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ABSTRAK 

Budiarto, Fariz. 2014. Keefektifan Penerapan Model CLIS (Children Learning In 

Science) terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Materi Perubahan Sifat 

Benda Kelas V Sekolah Dasar Negeri Debong Tengah 1 Kota Tegal. 

Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Mur Fatimah, 

S.Pd., M.Pd.  

Kata Kunci: Model CLIS, perubahan sifat benda, motivasi, dan hasil belajar 

 

Pembelajaran IPA yang baik harus mengaitkan IPA dengan kehidupan 

sehari-hari siswa serta harus disertai dengan proses pengamatan dan percobaan 

agar pengalaman belajar siswa menjadi bermakna. Namun pembelajaran IPA di 

SD pada umumnya guru hanya menggunakan model pembelajaran konvensional 

tanpa menggunakan langkah percobaan atau pengamatan yang mengakibatkan 

kurang bermaknanya pembelajaran. Hal ini berdampak pada rendahnya motivasi 

dan hasil belajar siswa. Berdasarkan hal tersebut, peneliti berinisiatif mengujikan 

sebuah model pembelajaran inovatif CLIS yang dibandingkan dengan model 

pembelajaran konvensional. Harapannya, dapat diketahui model mana yang 

terbukti lebih efektif dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA di SD. 

Desain penelitian ini menggunakan Quasi Experimental Design dengan 

bentuk desain eksperimen nonequivalent control group design. Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri Debong Tengah 1dan 3 Kota Tegal 

tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 59 siswa. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik probability sampling dengan metode Simple Random 

Sampling, yang menghasilkan kelas V SD Negeri Debong Tengah 1 sebagai kelas 

eksperimen, kelas V SD Negeri Debong Tengah 3 sebagai kelas kontrol. Teknik 

pengumpulan data yang dipakai meliputi dokumentasi, observasi, tes, dan angket. 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji prasyarat analisis meliputi 

normalitas, homogenitas, dan analisis akhir. Pada analisis akhir atau pengujian 

hipotesis penelitian menggunakan uji-t. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis data motivasi belajar siswa dengan 

perhitungan menggunakan rumus uji hipotesis komparatif dua sampel independen, 

menunjukkan bahwa thitung sebesar 3,414  dan t tabel sebesar 1,677 (thitung > ttabel), 

maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain, motivasi belajar IPA siswa 

dengan penerapan model CLIS lebih baik dari pada motivasi belajar IPA siswa 

dengan penerapan model pembelajaran konvensional. Sementara itu, hasil uji 

hipotesis untuk hasil belajar siswa menunjukkan bahwa 2,941 dan ttabel sebesar 

1,677 (thitung > ttabel), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan hasil 

perhitungan tersebut diketahui bahwa hasil belajar IPA siswa dengan penerapan 

model CLIS lebih baik dari pada hasil belajar IPA siswa dengan penerapan model 

pembelajaran konvensional. Jadi dapat disimpulkan bahwa, penerapan model 

CLIS terbukti efektif terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

IPA materi perubahan sifat benda. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 Pendahuluan merupakan kajian pertama dalam penelitian. Pada 

pendahuluan memuat tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan 

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

lebih mendalam mengenai bab pendahuluan akan diuraikan dalam penjelasan 

dibawah ini. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa Indonesia, perlu usaha 

yang disebut pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional adalah pendidikan yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia 

dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan nasional memiliki 

fungsi dan tujuan  mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat, untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

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

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
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Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, maka kegiatan 

pendidikan dilaksanakan melalui tiga jalur sebagaimana yang tertuang dalam UU 

No.20 Tahun 2003 Pasal 13 ayat (1) yang secara lengkap berbunyi: “Jalur 

pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang saling 

melengkapi dan memperkaya”. Lebih lanjut dijelaskan oleh Munib (2009: 76) 

bahwa “[Jalur pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang berprogram, 

berstruktur dan berlangsung di persekolahan secara berjenjang]”. Jalur pendidikan 

formal terdiri atas jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 

pendidikan tinggi. Salah satu bentuk pendidikan formal di jenjang pendidikan 

dasar adalah Sekolah Dasar (SD). 

Secara teknis, pendidikan SD dapat didefinisikan sebagai proses 

membimbing, mengajar, dan melatih siswa yang berusia antara 6-12 tahun untuk 

memiliki kemampuan dasar dalam aspek intelektual, sosial, dan personal yang 

terintegrasi dan sesuai dengan karakteristik perkembangannya. Berdasarkan hal 

tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan SD adalah mengembangkan 

kemampuan siswa dalam aspek intelektual, sosial, dan personal yang paling 

mendasar sebagai bekal untuk mengikuti pendidikan di jenjang selanjutnya 

(Taufiq, Mikarsa, dan Prianto 2012: 1.7-1.8). Dengan demikian, materi pelajaran 

yang ada pada satuan pendidikan SD ini adalah materi pelajaran dasar sesuai 

dengan karakteristik perkembangan siswanya. 

 Proses pembelajaran yang baik harus disesuaikan dengan karakteristik 

siswa agar siswa dapat menangkap materi yang diajarkan dengan  baik. 

Pembelajaran yang dilakukan oleh guru juga harus kreatif dan tidak boleh 

monoton sehingga siswa tidak cepat merasa bosan. Penyampaian materi juga 
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harus bervariasi agar siswa terdorong semangatnya sehingga aktif dan terus 

belajar. Guru tidak hanya terfokus pada penyampaian materinya saja melainkan 

juga harus memperhatikan perkembangan siswa yang terjadi di dalam proses 

pembelajaran. Selain itu pembelajaran yang baik harus memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk dapat membangun pengetahuannya sendiri selama proses 

pembelajaran berlangsung. Hal ini sesuai dengan pendapat Pollard (1990: 22)  

yang menyatakan bahwa “learning requires conditions which enable each child to 

control the assembly and construction of their understanding”. Arti dari pendapat 

tersebut bahwa belajar membutuhkan kondisi yang memungkinkan setiap anak 

untuk mengontrol penyusunan dan pembangunan pemahaman mereka sendiri. 

 Brunner (1964) dalam Sugandi (2007: 36) menyatakan ada empat hal 

pokok penting yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran yaitu peranan 

pengalaman struktur pengetahuan, kesiapan mempelajari sesuatu, intuisi, dan cara 

membangkitkan motivasi belajar. Guru dituntut untuk bisa membawa siswa ke 

dalam dunia yang menyenangkan di dalam pembelajaran. Siswa yang merasa 

nyaman dan senang, maka akan berani untuk aktif dan akan mempunyai motivasi 

lebih untuk terus belajar. Motivasi belajar bukan hanya penting dalam proses 

pembelajaran karena menjadi faktor penyebab belajar, namun juga memperlancar 

belajar dan hasil belajar. Secara historik, guru harus selalu mengetahui kapan 

siswa perlu dimotivasi selama proses belajar sehingga aktivitas belajar siswa 

berlangsung lebih menyenangkan, arus komunikasi lebih lancar, menurunkan 

kecemasan siswa, meningkatkan kreativitas dan aktivitas belajar (Rifa‟i dan Anni 

2010: 161). Pembelajaran yang diikuti oleh siswa yang termotivasi akan 

berlangsung menyenangkan, karena mereka secara sadar mengikuti pembelajaran 
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sehingga pengetahuan mereka tertanam dengan optimal. 

Siswa yang menyelesaikan pengalaman belajar dan tugas dengan perasaan 

termotivasi terhadap materi yang dipelajari, mereka akan lebih mungkin 

menggunakan materi yang dipelajari. Selain itu siswa yang mempunyai motivasi 

lebih untuk belajar biasanya akan mendapatkan hasil belajar yang baik. Oleh 

karena itu guru dituntut untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan 

dan memberikan yang terbaik agar siswa termotivasi selama mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Andade, Esteves, dan Neto (2010: 

37) bahwa  ”Teachers are the key players in improving the learning of all our 

children in school”. Guru adalah ujung tombak dalam meningkatkan 

pembelajaran terhadap semua anak-anak di sekolah.  

Oleh karena itu guru menjadi pemegang keberhasilan dalam sebuah proses 

pembelajaran harus bisa menyajikan yang terbaik dalam proses pembelajaran 

tersebut. Agar guru mempu menyajikan proses pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan bagi siswa, guru harus mampu menyesuaikan model pembelajaran 

yang digunakan dengan materi yang sedang diajarkan, karena tidak semua model 

pembelajaran dapat digunakan untuk semua materi. Pemilihan model 

pembelajaran akan mendukung hasil pembelajaran yang akan dicapai. Semua 

mata pelajaran membutuhkan penerapan model pembelajaran. Salah satu mata 

pelajaran yang menuntut penggunaan model pembelajaran yang sesuai adalah 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). IPA merupakan salah satu mata 

pelajaran pokok yang wajib dikuasai siswa. Karena IPA membahas semua 

kehidupan di muka bumi ini, baik dari makhluk hidup maupun benda mati. 

 Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari alam, karena alam memberikan 
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semua yang manusia butuhkan. Pendidikan mengajarkan manusia untuk 

menyayangi alam dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Mulai dari 

sekolah dasar sampai pendidikan tingkat lanjutan mengajarkan untuk menyayangi 

dan memanfaatkan alam. Pengetahuan ini diberikan agar manusia tidak 

mengeksploitasi alam secara berlebihan. Perlakuan manusia terhadap alam yang 

berlebihan akan berdampak negatif, untuk itulah setiap jenjang pendidikan 

diajarkan IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam. 

Menurut Fowler (1951) dalam Samatowa (2011: 3) menjelasakan, IPA 

merupakan ilmu yang berhubungan dengan gejala alam dan kebendaan yang 

sistematis yang tersusun secara teratur, berlaku umum yang berupa kumpulan dari 

hasil observasi dan eksperimen atau sistematis (teratur) artinya pengetahuan itu 

tersusun dalam suatu sistem, tidak berdiri sendiri, satu dengan 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. 

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”. 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 

memecahkan masalah”.  
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 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. 

Pengetahuan tentang alam sangat diperlukan manusia untuk 

keberlangsungan hidupnya. Itulah sebabnya IPA perlu diajarkan mulai sejak 

sekolah dasar agar dapat mengenal dan memahami segala gejala alam yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 Pentingnya pengusaaan materi IPA oleh siswa, bahkan diharuskan sejak di 

bangku SD, dikemukakan oleh Samatowa (2011: 3) antara lain dilatarbelakangi 

oleh perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat cepat sehingga tidak mungkin 

lagi hanya sekedar mengajarkan fakta dan konsep kepada siswa. Melainkan, siswa 

akan lebih mudah memahami konsep yang abstrak jika belajar melalui benda-

benda konkret dan langsung melakukannya sendiri. Mempertimbangkan 

kemampuan yang dimiliki siswa SD, maka observasi dan eksperimen dalam IPA 

tetap dapat dilakukan, namun sebatas pengembangan rasa ingin tahu terhadap 

fenomena alam yang ada di lingkungan sekitarnya. 

 Kegiatan pembelajaran yang lazim dilakukan guru dalam mengajar IPA 

ialah pemberian materi secara langsung dengan menggunakan metode ceramah. 

Metode ceramah adalah merupakan metode yang paling sering digunakan oleh 
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guru yaitu guru berbicara dan siswa mendengarkan. Ceramah juga disebut sebagai 

metode yang ekonomis karena guru dapat menyampaikan bahan pembelajaran 

yang relatif banyak kepada siswa dalam waktu yang relatif singkat. Berbeda 

dengan metode praktikum laboratorium atau metode karyawisata yang 

membutuhkan waktu relatif lama.  

Tidak ada yang salah dalam penerapan metode ceramah pada sebuah 

proses pembelajaran. Bahkan pada sebagian materi pelajaran memang metode 

ceramah harus digunakan karena siswa harus mengetahui informasi tersebut 

langsung dari karena materi-materi yang akan diajarkan tergolong kategori sulit 

sehingga metode ceramah harus digunakan agar siswa benar-benar paham dengan 

materi yang diajarkan. Akan tetapi penggunaan metode ceramah dalam 

pembelajaran IPA tidak dianjurkan oleh Sapriati (2009: 3.10), karena untuk 

belajar IPA dituntut lebih aktif dan mempelajari informasi tangan pertama (first 

hand information). Melalui metode ini guru dapat menyampaikan bahan 

pembelajaran yang relatif banyak kepada siswa dalam waktu yang relatif singkat.  

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 2009: 3.8). Kedua metode tersebut 

selanjutnya disebut dengan metode konvensional.   

Pembelajaran yang bersifat konvensional tersebut lebih berpusat pada guru 

(teacher centered). Hal tersebut terlihat dari minimnya siswa yang berani aktif 
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bertanya atau menjawab pertanyaan dari guru. Metode konvensional memang baik 

untuk diterapkan, tetapi hendaknya guru lebih memvariasikan metode 

pembelajaran yang dipadukan dengan media yang bersifat konkret, dengan tujuan 

agar pembelajaran lebih bermakna. Selain itu, sebagian besar guru juga belum 

menerapkan model pembelajaran inovatif yang dapat lebih mengaktifkan siswa. 

 Walaupun guru telah lama menyadari bahwa belajar membutuhkan 

keterlibatan secara aktif dari siswa, kenyataan masih menunjukkan kecenderungan 

yang berbeda. Dalam kegiatan pembelajaran masih tampak adanya kecenderungan 

meminimalkan peran dan keterlibatan siswa. Dominasi guru dalam proses 

pembelajaran menyebabkan siswa lebih terlibat secara pasif. Siswa lebih banyak 

menunggu sajian dari guru dari pada mencari dan menemukan sendiri 

pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang harus dikuasai siswa. Pembelajaran 

yang meminimalkan peran dan keterlibatan siswa ini terjadi pada jenjang 

pendidikan SD akan mengakibatkan sulit tercapainya tujuan pendidikan yang 

dapat dipakai sebagai batu pijakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi. Kegiatan pembelajaran semacam ini pula terjadi di SD Negeri 

Debong Tengah 1 Kota Tegal. 

 Berdasarkan data dokumentasi guru kelas V di SD Negeri Debong Tengah 

1 tahun ajaran 2012/2013 menunjukkan bahwa hasil belajar rata-rata kelas sudah 

melampaui batas kriteria ketuntasan minimal (KKM). Akan tetapi, ketuntasan 

tersebut tidak diperoleh secara langsung melainkan melalui remidi. Sebelum 

dilakukan remidi, 32,3% dari 33 siswa belum mencapai KKM yakni 10 siswa. Hal 

ini tidak jauh berbeda dengan siswa kelas V tahun ajaran 2013/2014 di mana 
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setiap pengambilan nilai banyak yang mengikuti remidi agar perolehan rata-rata 

kelas mencapai KKM. Selain itu aktivitas dan partisipasi aktif siswa selama 

proses pembelajaran juga rendah. Tindakan siswa yang enggan untuk 

berkontribusi dalam pembelajaran tersebut menunjukkan masih kurangnya 

motivasi dalam diri siswa dalam pembelajaran. 

 Model pembelajaran yang dilakukan dalam IPA seharusnya 

menyenangkan karena mata pelajaran IPA membahas alam semesta. Ada banyak 

model pembelajaran yang sangat menarik untuk diterapkan dan bersifat 

menyenangkan. Pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa tetapi tetap efektif 

dalam proses pembelajarannya. Alangkah baiknya apabila unsur aktif, kreatif, 

efektif, dan juga menyenangkan dapat dilakukan dalam suatu proses 

pembelajaran. Siswa pasti akan tertarik dengan pembelajaran yang dilakukan 

guru. Di dalam pembelajaran akan ada interaksi antara guru dan siswa karena 

siswa berani untuk bertanya maupun menjawab pertanyaan.  

 Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Pasal 4 yang berbunyi “Pendidikan 

diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan 

mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran”. Pasal 40 

yang berbunyi “Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan 

suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan 

dialogis”. Serta dalam Permendiknas No. 41 Tahun 2007 menyatakan bahawa: 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup 

bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.  
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Semua pasal yang dikeluarkan Depdiknas tersebut mengharuskan guru untuk 

menciptakan pembelajaran yang bermakna agar pengetahuan yang didapat 

membawa kebermanfaatan bagi siswa. 

 Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu dari beberapa model 

pembelajaran IPA yang dianggap sesuai pada saat ini serta salah satu 

pembelajaran yang ditawarkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran IPA 

sekolah dasar adalah model pembelajaran yang didasarkan pada pandangan 

konstruktivis karena dianggap paling sesuai dengan karakteristik pembelajaran 

IPA. Hal itu tampak dengan banyaknya tulisan tentang pandangan konstruktivis 

dalam bentuk jurnal hasil penelitian atau penguasaan gagasan dalam upaya 

mengembangkan model pembelajaran IPA (Samatowa 2011: 54).  

Lebih lanjut dijelaskan Susanto (2013: 95), 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. 

Pembelajaran konstruktivisme memberi siswa kesempatan untuk berpikir 

tentang pengalamannya agar siswa berpikir kreatif, imajinatif, mendorong refleksi 

tentang teori dan model, mengenalkan gagasan sains pada saat yang tepat. Selain 

itu pembelajaran konstruktivis memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba 

gagasan baru agar siswa terdorong untuk memperoleh kepercayaan diri dengan 

menggunakan berbagai konteks baik yang telah dikenal maupun yang baru dan 
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akhirnya memotivasi siswa untuk menggunakan berbagai strategi belajar. Salah 

satu model pembelajaran yang berangkat dari pandangan kontruktivis adalah 

Model Pembelajaran Children Learning In Science yang selanjutnya disingkat 

CLIS. 

 Model pembelajaran CLIS merupakan model pembelajaran yang 

dikembangkan oleh Driver (1988) dalam Widiyarti (2012: 2). Driver menyatakan 

bahwa faktor bahasa dalam proses berpikir termasuk dalam perubahan konseptual 

seperti yang tercantum pada tahap pengungkapan dan pertukaran gagasan. Model 

pembelajaran ini dilandasi pandangan konstruktivisme, dimana dalam proses 

belajar anak membangun pengetahuannya sendiri dan banyak memperoleh 

pengetahuannya di luar sekolah. Oleh karena itu melalui kegiatan belajar 

mengajar siswa tidak hanya diberi penekanan pada penguasaaan konsep saja tetapi 

juga latihan kreatif dengan melakukan pengamatan dan percobaan. 

 Model CLIS merupakan model pembelajaran yang berusaha 

mengembangkan ide atau gagasan siswa tentang suatu masalah tertentu dalam 

pembelajaran serta merekonstruksi ide atau gagasan berdasarkan hasil 

pengamatan atau percobaan. Jadi siswa dilatih untuk berpendapat setelah 

melakukan pengamatan ataupun percobaan (Rustaman 2012: 2.31). Selain itu 

model CLIS merupakan model pembelajaran yang sesuai dengan hakikat IPA. 

Menurut Bacon (1956) dalam Subiyanto (2008: 12) dalam mempelajari IPA harus 

mempraktekan tiga hal, yaitu (1) harus melakukan observasi dan memilih fakta-

faktanya, (2) harus menyusun suatu hipotesis yang memuat kesimpulan dari 

pertautan fakta-fakta tersebut dan memberikan penjelasannnya, dan (3) harus 
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melakukan eksperimen untuk membuktikan kebenaranya. Dari ketiga hal tersebut, 

semua unsur dalam IPA tercakup dalam model CLIS, oleh karena itu model CLIS 

merupakan model yang paling sesuai dengan pembelajaran IPA yang seharusnya.  

Model CLIS terdiri atas lima tahap yaitu orientasi,  pemunculan gagasan, 

penyusunan ulang gagasan, penerapan gagasan dan pemantapan gagasan.  

Pertama, Tahap orientasi. Pada tahap ini guru berusaha untuk memusatkan 

perhatian siswa. Orientasi dapat dilakukan dengan cara menunjukkan berbagai 

fenomena yang terjadi di alam, kejadian yang dialami siswa dalam kehidupan 

sehari-hari atau demonstrasi. Selanjutnya menghubungkannya dengan topik yang 

akan dibahas. Kedua, Tahap pemunculan gagasan. Tahapan ini merupakan upaya 

yang dilakukan oleh guru untuk memunculkan gagasan siswa tentang topik yang 

dibahas dalam pembelajaran. Cara yang dilakukan bisa dengan meminta siswa 

untuk menuliskan apa saja yang mereka ketahui tentang topik yang dibahas atau 

bisa dengan cara menjawab pertanyaan uraian terbuka yang diajukan oleh guru. 

Bagi guru tahapan ini merupakan upaya eksplorasi pengetahuan awal siswa. 

Ketiga, Tahap penyusunan ulang gagasan. Tahap ini dibagi menjadi tiga bagian 

yaitu: pengungkapan dan pertukaran gagasan, pembukaan pada situasi konflik, 

serta konstruksi gagasan baru dan evaluasi. Tahap pengungkapan dan pertukaran 

gagasan merupakan upaya untuk memperjelas atau mengungkapkan gagasan awal 

siswa tentang suatu topik secara umum, misalnya dengan cara mendiskusikan 

jawaban siswa pada langkah kedua dalam kelompok kecil, kemudian salah satu 

anggota kelompok melaporkan hasil diskusi ke seluruh kelas. Dalam kegiatan ini 

guru tidak membenarkan atau menyalahkan gagasan siswa. Tahap pembukaan 



13 

 

 

 

pada situasi konflik, siswa diberi kesempatan untuk mencari pengertian ilmiah 

yang sedang dipelajari di dalam buku teks. Selanjutnya siswa mencari beberapa 

perbedaan antara konsep awal mereka dengan konsep ilmiah yang ada dalam buku 

teks. Tahap konstruksi gagasan baru dan evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk 

mencocokan gagasan yang sesuai dengan fenomena yang dipelajari guna 

mengkonstruksi gagasan baru. Siswa diberi kesempatan untuk melakukan 

percobaan atau observasi, kemudian mendiskusikannya dalam kelompok untuk 

menyusun gagasan baru. Keempat, Tahap penerapan gagasan. Pada tahap ini 

siswa dibimbing untuk menerapkan gagasan baru yang dikembangkan melalui 

percobaan atau observasi ke dalam situasi baru. Gagasan baru yang sudah 

direkonstruksi dalam aplikasinya dapat digunakan untuk menganalisis isu-isu dan 

memecahkan masalah yang ada di lingkungan. Kelima, Tahap pemantapan 

gagasan. Pada tahap ini konsepsi yang telah diperoleh siswa perlu diberi umpan 

balik oleh guru untuk memperkuat konsep ilmiah tersebut. Dengan demikian, 

siswa yang konsepsi awalnya tidak konsisten dengan konsep ilmiah akan dengan 

sadar mengubahnya menjadi konsep ilmiah. 

 Model pembelajaran CLIS 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. Kemampuan 

CLIS dapat menyelidiki gagasan siswa dan cara mereka dalam menerapkan 

pengetahuan pada keadaan yang sebenarnya (praktikum). 

http://share-pangaweruh.blogspot.com/2012/06/pentingnya-kegiatan-praktikum-dalam.html
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 Pembelajaran ini disesuaikan dengan karakteristik siswa SD yakni senang 

bermain, bergerak, bekerja dalam kelompok, dan merasakan atau 

melakukan/meragakan sesuatu secara langsung. Pembelajaran dengan 

menggunakan model CLIS memungkinkan siswa berpindah atau bergerak dan 

bekerja atau belajar dalam kelompok, mengandung unsur permainan, serta 

memberikan kesempatan 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). 

 Menurut Samatowa (2011: 77), manfaat yang diperoleh dari implementasi 

model pembelajaran CLIS pada pembelajaran adalah sebagai berikut: gagasan 

anak lebih mudah dimunculkan; membiasakan siswa untuk belajar mandiri dalam 

memecahkan suatu masalah; menciptakan  kreativitas  siswa  untuk belajar  

sehingga  tercipta  suasana  kelas yang  lebih  nyaman  dan  kreatif; terjadi  

kerjasama  sesama  siswa  dan  siswa terlibat langsung dalam melakukann 

kegiatan; menciptakan  belajar  yang  lebih  bermakna  karena  timbulnya  

kebanggan sendiri karena menemukan sendiri konsep ilmiah yang dipelajari; guru  

mengajar  akan lebih  efektif  karena  semua tujuan pembelajaran dapat dicapai 

secara optimal. 

 Dilihat dari karakteristiknya, model CLIS 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 model CLIS, siswa diharapkan dapat memprediksi bagaimana 
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suatu fenomana terjadi yakni penyebab perubahan sifat benda serta perubahan 

benda yang dapat dan tidak dapat balik. 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 

diperoleh kesimpulan dari permasalahan yang sedang dibahas.  

Pada pembelajaran dengan model CLIS, 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 

Model CLIS merupakan salah satu model pembelajaran inovatif. Model ini 

bisa dijadikan alternatif variasi model untuk pembelajaran  IPA. Selain itu model 

CLIS merupakan model yang berasal dari pandangan konstruktivisme yang 

menekankan pada kebermaknaan belajar. Pembelajaran IPA yang baik harus 

mengaitkan IPA dengan kehidupan sehari-hari siswa serta harus disertai dengan 

pengamatan dan percobaan agar pengalaman belajar siswa menjadi bermakna. 

Dari uraian tersebut, keseluruhan tuntutan yang harus dipenuhi dalam 

pembelajaran IPA tercakup dalam model CLIS, sehingga peneliti akan melakukan 
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penelitian untuk mengetahui keefektifan penerapan model Children  Learning  In  

Science (CLIS)  terhadap motivasi dan hasil belajar IPA materi perubahan sifat 

benda pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri  Debong Tengah 1 Kota Tegal. 

 

1.2 Identifikasi masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut: 

(1) Pembelajaran yang diterapkan oleh guru masih tergolong kurang 

bermakna, sebab menggunakan model konvensional, yang ditandai dengan 

penerapan metode ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas. 

(2) Penyajian materi IPA dengan materi perubahan sifat benda oleh guru 

belum didukung dengan pengamatan dan percobaan untuk memperoleh 

makna pembelajaran secara utuh. 

(3) Dalam pembelajaran guru terlalu mendominasi, sedangkan siswa pasif dan 

hanya berperan sebagai penerima informasi. Hal ini dapat terlihat dari 

keaktifan bertanya siswa yang masih sangat kurang dalam pembelajaran 

IPA. 

(4) Siswa merasa enggan untuk berkontribusi di dalam pembelajaran IPA, 

kecuali ditunjuk oleh guru. Partisipasi aktif yang rendah dalam 

pembelajaran serta rendahnya aktivitas selama mengikuti proses 

pembelajaran menunjukkan masih kurangnya motivasi dalam diri siswa 

dalam pembelajaran. 

(5) Hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri Debong Tengah 1 pada materi 
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perubahan sifat benda tahun 2012 belum mencapai hasil yang diharapkan. 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, dari 33 siswa 10 diantaranya 

mendapat nilai di bawah KKM. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, masalah yang muncul sangatlah  luas, 

sehingga perlu dibatasi agar peneliti lebih fokus pada penelitian yang akan 

dilaksanakan. Masalah yang muncul dibatasi sebagai berikut: 

(1) Keefektifan penerapan model Children  Learning  In  Science (CLIS)  

terhadap motivasi belajar IPA materi perubahan sifat benda siswa kelas V 

SD Negeri  Debong Tengah 1 Kota Tegal.  

(2) Keefektifan penerapan model Children  Learning  In  Science (CLIS)   

terhadap hasil belajar IPA materi perubahan sifat benda siswa kelas V SD 

Negeri  Debong Tengah 1 Kota Tegal. 

(3) Pada penelitian ini, yang dimaksud dengan hasil belajar adalah penilaian 

kemampuan kognitif berupa penguasaan materi pelajaran IPA yang 

diperoleh melalui tes hasil belajar. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

(1) Apakah terdapat perbedaan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran 

IPA materi perubahan sifat benda antara pembelajaran yang menggunakan 

model CLIS dengan pembelajaran yang menggunakan model 
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konvensional? 

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

materi perubahan sifat benda antara pembelajaran yang menggunakan 

model CLIS dengan pembelajaran yang menggunakan model 

konvensional? 

(3) Apakah motivasi belajar IPA siswa kelas V yang mendapat pembelajaran 

dengan model Children Learning  In  Science (CLIS) lebih baik dari pada 

motivasi belajar IPA siswa kelas V yang mendapat pembelajaran dengan 

model konvensional? 

(4) Apakah hasil belajar IPA siswa kelas V yang mendapat pembelajaran 

dengan model Children  Learning  In  Science (CLIS) lebih baik dari pada 

hasil belajar IPA siswa kelas V yang mendapatkan pembelajaran dengan 

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 

(1) Meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di sekolah dasar, yang memiliki 

karakteristik sama dengan SD Negeri Debong Tengah 1 Kota Tegal. 

(2) Meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

materi perubahan sifat benda. 
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1.5.2 Tujuan Khusus 

Selain tujuan umum, penelitian ini juga mempunyai tujuan khusus yang 

hendak dicapai diantaranya sebagai berikut: 

(1) Untuk mengetahui perbedaan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran 

IPA materi perubahan sifat benda antara pembelajaran yang menggunakan 

model CLIS dengan pembelajaran yang menggunakan model 

konvensional. 

(2) Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

materi perubahan sifat benda antara pembelajaran yang menggunakan 

model CLIS dengan pembelajaran yang menggunakan model 

konvensional. 

(3) Untuk mengetahui tingkat perbedaan motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA materi perubahan sifat benda antara pembelajaran yang 

menggunakan model CLIS dengan pembelajaran yang menggunakan 

model konvensional. Melalui tingkat perbedaan tersebut, dapat dilihat 

keefektifan model CLIS terhadap motivasi belajar siswa. 

(4) Untuk mengetahui tingkat perbedaan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA materi perubahan sifat benda antara pembelajaran yang 

menggunakan model CLIS dengan pembelajaran yang menggunakan 

model konvensional. Melalui tingkat perbedaan tersebut, dapat dilihat 

keefektifan model CLIS terhadap hasil belajar siswa. 
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1.6 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat dibagi menjadi manfaat 

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

yang diperoleh dari penelitian ini, sedangkan manfaat praktis adalah manfaat yang 

dapat  diperoleh secara praktik dari penelitian ini, yaitu manfaat penerapan model 

CLIS di dalam pembelajaran IPA. Penjelasan lebih lanjut mengenai manfaat 

teoritis dan manfaat praktis akan dijelaskan sebagai berikut. 

1.6.1 Manfaat Teoritis  

Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai: (1) 

masukan bagi sekolah dalam mengatasi permasalahan pembelajaran yang terjadi, 

(2) pelengkap teori inovasi model pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam 

merancang dan melaksanakan pembelajaran inovatif, khususnya dalam 

pembelajaran IPA materi perubahan sifat benda. 

1.6.2 Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi banyak pihak yaitu 

siswa, guru, sekolah dan bagi peneliti sendiri. 

1.6.2.1 Bagi Siswa 

Manfaat yang didapat oleh siswa dari penelitian ini antara lain: 

(1) Tumbuhnya minat belajar pada pembelajaran IPA, sehingga IPA menjadi 

mata pelajaran yang menarik bagi siswa. 

(2) Meningkatnya ketrampilan dalam memecahkan masalah dan fenomena 

alam. 

(3) Meningkatnya pemahaman dalam mengkaji permasalahan IPA 
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(4) Siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran IPA. 

(5) Meningkatnya motivasi siswa dalam pembelajaran IPA materi perubahan 

sifat benda. 

(6) Siswa dapat menindaklanjuti pemahamannya sehingga berakibat 

meningkatnya hasil belajar IPA materi perubahan sifat benda. 

1.6.2.2 Bagi Guru 

Penelitian ini juga diharapkan akan memberi manfaat bagi guru. Manfaat 

tersebut antara lain: 

(1) Terciptanya pembelajaran yang terampil dan inovatif dalam pembelajaran 

IPA SD. 

(2) Sebagai sarana guru memecahkan masalah yang ditemui dalam 

pembelajaran IPA SD dengan solusi yang kreatif dan inovatif. 

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

SD. 

(4) Guru dapat mengenal dan mengaplikasikan berbagai model pembelajaran 

dalam kelas 

(5) Meningkatnya kualitas pembelajaran IPA materi perubahan sifat benda SD 

Negeri Debong Tengah 1 Kota Tegal. 

(6) Menambah variasi model pembelajaran IPA khususnya, dan mata 

pelajaran yang lain pada umumnya, agar lebih menarik dan inovatif. 

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

Bagi SD Negeri Debong Tengah 1 Kota Tegal sebagai populasi penelitian, 

hasil penelitian ini diharapkan dapat: 
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(1) Digunakan sebagai pertimbangan dalam memotivasi guru untuk 

melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien dengan 

menerapkan model CLIS. 

(2) Memperkaya dan melengkapi hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan 

guru-guru lain. 

(3) Memberikan kontribusi pada sekolah dalam rangka perbaikan proses 

pembelajaran IPA sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

1.6.2.4 Bagi Peneliti  

Manfaat bagi peneliti yaitu meningkatnya daya pikir dan keterampilan 

dalam melakukan pembelajaran IPA dengan menggunakan model Children 

Learning  In  Science (CLIS). 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 Kajian pustaka merupakan kajian kedua dalam penelitian. Pada kajian 

pustaka memuat tentang landasan teori, kerangka berpikir, penelitian yang 

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

akan diuraikan dalam penjelasan dibawah ini. 

