat mengidentifikasi perubahan yang terjadi setelah mentega dipanaskan 

dan kemudian didinginkan 

Alat dan Bahan 

1. mentega 

2. lilin 

3. korek api 

4. kaki tiga 

5. tatakan 

6. es batu 

7. plastik

Langkah Kerja 

1. Ambillah lilin yang telah disiapkan.  

2. Nyalakan lilin dengan korek api. 

3. Letakkan lilin dengan hati-hati pada tatakan. 

4. Letakkan mentega di atas kaki tiga.  

5. Letakkan kaki tiga di atas lilin yang menyala. 

6. Perhatikan dan amati apa yang terjadi pada mentega selama beberapa menit! 

7. Masukkan mentega yang telah dipanaskan ke dalam kantong plastik. 

8. Dinginkan mentega dengan mendekatkannya pada es batu. 

9. Perhatikan dan amati apa yang terjadi pada mentega selama beberapa menit. 

Pertanyaan 

Apakah mentega kembali ke wujud semula seperti sebelum dipanaskan? 

Jawaban  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Anggota Kelompok : 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Kegiatan 2 

Tujuan 

Kamu dapat mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada peristiwa pembusukan 

Bahan  

1. bayam segar 

2. bayam busuk 

Langkah Kerja 

1. Ambillah bayam segar yang telah disiapkan. Amati bagaimana bentuk, bau, 

warna, dan kekerasannya. 

2. Ambillah bayam busuk yang telah disiapkan. Amati bagaimana bentuk, bau, 

warna, dan kekerasannya. 

3. Apakah ada perbedaan antara bayam segar dengan bayam yang sudah busuk?  

Apakah bayam yang sudah busuk dapat menjadi segar kembali? Tuliskan hasil 

pengamatanmu! 

Hasil Pangamatan 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjakan dan 

diskusikan 

dengan teliti ya, 

Nak! 
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Lampiran 9 

 

 

 

 

 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran: IPA 

Pembelajaran Model Konvensional  

di Kelas Kontrol 

Pertemuan Ke-1 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh  

Kurnia Novita Sari 

1401410022 

 

 

 

 

 

JURUSAN PGSD UPP TEGAL 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2013 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

 

Nama Sekolah   : SD Negeri Kejambon 10 

Mata Pelajaran   : IPA 

Kelas/Semester   : V/ 1 

Alokasi Waktu   : 2x35 menit (2 jam pelajaran)  

Waktu  Pelaksanaan   : 19 November 2013 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

4. Memahami hubungan antara sifat bahan dengan penyusunnya dan 

perubahan sifat benda sebagai hasil suatu proses. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

4.2 Menyimpulkan hasil penyelidikan tentang perubahan sifat benda, baik 

sementara maupun tetap  

 

C. INDIKATOR 

1. Mengidentifikasi peristiwa perubahan benda yang terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari 

2. Menyebutkan faktor yang menyebabkan perubahan sifat pada benda 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui demonstrasi dan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi 

peristiwa perubahan sifat benda dalam kehidupan sehari-hari  

2. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan faktor yang 

menyebabkan perubahan sifat pada benda 

Karakter yang diharapkan: teliti, tanggung jawab, cermat, tekun, disiplin, 

jujur, percaya diri, dan rukun. 
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E. MATERI PEMBELAJARAN 

Perubahan Sifat Benda 

Materi selengkapnya terdapat pada lampiran. 

 

F. PENDEKATAN, MODEL, DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Pendekatan   

Pendekatan komunikatif 

2. Model pembelajaran 

Model pembelajaran langsung  

3. Metode pembelajaran   

a. Metode ceramah 

Guru menjelaskan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan perubahan benda  

b. Metode tanya jawab 

Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai perubahan sifat 

benda 

c. Metode demonstrasi 

Guru melakukan demonstrasi berkaitan dengan peristiwa perubahan 

sifat benda menggunakan alat dan bahan yang telah disediakan 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan memberi salam. 

b. Pengondisian kelas. 

c. Melakukan presensi kelas 

d. Memberikan motivasi kepada siswa 

e. Apersepsi 

1) Guru mengajak siswa melakukan tepuk semangat. 

2) Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan mengaitkan 

pengetahuan siswa dengan materi yang akan dipelajari. 
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No GURU (G) No SISWA (S) 

1 Apakah kalian pernah melihat 

es batu?  

1 Ya 

2 Apakah kalian tahu bagaimana 

cara membuat es batu?  

2 Ya 

3 Hari ini kita akan belajar 

tentang perubahan sifat benda. 

Apakah semua siap? 

3 Siap 

 

 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

2. Kegiatan inti (45 menit) 

a. Eksplorasi (10 menit)  

1) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai 

perubahan sifat benda 

2) Guru melakukan demonstrasi untuk menjelaskan faktor-faktor 

penyebab perubahan sifat benda dan kemudian menuliskannya 

di papan tulis 

b. Elaborasi (25 menit) 

1) Siswa mendengarkan penjelasan guru 

2) Siswa mencatat penjelasan guru 

3) Siswa mengerjakan LKPD 

c. Konfirmasi (10 menit) 

1) Guru melakukan tanya jawab tentang hal-hal yang belum 

diketahui siswa.  

2) Guru bersama siswa meluruskan kesalahpahaman, memberikan 

penguatan, dan penyimpulan. 

 

3. Kegiatan akhir (15 menit) 

a. Guru memberikan tes formatif. 

b. Guru memberikan tindak lanjut dengan mengoreksi tes formatif. 

c. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 
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H. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1. Alat / Media   : 

a. es batu 

b. kaki tiga 

c. tatakan 

d. lilin 

e. mentega 

f. korek api 

g. paku 

h. sayuran 

i. gelas 

j. gula 

k. sendok 

l. air 

m. penutup gelas 

n. kapur barus 

o. kertas 

 

2. Sumber Belajar :  

a. Azmiyawati, Choiril, dkk. 2008. IPA Salingtemas untuk kelas V 

SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

b. Haryanto. 2007. Sains Jilid 5 untuk Sekolah Dasar Kelas V. Jakarta: 

Erlangga. 

c. Mikrodo, Gordo, dkk. 2008. IPA SD Jilid 5 untuk Sekolah Dasar Kelas 

V. Jakarta: Erlangga. 
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I. PENILAIAN 

1. Prosedur  : Tes. 

2. Jenis Penilaian : 

a. Penilaian proses : Pengamatan aktivitas siswa dan LKPD. 

b. Penilaian hasil : Tes formatif. 

3. Bentuk Tes  : Tes Objektif. 

4. Alat Tes  : Soal.  

 

__________________________________________________________________ 

   Tegal, 10 November 2013 

Guru Kelas V  Praktikan 

 

 

Puji Astuti P., S. Pd. Kurnia Novita Sari 

NIP. 19700121 200312 2 003 NIM. 1401410022 

 

Mengetahui, 

Kepala SDN Kejambon 10 

 

 

Susiyati, S. Pd. 

NIP. 19580817 197802 2 011 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 

DEMONSTRASI 

Faktor 

Penyebab 

Perubahan 

Sifat Benda 

Alat dan 

Bahan 
Langkah-langkah Pertanyaan 

Pendinginan 1. Air panas 

2. Gelas 

3. Penutup 

gelas 

 

1. Memasukkan air panas ke dalam gelas.  

2. Menutup gelas yang berisi air panas 

dengan penutup gelas.  

3. Mengambil penutup gelas. Setelah 

beberapa lama. 

Apa yang terjadi 

setelah penutup 

gelas diambil? Apa 

yang terlihat pada 

penutup gelas? 

Pembakaran 

 

 

 

 

1. Korek Api 

2. Kertas 

3. Lilin 

4. Tatakan 

 

1. Mengambil lilin yang telah disiapkan.  

2. Menyalakan lilin dengan korek api. 

3. Letakkan lilin pada tatakan. 

4. Membakar kertas pada api. 

5. Menginstruksikan untuk mengamati apa 

yang terjadi. 

Apa yang terjadi 

setelah kertas 

dibakar? Perubahan 

apa yang dapat 

kamu amati? 

 

Pemanasan 1. Es batu 

2. Lilin 

3. Korek api 

4. Kaki tiga 

5. Tatakan 

1. Mengambil lilin yang telah disiapkan.  

2. Menyalakan lilin dengan korek api. 

3. Meletakan lilin dengan hati-hati pada 

tatakan. 

4. Meletakkan es batu di atas penyangga 

kaki tiga.  

5. Meletakkan penyangga kaki tiga di atas 

lilin yang menyala 

Apa yang terjadi 

setelah es batu 

dipanaskan selama 

beberapa menit? 

Perubahan apa 

yang dapat kamu 

amati? 

 

Pembusukan 1. Kangkung 

segar 

2. Kangkung 

busuk 

 

1. Mengambil kangkung segar yang telah 

disiapkan. Menginstruksikan siswa untuk 

mengamati bagaimana bentuk, bau, dan 

warnanya. 

2. Mengambil kangkung busuk yang telah 

disiapkan. Menginstruksikan siswa untuk 

mengamati bagaimana bentuk, bau, dan 

warnanya. 

3. Menginstruksikan siswa untuk 

membedakan keduanya. 

Apa perbedaan 

antara kangkung 

segar dengan 

busuk? 

Pencampuran 

Dengan Air 

1. Air 

2. Gelas 

3. Gula 

4. Sendok 

 

1. Mengambil gelas yang telah disiapkan.  

2. Menuangkan air secukupnya pada gelas. 

3. Mengambil gula dan menuangkan pada 

gelas yang telah diisi air. Kemudian 

mengaduknya dengan sendok. 

4. Menginstruksikan kepada siswa untuk 

mengamati apa yang terjadi setelah gula 

dicampurkan dengan air. 

Apa yang terjadi 

setelah gula 

dicampurkan ke 

dalam air?  
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Perkaratan 1. Paku baru 

2. Paku 

berkarat 

 

 

1. Mengambil paku baru yang telah 

disiapkan. Menginstruksikan siswa untuk 

mengamati bagaimana bentuk, bau, dan 

warnanya. 

2. Mengambil paku yang sudah berkarat 

yang telah disiapkan. Menginstruksikan 

siswa untuk mengamati bagaimana 

bentuk, bau, dan warnanya. 

Apakah ada 

perbedaan antara 

paku yang masih 

baru dengan paku 

yang sudah 

berkarat? 

Penyubliman 1. Kapur 

barus baru 

2. Kapur 

barus yang 

sudah 

digunakan 

 

 

1. Menunjukkan kapur barus baru dan yang 

sudah digunakan. 

2. Menginstruksikan siswa untuk 

memperhatikan dan mengamati 

perbedaan keduanya. 

Apa perbedaan 

antara kapur barus 

yang baru dengan 

kapur barus yang 

sudah digunakan? 

Apa yang 

menyebabkan 

perubahan bentuk 

pada kapur barus? 
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Lampiran 2 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

 

 

 

 

  

 

 

1. Berikan contoh perubahan sifat benda karena pemanasan!  

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

2. Berikan contoh perubahan sifat benda karena pendinginan!  

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

3. Berikan contoh perubahan sifat benda karena penyubliman!  

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

4. Berikan contoh perubahan sifat benda karena pencampuran dengan air!  

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

5. Berikan contoh perubahan sifat benda karena pembakaran!  

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

6. Berikan contoh perubahan sifat benda karena perkaratan!  

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

7. Berikan contoh perubahan sifat benda karena pembusukan!  

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Anggota Kelompok :  : 

1. …………………. 

2. …………………. 

3. …………………. 

4. …………………. 

 

Kerjakan 

dengan cermat 

ya, Nak! 
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Lampiran 10 

 

 

 

 

 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran: IPA 

Pembelajaran Model Konvensional  

di Kelas Kontrol 

Pertemuan Ke-2 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh  

Kurnia Novita Sari 

1401410022 

 

 

 

 

 

JURUSAN PGSD UPP TEGAL 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2013 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Nama Sekolah   : SD Negeri Kejambon 10 

Mata Pelajaran   : IPA 

Kelas/Semester   : V/ 1 

Alokasi Waktu   : 2x35 menit (2 jam pelajaran)  

Waktu  Pelaksanaan   : 20 November 2013 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

4. Memahami hubungan antara sifat bahan dengan penyusunnya dan 

perubahan sifat benda sebagai hasil suatu proses. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

4.2 Menyimpulkan hasil penyelidikan tentang perubahan sifat benda, baik 

sementara maupun tetap  

 

C. INDIKATOR 

1. Menjelaskan perubahan wujud benda yang dapat kembali dan tidak dapat 

kembali 

2. Menyebutkan perubahan wujud benda yang dapat kembali dan tidak dapat 

kembali 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui penjelasan guru, siswa dapat mendefinisikan perubahan wujud 

benda yang dapat kembali dan tidak dapat kembali 

2. Melalui demonstrasi dan tanya jawab, siswa dapat memberikan contoh 

perubahan wujud benda yang dapat kembali dan tidak dapat kembali 

Karakter yang diharapkan: teliti, tanggung jawab, cermat, tekun, disiplin, 

jujur, percaya diri, dan rukun. 
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E. MATERI PEMBELAJARAN 

Perubahan Wujud yang Dapat Kembali dan Tidak Dapat Kembali 

Materi selengkapnya terdapat pada lampiran. 

 

F. PENDEKATAN, MODEL, DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Pendekatan   

Pendekatan komunikatif 

2. Model pembelajaran 

Model pembelajaran langsung  

3. Metode pembelajaran   

a. Metode ceramah 

Guru menjelaskan peristiwa perubahan wujud benda yang dapat 

kembali dan tidak dapat kembali  

b. Metode tanya jawab 

Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai contoh 

perubahan wujud benda yang dapat kembali dan tidak dapat kembali 

c. Metode demonstrasi 

Guru melakukan demonstrasi berkaitan dengan peristiwa perubahan 

wujud benda yang dapat kembali dan tidak dapat kembali 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan memberi salam. 

b. Pengondisian kelas. 

c. Melakukan presensi kelas 

d. Memberikan motivasi kepada siswa 

e. Apersepsi 

1) Guru mengajak siswa melakukan tepuk semangat. 

2) Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan mengaitkan 

pengetahuan siswa dengan materi yang akan dipelajari. 
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No GURU (G) No SISWA (S) 

1 Apakah kalian menyalakan 

lilin pada saat mati lampu?  

1 Ya 

2 Apakah kalian mengamati 

yang terjadi pada lilin ketika 

dinyalakan?  

2 Ya 

3 Hari ini kita akan belajar 

tentang perubahan wujud 

benda yang dapat kembali dan 

tidak dapat kembali. Apakah 

semua siap? 

3 Siap 

 

 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

2. Kegiatan inti (45 menit) 

a. Eksplorasi (10 menit)  

1) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai 

perubahan benda 

2) Guru melakukan demonstrasi mengenai perubahan wujud 

benda yang dapat kembali dan tidak dapat kembali  

3) Guru menjelaskan perubahan wujud benda yang dapat kembali 

dan tidak dapat kembali serta kemudian menuliskannya di 

papan tulis 

b. Elaborasi (25 menit) 

1) Siswa mendengarkan penjelasan guru 

2) Siswa mencatat penjelasan guru 

3) Siswa mengerjakan LKPD 

c. Konfirmasi (10 menit) 

1) Guru melakukan tanya jawab tentang hal-hal yang belum 

diketahui siswa.  

2) Guru bersama siswa meluruskan kesalahpahaman, memberikan 

penguatan, dan penyimpulan. 

3. Kegiatan akhir (15 menit) 

a. Guru memberikan tes formatif. 
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b. Guru memberikan tindak lanjut dengan mengoreksi tes formatif. 

c. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

 

H. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1. Alat / Media   : 

a. es batu 

b. kaki tiga 

c. tatakan 

d. lilin 

e. mentega 

f. korek api 

g. paku 

h. sayuran 

i. gelas 

j. garam 

k. sendok 

l. air 

m. kapur barus 

n. daun kering 

 

2. Sumber Belajar :  

a. Azmiyawati, Choiril, dkk. 2008. IPA Salingtemas untuk kelas V 

SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

b. Haryanto. 2007. Sains Jilid 5 untuk Sekolah Dasar Kelas V. Jakarta: 

Erlangga. 

c. Mikrodo, Gordo, dkk. 2008. IPA SD Jilid 5 untuk Sekolah Dasar Kelas 

V. Jakarta: Erlangga. 
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I. PENILAIAN 

1. Prosedur  : Tes. 

2. Jenis Penilaian : 

a. Penilaian proses : Pengamatan aktivitas siswa dan LKPD. 

b. Penilaian hasil : Tes formatif. 

3. Bentuk Tes  : Tes isian dan uraian. 

4. Alat Tes  : Soal.  

 

__________________________________________________________________ 

   Tegal, 10 November 2013 

Guru Kelas V  Praktikan 

 

 

Puji Astuti P., S. Pd. Kurnia Novita Sari 

NIP. 19700121 200312 2 003 NIM. 1401410022 

 

Mengetahui, 

Kepala SDN Kejambon 10 

 

 

Susiyati, S. Pd. 

NIP. 19580817 197802 2 011 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 

DEMONSTRASI 

Demonstrasi Percobaan 
Alat dan 

bahan 
Langkah-langkah Pertanyaan 

Perubahan 

wujud yang 

dapat 

kembali 

Kegiatan I 1. air 

2. garam 

3. korek 

api 

4. kaki tiga 

5. gelas 

6. tatakan 

7. lilin 

1. Mengambil gelas yang 

tersedia. Menuangkan air ke 

dalam gelas secukupnya. 

2. Menuangkan dua sendok 

garam ke dalam gelas dan 

mengaduknya sampai garam 

larut di  dalam air 

3. Menyalakan lilin dengan 

korek api dan meletakkan lilin 

di tatakan. 

4. Meletakkan kaki tiga tepat 

diatas nyala lilin 

5. Menuangkan setengah sendok 

air garam ke atas kaki tiga dan 

menginstruksikan siswa 

mengamati apa yang terjadi 

ketika air mulai mendidih! 

Apa yang terjadi 

setelah air garam 

dipanaskan? 

Perubahan apa 

yang dapat kamu 

amati? Apakah 

garam akan 

kembali ke bentuk 

semula seperti 

sebelum 

dicampurkan 

dengan air? 

 

 Kegiatan II 1. lilin 

2. korek api 

3. tatakan 

6. Mengambil lilin yang telah 

disediakan.  

7. Menyalakan lilin dengan 

korek api.  

8. Meletakkan lilin dengan hati-

hati pada tatakan. 

9. Menginstruksikan siswa 

untuk mengamati apa yang 

terjadi pada lilin. 

 

Apa yang terjadi 

setelah lilin 

dipanaskan? 

Perubahan apa 

yang dapat kamu 

amati? Apakah 

lilin akan kembali 

ke wujud semula 

seperti sebelum 

dipanaskan? 

 Kegiatan 

III 

1. mentega 

2. lilin 

3. korek api 

4. kaki tiga 

5. tatakan 

6. es batu 

1. Mengambil lilin yang telah 

disiapkan.  

2. Menyalakan lilin dengan 

korek api. 

3. Meletakkan lilin dengan hati-

hati pada tatakan. 

4. Meletakkan mentega di atas 

kaki tiga.  

5. Meletakkan kaki tiga di atas 

lilin yang menyala. 

6. Menginstruksikan siswa 

untuk mengamati apa yang 

Apa yang terjadi 

pada mentega? 

Apa yang dapat 

kamu amati? 