 

2.1 Landasan Teoritis 

Landasan teoritis merupakan dasar pijakan bagi peneliti dalam melakukan 

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

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

digunakan dalam penelitian ini. 

2.1.1 Hakikat Belajar  

Banyak ahli yang mengemukakan pengertian tentang belajar, seperti yang 

terdapat dalam Djamarah (2011: 12). Pengertian tentang belajar yang 

dikemukakan oleh para ahli tersebut antara lain menurut James O. Whittakler 

(1975), “belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah 

melalui latihan atau pengalaman”. Pendapat lain dari Cronbach (1954) yaitu 

“learning is shown by a change in behavior as a result of experience” (belajar 

adalah perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman). Sementara itu, Howard 

L. Kingskey (1982) menyatakan bahwa “learning is the process by which 
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behavior (in the broader sense) is originated or changed through practice or 

training” yang artinya belajar adalah proses di mana tingkah laku (dalam arti 

luas) ditimbulkan atau diubah melalui praktek atau latihan. Slameto (1991) juga 

merumuskan pengertian tentang belajar. Menurutnya belajar adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

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

interaksi dengan lingkungannya. Selain itu Gage (1984) dalam Sagala (2011: 13) 

menyatakan bahwa belajar adalah sebagai suatu proses di mana suatu organisma 

berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Pengertian tersebut juga 

didukung oleh pendapat Morgan (1978) dalam Sagala (2011: 13) yang 

menyatakan bahwa belajar adalah setiap perubahan yang relative menetap dalam 

tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. 

Berdasarkan pengertian tentang belajar menurut para ahli tersebut, dapat 

dipahami bahwa belajar mengandung tiga unsur pokok (Anitah dkk. 2009: 1.3-

1.7), yaitu. 

(1) Proses 

Belajar adalah suatu proses yaitu proses mental dan emosional 

(proses berpikir dan merasakan), di mana terjadi aktivitas pikiran dan 

perasaan dalam diri seseorang. Aktivitas pikiran dan perasaan tersebut 

hanya dapat dirasakan oleh yang bersangkutan sendiri tanpa bisa diamati 

oleh orang lain. Orang lain hanya melihat gejala dari aktivitas pikiran dan 

perasaan tersebut. Sebagai contoh, seorang guru tidak bisa mengamati 

aktivitas pikiran dan perasaan siswa. Guru hanya melihat gejala aktivitas 
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pikiran dan perasaan siswa dari kegiatannya di dalam pembelajaran. 

Adapun contoh dari gejala tersebut antara lain: siswa bertanya, 

menanggapi, menjawab pertanyaan guru, melakukan diskusi, memecahkan 

soal, dan sebagainya. Itu semua merupakan gejala yang dapat diamati dari 

aktivitas mental dan emosional siswa. 

(2) Perubahan Tingkah Laku 

Belajar adalah sebuah proses, dan oleh karena itu belajar 

menghasilkan sebuah produk yakni perubahan perilaku, yang akan 

membedakan seseorang dari sebelum ia belajar hingga setelah ia belajar. 

Seseorang yang tadinya belum tahu, karena ia telah belajar maka menjadi 

tahu; yang sebelumnya tidak terampil, menjadi terampil; yang mulanya 

tidak bisa berbuat tepat terhadap suatu keadaan, akan dapat menyikapi 

keadaan secara lebih bijak. Namun, tidak semua perubahan perilaku ini 

merupakan hasil dari belajar seseorang. Perubahan perilaku yang 

merupakan akibat dari belajar akan cenderung bersifat permanen/menetap. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Kimble (1961: 6) dalam Hergenhahn dan 

Olson (2008: 2) yang mendefinisikan “belajar sebagai perubahan yang 

relative permanen didalam potensi behavioral (behavioral potentiality) 

sebagai akibat dari praktik yang diperkuat (reinforced practice)”.  Sebagai 

contoh, orang yang telah belajar menulis tentu akan memiliki keterampilan 

dasar menulis yang tidak mudah untuk hilang dan terus menetap, atau 

bahkan menjadi lebih berkembang lagi selama hidupnya. Adapun 

perubahan perilaku yang tidak termasuk dalam hasil belajar seseorang 
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antara lain: karena lupa, karena minum minuman keras, karena pengaruh 

obat-obatan tertentu, dan perubahan perilaku karena faktor kematangan. 

(3) Pengalaman 

Pengalaman adalah hasil interaksi antara siswa dengan 

lingkungannya. Menurut William Bruton (1991) dalam Hamalik (2009:  

29), menyatakan bahwa:  

Experiencing means living through actual situations and 

recting vigorously to various aspects of those situstions for 

porpuses apparent to the learner. Experiencing includes 

whatever one does or undergoes which result in changed 

behavior, in changed values, meanings, attitudes, or skill. 

  

Pengalaman adalah sebagai sumber pengetahuan dan keterampilan, 

bersifat pendidikan, yang merupakan satu kesatuan di sekitar tujuan siswa, 

pengalaman pendidikan bersifat terus-menerus dan interaktif, membantu 

integrasi pribadi siswa. 

2.1.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Belajar 

 Peristiwa belajar yang terjadi pada diri siswa dapat diamati dari perbedaan 

perilaku sebelum dan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Tidak semua 

perilaku siswa dapat dikatakan sebagai kegiatan belajar, sebab belajar merupakan 

perubahan perilaku setelah seseorang melaksanakan pembelajaran yang bersifat 

tetap. Belajar terjadi pada diri individu masing-masing siswa. Meskipun sejumlah 

siswa mengikuti kegiatan pembelajaran yang sama dalam satu kelas, belum tentu 

peristiwa belajar terjadi pada tiap individu siswa. Menurut Rifa‟i dan Anni  (2010: 

97) ada berbagai faktor yang mempengaruhi seseorang dalam belajar, baik faktor 

dari dalam diri (intern) maupun faktor dari luar diri siswa (ekstern).  
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 Faktor internal yang mempengaruhi belajar seseorang meliputi kondisi 

fisik, psikis, dan kondisi sosialnya. Kesempurnaan dan kualitas kondisi internal 

yang dimiliki siswa akan berpengaruh terhadap kesiapan, proses, dan hasil belajar. 

Kondisi fisik seseorang seperti kesehatan organ tubuhnya tentu berpengaruh 

terhadap kegiatan belajarnya. Misalnya siswa yang memiliki keterbatasan fisik, 

seperti dalam membedakan warna akan mengalami kesulitan dalam belajar 

melukis atau belajar yang menggunakan bahan-bahan berwarna.  

Kondisi psikis seperti kemampuan intelektual dan emosional seseorang 

juga berpengaruh terhadap kegiatan belajarnya. Misalnya siswa yang memiliki 

motivasi belajar rendah akan mengalami kesulitan saat mempersiapkan kegiatan 

belajar, apalagi saat mengikuti proses belajar. Siswa yang sedang mengalami 

ketegangan emosional, misalnya merasa takut dengan guru juga dapat mengalami 

kesulitan saat mempersiapkan diri memulai kegiatan belajar karena selalu teringat 

perilaku guru yang ditakutinya. Kondisi sosial yang berpengaruh terhadap 

kegiatan belajar siswa seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. 

Misalnya siswa yang mengalami hambatan bersosialisasi akan mengalami 

kesulitan beradaptasi dengan lingkungan, yang pada akhirnya mengalami 

hambatan belajar. Faktor-faktor internal ini dapat terbentuk sebagai akibat dari 

pertumbuhan, pengalaman belajar, dan perkembangan. 

 Selain faktor internal, ada pula faktor eksternal yang mempengaruhi 

belajar yakni kondisi eksternal yang ada di lingkungan siswa. Beberapa faktor 

eksternal meliputi variasi dan derajat kesulitan materi yang dipelajari, tempat 

belajar, iklim, suasana lingkungan, dan budaya belajar masyarakat akan 
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mempengaruhi kesiapan, proses, dan hasil belajar. Saat siswa akan mempelajari 

materi belajar yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, sementara siswa tersebut 

belum memiliki kemampuan internal yang dipersyaratkan untuk mempelajarinya, 

maka siswa tersebut akan mengalami kesulitan belajar. Agar siswa mampu 

mengusai materi belajar yang baru, dia harus memiliki kemampuan internal yang 

dipersyaratkan. Misalnya siswa yang belajar perkalian harus sudah memiliki 

kemampuan internal tentang penjumlahan dan pengurangan.   

 Selain itu, tempat belajar yang kurang memenuhi syarat, iklim atau cuaca 

yang panas dan menyengat, serta suasana lingkungan bising akan mengganggu 

konsentrasi belajar. Dengan mengetahui berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi belajar, guru dapat turut mengkondisikan suasana belajar yang 

mendukung mulai dari persiapan hingga kegiatan belajar sehingga hasil belajar 

yang dicapai dapat memuaskan. 

2.1.3 Motivasi Belajar 

Belajar tidak akan terjadi tanpa ada kemauan dari individu untuk 

melakukan tindakan belajar. Inilah prinsip dan hukum pertama dalam pendidikan 

dan pengajaran (Sardiman 2012: 40).  Kemauan atau dorongan untuk belajar 

inilah yang disebut dengan motivasi. Kemauan tersebut merupakan manifestasi 

dari motivasi belajar individu. Namun, motivasi tidak hanya selalu berupa 

kemauan untuk melakukan suatu tindakan. Para ahli telah mengemukakan tentang 

pengertian tentang motivasi, diantaranya yaitu menurut Hamalik (2012: 50), 

“motivasi adalah dorongan yang menyebabkan terjadinya suatu perbuatan atau 

tindakan tertentu”. Pernyataan ini selaras dengan Uno (2011: 10) menyatakan 
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bahwa “motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakan seseorang untuk 

bertingkah laku”. Mc. Donald (1987) dalam Hamalik  (2009: 158) menyatakan 

bahwa “motivation is an energy change whithin the person characterized by 

affective arousal and anticipatory goal reaction” yang artinya motivasi adalah 

perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya 

perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Sementara, menurut Sardiman (2012: 

73), “motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah aktif pada saat-

saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat 

dirasakan/mendesak”. Selain itu juga Fathurrohman (2009: 19) berpendapat 

bahwa “motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam 

diri siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan dan memberikan arah 

kegiatan belajar, sehingga diharapkan tujuan yang ada dapat tercapai”. 

Dari berbagai pengertian tentang motivasi tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa motivasi merupakan faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu 

tindakan dengan tujuan tertentu. Pengertian tentang motivasi dapat dikembangkan 

menjadi motivasi belajar dengan cara memadukannya dengan definisi belajar. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa motivasi belajar adalah suatu 

perbuatan belajar yang terjadi karena adanya dorongan seseorang untuk 

melakukan perbuatan atau aktivitas belajar. 

Selain pengertian tentang motivasi yang telah diuraikan di atas, ada 

beberapa teori motivasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli terkemuka 

diantaranya teori Maslow, teori Hull dan teori Tujuan (goal) . Adapun penjelasan 

lebih lengkapnya akan diuraikan sebagai berikut. 
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(1) Teori Maslow 

 Setiap kali membicarakan motivasi, hierarki kebutuhan Maslow 

pasti selalu disebut-sebut. Hierarki tersebut didasarkan pada kenyataan 

bahwa pada waktu orang telah memuaskan satu tingkat kebutuhan tertentu, 

mereka ingin bergeser ke tingkat yang lebih tinggi (Uno 2011: 40). 

Maslow mengemukakan lima tingkat kebutuhan seperti terlihat pada bagan 

2.1 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Hierarki Kebutuhan Maslow Menurut Stephen P. Robbins 

(1996: 214) dalam Uno ( 2011: 6) 

 

  Kebutuhan fisiologis berkenaan dengan kebutuhan pokok manusia 

seperti papan, sandang, dan pangan. Kebutuhan akan rasa aman berkenaan 

dengan keamanan yang bersifat fisik dan psikologis. Kebutuhan sosial 

berkenaan dengan perwujudan berupa diterima oleh orang lain, jati diri 

yang khas, berkesempatan maju, merasa diikutsertakan, dan pemilikan 

harga diri. Sedangkan kebutuhan untuk aktualisasi diri berkenaan dengan 

kebutuhan individu untuk menjadi sesuatu yang sesuai dengan 

kemampuannya. 

 

Kebutuhan Fisiologis 

Perasaan Aman dan Tenteram 

Rasa Memiliki dan Rasa Cinta/Sayang 

Penghargaan/Penghormatan 

Aktulalisasi Diri 
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(2) Teori Hull 

  Menurut Hull (1952), dorongan atau motivasi berkembang untuk 

memenuhi kebutuhan organisme. Di samping itu Dimyati dan Mudjiono 

(2009: 82) juga menyatakan bahwa motivasi merupakan sistem yang 

memungkinkan organisme dapat memelihara kelangsungan hidupnya. 

Kebutuhan-kebutuhan organisme merupakan penyebab munculnya 

dorongan, dan dorongan akan mengaktifkan tingkah laku yang 

mengembalikan keseimbangan fisiologis organisme. Tingkah laku 

organisme terjadi disebabkan oleh respons dari organisme, kekuatan 

dorongan organisme, dan penguatan kedua hal tersebut. Hull menekankan 

dorongan sebagai motivasi penggerak utama perilaku, tetapi kemudian 

juga tidak sepenuhnya menolak adanya pengaruh faktor-faktor eksternal. 

Dalam hal ini insentif (hadiah atau hukuman) mempengaruhi intensitas 

dan kualitas tingkah laku organisme. 

(3) Teori Sasaran atau tujuan (goal) 

  Teori ini didasarkan pada kepercayaan bahwa sasaran orang 

ditentukan oleh cara mereka berprilaku dalam kegiatannya. Ada indikasi 

bahwa memiliki sasaran yang benar-benar jelas memang membantu 

mendorong minat seseorang (Uno 2011: 49). Teori ini memandang bahwa 

motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi dalam hal 

ini sebenarnya merupakan respons dari suatu aksi, yaitu tujuan.  

(Sardirman 2012: 74). Motivasi memang muncul dari dalam diri manusia, 

tetapi kemunculannya karena terangsang/terdorong oleh adanya unsur lain, 
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dalam hal ini adalah tujuan. Tujuan merupakan pemberi arah pada 

perilaku. Secara psikologis, tujuan merupakan titik akhir “sementara” 

pencapaian kebutuhan. Jika tujuan tercapai, maka kebutuhan terpenuhi 

untuk “sementara”. Jika kebutuhan terpenuhi, maka orang menjadi puas, 

dan dorongan mental untuk berbuat “terhenti sementara”.  

Berdasarkan teori-teori motivasi yang telah dikemukakan di atas dapat 

disimpulkan bahwa motivasi merupakan suatu dorongan yang timbul oleh adanya 

rangsangan dari dalam maupun dari luar sehingga seseorang berkeinginan untuk 

mengadakan perubahan tingkah laku/aktivitas tertentu lebih baik dari keadaan 

sebelumnya. Dengan sasaran sebagai berikut: (1) mendorong manusia untuk 

melakukan suatu aktivitas yang didasarkan atas pemenuhan kebutuhan. Dalam hal 

ini, motivasi merupakan motor penggerak dari setiap kebutuhan yang akan 

dipenuhi. (2) menentukan arah tujuan yang hendak dicapai, dan (3) menentukan 

perbuatan yang harus dilakukan. 

Dari sudut sumbernya, motivasi dibagi menjadi menjadi dua macam, yaitu 

motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik (Baharuddin dan Mulyani 2010: 23). 

Motivasi intrinsik adalah semua faktor yang berasal dari dalam diri individu dan 

memberikan dorongan untuk melakukan sesuatu. Seperti seorang siswa yang 

gemar membaca, maka ia tidak perlu diperintah untuk membaca, karena membaca 

tidak hanya aktivitas kesenangannya, tetapi bisa jadi sudah menjadi 

kebutuhannya. Dalam proses belajar, motivasi intrinsik relatif lebih lama dan 

tidak tergantung pada motivasi dari luar (intrinsik). Motivasi ekstrinsik adalah 

faktor yang datang dari luar diri individu tetapi memberikan pengaruh terhadap 
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kemauan untuk belajar. Seperti pujian, peraturan, tata tertib, teladan guru, 

orangtua, dan lain sebainya. Kurangnya respons dari lingkungan secara positif 

akan mempengaruhi semangat belajar menjadi lemah. 

Pada motivasi intrinsik, siswa belajar karena belajar itu sendiri dipandang 

bermakna (dapat bermanfaat) bagi dirinya. Tujuan yang ingin dicapai terletak 

dalam perbuatan belajar itu sendiri (menambah pengetahuan, keterampilan, dan 

sebagainya). Pada motivasi ekstrinsik, siswa belajar bukan karena dapat 

memberikan makna baginya, melainkan karena adanya tujuan tertentu yakni untuk 

mendapatkan hadiah/penghargaan, atau menghindari hukuman/celaan. Tujuan 

yang ingin dicapai terletak di luar perbuatan belajar itu. Maka pujian terhadap 

seorang siswa yang menunjukan prestasi belajar merupakan salah satu upaya 

menumbuhkan motivasi dari luar siswa (Rohani 2004: 13). 

Dari berbagai penjelasan mengenai motivasi yang telah diuraikan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan 

eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah 

laku pada umumnya dengan beberapa indikator meliputi: (1) adanya hasrat dan 

keinginan berhasil; (2) adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar; (3) adanya 

harapan dan cita-cita masa depan; (4) adanya harapan untuk dihargai dan  

penghargaan dalam belajar; (5) adanya kegiatan yang menarik dalam belajar; (6) 

adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan seseorang 

siswa dapat belajar dengan baik. 

Motivasi belajar mempunyai konstribusi yang penting bagi siswa dan guru. 

Bagi siswa pentingnya motivasi belajar adalah sebagai berikut: (1) Menyadarkan 
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kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir. Contoh, setelah seorang 

siswa membaca suatu bab buku bacaan, dibandingkan dengan temannya sekelas 

yang juga membaca bab tersebut, dia ternyata kurang berhasil menangkap isi 

bacaan yang dia baca, maka dia akan terdorong untuk membacanya lagi agar 

mampu menangkap isi bacaan dengan tepat. (2) Menginformasikan tentang 

kekuatan usaha belajar yang dibandingkan dengan teman sebaya. Sebagai 

ilustrasi, jika terbukti usaha belajar seorang siswa belum memadai, maka dia akan 

berusaha setekun temannya yang belajar dan berhasil. (3) Mengarahkan kegiatan 

belajar. Sebagai ilustrasi, setelah dia ketahui bahwa dirinya belum belajar secara 

serius, terbukti banyak bersenda gurau misalnya, maka dia akan mengubah 

perilaku belajarnya. (4) Membesarkan semangat belajar. Sebagai ilustrasi, jika dia 

telah menghabiskan dana belajar dan masih mempunyai adik yang harus dibiayai 

orang tua juga, maka dia berusaha agar cepat lulus. (5) Menyadarkan tentang 

adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja (di sela-selanya istirahat atau 

bermain) yang berkesinambungan; individu dilatih untuk mengunakan 

kekuatannya sedemikian rupa sehingga dapat berhasil. Sebagai ilustrasi, setiap 

hari siswa diharapkan untuk belajar di rumah, membantu pekerjaan orang tua, dan 

bermain dengan teman sebaya; apa yang dilakukan diharapkan dapat berhasil 

memuaskan. Kelima hal tersebut menunjukan betapa pentingnya motivasi tersebut 

disadari oleh pelakunya sendiri. Bila motivasi disadari oleh pelaku, maka suatu 

pekerjaan, dalam hal ini tugas belajar akan terselesaikan dengan baik. 

Selain motivasi belajar penting bagi siswa, motivasi belajar juga penting 

diketahui oleh seorang guru. Pengetahuan dan pemahaman tentang motivasi 



35 

 

 

 

belajar pada siswa bermanfaat bagi guru, adapun manfaat tersebut adalah sebagai 

berikut: (1) Membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara semangat siswa 

untuk belajar sampai berhasil; membangkitkan, bila siswa tidak bersemangat; 

meningkatkan, bila semangat belajarnya timbul tenggelam; memelihara, bila 

semangatnya telah kuat untuk mencapai tujuan belajar. Dalam hal ini, hadiah, 

pujian, dorongan, atau pemicu semangat dapat digunakan untuk membangkitkan 

semangat belajar. (2) Mengetahui dan memahami motivasi belajar siswa di kelas 

bermacam-ragam; ada yang acuh tak acuh, ada yang tidak memusatkan perhatian, 

ada yang bermain di samping yang bersemangat untuk belajar. Di antara yang 

bersemangat untuk belajar, ada yang berhasil dan tidak berhasil. Dengan 

bermacam-ragamnya motivasi belajar tersebut, maka guru dapat menggunakan 

bermacam-macam strategi pembelajaran. (3) Meningkatkan dan menyadarkan 

guru untuk memilih satu di antara bermacam-macam peran seperti sebagai 

penasihat, fasilitator, instruktur, teman diskusi, penyemangat, pemberi hadiah, 

atau pendidik. Peran pedagogis tersebut sudah barang tentu sesuai dengan perilaku 

siswa. (4) Memberi peluang guru untuk “unjuk kerja rekayasa pedagogis”. Tugas 

guru adalah membuat semua siswa belajar sampai berhasil. Tantangan 

profesionalnya justru terletak pada “mengubah” siswa yang tidak berminat 

menjadi bersemangat belajar. “Mengubah” siswa cerdas yang acuh tak acuh 

menjadi bersemangat belajar. 

Hubungan antara motivasi dan belajar dapat dilihat dari beberapa 

penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, motivasi memiliki 

pengaruh yang tinggi terhadap prestasi belajar siswa. Di dalam Suprijono (2012: 
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162), Walberg dkk. menyimpulkan bahwa motivasi mempunyai kontribusi antara 

11 sampai 20 persen terhadap prestasi belajar. Sementara itu, studi yang dilakukan 

Suciati menyimpulkan bahwa kontribusi motivasi sebesar 36%, sedangkan Mc. 

Cleland menunjukkan bahwa motivasi berprestasi mempunyai kontribusi sampai 

64% terhadap prestasi belajar. Penelitian lain yang dilakukan oleh Uguroglu dan 

Walberg (1979) dalam Rifa‟i dan Anni  (2010: 160) yang menganalisis 232 

korelasi tentang motivasi dengan belajar akademik yang dilaporkan di dalam 40 

penelitian dengan ukuran sampel terkombinasi sebanyak 637.000 siswa kelas 1 

sampai kelas 12. Keduanya menemukan 98% korelasi positif antara motivasi 

dengan prestasi akademik. Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan adanya 

korelasi yang signifikan antara motivasi dan prestasi belajar.  

Untuk mengukur sejauh mana tingkat motivasi belajar siswa, perlu adanya 

indikator motivasi. Indikator motivasi dapat dilihat dari komponen yang 

terkandung didalamnya. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009: 80), ada tiga 

komponen utama dalam motivasi yaitu kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Adapun 

penjelasan mengenai komponen utama motivasi adalah sebagai berikut. 

(1) Kebutuhan  

Kebutuhan terjadi bila individu merasa ada ketidakseimbangan 

antara apa yang ia miliki dan apa yang ia harapkan. Sebagai contoh, siswa 

merasa bahwa hasil belajarnya rendah, padahal dia memiliki buku 

pelajaran yang lengkap. Dia merasa memiliki cukup waktu, tetapi dia 

kurang baik dalam mengatur waktu belajar. Waktu belajar yang 

digunakannya tidak memadai untuk memperoleh hasil belajar yang baik. 
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Dia membutuhkan hasil belajar yang baik sehingga siswa mengubah cara-

cara belajarnya, karena siswa merasa butuh akan hasil belajar yang baik. 

 Mc. Cleland (1985) dalam Dimyati dan Mudjiono (2009: 82) 

berpendapat bahwa setiap orang mempunyai tiga kebutuhan dasar yaitu 

kebutuhan akan kekuasaan yang terwujud dalam keinginan mempengaruhi 

seseorang, kebutuhan untuk berafiliasi tercermin dari terwujudnya situasi 

bersahabat dengan orang lain dan kebutuhan untuk berprestasi tercermin 

dari keberhasilan melakukan tugas-tugas yang dibebankan. Komponen 

kebutuhan meliputi kemandirian, kepercayaan diri, kemampuan 

memanfaatkan waktu luang, perhatian dan kesungguhan.  

(2) Dorongan 

Dorongan merupakan kekuatan mental untuk melakukan kegiatan 

dalam rangka memenuhi harapan. Dorongan yang berorientasi pada tujuan 

merupakan inti motivasi. Menurut Hull (1987) dalam Dimyati dan 

Mudjiono (2009: 82) dorongan atau motivasi berkembang untuk 

memenuhi kebutuhan seseorang. Di samping itu juga merupakan sistem 

yang memungkinkan seseorang dapat memelihara kelangsungan hidupnya. 

Kebutuhan-kebutuhan seseorang merupakan penyebab munculnya 

dorongan, dan dorongan akan mengaktifkan tingkah laku seseorang yang 

disebabkan oleh respons dari seseorang, kekuatan dorongan seseorang, dan 

penguatan dua hal tersebut. Adapun komponen dorongan meliputi 

kepemilikan semangat yang tinggi, kemampuan diri dalam menerima 

tantangan, kepuasaan dari dalam diri, persaingan yang sehat dalam 
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lingkungan, keyakinan terhadap perjuangan diri, ketekunan dalam 

mengerjakan sesuatu dan membutuhan penghargaan atas usaha yang telah 

dilakukan.  

(3) Tujuan 

Tujuan adalah hal yang ingin dicapai oleh seorang individu. Tujuan 

merupakan pemberi arah pada perilaku. Untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan maka diperlukan proses dan usaha yang maksimal. Secara 

psikologis, tujuan merupakan titik akhir “sementara” pencapaian 

kebutuhan. Jika kebutuhan terpenuhi, maka seseorang menjadi puas, dan 

dorongan mental untuk berbuat akan “terhenti sementara”. Adapun 

komponen tujuan meliputi penetuan target keberhasilan, pencapaian 

prestasi unggul serta  ketepatan waktu dalam menyelesaikan sebuah target 

yang diinginkan. 

Komponen motivasi yang dikemukakan oleh Dimyati dan Mudjiono di 

atas, akan dijadikan sebagai indikator motivasi untuk menilai tingkat motivasi 

belajar siswa di dalam penelitian ini. Indikator motivasi yang berupa kebutuhan, 

dorongan, dan tujuan tersebut akan dijabarkan lagi menjadi point-point yang lebih 

konkret dan operasional untuk memudahkan peneliti dalam mengukur tingkat 

motivasi belajar siswa. Adapun kisi-kisi instrumen angket motivasi belajar siswa 

dalam pembelajaran IPA akan dibahas lebih mendalam pada lembar penilaian 

motivasi belajar berbentuk cheklist. 

2.1.4 Hasil Belajar 

Seperti yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa belajar 
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adalah sebagai suatu proses, maka dari proses itu akan menghasilkan produk yang 

disebut sebagai hasil belajar. Hasil belajar menurut Dimyati dan Mudjiono (2009: 

3-4), merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari 

sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi 

siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar.  

Hasil belajar juga merupakan peningkatan kemampuan mental siswa. Rifa‟i dan 

Anni  (2010: 85) berpendapat bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-

aspek perubahan perilaku tersebut tergantung oleh apa yang dipelajari pembelajar. 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan peningkatan kemampuan yang didapat siswa dari pengalaman belajar 

saat mengalami aktivitas belajar. 

Menurut Bloom (1961) dalam Dimyati dan Mudjiono (2009: 26) hasil 

belajar mencakup tiga domain. Adapun domain/ranah hasil belajar siswa dapat 

dijelaskan dibawah ini. 

(1) Domain kognitif; berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri 

dari enam aspek yaitu, knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension 

(pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), application (menerapkan), 

analysis (menguraikan, menentukan hubungan), synthesis 

(mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan baru), dan 

evaluation (menilai). 

(2) Domain afektif; berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yakni 

receiving (sikap menerima), responding (memberikan respon), valuing 
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(nilai), organization (organisasi), characterization (karakterisasi). 

(3) Domain psikomotorik; berkenaan dengan hasil belajar keterampilan, dan 

kemampuan bertindak. Ada enam aspek yaitu gerakan refleks, 

keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau 

ketepatan, gerakan keterampilan, dan gerakan ekspresif dan interpretatif. 

Berdasarkan ketiga domain/ranah hasil belajar tersebut, domain kognitif 

merupakan ranah yang paling sering dinilai oleh guru. Domain kognitif berkaitan 

dengan kemampuan para siswa dalam menguasai materi pelajaran. Pada penelitian 

ini, hasil belajar siswa merupakan penilaian kemampuan kognitif siswa yang 

diperoleh dari tes hasil belajar. Adapun instrumen yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan kognitif siswa dalam penelitian ini berupa soal tes tertulis 

yang diujikan di akhir pembelajaran (posttest). Namun demikian, domain afektif 

dan psikomotor tetap diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran. Domain 

afektif muncul pada nilai-nilai karakter yang terintegrasi pada setiap langkah 

pembelajaran dalam RPP, sedangkan domain psikomotor terakomodir dalam 

kegiatan praktikum selama proses pembelajaran IPA berlangsung. Sehingga 

dengan demikian, keseluruhan domain hasil belajar dapat tercakup pada saat 

pembelajaran IPA dilaksanakan. 

2.1.5 Hakekat Pembelajaran 

 Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 

menyebutkan bahwa “pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Pembelajaran 

berdasarkan makna leksikal adalah berarti proses, cara, perbuatan mempelajari 
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(Suprijono 2010: 13). Menurut Trianto (2012: 17) 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. Ahli lain berpendapat bahwa pembelajaran 

adalah seperangkat peristiwa (events) yang mempengaruhi siswa sedemikian rupa 

sehingga siswa itu memperoleh kemudahan (Briggs 1992) dalam Rifa‟i dan Anni 

(2010: 191). Pendapat lain menyatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu 

proses komunikasi yang bersifat timbal balik, baik antara guru dengan siswa, 

maupun antara siswa dengan siswa, untuk mencapai tujuan yang diharapkan 

(Hernawan 2007: 9.4-9.5). 

     Dari berbagai pengertian pembelajaran di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran adalah interaksi dua arah dari seorang guru dan siswa, di 

mana antara keduanya terjadi komunikasi (transfer) yang intens dan terarah untuk 

mencapai tujuan yang talah ditetapkan sebelumnya. 

2.1.6 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Berbicara tentang karakteristik siswa SD, Piaget (1950) dalam Susanto 

(2013: 77) membagi perkembangan kognitif manusia menjadi empat tahap. 

Adapun tahap perkembangan kognitif  manusia menurut Piaget, yaitu: (1) Tahap 

sensorimotor (umur 0-2 tahun);  (2) Tahap pra operasional (umur 2-7 tahun); (3) 

Tahap operasional konkret (umur 7-11 tahun); dan (4) Tahap operasional formal 

(umur 11 tahun keatas). 

Dilihat dari tahap perkembangan kognitif yang diutarakan Piaget, siswa 

Sekolah Dasar termasuk dalam tahap operasional konkret (umur 7-11 tahun). 
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Siswa Sekolah Dasar masih belum dapat berpikir abstrak. Implikasinya dalam 

pembelajaran, guru harus menggunakan bantuan benda konkret untuk 

memperjelas penyampaian materi pelajaran. Selain itu dalam tahap perkembangan 

ini, terdapat fakta bahwa perbuatan atau percobaan yang dilakukan anak pada usia 

ini masih bersifat coba-coba, dan percobaan-percobaan tersebut masih jarang yang 

berhubungan antara satu dengan lainnya. Anak usia ini belum dapat secara mental 

mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang beragam (lebih dari satu) 

untuk memecahkan suatu masalah (memperoleh jawaban dari suatu masalah). 

Mereka juga masih belum mampu mempergunakan ketentuan-ketentuan yang 

logis pada benda/kejadian yang tidak nyata/tampak. Seperti dikatakan di atas, 

bahwa mereka hanya mampu berhubungan dengan hal-hal yang nyata atau dengan 

hal-hal yang mereka bayangkan. Kenyataan inilah yang melahirkan pembelajaran 

IPA yang banyak melibatkan siswa secara langsung dan menjelaskan pentingnya 

dalam pembelajaran IPA di SD banyak menggunakan percobaan-percobaan nyata. 

(Sapriati dkk. 2009: 1.15). Pernyataan tersebut juga sesuai dengan Sumantri 

(2011: 6.4) yang menyatakan bahwa guru hendaknya merancang pembelajaraan 

yang memungkinkan anak untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. 

Menurut Handayani dkk. (2002: 19) ada beberapa karakterisktik siswa 

sekolah dasar yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang perlu diperhatikan guru 

sehubungan dengan implikasinya dalam pembelajaran. Holt menyatakan bahwa 

ciri siswa sekolah dasar adalah mempunyai rasa ingin tahu yan lebih, penyelidik, 

penemu, pembelajar, dan pencipta. Blosser dan Hogelsoon menyatakan bahwa 

siswa sekolah dasar lebih mudah memahami IPA bila melakukan sendiri 
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percobaan itu. Sedangkan Bingham menekankan pentingnya eksperimen, karena 

eksperimen dapat membantu untuk menemukan alasan mengapa proses sesuatu itu 

terjadi. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka kegiatan yang melalui 

pengamatan dan percobaan sesuai dengan karakteristik sekolah dasar dan sesuai 

dengan pandangan konstruktivisme yang terwadahi dalam sebuah model 

pembelajaran yakni model pembelajaran Children Learning In Science (CLIS) . 