Apakah mentega 

akan kembali ke 

wujud semula 

seperti sebelum 

dipanaskan? 
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terjadi pada mentega. 

7. Memasukkan mentega yng 

telah dipanaskan ke dalam 

kantong plastik. 

8. Mendinginkan mentega 

dengan mendekatkannya pada 

es batu. 

9. Menginstruksikan siswa 

untuk mengamati apa yang 

terjadi pada mentega selama 

beberapa menit. 

Perubahan 

wujud yang 

tidak dapat 

kembali 

Kegiatan I 1. paku 

baru 

2. paku 

berkarat 

 

1. Mengambil dan menunjukkan 

paku baru dan berkarat yang 

telah disiapkan.  

2. Menginstruksikan siswa untuk 

mengamati bagaimana bentuk, 

bau, dan warnanya.  

Apakah ada 

perbedaan antara 

paku yang masih 

baru dengan paku 

yang sudah 

berkarat? Apakah 

paku yang sudah 

berkarat dapat 

menjadi seperti 

paku baru 

kembali? 

 Kegiatan II 1. lilin 

2. korek 

api 

3. daun 

kering 

4. tatakan 

6. Mengambil lilin yang telah 

disiapkan.  

7. Menyalakan lilin dengan 

korek api. 

8. Meletakkan lilin dengan hati-

hati pada tatakan. 

9. Membakar daun kering 

dengan menyulutkannya ke 

api lilin. 

10. Menginstruksikan siswa 

untuk mengamati daun kering 

yang terbakar setelah apinya 

padam. 

Apa yang terjadi 

setelah daun 

kering dibakar? 

Apakah daun 

kering dapat 

kembali ke wujud 

semula seperti 

sebelum dibakar? 

 Kegiatan III 1. bayam 

segar 

2. bayam 

busuk 

1. Mengambil bayam segar yang 

telah disiapkan. Amati 

bagaimana bentuk, bau, 

warna, dan kekerasannya. 

2. Mengambil bayam busuk 

yang telah disiapkan. 

3. Menginstruksikan siswa 

untuk mengamati bagaimana 

bentuk, bau, warna, dan 

kekerasannya. 

Apakah ada 

perbedaan antara 

bayam segar 

dengan bayam 

yang sudah 

busuk?  Apakah 

bayam yang sudah 

busuk dapat 

menjadi segar 

kembali? 
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Lampiran 2 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

 

 

 

 

  

 

 

1. Berikan 2 contoh perubahan wujud benda yang dapat kembali!  

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

2. Berikan 2 contoh perubahan wujud benda yang tidak dapat kembali!  

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Anggota Kelompok :  : 

1. …………………. 

2. …………………. 

3. …………………. 

4. …………………. 

 

Kerjakan 

dengan cermat 

ya, Nak! 
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Lampiran 11  

 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

A. Perubahan Sifat Benda 

Sifat-sifat benda dapat dibandingkan antara sebelum dan sesudah perubahan. 

Benda mengalami perubahan warna, bentuk, dan tingkat kekerasan. Ada beberapa 

faktor yang dapat menyebabkan perubahan pada benda, yaitu pemanasan, 

pendinginan, penyubliman, pembakaran, pencampuran dengan air, pembusukan, 

dan perkaratan.  

1. Pemanasan 

Air yang tenang dalam panci akan menjadi cairan yang bergejolak. Air yang 

bergejolak karena dipanaskan disebut mendidih. Air dikatakan mendidih jika 

timbul gelembung-gelembung udara di semua bagian air. Akhirnya, uap akan 

keluar dari panci. 

Es batu yang dibiarkan di udara terbuka, lama kelamaan akan mencair. 

Suhu ruangan yang lebih tinggi daripada suhu di dalam freezer, menyebabkan 

es batu menyerap panas dan mencair. Mentega yang dipanaskan juga akan 

mencair atau melumer. Akan tetapi, jika mentega didinginkan, mentega 

kembali memadat seperti semula. Es berwujud padat, tetapi jika dipanaskan 

berubah menjadi air yang berwujud cair. Wujud air berubah menjadi gas jika 

dipanaskan.  

2. Pendinginan 

Air yang didinginkan dapat berubah menjadi es. Uap air yang mengalami 

pendinginan dapat berubah menjadi titik-titik air kembali. Contohnya, uap 

minuman yang mengenai permukaan tutup gelas yang dingin akan berubah 

menjadi butiran air kembali. 

Jadi, pendinginan menyebabkan benda mengalami perubahan wujud. 

Wujud cair berubah menjadi padat. Wujud gas berubah menjadi cair. Air 

adalah benda yang dapat berada dalam tiga wujud, yaitu padat, cair, dan gas. 
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3. Penyubliman  

Kapur barus yang padat dapat berubah wujud menjadi gas jika dibiarkan di 

udara terbuka. Gas tersebut menghasilkan bau yang tercium oleh hidung. 

Proses perubahan benda padat menjadi benda gas itu disebut penyubliman.  

Selain kapur barus, benda lain yang dapat menyublim adalah es kering. Es 

kering adalah karbondioksida dalam bentuk beku atau padat. Uap es kering 

sering kali digunakan untuk memberikan efek asap pada panggung. 

4. Pembakaran 

Kertas yang dibakar akan berubah menjadi arang. Bentuk kertas yang berupa 

lembaran berubah menjadi arang. Warna kertas yang putih berubah menjadi 

arang yang berwarna hitam. Kertas yang lebih keras berubah menjadi arang 

yang rapuh. Bau kertas dan bau arang juga berbeda. 

Demikian juga dengan pembakaran kayu. Kayu juga akan mengalami 

beberapa perubahan sifat. Hal ini juga terjadi pada karet yang dibakar. Bentuk, 

warna, kekerasan, dan baunya juga berubah. Selain itu, sifat karet yang lentur 

dapat berubah menjadi keras dan tidak lentur lagi. Jadi, pembakaran dapat 

menyebabkan benda mengalami perubahan bentuk, warna, kekerasan, 

kelenturan, dan bau. 

5. Pencampuran dengan air.  

Semen yang dicampur dengan air mula-mula menjadi cairan yang kental. 

Akan tetapi, lama kelamaan semen akan memadat. Bentuk semen yang berupa 

serbuk berubah menjadi padat. Semen yang bersifat lunak menjadi semen 

yang keras.  

Gula atau garam yang dicampur dengan air, lalu diaduk, akan larut. 

Bentuk gula sudah tidak terlihat lagi. Jika airnya diuapkan, gula atau garam 

berubah kembali menjadi padat. Jadi, benda yang dicampur dengan air dapat 

mengalami perubahan bentuk dan sifat. 

6. Pembusukan 

Buah, sayur, atau makanan yang dibiarkan di udara terbuka, lama kelamaan 

akan mengalami proses pembusukan. Buah atau sayur yang semula keras, 

lama kelamaan berubah menjadi lunak dan berair. Warna buah atau sayur 
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berubah menjadi cokelat atau hitam. Baunya yang semula harum, berubah 

menjadi busuk dan tidak sedap. Pembusukan dapat menyebabkan benda 

mengalami perubahan bentuk warna, kelenturan, kekerasan, dan bau. 

7. Perkaratan 

Logam, seperti besi dan seng jika terkena air atau uap air, lama kelamaan akan 

mengalami proses perkaratan. Warna besi atau seng berubah menjadi cokelat 

atau hitam. Besi atau seng yang semula keras dan kokoh berubah menjadi 

rapuh dan mudah patah. Jadi, perkaratan dapat menyebabkan benda 

mengalami perubahan warna dan kekerasan. 

 

B. Perubahan Wujud yang Dapat Kembali dan Tidak Dapat Kembali 

1. Perubahan Wujud yang Dapat Kembali 

Pada perubahan wujud yang dapat kembali, benda yang mengalami perubahan 

dapat berubah kembali ke bentuk semula. Contohnya, perubahan wujud pada 

air.  

Air dapat berubah wujud menjadi es. Es dapat kembali berubah wujud 

menjadi air. Bahkan, air yang berubah menjadi benda gas dapat kembali 

berubah menjadi titik-titik air. 

Perubahan wujud air yang dapat kembali ini digambarkan pada bagan di 

bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Selain air, perubahan wujud yang dapat kembali dapat terjadi pada gula 

dan garam. Gula dan garam yang larut dalam air dapat berubah kembali 

menjadi gula dan garam padat. Caranya adalah dengan menguapkan larutan 

gula dan garam itu. 

uap air air es 

dipanaskan didinginkan 

dipanaskan didinginkan 
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Proses pembuatan garam menunjukkan bahwa garam mengalami 

perubahan wujud yang dapat kembali. Garam yang terlarut dalam air laut 

dapat diubah menjadi garam padat. Jika garam dilarutkan dalam air, maka 

terbentuk air garam. 

Selain itu, gula juga mengalami perubahan wujud yang dapat kembali. 

Larutan gula, jika diuapkan akan meninggalkan gula dalam bentuk padat. 

Margarin dan mentega juga dapat mengalami perubahan wujud yang dapat 

kembali. Jika dipanaskan, margarin dan mentega akan mencair. Margarin dan 

mentega cair akan berubah menjadi padat kembali jika didinginkan. 

2. Perubahan Wujud yang Tidak Dapat Kembali 

Pada perubahan wujud yang tidak dapat kembali, benda yang mengalami 

perubahan tidak dapat diubah kembali ke bentuk semula. Perubahan wujud 

yang terjadi karena pembakaran adalah perubahan wujud yang tidak dapat 

kembali, misalnya kertas atau sampah yang dibakar. Kertas yang dibakar akan 

berubah menjadi abu arang. Dengan cara apa pun, abu arang itu tidak dapat 

diubah lagi menjadi kertas.  

Beberapa proses alami merupakan proses perubahan wujud yang tidak 

dapat kembali, misalnya pembusukan yang terjadi pada sayuran dan buah-

buahan. Setelah beberapa hari, sayuran dan buah-buahan yang semula agak 

keras berubah menjadi lembek (berair). Lama kelamaan, sayuran dan buah-

buahan menjadi busuk. Buah yang dikupas kulitnya, misalnya apel yang diiris, 

juga mengalami perubahan wujud. Daging buah apel berubah warnanya 

menjadi cokelat dalam kurang dari satu jam. Sayuran dan buah yang telah 

berubah wujud tidak akan segar kembali seperti semula. 

Pemasakan nasi merupakan proses perubahan wujud yang tidak dapat 

kembali. Nasi berasal dari beras yang dimasak dalam air. Jika takaran airnya 

pas, beras yang dimasak berubah wujud menjadi nasi. Jika takaran airnya 

terlalu banyak, bukan nasi yang dihasilkan, tetapi bubur. Nasi dan bubur tidak 

dapat diubah lagi menjadi beras. Serupa dengan nasi, telur yang dimasak tidak 

dapat kembali menjadi telur mentah. Akibat pemanasan, telur berubah 

menjadi padat. Telur yang telah padat tidak dapat diubah menjadi cair 
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kembali. Perubahan yang terjadi karena proses perkaratan juga merupakan 

perubahan wujud yang tidak dapat kembali. Besi yang berkarat menjadi hitam 

dan rapuh. Karat tidak dapat diubah menjadi besi lagi. 
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Lampiran 12 

 

MEDIA PEMBELAJARAN 

A. Pertemuan ke 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es batu Kaki tiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatakan Lilin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentega Korek api 
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Paku Sayuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelas Gula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendok Air 
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Penutup Gelas Kapur Barus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kertas 
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B. Pertemuan ke 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es batu Kaki tiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatakan Lilin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentega Korek api 
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Paku Sayuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelas Garam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendok Air 
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Plastik Kapur Barus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daun Kering 
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Lampiran 13 

KISI-KISI SOAL TES EVALUASI ILMU PENGETAHUAN ALAM 

PERTEMUAN KE 1 

 

Satuan Pendidikan : SD        Kelas/Semester : V/1 

Mata Pelajaran : IPA                               Materi Pokok  : Perubahan Sifat Benda 

Standar Kompetensi : 4.   Memahami hubungan antara sifat bahan dengan penyusunnya dan perubahan sifat benda sebagai hasil  

                                            suatu proses. 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal 
Jenis 

Ranah 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 

4.2 Menyimpulkan hasil 

penyelidikan tentang 

perubahan sifat benda, baik 

sementara maupun tetap 

1. Siswa dapat menjelaskan perubahan sifat 

benda yang diakibatkan oleh proses 

penyubliman 

 

2. Ditunjukan sebuah gambar. Siswa dapat 

menjelaskan perubahan sifat benda 

akibat pembakaran. 

 

3. Siswa dapat menyebutkan contoh 

peristiwa pembusukan 

 

4. Siswa dapat menyebutkan contoh benda 

yang dapat mengalami perkaratan 

 

Pilihan Ganda 

 

 

 

Pilihan Ganda 

 

 

 

Pilihan Ganda 

 

 

Pilihan Ganda 

 

 

C2 

 

 

 

C2 

 

 

 

C2 

 

 

C1 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

Sedang  

 

 

 

Mudah 

 

 

 

Sedang 

 

 

Mudah 
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5. Siswa dapat mengidentifikasi perubahan 

sifat benda yang diakibatkan karena 

proses pemanasan 

 

6. Siswa dapat menyebutkan peristiwa 

perubahan wujud benda dari padat ke 

cair 

 

7. Siswa dapat menjelaskan pengaruh abrasi 

yang dapat merugikan manusia. 

 

8. Siswa dapat mengidentifikasi peristiwa 

yang disebabkan karena proses 

pendinginan 

 

9. Siswa dapat menjelaskan perubahan 

wujud benda dari cair menjadi padat. 

 

10. Siswa dapat mengidentifikasi perubahan 

sifat benda yang diakibatkan oleh proses 

pencampuran dengan air 

Pilihan Ganda 

 

 

 

Pilihan Ganda 

 

 

 

Pilihan Ganda 

 

 

Pilihan Ganda 

 

 

 

Pilihan Ganda 

 

 

Pilihan Ganda 

C1 

 

 

 

C2 

 

 

 

C2 

 

 

C1 

  

 

 

C2 

 

 

C1 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

10 

Sedang 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

Sedang 

 

 

Sedang 

 

 

 

Mudah 

 

 

Sedang 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI  

PERTEMUAN KE 2 

Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahan Alam 

Kelas/Semester  :  V/I 

Materi Pokok  :  Perubahan Wujud Benda yang Dapat dan Tidak Dapat Kembali 

Waktu   :  2 x 35 menit 

Pelaksanaan   :  21 November 2013 

STANDAR KOMPETENSI 

4. Memahami hubungan antara sifat bahan dengan penyusunnya dan perubahan sifat benda sebagai hasil suatu proses. 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis soal 
No. 

Soal 

Ranah Kognitif 

Skor Kog. 1 Kog. 2 Kog. 3 

Md Sd Sk Md Sd Sk Md Sd Sk 

4.2 Menyimpulkan 

hasil penyelidikan 

tentang perubahan 

sifat benda, baik 

sementara maupun 

1. Siswa dapat 

menentukan perubahan 

wujud yang terjadi 

pada air yang 

didinginkan 

Isian 1          10 



 
 

 

 

2
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tetap 2. Siswa dapat menarik 

kesimpulan pada 

perubahan wujud yang 

terjadi pada air yang 

mengalami 

pendinginan dan 

pemanasan. 

Isian 2          10 

3. Siswa dapat  

mendefinisikan 

perubahan wujud 

benda yang dapat 

kembali  

Isian 3          10 

4. Siswa dapat menarik 

kesimpulan pada 

perubahan wujud yang 

terjadi pada gula yang 

dicampurkan dengan 

Isian 4          10 



 
 

 

 

2
7
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air dan kemudian 

dipanaskan 

5. Siswa dapat 

mengidentifikasi 

penyebab perubahan 

wujud benda yang 

tidak dapat kembali 

Isian 5          10 

6. Siswa dapat 

menyebutkan contoh 

perubahan wujud benda 

yang dapat kembali. 

Uraian 1          25 

7. Siswa dapat 

menyebutkan contoh 

perubahan wujud 

benda yang tidak dapat 

kembali. 

Uraian 2          25 



 
 

 

 

2
7
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JUMLAH 100  

Keterangan : 

Md : Mudah   

Sd : Sedang 

Sk : Sukar 
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Lampiran 14 

SOAL DAN JAWABAN SOAL EVALUASI 

PERTEMUAN KE 1 

NAMA   : . . . . . . . . . . . . . . . . . 

NO. ABSEN  : . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

   SOAL EVALUASI 

Sekolah    : SD Negeri Kejambon 4 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas / Semester  : V (Lima) / 1 (Satu) 

Materi   : Perubahan Sifat Benda 

Waktu pengerjaan : 10 menit 

 

 

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

b, c, atau d pada jawaban yang paling tepat! 

1. Peristiwa mengecilnya bentuk kapur barus setelah diletakkan di lemari dalam 

beberapa minggu menunjukkan peristiwa …. 

a. pemadatan  

b. penguapan 

c. penyubliman  

d. pemanasan 

2.  

 

 

 

 

Perubahan benda pada gambar di atas terjadi karena proses …. 

a. pemanasan 

b. pembakaran 

c. pencampuran 

d. pembusukan 
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3. Peristiwa berikut yang merupakan proses pembusukan yaitu …. 

a. gula yang melarut dalam air 

b. kertas yang berubah menjadi abu 

c. warna besi berubah menjadi coklat 

d. warna sayur berubah menjadi coklat dan berlendir 

4. Benda yang dapat mengalami perkaratan yaitu …. 

a. kayu 

b. kaca 

c. kantong plastik 

d. gunting 

5. Jika kamu membiarkan es di udara terbuka maka lama kelamaan es akan 

mencair, peristiwa ini menunjukan perubahan sifat benda karena proses …. 

a. pendinginan 

b. pemanasan 

c. pencampuran dengan air 

d. penguapan 

6. Perubahan wujud benda dari padat ke cair terjadi pada saat …. 

a.  air yang dibekukan 

b.  gula larut dalam air 

c.  lilin yang lelahkan  

d.  apel yang dimasak 

7. Benda yang dapat berubah sifat bila dicampur dengan air yaitu …. 

a. lilin 

b. kayu 

c. tepung 

d. pasir 
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8. Jika kita memasukkan air ke dalam lemari es, maka setelah beberapa lama air 

akan berubah menjadi es. Peristiwa ini menunjukkan peristiwa perubahan sifat 

benda yang disebabkan oleh proses…. 

a. pengembunan 

b. pendinginan 

c. pemanasan 

d. pencampuran dengan air 

9. Perubahan wujud benda dari cair menjadi padat disebut …. 

a. membeku 

b. meleleh 

c. mencair 

d. menguap 

10. Gula yang larut di dalam air setelah diaduk beberapa saat menunjukkan 

peristiwa perubahan sifat benda yang terjadi karena proses …. 

a. pendinginan  

b. pemanasan  

c. pencampuran dengan air 

d. penyubliman 
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KUNCI JAWABAN  

TES EVALUASI 

 

1. c (penyubliman) 

2. b (pembakaran) 

3. d (warna sayur berubah menjadi coklat dan berlendir) 

4. d (gunting) 

5. b (pemanasan) 

6. c (lilin yang lelahkan) 

7. c (tepung) 

8. b (pendinginan) 

9. a (membeku) 

10. c (pencampuran dengan air) 

 

 

PENILAIAN TES EVALUASI 

 

1. Skor tiap nomor memiliki bobot 1. 

2. Skor perolehan maksimal 10. 

Nilai akhir (NA) siswa = 
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SOAL DAN JAWABAN LEMBAR EVALUASI 

PERTEMUAN KE 2 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahan Alam 

Kelas/Semester :  V/I 

Materi Pokok  :  Perubahan Wujud Benda yang Dapat dan Tidak 

Dapat Kembali 

Waktu   :  2 x 35 menit 

Pelaksanaan  :  21 November 2013 

             

Isian  

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 

1. Apabila air didinginkan maka akan berubah wujud menjadi .... 

2. Air yang mengalami pendinginan akan berubah wujud menjadi es dan es 

akan mencair apabila dipanaskan. Proses tersebut merupakan contoh 

perubahan wujud zat yang .... 