Model CLIS merupakan model pembelajaran yang berusaha mengembangkan ide 

atau gagasan siswa tentang suatu masalah tertentu dalam pembelajaran serta 

merekonstruksi ide atau gagasan berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan. 

Untuk itu dalam kegiatan belajar mengajar, sebelum siswa melakukan eksplorasi 

melaui pengamatan dan percobaan terlebih dahulu diidentifikasi pengetahuan 

awal yang mereka miliki agar dapat diketahui seberapa jauh kesiapan siswa dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

2.1.7 Hakikat IPA  

Menurut H.W. Fowler et al. (1951) dalam Aly dan Rahma (2011: 18) 

mendefinisikan bahwa “IPA merupakan ilmu yang sistematis dan dirumuskan, 

yang berhubungan dengan gejala-gelala kebendaan dan didasarkan terutama atas 

pengamatan dan induksi”. Sedangkan Nokes dalam bukunya “Sceince in 

Education” menyatakan bahwa “IPA adalah pengetahuan teoritis yang diperoleh 

dengan metode khusus”. Dari kedua pendapat tersebut sebenarnya tidak berbeda. 

Memang benar bahwa IPA merupakan suatu ilmu teoritis, tetapi teori tersebut 

didasarkan atas pengamatan, percobaan-percobaan terhadap gejala-gejala alam. 



44 

 

 

 

Fakta-fakta tentang gejala kebendaan/alam diselidiki dan diuji berulang-ulang 

melalui percobaan-percobaan (eksperimen), kemudian berdasarkan hasil 

eksperimen itulah dirumuskan keterangan ilmiahnya (teorinya).  

IPA merupakan terjemahan kata dari bahasa Inggris, natural science yang 

berarti ilmu pengetahuan alam. IPA atau science dapat disebut juga sebagai ilmu 

tentang alam yakni ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di 

alam. IPA membahas tentang gejala-gejala alam yang disusun secara sistematis 

yang didasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan yang dilakukan oleh 

manusia (Samatowa 2011: 3). 

IPA sebagai produk tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya sebagai proses. 

Produk IPA berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, serta teori-teori. 

Prosedur yang digunakan oleh para ilmuwan utuk mempelajari alam ini yakni 

prosedur empirik dan analitik. Dalam prosedur empirik ilmuwan mengumpulkan 

informasi, mengorganisasikan informasi untuk selanjutnya dianalisis. Proses 

empirik dalam IPA mencakup pengamatan, klasifikasi dan pengukuran. 

Sedangkan dalam prosedur analitik ilmuwan menginterpretasikan penemuan 

mereka dengan menggunakan proses hipotesis, eksperimen terkontrol, menarik 

kesimpulan, dan memprediksi. Untuk menjalankan suatu penelitian tentang alam 

diperlukan pengetahuan terpadu tentang proses dan materi dalam topik yang akan 

diselidiki. 

Fakta dalam IPA adalah pernyataan-pernyataan tentang benda-benda yang 

benar-benar ada, atau peristiwa-peristiwa yang betul-betul terjadi dan sudah 

dikonfirmasi secara obyetif. Konsep IPA adalah suatu ide yang mempersatukan 
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fakta-fakta IPA. Prinsip IPA adalah generalisasi tentang hubungan di antara 

konsep-konsep IPA. Teori ilmiah merupakan kerangka yang lebih luas dari fakta-

fakta, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang saling berhubungan. 

Memang pada prakteknya apa yang dikenal sebagai IPA tidak dapat 

dipisahkan dari metode-metode penelitian. Memahami IPA hakekatnya tidak 

hanya mengetahui fakta-fakta dalam IPA, melainkan juga memahami proses IPA 

yakni memahami bagaimana mengumpulkan fakta-fakta dan memahami 

bagaimana menghubungkan fakta-fakta untuk menginterpretasikannya. Hal ini 

sesuai dengan dengan pendapat Driver dan Bell (1986) dalam Eshach dan Fried 

(2005: 317). 

 science it is about a great deal more than that. It is about the ideas, 

concepts and theories used to interpret the world.” Einstein and 

Infeld have stated this position famously as follows: Science is not 

just a collection of laws, a catalogue of facts it is the creation of the 

human mind with its freely invented ideas and concepts. Physical 

the- ories try to form a picture of reality and to establish its 

connections with the wide world of sense impres- sions (Einstein 

and Infeld, 1938). 

 

 Driver dan Bell (1986), berpendapat bahwa "Sains adalah tentang ide-ide, 

konsep dan teori yang digunakan untuk menafsirkan dunia "Einstein dan Infeld 

telah menyatakan posisi ini terkenal sebagai berikut:  “ Sains bukan hanya 

kumpulan hukum, katalog fakta itu adalah ciptaan dari pikiran manusia dengan 

ide-ide dan konsep yang bebas diciptakannya. Teori fisika mencoba untuk 

membentuk sebuah gambaran tentang realitas dan untuk membangun hubungan 

dengan dunia luas tayangan akal (Einstein dan Infeld 1938).“ 

Dari pendapat tersebut bisa disimpulkan bahwa sebuah konsep, prinsip dan 

teori bukan hanya untuk dipelajari secara mentah, namun harus diinterpretasikan 
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terlebih dahulu agar konsep, prinsip, dan teori tersebut dapat dipahami secara 

utuh. Para ilmuwan menggunakan berbagai prosedur empirik dan prosedur 

analitik dalam usaha mereka untuk memahami alam semesta ini. Prosedur-

prosedur tesebut disebut proses ilmiah atau proses sains. Keterampilan proses IPA 

disebut juga keterampilan belajar seumur hidup, sebab keterampilan-keterampilan 

ini juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan untuk bidang studi yang 

lain.  

2.1.8 Pembelajaran IPA di SD  

Menurut Semiawan (2008: 104), 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.  

Menurut De Vito et al. (1993) dalam Samatowa (2011: 104) 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) pembelajaran IPA di Sekolah Dasar perlu 

didasarkan pada pengalaman untuk membantu siswa belajar IPA, 

mendeskripsikan dan menjelaskan hasil kerja dan prosedurnya. Tujuan utama 
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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. 

Pembelajaran IPA di SD bertujuan agar siswa menguasai pengetahuan, 

fakta, konsep, prinsip, proses penemuan, serta memiliki sikap ilmiah, yang akan 

bermanfaat bagi siswa dalam mempelajari diri dan alam sekitar. Pendidikan IPA 

menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mencari tahu dan 

berbuat sehingga mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. 

Pembelajaran IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih 

lanjut dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. (Cahyo 2013: 213) 

Pembelajaran IPA termasuk disiplin ilmu yang penting untuk diterapkan 

dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Definisi IPA mengenai gejala alam yang 

tersusun sistematis dan teratur, berlaku umum berupa kumpulan dari hasil 

observasi dan pengamatan perlu disederhanakan jika IPA hendak dibelajarkan 

kepada siswa SD. Pembelajaran IPA untuk siswa SD perlu dimodifikasi dengan 

memilih metode dan media yang tepat untuk memudahkan siswa untuk 

memahaminya. Ide-ide dan konsep-konsep perlu disederhanakan agar sesuai 

dengan kemampuan siswa pada rentang usia tertentu. Siswa memang perlu diberi 

kesempatan untuk berlatih keterampilan-keterampilan proses IPA, sebab 
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diharapkan mereka dapat berpikir dan memiliki sikap ilmiah. Namun karena 

struktur kognitif siswa SD tidak dapat dibandingkan dengan struktur kognitif 

ilmuwan, maka pembelajaran IPA dan keterampilan proses IPA hendaknya 

dimodifikasi sesuai dengan tahap perkembangan kognitif siswa SD. 

IPA untuk siswa SD didefinisikan oleh Paolo dan Marten (1985) dalam 

Sawatowa (2011: 5) sebagai pengamatan terhadap apa yang terjadi, mencoba 

memahami apa yang diamati, mempergunakan pengetahuan baru untuk 

meramalkan apa yang akan terjadi, dan menguji ramalan-ramalan di bawah 

kondisi-kondisi untuk melihat apakah ramalan tersebut benar. Dalam 

pembelajaran IPA berlaku juga hukum trial and error atau melakukan coba-coba, 

gagal, dan mencoba lagi. IPA tidak menyediakan semua jawaban untuk masalah 

yang diajukan. Dalam pembelajaran IPA siswa dan guru harus tetap bersikap 

skeptis sehingga selalu siap memodifikasi model-model yang dimiliki mengenai 

alam ini sejalan dengan penemuan-penemuan yang didapatkan. Selain materi yang 

harus dimodifikasi, keterampilan-keterampilan proses IPA yang akan dilatihkan 

juga perlu disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa SD.  

Sapriati dkk. (2008: 2.3) menyatakan bahwa “pengembangan 

pembelajaran IPA yang menarik, menyenangkan, layak, sesuai konteks, serta 

didukung oleh ketersediaan waktu, keahlian, sarana dan prasarana merupakan 

kegiatan yang tidak mudah untuk dilaksanakan”. Seorang guru dituntut memiliki 

kemampuan dan kreativitas yang cukup agar pembelajaran dapat terselenggara 

secara efektif dan efisien. 

Kurikulum IPA lebih menekankan siswa untuk menjadi pembelajar aktif 
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dan luwes. Kurikulumnya menyediakan berbagai pengalaman belajar untuk 

memahami konsep dan proses IPA. Pemahaman ini bermanfaat bagi siswa agar 

dapat: (1) menanggapi isu lokal, nasional, kawasan, dunia, sosial, budaya, 

ekonomi, lingkungan, dan etika; (2) menilai secara kritis perkembangan dalam 

bidang IPA dan teknologi serta dampaknya; (3) memberi sumbangan terhadap 

kelangsungan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (4) memilih 

karier yang tepat. 

Ruang lingkup kurikulum IPA SD mencakup kerja ilmiah serta 

pemahaman konsep IPA dan penerapannya (terdiri atas makhluk hidup dan proses 

kehidupan; benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya; bumi dan alam semesta; 

serta sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat). “Berdasarkan kurikulum 

tersebut, IPA seharusnya dibelajarkan secara inkuiri ilmiah untuk menumbuhkan 

kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta berkomunikasi sebagai 

salah satu aspek penting kecakapan hidup” (Sapriati dkk. 2008: 2.5). 

Keadaan pembelajaran IPA di SD saat ini telah berubah, IPA tidak hanya 

mengajarkan fakta-fakta seperti jenis-jenis hewan atau tumbuhan, hukum-hukum 

ini dan itu, tetapi juga mengajarkan metode-metode memecahkan masalah yang 

baik, menganjurkan sikap yang baik, melatih kemampuan, mengambil kesimpulan 

dan dapat dipertanggungjawabkan, melatih bersifat objektif dan tidak terburu-buru 

mengambil kesimpulan, melatih bekerja sama dalam kelompok, melatih 

menghargai pendapat orang lain, dan sebagainya. IPA sekarang bukan lagi disebut 

pelajaran IPA melainkan pendidikan IPA. Guru tidak lagi mengajar IPA tetapi 

mendidik anak melalui pelajaran IPA. IPA memiliki nilai-nilai pendidikan, tetapi 
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bila diajarkan menurut cara yang kurang tepat, maka IPA hanya akan merupakan 

pelajaran fakta-fakta yang merupakan pengetahuan tentang jenis-jenis hewan dan 

tumbuhan, hukum-hukum ini dan itu, yang sebagian besar bersifat hafalan. 

Siswa SD pada umumnya berada dalam usia yang masih senang bermain, 

senang melakukan kegiatan, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Mereka tertarik 

untuk melakukan penggalian, melakukan kegiatan, melakukan permainan, 

mendapatkan pengalaman yang bervariasi, memenuhi rasa keingintahuannya. Di 

sinilah letak peran seorang guru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang 

kondusif untuk menanamkan konsep-konsep IPA dengan berbagai kegiatan 

pembelajaran yang melibatkan siswa SD. 

2.1.9 Materi Perubahan Sifat Benda 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah materi perubahan sifat 

benda. Materi ini terdapat  di 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 

peyelidikan tentang perubahan sifat benda, baik sementara maupun tetap. Adapun 

Materi tersebut adalah sebagi berikut. 

2.1.9.1 Perubahan sifat benda 

 Menurut Azmiyawati, Omegawati dan Kusumawati (2008: 71), Benda-

benda dapat berubah wujud. Benda padat dapat berubah wujud menjadi benda cair 

maupun gas. Demikian juga sebaliknya. Perubahan wujud ini menyebabkan 

perubahan sifat-sifat benda. Perubahan sifat benda meliputi bentuk, warna, 

kelenturan, kekerasan dan baunya. 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 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 
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cair. Air adalah benda yang dapat berada dalam tiga wujud, yaitu padat, 

cair, dan gas. 

(3) Penyubliman  

 Kapur barus 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. 
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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 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 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. 
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2.1.9.2 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. Berikut ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai perubahan wujud benda 

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 2.2 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 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 

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 



56 

 

 

 

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 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, sehingga 

perkaratan merupakan contoh dari peristiwa perubahan sifat benda yang 

tidak dapat kembali. 

2.1.10 Model Pembelajaran 

Dalam sebuah pembelajaran, pola interaksi yang terjadi di dalamnya 

bergantung pada model pembelajaran yang diterapkan. Menurut  Kamus Besar 

Bahasa Indonesia bahwa “model berarti contoh atau pola”. Mills (1984: 4) dalam 

Suprijono (2010: 45) berpendapat bahwa “model adalah bentuk representasi 

akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok 

orang mencoba bertindak berdasarkan model itu”.  
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Menurut  Arends (1997) dalam Trianto (2009: 22) menyatakan bahwa 

“model pembelajaran mengarah pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu 

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

Menurut Joyce dan Weil (1980: 1) 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 menurut Joyce (1992: 4) 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 memiliki empat ciri khusus yang tidak dimiliki oleh 

strategi, metode dan prosedur. Menurut Kardi dan Nur (2000) dalam Trianto 

(2009: 23), 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. 

Dari beberapa pengertian tentang model pembelajaran menurut para ahli di 

atas, dapat disimpulkan bahwa model dapat didefinisikan sebagai kerangka 
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konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar, yang berfungsi sebagai 

pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam 

merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. 

2.1.11 Model Konvensional dan Model Konstruktivisme 

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, tanya jawab, dan penugasan. 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 adalah 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 
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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. 

Selain itu metode ceramah juga tidak dapat memberikan kesempatan untuk 

berdiskusi memecahkan masalah sehingga proses menyerap pengetahuannya 

kurang tajam, kurang memberi kesempatan kepada siswa 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 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 
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menemukan dan memaknai sendiri materi yang mereka pelajari. 

 Saat ini, pembelajaran yang dilakukan oleh guru terutama dalam 

pembelajaran IPA, adalah pembelajaran dengan model konvensional. 

Pembelajaran ini memiliki ciri-ciri antara lain: berpusat pada guru (teacher 

centered), menggunakan metode ceramah, drill, dan latihan-latihan. Seiring 

dengan berkembangnya strategi pembelajaran dari yang berpusat pada guru 

(teacher centered) menjadi berpusat pada siswa (student centered) maka 

berkembang pula cara pandang terhadap bagaimana siswa belajar memperoleh 

pengetahuan (Muhsetyo 2011: 1.7). Siswa bukan lagi diibaratkan sebagai botol 

kosong yang diisi air oleh guru, melainkan siswa membangun sendiri 

pengetahuannya berdasarkan dari pengalaman yang dilaluinya selama proses 

pembelajaran.  

 Dilihat dari 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 

proses pembelajaran. Oleh karena itu untuk menciptakan pembelajaran IPA yang 

bermakna, guru perlu mendesain model pembelajaran yang memungkinkan siswa 

dapat berpartisipasi, aktif, kreatif, terhadap materi yang diajarkan. Selain itu 

pembelajaran dengan model konvensional perlu digantikan dengan model yang 

lebih berpusat pada siswa, salah satunya yaitu dengan model Konstruktivisme.  

Kontruktivisme bertolak dari pendapat bahwa belajar adalah membangun 

(to construct) pengatahuan itu sendiri (Bootzin 1996) dalam Semiawan (2008: 3), 
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setelah dipahami, dicernakan dan merupakan perbuatan dari dalam diri seseorang 

(from whithin). Dalam perbuatan belajar seperti itu bukan apa (isi) 

pembelajarannya yang penting, melainkan bagaimana mempergunakan peralatan 

mental kita untuk menguasai hal-hal yang kita pelajari. Pengetahuan itu diciptakan 

kembali dan dibangun dari dalam diri seseorang melalui pengalaman, 

pengamatan, pencernaan (digest), dan pemahamannya. 

Menurut Hill (2009) dalam Cahyo (2013: 34) teori konstruktivisme 

didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generative, yaitu tindakan 

mencipta makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme lebih memahami 

belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan 

dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. 

Konstruktivisme menyadari bahwa pengetahuan tidak bisa ditransfer begitu saja, 

melainkan harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing individu. 

Pengetahuan  bukan merupakan sesuatu yang sudah ada, melainkan suatu proses 

yang berkembang terus-menerus. Dalam proses tersebut, keaktifan seseorang 

sangat menentukan dalam mengembangkan pengatahuannya. Di sisi lain, 

kenyataannya masih banyak siswa yang menangkap apa yang diberikan oleh 

gurunya. Hal ini menunjukan bahwa pengatahuan tidak begitu saja dipindahkan, 

melainkan harus dikonstruksikan sendiri oleh siswa tersebut.  

Peran guru dalam pembelajaran bukan pemindahan pengetahuan, tetapi 

hanya sebagai fasilitator, yang menyediakan stimulus baik strategi pembelajaran, 

bimbingan dan bantuan ketika siswa mengalami kesulitan belajar atau 

menyediakan media dan materi pembelajaran menjadi bermakna, hingga akhirnya 
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siswa tersebut mampu mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. Pernyataan ini 

sesuai dengan pendapat Von Glasersfeld dalam jurnal internasional yang ditulis 

oleh Cakir (2008: 196) yang merupakan ahli di bidang teori konstruktivisme. 

“Knowledge is actively built up from whithin by a thinking person and knowledge 

is not passively through the sense or by any from of communication”. Pernyataan 

tersebut berarti, pengetahuan adalah apa yang aktif dibangun dari setiap pemikiran 

seseorang dan pengetahuan bukanlah sesuatu yang dibangun melaui indera atau 

berasal dari komunikasi. Pernyataan diatas juga semakin diperkuat oleh pendapat 

Piaget (1970) dalam educational research yang ditulis oleh Driver (1994: 7) 

bahwa “knowledge is constructed by the cognizing subject is central to his 

position”. Pengetahuan adalah apa yang dibangun seseorang oleh kognisi 

pusatnya. 

 Menurut pandangan konstruktivisme keberhasilan belajar bergantung 

bukan hanya pada lingkungan belajar atau kondisi belajar, tetapi juga pada 

pengetahuan awal siswa. Belajar melibatkan pembentukan “makna” oleh siswa 

dari apa yang mereka lakukan, lihat dan dengar. (West dan Pinnes 1985 dalam 

Samatowa 2011: 54). Pembentukan makna merupakan suatu proses aktif yang 

terus berlanjut. Jadi siswa mempunyai tanggung jawab akhir atas belajar mereka 

sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Fensham (1994: 5) dalam Samatowa 

(2011: 54) : 

…..A constructivist view of learning with fundamental 

principle that people contruct their own meaning from experiences 

and anything told them. Then constructed meaning depends on the 

person’s existing knowledge. And since it is inevitable that people 

had different experiences and have heard or read different thing 

. 
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 Pernyataan yang disampaikan oleh Fensham berarti, Pandangan 

konstuktivisme memandang pembelajaran dengan prinsip mendasar bahwa 

seseorang membangun makna mereka sendiri berdasarkan atas pengalaman dan 

apapun yang mereka alami. Kemudian pembentukan makna tergantung dari 

pengetahuan yang telah dimiliki. Dan oleh karena itu maka tidak terbantahkan 

bahwa setiap orang memilki pengalaman yang berbeda-beda berdasarkan apa 

yang mereka dengar dan lihat. 

Implikasi dari pandangan konstruktivisme disekolah ialah pengetahuan itu 

tidak dapat dipindahkan secara utuh dari pikiran guru ke siswa, namun secara aktif 

dibangun oleh siswa sendiri melalui pengalaman nyata. Senada dengan pernyataan 

ini peneliti pendidikan sains mengungkapkan, bahwa belajar sains merupakan 

proses konstruktif yang menghendaki partisipasi aktif dari siswa (Piaget dalam 

Samatowa 2011:54), sehingga di sini peran guru berubah, dari sumber dan 

pemberi informasi menjadi pendiagnosis dan fasilitator belajar siswa.  

Dari uraian di atas, artikel dan beberapa buku yang ditulis Driver et al. 

(1985) dan Osborne & Freyberg (1985) dan dirangkum oleh Tyler (1996) dalam 

Samatowa (2011:54) tentang implikasi pandangan konstruktivisme untuk 

pembelajaran dapat disarikan beberapa kebaikan pembelajaran berdasarkan 

konstruktivisme. 

(1) Pembelajaran berdasarkan konstruktivisme memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan secara eksplisit dengan 

menggunakan bahasa siswa sendiri, berbagai gagasan dari temannya, dan 

mendorong siswa memberikan penjelasan tentang gagasannya. 
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(2) Pembelajaran berdasarkan konstruktivisme memberi pengalaman yang 

berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa atau rancangan 

kegiatan disesuaikan dengan gagasan awal siswa agar siswa memperluas 

pengetahuan-pengetahuan mereka tentang fenomena, sehingga siswa 

terdorong untuk membedakan dan memadukan gagasan tentang fenomena 

yang menantang siswa. 

(3) Pembelajaran konstruktivisme memberi siswa kesempatan untuk berfikir 

tentang pengalamannya agar siswa berfikir kreatif, imajinatif, mendorong 

refleksi tentang teori dan model, mengenalkan gagasan sains pada siswa 

yang tepat. 

(4) Pembelajaran konstruktivisme memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mencoba gagasan baru agar siswa terdorong untuk memperoleh 

kepercayaan diri dengan menggunakan berbagai konteks baik yang telah 

dikenal maupun yang baru dan akhirnya memotivasi siswa untuk 

menggunakan berbagai strategi belajar. 

(5) Pembelajaran konstruktivisme mendorong siswa untuk memikirkan 

perubahan gagasan mereka setelah menyadari kemampuan mereka serta 

memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi perubahan gagasan 

mereka. 

(6) Pembelajaran konstruktivisme memberikan lingkungan belajar yang 

konsudsif yang mendukung siswa mengungkapkan gagasan, saling 

menyimak dan menghindari kesan selalu ada satu “jawaban yang benar”. 
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2.1.12 Model Children Learning In Science (CLIS) 

Model Children Learning In Science (CLIS) atau model pembelajaran 

belajar IPA merupakan model pembelajaran yang berlandaskan konstruktivis. 

Menurut Sutarno (2009: 8.29) model CLIS merupakan model yang dikembangkan 

oleh kelompok Children’s Learning in science di Inggris yang dipimpin oleh 

Driver (1988, Tytler, 1996). Rangkaian fase pembelajaran pada model CLIS oleh 

Driver (1988) diberi nama general structure of a contructivist teaching sequence, 

sedangkan Tytler (1996) menyebutnya contructivism and conceptual change 

views of learning in science. 

Children Learning In Science (CLIS) merupakan model pembelajaran 

yang berusaha mengembangkan ide atau gagasan siswa tentang suatu masalah 

tertentu dalam pembelajaran serta merekonstruksi ide atau gagasan berdasarkan 

hasil pengamatan atau percobaan. (Samatowa 2011: 74). Model CLIS adalah 

suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kegiatan praktikum, 

eksperimen, menyajikan, menginterpretasi, memprediksi dan menyimpulkan 

dengan menggunakan  LKPD. Adapun karakteristik dari model CLIS adalah: 

(1) Dilandasi pandangan konstruktivisme dengan memperhatikan pengalaman 

dan konsepsi awal siswa 

(2) Pembelajaran berpusat pada siswa  

(3) Kegiatan hands-on dan melatih berfikirnya minds-on 

(4) Menggunakan lingkungan sebagai sarana dan sumber belajar. 

Menurut Samatowa (2011: 77), manfaat yang diperoleh dari implementasi 

model pembelajaran CLIS dalam pembelajaran adalah sebagai berikut:  
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(1) gagasan anak lebih mudah dimunculkan.  

(2) Membiasakan siswa untuk belajar mandiri dalam memecahkan suatu 

masalah. 

(3) Menciptakan  kreativitas  siswa  untuk belajar  sehingga  tercipta  suasana  

kelas yang  lebih  nyaman  dan  kreatif,  terjadi  kerjasama  sesama  siswa  

dan  siswa terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. 

(4) Menciptakan  belajar  yang  lebih  bermakna  karena  timbulnya  

kebanggaan sendiri karena menemukan sendiri konsep ilmiah yang 

dipelajari. 

(5) Guru  mengajar  akan lebih  efektif  karena  menciptakan suasana  belajar  

yang menyenangkan. 

2.1.12.1 Langkah-langkah Model  CLIS 

 Langkah-langkah penerapan CLIS dalam pembelajaran harus sesuai 

dengan tahapan-tahapan yang ada pada model CLIS. Adapun tahapan 

pembelajaran model CLIS menurut Samatowa (2011: 74) adalah sebagai berikut. 

(1) Tahap orientasi (orientation) 

  Merupakan tahapan yang dilakukan guru dengan tujuan untuk 

memusatkan perhatian siswa. Orientasi dapat dilakukan dengan cara 

menunjukkan berbagai fenomena yang terjadi di alam, kejadian yang 

dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari atau demonstrasi. Selanjutnya 

menghubungkannya dengan topik yang akan dibahas. 

(2) Tahap pemunculan gagasan (elicitation of ideas)  

  Kegiatan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh guru untuk 
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memunculkan gagasan siswa tentang topik yang dibahas dalam 

pembelajaran.  

  Cara yang dilakukan bisa dengan meminta siswa untuk menuliskan 

apa saja yang mereka ketahui tentang topik yang dibahas atau bisa dengan 

cara menjawab pertanyaan uraian terbuka yang diajukan oleh guru. Bagi 

guru tahapan ini merupakan upaya eksplorasi pengetahuan awal siswa. 

Oleh karena itu, tahapan ini dapat juga dilakukan melalui wawancara 

internal.  

(3) Tahap penyusunan ulang gagasan (restructuring of ideas)  

  Tahap ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu: pengungkapan dan 

pertukaran gagasan (clarification and exchange), pembukaan pada situasi 

konflik (eksposure to conflict situation), serta konstruksi gagasan baru dan 

evaluasi (construction of new ideas and evaluation). 

  Pengungkapan dan Pertukaran Gagasan (clarification and 

exchange) merupakan upaya untuk memperjelas atau mengungkapkan 

gagasan awal siswa tentang suatu topik secara umum, misalnya dengan 

cara mendiskusikan jawaban siswa pada langkah kedua dalam kelompok 

kecil, kemudian salah satu anggota kelompok melaporkan hasil diskusi ke 

seluruh kelas. Dalam kegiatan ini guru tidak membenarkan atau 

menyalahkan gagasan siswa.  

  Pembukaan Pada Situasi Konflik (eksposure to conflict situation), 

Siswa diberi kesempatan untuk mencari pengertian ilmiah yang sedang 

dipelajari di dalam buku teks. Selanjutnya siswa mencari beberapa 
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perbedaan antara konsep awal mereka dengan konsep ilmiah yang ada 

dalam buku teks. 

  Konstruksi Gagasan Baru dan Evaluasi (construction of new ideas 

and evaluation) dilakukan dengan tujuan untuk mencocokan gagasan yang 

sesuai dengan fenomena yang dipelajari guna mengkonstruksi gagasan 

baru. Siswa diberi kesempatan untuk melakukan percobaan atau observasi, 

kemudian mendiskusikannya dalam kelompok untuk menyusun gagasan 

baru.  

(4) Tahap penerapan gagasan (application of ideas)  

  Pada tahap ini siswa dibimbing untuk menerapkan gagasan baru 

yang dikembangkan melalui percobaan atau observasi ke dalam situasi 

baru. Gagasan baru yang sudah direkonstruksi digunakan untuk 

menganalisis isu-isu dan memecahkan masalah yang ada di lingkungan.  

(5) Tahap pemantapan gagasan (review change in ideas)  

  Konsepsi yang telah diperoleh siswa perlu diberi umpan balik oleh 

guru untuk memperkuat konsep ilmiah tersebut. Dengan demikian, siswa 

yang konsepsi awalnya tidak konsisten dengan konsep ilmiah akan dengan 

sadar mengubahnya menjadi konsep ilmiah. 

Dalam model pembelajaran CLIS, siswa diberi kesempatan untuk 

mengungkapkan gagasan serta membandingkan gagasannya dengan gagasan 

siswa lainnya dan mendiskusikannya untuk menyamakan persepsi. Selanjutnya 

siswa diberi kesempatan merekonstruksi gagasan setelah membandingkan gagasan 

tersebut dengan hasil percobaan, observasi atau hasil mencermati buku teks. 
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Berikut adalah bagan struktur umum model CLIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.3 Struktur umum model CLIS  Driver (1989: 88) dalam Duit (1994). 

Orientasi 

Pemunculan Gagasan 

Pemantapan Gagagsan 

Penerapan Gagasan 

Perbandingan Dengan 

Gagasan Awal 

Konstruksi Gagasan Baru 

dan Evaluasi 

Pembukaan Situasi Konflik 

Pengungkapan dan  

Pertukaran Gagasan 

Penyusunan Ulang 

Gagasan 
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2.1.12.2 Sintaks Model Pembelajaran CLIS 

 Adapun penerapan sintaks model pembelajaran CLIS menurut Samatowa 

(2011: 76) dalam pembelajaran akan dijelaskan pada tabel 2.1 berikut ini. 

Tabel 2.1. Sintaks Pembelajaran Model CLIS 

Tahap Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Keterangan 

Orientasi Guru bertanya kepada 

siswa: ”Apakah kamu 

pernah melihat es yang 

mencair?” 

Siswa menjawab:  

” pernah/tidak ” 

Guru 

mendemonstrasikan 

pencairan es 

Pemunculan 

gagasan 

Mengajukan tanya 

jawab seputar 

perubahan sifat benda 

dalam kahidupan 

sehari-hari 

Menjawab pertanyaan 

guru 

Siswa ingin 

mengetahui tentang 

perubahan sifat 

benda 

Pengungkapan 

dan Pertukaran 

Gagasan 

Memimpin siswa 

mendiskusikan 

jawaban-jawaban 

pertanyaan dari tahap 

sebelumnya dalam 

kelompok kecil  

Melakukan diskusi Salah satu anggota 

kelompok 

melaporkan hasil 

diskusi ke seluruh 

kelas 

Pembukaan Pada 

Situasi Konflik 

Mengamati dan 

membimbing kegiatan 

siswa 

Siswa mencari 

pengertian ilmiah yang 

sedang dipelajari di 

dalam buku teks 

Siswa mencari 

beberapa perbedaan 

antara konsep awal 

mereka dengan 

konsep ilmiah yang 

ada dalam buku teks 

Konstruksi 

gagasan baru dan 

evaluasi 

Mengamati dan 

membimbing kegiatan 

siswa 

Diskusi kelompok 

melakukan percobaan 

mengamati perubahan 

sifat benda secara 

langsung 

Beberapa siswa 

memerlukan 

bimbingan 

Penerapan gagasan Mengamati dan 

membimbing kegiatan 

siswa 

- Diskusi 

- Menyampaikan 

laporan didepan 

kelas 

- Menjawab 

pertanyaan 

Memeriksa kembali 

jawaban 

Pemantapan 

gagasan 

- Mengungkapkan salah 

satu konsepsi awal dan 

bandingkan dengan 

hasil percobaan. 

- Melakukan tanya 

jawab. 

- Melakukan tanya 

jawab seputar 

perubahan sifat 

benda untuk 

memantapkan 

gagasan 

Siswa dibimbing 

untuk mengetahui 

perubahan sifat 

benda 
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2.1.13 Penerapan Model CLIS dalam Pembelajaran 

Penerapan model CLIS dalam pembelajaran memerlukan keseriusan dari 

guru dalam perancangan dan penerapannya. Adapun langkah-langkah 

perancangan dan penerapan model CLIS adalah sebagai berikut. 

2.1.13.1 Tahap Persiapan 

Sebelum pelaksanaan pembelajaran model CLIS, guru mempersiapkan 

hal-hal sebagai berikut. 

(1) Mempelajari dan menganalisis materi perubahan sifat benda. 

(2) Merancang tujuan pembelajaran yang akan dicapai siswa. 

(3) Merancang dan mengorganisasi sumber daya serta rencana logistik. Dalam 

hal ini, guru mempersiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan untuk 

perangkat model CLIS, meliputi : pembagian kelompok siswa secara 

heterogen, pembuatan LKPD percobaan, mengecek kelengkapan KIT dan 

menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan. 

(1) Merancang teknik dan prosedur penilaian hasil belajar. 

(2) Merancang langkah-langkah pembelajaran dengan model CLIS. 

(3) Menyiapkan RPP dengan model CLIS. 