3. Perubahan wujud benda yang dapat kembali ke bentuk semula disebut .... 

4. Gula dicampurkan dengan air dan kemudian diaduk. Setelah mengalami 

proses … larutan gula akan berubah kembali menjadi gula seperti sebelum 

dicampurkan dengan air. 

5. Buah yang mengalami … merupakan contoh perubahan wujud yang tidak 

dapat kembali.  

Uraian 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas! 

1. Sebutkan contoh peristiwa perubahan wujud benda yang tidak dapat 

kembali! 

2. Sebutkan contoh peristiwa perubahan wujud benda yang tidak dapat 

kembali!  
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KUNCI JAWABAN  

 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahan Alam 

Kelas/Semester :  V/I 

Materi Pokok  :  Perubahan Wujud Benda yang Dapat dan Tidak 

Dapat Kembali 

Waktu   :  2 x 35 menit 

Pelaksanaan  :  21 November 2013 

 

             

Isian 

1. Es 

2. Dapat kembali 

3. Perubahan wujud yang dapat kembali 

4. Pemanasan 

5. Pembusukan 

 

Uraian 

1. Contoh perubahan wujud benda yang dapat kembali 

a. Air yang didinginkan akan berubah menjadi es batu. Setelah es batu 

dipanaskan akan berubah wujud kembali menjadi air. 

b. Mentega yang dipanaskan akan mencair. Setelah didinginkan akan 

memadat kembali seperti semula. 

2. Contoh perubahan wujud benda yang tidak dapat kembali 

a. Paku yang berkarat 

b. Buah yang mengalami pembusukan 
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Lampiran 15 

VALIDASI SOAL PILIHAN GANDA 

 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPA di SD Negeri 

Kejambon 4 dan 10 Kota Tegal, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah dan tanda 

silang (x) jika tidak sesuai. 

 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

A. Materi 

1. Soal sesuai dengan indikator                

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 

kompetensi (urgensi, relevasi, kontinuitas, 

keterpakaian sehari-hari tinggi) 

               

3. Pilihan jawaban homogen dan logis                

4. Hanya ada satu kunci jawaban                

B. Konstruksi 

1. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan 

tegas 

               

2. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 

merupakan pernyataan yang diperlukan saja 
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3. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 

jawaban 

 

 

              

4. Pokok soal bebas dan pernyataan yang bersifat 

negatif ganda 

               

5. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau 

dari segi materi 

               

6. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya 

jelas dan berfungsi 

               

7. Panjang pilihan jawaban relatif sama                

8. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan 

"semua jawaban di atas salah/benar" dan 

sejenisnya 

               

9. Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu 

disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka 

atau kronologisnya 

               

10. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 

sebelumnya 

               

C. Bahasa/Budaya 

1. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia  

               

2. Menggunakan bahasa yang komunikatif                
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3. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku 

setempat/tabu 

               

4. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok 

kata yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan 

pengertian 

               

 

 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

A. Materi 

1. Soal sesuai dengan indikator                

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 

kompetensi (urgensi, relevasi, kontinuitas, 

keterpakaian sehari-hari tinggi) 

               

3. Pilihan jawaban homogen dan logis                

4. Hanya ada satu kunci jawaban                

B. Konstruksi 

1. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan 

tegas 

               

2. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 

merupakan pernyataan yang diperlukan saja 

               

3. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 

jawaban 
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4. Pokok soal bebas dan pernyataan yang bersifat 

negatif ganda 

               

5. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau 

dari segi materi 

               

6. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya 

jelas dan berfungsi 

               

7. Panjang pilihan jawaban relatif sama                

8. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan 

"semua jawaban di atas salah/benar" dan 

sejenisnya 

               

9. Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu 

disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka 

atau kronologisnya 

               

10. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 

sebelumnya 

               

C. Bahasa/Budaya 

1. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia  

               

2. Menggunakan bahasa yang komunikatif                

3. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku 

setempat/tabu 
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4. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok 

kata yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan 

pengertian 

               

 

 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

A. Materi 

1. Soal sesuai dengan indikator               

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 

kompetensi (urgensi, relevasi, kontinuitas, 

keterpakaian sehari-hari tinggi) 

              

3. Pilihan jawaban homogen dan logis               

4. Hanya ada satu kunci jawaban               

B. Konstruksi 

1. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan 

tegas 

              

2. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 

merupakan pernyataan yang diperlukan saja 

              

3. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 

jawaban 

              

4. Pokok soal bebas dan pernyataan yang bersifat 

negatif ganda 
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5. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari 

segi materi 

              

6. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya 

jelas dan berfungsi 

              

7. Panjang pilihan jawaban relatif sama               

8. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan 

"semua jawaban di atas salah/benar" dan 

sejenisnya 

              

9. Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu 

disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka 

atau kronologisnya 

              

10. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 

sebelumnya 

              

C. Bahasa/Budaya 

1. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah 

bahasa Indonesia  

              

2. Menggunakan bahasa yang komunikatif               

3. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku 

setempat/tabu 

              

4. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok 

kata yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan 

pengertian 
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Catatan: Soal sudah siap untuk diujicobakan.  

 

Tegal,     Oktober 2013 

Penilai Ahli 1      Penilai Ahli 2      Penilai Ahli 3   

 

 

Mur Fatimah, S.Pd., M.Pd    Drs. Yuli Witanto, M.Pd    Endang Rakhmawati  
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Lampiran 16 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

TES HASIL BELAJAR SISWA 

 

Satuan  Pendidikan  : SD      

Kelas/Semester           : V/1  

Materi Pokok    : Perubahan Sifat Benda 

Standar Kompetensi   : 4. Memahami hubungan antara sifat bahan dengan penyusunnya dan perubahan sifat benda  

       sebagai hasil suatu proses 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis 

Soal 

Ranah Kognitif Nomor Soal Jenjang Kemampuan dan 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

4.2 Menyimpulkan 

hasil penyelidikan 

tentang perubahan 

sifat benda, baik 

sementara maupun 

tetap 

 

1. Siswa dapat menerapkan peristiwa 

perubahan wujud benda karena 

pemanasan dalam kehidupan sehari-

hari 

Pilihan ganda C3 17    

2. Siswa dapat mengidentifikasi benda 

yang mengalami perubahan wujud 

dari padat menjadi cair 

 

 

Pilihan ganda C1 10    
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3. Siswa dapat menentukan peristiwa 

perubahan wujud benda dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

disebabkan karena proses 

pemanasan 

Pilihan ganda C1 8    

4. Siswa dapat memberi contoh 

peristiwa perubahan wujud benda 

dalam  akibat proses pemanasan 

Pilihan ganda C2 25    

5. Siswa dapat mendefinisikan proses 

pendinginan yang menyebabkan 

perubahan wujud benda 

Pilihan ganda C1 

C1 

19 

3 

 

 

  

6. Siswa dapat menuliskan kembali 

perubahan sifat benda akibat proses 

pembakaran 

Pilihan ganda C2 

 

15 

 

  

 

 

 

 

7. Siswa dapat memberi contoh 

peristiwa perubahan benda akibat 

proses pembusukan 

Pilihan ganda C1 21 

 

   

8. Siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri 

perubahan sifat benda akibat proses 

pembusukan 

Pilihan ganda C2 23 

 

   

9. Siswa dapat membedakan benda 

yang dapat dan tidak dapat 

mengalami perkaratan apabila 

terkena air atau uap dalam waktu 

yang lama 

Pilihan ganda C2 5 

 

 

 

 

 

 

10. Siswa dapat memberikan contoh 

benda yang mengalami perubahan 

sifat akibat perkaratan 

Pilihan ganda C2 22  
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11. Siswa dapat menyimpulkan 

perubahan sifat benda yang terjadi 

akibat perkaratan 

Pilihan ganda C2 12    

12. Siswa dapat mendefinisikan proses 

pemanasan yang mengakibatkan 

perubahan wujud benda 

Pilihan ganda C1 7    

13. Siswa dapat memberi contoh 

peristiwa perubahan wujud benda 

yang dapat kembali dalam 

kehidupan sehari-hari 

Pilihan ganda C2 

 

36 

 

  

 

 

14. Siswa dapat mengidentifikasi 

peristiwa perubahan wujud benda 

yang dapat kembali  

Pilihan ganda C1 

C1 

43 

27 

  

 

 

15. Siswa dapat memberikan contoh 

peristiwa perubahan wujud benda 

yang dapat kembali  

Pilihan ganda C2 

C2 

C2 

44 

1 

30 

 

 

 

 

 

 

 

16. Siswa dapat menerapkan peristiwa 

perubahan benda yang dapat 

kembali ke bentuk semula setelah 

mengalami perubahan wujud dalam 

kehidupan sehari-hari 

Pilihan ganda C3 

 

 

39 

 

 

 

  

17. Siswa dapat menerapkan peristiwa 

perubahan wujud benda yang tidak 

dapat kembali ke bentuk semula 

dalam kehidupan sehari-hari 

Pilihan ganda C3 

 

42 

 

   

18. Siswa dapat membedakan peristiwa 

perubahan wujud benda yang dapat 

kembali dan tidak dapat kembali  

Pilihan ganda C2 

 

35 
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19. Siswa dapat memberikan contoh 

peristiwa perubahan wujud benda 

yang tidak dapat kembali ke bentuk 

semula 

Pilihan ganda C2 37    

20. Siswa dapat mendeskripsikan 

peristiwa perubahan wujud benda 

akibat proses pendinginan 

Pilihan ganda C1 

 

13 

 

   

 

21. Siswa dapat menentukan perubahan 

wujud air akibat proses pemanasan 

Pilihan ganda C1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

22. Siswa dapat menentukan perubahan 

wujud lilin akibat proses pemanasan 

Pilihan ganda C1 26   

 

 

23. Siswa dapat menyimpulkan 

penyebab perubahan sifat benda 

Pilihan ganda C2 4 

 

   

24. Siswa dapat mendefinisikan 

pengertian membeku yang 

merupakan salah satu perubahan 

wujud benda 

Pilihan ganda C1 

 

6    

25. Siswa dapat memberikan contoh 

benda yang mengalami perubahan 

sifat akibat proses penyubliman 

Pilihan ganda C2 9 

 

   

26. Siswa dapat mengidentifikasi 

faktor-faktor yang mengakibatkan 

perubahan sifat benda 

Pilihan ganda C1 11    

27. Siswa dapat menjelaskan akibat 

proses pembakaran suatu benda 

Pilihan ganda C1 

 

14 

 

  

 

 

28. Siswa dapat mendefinisikan proses 

penyubliman yang menyebabkan 

Pilihan ganda C1 16    
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perubahan wujud benda 

29. Disajikan gambar es dipanaskan, 

siswa dapat menarik kesimpulan 

proses yang mengakibatkan 

perubahan wujud benda ketika es 

dipanaskan. 

Pilihan ganda C2 18    

30. Siswa dapat menyebutkan 

perubahan sifat benda karena proses 

pembakaran 

Pilihan ganda C1 

 

20 

 

  

 

 

 

 

31. Siswa dapat memberi contoh 

peristiwa perubahan benda akibat 

percampuran dengan air 

Pilihan ganda C2 24    

32. Siswa dapat mengidentifikasi benda 

yang dapat kembali ke bentuk 

semula setelah mengalami proses 

pemanasan 

Pilihan ganda C1 29    

33. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri 

perubahan sifat benda yang tidak 

dapat kembali ke bentuk semula 

Pilihan ganda C1 31    

34. Siswa dapat menarik kesimpulan 

penyebab perubahan wujud suatu 

benda yang tidak dapat kembali 

Pilihan ganda C2 33    

35. Siswa dapat menerapkan peristiwa 

perubahan benda karena proses 

pendinginan dalam kehidupan 

sehari-hari 

 

 

Pilihan ganda C3 32    
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36. Siswa dapat mengidentifikasi 

peristiwa perubahan wujud benda 

yang tidak dapat kembali  

Pilihan ganda C1 34    

37. Siswa dapat menentukan peristiwa 

perubahan wujud benda yang dapat 

kembali  

Pilihan ganda C1 38    

38. Siswa dapat mengidentifikasi 

peristiwa perubahan wujud benda 

yang dapat kembali dalam 

kehidupan sehari-hari 

Pilihan ganda C1 

 

40 

 

  

 

 

 

 

 

39. Siswa dapat memberi contoh benda 

yang dapat kembali ke wujud 

semula setelah dipanaskan 

Pilihan ganda C2 41    

40. Siswa dapat memberi contoh benda 

yang dapat kembali seperti semula 

setelah mengalami perubahan wujud  

Pilihan ganda C2 28    

Jumlah 44 11 22 11 
 

Keterangan: 

C1 = Pengetahuan 

C2 = Pemahaman 

C3 = Penerapan 

NA   
                           

             
X 100 
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Lampiran 17 

KISI-KISI SOAL PRETEST DAN POSTTEST  

 

Satuan  Pendidikan  : SD      

Kelas/Semester           : V/1  

Materi Pokok    : Perubahan Sifat Benda 

Standar Kompetensi   : 4. Memahami hubungan antara sifat bahan dengan penyusunnya dan perubahan sifat benda  

       sebagai hasil suatu proses 

 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis 

Soal 

Ranah Kognitif Nomor Soal Jenjang Kemampuan dan 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

4.2 Menyimpulkan 

hasil penyelidikan 

tentang perubahan 

sifat benda, baik 

sementara maupun 

tetap 

 

1. Siswa dapat menerapkan 

peristiwa perubahan wujud benda 

karena pemanasan dalam 

kehidupan sehari-hari 

Pilihan ganda C3 8    

2. Siswa dapat mengidentifikasi 

benda yang mengalami 

perubahan wujud dari padat 

menjadi cair 

 

 

Pilihan ganda C1 4    
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3. Siswa dapat menentukan 

peristiwa perubahan wujud benda 

dalam kehidupan sehari-hari 

yang disebabkan karena proses 

pemanasan 

Pilihan Ganda C1 3    

4. Siswa dapat memberi contoh 

peristiwa perubahan wujud benda 

akibat proses pemanasan 

Pilihan ganda C2 13    

5. Siswa dapat mendefinisikan 

proses pendinginan yang 

menyebabkan perubahan wujud 

benda 

Pilihan ganda C1 9    

6. Siswa dapat menuliskan kembali 

perubahan sifat benda pada 

proses pembakaran 

Pilihan ganda C2 

 

7 

 

  

 

 

 

 

7. Siswa dapat memberi contoh 

peristiwa perubahan benda akibat 

proses pembusukan 

Pilihan ganda C2 10 

 

   

8. Siswa dapat menyimpulkan ciri-

ciri perubahan sifat benda akibat 

proses pembusukan 

Pilihan ganda C2 12 

 

   

9. Siswa dapat membedakan benda 

yang dapat dan tidak dapat 

mengalami perkaratan apabila 

terkena air atau uap dalam waktu 

yang lama 

 

 

Pilihan ganda C2 

 

1 
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10. Siswa dapat memberikan contoh 

benda yang mengalami 

perubahan sifat akibat perkaratan 

Pilihan ganda C2 11  

 

  

11. Siswa dapat menyimpulkan 

perubahan sifat benda ayng 

terjadi akibat perkaratan 

Pilihan ganda C2 5    

12. Siswa dapat mendefinisikan 

proses pemanasan yang 

mengakibatkan perubahan wujud 

benda 

Pilihan ganda C1 2    

13. Siswa dapat memberi contoh 

peristiwa perubahan wujud benda 

yang dapat kembali dalam 

kehidupan sehari-hari 

Pilihan ganda C2 

 

15 

 

  

 

 

14. Siswa dapat mengidentifikasi 

peristiwa perubahan wujud benda 

yang dapat kembali  

Pilihan ganda C1 19    

15. Siswa dapat memberikan contoh 

peristiwa perubahan wujud benda 

yang dapat kembali  

Pilihan ganda C2 

 

20 

 

 

 

 

  

16. Siswa dapat menerapkan 

peristiwa perubahan benda yang 

dapat kembali ke bentuk semula 

setelah mengalami perubahan 

wujud dalam kehidupan sehari-

hari 

Pilihan ganda C3 

 

 

17 

 

 

 

  

17. Siswa dapat menerapkan 

peristiwa perubahan wujud benda 

Pilihan ganda C3 

 

18 

 

   



 
 

 

3
0
0
 

yang tidak dapat kembali ke 

bentuk semula dalam kehidupan 

sehari-hari 

18. Siswa dapat membedakan 

peristiwa perubahan wujud benda 

yang dapat kembali dan tidak 

dapat kembali  

Pilihan ganda C2 

 

14 

 

  

 

 

19. Siswa dapat memberikan contoh 

peristiwa perubahan wujud benda 

yang tidak dapat kembali ke 

bentuk semula 

Pilihan ganda C2 16    

20. Siswa dapat mendeskripsikan 

peristiwa perubahan wujud benda 

akibat proses pendinginan 

Pilihan ganda C1 

 

6 

 

   

 

Jumlah 20 7 10 3 

 

Keterangan: 

C1 = Pengetahuan 

C2 = Pemahaman 

C3 = Penerapan 

NA   
                           

             
X 100 
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Lampiran 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Contoh perubahan wujud benda 

yang dapat kembali yaitu ....  

a. buah membusuk  

b. pembuatan tempe  

c. es balok mencair  

d. besi berkarat  

2. Air yang dipanaskan akan 

berubah wujud menjadi ....  

a. es  

b. uap  

c. embun  

d. titik-titik air  

3. Perubahan wujud benda dari cair 

menjadi padat disebabkan karena 

proses ....  

a. pembakaran  

b. pemanasan  

c. pendinginan  

d. perkaratan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Buah yang menjadi layu dan 

berbau tidak sedap merupakan 

contoh perubahan benda yang 

disebabkan oleh ....  

a. pembakaran  

b. pembusukan  

c. perkaratan  

d. pendinginan  

5. Benda-benda berikut ini dapat 

mengalami proses perkaratan 

apabila terkena air atau uap 

dalam waktu yang lama, kecuali 

....  

a. rantai sepeda  

b. tiang listrik  

c. besi  

d. kayu  

6. Perubahan wujud benda dari cair 

menjadi padat disebut…. 

a. mencair 

b. membeku    

c. menguap  

d. menyublim 

 

UJI COBA INSTRUMEN 

Sekolah  : SD Negeri Kejambon 4 

Mata Pelajaran :  IPA 

Kelas / Semester :  VI (Enam) / 1 (Satu) 

Waktu pengerjaan : 60 menit 

 

PETUNJUK: 

1. Tulislah nama dan nomor absen pada kolom yang disediakan. 

2. Kerjakan soal di bawah ini secara individu. 

3. Dilarang bekerja sama maupun membuka buku. 

4. Cermati tiap soal, dan telitilah dalam menjawab. 

NAMA   : . . . . . . . . . . . . . . . . . 