2.1.13.2 Tahap Pelaksanaan Pembelajaran 

Dalam tahap pelaksanaan pembelajaran materi perubahan sifat benda 

model CLIS, guru perlu melakukan  langkah-langkah berikut: 

(1) Kegiatan Awal, meliputi : Mengkondisikan semua siswa untuk berdoa 

menurut agama dan kepercayaan masing-masing, melakukan presensi 

terhadap siswa, menyiapkan alat-alat pelajaran, menyampaikan tujuan 
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pembelajaran, memberikan apersepsi, dengan cara mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang menggiring siswa pada materi yang akan 

dibahas.  

(2) Kegiatan Inti, meliputi : tahap eksplorasi, yaitu tahap orientasi 

mendomonstrasikan proses pencairan es.  Selanjutnya tahap pemunculan 

gagasan, mengajukan tanya jawab seputar perubahan sifat benda dalam 

kehidupan sehari-hari. Pada tahap elaborasi yaitu tahap pengungkapan dan 

pertukaran gagasan, membagi kelas kedalam 8 kelompok dengan 

beranggotakan 4 siswa, untuk melakukan diskusi. Membagikan LKPD 

berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus diselesaikan masing-masing 

kelompok. Selanjutnya guru membimbing siswa untuk melaporkan hasil 

jawaban yang telah dijawab. Pada tahap pembukaan pada situasi konflik, 

meminta dan membimbing siswa mencari beberapa perbedaan antara 

konsep awal mereka dengan konsep ilmiah yang ada dalam buku teks 

berdasarkan hasil diskusi. Tahap konstruksi gagasan baru dan evaluasi, 

memberikan penjelasan tentang langkah-langkah menjawab pertanyaan 

LKPD melalui percobaan secara berkelompok/ diskusi. Kemudian 

membimbing siswa melakukan percobaan mengamati perubahan sifat 

benda secara langsung. Pada tahap penerapan gagasan, membimbing siswa 

untuk menyampaikan hasil percobaan didepan kelas dan kelompok lainnya 

menanggapi hasil percobaan yang telah dipaparkan. Selanjutnya pada 

kegiatan Konfrimasi yakni tahap pemantapan gagasan, mengungkapkan 

salah satu konsepsi awal siswa kemudian membandingkan dengan hasil 
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percobaan kemudian bertanya jawab kepada siswa seputar perubahan sifat 

benda untuk memantapkan gagasan. 

(3) Kegiatan Akhir, meliputi: menyimpulkan pelajaran secara bersama-sama, 

melakukan evaluasi dengan cara memberikan soal, memberikan tugas 

sebagai tindak lanjut dan menutup pelajaran. 

 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Berikut ini adalah beberapa penelitian mengenai model CLIS yang telah 

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

(1) Eko Prawoto (2007), yang berjudul “Meningkatkan Aktivitas Belajar IPA 

Melalui Model Pembelajaran CLIS  Pada Siswa Kelas IX A SMP Negeri 1 

Bandar Negeri Semuong Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2007/2008”. 

Hasil dari penelitian pada setiap siklus dalam pembelajaran IPA pada 

siswa kelas IX A SMP Negeri 1 Bandar Negeri Semuong semester ganjil 

tahun pelajaran 2007/2008, yaitu sebagai berikut: (1) pada siklus I kinerja 

guru dalam penggunaan model pembelajaran CLIS mencapai 62,50% dan 

aktivitas belajar IPA mencapai 61,54%, (2) pada siklus II kinerja guru 

dalam penggunaan model pembelajaran CLIS mencapai 75,00% dan 

aktivitas belajar IPA 69,23%, dan (3) pada siklus III kinerja guru dalam 

penggunaan model pembelajaran CLIS mencapai 83,33% dan aktivitas 

belajar IPA 79,49%. Dengan demikian semakin meningkat kinerja guru 

dalam penggunaan model pembelajaran CLIS maka semakin meningkat 

aktivitas belajar IPA. 
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(2) Marita Diana (2011) yang berjudul “Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar 

IPA Melalui  Penerapan Model Pembelajaran  CLIS (Children Learning In 

Science) Di SMPN 1 Tanjungraja Semester Genap Tahun Ajaran 

2010/2011”. Penelitian yang dilakukan merupakan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilakukan melalui 

tiga siklus. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIIa SMPN 1 

Tanjungraja, Lampung Utara. Hasil penelitian  penerapan Model 

Pembelajaran CLIS (Children Learning In Science) pada pelajaran IPA 

kelas VII a dapat meningkatkan minat belajar dan prestasi belajar yang  di 

buktikan dengan bertambahnya minat belajar dari siklus I sebesar 68 %, 

siklus II sebesar 82 % dan pada siklus III sebesar 98%. Sedangkan prestasi 

belajar siswa bertambahnya tingkat ketuntasan belajar siswa setiap 

siklusnya selama tiga siklus yaitu siklus I sebesar 62,3%, siklus II sebesar  

73,95% dan siklus III sebesar 100 %. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa dengan model pembelajaran CLIS (Children Learning 

In Science) dapat meningkatkan minat danprestasi belajar IPA pada siswa 

kelas VIIa SMPN 1 Tanjungreja, Lampung Utara 2010/2011. 

(3) Inayatul Alifviani (2010) yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran 

Children Learning In Science (CLIS) Untuk Meningkatkan Keterampilan 

Berpikir Ilmiah Siswa Kelas IV  SD Negeri Kedungmutih I Demak”. Hasil 

penelitian menunjukkan terjadi peningkatan ketuntasan klasikal pada 

keterampilan berpikir ilmiah dan hasil belajar siswa. Pada siklus I 

ketuntasan klasikal keterampilan berpikir ilmiah siswa sebesar 71,88% 
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menjadi 93,75% pada siklus II. Ketuntasan klasikal hasil belajar kognitif 

siswa pada siklus I sebesar 71,88% menjadi 93,75% pada siklus II. 

Ketuntasan klasikal hasil belajar afektif siswa pada siklus I 78,13% 

menjadi 93,75% pada siklus II. Sedangkan ketuntasan klasikal hasil belajar 

psikomotorik siswa pada siklus I sebesar 78,13% menjadi 93,75% pada 

siklus II. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran CLIS dapat meningkatkan keterampilan berpikir ilmiah dan 

hasil belajar siswa secara signifikan. 

Ketiga penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang 

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

dalam proses pembelajaran. Namun bedanya, jika ketiga penelitian tersebut 

memunculkan variabel aktivitas dan hasil belajar sebagai variabel terikatnya, kali 

ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan variabel yang lain, yakni 

motivasi belajar. Materi yang diangkat dalam penelitian ini juga berbeda dengan 

ketiga penelitian di atas, yakni materi perubahan sifat benda. Selain itu, 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimental, berbeda 

dengan ketiga penelitian di atas yang merupakan  Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Kegiatan pembelajaran yang lazim dilakukan guru dalam mengajar IPA 

ialah pemberian materi secara langsung dengan menggunakan metode ceramah. 

Metode ceramah adalah metode yang paling tradisional yaitu guru berbicara dan 
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siswa mendengarkan. Ceramah juga disebut sebagai metode yang ekonomis 

karena guru dapat menyampaikan bahan pembelajaran yang relatif banyak kepada 

siswa dalam waktu yang relatif singkat. Berbeda dengan metode praktikum 

laboratorium atau metode karyawisata yang membutuhkan waktu relatif lama. 

Akan tetapi, penggunaan metode ceramah dalam pembelajaran IPA tidak 

dianjurkan oleh Sapriati dkk. (2009: 3.10), karena untuk belajar IPA dituntut lebih 

aktif dan mempelajari informasi tangan pertama (first hand information). Melalui 

metode ini guru dapat menyampaikan bahan pembelajaran yang relatif banyak 

kepada siswa dalam waktu yang relatif singkat. 

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. 2008: 3.8). Kedua metode tersebut 

selanjutnya disebut dengan metode konvensional.  Pembelajaran yang bersifat 

konvensional tersebut lebih berpusat pada guru (teacher centered). Hal tersebut 

terlihat dari minimnya siswa yang berani aktif bertanya atau menjawab pertanyaan 

dari guru. Metode konvensional memang baik untuk diterapkan, tetapi hendaknya 

guru lebih memvariasikan metode pembelajaran yang dipadukan dengan media 

yang bersifat konkret, dengan tujuan agar pembelajaran lebih bermakna. 

Pembelajaran yang kurang bermakna menjadikan hasil belajar kurang melekat 

dalam pola pikir dan pola tindakan siswa. Akibatnya, hal ini berpengaruh pada 

rendahnya motivasi belajar siswa. Rendahnya motivasi belajar siswa ini dapat 
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mempengaruhi proses belajar siswa, sehingga hasil belajar siswa menjadi kurang 

optimal. Dengan demikian, pembelajaran yang kurang bermakna perlu digantikan 

dengan pembelajaran yang lebih bermakna, yakni dengan melibatkan siswa secara 

langsung dalam pembelajaran. Hal tersebut dapat diupayakan melalui penerapan 

strategi pembelajaran inovatif. 

Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu dari beberapa strategi 

pembelajaran IPA yang dianggap sesuai pada saat ini serta salah satu 

pembelajaran yang ditawarkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran IPA 

sekolah dasar adalah model pembelajaran yang didasarkan pada pandangan 

konstruktivis karena dianggap paling sesuai dengan karakteristik pembelajaran 

IPA. Hal itu tampak dengan banyaknya tulisan tentang pandangan konstruktivis 

dalam bentuk jurnal hasil penelitian atau penguasaan gagasan dalam upaya 

mengembangkan model pembelajaran IPA (Samatowa 2011: 54). Pembelajaran 

konstruktivisme memberi siswa kesempatan untuk berpikir tentang 

pengalamannya agar siswa berpikir kreatif, imajinatif, mendorong refleksi tentang 

teori dan model, mengenalkan gagasan sains pada saat yang tepat. Selain itu 

pembelajaran konstruktivis memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba 

gagasan baru agar siswa terdorong untuk memperoleh kepercayaan diri dengan 

menggunakan berbagai konteks baik yang telah dikenal maupun yang baru dan 

akhirnya memotivasi siswa untuk menggunakan bergagai strategi belajar. Salah 

satu model pembelajaran yang berangkat dari pendangan kontruktivis adalah 

Model Pembelajaran Children Learning In Science (CLIS). 

Model CLIS merupakan model pembelajaran yang berusaha 
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mengembangkan ide atau gagasan siswa tentang suatu masalah tertentu dalam 

pembelajaran serta merekonstruksi ide atau gagasan berdasarkan hasil 

pengamatan atau percobaan. Jadi siswa dilatih untuk berpendapat setelah 

melakukan pengamatan ataupun percobaan (Rustaman 2012: 2.31). Selain itu 

model CLIS merupakan model pembelajaran yang sesuai dengan hakikat IPA. 

Menurut Bacon (1956) dalam Subiyanto (2008: 12) dalam mempelajari IPA harus 

mempraktekan tiga hal, yaitu (1) harus melakukan observasi dan memilih fakta-

faktanya, (2) harus menyusun suatu hipotesis yang memuat kesimpulan dari 

pertautan fakta-fakta tersebut dan memberikan penjelasannnya, dan (3) harus 

melakukan eksperimen untuk membuktikan kebenaranya. Dari ketiga hal tersebut, 

semua unsur dalm IPA tercakup dalam model CLIS, oleh karena itu model CLIS 

merupakan model yang paling sesuai dengan pembelajaran IPA yang seharusnya. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengujikan sebuah model 

pembelajaran inovatif CLIS pada kelas eksperimen dengan model konvensional 

pada kelas kontrol. Peneliti hendak membandingkan tingkat motivasi dan hasil 

belajar yang lebih optimal diantara kedua kelas yang diberi perlakuan berbeda 

tersebut. Dengan adanya perbedaan motivasi dan hasil belajar yang ditunjukkan 

itu, diharapkan dapat memberi masukan  bagi guru sebagai bahan pertimbangan 

untuk mengatasi masalah dalam pembelajaran IPA khususnya materi perubahan 

sifat benda, sehingga kedepan pembelajaran IPA dapat mencapai tujuan yang 

optimal. Berdasarkan uraian tersebut dapat jelaskan dalam bagan kerangka 

berpikir dibawah ini. 
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Bagan 2.4 Pola Kerangka Berpikir 

 

2.4 Hipotesis 

Penelitian ini menguji hipotesis komparatif dari dua sampel dengan 

melakukan pengujian satu pihak kanan. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai 

berikut. 

(1) Ho1: Tidak terdapat perbedaan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran 

IPA materi perubahan sifat benda antara pembelajaran yang menggunakan 

model CLIS dengan pembelajaran yang menggunakan model 

konvensional. 

(2) Ha1: Terdapat perbedaan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

Motivasi dan hasil 

belajar siswa dengan 

model pembelajaran 

konstruktivis 

Motivasi dan hasil 

belajar siswa dengan 

model pembelajaran 

konvensional 

 

dibandingkan 

Proses 

Pembelajaran 

Model pembelajaran 

konstruktivis CLIS 

Model pembelajaran 

konvensional 

Pembelajaran IPA, materi perubahan 

sifat benda yang kurang bermakna 

menyebabkan: 

1. Motivasi rendah. 

2. Hasil belajar kurang optimal. 
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materi perubahan sifat benda antara pembelajaran yang menggunakan 

model CLIS dengan pembelajaran yang menggunakan model 

konvensional. 

(3) Ho2: Tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

materi perubahan sifat benda antara pembelajaran yang menggunakan 

model CLIS dengan pembelajaran yang menggunakan model 

konvensional 

(4) Ha2: Terdapat perbedaan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

materi perubahan sifat benda antara pembelajaran yang menggunakan 

model CLIS dengan pembelajaran yang menggunakan model 

konvensional. 

(5) Ho3: Motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPA materi perubahan sifat 

benda dengan penerapan model pembelajaran CLIS tidak lebih baik dari 

pada model konvensional. 

(6) Ha3: Motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPA materi perubahan sifat 

benda dengan penerapan  model pembelajaran CLIS lebih baik dari pada 

model konvensional. 

(7) Ho4: Hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA materi perubahan sifat 

benda dengan penerapan model CLIS tidak lebih baik dari pada model 

konvensional. 

(8) Ha4: Hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA materi perubahan sifat 

benda dengan penerapan model CLIS lebih baik dari pada model 

konvensional.  
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian merupakan kajian ketiga dalam penelitian. Pada 

metodologi penelitian memuat tentang populasi dan sampel, desain penelitian, 

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

analisis data. Pembahasan lebih mendalam mengenai metodologi penelitian akan 

diuraikan dalam penjelasan dibawah ini. 

 

3.1 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 desain penelitian yang digunakan 

dalam penelitian. Selain desain penelitian, pada subbab ini juga akan dijabarkan 

mengenai tahap-tahap 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 
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O1  X O2 

O3  O4 

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 

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 CLIS, sedangkan kelompok O3 (kontrol) tidak diberi 

perlakuan (X) yaitu tidak menggunakan model CLIS. 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 signifikan (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 Debong 

Tengah 1 dan 3 Kota Tegal. 

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



83 

 

 

 

Tengah 1 sebagai kelompok eksperimen dan siswa kelas V SD Negeri 

Debong Tengah 3 dijadikan sebagai kelompok kontrol. 

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

Tengah 1 sebagai kelompok eksperimen berjumlah 29 siswa dan SD 

Negeri Debong Tengah 3 sebagai kelompok kontrol berjumlah 22 siswa. 

(4) Mengurus surat ijin penelitian. 

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

posttest. 

(6) Menyusun kisi-kisi angket yang dikembangkan dalam instrumen pretest 

dan posttest angket motivasi belajar siswa. 

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

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

tersebut dikembangkan dalam bentuk instrumen lembar pengamatan 

pelaksanaan model CLIS dan konvensional yang dilakukan oleh guru dan 

siswa. 

(8) Mempersiapkan perangkat mengajar berupa RPP dan media pembelajaran. 

(9) Mengujicobakan insterumen tes dan angket pada kelas uji coba yaitu kelas 

VI SD Negeri Debong Tengah 1 Kota Tegal. 

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

valid dan reliabel, memenuhi tingkat kesukaran, dan daya pembeda. 

(11) Menganalisis data hasil uji coba angket untuk menguji apakah instrumen 

valid dan reliabel. 

(12) Memberikan pretest berupa tes dan angket motivasi pada dua kelompok 
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(eksperimen dan kontrol) siswa kelas V SD Negeri Debong Tengah 1 dan 

3 Kota Tegal. 

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

kelas kontrol. 

(14) Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model CLIS pada 

kelompok eksperimen dan menggunakan model konvensional pada 

kelompok kontrol. 

(15) Observer mengamati pelaksanaan model CLIS dan konvensional oleh guru 

dan siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk mengecek 

kesesuaian pelaksanaan model pembelajaran. 

(16) Memberikan posttest berupa tes dan angket pada kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol. 

(17) Menuliskan deskripsi data untuk variabel bebas dan terikat. 

(18) Menganalis data motivasi 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 
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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 

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 Debong 

Tengah 1 dan 3 Kota Tegal. Dalam menentukan populasi ini, peneliti 

memperhatikan kriteria-kriteria yang merupakan hasil dari wawancara dengan 
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Kepala Sekolah serta guru SD Negeri Debong Tengah 1 dan 3 Kota Tegal, yaitu 

sebagai berikut: 

1) SD Negeri Debong Tengah 1 dan 3 Kota Tegal berada pada satu kompleks 

sehingga memiliki lingkungan atau iklim yang relatif sama. 

2) Memiliki akreditasi yang sama dengan harapan kemampuan siswa 

sebanding dan menerapkan kurikulum sesuai standar yang berlaku. 

3) Guru dari kedua SD yang sama-sama berkompeten dengan kualifikasi rata-

rata S-1 serta karakteristik pembelajaran yang dilakukan guru relatif sama. 

Selain alasan yang telah disebutkan diatas, dari hasil uji kesamaan rata-rata 

kemampuan awal berdasarkan nilai UTS IPA Semester Gasal Tapel 2013/2014 

melalui uji independent t test menggunakan bantuan SPSS Versi 20 didapatkan 

hasil bahwa nilai thitung = -0,203 dan ttabel sebesar 2,002. Dari perhitungan tersebut 

-2,002 ≤ -0,203 ≤ 2,002 (-ttabel ≤ thitung ≤ ttabel) dan nilai signifikansi yang diperoleh  

0,836 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

kemampuan awal antara kedua kelas. 

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. 

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 
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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.  

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 Debong 

Tengah 1 dan 3 Kota Tegal. Adapun penentuan jumlah sampel yaitu dengan 

menjumlahkan siswa dari kedua SD tersebut, kemudian mencocokkannya dengan 

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

masing kelas dengan menggunakan rumus. 

Berdasarkan jumlah populasi di kelas V SD Negeri Debong Tengah 1 
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sebanyak 33 siswa dan di kelas V SD Negeri Debong Tengah 3 sebanyak 26 siswa 

(totalnya 58 siswa), maka sampel yang akan diambil dengan melihat tabel Krecjie 

dengan taraf signifikan 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) 

Setelah melakukan perhitungan dengan rumus tersebut, diketahui sampel 

yang berasal dari V SD Negeri Debong Tengah 1 sebanyak 29 siswa dan  kelas V 

SD Negeri Debong Tengah 3 sebanyak 22 siswa. 

 

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.3.1 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. 

3.3.1.1 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 motivasi dan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi perubahan sifat benda. 
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3.3.1.2 Variabel Bebas 

Variabel bebas atau bisa juga disebut variabel independen merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

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

penelitian ini adalah penerapan model CLIS. 

3.3.2 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. 

3.3.2.1 Model Children Learning In Science (CLIS) 

Penerapan Model CLIS pada penelitian ini diterapkan untuk pembelajaran 

IPA Kelas V SD dengan materi Perubahan Sifat Benda. Adapun langkah-langkah 

penerapan pembelajaran CLIS pada materi perubahan sifat benda adalah sebagai 

berikut: 1) Kegiatan awal yang terdiri atas kegiatan pendahuluan dan penjelasan 

tujuan pembelajaran oleh guru. 2) Kegiatan inti yang meliputi tahap eksplorasi, 

elaborasi, dan konfrimasi. 3) Pada tahap eksplorasi guru mendemonstrasikan 

proses pencairan es. 4) Tahap elaborasai guru membagikan LKPD yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi. 5) Siswa mencari beberapa 

perbedaan antara konsep awal mereka dengan konsep ilmiah yang ada dalam buku 

teks. 6) Guru membimbing siswa melakukan percobaan. 7) Guru membimbing 

siswa untuk menyampaikan hasil percobaan. 8) Tahap konfirmasi guru bertanya 

jawab kepada siswa seputar perubahan sifat benda. 9) Guru bersama siswa 

membuat kesimpulan pembelajaran. 10) Guru melakukan tes evaluasi. 
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3.3.2.2 Motivasi Belajar 

Motivasi belajar adalah suatu keadaan dalam diri siswa yang mendorong 

siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran dan mengarahkan perilaku belajar 

siswa pada tujuan yang ingin dicapai yang dipengaruhi oleh kegiatan 

pembelajaran menggunakan model CLIS yang diukur menggunakan angket 

motivasi belajar. Untuk mengukur sejauh mana tingkat motivasi belajar siswa, 

perlu adanya indikator motivasi. Indikator motivasi dapat dilihat dari komponen 

yang terkandung didalamnya. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009: 80), ada tiga 

komponen utama dalam motivasi yaitu: 1) kebutuhan, 2) dorongan, dan 3) tujuan.  

3.3.2.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan pengetahuan pada siswa sebagai akibat dari 

pengalaman belajar yang dialami siswa yang dipengaruhi oleh model 

pembelajaran yang digunakan oleh guru yakni model CLIS. Hasil belajar dalam 

penelitian ini diukur menggunakan pretest dan posttest guna mendapatkan data 

hasil belajar berupa nilai tes. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik 

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

Untuk lebih jelasnya akan dibahas pada uraian di bawah ini.  

3.4.1 Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 
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lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto 2010: 274). 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 Debong Tengah 1 dan 3 Kota Tegal yakni berupa data nama 

lengkap, nomor absen, dan nomor induk siswa. Selain itu, peneliti melengkapi 

data penelitian dengan foto, video, surat izin penelitian, dan lain-lain, untuk 

membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar dilaksanakan oleh peneliti. 

3.4.2 Observasi 

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek 

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

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 menggunakan observasi nonpartisipan. 
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Menurut Sugiyono (2011: 197), 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, peneliti melakukan observasi di kelas V SD Negeri 

Debong Tengah 1 dan 3 Kota Tegal mengenai keadaan kelas, sarana belajar siswa, 

kegiatan pembelajaran IPA di kelas, dan kondisi siswa. Selain itu observasi juga 

dilakukan selama pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung yakni observasi 

menganai pelaksanaan model pembelajaran CLIS yang dilakukan oleh guru kelas 

terhadap peneliti yang sedang melaksanakan proses pembelajaran untuk menjamin 

keterlaksanaan model sudah sesuai dengan lembar pengamatan model yang sudah 

dibuat sesuai dengan sintaks pembelajaran model CLIS. 

3.4.3 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 
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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. 

3.4.4 Angket 

Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang 

bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna (Riduwan 2012: 

71). Angket yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model cheklist 

dengan lima (5) opsi/pilihan di dalamnya. Siswa/responden menjawab dengan 

memberi tanda centang pada salah satu kolom dari lima kolom pilihan yang 

tersedia. Pernyataan yang ada didalam angket berisikan pernyataan-pernyataan 

yang disesuaikan dengan indikator-indikator motivasi belajar. Angket ini 

digunakan untuk mengukur sejauh mana motivasi siswa sebelum dan sesudah 

mengikuti pembelajaran untuk kemudian dibandingkan dan dilakukan analisis 

terhadap hasil motivasi belajar siswa. 

 

3.5 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. 
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Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian 

ini berupa instrumen kualitatif dan kuantitatif.  

3.5.1 Instrumen kualitatif (non-tes) 

3.5.1.1 Instrumen Observasi Variabel Bebas 

Untuk mengukur variabel bebas (penerapan model CLIS), 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 CLIS pada kelompok eksperimen dan model 

konvensional pada kelompok kontrol. Kisi-kisi lembar pengamatan pelaksanaan 

model pembelajaran dijabarkan pada table 3.1 di bawah ini. 

Tabel 3.1. Kisi-kisi Lembar Pengamatan Model CLIS untuk Guru 

 

No. Aspek yang Diamati Deskriptor 

1. Pendahuluan Mengkondisikan siswa berdoa 

Melakukan presensi terhadap siswa 

Melakukan apersepsi 

Menyampaikan tujuan pembelajaran 

2.  Eksplorasi Membimbing siswa pada tahap Orientasi 

3. Elaborasi Membimbing siswa pada tahap Pemunculan 

Gagasan 

Membimbing siswa pada tahap Pengungkapan 

Dan Pertukaran Gagasan 

Membimbing siswa pada tahap Pembukaan 

Pada Situasi Konflik 

Membimbing siswa pada tahap Konstruksi 

Gagasan Baru Dan Evaluasi  

Membimbing siswa pada tahap Penerapan 

Gagasan  

3 Konfirmasi Membimbing siswa pada tahap Pemantapan 

Gagasan 

4 Penutup Membimbing siswa membuat simpulan.  

Memberikan evaluasi. 
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 Adapun kisi-kisi lembar pengamatan model CLIS yang dilakukan oleh 

siswa untuk memastikan bahwa siswa juga sudah mengikuti pembelajaran sesuai 

dengan sintaks pembelajaran CLIS akan dijelaskan pada tabel 3.2 berikut ini. 

Tabel 3.2. Kisi-kisi Lembar Pengamatan Model CLIS untuk Siswa 

 

No. Aspek yang Diamati Deskriptor 

1. Pendahuluan Berdoa di awal pembelajaran 

Memperhatikan penjelasan guru  

Menyiapkan alat-alat pelajaran 

2.  Eksplorasi Menjawab pertanyaan yang diberikan guru 

Memperhatikan demonstrasi guru 

3. Elaborasi Menjawab pertanyaan 

Mendiskusikan jawaban-jawaban pertanyaan 

  Berdiskusi menjawab pertanyaan pada LKPD 

Melaporkan hasil diskusi ke seluruh kelas 

Mencari konsep ilmiah yang ada dalam buku. 

Memperhatikan penjelasan guru 

Melakukan percobaan. 

Menyampaikan hasil percobaan 

4. Konfirmasi Membandingkan hasil dengan konsep awal 

Menanyakan hal-hal yang belum jelas  

5. Penutup Membuat membuat rangkuman/simpulan.  

Mengerjakan soal evaluasi. 

 

Pengukuran pengamatan pelaksanaan model pada kelas eksperimen dan 

kontrol menggunakan skala Guttman. Dengan  menggunakan Skala Guttman akan 

di dapatkan jawaban yang tegas yaitu ya/tidak, benar/salah, pernah/tidak pernah 

dan lain sebagainya (Sugiono 2011: 140). Skala Guttman yang peneliti gunakan 

pada lembar pengamatan adalah dengan pilihan jawaban 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).  
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3.5.1.2 Instrumen Angket Variabel Terikat 

Selanjutnya, untuk mengukur variabel terikat berupa motivasi belajar 

siswa, digunakan instrumen angket berbentuk cheklist. Angket dalam penelitian 

ini juga diberi tingkatan-tingkatan nilai untuk setiap alternatif jawaban 

menggunakan teknik skala likert. Kriteria penilian angket motivasi belajar siswa 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Kriteria Penskoran Angket Motivasi Belajar Siswa 

Jawaban Nilai  

Selalu (Always) 5 

Sering (Frequently) 4 

Kadang-kadang (Sometime) 3 

Jarang (Rarely) 2 

Tidak pernah (Never) 1 

 

 Instrumen angket memuat komponen motivasi seperti yang dikemukakan 

oleh Dimyati dan Mundjiono (2009: 80) yaitu kebutuhan, dorongan, dan tujuan. 

Ketiga komponen motivasi ini selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa deskriptor 

yang lebih konkret dan operasional. Instrumen angket secara lengkap dapat dilihat 

pada lampiran 27. Adapun kisi-kisi secara umum instrumen angket motivasi 

belajar siswa akan dijelaskan pada tabel 3.4 berikut ini.  

Tabel 3.4. Kisi-kisi Instrumen Angket Motivasi Belajar Siswa 

 

 

Variabel 

Motivasi 

Indikator  Soal 
No.Butir Soal 

Positif Negatif 

Kebutuhan 

a. Kemampuan untuk mandiri 1 16 

b. Percaya diri dalam menyelesaikan tugas 2  

c. Pemanfaatan waktu luang 18  

d. Perhatian terhadap materi pelajaran 3  

e. Kesungguhan dan Kehadiran dalam 

mengikuti pelajaran 

4  
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Variabel 

Motivasi 

Indikator  Soal 
No.Butir Soal 

Positif Negatif 

Dorongan 

a. Semangat mencapai prestasi unggul  19  

b. Penerimaan terhadap tantangan yang ada 5  

c. Kepuasan dalam diri 6  

d. Persaingan dalam lingkungan belajar 7  

e. Keyakinan terhadap perjuangan diri 8  

f. Belajar setiap hari/malam 9 20 

g. Pelajaran IPA materiPerubahan Sifat Benda 10  

1. Penghargaan dalam belajar 11 , 21  

h. Belajar bersama kelompok/tim  12 , 22  

Tujuan 

a. Penentuan target keberhasilan  13 23 

b. Pencapaian prestasi unggul  14  

c. Ketepatan waktu penyelesaian tugas  15, 17 24, 25 

Jumlah 20 5 

  Sumber data: Lampiran 27 

 

 

Cara penilaian terhadap angket dalam penelitian ini yaitu: 

(1) Setiap pernyataan terdiri dari 5 alternatif jawaban, yaitu: (i) selalu (ii) 

sering (iii) kadang-kadang (iv) jarang, dan (v) tidak pernah. 

(2) Dalam menjawab pernyataan, responden memilih salah satu alternatif 

jawaban yang sesuai dengan cara memberi tanda contreng (√) pada kolom 

jawaban yang dipilih. 

(3) Apabila pernyataan positif, pedoman penskoran adalah sebagai berikut: 

a) Jawaban selalu diberi skor   5 

b) Jawaban sering diberi skor   4 

c) Jawaban kadang-kadang diberi skor 3 

d) Jawaban jarang diberi skor   2 

e) Jawaban tidak pernah diberi skor  1 

(4) Apabila pernyataan negatif, pedoman penskoran adalah sebagai berikut: 

a) Jawaban selalu diberi skor   1 
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b) Jawaban sering diberi skor   2 

c) Jawaban kadang-kadang diberi skor 3 

d) Jawaban jarang diberi skor   4 

e) Jawaban tidak pernah diberi skor  5 

(5) Skor motivasi belajar siswa dapat dihitung berdasarkan hasil jawaban 

angket dengan rumus sebagai berikut: 

Rumus Skor Motivasi Siswa  
                                       

             
       

(6) Pedoman interpretasi skor motivasi belajar siswa, menurut Riduwan 

(2011: 89) sebagai berikut. 

Tabel 3.5. Pedoman Interpretasi Skor Motivasi Belajar Siswa 

 

Persentase Kriteria 

0% - 20% Sangat lemah 

21% - 40% Lemah 

41% - 60% Cukup 

61% - 80% Kuat 

81% - 100% Sangat kuat 

 

Instrumen angket pada penelitian ini membutuhkan pengujian agar data 

yang diperoleh benar-benar valid atau tidak diragukan kebenaranya. Langkah 

pengujian instrumen non tes ini antara lain sebagai berikut. 

3.5.1.2.1  Uji Validitas Instrumen 

Uji Validitas instrumen non tes dilakukan untuk mengetahui validitas 

validitas logis, empiris, dan konstruk pada instrumen/angket yang akan 

digunakan. Untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen non tes ini juga 

diperlukan perhitungan koefisien korelasi. Perhitungan akan menggunakan rumus 
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Bivariate pearson yang dibantu melalui program SPSS versi 20. Untuk lebih 

jelasnya akan diterangkan secara lengkap di bawah ini. 

(1) Validitas Logis dan Empiris; Untuk mengetahui validitas logis dan empiris 

instrumen non tes ini, maka perlu dilakukan uji validitas yaitu dengan 

menilai kesesuaian antara butir angket dengan kisi-kisi yang telah 

ditetapkan. Uji validitas ini dilakukan oleh penilai ahli, yakni dosen 

pembimbing skripsi, Mur Fatimah. Berdasarkan hasil penilaian dari penilai 

ahli instrumen dinyatakan sudah layak untuk digunakan sebagai instrumen 

penelitian untuk pengambilan data. Setelah dinilai validitas logis dan 

empirisnya, instrumen kemudian diujicobakan pada kelas VI SD Negeri 

Debong Tengah 1 Kota Tegal pada tanggal 26 Oktober 2013. 

(2) Validitas Konstruk; Dari hasil ujicoba instrumen kemudian diperoleh data 

yang selanjutnya diolah untuk mengetahui koefisien korelasi item-total, 

dengan menggunakan rumus Bivariate pearson dibantu dengan program 

SPSS versi 20. Pengujian validitas ini dilakukan terhadap skor motivasi 

belajar siswa setelah instrumen soal tes diujicobakan di kelas uji coba. 

Berdasarkan skor motivasi belajar IPA siswa di kelas uji coba, maka dilakukanlah 

uji validitas instrumen menggunakan rumus Bivariate pearson. Untuk 

mempermudah perhitungan, peneliti menggunakan bantuan program Software 

Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 20. Untuk mencari validitas 

dalam SPSS 20 ini menggunakan menu Analyze – Correlate – Bivarate. 