NO. ABSEN  : . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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7. Perubahan wujud benda dari 

padat menjadi cair disebut…. 

a.  mencair  

b.  membeku 

c.  menguap   

d.  menyublim 

8. Perubahan wujud benda dari 

padat ke cair terjadi pada saat 

…. 

a.  mentega didinginkan 

b.  air menjadi es 

c.  coklat dipanaskan  

d.  pisang ditumbuk 

9. Contoh benda yang dapat 

berubah wujud dari padat 

menjadi gas yaitu …. 

a. batu bata  

b. kapur barus 

c. es batu  

d. sirup 

10. Contoh benda yang dapat 

berubah wujud dari padat 

menjadi cair yaitu…. 

a.  lilin yang dibakar  

b.  air yang didinginkan   

c.  kapur barus yang didiamkan 

d.  nasi yang dimasak 

11. Di bawah ini merupakan faktor-

faktor yang dapat menyebabkan 

benda mengalami perubahan 

sifat, kecuali .... 

a.  pembusukan 

b.  pemanasan 

c.  pendinginan  

d.  pencairan 

12. Proses perkaratan pada besi 

menyebabkan benda mengalami 

perubahan .... 

a. warna 

b. bentuk 

c. bau 

d. kelenturan 

 

 

 

13. Jika kamu menyimpan air di 

dalam freezer lemari es maka .... 

a. wujud air tetap 

b. air membeku menjadi es 

c. air menguap 

d. warna air berubah 

14. Kayu yang dibakar, warnanya 

berubah menjadi .... 

a. hitam 

b. cokelat 

c. putih 

d. abu-abu 

15. Sampah yang dibakar akan 

mengalami perubahan sifat 

berikut, kecuali .... 

a. bentuk berubah 

b. berbau tidak sedap 

c. menjadi segar 

d. warna berubah 

16. Benda padat akan berubah wujud 

menjadi gas setelah mengalami 

proses …. 

a. pendinginan 

b. pemanasan 

c. penyubliman 

d. pembusukan 

17. Perubahan wujud benda yang 

terjadi pada saat air dipanaskan 

secara terus menerus hingga 

habis yaitu dari …. 

a. gas ke cair 

b. padat ke cair 

c. cair ke gas 

d. cair ke padat 
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18.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar di atas terjadi 

peristiwa perubahan wujud 

benda yaitu …. 

a. mengembun 

b. mencair 

c. menyublim 

d. membeku 

19. Wujud cair berubah menjadi 

padat karena mengalami proses 

…. 

a. pemanasan  

b. pendinginan 

c. penyubliman 

d. pembakaran 

20. Perubahan sifat-sifat benda: 

1. bentuk  

2. warna 

3. kelenturan 

4. bau 

Pembakaran dapat menyebabkan 

benda mengalami perubahan …. 

a. 1 dan 3 

b. 2 dan 4 

c. 1, 2, dan 3 

d. 1, 2, 3, dan 4 

 

 

 

 

 

21. Peristiwa berikut yang 

merupakan proses pembusukan 

yaitu …. 

a. kertas berubah menjadi abu 

b. gula yang melarut dalam air 

c. warna besi berubah menjadi 

coklat 

d. warna buah jeruk berubah 

menjadi coklat 

22. Benda yang dapat mengalami 

perkaratan yaitu …. 

a. gergaji 

b. buku 

c. kantong plastik 

d. botol kaca 

23. Salah satu ciri buah yang 

mengalami pembusukan yaitu …. 

a. tampak segar 

b. berbau harum  

c. menjadi lunak 

d. makin keras 

24. Benda yang dapat berubah sifat 

bila dicampur dengan air yaitu 

…. 

a. terigu 

b. kayu 

c. karet 

d. batu 

25. Peristiwa berikut ini yang 

merupakan proses pemanasan 

suatu benda yaitu …. 

a. kaleng minyak berkarat saat 

dibiarkan di tempat terbuka 

b. buah apel menjadi busuk 

ketika dibiarkan terus-

menurus 

c. es batu mencair ketika 

dibiarkan di tempat terbuka 

d. kayu menjadi abu setelah 

dibakar 

26. Sebatang lilin yang dipanaskan 

akan …. 

a. meleleh 

b. membeku 

c. mengeras 

d. menggumpal 
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27. Contoh perubahan wujud benda 

yang dapat kembali yaitu …. 

a. kertas yang dibakar  

b. es yang mencair 

c. tomat yang membusuk 

d. susu menjadi masam 

28. Perubahan wujud benda yang 

dapat kembali terjadi pada .... 

a. es batu   

b. besi berkarat 

c. arang 

d. nasi 

29. Benda yang dapat kembali ke 

wujud semula setelah dipanaskan 

yaitu …. 

a. kayu  

b. kertas 

c. lilin 

d. kain 

30. Contoh perubahan wujud benda 

yang dapat kembali yaitu …. 

a. buah membusuk 

b. pembuatan tempe 

c. es balok mencair 

d. besi berkarat 

31. Salah satu ciri perubahan wujud 

benda yang tidak dapat kembali 

yaitu …. 

a. dapat kembali ke bentuk 

semula 

b. tidak dapat kembali ke bentuk 

semula 

c. tidak menghasilkan zat baru 

d. tidak terjadi perubahan 

bentuk 

32. Mentega akan mencair ketika 

dipanaskan. Jika cairan mentega 

didinginkan, yang terjadi yaitu 

mentega …. 

a. memadat kembali 

b. tidak mengalami perubahan 

c. menguap 

d. berubah menjadi minyak 

goreng 

33. Kain tidak dapat kembali ke 

wujud semula setelah melalui 

proses …. 

a. pencampuran dengan air 

b. pendinginan 

c. pelarutan 

d. pembakaran 

34. Perubahan wujud benda yang 

tidak dapat kembali terjadi pada 

peristiwa …. 

a. pemanasan lilin 

b. kayu terbakar 

c. es mencair 

d. air membeku 

35. Berikut ini merupakan contoh 

peristiwa perubahan wujud benda 

yang tidak dapat kembali, kecuali 

…. 

a. beras yang dimasak 

b. mangga masak 

c. kertas yang dibakar 

d. pemanasan lilin 

36. Diantara peristiwa berikut, yang 

menunjukkan perubahan wujud 

benda yang dapat kembali yaitu 

…. 

a. buah pepaya jatuh ke tanah 

karena masak lalu membusuk 

b. daun-daun pepohonan 

berguguran di halaman 

menjadi kering dan coklat 

c. paku yang didiamkan lama 

kelamaan akan berkarat 

d. coklat meleleh di tanganmu 

37. Contoh benda hasil perubahan 

wujud yang tidak dapat kembali 

yaitu …. 

a. es batu 

b. air asin karena garam 

c. daun yang mengering 

d. mentega yang dipanaskan 
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38. Contoh perubahan wujud benda 

yang dapat kembali yaitu …. 

a. pembakaran 

b. pembusukan 

c. perkaratan 

d. pendinginan 

39. Benda yang dapat berubah wujud 

jika mengalami pemanasan dan 

pendinginan, kemudian dapat 

kembali ke wujud semula yaitu 

…. 

a. kertas 

b. semen 

c. tanah 

d. air 

40. Perubahan wujud benda berikut 

yang dapat kembali ke bentuk 

semula yaitu peristiwa …. 

a. perkaratan besi 

b. pembekuan air 

c. pembusukan sayuran 

d. pembakaran kertas 

 

 

 

41. Benda yang dapat kembali ke 

wujud semula setelah dipanaskan 

yaitu …. 

a. kayu 

b. lilin 

c. kertas 

d. kain 

42. Perubahan wujud benda yang 

dapat kembali terjadi pada 

peristiwa berikut, kecuali …. 

a. pemanasan lilin 

b. kayu terbakar 

c. es mencair 

d. air membeku 

43. Perubahan wujud benda yang 

dapat kembali terjadi pada …. 

a. sayuran yang membusuk 

b. semen yang dicampur air 

c. kayu yang dibakar 

d. air yang membeku 

44. Contoh perubahan wujud benda 

yang dapat kembali ke bentuk 

semula yaitu …. 

a. pembuatan es batu 

b. besi berkarat 

c. pembuatan arang 

d. pembuatan nasi 
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Lampiran 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Benda-benda berikut ini dapat 

mengalami proses perkaratan 

apabila terkena air atau uap 

dalam waktu yang lama, kecuali 

....  

a. rantai sepeda  

b. tiang listrik  

c. besi  

d. kayu  

2. Perubahan wujud benda dari 

padat menjadi cair disebut…. 

a. mencair  

b. membeku 

c. menguap   

d. menyublim 

3. Perubahan wujud benda dari 

padat ke cair terjadi pada saat 

…. 

a.  mentega didinginkan 

b.  air menjadi es 

c.  coklat dipanaskan  

d.  pisang ditumbuk 

 

 

4. Contoh benda yang dapat 

berubah wujud dari padat 

menjadi cair yaitu…. 

a.  lilin yang dibakar  

b.  air yang didinginkan  

c.  kapur barus yang 

didiamkan 

d.  nasi yang dimasak 

5. Proses perkaratan pada besi 

menyebabkan benda mengalami 

perubahan .... 

a. warna 

b. bentuk 

c. bau 

d. kelenturan 

6. Jika kamu menyimpan air di 

dalam freezer lemari es maka .... 

a. wujud air tetap 

b. air membeku menjadi es 

c. air menguap 

d. warna air berubah 

 

 

 

   SOAL PRETEST dan POSTTEST 

Sekolah  : SD Negeri Kejambon ….. 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas / Semester : V (Lima) / 1 (Satu) 

Materi : Perubahan Sifat Benda 

Waktu pengerjaan : 20 menit 
PETUNJUK: 

1. Tulislah nama dan nomor absen pada kolom yang disediakan. 

2. Kerjakan soal di bawah ini secara individu. 

3. Dilarang bekerja sama maupun membuka buku. 

4. Cermati tiap soal, dan telitilah dalam menjawab. 

NAMA   : . . . . . . . . . . . . . . . . . 

NO. ABSEN  : . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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7. Sampah yang dibakar akan 

mengalami perubahan sifat 

berikut, kecuali .... 

a. bentuk berubah 

b. berbau tidak sedap 

c. menjadi segar 

d. warna berubah 

8. Perubahan wujud benda yang 

terjadi pada saat air dipanaskan 

secara terus menerus hingga 

habis yaitu dari …. 

a. gas ke cair 

b. padat ke cair 

c. cair ke gas 

d. cair ke padat 

9. Wujud cair berubah menjadi 

padat karena mengalami proses 

…. 

a. pemanasan  

b. pendinginan 

c. penyubliman 

d. pembakaran 

10. Peristiwa berikut yang 

merupakan proses pembusukan 

yaitu …. 

a. kertas berubah menjadi abu 

b. gula yang melarut dalam air 

c. warna besi berubah menjadi 

coklat 

d. warna buah jeruk berubah 

menjadi coklat 

11. Benda yang dapat mengalami 

perkaratan yaitu …. 

a. gergaji 

b. buku 

c. kantong plastik 

d. botol kaca 

12. Salah satu ciri buah yang 

mengalami pembusukan yaitu …. 

a. tampak segar 

b. berbau harum  

c. menjadi lunak 

d. makin keras 

 

13. Peristiwa berikut ini yang 

merupakan proses pemanasan 

suatu benda yaitu …. 

a. kaleng minyak berkarat saat 

dibiarkan di tempat terbuka 

b. buah apel menjadi busuk 

ketika dibiarkan terus-

menurus 

c. es batu mencair ketika 

dibiarkan di tempat terbuka 

d. kayu menjadi abu setelah 

dibakar 

14. Berikut ini merupakan contoh 

peristiwa perubahan wujud benda 

yang tidak dapat kembali, kecuali 

…. 

a. beras yang dimasak 

b. mangga masak 

c. kertas yang dibakar 

d. pemanasan lilin 

15. Diantara peristiwa berikut, yang 

menunjukkan perubahan wujud 

benda yang dapat kembali yaitu 

…. 

a. buah pepaya jatuh ke tanah 

karena masak lalu membusuk 

b. daun-daun pepohonan 

berguguran di halaman 

menjadi kering dan coklat 

c. paku yang didiamkan lama 

kelamaan akan berkarat 

d. coklat meleleh di tanganmu 

16. Contoh benda hasil perubahan 

wujud yang tidak dapat kembali 

yaitu …. 

a. es batu 

b. air asin karena garam 

c. daun yang mengering 

d. mentega yang dipanaskan 
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17. Benda yang dapat berubah wujud 

jika mengalami pemanasan dan 

pendinginan, kemudian dapat 

kembali ke wujud semula yaitu 

…. 

a. kertas 

b. semen 

c. tanah 

d. air 

18. Perubahan wujud benda yang 

dapat kembali terjadi pada 

peristiwa berikut, kecuali …. 

a. pemanasan lilin 

b. kayu terbakar 

c. es mencair 

d. air membeku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Perubahan wujud benda yang 

dapat kembali terjadi pada …. 

a. sayuran yang membusuk 

b. semen yang dicampur air 

c. kayu yang dibakar 

d. air yang membeku 

20. Contoh perubahan wujud benda 

yang dapat kembali ke bentuk 

semula yaitu …. 

a. pembuatan es batu 

b. besi berkarat 

c. pembuatan arang 

d. pembuatan nasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjakan 

dengan teliti 

ya, Nak! 
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Lampiran 20 

 

KUNCI JAWABAN SOAL TES UJI COBA, PRETEST, dan POSTTEST 

(1) Kunci Jawaban Tes Uji Coba Instrumen 

 

1. C ( es balok mencair) 

2. B (uap) 

3. C (pendinginan) 

4. B (pembusukan) 

5. D (kayu) 

6. B (membeku) 

7. A (mencair) 

8. C (coklat yang dipanaskan) 

9. B (kapur barus) 

10. A (lilin yang dibakar) 

11. D (pencairan) 

12. A (warna) 

13. B (air membeku menjadi 

es) 

14. A (hitam) 

15. C (menjadi segar) 

16. C (penyubliman) 

17. C (cair ke gas) 

18. B (mencair) 

19. B (pendinginan) 

20. D (1,2,3, dan 4) 

21. D (warna buah jeruk 

berubah menjadi coklat) 

22. A (gergaji) 

23. C (menjadi lunak) 

24. A (terigu)  

25. C (es batu mencair ketika 

dibiarkan di tempat terbuka) 

26. A (meleleh) 

27. B (es yang mencair) 

28. A (es batu) 

29. C (lilin) 

30. C (es balok mencair) 

31. B (tidak dapat kembali ke 

bentuk semula) 

32. A (memadat kembali) 

33. D (pembakaran) 

34. B (kayu terbakar) 

35. D (pemanasan lilin) 

36. D (coklat meleleh di tanganmu) 

37. C (daun yang mengering) 

38. D (pendinginan) 

39. D (air) 

40. B (pembekuan air) 

41. B (lilin) 

42. B (kayu terbakar) 

43. D (air yang membeku) 

44. A (pembuatan es batu) 
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(2) Kunci Jawaban Soal Pretest dan Posttest 

 

1. D (kayu) 

2. A (mencair) 

3. C (coklat yang 

dipanaskan) 

4. A (lilin yang dibakar) 

5. A (warna) 

6. B (air membeku menjadi 

es) 

7. C (menjadi segar) 

8. C (cair ke gas) 

9. B (mencair) 

10. B (pendinginan) 

11. D (warna buah jeruk berubah 

menjadi coklat) 

12. A (gergaji) 

13. C (menjadi lunak) 

14. C (es batu mencair ketika 

dibiarkan di tempat terbuka) 

15. D (pemanasan lilin) 

16. C (daun yang mengering) 

17. D (air) 

18. B (kayu terbakar) 

19. D (air yang membeku) 

20. A (pembuatan es batu) 
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Lampiran 21 

INSTRUMEN PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/ semester  : V/1 

Pelaksanaan   : ...... November 2013 
 

Petunjuk 

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 
Total 

Skor 

1 2 3 4 5 6 7 
 

a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 
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Lampiran 22 

DESKRIPTOR 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

 

1. Ketekunan siswa dalam melaksanakan tugas yang diberikan guru 

Untuk menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa memahami tugas yang diberikan guru. 

b. Siswa menyelesaikan tugas secara individu. 

c. Siswa menyelesaikan tugas bersama saat bekerja dalam kelompok. 

d. Siswa menyelesaikan tugas tepat waktu. 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

2. Kerja keras siswa dalam menganalisis terjadinya suatu peristiwa 

Untuk menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa mampu mengkonstruksi pengetahuan yang telah dimiliki dalam 

menganalisis terjadinya suatu peristiwa  

b. Siswa mampu menemukan hubungan faktor penyebab terjadinya suatu 

peristiwa dengan pengalaman yang telah dimiliki 

c. Siswa meminta bimbingan guru saat mengalami kesulitan. 

d. Siswa menggunakan berbagai strategi dalam upaya menganalisis 

terjadinya suatu peristiwa. 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

3. Kerjasama pada saat kerja kelompok 

Untuk menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa berinteraksi dengan setiap anggota kelompok. 

b. Siswa memberikan dan menerima usulan pendapat dalam upaya 

menganalisis terjadinya suatu peristiwa 

c. Berdiskusi mencari faktor penyebab terjadinya suatu peristiwa 

d. Mengutamakan kesepakatan kelompok. 
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Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

4. Ketekunan siswa  dalam melakukan percobaan 

Untuk menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa melakukan percobaan sendiri dengan bimbingan guru 

b. Siswa mengamati percobaan dengan cermat dan sungguh-sungguh  

c. Siswa menuliskan hasil pengamatan pada percobaan 

d. Siswa menganalisis terjadinya suatu peristiwa berdasarkan hasil 

pengamatan pada percobaan  

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

5. Keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan kepada siswa lain atau guru 

Untuk menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa bertanya tanpa ditunjuk oleh guru atau siswa lain. 

b. Pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan materi pelajaran. 

c. Menyampaikan pertanyaan secara jelas dan singkat. 

d. Menyampaikan pertanyaan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang 

baik dan benar. 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

6. Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat atau tanggapan 

Untuk menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa mengemukakan pendapat atau tanggapan tanpa ditunjuk oleh guru 

atau siswa lain. 

b. Siswa mengemukakan pendapat atau tanggapan yang logis. 

c. Siswa mengemukakan pendapat untuk menjawab pertanyaan berkaitan 

dengan terjadinya suatu peristiwa. 

d. Siswa mengemukakan tanggapan terhadap presentasi siswa lain. 
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Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

7. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja 

Untuk menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut: 

a. Mempresentasikan hasil kerja dengan kesadaran sendiri. 

b. Mempresentasikan hasil kerja dengan percaya diri. 

c. Mempresentasikan hasil kerja dengan baik. 

d. Mempresentasikan hasil kerja dengan baik dan benar. 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 23 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI KEJAMBON 4 

Alamat: Jalan Nakula Utara  (0283) 3320249 Kode Pos 52124 Tegal  
 

Daftar Nilai Soal Tes Uji Coba di Kelas Ujicoba 

SDN Kejambon 4 Kota Tegal 

Pembelajaran IPA Materi Perubahan Sifat Benda 

 
 

Nomor 

Urut 
Nama Siswa Nilai 

1 Aldi Gunawan P. 63.64 

2 Dimas Mantoro 81.82 

3 Oktian 95.45 

4 Andrian P. 54.55 

5 Dina Aulia R. 65.91 

6 Eka Wiranto 75.00 

7 Moh. Zaenudin 36.36 

8 Amelia Yunika 63.64 

9 Fajar Sidiq 81.82 

10 Fathimatuz Zahra 97.73 

11 Isa Hidayatullah 93.18 

12 Nazira Try B. 88.64 

13 Nur Santi 90.91 

14 Nur Amaliyah K. 43.18 

15 Oki Indah A. 40.91 

16 Riski Nurul A. 84.09 

17 Shifana Zalfa 88.64 

18 Andini Sherly K. 59.09 

19 Nurul Aida Putri 95.45 

20 M. Fachrul Rozy 86.36 

21 Puti Eka W. 84.09 

22 Yudha Adi P. 79.55 

Jumlah 1650.00 

Rata-rata 75.00 
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Lampiran 24 

Output SPSS Versi 19 

UJI VALIDITAS BUTIR SOAL 

 

Correlations 

  Total    Total 

No.1 Pearson 

Correlation 
.627

**
 

 No.23 Pearson 

Correlation 
.460

*
 

Sig. (2-tailed) 
.002 

  Sig. (2-tailed) 
.031 

N 
22 

  N 
22 

No.2 Pearson 

Correlation 
.302 

 No.24 Pearson 

Correlation 
.378 

Sig. (2-tailed) 
.171 

  Sig. (2-tailed) 
.083 

N 
22 

  N 
22 

No.3 Pearson 

Correlation 
.568

**
 

 No.25 Pearson 

Correlation 
.497

*
 

Sig. (2-tailed) 
.006 

  Sig. (2-tailed) 
.019 

N 
22 

  N 
22 

No.4 Pearson 

Correlation 
.
a
 

 No.26 Pearson 

Correlation 
.
a
 

Sig. (2-tailed) 
. 

  Sig. (2-tailed) 
. 

N 
22 

  N 
22 

No.5 Pearson 

Correlation 
.826

**
 

 No.27 Pearson 

Correlation 
.
a
 

Sig. (2-tailed) 
.000 

  Sig. (2-tailed) 
. 

N 
22 

  N 
22 

No.6 Pearson 

Correlation 
.608

**
 

 No.28 Pearson 

Correlation 
.470

*
 

Sig. (2-tailed) 
.003 

  Sig. (2-tailed) 
.027 

N 
22 

  N 
22 

No.7 Pearson 

Correlation 
.726

**
 

 No.29 Pearson 

Correlation 
.
a
 

Sig. (2-tailed) 
.000 

  Sig. (2-tailed) 
. 

N 
22 

  N 
22 

No.8 Pearson 

Correlation 
.791

**
 

 No.30 Pearson 

Correlation 
.627

**
 

Sig. (2-tailed) 
.000 

  Sig. (2-tailed) 
.002 

N 
22 

  N 
22 
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No.9 Pearson 

Correlation 
.044 

 No.31 Pearson 

Correlation 
.278 

Sig. (2-tailed) 
.846 

  Sig. (2-tailed) 
.210 

N 
22 

  N 
22 

No.10 Pearson 

Correlation 
.470

*
 

 No.32 Pearson 

Correlation 
.367 

Sig. (2-tailed) 
.027 

  Sig. (2-tailed) 
.093 

N 
22 

  N 
22 

No.11 Pearson 

Correlation 
.145 

 No.33 Pearson 

Correlation 
.345 

Sig. (2-tailed) 
.519 

  Sig. (2-tailed) 
.116 

N 
22 

  N 
22 

No.12 Pearson 

Correlation 
.595

**
 

 No.34 Pearson 

Correlation 
.216 

Sig. (2-tailed) 
.004 

  Sig. (2-tailed) 
.335 

N 
22 

  N 
22 

No.13 Pearson 

Correlation 
.608

**
 

 No.35 Pearson 

Correlation 
.800

**
 

Sig. (2-tailed) 
.003 

  Sig. (2-tailed) 
.000 

N 
22 

  N 
22 

No.14 Pearson 

Correlation 
.078 

 No.36 Pearson 

Correlation 
.826

**
 

Sig. (2-tailed) 
.729 

  Sig. (2-tailed) 
.000 

N 
22 

  N 
22 

No.15 Pearson 

Correlation 
.890

**
 

 No.37 Pearson 

Correlation 
.431

*
 

Sig. (2-tailed) 
.000 

  Sig. (2-tailed) 
.045 

N 
22 

  N 
22 

No.16 Pearson 

Correlation 
.367 

 No.38 Pearson 

Correlation 
.460

*
 

Sig. (2-tailed) 
.093 

  Sig. (2-tailed) 
.031 

N 
22 

  N 
22 

No.17 Pearson 

Correlation 
.538

**
 

 No.39 Pearson 

Correlation 
.871

**
 

Sig. (2-tailed) 
.010 

  Sig. (2-tailed) 
.000 

N 

 

 

22 
  N 

22 
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No.18 Pearson 

Correlation 
.059 

 No.40 Pearson 

Correlation 
.591

**
 

Sig. (2-tailed) 
.795 

  Sig. (2-tailed) 
.004 

N 
22 

  N 
22 

No.19 Pearson 

Correlation 
.781

**
 

 No.41 Pearson 

Correlation 
.406 

Sig. (2-tailed) 
.000 

  Sig. (2-tailed) 
.061 

N 
22 

  N 
22 

No.20 Pearson 

Correlation 
.460

*
 

 No42 Pearson 

Correlation 
.657

**
 

Sig. (2-tailed) 
.031 

  Sig. (2-tailed) 
.001 

N 
22 

  N 
22 

No.21 Pearson 

Correlation 
.460

*
 

 No.43 Pearson 

Correlation 
.431

*
 

 Sig. (2-tailed) 
.031 

  Sig. (2-tailed) 
.045 

 N 
22 

  N 
22 

No.22 Pearson 

Correlation 
.871

**
 

 No.44 Pearson 

Correlation 
.890

**
 

 Sig. (2-tailed) 
.000 

  Sig. (2-tailed) 
.000 

 N 
22 

  N 
22 

    skor

total 

Pearson 

Correlation 

1 

     Sig. (2-tailed)  

     N 22 

 

 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

a. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 25 

REKAPITULASI UJI VALIDITAS SOAL TES UJI COBA 

rtabel = 0.423; taraf signifikansi 0.05; n= 22 

 

Nomor 

Item 

Pearson 

Correlations 

(r11) 

r  

tabel 
Validitas 

 

 

 

 

 

 

Nomor 

Item 

Pearson 

Correlations 

(r11) 

r  

tabel 
Validitas 

1 0.627 0.423 Valid 23 0.460 0.423 Valid 

2 0.302 0.423 Tidak Valid 24 0.378 0.423 Tidak Valid 

3 0.568 0.423 Valid 25 0.497 0.423 Valid 

4 .a 0.423 Tidak Valid 26 .a 0.423 Tidak Valid 

5 0.826 0.423 Valid 27 .a 0.423 Tidak Valid 

6 0.608 0.423 Valid 28 0.470 0.423 Valid 

7 0.726 0.423 Valid 29 .a 0.423 Tidak Valid 

8 0.791 0.423 Valid 30 0.627 0.423 Valid 

9 0.044 0.423 Tidak Valid 31 0.278 0.423 Tidak Valid 

10 0.470 0.423 Valid 32 0.367 0.423 Tidak Valid 

11 0.145 0.423 Tidak Valid 33 0.345 0.423 Tidak Valid 

12 0.595 0.423 Valid 34 0.216 0.423 Tidak Valid 

13 0.608 0.423 Valid 35 0.800 0.423 Valid 

14 0.078 0.423 Tidak Valid 36 0.826 0.423 Valid 

15 0.890 0.423 Valid 37 0.431 0.423 Valid 



 
 

 

3
2
0
 

Nomor 

Item 

Pearson 

Correlations 

(r11) 

r  

tabel 
Validitas 

Nomor 

Item 

Pearson 

Correlations 

(r11) 

r  

tabel 
Validitas 

16 0.367 0.423 Tidak Valid 38 0.460 0.423 Valid 

17 0.538 0.423 Valid 39 0.871 0.423 Valid 

18 0.059 0.423 Tidak Valid 40 0.591 0.423 Valid 

19 0.781 0.423 Valid 41 0.406 0.423 Tidak Valid 

20 0.460 0.423 Valid 42 0.657 0.423 Valid 

21 0.460 0.423 Valid 43 0.431 0.423 Valid 

22 0.871 0.423 Valid 44 0.890 0.423 Valid 

 

   Keterangan: baris biru menandakan soal tersebut sudah valid, yaitu sejumlah 28 soal. 
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Lampiran 26 

 

PERHITUNGAN RELIABILITAS SOAL TES 

MENGGUNAKAN RUMUS KR-21 

 

Diketahui:  

k= 44; M= 33; V1= 68,19 

 

    (
 

   
)(   

      

   
) 

    (
  

    
)(   

          

          
) 

           (   
       

       
) 

           (   
     

       
) 

                       

                    

          

Keterangan: 

     =    reliabilitas instrumen  

k     =    banyak butir soal 

m =    skor rata-rata 

    =    varians total 

Nilai reliabilitas per item dilihat dari perbandingan antara rhitung dengan rtabel. 

Jika rhitung > rtabel, maka item tersebut dikatakan reliabel. Dari hasil penghitungan 

menggunakan rumus Kuder dan Richardson (KR-21) diperoleh data perbandingan 

rhitung sebesar 0,899 lebih besar dari rtabel sebesar 0,423. Dengan demikian dari 

hasil rhitung dibanding rtabel diperoleh rhitung > rtabel, maka semua butir soal 

dinyatakan sudah reliabel. 
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Lampiran 27 

Pembagian Kelompok Atas dan Bawah 

 

Soal 1 – 15 

 

No 
          No Soal 

Nama 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Aldi Gunawan P. 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 

2 Dimas Mantoro 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 

3 Oktian 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

4 Andrian P. 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

5 Dina Aulia R. 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 

6 Eka Wiranto 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

7 Moh. Zaenudin 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 

8 Amelia Yunika 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 

9 Fajar Sidiq 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

10 Fathimatuz Zahra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

11 Isa Hidayatullah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

12 Nazira Try B. 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

13 Nur Santi 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

14 Nur Amaliyah K. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

15 Oki Indah A. 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 

16 Riski Nurul A. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 



 
 

 

3
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17 Shifana Zalfa 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

18 Andini Sherly K. 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 

19 Nurul Aida Putri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

20 M. Fachrul Rozy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 

21 Puti Eka W. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

22 Yudha Adi P. 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 

Total 20 15 20 22 12 20 15 13 18 20 7 6 20 20 14 

 

Soal 16 – 30 

 

No 
          No Soal 

Nama 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 Aldi Gunawan P. 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

2 Dimas Mantoro 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

3 Oktian 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

4 Andrian P. 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 

5 Dina Aulia R. 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

6 Eka Wiranto 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

7 Moh. Zaenudin 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 

8 Amelia Yunika 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

9 Fajar Sidiq 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

10 Fathimatuz Zahra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 Isa Hidayatullah 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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12 Nazira Try B. 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

13 Nur Santi 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 Nur Amaliyah K. 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 

15 Oki Indah A. 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 

16 Riski Nurul A. 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

17 Shifana Zalfa 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

18 Andini Sherly K. 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

19 Nurul Aida Putri 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20 M. Fachrul Rozy 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

21 Puti Eka W. 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

22 Yudha Adi P. 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

Total 16 5 20 12 3 21 15 21 19 4 22 22 20 22 20 

 

Soal 31 – 44 

 

No 
          No Soal 

Nama 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Skor 

Total 

Urut 

Skor 
Kelompok 

1 Aldi Gunawan P. 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 28 16 Bawah 

2 Dimas Mantoro 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 11 Atas 

3 Oktian 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 2 Atas 

4 Andrian P. 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 24 19 Bawah 

5 Dina Aulia R. 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 29 15 Bawah 
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6 Eka Wiranto 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 33 14 Bawah 

7 Moh. Zaenudin 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 16 22 Bawah 

8 Amelia Yunika 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 28 17 Bawah 

9 Fajar Sidiq 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 36 12 Bawah 

10 Fathimatuz Zahra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 1 Atas 

11 Isa Hidayatullah 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 4 Atas 

12 Nazira Try B. 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 6 Atas 

13 Nur Santi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 5 Atas 

14 Nur Amaliyah K. 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 19 20 Bawah 

15 Oki Indah A. 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 18 21 Bawah 

16 Riski Nurul A. 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 9 Atas 

17 Shifana Zalfa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 7 Atas 

18 Andini Sherly K. 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 26 18 Bawah 

19 Nurul Aida Putri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 3 Atas 

20 M. Fachrul Rozy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 8 Atas 

21 Puti Eka W. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 10 Atas 

22 Yudha Adi P. 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 13 Bawah 

Total 15 16 19 20 11 12 20 21 15 19 21 19 20 14 726   
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Lampiran 28 

 

TABEL TINGKAT KESUKARAN DAN 

DAYA BEDA SOAL TES UJI COBA 

 

(1) Tabel Tingkat Kesukaran Soal Tes Uji Coba 

No. Soal B Js P Kriteria 

1.  20 22 0.91 Mudah 

2.  15 22 0.68 Sedang 

3.  20 22 0.91 Mudah 

4.  22 22 1.00 Mudah 

5.  12 22 0.55 Sedang 

6.  20 22 0.91 Mudah 

7.  15 22 0.68 Sedang 

8.  13 22 0.59 Sedang 

9.  18 22 0.82 Mudah 

10.  20 22 0.91 Mudah 

11.  7 22 0.32 Sedang 

12.  6 22 0.27 Sulit 

13.  20 22 0.91 Mudah 

14.  20 22 0.91 Mudah 

15.  14 22 0.64 Sedang 

16.  16 22 0.73 Mudah 

17.  5 22 0.23 Sulit 

18.  20 22 0.91 Mudah 

19.  12 22 0.55 Sedang 

20.  3 22 0.14 Sulit 

21.  21 22 0.95 Mudah 

22.  15 22 0.68 Sedang 

23.  21 22 0.95 Mudah 

24.  19 22 0.86 Mudah 

25.  4 22 0.18 Sulit 

26.  22 22 1.00 Mudah 

27.  22 22 1.00 Mudah 

28.  20 22 0.91 Mudah 

29.  22 22 1.00 Mudah 

30.  20 22 0.91 Mudah 

31.  15 22 0.68 Sedang 
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32.  16 22 0.73 Mudah 

33.  19 22 0.86 Mudah 

34.  20 22 0.91 Mudah 

35.  11 22 0.50 Sedang 

36.  12 22 0.55 Sedang 

37.  20 22 0.91 Mudah 

38.  21 22 0.95 Mudah 

39.  15 22 0.68 Sedang 

40.  19 22 0.86 Mudah 

41.  21 22 0.95 Mudah 

42.  19 22 0.86 Mudah 

43.  20 22 0.91 Mudah 

44.  14 22 0.64 Sedang 

  

Ket :  baris warna biru menandakan soal tersebut adalah soal yang 

sudah valid dan reliabel. 

 

 

(2) Tabel Daya Beda Soal Tes Uji Coba 

 

No. Soal BA JA BB JB PA PB D Kriteria 

1.  11 11 9 11 1.00 0.82 0.18 Jelek 

2.  9 11 6 11 0.82 0.55 0.27 Cukup 

3.  11 11 9 11 1.00 0.82 0.18 Jelek 

4.  11 11 11 11 1.00 1.00 0.00 Jelek 

5.  10 11 2 11 0.91 0.18 0.73 Baik Sekali 

6.  11 11 9 11 1.00 0.82 0.18 Jelek 

7.  10 11 5 11 0.91 0.45 0.45 Baik 

8.  10 11 3 11 0.91 0.27 0.64 Baik 

9.  9 11 9 11 0.82 0.82 0.00 Jelek 

10.  11 11 8 11 1.00 0.73 0.27 Cukup 

11.  4 11 3 11 0.36 0.27 0.09 Jelek 

12.  6 11 0 11 0.55 0.00 0.55 Baik 

13.  11 11 8 11 1.00 0.73 0.27 Cukup 

14.  10 11 10 11 0.91 0.91 0.00 Jelek 

15.  11 11 3 11 1.00 0.27 0.73 Baik Sekali 

16.  10 11 6 11 0.91 0.55 0.36 Cukup 

17.  5 11 0 11 0.45 0.00 0.45 Baik 
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18.  10 11 10 11 0.91 0.91 0.00 Jelek 

19.  10 11 2 11 0.91 0.18 0.73 Baik Sekali 

20.  3 11 0 11 0.27 0.00 0.27 Cukup 

21.  11 11 8 11 1.00 0.73 0.27 Cukup 

22.  11 11 4 11 1.00 0.36 0.64 Baik 

23.  11 11 8 11 1.00 0.73 0.27 Cukup 

24.  11 11 8 11 1.00 0.73 0.27 Cukup 

25.  4 11 0 11 0.36 0.00 0.36 Cukup 

26.  11 11 11 11 1.00 1.00 0.00 Jelek 

27.  11 11 11 11 1.00 1.00 0.00 Jelek 

28.  11 11 9 11 1.00 0.82 0.18 Jelek 

29.  11 11 11 11 1.00 1.00 0.00 Jelek 

30.  11 11 9 11 1.00 0.82 0.18 Jelek 

31.  9 11 6 11 0.82 0.55 0.27 Cukup 

32.  10 11 6 11 0.91 0.55 0.36 Cukup 

33.  10 11 9 11 0.91 0.82 0.09 Jelek 

34.  10 11 10 11 0.91 0.91 0.00 Jelek 

35.  10 11 1 11 0.91 0.09 0.82 Baik Sekali 

36.  11 11 1 11 1.00 0.09 0.91 Baik Sekali 

37.  11 11 8 11 1.00 0.73 0.27 Cukup 

38.  11 11 10 11 1.00 0.91 0.09 Jelek 

39.  11 11 4 11 1.00 0.36 0.64 Baik 

40.  11 11 8 11 1.00 0.73 0.27 Cukup 

41.  11 11 10 11 1.00 0.91 0.09 Jelek 

42.  11 11 8 11 1.00 0.73 0.27 Cukup 

43.  11 11 8 11 1.00 0.73 0.27 Cukup 

44.  11 11 3 11 1.00 0.27 0.73 Baik Sekali 

 

Ket : Soal dengan kriteria “jelek” dan “tidak baik” tidak digunakan 
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Lampiran 29 

KESIMPULAN 

HASIL TES UJI COBA  

 