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 = 41 

didapat r tabel sebesar 0,308 pada tabel r. Jika nilai korelasi setiap soal lebih dari 
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batasan yang ditentukan maka item tersebut dianggap valid. Rekap data hasil 

perhitungan SPSS 20 dapat dilihat pada tabel 3.6 dibawah ini. 

Tabel 3.6. Rekapitulasi Uji Validitas Angket Uji Coba dengan rtabel = 0.308; 

Taraf Signifikansi 0.05 dan n= 41 

 

No Kriteria No Soal Jumlah 

1. Valid 3, 6, 15, 17, 20, 24, 27, 28, 29, 

30, 32, 35, 37, 38, 40 15 

2. Tidak Valid 

1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 

25, 26, 31, 33, 34, 36, 39 25 

                                                                 Sumber data: lampiran 32 

 

Dari perhitungan data dengan menggunakan program SPSS 20 diperoleh item 

yang valid sebanyak 25 butir soal dan yang tidak valid sebanyak 15 butir soal. 

3.5.1.2.2  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 konsisten jika pengukuran tersebut diulang (Priyatno 2010: 97). 

Pengujian reliabilitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan metode 

Cronbach Alpha. pengujian reliabilitas ini menggunakan software Statistical 

Product and Service Solution (SPSS) versi 20. Untuk mencari reliabilitas dalam 

SPSS 20 ini menggunakan menu Analyze – Scale – Reliability Analysis. Sebelum 

melakukan perhitungan dengan menu tersebut, data yang dimasukan harus 

dipastikan hanya data item yang valid saja.  

Hasil uji reliabilitas tiap butir soal yang diperoleh setelah data dihitung 
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dengan menggunakan SPSS versi 20 selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 34. 

Berikut adalah hasil uji reliabilitas angket. 

Tabel 3.7. Hasil Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.844 25 

Sumber data: Lampiran 34  

Menurut Sekaran (1992) dalam Priyatno (2010: 98), reliabilitas kurang dari 0,6 

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

Berdasarkan tabel 3.7, dapat diketahui bahwa nilai reliabilitas keseluruhan dari 

instrumen yang diujikan (Alpha) sebesar 0,844. Apabila mengacu pada pendapat 

Sekaran, nilai 0,844 berarti di atas 0,8 yang dapat dikategorikan ke dalam 

reliabilitas soal yang baik sehingga instrumen soal tersebut sudah terbukti reliabel 

sehingga instrumen siap dijadikan angket motivasi belajar siswa. 

3.5.2 Instrumen Kuantitatif (Tes) 

Instrumen kuantitatif berupa instrumen tes. Instrumen untuk mengukur 

hasil belajar siswa adalah berupa soal-soal pretest dan posttest. Bentuk dari 

instrumen ini adalah soal-soal objektif yang berjumlah 20 nomor soal. Sebelum 

soal-soal tersebut digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa, 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 SDN Debong Tengah 1 Kota Tegal yang diikuti oleh 41 siswa.  

Uji coba terdiri dari 44 soal berbentuk pilihan ganda dengan 4 alternatif 

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

3.5.2.1 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 menggunakan rumus Bivariate 

pearson yang dibantu melalui program SPSS 20. 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 

pada suatu kondisi di mana instrumen yang disusun berdasarkan konstruk 

aspek-aspek kejiwaan yang seharusnya dievaluasi. Peneliti menyusun soal 
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yang berjumlah 44 soal dan memiliki 4 alternatif jawaban. Pengujian 

validitas isi dan konstruk dilakukan oleh tim ahli, yaitu Mur Fatimah, 

S.Pd., M.Pd. sebagai dosen pembimbing dan Suciati, S.Pd. sebagai guru 

kelas V SD Negeri Debong Tengah 1 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 SDN Debong Tengah 1 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. 

Berdasarkan nilai hasil belajar siswa di kelas uji coba, maka dilakukan uji 

validitas instrumen menggunakan rumus Bivariate pearson dengan bantuan 

program SPSS versi 20. 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 = 41 didapat r tabel sebesar 0,308 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. Adapun 

rekap data hasil perhitungan SPSS 20 dapat dilihat pada tabel 3.8 dibawah ini. 
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Tabel 3.8.  Rekapitulasi Uji Validitas Soal Tes Uji Coba dengan rtabel = 0.308 ; 

Taraf Signifikansi 0.05 dan n= 41 

 

No Kriteria No Soal Jumlah 

1. Valid 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 

17, 19, 20, 24, 25, 30, 32, 34, 

37, 38, 39, 41, 42 15 

2. Tidak Valid 

1, 2, 3, 4, 6, 9, 14, 18, 21, 22, 

23, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 

36, 40, 43, 44 25 

Sumber data: lampiran 19 

 

Dari perhitungan data dengan menggunakan program SPSS 20 diperoleh item 

yang valid sebanyak 22 butir soal dan yang tidak valid sebanyak 22 butir soal.. 

3.5.2.2 Uji Reliabilitas Instrumen 

Suatu soal tes dikatakan reliabel apabila soal tes tersebut dapat dipercaya 

dan konsisten (ajeg). Untuk mengetahui reliabilitas tes yang berbentuk pilihan 

ganda digunakan rumus Kuder dan Richardson (KR-21). KR-21 digunakan untuk 

mengetahui relaibilitas soal yang mempunyai jawaban benar (ya) atau salah 

(tidak), bila benar bernilai 1 dan salah bernilai 0 (Sugiono, 2011: 108). Adapun 

rumus KR-21 adalah sebagai berikut. 

    (
 

   
)(   

      

   
) 

Keterangan: 

     =    reliabilitas instrumen  

k     =    banyak butir soal 

m =    skor rata-rata 

    =    varians total 

Sugiono (2011: 180) 
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Selanjutnya,     dikonsultasikan dengan       . Jika     hitung >        

maka instrumen dikatakan reliabel. Perhitungan uji reliabilitas instrumen 

dilakukan dengan perhitungan manual. 

Dari hasil penghitungan menggunakan rumus Kuder dan Richardson (KR-

21) diperoleh data perbandingan rhitung sebesar 0,996 lebih besar dari rtabel sebesar 

0,308. Dengan demikian dari hasil rhitung dibanding rtabel diperoleh rhitung>rtabel, 

maka semua butir soal dinyatakan sudah reliabel. Perhitungan reliabilitas soal 

dapat dilihat pada lampiran 21. 

3.5.2.3 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 siswa untuk mempertinggi 

usaha memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu sukar akan menyebabkan 

siswa 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 
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analisis untuk menentukan tingkat kesukaran soal adalah dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

  
 

  
 

Keterangan: 

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa 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 akan 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. Berdasarkan hasil perhitungan manual 

diperoleh data sebagai berikut. 
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Tabel 3.9 Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba 

No Tingkat Soal Nomor Soal Jumlah 

1      Mudah 1, 25,10,12, 13, 24, 25 6 

2      Sedang 

7, 8, 15,16, 19, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 

42 

10 

3      Sukar 11, 17, 20, 32 4 

                                                                         Sumber data: lampiran 23 

Keterangan: nomor soal yang tertera pada tabel sudah valid dan reliabel. 

3.5.2.4 Analisis Daya Beda Soal 

Menurut Arikunto (2009: 211) daya pembeda soal adalah kemampuan 

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

dengan siswa 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 = 
  

  
 - 

  

  
 =   -    (Arikunto 2009: 213) 

Keterangan : 

D : daya pembeda soal 

   : banyaknya peserta kelompok atas 

   : banyaknya peserta kelompok bawah 

   : banyaknya peserta kelompok atas menjawab soal dengan benar 

   : banyaknya peserta kelompok bawah menjawab soal dengan benar 

   = 
  

  
 : proporsi peserta kelompok atas menjawab benar 

    = 
  

  
    : proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 
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Sebelum perhitungan daya beda soal, kelompok siswa dibagi dua sesuai 

jumlah skor soal atau jawaban benar yang didapat menjadi kelompok atas dan 

kelompok bawah (lampiran 22). Penentuan kelompok atas dan bawah didasarkan 

pada skor hasil jawaban siswa kemudian dilakukan peringkat dari skor tertinggi ke 

skor terendah kemudian dibagi dua menurut jumlah siswa. Siswa yang mendapat 

peringkat dari setengah jumlah siswa keatas menjadi siswa kelompok atas dari 

siswa yang mendapat peringkat dari setengah jumlah siswa kebawah menjadi 

kelompok bawah. Pengujian daya beda diperoleh 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). Berdasarkan hasil perhitungan manual 

diperoleh data sebagai berikut. 

Tabel 3.10. Hasil Analisis Daya Pembeda Soal 

 

Keterangan 

Kriteria 

Baik 

Sekali 
Baik Cukup Jelek 

Tidak 

Baik 

Nomor Soal  11, 15, 

17, 20, 

32, 39 

5, 8, 12, 13, 

16, 19, 24, 

25, 30, 34, 

37, 38, 41, 

42 

  

Jumlah 
0 butir 

soal 

6 butir 

soal 

14 butir soal 0 butir soal 0 butir 

soal 

Sumber data: Lampiran 23 

Berdasarkan analisis uji coba instrumen tes dapat disimpulkan bahwa soal 

yang memenuhi syarat dan dapat di gunakan sebagai instrumen penelitian adalah 

sejumlah 20 butir. 20 butir soal ini telah memenuhi kriteria soal yang baik 

sehingga siap untuk dijadikan instrumen penelitian. Instrumen penelitian secara 
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lengkap dapat dilihat pada lampiran 14. Adapun kisi-kisi secara umum instrumen 

penelitian yang berupa soal tes yang akan dijadikan soal pada pretest dan posttest 

akan dijelaskan pada tabel 3.11 berikut ini. 

Tabel 3.11. Kisi-kisi Instrumen Soal 

 

Standar 

Kompetensi  

Kompetensi Dasar Indikator Nomor 

Soal 

4. Memahami 

hubungan antara 

sifat bahan 

dengan 

penyusunnya dan 

perubahan  sifat 

benda sebagai 

hasil suatu proses 

4.2 Menyimpulkan 

hasil penyelidikan 

tentang perubahan 

sifat benda, baik 

sementara maupun 

tetap 

Mendeskripsikan sifat 

benda sesudah 

mengalami perubahan 

sebagai hasil suatu 

proses. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 

12 

Mendeskripsikan 

kondisi benda setelah 

mengalami proses 

berdasarkan 

pengamatan. 

13, 14, 15, 

16, 17, 18, 

19, 20 

     Sumber data: Lampiran 14 

 

 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Dalam proses penganalisisan data yang diperoleh selama penelitian, 

terdapat berbagai metode analisis data yang digunakan. Adapun cakupan dari 

metode analisis data meliputi analisa data secara deskriptif dan statistik. Adapun 

penjelasan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 

sebagai berikut. 

3.6.1 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 CLIS dan variabel terikat 
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berupa motivasi dan hasil belajar. 

3.6.1.1 Analisis Deskriptif Data Variabel Bebas 

Proses pembelajaran dalam penelitian ini menggunakan model CLIS. 

Dalam pelaksanaannya, peneliti yang dalam penelitian ini berperan sebagai guru, 

harus mengetahui langkah-langkah model CLIS agar pembelajaran berjalan sesuai 

dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan. Dengan memperhatikan dan 

melaksanakan langkah-langkah tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa model 

CLIS benar-benar terlaksana dalam proses pembelajaran. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan lembar pengamatan pelaksanaan model CLIS 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 CLIS, 

pengamatan terhadap siswa juga diperlukan untuk mengecek kesesuaian langkah-

langkah model CLIS 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 

khususnya bagian inti (eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi). Pengamatan 
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dilakukan untuk mengamati pelaksanaan model oleh guru dan siswa pada setiap 

pertemuan pembelajaran baik pada kelas eksperimen maupun kontrol. 

3.6.1.2  Analisis Deskriptif Data Variabel Terikat 

Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian eksperimen untuk 

menguji apakah model pembelajaran CLIS dapat meningkatkan motivasi 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 

angket motivasi belajar siswa pada saat setelah proses pembelajaran IPA materi 

perubahan sifat benda dengan menggunakan model CLIS. Deskripsi data dalam 

penelitian ini meliputi jumlah siswa, skor rata-rata, median, skor minimal, skor 

maksimal, rentang, varians, dan standar deviasi motivasi dan hasil belajar siswa. 

Lebih lanjut, untuk nilai hasil angket siswa akan disajikan data berupa 

hasil penskoran nilai motivasi belajar siswa. Setelah dilakukan analisis skor 

motivasi belajar untuk masing-masing siswa, skor tersebut diterjemahkan ke 

dalam persentase motivasi belajar siswa. Kemudian, persentase motivasi belajar 

siswa diakumulasikan dari seluruh pertemuan pembelajaran. Setelah itu, dibuat 

rata-rata persentase pembelajaran untuk mengetahui rata-rata nilai motivasi 

belajar siswa secara keseluruhan. Rata-rata motivasi belajar siswa pada kelas 

eksperimen kemudian dibandingkan dengan rata-rata motivasi belajar siswa pada 

kelas kontrol. 

3.6.2 Teknik Analisis Statistik Data Hasil Penelitian 

Data hasil penelitian dianalisis untuk menginterpretasikan data yang telah 
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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 motivasi dan hasil belajar siswa. 

Berikut ini merupakan penjelasan dari uji prasyarat motivasi dan hasil belajar 

siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

3.6.2.1 Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji 

homogenitas, dan uji kesamaan rata-rata. 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. Uji kesamaan rata-rata menggunakan uji 

independent sample t test. Jika hasil uji kesamaan rata-rata menunjukkan 

kesetaraan, maka penelitian boleh dilanjutkan. Penghitungannya menggunakan 

program SPSS versi 20. Berikut akan dijelaskan secara lebih lengkap tentang hal 

tersebut. 

3.6.2.1.1 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 20. 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). 

3.6.2.1.2 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 menggunakan uji Levene’s digunakan program 

software Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 20. 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 (Priyatno 2010: 99). 
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3.6.2.1.3 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 

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. Untuk mengetahui apakah Ha atau Ho diterima atau ditolak yaitu dengan 

melihat nilai t dalam kolom T Test for Equality of Means. Nilai t hitung 

dibandingkan dengan nilai t tabel. Jika didapatkan nilai t hitung lebih besar 

daripada t tabel, 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). 

3.6.2.2 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 

motivasi belajar siswa pada kelas eksperimen dan kontrol. Setelah data dinyatakan 

berdistribusi normal dan homogen, maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Uji 
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hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik independent sample t test, 

teknik ini digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dari dua kelompok 

data/sampel yang independen/tidak berhubungan (Priyatno 2010: 32). 

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 mengujii hipotesis dua 

sampel independen (tidak berkorelasi), menurut Sugiyono (2012: 138) adalah 

sebagai berikut: 

t = 
  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅

√
                    

        
   

 

  
 

 

  
  

 

Keterangan : 

  ̅̅̅  = rata – rata nilai motivasi/hasil belajar IPA kelas eksperimen 

  ̅̅ ̅  = rata – rata nilai motivasi/hasil belajar IPA kelas kontrol 

    = varians total kelas eksperimen 

    = varians total kelas kontrol 

n1  = jumlah sampel kelas eksperimen 

n2  = jumlah sampel kelas kontrol 

Pengujian hipotesis dibantu dengan software SPSS versi 20, 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 t hitung dibandingkan 

dengan nilai t tabel. Jika didapatkan nilai t hitung lebih besar daripada t tabel, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Pengambilan 
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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). Ketentuan di atas digunakan untuk 

menguji hipotesis dengan uji dua pihak (two tailed). 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). Jika berdasarkan perhitungan diatas, nilai (thitung > ttabel) maka dapat 

disimpulkan bahwa motivasi dan hasil belajar IPA siswa dikelas eksperimen lebih 

baik dari pada motivasi dan hasil belajar IPA siswa dikelas kontrol. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di 

SD Negeri Debong Tengah 1 dan 3 Kota Tegal dengan variabel yang diteliti 

dalam penelitian ini yaitu model Children Learning In Science (CLIS), motivasi, 

dan hasil belajar IPA siswa kelas V. Pengambilan  data dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui tingkat motivasi belajar siswa kelas V pada pembelajaran model 

Children Learning In Science (CLIS) dan perbedaan hasil belajar siswa kelas V 

antara yang belajarnya menggunakan Children Learning In Science (CLIS) dan 

yang tidak. 

 

4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Debong Tengah 1 dan 3 Kota 

Tegal dengan populasi penelitian siswa kelas V SD Negeri Debong 1 Tengah 

sebanyak 33 siswa dan siswa kelas V SD Negeri Debong Tengah 3 sebanyak 26 

siswa. Letak sekolah berada di kelurahan Debong Tengah, kecamatan Tegal 

Selatan, Kota Tegal.  SD Negeri Debong Tengah 1 dan 3 merupakan SD 

Kompleks yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 1 Kota Tegal, Jawa Tengah. 

Kita dapat dengan mudah menemukan SD Negeri Debong Tengah 1 dan 3 Kota 

Tegal, karena terletak tidak jauh rel kereta api yang terkenal dengan sebutan jalan 

tirus.  
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Adapun alasan pemilihan  SD Negeri Debong Tengah 1 dan 3 menjadi 

subjek penelitian adalah peneliti telah memperhatikan kriteria-kriteria subjek 

penelitian eksperimen yang merupakan hasil dari wawancara dengan Kepala 

Sekolah serta guru SD Negeri Debong Tengah 1 dan 3 Kota Tegal, yaitu sebagai 

berikut: SD Negeri Debong Tengah 1 dan 3 Kota Tegal berada pada satu 

kompleks sehingga memiliki lingkungan atau iklim yang relatif sama; memiliki 

akreditasi yang sama dengan harapan kemampuan siswa sebanding; karakteristik 

pembelajaran yang dilakukan guru relatif sama; hasil belajar siswa memiliki rata-

rata yang relatif sama; guru dari kedua SD yang sama-sama berkompeten dengan 

kualifikasi rata-rata S-1; kedua SD sama-sama menerapkan kurikulum sesuai 

standar yang berlaku serta materi yang relatif sama pula. 

Dalam penelitian ini siswa kelas V SD Negeri Debong Tengah 1 Kota 

Tegal menjadi subyek penelitian untuk mengetahui efektivitas penggunaan model 

pembelajaran CLIS pada pembelajaran IPA materi perubahan sifat benda. 

Sedangkan siswa kelas V SD Negeri Debong Tengah 3 Kota Tegal sebagai kelas 

kontrol yang tidak diberikan model CLIS melainkan model pembelajaran pada 

umumnya yang digunakan oleh guru yakni model konvensional dengan ciri khas 

pembelajaran yang bersifat satu arah dan guru mendominasi pembelajaran. 

 

4.2 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada dua kelas yaitu satu kelas eksperimen yang 

mendapat pembelajaran dengan model Children Learning In Science (CLIS) dan 

satu kelas kontrol yang mendapatkan pembelajaran dengan model konvenional 
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(ceramah) dan demonstrasi. Di bawah ini akan dijelaskan secara lengkap tentang 

pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung di kelas kontrol dengan 

menggunakan model konvensional yang sering dilakukan guru pada umumnya 

dan pelaksanaan pembelajaran di kelas eksperimen yang  menggunakan model 

Children Learning In Science (CLIS). 

4.2.1 Pelaksanaan Pembelajaran 

Penelitian ini dilakukan pada dua kelas yaitu satu kelas eksperimen yang 

mendapat pembelajaran dengan model CLIS dan satu kelas kontrol yang 

mendapat pembelajaran klasikal (ceramah) dan demonstasi. Kegiatan penelitian 

dilaksanakan pada bulan November  2013 di SD Negeri Debong Tegah 1 dan 3 

Kota Tegal tahun ajaran 2013/2014. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 51 

siswa, kelas V Dobong Tengah 1 sebagai kelas eksperimen sebanyak  29 siswa 

dan kelas V Debong Tengah 3 sebagai kelas kontrol sebanyak 22 siswa. 

Kegiatan pembelajaran dilakukan selama dua pertemuan pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Kedua kelas tersebut mendapatkan perlakuan yang 

sama yaitu tes awal (pretest), pembelajaran, dan tes akhir (posttest). Perbedaannya 

terdapat pada model yang digunakan pada saat pembelajaran. Di bawah ini akan 

dijelaskan secara lengkap pembelajaran yang belangsung pada kelas kontrol dan 

kelas eksperimen. 

4.2.1.1 Kelas Kontrol 

Sebelum melaksanakan pembelajaran dilakukan tes awal (pretest) yang 

terdiri dari 20 butir soal. Pelaksanaan tes awal di lakukan pada tanggal 13 

November 2013 selama 60 menit. Soal tes awal (pretest) secara lengkap bisa 
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dilihat pada lampiran 16. Tes awal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

awal siswa tentang materi yang akan diajarkan. Pembelajaran pada kelas kotrol 

dilaksanakan pada tanggal 22 November 2013 untuk pertemuan pertama dan 23 

November 2013 untuk pertemuan kedua. Tes akhir (posttest) dilakukan pada 

tanggal 25 November 2013 

4.2.1.1.1 Pertemuan pertama 

Kegiatan pembelajaran pertemuan pertama pada kelas kontrol 

dilaksanakan pada tanggal 22 November 2013. Pembelajaran dimulai pada pukul 

07.00 dan diakhiri pada pukul 08.15 (dua jam pelajaran). Kegiatan pembelajaran 

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

Kegiatan awal berlangsung selama 5 menit, yang terdiri atas kegiatan 

pendahuluan dan penjelasan tujuan pembelajaran oleh guru. Kegiatan inti 

berlangsung selama kurang lebih 50 menit. Kegiatan inti terdiri dari kegiatan guru 

dan siswa yang melakukan pembelajaran menggunakan metode demonstrasi dan 

ceramah. Pada pertemuan pertama ini, guru mendemonstrasikan dan mejelaskan 

peristiwa perubahan sifat benda, kemudian siswa mengerjakan tugas kelompok 

untuk menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru. Kegiatan akhir berlangsung 

selama 5 menit, guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah dibahas. 

Kemudian kegiatan diteruskan dengan pelaksanaan tes evaluasi dengan jumlah 

soal sebanyak 10 butir. Soal dan kunci jawaban yang digunakan pada tes evaluasi 

selengkapnya ada pada lampiran 8.  Pada saat tes akhir berlangsung, semua buku 

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

mengerjakan tes. Setelah 10 menit melakukan tes, lembar jawab dikumpulkan. 
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Guru menutup pembelajaran dengan memberikan penguatan terlebih dahulu dan 

mengucapkan salam sebagai penutup kegiatan belajar mengajar.  

4.2.1.1.2 Pertemuan kedua 

Kegiatan pembelajaran pertemuan kedua pada kelas kontrol dilaksanakan 

pada tanggal 23 November 2013. Pembelajaran dimulai pada pukul 07.00 dan 

diakhiri pada pukul 08.15 (dua jam pelajaran). Kegiatan pembelajaran terdiri dari 

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

berlangsung selama 5 menit, yang terdiri atas kegiatan pendahuluan dan 

penjelasan tujuan pembelajaran oleh guru. Kegiatan inti berlangsung selama 

kurang lebih 50 menit. Kegiatan inti terdiri dari kegiatan guru dan siswa yang 

melakukan pembelajaran materi perubahan sifat benda yang dapat kembali dan 

tidak dapat kembali. Pada pertemuan kedua ini, guru mendemonstrasikan dan 

menjelaskan perubahan sifat benda yang dapat kembali dan tidak dapat kembali. 

Kemudian siswa secara berkelompok menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam 

lembar kerja yang tersedia. Kegiatan akhir dilakukan selama 5 menit, guru dan 

siswa menyimpulkan materi yang telah dibahas. Kemudian kegiatan diteruskan 

dengan pelaksanaan tes akhir dengan jumlah soal sebanyak 7 butir. Pada saat tes 

akhir berlangsung, semua buku harus masuk ke dalam tes. Yang ada di atas meja 

hanya alat tulis untuk mengerjakan tes. Setelah 10 menit melakukan tes, lembar 

jawab dikumpulkan. Soal dan kunci jawaban yang digunakan pada tes evaluasi 

selengkapnya ada pada lampiran 9. Selanjutnya Guru menutup pembelajaran 

dengan memberikan penguatan kepada siswa agar terus belajar agar mendapatkan 

hasil belajar yang optimal dan dilanjutkan dengan mengucapkan salam. 
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4.2.1.2 Kelas Eksperimen 

Pembelajaran pada kelas eksperimen dilaksanakan pada tanggal 18 

November  2013 untuk pertemuan pertama dan 20 November  2013 untuk 

pertemuan kedua. Kegiatan yang dilaksanakan sama dengan kelas kontrol yaitu 

tes awal, pembelajaran dan tes akhir, hanya pada kelas eksperimen pembelajaran 

menggunakan model CLIS. Sama seperti kelas kontrol, tes awal (pretest) 

dilaksanakan pada tanggal 13 November  2013 dan tes akhir (posttest) 

dilaksanakan pada tanggal 25 November 2013. 

4.2.1.2.1 Pertemuan Pertama 

Kegiatan pembelajaran kelas eksperimen pada pertemuan pertama 

dilaksanakan pada tanggal 18 November 2013. Pembelajaran dimulai pada pukul 

09.15 dan diakhiri pada pukul 10.25 (dua jam pelajaran). Kegiatan pembelajaran 

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

Kegiatan awal berlangsung selama 5 menit, yang terdiri atas kegiatan 

pendahuluan dan penjelasan tujuan pembelajaran oleh guru. Kegiatan inti 

berlangsung selama 50 menit dengan materi perubahan sifat benda. Dalam 

kegiatan eksplorasi guru mendemonstrasikan proses pencairan es.  Selanjutnya 

pada tahap elaborasai guru membagikan LKPD yang berisi pertanyaan-pertanyaan 

sehubungan dengan materi. Kemudian siswa mencari beberapa perbedaan antara 

konsep awal mereka dengan konsep ilmiah yang ada dalam buku teks berdasarkan 

hasil diskusi. Setelah itu guru membimbing siswa melakukan percobaan 

mengamati perubahan sifat benda secara langsung. Setelah percobaan dilakukan 

guru membimbing siswa untuk menyampaikan hasil percobaan didepan kelas dan 
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kelompok lainnya menanggapi hasil percobaan yang telah dipaparkan. Pada tahap 

konfirmasi guru bertanya jawab kepada siswa seputar perubahan sifat benda untuk 

memantapkan gagasan. Setelah itu guru bersama siswa membuat kesimpulan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selanjutnya guru melakukan tes evaluasi. 

Tidak satupun buku yang diperkenankan ada di atas meja, semua dimasukkan 

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

tidak diperkenankan bekerjasama. Tes evaluasi berlangsung selama 10 menit. 

Jumlah soal dalam tes evaluasi yaitu 10 butir soal pilihan ganda. Soal dan kunci 

jawaban yang digunakan pada tes evaluasi selengkapnya ada pada lampiran 6. 

4.2.1.2.2 Pertemuan Kedua 

Kegiatan pembelajaran kelas eksperimen pada pertemuan kedua 

dilaksanakan pada tanggal 20 November  2013. Pembelajaran dimulai pada pukul 

09.15 dan diakhiri pada pukul 10.25 (dua jam pelajaran). Kegiatan pembelajaran 

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

Kegiatan awal berlangsung selama 5 menit, yang terdiri atas kegiatan 

pendahuluan dan penjelasan tujuan pembelajaran oleh guru. Kemudian guru 

memulai kegiatan inti yang berlangsung selama 50 menit dengan materi pelajaran 

perubahan sifat benda yang dapat kembali dan tidak dapat kembali. Dalam 

kegiatan eksplorasi guru mendemonstrasikan proses pembakaran kertas.  

Selanjutnya pada tahap elaborasi guru membagikan LKPD yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan materi. Kemudian siswa mencari 

beberapa perbedaan antara konsep awal mereka dengan konsep ilmiah yang ada 

dalam buku teks berdasarkan hasil diskusi. Setelah itu guru membimbing siswa 
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melakukan percobaan mengamati perubahan sifat benda secara langsung. Setelah 

percobaan dilakukan guru membingbing siswa untuk menyampaikan hasil 

percobaan didepan kelas dan kelompok lainnya menanggapi hasil percobaan yang 

telah dipaparkan. Pada tahap konfirmasi guru bertanya jawab kepada siswa 

seputar perubahan sifat benda untuk memantapkan gagasan. Setelah itu guru 

bersama siswa membuat kesimpulan pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Selanjutnya guru melakukan tes akhir. Tidak satupun buku yang diperkenankan 

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

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

(tes akhir) berlangsung selama 10 menit. Jumlah soal dalam tes evaluasi yaitu 7 

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

selengkapnya ada pada lampiran 7.  

 

4.3 Analisis Deskripsi Data Hasil Penelitian 

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 CLIS dan variabel terikat 

berupa motivasi dan hasil belajar. 

4.3.1 Analisis Deskriptif Data Variabel Bebas 

Proses pembelajaran dalam penelitian ini menggunakan model CLIS. 

Dalam pelaksanaannya, peneliti yang dalam penelitian ini berperan sebagai guru 

harus mengetahui langkah-langkah model CLIS agar pembelajaran berjalan sesuai 

dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan. Dengan memperhatikan dan 
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melaksanakan langkah-langkah tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa model 

CLIS benar-benar terlaksana dalam proses pembelajaran. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan lembar pengamatan pelaksanaan model CLIS untuk melihat 

apakah pembelajaran yang dilaksanakan sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. 

Pengamatan dilakukan oleh guru kelas pada kelas eksperimen. Untuk lembar 

pengamatan lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 52. Hasil rekapitulasi 

pengamatan terhadap guru yang menunjukkan pelaksanaan pembelajaran model 

CLIS dalam pembelajaran di kelas eksperimen pada pertemuan pertama dan 

kedua pada kelas eksperimen dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini. 

 

Tabel 4.1. Hasil Pengamatan Pelaksanaan Model CLIS terhadap guru pada 

Pertemuan Pertama dan Kedua 

 

No. Aspek yang diamati 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Ya Tidak Ya Tidak 

1. Memberikan pertanyaan untuk 

memancing pendapat dan 

gagasan siswa 
 -  - 

2. Mendemonstrasikan proses 

perubahan sifat benda 

(pencairan es) 
 -  - 

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 
 -  - 

4. Mengajukan tanya jawab 

seputar perubahan sifat benda 

dalam kehidupan sehari-hari 
 -  - 

5. Membimbing siswa 

memahami pertanyaan 

berdasarkan pengetahuan awal 

yang dimilikinya 

 -  - 

6. Memimpin pembagian 

kelompok 
 -  - 

7. Memimpin siswa 

mendiskusikan jawaban-

jawaban pertanyaan dari tahap 

sebelumnya dalam kelompok 

kecil 

 -  - 
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No. Aspek yang diamati 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Ya Tidak Ya Tidak 

8. Membimbing jalannya diskusi 

menjawab pertanyaan pada 

LKPD 
 -  - 

9. Membimbing salah satu 

anggota kelompok melaporkan 

hasil diskusi ke seluruh kelas 
 -  - 

10. Membimbing siswa mencari 

beberapa perbedaan antara 

konsep awal mereka dengan 

konsep ilmiah yang ada dalam 

buku teks berdasarkan hasil 

diskusi 

 -  - 

11. Memberikan penjelasan 

tentang langkah-langkah 

menjawab pertanyaan LKPD 

melalui percobaan secara 

berkelompok/ diskusi 

 -  - 

12. Membimbing siswa 

melakukan percobaan 

mengamati perubahan sifat 

benda secara langsung 

 -  - 

13. Membimbing siswa untuk 

menyampaikan hasil 

percobaan didepan kelas 
 -  - 

14. Membimbing siswa untuk 

menanggapi hasil percobaan 

yang telah dipaparkan oleh 

kelompok lain. 

 -  - 

15. Mengungkapkan salah satu 

konsepsi awal siswa 

kemudian membandingkan 

dengan hasil percobaan 

 -  - 

16. Melakukan tanya jawab 

kepada siswa seputar 

perubahan sifat benda untuk 

memantapkan gagasan 

 -  - 

 

Tabel 4.1 menunjukkan hasil pengamatan terhadap guru pada pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan model CLIS dalam pembelajaran di kelas 

eksperimen pertemuan pertama dan kedua. Pada pertemuan pertama menunjukkan 

bahwa semua aspek dalam pelaksanaan model CLIS sudah tercapai secara 
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keseluruhan. Pada pertemuan kedua menunjukkan bahwa semua aspek dalam 

pelaksanaan model CLIS 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 CLIS. 

Selain pengamatan terhadap guru pada pelaksanaan model CLIS, 

pengamatan terhadap siswa juga diperlukan untuk mengecek kesesuaian langkah-

langkah model CLIS yang dilakukan siswa dalam proses pembelajaran. 

Pengamatan terhadap siswa juga dilakukan oleh guru kelas pada kelas 

eksperimen. Untuk lembar pengamatan lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 

53. Hasil rekapitulasi pengamatan terhadap siswa yang menunjukkan pelaksanaan 

pembelajaran model CLIS dalam pembelajaran di kelas eksperimen pada 

pertemuan pertama dan kedua pada kelas eksperimen dapat dilihat pada tabel 4.2 

di bawah ini. 

 

Tabel 4.2. Hasil Pengamatan Pelaksanaan Model CLIS terhadap siswa 

pada Pertemuan Pertama dan Kedua 

 

No. Aspek yang diamati 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Ya  Tidak Ya Tidak 

1. Berdoa menurut agama dan 

kepercayaan masing-masing 
√ - √ - 

Memperhatikan penjelasan guru 

untuk memulai pelajaran 
√ - √ - 

Menyiapkan alat-alat pelajaran √ - √ - 

2. Menjawab pertanyaan yang 

diberikan guru 
√ - √ - 

Memperhatikan demonstrasi guru √ - √ - 

3. Menjawab pertanyaan yang 

diberikan guru 
√ - √ - 

4. 

 

Mendiskusikan jawaban-jawaban 

pertanyaan dari tahap sebelumnya 

dalam kelompok kecil 

√ - √ - 
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No. Aspek yang diamati 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Ya  Tidak Ya Tidak 

 Berdiskusi menjawab pertanyaan 

pada LKPD 
√ - √ - 

Melaporkan hasil diskusi ke 

seluruh kelas 
√ - √ - 

5. Mencari beberapa perbedaan 

antara konsep awal mereka 

dengan konsep ilmiah yang ada 

dalam buku teks berdasarkan hasil 

diskusi 

√ - √ - 

6.  Memperhatikan penjelasan guru 

tentang langkah-langkah 

menjawab pertanyaan LKPD 

√ - √ - 

Melakukan percobaan mengamati 

perubahan sifat benda secara 

langsung 
√ - √ - 

7. Menyampaikan hasil percobaan 

didepan kelas 
√ - √ - 

Menanggapi hasil percobaan 

yang telah dipaparkan oleh 

kelompok lain. 

√ - √ - 

8 Mengungkapkan salah satu 

konsepsi awal kemudian dengan 

bimbingan guru konsepsi awal 

tersebut dibandingkan dengan 

hasil percobaan 

√ - √ - 

Menanyakan hal-hal yang belum 

jelas untuk memantapkan 

pengetahuan 

√ - √ - 

9 Membuat membuat 

rangkuman/simpulan.  
√ - √ - 

Mengerjakan soal evaluasi. √ - √ - 

 

Tabel 4.2 menunjukkan hasil pengamatan terhadap siswa pada 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model CLIS dalam pembelajaran 

di kelas eksperimen pertemuan pertama dan kedua. Pada pertemuan pertama 

menunjukkan bahwa semua aspek dalam pelaksanaan model CLIS sudah tercapai 

secara keseluruhan. Pada pertemuan kedua menunjukkan bahwa semua aspek 

dalam pelaksanaan model CLIS juga sudah tercapai secara keseluruhan. Dari 
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keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam pembelajaran kelas 

eksperimen, siswa sudah melaksanakan aspek-aspek yang ada pada model CLIS. 

4.3.2 Analisis Deskriptif Data Variabel Terikat 

Data yang disajikan berupa hasil motivasi belajar dan hasil belajar siswa 

pada pembelajaran IPA materi perubahan sifat benda di kelas V SD Negeri 

Dobong Tengah 1 (kelas eksperimen) dan Debong Tengah 3 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 motivasi dan hasil 

belajar siswa. Adapun data hasil penelitian akan dipaparkan secara terperinci 

dalam tabel-tabel di bawah di bawah ini. 

4.3.2.1  Hasil Motivasi Belajar Siswa (Data Awal) 

Hasil motivasi belajar awal siswa diperoleh melalui pretest dengan 

instrumen berupa angket motivasi. Angket yang digunakan adalah angket yang 

sudah memenuhi persyaratan setelah terlebih dahulu diadakan uji coba instrumen. 

Data yang diperoleh digunakan untuk mengetahui motivasi awal siswa mengenai 

pembelajaran yang selama ini mereka ikuti, hal ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah kedua kelas memiliki motivasi awal yang homogen (relatif sama). Selain 

itu hasil pretest ini juga akan dijadikan bahan pembanding dengan motivasi akhir 

setelah siswa mengikuti pembelajaran. Paparan data motivasi awal dijelaskan 

pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.3. Paparan Data Motivasi  Belajar IPA Siswa (Pra Eksperimen) 

No. Kriteria Data 
Motivasi Belajar Siswa 

Kelas Eksperimen Kelas control 

1. Jumlah sampel 29 22 

2. Skor rata-rata 76,05 76,36 

3. Median 75,20 78 

4. Skor minimal 67,20 65,60 

5. Skor maksimal 84,80 85,60 

6. Rentang 17,60 20 

7. Varians 22,08 35,03 

8. Standar deviasi 4,70 5,92 

 

Berdasarkan tabel 4.3, dapat dijelaskan bahwa jumlah sampel kelas 

eksperimen dan kelas kontrol masing-masing adalah 29 dan 22. Rata-rata skor 

kelas eksperimen dan kelas kontrol masing-masing adalah 76,05 dan 76,36. Untuk 

skor minimal kelas eksperimen dan kelas kontrol masing-masing adalah 67,20 dan 

65,60, sedangkan skor maksimal kelas eksperimen dan kelas kontrol masing-

masing adalah  84,80 dan 85,60 (motivasi awal). 

4.3.2.2  Hasil Pretest IPA Kelas Eksperimen dan Kontrol (Data Awal) 

Hasil belajar awal siswa diperoleh melalui instrumen berupa soal pretest. 

Soal yang digunakan adalah soal yang sudah memenuhi persyaratan setelah 

terlebih dahulu diadakan uji coba instrumen, kemudian dari hasil uji coba soal di 

uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda soal sehingga 

didapatkan instrumen yang baik. 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. 
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Tabel 4.4. Paparan Data Pretest Hasil Belajar IPA Siswa (Pra Eksperimen) 

 

No. Kriteria Data 
Pretest Siswa 

Eksperimen Kontrol 

1. Jumlah siswa  29 22 

2. Skor rata-rata 58,62 59,77 

3. Median  60,00 60,00 

4. Skor minimal 35,00 35,00 

5. Skor maksimal 80,00 75,00 

6. Rentang  45,00 40,00 

7. Varians  171,24 115,42 

8. Standar deviasi 13,086 10,743 

 

Berdasarkan Tabel 4.4, dapat dijelaskan bahwa jumlah sampel kelas 

eksperimen yaitu 29, nilai rata-rata adalah 58,62, standar deviasi 13,086, nilai 

tertinggi adalah 80,00, dan nilai terendah adalah 35,00. Pada kelas kontrol, jumlah 

sampel yaitu 22, nilai rata-rata kelas 59,77, standar deviasi 10,743, nilai tertinggi 

adalah 75,00, dan nilai terendah adalah 35,00. Berikut ini akan disajikan data nilai 

pretest dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Adapun cara menentukan interval 

dalam tabel distribusi frekuensi dapat dilihat pada lampiran 36. 

Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi Nilai Pretest IPA 

 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Nilai Interval f (frekuensi) Nilai Interval f (frekuensi) 

35-40 4 35-39 1 

41-46 2 40-44 0 

47-52 3 45-49 3 

53-58 5 50-54 1 

59-64 6 55-59 3 

65-70 4 60-64 4 

71-76 1 65-69 4 

77-82 4 70-74 4 

  75-79 3 

Jumlah 29 Jumlah 22 
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Penyajian data distribusi frekuensi nilai pretest dari kelas eksperimen dapat dilihat 

pada diagram 4.1 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.1. Distribusi Frekuensi Nilai Pretest Kelas Eksperimen  

Berdasarkan Tabel 4.5 dan Diagram 4.1 tersebut diketahui bahwa ada 1 

siswa yang memperoleh nilai 35 sampai 27, 2, 2 siswa yang memperoleh nilai 41 

sampai 46, 3 siswa yang memperoleh nilai 47 sampai 52, 5 siswa yang 

memperoleh nilai 53 sampai 58, 6 siswa memperoleh nilai 59 sampai 64, 1 siswa 

yang memperoleh nilai 71 sampai 76 dan 4 siswa yang memperoleh nilai 77 

sampai 82. Data selengkapnya mengenai nilai pretest siswa di kelas eksperimen 

dapat dilihat pada Lampiran 38. 

 Penyajian data distribusi frekuensi nilai pretest dari kelas kontrol dapat 

dilihat pada diagram 4.2 berikut ini. 
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Diagram 4.2. Distribusi Frekuensi Nilai Pretest Kelas Kontrol 

Berdasarkan Tabel 4.5 dan Diagram 4.2 tersebut diketahui bahwa ada 1 

siswa yang memperoleh nilai 35 sampai 39, 3 siswa yang memperoleh nilai 

sampai 45 sampai 49, 1 siswa yang memperoleh nilai 50 sampai 54, 3 siswa yang 

memperoleh nilai 55 sampai 59, 4 siswa memperoleh nilai 60 sampai 64,  4 siswa 

yang memperoleh nilai 65 sampai 69, 4 siswa memperoleh nilai 70 sampai 74, 

dan 3 siswa yang memperoleh nilai 75 sampai 79. Data selengkapnya mengenai 

nilai pretest siswa di kelas kontrol dapat dilihat pada Lampiran 39. 

4.3.2.3  Motivasi Belajar Siswa 

Penilaian motivasi belajar IPA siswa dinilai berdasarkan instrumen lembar 

motivasi belajar siswa (lampiran 29) dengan berpedoman pada lembar deskriptor 

pedoman penilaian motivasi belajar siswa dalam pembelajaran (lampiran 27). 

Hasil penilaian dari skor motivasi belajar siswa diambil dari rata-rata nilai total 

Skor Motivasi Siswa (SMS). Hasil nilai motivasi belajar siswa pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol setelah penerapan pembelajaran IPA, dapat 

disajikan dalam tabel-tabel berikut ini. 
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Tabel 4.6. Perbandingan Motivasi Belajar IPA Siswa Kelas Eksperimen  

dan Kelas Kontrol 

 

No. Kriteria Data  Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

1. Jumlah sampel 29 22 

2. Skor rata-rata 83,09 78,03 

3. Median  82,40 79,20 

4. Skor minimal 72,80 67,20 

5. Skor maksimal 92 88 

6. Rentang  19,20 20,80 

7. Varians 31,25 23,94 

8. Standar Deviasi 5,59 4,89 

 

Untuk mengetahui tingkat motivasi belajar IPA baik di kelas eksperimen maupun 

kontrol, perlu dilakukan pembandingan skor motivasi. Skor motivasi belajar siswa 

dapat dibandingkan antara sebelum dan sesudah memperoleh pembelajaran IPA 

dari masing-masing kelas eksperimen maupun kontrol, sehingga dapat diketahui 

pengaruh pembelajaran yang diberikan terhadap motivasi belajar siswa. Berikut 

ini adalah paparan data skor motivasi belajar IPA siswa pada kelas eksperimen 

maupun kontrol. 

 

Tabel 4.7. Paparan Data Skor Motivasi Belajar IPA Siswa pada Kelas 

Eksperimen dengan Pembelajaran CLIS 

 

Waktu 
Kriteria 

(n=29) 

Total 

Skor 

Mentah 

Nilai Total 

SMS (%) 
Motivasi Keterangan 

Sebelum 

Pembelajaran 

Jumlah 2757 2205.6 

Tinggi  
Nilai naik, 

kriteria 

naik 

Rata-

rata 
95.07 76.05 

Sesudah 

Pembelajaran 

Jumlah 3012 2409.6 
Sangat 

Tinggi  
Rata-

rata 
 103,86 83.09 
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Tabel 4.8. Paparan Data Skor Motivasi Belajar IPA Siswa pada Kelas Kontrol 

dengan Pembelajaran Konvensional 

 

Waktu 
Kriteria 

(n=35) 

Total 

Skor 

Mentah 

Nilai 

Total 

SMS (%) 

Motivasi 
Keterangan 

 

Sebelum 

Pembelajaran 

Jumlah 2100 1680 

Tinggi  
Nilai naik, 

kriteria 

tetap 

Rata-

rata 
95.45 76.36 

Sesudah 

Pembelajaran 

Jumlah 2146 1716.8 

Tinggi  Rata-

rata 
97.54545 78.036 

 

Keterangan:   

Skor Mentah = jumlah keseluruhan poin angket yang diperoleh siswa. 

SMS = Skor Motivasi Siswa 

Rumus Skor Motivasi Siswa SMS  
                                       

             
 x 100% 

Berdasarkan tabel 4.7, skor motivasi belajar pada kelas eksperimen 

sebelum pembelajaran sebesar 76,05 dengan kriteria tinggi mengalami kenaikan 

setelah proses pembelajaran yakni sebesar 83,09 dengan kriteria motivasi yang 

menjadi naik pula menjadi kriteria sangat tinggi. Sedangkan berdasarkan tabel 4.8, 

skor motivasi belajar pada kelas kontrol sebelum mengikuti proses pembelajaran 

sebesar 76,36 dengan kriteria tinggi juga mengalami kenaikan skor motivasi 

setelah mengikuti proses pembelajaran yakni sebesar 78,036 namun kriteria 

motivasi masih tetap yakni pada kriteria tinggi. Hal ini menunjukan bahwa skor 

motivasi di kelas eksperimen lebih baik daripada di kelas kontrol karena selain 

mengalami kenaikan skor juga mengalami kenaikan kriteria motivasi yakni 

menjadi sangat tinggi. 

Selain deskripsi data hasil motivasi belajar yang telah diuraikan 
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sebelumnya, peneliti juga melakukan analisa terhadap hasil jawaban angket 

motivasi belajar siswa yang di analisis per item angket. Hal ini dilakukan guna 

mengetahui indikator motivasi mana yang mendapatkan pilihan terendah oleh 

siswa untuk kemudian menjadi masukan bagi guru agar indikator tersebut dapat 

diperbaiki sehingga diharapkan akan didapatkan motivasi belajar siswa yang lebih 

optimal. Adapun hasil analisa angket motivasi belajar siswa disajikan pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.9. Rekapitulasi Hasil Analisa Angket Motivasi Belajar Siswa  

di KelasEksperimen 

 
Nomor 

Soal 

Skor 

Siswa 

Skor 

Maksimal 
(%)  

Nomor 

Soal 

Skor 

Siswa 

Skor 

Maksimal 
(%) 

1a 125 150 83,3  14c 134 150 87,3 

2a 131 150 87,3  15c 127 150 84,7 

3a 128 150 85,3  16a 108 150 72,0 

4a 128 150 85,3  17c 107 150 71,3 

5a 134 150 89,3  18a 135 150 90,0 

6b 129 150 86,0  19b 142 150 94,7 

7b 135 150 90,0  20b 94 150 62,7 

8b 118 150 78,7  21b 125 150 83,3 

9b 118 150 78,7  22b 109 150 72,7 

10b 131 150 87,3  23c 85 150 56,7 

11b 129 150 86,0  24c 84 150 56,0 

12b 136 150 90,7  25c 90 150 60,0 

13c 132 150 88,0      

 

Keterangan 

a = Kebutuhan 

b = Dorongan 

c = Tujuan 

Penyajian data hasil analisa angket motivasi belajar siswa di kelas eksperimen 

dapat dilihat pada diagram 4.3 berikut ini. 
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Diagram 4.3. Data Analisa Hasil Jawaban Angket Siswa 

Berdasarkan tabel 4.9 dan diagram 4.3, diperoleh hasil bahwa jawaban 

terbanyak yang dipilih oleh siswa adalah indikator angket nomor 19b (Semangat 

mencapai prestasi unggul) dengan presentase sebesar 94,7 %. Sedangkan jawaban 

terendah yang dipilih oleh siswa adalah indikator angket nomor 24c (Ketepatan 

waktu penyelesaian tugas) dengan presentase sebesar 56 %.  

4.3.3.4 Hasil Belajar 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 melaui 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. Adapun 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 
Posttest Siswa 

Eksperimen Kontrol 

1. Jumlah siswa  29 22 

2. Skor rata-rata 85,17 78,18 

3. Median  85,00 80,00 

4. Skor minimal 70,00 60,00 

5. Skor maksimal 100,00 95,00 

6. Rentang  35,00 35,00 

7. Varians  61,576 84,632 

8. Standar deviasi 7,847 9,200 

Sampel yang diambil di kelas eksperimen yang mengikuti posttest 

sejumlah 29 orang. Dari hasil posttest diperoleh nilai rata-rata kelas sebesar 85,17; 

standar deviasi 7,847; nilai tertinggi adalah 100; nilai terendah adalah 70,00. 

Data hasil belajar (posttest) 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 37. 

 

Tabel 4.11. Distribusi Frekuensi Nilai Posttest Kelas Eksperimen 

 

Nilai Interval f (frekuensi) 

70-75 5 

76-81 4 

82-87 10 

88-93 5 

94-100 5 

Jumlah 29 

 

Penyajian data distribusi frekuensi nilai posttest dari kelas eksperimen dapat 

dilihat pada diagram 4.4 berikut ini.  
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Diagram 4.4. Data Hasil Belajar Kelas Eksperimen 

Berdasarkan Tabel 4.11 dan Diagram 4.4, diketahui bahwa ada 5 siswa 

yang memperoleh nilai 70 sampai 75, 4 siswa yang memperoleh nilai sampai 76 

sampai 81, 10 siswa yang memperoleh nilai 82 sampai 87, 5 siswa yang 

memperoleh nilai 88 sampai 93, dan 5 siswa memperoleh nilai 94 sampai 100. 

Data lengkap nilai posttest di kelas eksperimen dapat dilihat pada Lampiran 42. 

Pada kelas kontrol dari 22 sampel yang mengikuti posttest, diperoleh nilai 

rata-rata kelas sebesar 78,18; simpangan baku 9,20; nilai tertinggi adalah 95; nilai 

terendah adalah 60 (lampiran 43). Dari data tersebut dapat disajikan dalam tabel 

distribusi frekuensi sebagai berikut. 

Tabel 4.12. Distribusi Frekuensi Nilai Posttest Kelompok Kontrol 

 

Nilai Interval f (frekuensi) 

60-64 2 

65-69 1 

70-74 2 

75-79 8 

80-84 4 

85-89 3 

90-94 1 

95-99 1 

Jumlah 22 
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Penyajian data distribusi frekuensi nilai posttest dari kelas eksperimen dapat 

dilihat pada diagram di bawah ini. 

 

Diagram 4.5. Data Hasil Belajar Kelas Kontrol 

Berdasarkan Tabel 4.12 dan Diagram 4.5, diketahui bahwa ada 2 siswa 

yang memperoleh nilai 60 sampai 64, 1 siswa yang memperoleh nilai sampai 65 

sampai 69, 2 siswa yang memperoleh nilai 70 sampai 74, 8 siswa yang 

memperoleh nilai 75 sampai 79, 4 siswa memperoleh nilai 80 sampai 84, 3 siswa 

yang memperoleh nilai 85 sampai 89, 1 siswa memperoleh nilai 90 sampai 94, 

dan 1 siswa memperoleh nilai 95 sampi 99. Data nilai posttest siswa digunakan 

untuk menjawab hipotesis penelitian. Data selengkapnya mengenai nilai posttest 

siswa di kelas eksperimen dapat dilihat pada Lampiran 42. 

Selain deskripsi data hasil belajar yang telah diuraikan sebelumnya, 

peneliti juga melakukan analisa terhadap hasil jawaban siswa yang di analisis per 

item soal. Hal ini dilakukan guna mengetahui soal mana yang dianggap sulit oleh 

siswa untuk kemudian menjadi masukan dalam pelaksanaan pembelajaran IPA 

materi perubahan sifat benda terutama pengorganisasian materi agar hasil belajar 
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siswa menjadi lebih baik lagi. Adapun hasil analisa jawaban siswa disajikan pada 

tabel berikut. 

Tabel 4.13. Rekapitulasi Analisis Hasil Jawaban Soal Siswa 

 
Nomor 

Soal 
Skor 

Jumlah 

Soal 
(%)  

Nomor 

Soal 
Skor 

Jumlah 

Soal 
(%) 

1 28 29 96,6 %  11 29 29 100 % 

2 21 29 72,4 %  12 20 29 69,0 % 

3 10 29 34,5 %  13 26 29 89,7 % 

4 24 29 82,8 %  14 22 29 75,9 % 

5 29 29 100 %  15 25 29 86,2 % 

6 27 29 93,1 %  16 24 29 82,8 % 

7 25 29 86,2 %  17 28 29 96,6 % 

8 25 29 86,2 %  18 28 29 96,6 % 

9 28 29 96,6 %  19 24 29 82,8 % 

10 19 29 65,5 %  20 26 29 89,7 % 

 

Penyajian data mengenai rekapitulasi analisa hasil jawaban siswa dapat dilihat 

pada diagram 4.6 berikut ini. 

 

Diagram 4.6. Data Analisa Hasil Jawaban Soal Siswa 
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 Berdasarkan data pada tabel 4.13 dan diagram 4.6, didapatkan hasil bahwa 

item soal nomor 3 menjadi item dengan paling sedikitnya presentase jawaban 

yang dijawab benar oleh siswa dengan presentase sebesar 35,5%. Adapun 

indikator soal nomor 3 adalah siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mengakibatkan perubahan sifat benda.  

 

4.4 Analisis Statistik Data Hasil Penelitian 

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 motivasi dan hasil 

belajar siswa. Berikut ini merupakan penjelasan dari hasil uji prasyarat motivasi 

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 Motivasi dan Hasil Belajar IPA (Data Awal) 

Uji normalitas pada data awal digunakan untuk mengetahui kondisi awal 

data berdistribusi normal atau tidak. Berikut ini merupakan hasil analisis uji 

normalitas data sebelum penelitian. 
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4.4.1.1.1 Uji Normalitas Motivasi Belajar IPA Siswa (Data Awal) 

Berdasarkan rekap nilai skor motivasi siswa (lampiran 40 dan 41) 

diperoleh data bahwa rata-rata skor motivasi belajar IPA siswa sebelum proses 

pembelajaran, pada kelas eksperimen sebesar 76,05 dan kelas kontrol 76,36.  

Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan 

program software Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 20. 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 motivasi belajar siswa sebelum proses pembelajaran 

belajar IPA, baik di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol. 

(1) Hipotesis Uji 

Ho = sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. 

Ha = sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

(2) Taraf Signifikansi 

  Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini adalah α 

= 0, 05. 

(3) Statistik Uji 

  Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas nilai pretest 

menggunakan uji liliefors atau Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan 

aplikasi SPSS versi 20. 
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(4) Kriteria Keputusan 

Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan  

hipotesis uji di atas adalah Ho diterima jika nilai signifikansi Kolmogorov-

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

Smirnov < 0,05. 

(5) Hitungan 

  Penghitungan menggunakan uji liliefors atau Kolmogorov-Smirnov 

dengan bantuan aplikasi SPSS versi 20. Simpulan hasil output analisis uji 

normalitas dapat dilihat pada table 4. 14 dibawah ini. 

Tabel 4.14. Hasil Uji Normalitas Data Motivasi Awal 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Eksperimen .158 29 .061 .954 29 .228 

Kontrol .140 22 .200
*
 .938 22 .178 

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

a. Lilliefors Significance Correction 

(6) Kesimpulan dan Penafsiran 

  Tabel 4.14 di atas dapat dibaca bahwa nilai signifikansi kelas 

eksperimen pada kolom Kolmogorov-Smirnov
a
 sebesar 0,061, sedangkan 

nilai signifikansi kelas kontrol sebesar 0,200. Dari data tersebut maka 

kedua kelas tersebut dinyatakan berdistribusi normal karena nilai 

signifikansi keduanya lebih dari 0,05. 

4.4.1.1.2 Uji Normalitas Hasil Belajar IPA Siswa (Data Awal) 

Berdasarkan data nilai pretest IPA kelas eksperimen dan kelas kontrol 
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sebelum penelitian, diperoleh rata-rata kelas eksperimen sebesar 58,62 dengan 

banyak data 29 dan kelas kontrol sebesar 59,77 dengan banyak data 22.  

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan program software 

Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 20. 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.Berikut ini hasil perhitungan normalitas data nilai hasil belajar 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 α 

= 0, 05. 

(3) Statistik Uji 

  Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas nilai pretest 

menggunakan uji liliefors atau Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan 

aplikasi SPSS versi 20. 
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(4) Kriteria Keputusan 

Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan  

hipotesis uji di atas adalah Ho diterima jika nilai signifikansi Kolmogorov-

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

Smirnov < 0,05. 

(5) Hitungan 

  Penghitungan menggunakan uji liliefors atau Kolmogorov-Smirnov 

dengan bantuan aplikasi SPSS versi 20. Simpulan hasil output analisis uji 

normalitas dapat dilihat pada table 4.15 dibawah ini. 

Tabel 4.15. Hasil Uji Normalitas Data Nilai Pretest 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Eksperimen .148 29 .106 .948 29 .165 

Kontrol .145 22 .200
*
 .942 22 .218 

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

a. Lilliefors Significance Correction 

(6) Kesimpulan dan Penafsiran 

 Tabel 4.15 di atas dapat dibaca bahwa nilai signifikansi kelas 

eksperimen pada kolom Kolmogorov-Smirnov
a
 sebesar 0,106, sedangkan 

nilai signifikansi kelas kontrol sebesar 0,200. Dari data tersebut maka 

kedua kelas tersebut dinyatakan berdistribusi normal karena nilai 

signifikansi keduanya lebih dari 0,05. 

4.4.1.2 Hasil Uji Homogenitas Motivasi dan Hasil Belajar IPA (Data Awal) 

Setelah data dinyatakan normal maka langkah selanjutnya adalah 
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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 

homogen (Riduwan 2010: 186). Selain itu, data juga dinyatakan homogen jika 

nilai signifikansi lebih dari 0,05.  Berikut ini merupakan hasil uji homogenitas 

motivasi dan hasil belajar IPA siswa. 

4.4.1.2.1 Uji Homogenitas Motivasi Belajar 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 

homogen (Riduwan 2010: 186). Selain itu, data juga dinyatakan homogen jika 

nilai signifikansi lebih dari 0,05. Perhitungan uji homogenitas data motivasi awal 

siswa juga menggunakan bantuan program SPSS versi 20. 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 skor 

motivasi awal siswa. Berikut ini merupakan hasil analisis uji homogenitas 

motivasi awal 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 nilai 

pretest menggunakan uji Levene’s  dengan bantuan aplikasi SPSS versi 20. 

(4) Kriteria Keputusan 

  Kriteria pengujian jika Fhitung ≥ Ftabel, maka tidak homogen dan jika 

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

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

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

sig. < 0,05. 

(5) Hitungan 

Perhitungan menggunakan uji Levene’s dengan bantuan aplikasi 

SPSS versi 20. Simpulan hasil output analisis uji homogenitas dapat dilihat 

ada Tabel 4.16 berikut. 

Tabel 4.16. Hasil Uji Homogenitas Data Motivasi Awal 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

F Sig. 

Hasil Equal variances assumed 1.371 .130 

 

(6) Kesimpulan dan Penafsiran 

  Berdasarkan Tabel 4.16 di atas dapat diketahui bahwa nilai 
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signifikansi pada kolom sig. sebesar 0,130. Nilai signifikansi tersebut lebih 

dari 0,05 (0,130> 0,05) dan nilai Fhitung (1,371) ˂ Ftabel (1,990). Dari data 

tersebut maka kedua kelas tersebut dinyatakan homogen 

4.4.1.2.2 Uji Homogenitas Hasil Belajar 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 

homogen (Riduwan 2010: 186). Selain itu, data juga dinyatakan homogen jika 

nilai signifikansi lebih dari 0,05. Perhitungan uji homogenitas pretest IPA siswa 

juga menggunakan bantuan program SPSS versi 20. 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 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. 
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(3) Statistik Uji 

  Uji statistik yang digunakan untuk menguji homogenitas nilai 

pretest menggunakan uji Levene’s  dengan bantuan aplikasi SPSS versi 20. 

(4) Kriteria Keputusan 

  Kriteria pengujian jika Fhitung ≥ Ftabel, maka tidak homogen dan jika 

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

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

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

sig. < 0,05. 

(5) Hitungan 

Perhitungan menggunakan uji Levene’s dengan bantuan aplikasi 

SPSS versi 20. Simpulan hasil output analisis uji homogenitas dapat dilihat 

ada Tabel 4.17 berikut. 

Tabel 4.17. Hasil Uji Homogenitas Data Nilai Pretest 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

F Sig. 

Pretest Equal variances assumed .902 .347 

 

(6) Kesimpulan dan Penafsiran 

 Berdasarkan Tabel 4.17 di atas dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi pada kolom sig. sebesar 0,347. Nilai signifikansi tersebut lebih 

dari 0,05 (0,347 > 0,05) dan nilai Fhitung (0.902) ˂ Ftabel (1,990). Dari data 

tersebut maka kedua kelas tersebut dinyatakan homogen. 
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4.4.1.3 Hasil Uji Kesamaan Rata-rata Motivasi dan Hasil Belajar IPA Siswa 

(Data Awal) 

Data nilai motivasi dan hasil belajar IPA siswa telah dinyatakan 

berdistribusi normal, homogen, ataupun tidak homogen, langkah selanjutnya 

adalah pengujian kesamaan rata-rata awal antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Pengujian kesamaan rata-rata ini juga dibantu program SPSS Versi 20. 

menggunakan teknik independent-sample t test. Teknik tersebut digunakan 

dengan melihat asumsi bahwa data dalam penelitian ini berbentuk rasio dan 

bentuk hipotesis komparatif (2 sampel) independen. Menu yang digunakan adalah 

analyze-compare means dilanjutkan independent-sample t-test. 

4.4.1.3.1 Uji Kesamaan Rata-rata Motivasi Belajar IPA Siswa (Data Awal) 

Untuk menguji kesamaaan rata-rata data awal maka perlu digunakan uji-t. 

Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan kesamaan rata-rata 

kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Pengujian akan menggunakan 

uji-t dengan dibantu program SPSS Versi 20 menggunakan teknik independent-

sample t test. Berikut ini merupakan hasil analisis uji-t data sebelum penelitian. 

(1) Hipotesis Uji 

Ho = tidak terdapat perbedaan rata-rata motivasi awal antara kelas   

eksperimen dan kelas kontrol (μ1 = μ2). 

Ha  =  terdapat perbedaan rata-rata motivasi awal antara kelas eksperimen 

dan kontrol (μ1 ≠ μ2). 

Keterangan: 

 1 = rata-rata skor motivasi belajar IPA kelas eksperimen 
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 2 = rata-rata skor motivasi belajar IPA 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 kesamaan rata-rata nilai 

pretest menggunakan uji Independent sampel t test  dengan bantuan 

aplikasi SPSS versi 20. 

(4) Kriteria Keputusan 

Berdasarkan hipotesis uji di atas, Ho diterima jika nilai signifikansi 

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

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

(5) Hitungan 

  Simpulan hasil output analisis uji kesamaan rata-rata dapat dilihat 

pada Tabel 4.18 berikut. 

Tabel 4.18. Hasil Uji Kesamaan Rata-rata 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

Pretest Equal variances 

assumed -.208 49 .836 -.3085 1.4861 

Equal variances 

not assumed -.201 39.166 .842 -.3085 1.5341 
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(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. 

Berdasarkan Tabel 4.18 di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 

pada kolom sig. (2-tailed) sebesar 0,836. Nilai signifikansi tersebut lebih 

dari 0,05 (0,836 > 0,05). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho 

diterima dan Ha ditolak atau tidak terdapat perbedaan rata-rata motivasi 

kelas eksperimen dengan kelas kontrol. 

4.4.1.3.2 Uji Kesamaan Rata-rata Hasil Belajar IPA Siswa (Data Awal) 

Setelah data nilai pretest IPA telah dinyatakan berdistribusi normal serta 

homogen, langkah selanjutnya adalah pengujian kesamaan rata-rata. Uji kesamaan 

rata-rata digunakan untuk mengetahui kesamaan kemampuan awal antara siswa 

kelas kontrol dan kelas eksperimen. Berikut ini merupakan hasil analisis uji-t data 

nilai pretest IPA siswa di kelas eksperimen maupun kontrol. 

(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). 

Keterangan: 

 1 = rata-rata skor pretest IPA kelas eksperimen 

 2 = rata-rata skor pretest IPA kelas control 
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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 kesamaan rata-rata nilai 

pretest menggunakan uji Independent sampel t test  dengan bantuan 

aplikasi SPSS versi 20. 

(4) Kriteria Keputusan 

Berdasarkan hipotesis uji di atas, Ho diterima jika nilai signifikansi 

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

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

(5) Hitungan 

Perhitungan menggunakan uji Independent sampel t test  dengan 

bantuan aplikasi SPSS versi 20. Simpulan hasil output analisis uji 

kesamaan rata-rata dapat dilihat ada Tabel 4.19 berikut. 

Tabel 4.19. Hasil Uji Kesamaan Rata-rata 

Independent Samples Test 

 
t-test for Equality of Means 

T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

Pretest Equal variances 

assumed -.336 49 .739 -1.152 3.432 

Equal variances 

not assumed 
-.345 48.651 .732 -1.152 3.339 
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(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. 

Berdasarkan Tabel 4.19 di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 

pada kolom sig. (2-tailed) sebesar 0,739. Nilai signifikansi tersebut lebih 

dari 0,05 (0,739 > 0,05). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho 

diterima dan Ha ditolak 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). Berikut 

ini merupakan hasil analisis data setelah eksperimen. 

4.4.2.1 Hasil Uji Normalitas Motivasi dan Hasil Belajar IPA Siswa  

Penilaian di dalam penelitian ini tidak hanya penilaian hasil belajar tetapi 

juga dilakukan penilaian motivasi belajar IPA siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. Berikut ini merupakan hasil dari pengujian normalitas pada nilai 

motivasi dan hasil belajar IPA. 