No. Soal Validitas Reliabilitas 
Tingkat 

Kesukaran 
Daya Beda Keputusan 

1.  Valid Reliabel Mudah Jelek Tidak Dapat Digunakan 

2.  Tidak Valid Reliabel Sedang Cukup Tidak Dapat Digunakan 

3.  Valid Reliabel Mudah Jelek Tidak Dapat Digunakan 

4.  Tidak Valid Reliabel Mudah Jelek Tidak Dapat Digunakan 

5.  Valid Reliabel Sedang Baik Sekali Dapat Digunakan 

6.  Valid Reliabel Mudah Jelek Tidak Dapat Digunakan 

7.  Valid Reliabel Sedang Baik Dapat Digunakan 

8.  Valid Reliabel Sedang Baik Dapat Digunakan 

9.  Tidak Valid Reliabel Mudah Jelek Tidak Dapat Digunakan 

10.  Valid Reliabel Mudah Cukup Dapat Digunakan 

11.  Tidak Valid Reliabel Sedang Jelek Tidak Dapat Digunakan 

12.  Valid Reliabel Sulit Baik Dapat Digunakan 

13.  Valid Reliabel Mudah Cukup Dapat Digunakan 

14.  Tidak Valid Reliabel Mudah Jelek Tidak Dapat Digunakan 

15.  Valid Reliabel Sedang Baik Sekali Dapat Digunakan 

16.  Tidak Valid Reliabel Mudah Cukup Tidak Dapat Digunakan 

17.  Valid Reliabel Sulit Baik Dapat Digunakan 

18.  Tidak Valid Reliabel Mudah Jelek Tidak Dapat Digunakan 

19.  Valid Reliabel Sedang Baik Sekali Dapat Digunakan 

20.  Valid Reliabel Sulit Cukup Dapat Digunakan 

21.  Valid Reliabel Mudah Cukup Dapat Digunakan 

22.  Valid Reliabel Sedang Baik Dapat Digunakan 

23.  Valid Reliabel Mudah Cukup Dapat Digunakan 

24.  Tidak Valid Reliabel Mudah Cukup Tidak Dapat Digunakan 

25.  Valid Reliabel Sulit Cukup Dapat Digunakan 

26.  Tidak Valid Reliabel Mudah Jelek Tidak Dapat Digunakan 

27.  Tidak Valid Reliabel Mudah Jelek Tidak Dapat Digunakan 

28.  Valid Reliabel Mudah Jelek Tidak Dapat Digunakan 

29.  Tidak Valid Reliabel Mudah Jelek Tidak Dapat Digunakan 

30.  Valid Reliabel Mudah Jelek Tidak Dapat Digunakan 

31.  Tidak Valid Reliabel Sedang Cukup Tidak Dapat Digunakan 

32.  Tidak Valid Reliabel Mudah Cukup Tidak Dapat Digunakan 

33.  Tidak Valid Reliabel Mudah Jelek Tidak Dapat Digunakan 
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No. Soal Validitas Reliabilitas 
Tingkat 

Kesukaran 
Daya Beda Keputusan 

34.  Tidak Valid Reliabel Mudah Jelek Tidak Dapat Digunakan 

35.  Valid Reliabel Sedang Baik Sekali Dapat Digunakan 

36.  Valid Reliabel Sedang Baik Sekali Dapat Digunakan 

37.  Valid Reliabel Mudah Cukup Dapat Digunakan 

38.  Valid Reliabel Mudah Jelek Tidak Dapat Digunakan 

39.  Valid Reliabel Sedang Baik Dapat Digunakan 

40.  Valid Reliabel Mudah Cukup Dapat Digunakan 

41.  Tidak Valid Reliabel Mudah Jelek Tidak Dapat Digunakan 

42.  Valid Reliabel Mudah Cukup Dapat Digunakan 

43.  Valid Reliabel Mudah Cukup Dapat Digunakan 

44. Valid Reliabel Sedang Baik Sekali Dapat Digunakan 

  

Ket : baris biru menandakan soal tersebut telah memenuhi syarat sebagai 

instrumen penelitian, sehingga dapat digunakan. Soal yang dapat digunakan 

adalah 22 butir. 
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Lampiran 30 

 

SOAL YANG DIGUNAKAN SEBAGAI INSTRUMEN PENELITIAN 

(PRETEST DAN POSTTEST) 

 

No. Soal Validitas Reliabilitas 
Tingkat 

Kesukaran 
Daya Beda Keputusan 

1.  Valid Reliabel Mudah Jelek Tidak Digunakan 

2.  Tidak Valid Reliabel Sedang Cukup Tidak Digunakan 

3.  Valid Reliabel Mudah Jelek Tidak Digunakan 

4.  Tidak Valid Reliabel Mudah Jelek Tidak Digunakan 

5.  Valid Reliabel Sedang Baik Sekali Digunakan 

6.  Valid Reliabel Mudah Jelek Tidak Digunakan 

7.  Valid Reliabel Sedang Baik Digunakan 

8.  Valid Reliabel Sedang Baik Digunakan 

9.  Tidak Valid Reliabel Mudah Jelek Tidak Digunakan 

10.  Valid Reliabel Mudah Cukup Digunakan 

11.  Tidak Valid Reliabel Sedang Jelek Tidak Digunakan 

12.  Valid Reliabel Sulit Baik Digunakan 

13.  Valid Reliabel Mudah Cukup Digunakan 

14.  Tidak Valid Reliabel Mudah Jelek Tidak Digunakan 

15.  Valid Reliabel Sedang Baik Sekali Digunakan 

16.  Tidak Valid Reliabel Mudah Cukup Tidak Digunakan 

17.  Valid Reliabel Sulit Baik Digunakan 

18.  Tidak Valid Reliabel Mudah Jelek Tidak Digunakan 

19.  Valid Reliabel Sedang Baik Sekali Digunakan 

20.  Valid Reliabel Sulit Cukup Tidak Digunakan 

21.  Valid Reliabel Mudah Cukup Digunakan 

22.  Valid Reliabel Sedang Baik Digunakan 

23.  Valid Reliabel Mudah Cukup Digunakan 

24.  Tidak Valid Reliabel Mudah Cukup Tidak Digunakan 

25.  Valid Reliabel Sulit Cukup Digunakan 

26.  Tidak Valid Reliabel Mudah Jelek Tidak Digunakan 

27.  Tidak Valid Reliabel Mudah Jelek Tidak Digunakan 

28.  Valid Reliabel Mudah Jelek Tidak Digunakan 

29.  Tidak Valid Reliabel Mudah Jelek Tidak Digunakan 

30.  Valid Reliabel Mudah Jelek Tidak Digunakan 
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31.  Tidak Valid Reliabel Sedang Cukup Tidak Digunakan 

32.  Tidak Valid Reliabel Mudah Cukup Tidak Digunakan 

33.  Tidak Valid Reliabel Mudah Jelek Tidak Digunakan 

34.  Tidak Valid Reliabel Mudah Jelek Tidak Digunakan 

35.  Valid Reliabel Sedang Baik Sekali Digunakan 

36.  Valid Reliabel Sedang Baik Sekali Digunakan 

37.  Valid Reliabel Mudah Cukup Digunakan 

38.  Valid Reliabel Mudah Jelek Tidak Digunakan 

39.  Valid Reliabel Sedang Baik Digunakan 

40.  Valid Reliabel Mudah Cukup Tidak Digunakan 

41.  Tidak Valid Reliabel Mudah Jelek Tidak Digunakan 

42.  Valid Reliabel Mudah Cukup Digunakan 

43.  Valid Reliabel Mudah Cukup Digunakan 

44.  Valid Reliabel Sedang Baik Sekali Digunakan 

 

Ket : baris biru menandakan soal yang digunakan sebagai instrumen penelitian. 

Soal-soal tersebut telah memenuhi syarat sebagai instrumen penelitian. Soal yang 

digunakan adalah 20 butir. 
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Lampiran 31 

Perhitungan Manual 

Cara Membuat Tabel Distribusi Frekuensi 

Data Pretest IPA Siswa 

 

 Kelas Eksperimen 

Diketahui : n = 21; min = 15; max = 80; r = 65 

 

k = 1 + 3,3 log n 

 = 1 + 3,3 log 21 

 =  1 + 3,3 (1,32) 

 =  1 + 4,356 

 = 5,356 (dibulatkan menjadi 6)  

 

I  = 
 

 
 = 

  

 
 = 13  

 

Jadi:  batas bawah  =  15 

  Lebar interval kelas = 13 

  Banyak kelas  =  6 

 

 Kelas Kontrol 

Diketahui : n = 31; min = 25; max = 90; r = 65 

 

k = 1 + 3,3 log n 

 = 1 + 3,3 log 31 

 =  1 + 3,3 (1,49) 

 =  1 + 4,917 

 = 5,917 (dibulatkan menjadi 6)  

 

I  = 
 

 
 = 

  

 
 = 10,83 (dibulatkan menjadi 11) 

 

Jadi:  batas bawah  =  25 

  Lebar interval kelas = 11 

  Banyak kelas  =  6 
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Lampiran 32 

Perhitungan Manual 

Cara Membuat Tabel Distribusi Frekuensi 

Data Nilai Posttest IPA Siswa 

 

 Kelas Eksperimen 

Diketahui : n = 21; min = 40; max = 100; r = 60 

 

k = 1 + 3,3 log n 

 = 1 + 3,3 log 21 

 =  1 + 3,3 (1,32) 

 =  1 + 4,356 

 = 5,356 (dibulatkan menjadi 6)  

 

I  = 
 

 
 = 

  

 
 = 10 ≈ 11 

 

Jadi:  batas bawah  =  35 

  Lebar interval kelas = 11 

  Banyak  kelas  =  6 

 

 Kelas Kontrol 

Diketahui : n = 31; min = 25; max = 95; r = 70 

 

k = 1 + 3,3 log n 

 = 1 + 3,3 log 31 

 =  1 + 3,3 (1,49) 

 =  1 + 4,917 

 = 5,917 (dibulatkan menjadi 6)  

 

I  = 
 

 
 = 

  

 
 = 11,67 (dibulatkan menjadi 12) 

 

Jadi:  batas bawah  =  25 

  Lebar interval kelas = 12 

  Banyak kelas  =  6 
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Lampiran 33 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI KEJAMBON 4 

Alamat: Jalan Nakula Utara  (0283) 3320249 Kode Pos 52124 Tegal  

 

Daftar Nilai Pretest IPA Sampel Kelas V 

SDN Kejambon 4 Kota Tegal 

Pembelajaran IPA 

 

Nomor 
Nama Siswa Nilai 

Urut Induk 

1 1720 Rizki Nugraha 50 

2 1722 Siti hajar Riyana 55 

3 1725 Tegar Bimantara 45 

4 1726 Titi Wulandari 60 

5 1737 Aulia Mutiara Putri 65 

6 1741 Firman Setiawan 70 

7 1742 Feri Ariyanto 65 

8 1751 Mulhadi 60 

9 1754 Mita Agustina 35 

10 1755 Muhammad Faizal 40 

11 1756 Muhammad Yusuf 75 

12 1758 Nurul Hidayah 50 

13 1762 Rindy Febyani 50 

14 1765 Tri Mulya Ardani 80 

15 1879 Krisna Adi Prasetyo 60 

16 1880 Nissa Ayu Nurahmawati 50 

17 1881 Dionisius Adiprabowo 70 

18 1882 Nurul Isnaeni 15 

19  Lisa Wardianingrum 50 

20  Yusron 60 

21  S. Yoga M. 65 

Jumlah 1170 

Rata-rata 55.71 

 Tegal,   Februari 2014 

Mengetahui   

Kepala Sekolah Guru Kelas V 

 

        

Chumayah, S. Pd. Endang Rakhmawati 

NIP. 19680831 198806 2 001 NIP. 19660816 198806 2 004 
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Lampiran 34 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI KEJAMBON 10 

Alamat: Jalan Nakula Utara  ( 0283 ) 3320238 Kode Pos 52124 Tegal  

 

Daftar Nilai Pretest IPA Sampel Kelas V 

SDN Kejambon 10 Kota Tegal 

Pembelajaran IPA 

 

Nomor 
Nama Siswa Nilai 

Urut Induk 

1 833 Slamet Priyono 65 

2 870 Candra Ozi Pamungkas 65 

3 921 Irgi Firmansyah 45 

4 925 Lutfi Aditya 85 

5 947 Amanda Aini Nurhayati 25 

6 898 Syifa Uljanah 55 

7 911 Anika Salsabillah 50 

8 914 Aditya Nurohman 45 

9 932 Moh. Rizki Riyadi 70 

10 936 Putri Andini 75 

11 939 Suryani Kusuma J. 25 

12 959 Aenu Tafricha 70 

13 960 Afifah Haya Fadhilah 90 

14 962 Ahmad Rizki 40 

15 963 Aisyah Amalia Sari 75 

16 964 Arief Chaerul Amal 65 

17 965 Alya Putri Nabila 30 

18 967 Bimo Dwi Rizkiyanto 75 

19 970 Elisa Oktaviana 60 

20 971 Erdianto 60 

21 973 Fitri Nabila 50 

22 974 Handoyo 25 

23 975 Indah Sefiana 50 

24 978 Khubaib Akbar M. 80 

25 981 Moh. Rozak Haryo F. 65 

26 983 M. Zia Ramadhani 65 

27 991 Salma Maulana K. 60 

28 993 Siti Retno Rahmawati 30 

29 994 Sri Wulandari 40 
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30 998 Nur Fauziyah 55 

31 1067 Desta Dwi Anugerah 70 

Jumlah 1760 

Rata-rata 56.77 

 

 Tegal,   Februari 2014 

Mengetahui   

Kepala Sekolah Guru Kelas V 

 

 

      

   

Susiyati, S. Pd. Puji Astuti P., S. Pd. 

NIP. 19580817 197802 2 011 NIP. 19700121 200312 2 003 
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Lampiran 35 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI KEJAMBON 4 

Alamat: Jalan Nakula Utara  (0283) 3320249 Kode Pos 52124 Tegal  

 

Daftar Nilai Posttest IPA Sampel Kelas V 

SDN Kejambon 4 Kota Tegal 

Pembelajaran IPA 

 

Nomor 
Nama Siswa Nilai 

Urut Induk 

1 1720 Rizki Nugraha 60 

2 1722 Siti hajar Riyana 75 

3 1725 Tegar Bimantara 90 

4 1726 Titi Wulandari 75 

5 1737 Aulia Mutiara Putri 100 

6 1741 Firman Setiawan 80 

7 1742 Feri Ariyanto 90 

8 1751 Mulhadi 75 

9 1754 Mita Agustina 50 

10 1755 Muhammad Faizal 65 

11 1756 Muhammad Yusuf 90 

12 1758 Nurul Hidayah 65 

13 1762 Rindy Febyani 70 

14 1765 Tri Mulya Ardani 90 

15 1879 Krisna Adi Prasetyo 100 

16 1880 Nissa Ayu Nurahmawati 85 

17 1881 Dionisius Adiprabowo 100 

18 1882 Nurul Isnaeni 40 

19  Lisa Wardianingrum 75 

20  Yusron 75 

21  S. Yoga M. 90 

Jumlah 1640 

Rata-rata 78.10 

 Tegal,   Februari 2014 

Mengetahui   

Kepala Sekolah Guru Kelas V 

 

         

Chumayah, S. Pd. Endang Rakhmawati 

NIP. 19680831 198806 2 001 NIP. 19660816 198806 2 004 
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Lampiran 36 

 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI KEJAMBON 10 

Alamat: Jalan Nakula Utara  ( 0283 ) 3320238 Kode Pos 52124 Tegal  

 

Daftar Nilai Posttest IPA Sampel Kelas V 

SDN Kejambon 10 Kota Tegal 

Pembelajaran IPA 

 

Nomor 
Nama Siswa Nilai 

Urut Induk 

1 833 Slamet Priyono 50 

2 870 Candra Ozi Pamungkas 55 

3 921 Irgi Firmansyah 85 

4 925 Lutfi Aditya 90 

5 947 Amanda Aini Nurhayati 40 

6 898 Syifa Uljanah 75 

7 911 Anika Salsabillah 30 

8 914 Aditya Nurohman 55 

9 932 Moh. Rizki Riyadi 75 

10 936 Putri Andini 50 

11 939 Suryani Kusuma J. 45 

12 959 Aenu Tafricha 75 

13 960 Afifah Haya Fadhilah 85 

14 962 Ahmad Rizki 45 

15 963 Aisyah Amalia Sari 75 

16 964 Arief Chaerul Amal 60 

17 965 Alya Putri Nabila 55 

18 967 Bimo Dwi Rizkiyanto 90 

19 970 Elisa Oktaviana 75 

20 971 Erdianto 70 

21 973 Fitri Nabila 65 

22 974 Handoyo 40 

23 975 Indah Sefiana 65 

24 978 Khubaib Akbar M. 95 

25 981 Moh. Rozak Haryo F. 65 

26 983 M. Zia Ramadhani 80 

27 991 Salma Maulana K. 90 

28 993 Siti Retno Rahmawati 25 

29 994 Sri Wulandari 70 



340 
 

 

30 998 Nur Fauziyah 85 

31 1067 Desta Dwi Anugerah 75 

Jumlah 2035 

Rata-rata 65.65 

 

 

 Tegal,   Februari 2014 

Mengetahui   

Kepala Sekolah Guru Kelas V 

 

 

      

   

Susiyati, S. Pd. Puji Astuti P., S. Pd. 

NIP. 19580817 197802 2 011 NIP. 19700121 200312 2 003 
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Lampiran 37 

  

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN KE-1 

 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/ semester  : V/1 

Sekolah   : SD Negeri Kejambon 4 

Pelaksanaan   : 18 November 2013 
 

Petunjuk 

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 
Total 

Skor 
1 2 3 4 5 6 7 

a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

1 Rizki Nugraha √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - - √ √ √ - 22 

2 Siti hajar Riyana √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - - √ √ √ - 22 

3 Tegar Bimantara √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ 26 

4 Titi Wulandari √ √ √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - 24 

5 Aulia Mutiara Putri √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ 27 

6 Firman Setiawan √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ 25 

7 Feri Ariyanto √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ 26 

8 Mulhadi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ 27 



 
 

 

3
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No Nama 

Aspek yang dinilai 
Total 

Skor 
1 2 3 4 5 6 7 

a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

9 Mita Agustina √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ 25 

10 Muhammad Faizal √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - √ √ √ √ 23 

11 Muhammad Yusuf √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ 25 

12 Nurul Hidayah √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - - √ √ √ - 22 

13 Rindy Febyani √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ 25 

14 Tri Mulya Ardani √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ 27 

15 Krisna Adi Prasetyo √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 28 

16 Nissa Ayu N. √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ - 23 

17 Dionisius Adiprabowo √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 28 

18 Nurul Isnaeni √ √ √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - 24 

19 Lisa Wardianingrum √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ 25 

20 Yusron √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ - 23 

21 S. Yoga M. √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ 26 

 

        Tegal,   Februari 2014 

Mengetahui   

Kepala Sekolah        Guru Kelas V 

 

Chumayah, S. Pd.          Endang Rakhmawati 

NIP. 19680831 198806 2 001         NIP. 19660816 198806 2 004
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Lampiran 38 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN KE-2 

 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/ semester  : V/1 

Sekolah   : SD Negeri Kejambon 4 

Pelaksanaan   : 20 November 2013 
 

Petunjuk 

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 
Total 

Skor 
1 2 3 4 5 6 7 

a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

1 Rizki Nugraha √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ 26 

2 Siti hajar Riyana √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ 26 

3 Tegar Bimantara √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 28 

4 Titi Wulandari √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ 27 

5 Aulia Mutiara Putri √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 27 

6 Firman Setiawan √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ 25 

7 Feri Ariyanto √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ 27 

8 Mulhadi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ 26 

9 Mita Agustina √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 28 
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No Nama 

Aspek yang dinilai 
Total 

Skor 
1 2 3 4 5 6 7 

a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

10 Muhammad Faizal √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ 25 

11 Muhammad Yusuf √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ 26 

12 Nurul Hidayah √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ 25 

13 Rindy Febyani √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ 25 

14 Tri Mulya Ardani √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ √ √ 25 

15 Krisna Adi Prasetyo √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 28 

16 Nissa Ayu N. √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ 26 

17 Dionisius Adiprabowo √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ 26 

18 Nurul Isnaeni √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ 27 

19 Lisa Wardianingrum √ √ √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ 25 

20 Yusron √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ 25 

21 S. Yoga M. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ 27 

 