4.4.2.1.1 Hasil Uji Normalitas Motivasi Belajar IPA Siswa 

Berdasarkan rekap nilai skor motivasi siswa (lampiran 44 dan 45) 

diperoleh data bahwa rata-rata skor motivasi belajar IPA siswa setelah mengikuti 

proses pembelajaran, pada kelas eksperimen skor motivasi siswa sebesar 83,09 

dan skor motivasi siswa dikelas kontrol sebesar 78,03.  
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Pengujian normalitas pada data motivasi belajar IPA siswa melalui 

langkah yang sama dengan pengujian normalitas dan homogenitas pada data hasil 

belajar IPA siswa menggunakan bantuan program SPSS Versi 20. Berikut ini hasil 

perhitungan normalitas data skor akhir motivasi belajar IPA selama proses 

pembelajaran. 

(1) Hipotesis Uji 

Ho = sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. 

Ha = sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

(2) Taraf Signifikansi 

 Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini adalah α 

= 0,05. 

(3) Statistik Uji 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas data 

motivasi belajar siswa menggunakan uji liliefors atau Kolmogorov-

Smirnov dengan bantuan aplikasi SPSS versi 20. 

(4) Kriteria Keputusan 

Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan 

berdasarkan  hipotesis uji di atas adalah Ho diterima jika nilai signifikansi 

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

Kolmogorov-Smirnov < 0,05. 

(5) Hitungan 

Berikut ini merupakan output hasil analisis uji normalitas 

motivasi belajar siswa yang dihitung menggunakan SPSS versi 20. 
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Tabel 4.20.  Hasil Uji Normalitas Data Motivasi Belajar Siswa 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Eksperimen .155 29 .073 .947 29 .156 

Kontrol .166 22 .118 .949 22 .300 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

(6) Kesimpulan dan Penafsiran 

  Tabel 4.20 di atas dapat dibaca bahwa nilai signifikansi kelas 

eksperimen pada kolom Kolmogorov-Smirnov
a
 sebesar 0,073, sedangkan 

nilai signifikansi kelas kontrol sebesar 0,118. Nilai signifikansi motivasi 

belajar kelas eksperimen lebih dari 0,05 (0,073 ˃ 0,05) dan kelas kontrol 

lebih dari 0,05 (0,118 > 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 Normalitas Hasil Belajar IPA Siswa 

Dari perhitungan data kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah diberikan 

treatment/perlakuan yang berbeda diperoleh rata-rata kelas eksperimen sebesar 

85,17 dengan banyak data 29 dan kelas kontrol sebesar 78,18 dengan banyak data 

22. Berikut ini hasil perhitungan normalitas data nilai posttest IPA siswa setelah 

mengikuti pembelajaran IPA. 

(1) Hipotesis Uji 

 Ho = sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. 

 Ha = sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 
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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 normalitas data hasil 

belajar siswa menggunakan uji liliefors atau Kolmogorov-Smirnov 

dengan bantuan aplikasi SPSS versi 20. 

(4) Kriteria Keputusan 

  Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan  

hipotesis uji di atas adalah Ho diterima jika nilai signifikansi 

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

Kolmogorov-Smirnov < 0,05. 

(5) Hitungan 

  Berikut ini merupakan output hasil analisis uji normalitas hasil 

belajar siswa yang dihitung menggunakan bantuan program SPSS 20. 

Tabel 4.21. Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar Siswa 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Eksperimen .181 29 .116 .951 29 .189 

Kontrol .215 22 .110 .933 22 .141 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

(6) Kesimpulan dan Penafsiran 

  Tabel 4.21 di atas dapat dibaca bahwa nilai signifikansi kelas 

eksperimen pada kolom Kolmogorov-Smirnov
a
 sebesar 0,116 sedangkan 
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nilai signifikansi kelas kontrol sebesar 0,110. Nilai signifikansi hasil 

belajar kelas eksperimen lebih besar dari 0,05 (0,116 > 0,05) dan kelas 

kontrol lebih besar dari 0,05 (0,110 > 0,05). Dari data tersebut maka kedua 

kelas tersebut dinyatakan berdistribusi normal karena nilai signifikansi 

keduanya lebih dari 0,05. 

4.4.2.2 Hasil Uji Homogenitas Motivasi dan Hasil Belajar IPA Siswa 

Setelah data dinyatakan normal langkah selanjutnya adalah pengujian 

homogenitas. Adapun kriteria pengujiannya yaitu jika Fhitung > Ftabel, maka tidak 

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

186). Data juga dinyatakan homogen jika nilai signifikansi lebih dari 0,05.  

Berikut ini merupakan hasil uji homogenitas motivasi dan hasil belajar IPA siswa, 

yang diolah dengan menggunakan SPSS 20. 

4.4.2.2.1 Hasil Homogenitas Motivasi Belajar IPA Siswa 

Sama halnya dengan perhitungan normalitas, pada pengujian homogenitas 

motivasi belajar IPA siswa juga menggunakan program SPSS Versi 20. Berikut 

ini merupakan hasil analisis uji homogenitas motivasi belajar IPA 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. 
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(3) Statistik Uji 

  Uji statistik yang digunakan untuk menguji homogenitas nilai 

posttest hasil belajar siswa menggunakan uji Levene’s dengan bantuan 

aplikasi SPSS versi 20. 

(4) Kriteria Keputusan 

  Kriteria pengujian jika Fhitung ≥ Ftabel, maka tidak homogen dan jika 

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

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

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

kolom sig. < 0,05. 

(5) Hitungan 

  Perhitungan menggunakan uji Levene’s dengan bantuan aplikasi 

SPSS versi 20. Simpulan hasil output analisis uji homogenitas dapat 

dilihat ada Tabel 4.22  berikut. 

Tabel 4.22. Hasil Uji Homogenitas Motivasi Belajar Siswa 

Independent Samples Test 

 
Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 

Motivasi  1.449 .234 

(6) Kesimpulan dan Penafsiran 

  Tabel 4.22 di atas dapat dibaca bahwa nilai signifikansi pada 

kolom sig. sebesar 0,234. Nilai signifikansi tersebut lebih dari 0,05 
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(0,234 ˃ 0,05) dan nilai Fhitung (1,449) dan < Ftabel (1,990), (1,449 < 

1,990). Maka dari data skor motivasi belajar IPA pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol dapat disimpulkan kedua kelas tersebut dinyatakan 

homogen. 

4.4.2.2.2 Hasil Homogenitas Hasil Belajar IPA Siswa 

Perhitungan homogenitas pada data hasil belajar IPA siswa juga 

menggunakan bantuan program SPSS Versi 20. Berikut ini merupakan hasil 

analisis uji homogenitas hasil belajar IPA 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 20. 

(4) Kriteria Keputusan 

  Kriteria pengujian jika Fhitung ≥ Ftabel, maka tidak homogen dan jika 

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

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

ditolak jika nilai signifikansi pada kolom sig. < 0,05. 
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(5) Hitungan 

  Perhitungan menggunakan uji Levene’s dengan bantuan aplikasi 

SPSS versi 20. Simpulan hasil output analisis uji homogenitas dapat dilihat 

ada Tabel 4.23 berikut. 

Tabel 4.23. Hasil Uji Homogenitas Data Hasil Belajar Siswa 

Independent Samples Test 

 

 Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 

   Posttest   1.106   .289 

 

(6) Kesimpulan dan Penafsiran 

  Tabel 4.23 di atas dapat dibaca bahwa nilai signifikansi pada kolom 

sig. sebesar 0,289. Nilai signifikansi tersebut lebih dari 0,05 (0,289 > 

0,05) dan nilai Fhitung (1,106) < Ftabel (1,990). Dari data tersebut maka data 

nilai posttest hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan kontrol 

tersebut dinyatakan homogen. 

4.4.2.3 Uji t (Pengujian Hipotesis) 

Setelah data skor motivasi dan hasil belajar IPA siswa telah dinyatakan 

berdistribusi normal dan homogen langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis 

akhir. Pengujuian hipotesis akhir digunakan untuk menjawab hipotesis pertama 

yakni untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan motivasi belajar dan hasil 

belajar antara siswa di kelas eksperimen yang mendapatkan pembelajaran dengan 

model CLIS dan siswa di kelas kontrol yang mendapatkan pembelajaran dengan 
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menggunakan model konvensional. Pengujian hipotesis akhir juga dibantu 

program SPSS Versi 20. menggunakan teknik independent-sample t-test. Teknik 

tersebut digunakan dengan melihat asumsi bahwa data dalam penelitian ini 

berbentuk rasio dan bentuk hipotesis komparatif (2 sampel) independen. Menu 

yang digunakan adalah analyze-compare means dilanjutkan independent-sample t-

test. Dalam uji dua pihak berlaku ketentuan, Ho tidak di tolak jika thitung > ttabel 

atau Ho ditolak jika thitung ≤ ttabel. 

4.4.2.3.1 Uji t (Pengujian Hipotesis Motivasi Belajar IPA Siswa) 

Setelah data skor motivasi belajar IPA siswa telah dinyatakan berdistribusi 

normal dan homogen langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis akhir. 

Berikut ini merupakan hasil analisis uji-t data motivasi belajar IPA. 

(1) Hipotesis Uji 

Ho1 = Tidak ada perbedaan motivasi belajar IPA siswa antara penerapan 

model CLIS dan penerapan model pembelajaran konvensional.  

 (μ1 = μ2). 

Ha1 = Ada perbedaan motivasi belajar IPA siswa antara penerapan model 

CLIS dan penerapan model pembelajaran 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 
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siswa menggunakan uji independent sampel t test  melihat Equal variances 

assumed dengan bantuan aplikasi SPSS versi 20. 

(4) Kriteria Keputusan 

  Berdasarkan hipotesis uji di atas, Ho diterima jika nilai signifikansi 

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

jika nilai signifikansi pada kolom sig. (2-tailed) < 0,05 dan thitung > ttabel. 

(5) Hitungan 

  Perhitungan menggunakan uji Independent sampel t test  dengan 

bantuan aplikasi SPSS versi 20. Simpulan hasil output analisis uji 

kesamaan rata-rata dapat dilihat ada Tabel 4.24 berikut. 

Tabel 4.24. Hasil Uji Hipotesis (Uji-t) 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

Motivasi Equal variances 

assumed 3.371 49 .001 5.0533 1.4993 

Equal variances 

not assumed 3.434 47.934 .001 5.0533 1.4717 

 

(6) Kesimpulan dan Penafsiran 

 Tabel 4.24 di atas dapat dibaca bahwa nilai signifikansi pada 

kolom sig. (2-tailed) sebesar 0,001. Nilai signifikansi tersebut kurang dari 

0,05 (0,001 < 0,05). Sementara itu dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan sampel sebanyak 51 orang, maka nilai derajat kebebasan 

(dk) = n – 2 = 51 – 2 = 49 dan taraf kesalahan 5% untuk uji 2 pihak maka 
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dapat diketahui nilai ttabel = 2,010. Berdasarkan kolom  Equal variances 

assumed di atas, dapat diketahui bahwa nilai thitung = 3,371.  

Dari perhitungan tersebut diperoleh  3,371 > 2,010 (thitung > ttabel) dan nilai 

signifikansi yang diperoleh 0,001 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ho1 

ditolak dan Ha1 diterima atau terdapat perbedaan motivasi belajar siswa kelas V 

pada materi perubahan sifat benda menggunakan model CLIS dengan kelas yang 

tidak. 

4.4.2.3.2 Uji t (Pengujian Hipotesis Hasil Belajar IPA Siswa) 

Setelah data nilai hasil belajar IPA siswa telah dinyatakan berdistribusi 

normal dan homogen, langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis akhir. 

Berikut ini merupakan hasil analisis uji-t data hasil belajar IPA. 

(1) Hipotesis Uji 

 Ho2 = tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara siswa kelas V 

 yang mendapat pembelajaran dengan model CLIS dan yang 

 mendapat pembelajaran dengan model konvensional. (μ1 = μ2). 

 Ha2 = terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara siswa kelas V yang 

 mendapat pembelajaran dengan model CLIS 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 
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siswa menggunakan uji independent sampel t test  melihat Equal variances 

assumed dengan bantuan aplikasi SPSS versi 20. 

(4) Kriteria Keputusan 

  Berdasarkan hipotesis uji di atas, Ho diterima jika nilai signifikansi 

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

jika nilai signifikansi pada kolom sig. (2-tailed) < 0,05 dan thitung > ttabel. 

(5) Hitungan 

  Perhitungan menggunakan uji Independent sampel t test  melihat 

Equal variances not assumed dengan bantuan SPSS 20. Simpulan hasil 

output analisis uji kesamaan rata-rata dapat dilihat ada Tabel 4.25 berikut. 

Tabel 4.25. Hasil Uji Hipotesis (Uji-t) 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

Posttest Equal variances 

assumed 2.925 49 .005 6.991 2.925 

Equal variances not 

assumed 2.861 41.172 .007 6.991 2.861 

 

(6) Kesimpulan dan Penafsiran 

 Tabel 4.25  di atas dapat dibaca bahwa nilai signifikansi pada 

kolom Equal variances assumed sig. (2-tailed) sebesar 0,005. Nilai 

signifikansi tersebut kurang dari 0,05 (0,005 < 0,05). Sementara itu dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan sampel sebanyak 51 orang, maka 

nilai derajat kebebasan (dk) = n – 2 = 51 – 2 = 49 dan taraf kesalahan 5% 
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untuk uji 2 pihak maka dapat diketahui nilai ttabel = 2,010. Berdasarkan 

kolom Equal variances assumed di atas, dapat diketahui bahwa nilai thitung 

= 2,925.  

Dari perhitungan tersebut diperoleh  2,925  > 2,010 (thitung > ttabel) dan nilai 

signifikansi yang diperoleh 0,005 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ho2 

ditolak dan Ha2 diterima atau terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara siswa 

kelas V yang mendapat pembelajaran model CLIS dengan kelas yang mendapat 

pembelajaran dengan model konvensional. 

4.4.2.4 Uji Pihak Kanan 

Setelah uji t dilakukan dan didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan 

antara motivasi dan hasil belajar kelas eksperimen yang mendapatkan model CLIS 

dengan kelas kontrol yang mendapatkan model konvensional. Untuk mengetahui 

tingkat perbedaan antara motivasi belajar IPA siswa dengan penerapan model 

CLIS dan motivasi belajar IPA siswa dengan penerapan model pembelajaran 

konvensional, perlu dilakukan uji pihak kanan. 

4.4.2.4.1 Uji Pihak Kanan Motivasi Belajar IPA Siswa 

Setelah data skor motivasi belajar IPA siswa telah dinyatakan mempunyai 

perbedaan antara kelas kontrol dan eksperimen maka diperlukan uji pihak kanan 

untuk mengetahui tingkat perbedaannya . Berikut ini merupakan hasil analisis uji 

pihak kanan motivasi belajar IPA. 

(1) Hipotesis Uji 

Ho3 = Motivasi belajar IPA siswa dengan penerapan model CLIS tidak 

lebih baik dari pada motivasi belajar IPA siswa dengan penerapan model 

pembelajaran konvensional ( 1     2). 
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 Ha3 = Motivasi belajar IPA siswa dengan penerapan model CLIS lebih 

baik dari pada motivasi belajar IPA siswa dengan penerapan model 

pembelajaran konvensional ( 1    2). 

Keterangan: 

 1 = rata-rata motivasi belajar IPA siswa kelas eksperimen 

 2 = rata-rata motivasi belajar IPA siswa kelas kontrol. 

(2) Statistik Uji 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis motivasi 

belajar IPA siswa adalah menggunakan uji-t. 

(3) Kriteria Keputusan 

Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan 

hipotesis statistik di atas adalah Ho tidak ditolak jika thitung   ttabel atau Ho 

ditolak jika thitung > ttabel. 

(4) 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 =  
  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅

√
                    

        
   

 

  
 

 

  
  
 

t hitung =  
              

√
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t hitung =  
     

√
                        

  
                

 

t hitung =  
     

√
                  

  
                

 

t hitung =  
     

√
          

  
                

 

t hitung =  
     

√                
 

t hitung =  
     

√     
 

t hitung =  
     

     
 

t hitung = 3,414 

t tabel dk = n1 + n2 – 2 = 29 + 22 – 2 = 49   t tabel = 1,677 

Keterangan : 

  ̅̅̅  = rata – rata skor motivasi belajar IPA kelas eksperimen 

  ̅̅ ̅  = rata – rata skor motivasi belajar IPA kelas kontrol 

    = varians total kelas eksperimen 

    = varians total kelas kontrol 

n1  = jumlah sampel kelas eksperimen 

n2  = jumlah sampel kelas kontrol 

(5) Kesimpulan dan Penafsiran 

Berdasarkan perhitungan diatas, nilai thitung sebesar 3,414 
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sedangkan ttabel sebesar 1,677 (dapat menggunakan bantuan program Ms. 

Excel dengan mengetik =TINV(0,10;49) pada cell kosong lalu enter). Dari 

perhitungan tersebut diperoleh 3,414  > 1,677 (thitung > ttabel). Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa Ha3 diterima dan Ho3 ditolak. Dengan 

kata lain, motivasi belajar IPA siswa dengan penerapan model CLIS lebih 

baik dari pada motivasi belajar IPA siswa dengan penerapan model 

pembelajaran konvensional.  

4.4.2.4.1 Uji Pihak Kanan Hasil Belajar IPA Siswa 

Setelah data hasil belajar IPA siswa telah dinyatakan mempunyai 

perbedaan antara kelas kontrol dan eksperimen maka diperlukan uji pihak kanan 

untuk mengetahui tingkat perbedaannya. Berikut ini merupakan hasil analisis uji 

pihak kanan hasil belajar IPA. 

(1) Hipotesis Uji 

Ho4 =  Hasil belajar IPA siswa dengan penerapan model CLIS tidak lebih 

baik dari pada hasil belajar IPA siswa dengan penerapan model 

pembelajaran konvensional ( 1     2). 

Ha4 =  Hasil belajar IPA siswa dengan penerapan model CLIS lebih baik 

dari pada hasil belajar IPA siswa dengan penerapan model pembelajaran 

konvensional ( 1    2). 

Keterangan: 

 1 = rata-rata kelas eksperimen 

 2 = rata-rata kelas kontrol. 
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(2) Statistik Uji 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis hasil belajar 

IPA siswa adalah menggunakan uji-t. 

(3) 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. 

(4) 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 =  
  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅

√
                    

        
   

 

  
 

 

  
  
 

t hitung =  
             

√
                            

        
   

 

  
 

 

  
  

 

t hitung =  
    

√
                        

  
                

 

t hitung =  
    

√
                   

  
                

 

t hitung =  
    

√
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t hitung =  
    

√                
 

t hitung =  
    

√      
 

t hitung =  
    

     
 

t hitung = 2,941 

t tabel dk = n1 + n2 – 2 = 23 + 35 – 2 = 56   t tabel = 1,677 

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 

(5) Kesimpulan dan Penafsiran 

Berdasarkan perhitungan diatas, nilai thitung sebesar 2,941 

sedangkan ttabel sebesar 1,677 (dapat menggunakan bantuan program Ms. 

Excel dengan mengetik =TINV(0,10;49) pada cell kosong lalu enter). Dari 

perhitungan tersebut diperoleh 2,941 > 1,677  (thitung > ttabel). Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa Ha4 diterima dan Ho4 ditolak. Dengan 

kata lain, hasil belajar IPA siswa dengan penerapan model CLIS lebih baik 

dari pada hasil belajar IPA siswa dengan penerapan model pembelajaran 

konvensional.  



173 

 

 

 

4.5 Pembahasan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji keefektifan penerapan 

model CLIS terhadap motivasi dan hasil belajar IPA materi Perubahan Sifat 

Benda pada siswa kelas V SD Negeri Debong Tengah 1 dan 3 Kota Tegal. 

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti terlebih dahulu melakukan uji prasyarat 

instrumen dan uji prayarat analisis data sebelum penelitian. Uji prasyarat 

instrumen meliputi validitas, reliabilitas, daya beda soal, dan tingkat kesukaran 

soal. Untuk mengetahui hasil uji prasyarat instrumen, peneliti melakukan uji coba 

pada kelas uji coba. Setelah ujicoba dilaksanakan, didapatlah instrumen penelitian 

yang telah memenuhi syarat. Instrumen penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis sesuai dengan variabel yang akan diukur. 

Variabel motivasi belajar diukur dengan menggunakan instrumen angket, dengan 

jumlah item 25 butir dan dengan lima opsi jawaban. Variabel hasil belajar diukur 

dengan menggunakan soal tes yang berjumlah 20 soal dengan empat opsi 

jawaban. Baik instumen angket maupun instrumen soal, telah melalui tahap uji 

prasyarat analisis, sehingga kedua jenis instrumen ini tidak diragukan lagi 

penggunaannya dalam penelitian ini. 

Sementara itu, uji prasyarat analisis hasil penelitian dilakukan terhadap 

data awal motivasi dan hasil belajar siswa melalui pelaksanaan pretest. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui keadaan awal dari kedua sampel yang dijadikan 

sebagai objek penelitian. Uji prasyarat analisis ini meliputi uji normalitas, uji 

homogenitas, dan uji t (kesamaan rata-rata awal). Data yang akan akan diolah 

antara lain data motivasi belajar siswa sebelum mengikuti pembelajaran serta data 

hasil pretest  IPA, baik dikelas eksperimen maupun kontrol. Setelah data tersebut 
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dianalisis, maka diperoleh hasil pengujian hipotesis yang menyatakan 

perbandingan motivasi siswa antara thitung dan ttabel yaitu 0,836 > 0,05 (thitung lebih 

besar dari ttabel) dan perbandingan hasil belajar antara thitung dan ttabel yaitu 0,739 > 

0,05 (thitung lebih besar dari ttabel). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ho 

untuk kedua variabel tidak ditolak. Ho tidak ditolak mengartikan bahwa tidak 

terdapat perbedaan rata-rata skor motivasi sebelum pembelajaran maupun rata-

rata nilai pretest IPA siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dengan 

kata lain, data awal motivasi dan hasil belajar siswa telah dinyatakan memiliki 

rata-rata awal yang sama, sehingga penelitian bisa dilanjutkan. 

Untuk mengetahui keefektifan penerapan model CLIS terhadap motivasi 

dan hasil belajar IPA, perlu dilakukan pengambilan data melalui serangkaian 

kegiatan pembelajaran dan tes akhir (posttest). Setelah mendapatkan data motivasi 

dan hasil belajar siswa dari kedua kelas, data kemudian dianalisis hingga 

diperoleh hasil pengujian hipotesis yang menyatakan perbandingan motivasi 

belajar yang di tunjukkan oleh thitung sebesar 2,941 dan ttabel sebesar 1,677.  

Mengacu pada ketentuan pengambilan keputusan uji hipotesis satu pihak, hasil 

perbandingan 2,941 > 1,677 (thitung > ttabel), maka dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain, motivasi belajar IPA siswa dengan 

penerapan model CLIS lebih baik dari pada motivasi belajar IPA siswa dengan 

penerapan model pembelajaran konvensional.  

Selain itu, hasil uji hipotesis data hasil belajar siswa dengan perhitungan 

menggunakan rumus uji hipotesis komparatif dua sampel independen secara 

manual menunjukkan bahwa, thitung sebesar 3,414 dan ttabel sebesar 1,677. 

Mengacu pada ketentuan pengambilan keputusan uji hipotesis hasil perbandingan 
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3,414 > 1,677 (thitung > ttabel), maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha 

diterima, atau hasil belajar IPA siswa dengan penerapan model CLIS lebih baik 

dari pada hasil belajar IPA siswa dengan penerapan model pembelajaran 

konvensional. Hasil ini memperkuat hasil penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya yang menunjukkan bahwa penerapan model CLIS efektif terhadap 

materi tertentu pada mata pelajaran IPA, salah satunya ialah materi Perubahan 

Sifat Benda. Dikatakan lebih efektif karena para siswa dalam kelas kelas 

eksperimen yang proses pembelajarannya menerapkan model CLIS ini telah 

terbukti memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi, serta sebagian besar siswa 

telah mampu mencapai tujuan pembelajaran. 

Penerapan model CLIS merupakan salah satu inovasi dalam pembelajaran 

IPA. Penerapan model CLIS ini terbukti dapat meningkatkan motivasi siswa 

dalam mengikuti pembelajaran IPA. Hal ini terlihat dari munculnya indikator-

indikator motivasi belajar siswa dalam pembelajaran dikelas eksperimen. Siswa 

terlihat bersemangat, penuh perhatian, bersungguh-sungguh dalam belajar, dan 

tertantang untuk saling menjadi yang terbaik dalam prestasi belajar. Hal ini 

menjawab teori motivasi yang dikemukakan oleh Hamalik (2012: 51) yakni 

perbuatan belajar terjadi karena adanya motivasi yang mendorong seseorang 

untuk melakukan kegiatan belajar.  

Peningkatan motivasi dikelas eksperimen bukan tanpa alasan. Penerapan 

model CLIS dalam pembelajaran IPA memang dikemas semanarik mungkin guna 

memunculkan keingintahuan siswa serta disesuaikan dengan karakteristik 

perkembangan siswa. Di kelas eksperimen siswa melakukan pengamatan dan 

percobaan secara langsung dan dilaksanakan secara berkelompok. Kemasan 
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pembelajaran dengan menggunakan pengamatan dan percobaan ini memberikan 

kesempatan kepada mereka memahami fenomena alam dan mengajak mereka 

lebih dekat dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan mereka sehari-

hari yang tanpa mereka sadari kejadian tersebut adalah kejadian yang tercakup 

dalam materi IPA. Dengan pembelajaran yang seperti ini motivasi siswa untuk 

belajar akan muncul sehingga mendorong mereka untuk aktif selama proses 

mereka berlangsung. Karena pembelajaran ini juga bertitik tolak dari pengetahuan 

awal yang mereka miliki, peniliti juga mengemasanya dengan pendekatan 

kontruktivisme dimana siswa harus membangun pengetahuan mereka sendiri agar 

pembelajaran tersebut bermakna bagi siswa itu sendiri. Oleh karena itu motivasi 

belajar dikelas eksperimen mengalami peningkatan yang signifikan dimana 

sebelum pembelajaran motivasi awal siswa berapa pada tingkat tinggi dan setelah 

mereka mengikuti pembelajaran kriteria motivasi belajar mereka naik menjadi 

sangat tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model CLIS dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Dari hasil rekapitulasi jawaban angket juga bisa diketahui bahwa 

keseleruhuan indikator motivasi dimiliki oleh siswa, ini menunjukan bahwa secara 

umum setiap siswa telah memiliki indikator motivasi meskipun kadar mtivasi 

yang dimiliki setiap siswa berbeda-beda. Sesuai dengan hasil rekapitulasi jawaban 

angket juga ditemukan bahwa indikator motivasi yang membahas mengenai 

ketepatan waktu penyelesaian tugas yang dilakukan oleh siswa mendapat jawaban 

yang paling sedikit. Adapun pernyataan butir angket yang dimaksud adalah: ”Bagi 

saya, yang terpenting adalah menyelesaikan tugas tepat waktu, tidak peduli 

bagaimana hasilnya”. Ini mengindikasikan bahwa selama ini siswa hanya 
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berorientasi pada ketepatan waktu penyelasaian tugas tanpa memikirkan 

bagaimana hasil tugas yang telah siswa kerjakan. Siswa hanya semata-mata 

menyelasaikan dan mengumpulkan tugas tepat waktu tanpa peduli bagaimana 

hasil yang mereka kerjakan sudah benar-benar optimal atau belum. Oleh karena 

itu ini bisa dijadikan masukan bagi guru agar senantiasa memberikan pengertian 

bagi siswanya bahwa ketepatan penyelasaian tugas memang dianjurkan namun 

harus diimbangi pula dengan jawaban siswa yang maksimal, agar tugas bukan 

hanya selesai tepat waktu melainkan tugas juga telah benar-benar dijawab siswa 

dengan tepat agar hasil dari pengerjaan tugas sesuai dengan harapan.  Selain itu 

hal ini juga bisa dijadikan masukan bagi guru bahwa jangan terlalu mengekang 

siswa untuk mengerjakan tugas yang banyak dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya, melainkan guru harus memberikan waktu yang memang benar-benar 

dirasa cukup bagi siswa untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan tepat. Saat ini 

guru sering memberikan iming-iming bahwa siapa yang bisa mengumpulkan 

tugas secepat mungkin akan diberikan tambahan nilai, hal ini memang disatu sisi 

baik untuk memberikan dorongan lebih untuk segera menyelesaikan tugas, namun 

dilain sisi bagi siswa yang mempunyai kemampuan yang rendah ini tentu akan 

menjadi tekanan bagi mereka, sehingga mereka lebih memilih cepat-cepat 

menyelesaikan tugas tanpa mereka memikirkan bagaimana hasil pekerjaan tugas 

yang telah mereka selesaikan. Indikator ketepatan penyelasian tugas tepat waktu 

ini merupakan salah satu indikator dari sub variabel motivasi yakni indikator 

tujuan, dimana tujuan merupakan pemberi arah kemana siswa bertindak. Oleh 

karena itu indikator tujuan ini memang memberikan kontribusi yang besar bagi 

terbentuknya motivasi belajar yang optimal. Guru sebagai motivator bagi 
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siswanya harus senantiasa selalu memberikan penguatan positif dan terus 

memotivasi siswanya agar muncul motivasi belajar dari siswa sehingga hasil 

belajar siswa juga terus mengalami perbaikan. 

Berbanding terbalik dengan indikator ketepatan tugas menyelesaikan tugas 

tepat waktu yang menjadi indikator motivasi terendah dari siswa, indikator 

semangat mencapai prestasi unggul menjadi indikator yang menjadi indikator 

motivasi yang dimiliki siswa. Adapun bunyi pernyataan dari indikator yang 

dimaksud adalah “ Walaupun saya memperoleh nilai rendah pada mata pelajaran 

IPA, tetapi saya tidak akan putus asa dan akan terus berusaha”. Hal ini tentunya 

mengindikasikan bahwa hampir seluruh siswa memiliki indikator motivasi ini 

dimana walaupun siswa mendapat nilai rendah, tidak menjadikan siswa putus asa 

dan siswa akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Ini tentunya sangat 

memberikan kontribusi yang positif bagi pencapaian hasil belajar siswa, karena 

salah satu bekal untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal adalah dengan 

siswa mempunyai dorongan untuk terus berusaha dan tidak mudah putus asa 

ketika mendapat nilai yang kurang memuaskan. Oleh karena itu semangat siswa 

yang seperti ini harus senantiasa dipertahankan bahkan ditingkatkan. Tentunya 

guru juga berperan dalam hal ini, guru harus senantiasa mengetahui kapan waktu 

guru harus memotivasi siswa ketika semangat belajar mereka melemah. Dengan 

guru tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikan dorongan berupa semangat 

kepada siswa, siswa akan merasa diperhatikan dan mereka juga mendapatkan 

waktu yang tepat ketika mereka sedang membutuhkan semangat dan dorongan 

dari oranglain, yakni guru yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran. 

Dari penjelasan mengenai pentingnya motivasi belajar bagi siswa yang 
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telah diuraikan diatas ini juga membuktikan teori-teori motivasi yang telah 

dikemukakan bahwa motivasi merupakan suatu dorongan yang timbul oleh 

adanya rangsangan dari dalam maupun dari luar sehingga seseorang berkeinginan 

untuk mengadakan perubahan tingkah laku/aktivitas tertentu lebih baik dari 

keadaan sebelumnya. Dengan sasaran sebagai berikut: (a) mendorong manusia 

untuk melakukan suatu aktivitas yang didasarkan atas pemenuhan kebutuhan. 

Dalam hal ini, motivasi merupakan motor penggerak dari setiap kebutuhan yang 

akan dipenuhi. (b) menentukan arah tujuan yang hendak dicapai, dan (c) 

menentukan perbuatan yang harus dilakukan. Mengingat betapa besarnya guru 

dituntut untuk bisa membawa siswa ke dalam dunia yang menyenangkan di dalam 

pembelajaran. Siswa yang merasa nyaman dan senang, maka akan berani untuk 

aktif dan akan mempunyai motivasi lebih untuk terus belajar. Motivasi belajar 

bukan hanya penting dalam proses pembelajaran karena menjadi faktor penyebab 

belajar, namun juga memperlancar belajar dan hasil belajar. Pembelajaran yang 

diikuti oleh siswa yang termotivasi akan benar-benar menyenangkan, karena 

mereka secara sadar mengikuti pembelajaran sehingga pengetahuan mereka 

tertanam dengan optimal. Siswa yang menyelesaikan pengalaman belajar dan 

menyelesaikan tugas dengan perasaan termotivasi terhadap materi yang dipelajari, 

mereka akan lebih mungkin menggunakan materi yang telah dipelajari. Selain itu 

siswa yang mempunyai motivasi lebih  untuk belajar biasanya akan mendapatkan 

hasil belajar yang baik. Oleh karena itu guru dituntut untuk menciptakan 

pembelajaran yang menyenangkan dan memberikan pembelajaran yang terbaik 

agar siswa termotivasi  selama mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Selain meningkatkan motivasi belajar siswa, model CLIS juga terbukti 
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meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Perubahan Sifat Benda. Hal ini 

dibuktikan dari rata-rata nilai pretest IPA kelas eksperimen sebesar 58,26 

meningkat pada nilai posttest menjadi sebesar 85,17. Rata-rata ini jauh lebih 

tinggi dibandingkan nilai posttest kelas kontrol yang mencapai 78,18 dari nilai 

rata-rata nilai pretest IPA semula yakni 59,77. Hasil belajar yang diperoleh siswa 

sesuai dengan pendapat Hamalik (2008), bahwa hasil belajar adalah bila seseorang 

telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya 

dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Hasil 

belajar tersebut ditandai dengan pemahaman siswa pada materi Perubahan Sifat 

Benda yang menjadi lebih baik.  