        Tegal,   Februari 2014 

Mengetahui   

Kepala Sekolah        Guru Kelas V 

 

 

Chumayah, S. Pd.          Endang Rakhmawati 

NIP. 19680831 198806 2 001         NIP. 19660816 198806 2 004
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Lampiran 39 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

KELAS KONTROL PERTEMUAN KE-1 

 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/ semester  : V/1 

Sekolah   : SD Negeri Kejambon 10 

Pelaksanaan   : 19 November 2013 
 

Petunjuk 

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 
Total 

Skor 
1 2 3 4 5 6 7 

a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

1 Slamet Priyono √ - √ √ - - √ √ √ - √ - - √ - - √ √ √ - √ √ √ - √ - √ - 16 

2 Candra Ozi P. √ - √ √ - - √ √ √ - √ - - √ - - √ √ √ - √ √ √ - √ - √ - 15 

3 Irgi Firmansyah √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ - - √ √ - √ √ √ - - √ √ √ - √ √ - 19 

4 Lutfi Aditya √ √ √ √ - √ - √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ - √ √ √ - √ - √ - 18 

5 Amanda Aini N. √ √ - √ √ √ √ - √ √ - √ - - √ √ √ √ - - √ √ √ - √ √ √ - 19 

6 Syifa Uljanah √ √ √ - √ - √ √ - √ √ √ - √ √ - - √ √ √ - √ √ - √ √ - - 18 

7 Anika Salsabillah √ - √ √ √ - √ - √ √ - - - √ - - √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ - 17 

8 Aditya Nurohman √ √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ - √ √ - - - - √ - 18 

9 Moh. Rizki Riyadi √ √ √ √ - - √ √ - √ - √ - - √ - √ √ √ - √ √ √ - √ - - - 16 



 
 

 

3
4
6
 

No Nama 

Aspek yang dinilai 
Total 

Skor 
1 2 3 4 5 6 7 

a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

10 Putri Andini √ √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ - - - √ √ - - √ √ 19 

11 Suryani Kusuma J. √ √ √ - √ - √ √ - √ √ √ - √ √ - √ √ √ - √ √ √ - √ - - - 18 

12 Aenu Tafricha √ - √ √ - √ √ - - - √ √ - √ - - √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - 18 

13 Afifah Haya Fadhilah √ √ √ - - - √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ - √ - √ √ - √ √ √ - 19 

14 Ahmad Rizki √ √ - - √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ - √ √ √ - √ √ - - √ √ √ - 19 

15 Aisyah Amalia Sari √ √ - - √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ √ √ √ √ - √ √ - - √ - √ - 19 

16 Arief Chaerul Amal √ - - √ √ √ √ - - √ √ √ - - - - √ √ √ - √ √ √ - - √ - - 17 

17 Alya Putri Nabila √ √ - √ √ - √ √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ √ - √ √ √ √ - - - 18 

18 Bimo Dwi Rizkiyanto √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ - - √ √ - √ - - √ √ 20 

19 Elisa Oktaviana √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ - - - - √ √ √ - √ √ √ - √ - - - 17 

20 Erdianto √ √ √ - - √ √ - √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ - √ √ - - - - √ - 17 

21 Fitri Nabila √ √ √ √ √ - √ - - √ √ √ - - - - √ √ √ - √ √ √ √ - √ - - 17 

22 Handoyo √ √ - - √ √ √ - √ - - √ - √ √ - √ √ √ - √ √ √ - √ - √ - 17 

23 Indah Sefiana √ √ √ - √ - √ - √ √ √ - - √ √ - √ √ - √ √ √ √ - √ - - - 17 

24 Khubaib Akbar M. √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ - - √ - √ √ √ - √ √ √ √ - √ - √ √ 20 

25 Moh. Rozak Haryo F. √ √ √ √ √ - √ - - √ √ √ - - - - √ √ √ - √ √ √ √ - - √ - 17 

26 M. Zia Ramadhani √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ - √ - √ - √ √ - √ √ √ √ - - √ √ 20 

27 Salma Maulana K. √ √ - √ √ √ - √ √ √ - √ - √ √ - √ √ √ - √ √ √ - √ - √ - 19 

28 Siti Retno Rahmawati √ √ √ √ √ - √ - - √ √ √ - √ - - √ √ √ - √ √ √ - - - √ - 17 

29 Sri Wulandari √ √ - √ √ - √ √ √ √ √ - - - √ - √ √ - √ √ √ √ - √ √ - - 18 
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No Nama 

Aspek yang dinilai 
Total 

Skor 
1 2 3 4 5 6 7 

a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

30 Nur Fauziyah √ √ - √ √ √ √ - √ √ √ - - - √ - √ √ √ - √ √ √ - √ √ - - 17 

31 Desta Dwi Anugerah √ √ √ - √ √ √ √ √ √ - - - √ - √ √ √ - √ √ √ √ - - √ √ √ 20 
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Lampiran 40 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

KELAS KONTROL PERTEMUAN KE-2 

 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/ semester  : V/1 

Sekolah   : SD Negeri Kejambon 10 

Pelaksanaan   : 21 November 2013 
 

Petunjuk 

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 
Total 

Skor 
1 2 3 4 5 6 7 

a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

1 Slamet Priyono √ - √ √ - - √ √ - √ √ √ - - - - √ √ √ - √ √ √ √ √ - - - 16 

2 Candra Ozi P. √ - √ √ - - √ √ - √ √ √ - √ - - √ √ √ - √ √ √ - √ - - - 16 

3 Irgi Firmansyah √ √ √ - - - - √ √ √ √ √ - - √ - √ - - √ √ √ √ - - √ √ - 16 

4 Lutfi Aditya √ √ √ - √ √ - - √ √ - √ - √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ √ 20 

5 Amanda Aini N. √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ - - √ √ √ - - √ √ 20 

6 Syifa Uljanah √ √ - √ √ √ - √ - √ √ √ - √ √ - - √ √ - - √ √ √ - - √ √ 19 

7 Anika Salsabillah √ √ √ - √ - √ - √ - - √ - - √ - √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - 17 

8 Aditya Nurohman √ √ √ - - - √ - - √ √ √ - √ - - √ √ - - √ √ √ - √ - - - 16 

9 Moh. Rizki Riyadi √ √ √ √ - - √ - √ - √ √ - √ - - √ √ √ - √ √ √ - - - √ - 16 
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No Nama 

Aspek yang dinilai 
Total 

Skor 
1 2 3 4 5 6 7 

a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

10 Putri Andini √ √ √ √ √ - √ - - √ √ √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ - √ - - √ 20 

11 Suryani Kusuma J. √ √ √ - √ √ √ - - - √ √ - √ √ - √ √ √ - √ √ √ - - √ √ - 18 

12 Aenu Tafricha √ √ √ - √ √ - - √ - √ √ - √ √ - √ √ √ - √ √ - √ √ - √ - 18 

13 Afifah Haya Fadhilah √ √ - - √ - √ √ √ √ √ - - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - 19 

14 Ahmad Rizki √ √ √ - - - √ - - - √ √ - √ √ - √ √ √ - √ √ √ - √ - - - 15 

15 Aisyah Amalia Sari √ √ - √ √ - √ - - √ √ - - √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - 19 

16 Arief Chaerul Amal √ √ √ - - - √ - √ - - √ - √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ - - √ - 17 

17 Alya Putri Nabila √ - √ - - √ √ - √ √ √ √ - √ √ - √ √ √ - √ √ - √ √ - √ - 18 

18 Bimo Dwi Rizkiyanto √ √ √ √ - - √ - √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ - √ - √ - √ - - - 17 

19 Elisa Oktaviana √ √ - - √ √ √ √ - √ √ √ - √ - √ √ √ - √ √ √ √ - √ - √ - 19 

20 Erdianto √ √ √ √ √ √ - - - √ - √ - √ √ √ √ √ - - √ √ √ - - √ √ - 18 

21 Fitri Nabila √ - √ - √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ - √ √ - - √ √ √ - √ √ √ √ 18 

22 Handoyo √ √ √ √ - - √ - √ √ - - - √ - √ √ √ √ - √ √ √ - √ - - - 15 

23 Indah Sefiana √ √ √ - √ - √ - - √ √ √ - √ √ √ - √ √ - - √ √ √ - - √ √ 18 

24 Khubaib Akbar M. √ √ - - √ - √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ - - √ √ √ - √ √ √ √ 20 

25 Moh. Rozak Haryo F. √ √ √ - - - √ - - - √ √ - - √ - √ √ √ - √ √ √ - - √ √ - 15 

26 M. Zia Ramadhani √ √ √ - - √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ - √ - √ √ √ - √ √ √ 20 

27 Salma Maulana K. √ √ √ - √ - √ - √ √ √ √ - √ - - √ √ √ - √ - √ - √ - √ - 17 

28 Siti Retno Rahmawati √ √ - - √ √ √ - √ √ - √ - √ √ - √ √ - - √ √ √ - √ √ √ - 18 

29 Sri Wulandari √ √ - - - √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ - - √ √ √ - √ - √ - 18 
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No Nama 

Aspek yang dinilai 
Total 

Skor 
1 2 3 4 5 6 7 

a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

30 Nur Fauziyah √ √ √ - √ √ √ - - - √ √ - √ √ - √ √ √ - √ √ √ - - - √ - 17 

31 Desta Dwi Anugerah √ √ √ √ - - √ - - √ √ √ - √ - √ √ √ - √ √ √ - √ - - √ - 17 
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Lampiran 41 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI KEJAMBON 4 

Alamat: Jalan Nakula Utara  (0283) 3320249 Kode Pos 52124 Tegal  

 

Rekapitulasi Nilai Aktivitas Belajar Siswa Sampel Kelas V 

SDN Kejambon 4 Kota Tegal 

Pembelajaran IPA 

Pertemuan ke 1 dan 2 

 

 

No. Nama Siswa 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Rekapitulasi 

Jml 

Skor 

Persentase 

(%) 

Jml 

Skor 

Persentase 

(%) 

Presentase 

(%) 

1 Rizki Nugraha 22 78.57 26 92.86 85.72 

2 Siti hajar Riyana 22 78.57 26 92.86 85.72 

3 Tegar Bimantara 26 92.86 28 100 96.43 

4 Titi Wulandari 24 85.71 27 96.43 91.07 

5 Aulia Mutiara Putri 27 96.43 27 96.43 96.43 

6 Firman Setiawan 25 89.29 25 89.29 89.29 

7 Feri Ariyanto 26 92.86 27 96.43 94.65 

8 Mulhadi 27 96.43 26 92.86 94.65 

9 Mita Agustina 25 89.29 28 100 94.65 

10 Muhammad Faizal 23 82.14 25 89.29 85.72 

11 Muhammad Yusuf 25 89.29 26 92.86 91.08 

12 Nurul Hidayah 22 78.57 25 89.29 83.93 

13 Rindy Febyani 25 89.29 25 89.29 89.29 

14 Tri Mulya Ardani 27 96.43 25 89.29 92.86 

15 Krisna Adi Prasetyo 28 100 28 100 100 

16 Nissa Ayu N. 23 82.14 26 92.86 87.50 

17 Dionisius A. 28 100 26 92.86 96.43 

18 Nurul Isnaeni 24 85.71 27 96.43 91.07 

19 Lisa Wardianingrum 25 89.29 25 89.29 89.29 

20 Yusron 23 82.14 25 89.29 85.72 

21 S. Yoga M. 26 92.86 27 96.43 94.65 

Jumlah 523 1867.86 550 1964.29 1916.11 

Rata-rata 24.90 88.95 26.19 93.54 91.24 
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Lampiran 42 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI KEJAMBON 10 

Alamat: Jalan Nakula Utara  ( 0283 ) 3320238 Kode Pos 52124 Tegal  

 

Rekapitulasi Nilai Aktivitas Belajar Siswa Sampel Kelas V 

SDN Kejambon 10 Kota Tegal 

Pembelajaran IPA 

Pertemuan ke 1 dan 2 

 

No. Nama Siswa 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Rekapitulasi 

Jml 

Skor 

Persentase 

(%) 

Jml 

Skor 

Persentase 

(%) 

Persentase 

(%) 

1 Slamet Priyono 16 57.14 16 57.14 57.14 

2 Candra Ozi P. 15 53.57 16 57.14 55.36 

3 Irgi Firmansyah 19 67.86 16 57.14 62.50 

4 Lutfi Aditya 18 64.29 20 71.43 67.86 

5 Amanda Aini N. 19 67.86 20 71.43 69.65 

6 Syifa Uljanah 18 64.29 19 67.86 66.08 

7 Anika Salsabillah 17 60.71 17 60.71 60.71 

8 Aditya Nurohman 18 64.29 16 57.14 60.72 

9 Moh. Rizki Riyadi 16 57.14 16 57.14 57.14 

10 Putri Andini 19 67.86 20 71.43 69.65 

11 Suryani Kusuma J. 18 64.29 18 64.29 64.29 

12 Aenu Tafricha 18 64.29 18 64.29 64.29 

13 Afifah Haya Fadhilah 19 67.86 19 67.86 67.86 

14 Ahmad Rizki 19 67.86 15 53.57 60.72 

15 Aisyah Amalia Sari 19 67.86 19 67.86 67.86 

16 Arief Chaerul Amal 17 60.71 17 60.71 60.71 

17 Alya Putri Nabila 18 64.29 18 64.29 64.29 

18 Bimo Dwi Rizkiyanto 20 71.43 17 60.71 66.07 

19 Elisa Oktaviana 17 60.71 19 67.86 64.29 

20 Erdianto 17 60.71 18 64.29 62.50 

21 Fitri Nabila 17 60.71 18 64.29 62.50 

22 Handoyo 17 60.71 15 53.57 57.14 

23 Indah Sefiana 17 60.71 18 64.29 62.50 

24 Khubaib Akbar M. 20 71.43 20 71.43 71.43 

25 Moh. Rozak Haryo F. 17 60.71 15 53.57 57.14 
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26 M. Zia Ramadhani 20 71.43 20 71.43 71.43 

27 Salma Maulana K. 19 67.86 17 60.71 64.29 

28 Siti Retno Rahmawati 17 60.71 18 64.29 62.50 

29 Sri Wulandari 18 64.29 18 64.29 64.29 

30 Nur Fauziyah 17 60.71 17 60.71 60.71 

31 Desta Dwi Anugerah 20 71.43 17 60.71 66.07 

Jumlah 556 1985.71 547 1953.57 1969.65 

Rata-rata 17.94 64.06 17.65 63.02 63.54 
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Lampiran 43 

OUTPUT SPSS VERSI 19 

UJI NORMALITAS DATA SKOR PRETEST (DATA AWAL) 

PEMBELAJARAN IPA 

MATERI PERUBAHAN SIFAT BENDA 

 

Explore 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

eksperimen 21 67.7% 10 32.3% 31 100.0% 

kontrol 31 100.0% 0 .0% 31 100.0% 

 

 

 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

eksperimen .158 21 .183 .943 21 .251 

kontrol .127 31 .200
*
 .957 31 .249 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 
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Lampiran 44 

OUTPUT SPSS VERSI 19 

UJI HOMOGENITAS DATA SKOR PRETEST (DATA AWAL) 

PEMBELAJARAN IPA 

MATERI PERUBAHAN SIFAT BENDA 

 

 

LEVENE’S TES (UJI HOMOGENITAS) 

 

 

 

Group Statistics 

 
kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

nilai 1 21 55.71 14.687 3.205 

kontrol 31 56.77 18.053 3.242 

 

 

 
Independent Samples Test 

 

nilai 

Equal variances 

assumed 
Equal variances not assumed 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

F 1.810  

Sig. .185  
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Lampiran 45 

OUTPUT SPSS VERSI 19 

UJI KESAMAAN RATA-RATA SKOR PRETEST (DATA AWAL) 

PEMBELAJARAN IPA 

MATERI PERUBAHAN SIFAT BENDA 

 

T-TEST 

 

Group Statistics 

 
kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

nilai 1 21 55.71 14.687 3.205 

kontrol 31 56.77 18.053 3.242 

 

 
Independent Samples Test 

 

nilai 

Equal 

variances 

assumed 

Equal variances 

not assumed 

t-test for Equality of Means T -.223 -.232 

Df 50 48.217 

Sig. (2-tailed) .824 .817 

Mean Difference -1.060 -1.060 

Std. Error Difference 4.745 4.559 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower -10.590 -10.226 

Upper 8.470 8.106 
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Lampiran 46 

OUTPUT SPSS VERSI 19 

UJI NORMALITAS DATA SKOR AKTIVITAS SISWA 

PEMBELAJARAN IPA 

MATERI PERUBAHAN SIFAT BENDA 

 

 

Explore 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

eksperimen 21 67.7% 10 32.3% 31 100.0% 

kontrol 31 100.0% 0 .0% 31 100.0% 

 

 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

eksperimen .156 21 .200
*
 .947 21 .296 

kontrol .108 31 .200
*
 .963 31 .357 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 
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Lampiran 47 

OUTPUT SPSS VERSI 19 

UJI HOMOGENITAS DATA SKOR AKTIVITAS SISWA 

PEMBELAJARAN IPA 

MATERI PERUBAHAN SIFAT BENDA 

 

 

LEVENE’S TES (UJI HOMOGENITAS) 

 

 

 

Group Statistics 

 kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

aktivitas 1 21 91.2452 4.51375 .98498 

kontrol 31 63.5384 4.29680 .77173 

 

 

 
Independent Samples Test 

 
aktivitas 

Equal variances assumed Equal variances not assumed 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

F .243  

Sig. .624  
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Lampiran 48 

 

OUTPUT SPSS VERSI 19 

T-TEST SKOR AKTIVITAS SISWA 

PEMBELAJARAN IPA 

MATERI PERUBAHAN SIFAT BENDA 

 

 

T-TEST 

 

Group Statistics 

 kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

aktivitas 1 21 91.2452 4.51375 .98498 

kontrol 31 63.5384 4.29680 .77173 

 

 

 
Independent Samples Test 

 

aktivitas 

Equal 

variances 

assumed 

Equal 

variances not 

assumed 

t-test for Equality of Means T 22.357 22.142 

Df 50 41.632 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

Mean Difference 27.70685 27.70685 

Std. Error Difference 1.23928 1.25130 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower 25.21769 25.18096 

Upper 30.19601 30.23274 
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Lampiran 49 

OUTPUT SPSS VERSI 19 

UJI NORMALITAS DATA NILAI HASIL BELAJAR 

PEMBELAJARAN IPA 

MATERI PERUBAHAN SIFAT BENDA 

 

Explore 
 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

eksperimen 21 67.7% 10 32.3% 31 100.0% 

kontrol 31 100.0% 0 .0% 31 100.0% 

 

 

 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

eksperimen .150 21 .200
*
 .939 21 .206 

kontrol .143 31 .106 .958 31 .262 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 
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Lampiran 50 

OUTPUT SPSS VERSI 19 

HOMOGENITAS DATA NILAI HASIL BELAJAR 

PEMBELAJARAN IPA 

MATERI PERUBAHAN SIFAT BENDA 

 

 

 

LEVENE’S TES (UJI HOMOGENITAS) 

 

 

Group Statistics 

 kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

hasil 1 21 78.10 16.161 3.527 

kontrol 31 65.65 18.697 3.358 

 

 

 
Independent Samples Test 

 

posttest 

Equal variances 

assumed 

Equal 

variances 

not 

assumed 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

F .934  

Sig. .339  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



363 

 

 

Lampiran 51 

OUTPUT SPSS VERSI 19 

T-TES DATA NILAI HASIL BELAJAR 

PEMBELAJARAN IPA 

MATERI PERUBAHAN SIFAT BENDA 

 

 

T-TES 

 

Group Statistics 

 kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

hasil 1 21 78.10 16.161 3.527 

kontrol 31 65.65 18.697 3.358 

 

 

 
Independent Samples Test 

 

hasil 

Equal variances 

assumed 

Equal variances 

not assumed 

t-test for Equality of Means T 2.485 2.557 

Df 50 46.967 

Sig. (2-tailed) .016 .014 

Mean Difference 12.450 12.450 

Std. Error Difference 5.010 4.870 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower 2.387 2.653 

Upper 22.513 22.247 
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Lampiran 52 

ANALIS BUTIR SOAL HASIL POSTTEST KELAS EKSPERIMEN 

          No Soal 

No Absen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

8 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 

9 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 

10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

11 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

12 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

13 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

19 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

21 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

Total 15 15 17 20 19 21 12 16 20 19 21 19 10 11 14 15 16 12 19 18 
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Lampiran 53 

 

Hasil Rekapitulasi Pengamatan (Observasi) 

Pelaksanaan Model POE (Predict-Observe-Explain) terhadap Guru  

pada Pertemuan ke 1 dan 2 

 

Sekolah   : SD Negeri Kejambon 4 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/ semester  : V/1 

 

Petunjuk Penggunaan: 

Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia jika deskriptor yang 

disediakan tampak 

 

No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Pertemuan 

ke-1 

Pertemuan 

ke-2 

1. Pendahuluan  

 

 

a. Memberikan penjelasan 

tentang materi yang akan 

dipelajari 

√ √ 

b. Memberikan penjelasan 

tentang peristiwa yang 

terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari berkaitan dengan 

perubahan benda 

√ √ 

c. Memberikan penjelasan 

tentang fakta-fakta 

berkaitan dengan perubahan 

benda 

√ √ 

d. Membimbing siswa 

mengidentifikasi terjadinya 

perubahan benda dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

akan diamati melalui 

percobaan 

√ √ 

2.  Guru 

membimbing 

siswa pada 

tahap predict 

 

 

a. Memimpin pembagian 

kelompok 
√ √ 

b. Membimbing siswa 

memahami pertanyaan 

berdasarkan pengetahuan 

awal yang dimilikinya 

√ √ 

c. Membimbing jalannya 

diskusi membuat prediksi 

jawaban pertanyaan 

berdasarkan pengetahuan 

awal/ pengalaman yang 

√ √ 
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dimiliki masing-masing 

anggota kelompok dan dari 

sumber belajar lain yaitu 

buku paket IPA kelas V 

d. Memberikan penjelasan 

tentang langkah-langkah 

menjawab pertanyaan 

LKPD melalui percobaan 

secara berkelompok/ diskusi 

√ √ 

3.  Guru 

membimbing 

siswa pada 

tahap observe 

 

 

a. Membimbing siswa 

melakukan percobaan yang 

dapat membantu 

membuktikan prediksi atau 

jawaban pertanyaan 

√ √ 

b. Membimbing siswa 

mencatat hal yang terjadi 

pada percobaan melalui 

pengamatan 

√ √ 

c. Membimbing jalannya 

diskusi menjawab 

pertanyaan pada LKPD 

√ √ 

d. Membimbing siswa 

membuat kesimpulan 

jawaban dari pertanyaan 

yang diajukan 

√ √ 

4.  Guru 

membimbing 

siswa pada 

tahap explain 

 

 

a. Mengatur jalannya 

presentasi diskusi 
√ √ 

b. Memperhatikan presentasi 

hasil diskusi siswa 
√ √ 

c. Memfasilitasi siswa untuk 

saling memberikan 

tanggapan terhadap 

presentasi kelompok 

√ √ 

d. Membimbing siswa 

mencatat tanggapan dan 

masukan yang diberikan 

untuk kemudian 

didiskusikan dengan 

kelompoknya 

√ √ 

5.  Guru 

membimbing 

siswa dalam 

menganalisis 

dan 

mengevaluasi 

peristiwa 

a. Membimbing siswa dalam 

menganalisis  peristiwa 

perubahan benda hasil 

diskusi kelompok 

√ √ 

b. Membimbing siswa 

mengelompokkan jawaban, 

tanggapan, dan masukan 

√ √ 
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perubahan 

benda  

 

 

mana yang sudah dan 

kurang tepat dari  hasil 

diskusi  

c. Membimbing siswa 

menggabungkan antara 

prediksi dengan hasil 

presentasi untuk dijadikan 

kesimpulan jawaban 

√ √ 

d. Bersama siswa 

menyimpulkan jawaban 

berdasarkan hasil diskusi, 

percobaan, masukan, dan 

tanggapan dari kelompok 

lain 

√ √ 

  

 Tegal,   Februari 2014 

Mengetahui   

Kepala Sekolah Guru Kelas V 

 

 

         

Chumayah, S. Pd. Endang Rakhmawati 

NIP. 19680831 198806 2 001 NIP. 19660816 198806 2 004 
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Lampiran 54 

Hasil Rekapitulasi Pengamatan (Observasi) 

Pelaksanaan Model POE (Predict-Observe-Explain) terhadap Siswa 

pada Pertemuan ke 1 dan 2 

 

Sekolah   : SD Negeri Kejambon 4 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/ semester  : V/1 

 

Petunjuk Penggunaan: 

Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia jika deskriptor yang 

disediakan tampak 

 

No. Aspek yang 

Diamati 

Deskriptor Pertemuan 

ke-1 

Pertemuan 

ke-2 

1. Kegiatan 

Pendahuluan 1 

 

a. Siswa datang tepat waktu √ √ 

b. Siswa masuk kelas dengan 

tertib 
√ √ 

c. Siswa duduk dengan rapi 

pada tempat duduknya 

masing-masing 

√ √ 

d. Siswa berdo’a dengan khusyu 

dan memberi salam 
√ √ 

5.  Kegiatan 

Pendahuluan 2 

 

a. Siswa menyiapkan alat 

pelajaran 
√ √ 

b. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru tentang 

tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai 

√ √ 

c. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru tentang 

materi sebelumnya yang 

dikaitkan dengan materi saat 

ini kemudian menjawab 

pertanyaan guru 

√ √ 

d. Siswa bertanya tentang hal 

yang belum jelas sebelum 

masuk ke kegiatan inti 

√ √ 

6.  Kegiatan Inti 

 

Eksplorasi 

 

a. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru tentang 

materi yang akan dipelajari 

√ √ 

b. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru tentang 

peristiwa yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari 

√ √ 
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berkaitan dengan perubahan 

benda 

c. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru tentang fakta-

fakta berkaitan dengan 

perubahan benda 

√ √ 

d. Siswa bertanya kepada guru 

tentang hal yang belum jelas 

mengenai terjadinya 

perubahan benda dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

akan diamati melalui 

percobaan 

√ √ 

7.  Elaborasi 1 

 

a. Siswa duduk berkelompok 

bersiap-siap menerima tugas 
√ √ 

b. Siswa menjawab pertanyaan 

guru mengenai perubahan 

benda 

√ √ 

c. Siswa mencari informasi 

berkenaan dengan prediksi 

berdasarkan pengalaman 

yang dimiliki siswa dan dari 

sumber belajar lain yaitu 

buku paket IPA kelas V 

√ √ 

d. Siswa berdiskusi secara 

berkelompok menjawab 

pertanyaan guru untuk 

memprediksi kemudian 

menuliskannya pada LKPD 

√ √ 

8.  Elaborasi 2 

 

 

 

a. Siswa melakukan percobaan 

yang dapat membantu 

membuktikan prediksi atau 

jawaban pertanyaan 

√ √ 

b. Siswa mencatat hal yang 

terjadi pada percobaan 

tersebut berdasarkan 

pengamatan 

√ √ 

c. Siswa berdiskusi menjawab 

pertanyaan pada LKPD 
√ √ 

d. Siswa membuat kesimpulan 

jawaban dari pertanyaan yang 

diajukan 

√ √ 

9.  Elaborasi 3 

 

a. Siswa membacakan hasil 

diskusi di depan kelas dengan 

lancar dan jelas 

√ √ 

b. Siswa menerima masukan √ √ 
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dari kelompok lain 

c. Siswa memberikan tanggapan 

dari masukan kelompok lain 
√ √ 

d. Siswa bekerjasama saling 

membantu mempresentasikan 

dan memberikan tanggapan 

√ √ 

10.  Elaborasi 4 

 

a. Siswa mencatat jawaban dari 

kelompok lain 
√ √ 

b. Siswa mengelompokkan 

jawaban dari kelompok lain 

ke dalam analisis terjadinya 

suatu peristiwa yang tepat 

dan kurang tepat 

√ √ 

c. Siswa menganalisis apakah 

jawaban sementara hasil 

diskusi kelompok sudah 

menjawab jawaban dari 

pertanyaan 

√ √ 

d. Siswa melengkapi jawaban 

berdasarkan tanggapan dan 

masukan kelompok lain 

√ √ 

11.  Konfirmasi 1 

 

 

a. Siswa memperhatikan 

demonstrasi dan penjelasan 

guru tentang jawaban dari 

permasalahan 

√ √ 

b. Siswa mendengarkan 

pelurusan kesalahpahaman 

yang disampaikan guru 

√ √ 

c. Siswa menghargai konfirmasi 

yang telah disepakati antara 

siswa dan guru 

√ √ 

d. Siswa termotivasi untuk 

memperbaiki kesalahannya 

atau meningkatkan 

kemampuannya 

√ √ 

12.  Konfirmasi 2 

 

 

a. Siswa mendapatkan 

penghargaan/ hadiah 
√ √ 

b. Siswa tidak mengejek/ 

menyepelekan teman yang 

tidak mendapat penghargaan/ 

hadiah 

√ √ 

c. Siswa memberikan ucapan 

selamat kepada teman yang 

mendapat penghargaan/ 

hadiah. 

√ √ 

d. Siswa termotivasi untuk √ √ 
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meningkatkan prestasi 

belajarnya 

13.  Kegiatan 

Penutup 

 

a. Siswa menanyakan materi 

yang belum dipahami kepada 

guru 

√ √ 

b. Siswa menyimpulkan materi 

pelajaran bersama guru 
√ √ 

c. Siswa mengerjakan evaluasi 

pembelajaran dengan tenang 

dan tertib 

√ √ 

d. Siswa merapikan tempat 

duduk, alat tulis dan berdo’a 

menutup pelajaran 

√ √ 

 

 

 

 

 Tegal,   Februari 2014 

Mengetahui   

Kepala Sekolah Guru Kelas V 

 

 

         

Chumayah, S. Pd. Endang Rakhmawati 

NIP. 19680831 198806 2 001 NIP. 19660816 198806 2 004 
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Lampiran 55 

Hasil Pengamatan (Observasi) 

Pelaksanaan Model Konvensional terhadap Guru 

 

Sekolah   : SD Negeri Kejambon 10 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/ semester  : V/1 

 

Petunjuk Penggunaan: 

Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia jika deskriptor yang 

disediakan tampak 

 

No 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Pertemuan 

ke-1 

Pertemuan 

ke-2 

1. Eksplorasi 

 

 

a. Memberikan penjelasan 

tentang materi yang akan 

dipelajari 

√ √ 

b. Melakukan tanya jawab 

mengenai materi perubahan 

sifat benda 

√ √ 

c. Memberikan penjelasan 

peristiwa dalam kehidupan 

sehari-hari yang berhubungan 

dengan materi 

√ √ 

d. Melakukan demonstrasi 

terkait dengan materi yang 

dibahas 

√ √ 

2.  Elaborasi 

 

a. Melakukan tanya jawab 

tentang penjelasan materi 
√ √ 

b. Membagikan LKPD √ √ 

c. Membimbing siswa 

mengerjakan soal LKPD 
√ √ 

d. Membahas jawaban LKPD √ √ 

3.  Konfirmasi 

 

 

a. Melakukan tanya jawab 

tentang hal yang belum 

diketahui siswa terkait materi 

yang telah dibahas 

√ √ 

b. Memberikan penguatan √ √ 

c. Menyimpulkan materi 

bersama dengan siswa 
√ √ 
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 Tegal,   Februari 2014 

Mengetahui   

Kepala Sekolah  Guru Kelas V 

      

   

Susiyati, S. Pd.  Puji Astuti P., S. Pd. 

NIP. 19580817 197802 2 011    NIP. 19700121 200312 2 003 
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Lampiran 56 

Hasil Pengamatan (Observasi) 

Pelaksanaan Model Konvensional terhadap Siswa 

 

Sekolah   : SD Negeri Kejambon 10 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/ semester  : V/1 

 

Petunjuk Penggunaan: 

Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia jika deskriptor yang 

disediakan tampak 

 

No. Aspek yang 

Diamati 

Deskriptor Pertemuan 

ke-1 

Pertemuan 

ke-2 

1. Kegiatan 

Pendahuluan 1 

 

a. Siswa datang tepat waktu √ √ 

b. Siswa masuk kelas dengan 

tertib 
√ √ 

c. Siswa duduk dengan rapi 

pada tempat duduknya 

masing-masing 

√ √ 

d. Siswa berdo’a dengan khusyu 

dan memberi salam 
√ √ 

2.  Kegiatan 

Pendahuluan 2 

 

a. Siswa menyiapkan alat 

pelajaran 
√ √ 

b. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru tentang 

tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai 

√ √ 

c. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru tentang 

materi sebelumnya yang 

dikaitkan dengan materi saat 

ini kemudian menjawab 

pertanyaan guru 

√ √ 

d. Siswa bertanya tentang hal 

yang belum jelas sebelum 

masuk ke kegiatan inti 

√ √ 

3. Kegiatan Inti 

 

Eksplorasi 

 

a. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru tentang 

materi yang akan dipelajari 

√ √ 

b. Siswa melakukan tanya jawab 

dengan guru mengenai materi 

perubahan sifat benda 

√ √ 

c. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru mengenai 
√ √ 
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peristiwa dalam kehidupan 

sehari-hari yang berhubungan 

dengan materi 

d. Siswa memperhatikan 

demonstrasi yang dilakukan 

guru terkait dengan materi 

yang dibahas 

√ √ 

4. Elaborasi  

 

a. Siswa melakukan tanya jawab 

dengan guru tentang materi 

yang dibahas 

√ √ 

b. Siswa menerima LKPD √ √ 

c. Siswa mengerjakan soal 

LKPD secara berkelompok 
√ √ 

d. Siswa membahas jawaban 

LKPD bersama dengan guru 
√ √ 

5. Konfirmasi  

 

 

a. Siswa menanyakan materi 

yang belum dipahami kepada 

guru 

√ √ 

b. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru tentang 

materi yang belum dipahami 

√ √ 

c. Siswa mendapatkan 

penguatan 
√ √ 

d. Siswa menyimpulkan materi 

bersama dengan guru 
√ √ 

6. Kegiatan 

Akhir 

a. Siswa mengerjakan evaluasi 

pembelajaran dengan tenang 

dan tertib 

√ √ 

b. Siswa merapikan tempat 

duduk, alat tulis dan berdo’a 

menutup pelajaran 

√ √ 

 

  Tegal,   Februari 2014 

Mengetahui   

Kepala Sekolah  Guru Kelas V 

      

  

  

Susiyati, S. Pd.  Puji Astuti P., S. Pd. 

NIP. 19580817 197802 2 011    NIP. 19700121 200312 2 003 
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Lampiran 57 

Dokumentasi Foto-foto Pelaksanaan Pembelajaran di Kelas Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menjelaskan contoh peristiwa dalam 

kehidupan sehari-hari  
Pembagian kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengerjakan soal prediksi (predict) Membimbing siswa dalam memprediksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membimbing siswa yang mengalami 

kesulitan 
Siswa melakukan percobaan (observe) 
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Siswa melakukan percobaan (observe) Siswa melakukan percobaan (observe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa menjelaskan hasil percobaan 

(explain) 

Siswa mempresentasikan hasil pengamatan 

(explain) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberian penguatan Mengerjakan soal evaluasi 
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Dokumentasi Foto-foto Pelaksanaan Pembelajaran di Kelas Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mencatat materi di papan tulis Menjelaskan materi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mencatat materi Siswa mendengarkan penjelasan guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mencatat materi Mengerjakan LKPD 
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Membahas LKPD Mengerjakan soal evaluasi 
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Lampiran 58 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI KEJAMBON 4 

Alamat: Jalan Nakula Utara  (0283) 3320249 Kode Pos 52124 Tegal  

 

SURAT KETERANGAN 

 Nomor: 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : Chumayah, S. Pd. 

NIP   : 196808311988062001 

Jabatan  : Kepala Sekolah 

Satuan Kerja  : SD Negeri Kejambon 4 

Dengan ini menerangkan bahwa: 

Nama   : Kurnia Novita Sari 

NIM   : 1401410022 

Jurusan  : Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 

Fakultas  : Ilmu Pendidikan UNNES 

 

Benar-benar telah melaksanakan uji coba instrumen penelitian sebagai bahan 

penyusunan skripsi pada tanggal 26 Oktober 2013 pada siswa kelas VI semester 1 

tahun pelajaran 2013/2014 di SD Negeri Kejambon 4. 

 

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. 

       Tegal,   Februari 2014 

       Kepala Sekolah 

 

Chumayah, S. Pd.  

NIP. 19680831 198806 2 001  
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PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI KEJAMBON 4 

Alamat: Jalan Nakula Utara  (0283) 3320249 Kode Pos 52124 Tegal  

 

SURAT KETERANGAN 

 Nomor: 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : Chumayah, S. Pd. 

NIP   : 196808311988062001 

Jabatan  : Kepala Sekolah 

Satuan Kerja  : SD Negeri Kejambon 4 

Dengan ini menerangkan bahwa: 

Nama   : Kurnia Novita Sari 

NIM   : 1401410022 

Jurusan  : Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 

Fakultas  : Ilmu Pendidikan UNNES 

 

Benar-benar telah melaksanakan penelitian sebagai bahan penyusunan skripsi 

pada tanggal 25 Oktober 2013 - 15 Januari 2014 pada siswa kelas V semester 1 

tahun pelajaran 2013/2014 di SD Negeri Kejambon 4. 

 

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. 

       Tegal,   Februari 2014 

       Kepala Sekolah 

 

 

Chumayah, S. Pd.  

NIP. 19680831 198806 2 001 
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PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI KEJAMBON 10 

Alamat: Jalan Nakula Utara  ( 0283 ) 3320238 Kode Pos 52124 Tegal  

 

SURAT KETERANGAN 

 Nomor: 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : Susiyati, S. Pd. 

NIP   : 19580817 197802 2 011 

Jabatan  : Kepala Sekolah 

Satuan Kerja  : SD Negeri Kejambon 10 

Dengan ini menerangkan bahwa: 

Nama   : Kurnia Novita Sari 

NIM   : 1401410022 

Jurusan  : Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 

Fakultas  : Ilmu Pendidikan UNNES 

 

Benar-benar telah melaksanakan penelitian sebagai bahan penyusunan skripsi 

pada tanggal 25 Oktober 2013 - 15 Januari 2014 pada siswa kelas V semester 1 

tahun pelajaran 2013/2014 di SD Negeri Kejambon 10. 

 

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. 

       Tegal,   Februari 2014 

       Kepala Sekolah 

 

 

  Susiyati, S. Pd. 

     NIP. 19580817 197802 2 011 
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