Peningkatan hasil belajar yang ditemukan dikelas ekpserimen yang jauh 

lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol tentunya bukan tanpa alasan. 

Pembelajaran yang dilaksanakan dikelas eksperimen memberikan kesempatan 

yang lebih luas kepada siswa untuk menggali dan menemukan pengetahuan 

mereka sendiri melalui kegiatan pengamatan dan percobaan yang mereka lakukan 

sendiri secara langsung. Dengan kegiatan ini mereka akan mendapatkan 

pembelajaran yang lebih bermakna dibandingkan mereka mendapatkan 

pengetahuan itu secara langsung dari guru. Mereka akan lebih paham dengan 

materi dan ini akan berdampak positif pada pencapaian hasil belajar yang lebih 

optimal. Hal ini tentunya juga mendukung teori yang dikemukakan oleh West dan 

Pinnes (1985) bahwa “Belajar melibatkan pembentukan „makna‟ oleh siswa dari 

apa yang mereka lakukan, lihat dan dengar.  Selain itu fakta ini juga membuktikan 

teori bahwa pembelajaran IPA harus terjadi by doing science atau dengan 

melakukan kegiatan IPA itu sendiri. Menurut Semiawan (2008: 104), 
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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 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. 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 sehingga 

akan berdampak positif pada peningkatan hasil belajar siswa. 

  Berdasarkan analisa hasil rekapitulasi jawaban soal siswa yang dianalisa 

setiap nomornya. Soal nomor 3 menjadi soal dengan jawaban yang paling sedikit 

dijawab benar oleh siswa. Dari 29 siswa, hanya 10 siswa yang menjawab benar 

nomor tersebut. Indikator soal nomor 3 adalah siswa dapat mengidentifikasi 

faktor-faktor yang mengakibatkan perubahan sifat benda. Soal nomor ini menjadi 

salah satu indikator bahwa siswa sudah memahami apa saja faktor-faktor yang 

dapat menyebabkan perubahan sifat benda. Karena dari hasil yang didapatkan soal 

ini hanya mampu dijawab 10 siswa dari 29 siswa menunjukan bahwa siswa belum 

memahasi secara utuh faktor-faktor penyebab perubahan sifat benda. Oleh karena 

itu, hal ini bisa dijadikan masukan bagi guru guna perbaikan proses 
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pengoraganisasian materi agar materi bisa disampaikan dengan baik kepada siswa 

dan siswa menjadi paham dengan keseluruhan materi belajar yang harus siswa 

kuasai. 

 Tahapan dalam pembelajaran di kelas eksperimen menggunakan tahapan 

yang merupakan sintaks pembelajaran pada model CLIS. Pada tahap pendahuluan, 

guru mengkondisikan semua siswa untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan 

masing-masing, melakukan presensi terhadap siswa dan memberikan apersepsi, 

dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring siswa pada 

materi yang akan dibahas. Pada kegiatan inti, tahap orientasi di lakukan dengan 

guru mendemonstrasikan proses pencairan es. Tahap pemunculan gagasan, guru 

mengajukan tanya jawab seputar perubahan sifat benda dalam kehidupan sehari-

hari. Pada tahap pengungkapan dan pertukaran gagasan, guru membagi kelas 

kedalam 8 kelompok dengan beranggotakan 4 siswa, untuk melakukan diskusi. 

Membagikan LKPD berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus diselesaikan 

masing-masing kelompok. Siswa mendiskusikan jawaban yang ada di dalam  

LKPD. Setelah itu salah satu anggota kelompok melaporkan hasil diskusi ke 

seluruh kelas. Pada tahap pembukaan pada situasi konflik, siswa mencari 

beberapa perbedaan antara konsep awal mereka dengan konsep ilmiah yang ada 

dalam buku teks berdasarkan hasil diskusi. Tahap konstruksi gagasan baru dan 

evaluasi, guru memberikan penjelasan tentang langkah-langkah menjawab 

pertanyaan LKPD melalui percobaan secara berkelompok / diskusi. Kemudian 

siswa melakukan percobaan mengamati perubahan sifat benda secara langsung. 

Pada tahap penerapan gagasan, siswa menyampaikan hasil percobaan didepan 
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kelas dan kelompok lainnya menanggapi hasil percobaan yang telah dipaparkan. 

Tahap pemantapan gagasan, guru mengungkapkan salah satu konsepsi awal siswa 

kemudian membandingkan dengan hasil percobaan kemudian guru bertanya 

jawab kepada siswa seputar perubahan sifat benda untuk memantapkan gagasan. 

Selanjutnya guru bersama–sama dengan siswa membuat rangkuman/simpulan  

pelajaran. Di akhir pembelajaran, guru memberikan evaluasi dan dilanjutkan 

dengan menutup pelajaran. 

Situasi pembelajaran di kelas kontrol berbeda dengan kelas eksperimen, 

yakni pada tahap kegiatan inti pembelajaran. Kelas kontrol yang 

pembelajarannnya menerapkan model konvensional terkesan lebih tegang, sepi, 

dan didominasi oleh guru. Guru melakukan demonstrasi materi kemudian 

menjelaskan materi dilanjutkan dengan pemberian soal-soal latihan yang harus 

dikerjakan siswa dalam waktu yang telah ditentukan. Di akhir pembelajaran, guru 

memberikan evaluasi dan dilanjutkan dengan menutup pelajaran. 

Berdasarkan deskripsi data dan pengujian hipotesis penelitian, 

menunjukkan bahwa motivasi dan hasil belajar siswa dengan penerapan model 

CLIS lebih baiki dari pada motivasi dan hasil belajar siswa dengan penerapan 

model pembelajaran konvensional pada mata pelajaran IPA materi perubahan sifat 

benda. Ini juga membuktikan bahwa penerapan model CLIS dapat meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu peneliti menarik kesimpulan 

penelitian yakni bahwa model CLIS efektif terhadap motivasi dan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran IPA materi perubahan sifat benda. Dengan demikian, 

dapat digeneralisasikan bahwa model CLIS merupakan model pembelajaran yang 
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efektif dan signifikan terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Ini memperkuat 

hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penerapan model CLIS 

efektif terhadap materi tertentu pada mata pelajaran IPA. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model CLIS terbukti efektif dan 

signifikan terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Dari awal hingga akhir 

pembelajaran, langkah/tahapan yang disajikan model CLIS 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 CLIS. Siswa 

mengonstruksi 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, mengonstruksi, 

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 dikemukakan Warsono dan Hariyanto (2012: 171) yaitu model 

pembelajaran membantu siswa dalam memperoleh informasi, keterampilan, cara 

berpikir dan mengekspresikan diri, serta mengajarkan bagaimana cara belajar. 
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Jika ditelaah kembali, pemilihan untuk menerapkan model CLIS di dalam 

pembelajaran IPA oleh peneliti ini didasari oleh pergeseran paradigma 

pembelajaran dari yang berpusat pada guru (konvensional) ke model pembelajaran 

yang lebih berpusat pada siswa (inovatif). Hal ini dikarenakan pergeseran cara 

pandang terhadap pengetahuan yang diperoleh siswa, yakni siswa bukan dianggap 

sebagai botol kosong yang harus di isi penuh oleh guru, melainkan siswa 

membangun sendiri pengetahuannya berdasarkan dari pengalaman yang dilaluinya 

selama proses pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran dengan model 

konvensional perlu digantikan dengan model yang lebih berpusat pada siswa dan 

salah satu dari beberapa strategi pembelajaran IPA yang dianggap sesuai pada saat 

ini serta salah satu pembelajaran yang ditawarkan untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran IPA sekolah dasar adalah model pembelajaran yang didasarkan pada 

pandangan konstruktivis karena dianggap paling sesuai dengan karakteristik 

pembelajaran IPA. Hal itu tampak dengan banyaknya tulisan tentang pandangan 

konstruktivis dalam bentuk jurnal hasil penelitian atau penguasaan gagasan dalam 

upaya mengembangkan model pembelajaran IPA (Samatowa 2011: 54).   

Pembelajaran konstruktivisme memberi siswa kesempatan untuk berpikir 

tentang pengalamannya agar siswa berpikir kreeatif, imajinatif, mendorong 

refleksi tentang teori dan model, mengenalkan gagasan sains pada saat yang tepat. 

Selain itu pembelajaran konstruktivis memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mencoba gagasan baru agar siswa terdorong untuk memperoleh kepercayaan diri 

dengan menggunakan berbagai konteks baik yang telah dikenal maupun yang baru 

dan akhirnya memotivasi siswa untuk menggunakan bergagai strategi belajar. 
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Salah satu model pembelajaran yang berangkat dari pendangan kontruktivis 

adalah Model Pembelajaran Children Learning In Science (CLIS) 

 Model pembelajaran CLIS merupakan model pembelajaran yang 

dikembangkan oleh Driver  (Widiyarti 2012: 2). Driver menyatakan bahwa faktor 

bahasa dalam proses berpikir termasuk dalam perubahan konseptual seperti yang 

tercantum pada tahap pengungkapan dan pertukaran gagasan. Model pembelajaran 

ini dilandasi pandangan konstruktivisme dari Piaget, dimana dalam proses belajar 

anak membangun pengetahuannya sendiri dan banyak memperoleh 

pengetahuannya di luar sekolah. Oleh karena itu melalui kegiatan belajar 

mengajar siswa tidak hanya diberi penekanan pada penguasaaan konsep saja tetapi 

juga latihan kreatif dengan melakukan pengamatan dan percobaan. 

Model CLIS merupakan model pembelajaran yang berusaha 

mengembangkan ide atau gagasan siswa tentang suatu masalah tertentu dalam 

pembelajaran serta merekonstruksi ide atau gagasan berdasarkan hasil 

pengamatan atau percobaan. Jadi siswa dilatih untuk berpendapat setelah 

melakukan pengamatan ataupun percobaan (Rustaman 2012: 2.31). Selain itu 

model CLIS merupakan model pembelajaran yang sesuai dengan hakikat IPA. 

Menurut Bacon (1956) dalam Subiyanto (2008: 12) dalam mempelajari IPA harus 

mempraktekan tiga hal, yaitu (1) harus melakukan observasi dan memilih fakta-

faktanya, (2) harus menyusun suatu hipotesis yang memuat kesimpulan dari 

pertautan fakta-fakta tersebut dan memberikan penjelasannnya, dan (3) harus 

melakukan eksperimen untuk membuktikan kebenaranya. Dari ketiga hal tersebut, 

semua unsur dalm IPA tercakup dalam model CLIS, oleh karena itu model CLIS 
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merupakan model yang paling sesuai dengan pembelajaran IPA yang seharusnya. 

 Dalam mengimplementasikan model CLIS ini dalam proses pembelajaran, 

berikut adalah kelebihan dalam pelaksanaan model CLIS. 

(1) Gagasan anak lebih mudah dimunculkan. 

(2) Membiasakan siswa untuk belajar mandiri dalam memecahkan masalah. 

(3) Menciptakan  kreativitas  siswa  untuk belajar  sehingga  tercipta  suasana  

kelas yang  lebih  nyaman  dan  kreatif,  terjadi  kerjasama  sesama  siswa  

dan  siswa terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. 

(4) Menciptakan  belajar  yang  lebih  bermakna  karena  timbulnya  

kebanggan sendiri karena menemukan sendiri konsep ilmiah yang 

dipelajari. 

Terlepas dari beberapa keunggulan dalam penerapan model CLIS, peneliti 

juga tidak lepas dari beberapa kendala. Kendala yang dihadapi peneliti ketika 

menerapkan model pembelajaran CLIS antara lain: 

(1) Dalam mengelompokkan siswa menjadi kelompok-kelompok kecil yang 

heterogen bukanlah hal yang mudah. Guru harus mengelompokkan siswa 

secara adil dan seimbang sehingga mempermudah dalam melaksanakan 

percobaan. 

(2) Ketika telah terbentuk kelompok kecil, awalnya siswa banyak yang 

meminta kepada guru agar ditempatkan pada kelompok yang mereka 

inginkan, sehingga situasi berubah menjadi kurang kondusif.  Guru perlu 

memberikan pengertian bahwa kelompok yang telah dibentuk bertujuan 

agar pelaksanaan percobaan berjalan lancar. 
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(3) CLIS adalah model pembelajaran yang memerlukan peralatan dan media 

yang tidak sedikit, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru 

untuk mempersiapkan segala peralatan dan media pendukungnya, seperti: 

lembar prediksi, lembar kerja kelompok,  peralatan dan media percobaan 

serta rancangan percobaan yang mudah dipahami serta dilaksanakan oleh 

siswa, serta perlengkapan lain yang menunjang pelaksanaan model CLIS. 

(4) Pada saat memulai percobaan, masih dijumpai siswa yang terlihat 

kebingungan dengan tatacara pelaksanaan percobaan dan menjawab 

pertanyaan. Jika demikian, guru perlu mengadakan pendampingan kepada 

kelompok yang memerlukan bimbingan. 

Setiap pendekatan, model maupun metode memiliki keunggulan dan 

kelemahannya masing-masing. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran IPA 

dengan menerapkan model CLIS, guru harus menguasai betul model 

pembelajaran ini. Selain menguasai model CLIS guru juga harus cerdas 

mempersiapkan penggunaan metode yang hendak dikolaborasikan dengan model 

CLIS agar dapat mendukung pengoptimalan penerapan model CLIS. 
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BAB 5 

PENUTUP 

Penutup merupakan kajian kelima dalam penelitian. Pada penutup memuat 

tentang simpulan dan saran. Pembahasan lebih mendalam mengenai bab penutup 

akan diuraikan dalam penjelasan dibawah ini. 

 

5.1. Simpulan 

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan di SD Negeri Debong Tengah 1 

dan 3 Kota Tegal menunjukkan bahwa: 

(1) Hasil uji hipotesis motivasi belajar siswa dengan perhitungan 

menggunakan rumus independent sample t test melalui program SPSS 

versi 20 menunjukkan bahwa thitung sebesar 3,371  dan ttabel sebesar 2,010. 

Mengacu pada ketentuan pengambilan keputusan uji hipotesis, hasil 

perbandingan 3,371 > 2,010 (thitung > ttabel). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain, ada 

perbedaan antara motivasi belajar IPA siswa dengan penerapan model 

CLIS dan motivasi belajar IPA siswa dengan penerapan model 

pembelajaran konvensional. 

(2) Hasil uji pihak kanan untuk mengetahui tingkat perbedaan antara motivasi 

belajar IPA siswa dengan penerapan model CLIS dan motivasi belajar IPA 

siswa dengan penerapan model pembelajaran konvensional menggunakan 

rumus manual menunjukan bahwa nilai thitung sebesar 3,414 sedangkan       
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t tabel sebesar 1,677. Dari perhitungan tersebut diperoleh 3,414  > 1,677 

(thitung > ttabel). Jadi kesimpulannya adalah Ha diterima dan Ho ditolak, atau 

motivasi belajar IPA siswa dengan penerapan model CLIS lebih baik dari 

pada motivasi belajar IPA siswa dengan penerapan model pembelajaran 

konvensional. 

(3) Hasil uji hipotesis hasil belajar siswa dengan perhitungan menggunakan 

rumus independent sample t test melalui program SPSS versi 20 

menunjukkan bahwa thitung sebesar 2,925 dan ttabel sebesar 2,010. Mengacu 

pada ketentuan pengambilan keputusan uji hipotesis hasil perbandingan 

2,925 > 2,010  (thitung > ttabel), maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak 

dan Ha diterima, atau ada perbedaan antara hasil belajar IPA siswa dengan 

penerapan penerapan model CLIS dan hasil belajar IPA siswa dengan 

penerapan penerapan model pembelajaran konvensional.  

(4) Hasil uji pihak kanan untuk mengetahui tingkat perbedaan antara hasil 

belajar IPA siswa dengan penerapan model CLIS dan motivasi belajar IPA 

siswa dengan penerapan model pembelajaran konvensional menggunakan 

rumus manual menunjukan bahwa, nilai thitung sebesar 2,941 sedangkan 

ttabel sebesar 1,677. Dari perhitungan tersebut diperoleh 2,941 > 1,677 

(thitung > ttabel). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Ha diterima 

dan Ho ditolak. Dengan kata lain, hasil belajar IPA siswa dengan 

penerapan model CLIS lebih baik dari pada hasil belajar IPA siswa dengan 

penerapan model pembelajaran konvensional. 
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5.2. Saran 

Pembelajaran IPA dengan menggunakan Model CLIS mampu 

menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, serta dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar bagi siswa kelas V SD Negeri Debong 

Tengah 1 Kota Tegal. Melalui pembelajaran dengan model CLIS, siswa terlibat 

aktif dalam pembelajaran melalui pengamatan dan percobaan secara langsung 

mengenai perubahan sifat benda, sehingga mereka dapat memahami konsep IPA 

melalui pengamatan dan percobaan dalam pembelajaran bersama temannya secara 

berkelompok. Dengan demikian, siswa dapat lebih memahami konsep IPA yang 

sedang dipelajari dan tercipta pembelajaran yang bermakna karena siswa 

melakukannya secara by doing science. 

Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti memberikan saran-

saran agar pembelajaran dengan model CLIS dapat diterapkan dengan optimal. 

Saran peneliti berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh adalalah sebagai 

berikut: 

(1) Pembelajaran model Children Learning In Science (CLIS) dapat dijadikan 

sebagai model pembelajaran alternatif dalam pembelajaran IPA di SD 

untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 

(2) Sebelum menerapkan model Children Learning In Science (CLIS), guru 

hendaknya merencanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan 

baik, terutama hal-hal yang berkaitan dengan  model CLIS seperti: 

pembagian kelompok, peralatan percobaan/pengamatan, dan media 

pendukung, sehingga pelaksanaanya dapat berlangsung sesuai dengan 
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yang diharapkan. 

(3) Guru dapat mengkolaborasikan model Children Learning In Science 

(CLIS) dengan metode pembelajaran yang mendukung, seperti: presentasi, 

kuis, dan lainnya, serta disesuaikan dengan karakteristik pokok bahasan 

dan kondisi siswa. Dengan begitu, pembelajaran dengan model CLIS dapat 

berjalan dengan lebih menarik dan dapat mencapai tujuan pembelajaran 

dengan optimal. 

(4) Guru hendaknya selalu berusaha melakukan inovasi untuk memilih model 

pembelajaran yang akan digunakan. Dengan pemilihan model 

pembelajaran yang tepat maka siswa tidak merasa bosan belajar dan 

menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. 
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Lampiran 1  

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI DEBONG TENGAH 1 

Alamat: Jalan Jalan Teuku Umar No. 1 Kota Tegal Telp.(0283) 322267 

 

Daftar Nama Siswa Kelas VI 

SDN Debong Tengah 1 Kota Tegal 

 

No. NIS Nama Siswa L / P 

 

  No. NIS Nama Siswa L / P 

1. 2386 Danu Dwi Prakoso L 22. 2463 Moh. Dwi Ramadhan L 

2. 2410 Septi Setiawan L 23. 2465 M. Firman Aji Arfianto L 

3. 2419 Alfi Nurul Azhari P 24. 2466 Moh. Nurohmat L 

4. 2428 M. Fajar Adi Dofa L 25. 2467 Moh. Sepudin L 

5. 2436 Syahrul Kusuma Yahya L 26. 2468 M. Fatulloh Rosyidin L 

6. 2445 Adelia Meisya Saputri P 27. 2469 M. Miftakhul Akbar L 

7. 2446 Afiyatun Imtikhanah P 28. 2470 M. Yazid Arridho L 

8. 2448 Akhmad Nur Fauzi L 29. 2471 Nanda Aditya L 

9. 2449 Andhika Ramadhanu L 30. 2472 Navida Lailatul Fauziyah P 

10. 2450 Arya Bagus Maulana L 31. 2473 Nisrina Nur Amalia P 

11. 2451 Ayu Widiarti P 32. 2474 Nur Aisah P 

12. 2452 Dian Kamalia Fitriyani P 33. 2475 Putri Ayu P 

13. 2453 Dwi Anom Samuji L 34. 2476 Reza Sugianto L 

14. 2454 Dwi Kusumaningrum P 35. 2477 Rina Andriyana P 

15. 2455 Endang Rochmiati P 36. 2478 Rio Firmansyah L 

16. 2456 Fatimah Nursidik P 37. 2481 Umi Salamah P 

17. 2458 Iwan Setiawan L 38. 2482 Vina Afriyani P 

18. 2459 Izda Qummala P 39. 2484 Windi Kartika Sari P 

19. 2460 Juweriyah P 40. 2485 Wulan Ma‟rifah P 

20. 2461 M. Akmal Arsalan  L 41. 2486 M. Miftakhul Akbar L 

21. 2462 Meilysa Nur Maulida P     

 

 Tegal,   Januari 2013 
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Lampiran 2  

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI DEBONG TENGAH 1 

Alamat: Jalan Jalan Teuku Umar No. 1 Kota Tegal Telp.(0283) 322267 

 

Daftar Hadir Siswa Kelas V SDN Debong Tengah 1 Kota Tegal 

Pembelajaran IPA Materi Pokok Perubahan Sifat Benda 

 

No NIS Nama Siswa L / P 
Pertemuan ke- Keterangan 

1 2 S I A 

1 1839 Agung Prayogo L   . . . 

2 1873 Fauziyahtun Solicha P   . . . 

3 1886 M. Fajar Ariyanto  L   . . . 

4 1888 M. Miftah L   . . . 

5 1889 Ade Rozanah P   . . . 

6 1892 Adinda Fani Arsita P   . . . 

7 1901 Ahmad Bayu Ichwani L   . . . 

8 1903 Catur Sastri Wulan M P   . . . 

9 1910 Devista Anggi M. P   . . . 

10 1912 Difana Nur Halizah P   . . . 

11 1914 Fahrizal Aditya L   . . . 

12 1916 Fera Eliza P   . . . 

13 1918 Hanik Nurul Inayah P   . . . 

14 1919 Irhas Royhan L   . . . 

15 1920 Milla Hanifah P   . . . 

16 1921 M. Fajar S. U L   . . . 

17 1923 Rofik D. R. L   . . . 

18 1925 M. Abdillah Mutaqien L  – 1x . . 

19 1926 Permana A L   . . . 

20 1927 Rani Tria Ning Tyas P   . . . 
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No NIS Nama Siswa L / P 
Pertemuan ke- Keterangan 

1 2 S I A 

21 1929 Rehanda Nur Fitriani P   . . . 

22 1931 Rohmatul Jannah L   . . . 

23 1932 Salman Al Farisi L   . . . 

24 1935 Sepgiani Hildiasih P P   . . . 

25 1936 Siti Nur Azizah P   . . . 

26 1938 Siti Nur Baiti P   . . . 

27 1940 Valen Pritawiani P   . . . 

28 1943 Valerian Al Sbani P   . . . 

29 1986 Winda Riski P   . . . 

30 1987 Yudha Putra Syafala L   . . . 

31 1990 Zahrina S. P   . . . 

32 1991 Nurul Hikmah P   . . . 

33 1993 Indra Maulana L   . . . 

Jumlah siswa hadir 33 32    

Jumlah siswa tidak hadir - 1 1x - - 

 

Tegal,   Januari 2013 

Mengetahui,   

Kepala Sekolah Guru Kelas V 

 

 

 

  

Suratinah, S.Pd.                                                    Suciati, S.Pd.  

NIP. 19610702 198201 2 011                                     NIP. 19580228 197802 2 006 
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Lampiran 3 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI DEBONG TENGAH 3 

Alamat: Jalan Jalan Teuku Umar No. 1 Kota Tegal 

 

Daftar Hadir Siswa Kelas V SDN Debong Tengah 3 Kota Tegal 

Pembelajaran IPA Materi Pokok Perubahan Sifat Benda 

 

No NIS Nama Siswa L / P 
Pertemuan ke- Keterangan 

1 2 S I A 

1 1366 Doni Iman Rizki L   . . . 

2 1569 Aditya Firmansyah L   . . . 

3 1479 Imas Aenun Khanafi L   . . . 

4 1555 Ismi Syarofah P   . . . 

5 1558 Moh. Chaerun Ichsan L   . . . 

6 1575 Mohamad Nursidik L   . . . 

7 1576 Rizqi Ramadhon L   . . . 

8 1578 Setyaji Prayogi L   . . . 

9 1579 Yusuf Musthofa L   . . . 

10 1581 Avin Catur Oktavian L   . . . 

11 1584 Agus Doni Wijaya L   . . . 

12 1585 Ayu Distiara P   . . . 

13 1595 Ade Bagus Setiawan L   . . . 

14 1597 Azizah Febi Maharani P   . . . 

15 1604 Novel Ruben Santosa L   . . . 

16 1607 Mohamad Hassanudin L   . . . 

17 1608 Mohamad Zidan Nuron L   . . . 

18 1609 Jean Ruben Santosa L   . . . 

19 1610 Rizqi Hidayah Tulloh L   . . . 

20 1611 Salma Nabilah P   . . . 
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No NIS Nama Siswa L / P 
Pertemuan ke- Keterangan 

1 2 S I A 

21 1612 Yoga Dwi Prastiyo L   . . . 

22 1613 Yeni Nur Fitri P   . . . 

23 1616 Meta Yuni Arzeti P   . . . 

24 1617 Nurhayati P   . . . 

25 1621 Lulu Aulia Syahputri P   . . . 

26 1623 Syifa Qurotul Aini P   . . . 

Jumlah siswa hadir 26 26    

Jumlah siswa tidak hadir - - - - - 

 

 Tegal,   Juli 2013 

Mengetahui,   

Plt. Kepala Sekolah Guru Kelas V 

 

 

  

 

Suratinah, S.Pd. Fitri Taryani, S.Pd.  

NIP. 19610702 198201 2 011 NIP. 19840702 201101 2 013 
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Lampiran 4 

SILABUS PEMBELAJARAN 
 

Nama Sekolah  : SDN Debong Tengah ... Kota Tegal  

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas   : V  

Semester  : Genap 

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  : Perubahan Sifat Benda 

Pengalaman Belajar 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu  

Sumber & 

Media 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

Memahami penyebab 

perubahan sifat 

benda. 

 Pemanasan 

 Pendinginan 

 Penyubliman 

 Mengumpulkan data 

tentang sifat benda, 

seperti bentuk, warna, 

kelenturan, kekerasan, 

dan bau sebelum dan 

sesudah mengalami 

 Laporan hasil 

diskusi. 

 Soal evaluasi. 

 Angket 

Motivasi. 

 Apa yang terjadi 

setelah es didiamkan 

beberapa saat? 

Perubahan apa yang 

dapat kamu amati ? 

 

4 jp x 35 

menit. 

Haryanto. 2007. 

Sains Jilid 5 

untuk Sekolah 

Dasar Kelas V. 

Jakarta: 

Erlangga. 



 
 

  

2
0
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Pengalaman Belajar 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu  

Sumber & 

Media 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

 Pembakaran 

 Pencampuran 

dengan air 

 Pembusukan 

 Perkaratan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perubahan. 

 Mendeskripsikan sifat 

benda sesudah 

mengalami perubahan 

sebagai hasil suatu 

proses. 

 Mengidentifikasi faktor 

yang menyebabkan 

perubahan pada benda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azmiyawati, 

Choiril. dkk. IPA 

5 Salingtemas 

Untuk Kelas V 

SD/MI. Jakarta: 

Pusat Perbukuan 

Departemen 

Nasional. 

Media: Garam, 

lilin, dll. 
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Pengalaman Belajar 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu  

Sumber & 

Media 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

 Menyebutkan 

contoh perubahan 

yang dapat 

kembali dan tidak 

dapat kembali. 

 Mengidentifikasi benda 

yang dapat dan yang 

tidak dapat kembali ke 

wujud semula setelah 

mengalami suatu proses. 

 Mendeskripsikan kondisi 

benda setelah mengalami 

proses berdasarkan 

pengamatan 

Apa yang terjadi 

setelah kertas dibakar? 

Perubahan apa yang 

dapat kamu amati? 
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Lampiran 5 

PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN 
 

Nama Sekolah  : SDN Debong Tengah ... Kota Tegal  

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas   : V  

Semester  : Genap 

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  : Perubahan Sifat Benda 

 

Kegiatan Pembelajaran Indikator Media 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

Kegiatan Pendahuluan: 

a. Mengkondisikan semua 

siswa untuk berdoa. 

b. Melakukan presensi. 

c. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

1. Mendeskripsikan sifat 

benda sesudah 

mengalami perubahan 

sebagai hasil suatu 

proses. 

 

Es batu, mentega,  

gula, garam, kapur  

barus, lilin, kertas, 

daun kering, sayuran 

sebagai media  

percobaan. 

Tes : 

Uraian, dan 

pilihan ganda 

Apa yang 

terjadi 

setelah 

kertas 

dibakar? 

Perubahan 

4 JP Haryanto. 

2007. Sains 

Jilid 5 untuk 

Sekolah 

Dasar Kelas 

V. Jakarta: 
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d. Memberikan apersepsi 

berkaitan dengan materi 

yang akan dibahas.  

Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

Guru mendemonstrasikan 

proses pencairan es.  

b.  Elaborasi 

1) Guru membagikan LKPD 

yang berisi pertanyaan-

pertanyaan sehubungan 

dengan materi. 

2) Siswa mencari beberapa 

perbedaan antara konsep 

awal mereka dengan 

konsep ilmiah yang ada 

dalam buku teks 

berdasarkan hasil diskusi 

3) Siswa melakukan 

2.  Mengidentifikasi 

faktor yang 

menyebabkan 

perubahan pada 

benda. 

3.  Mengidentifikasi 

benda yang dapat dan 

yang tidak dapat 

kembali ke wujud 

semula setelah 

mengalami suatu. 

4.  Mendeskripsikan 

kondisi benda setelah 

mengalami proses 

berdasarkan 

pengamatan. 

 

 

apa yang 

dapat 

kamu 

amati? 

 

Erlangga. 

 

Azmiyawati, 

Choiril. dkk. 

IPA 5 

Salingtemas 

Untuk Kelas 

V SD/MI. 

Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Nasional. 
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percobaan mengamati 

perubahan sifat benda 

secara langsung 

4) Siswa menyampaikan 

hasil percobaan didepan 

kelas dan kelompok 

lainnya menanggapi hasil 

percobaan yang telah 

dipaparkan. 

a. Konfirmasi 

Guru bertanya jawab kepada 

siswa seputar perubahan sifat 

benda untuk memantapkan 

gagasan. 

Kegiatan Penutup  

Melakukan evaluasi terhadap 

kegiatan yang sudah 

dilaksanakan berupa soal tes 

formatif. 
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Lampiran 6  

 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran: IPA 

Pembelajaran Model CLIS di Kelas Eksperimen 

Pertemuan Ke-1 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh  

Fariz Budiarto 

1401410010 

 

 

 

 

JURUSAN PGSD UPP TEGAL 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2013 
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  RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

Sekolah    : SD Negeri Debong Tengah 1 

Mata Pelajaran :  IPA 

Kelas/Semester  :  V (Lima) / 1 (Satu) 

Alokasi Waktu :  2 X 35 menit  (1 X Pertemuan) 

 

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. Mendeskripsikan sifat benda sesudah mengalami perubahan sebagai hasil 

suatu proses. 

2. Mengidentifikasi faktor yang menyebabkan perubahan pada benda. 

D.  Tujuan Pembelajaran  

1. Melalui pelaksanaan pembelajaran menggunakan model CLIS, siswa mampu 

mendeskripsikan sifat benda sesudah mengalami perubahan sebagai hasil 

suatu proses. 

2. Melalui pelaksanaan pembelajaran menggunakan model CLIS, siswa mampu 

mengidentifikasi faktor yang menyebabkan perubahan pada benda. 

E.  Materi Ajar 

Perubahan sifat benda (terlampir).  

F.  Model dan Metode Pembelajaran  

Model pembelajaran : Children Learning In Science (CLIS) 

Metode pembelajaran :  ceramah, tanya jawab, diskusi, latihan, percobaan, 

pengamatan dan penugasan 
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G. Langkah-langkah Pembelajaran 

No. Kegiatan 
Waktu 

(menit) 
Metode 

1. Pendahuluan : 

a. Mengkondisikan semua siswa untuk 

berdoa menurut agama dan kepercayaan 

masing-masing. (taqwa) 

b. Melakukan presensi terhadap siswa. 

(disiplin) 

c. Menyiapkan alat-alat pelajaran. 

(persiapan) 

d. Memberikan apersepsi, dengan cara 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

menggiring siswa pada materi yang akan 

dibahas. (komunikatif) 

1) Anak-anak, apa kalian pernah melihat 

es yang mencair? 

e. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

5  

 

 

 

 

 

Ceramah 

 

Tanya jawab 

2. Kegiatan Inti : 

a. Eksplorasi 

Tahap Orientasi 

1) Guru mendemonstrasikan proses 

pencairan es. (perhatian) 

Tahap Pemunculan Gagasan 

2) Guru mengajukan tanya jawab seputar 

perubahan sifat benda dalam kehidupan 

sehari-hari 

b. Elaborasi 

Tahap Pengungkapan Dan Pertukaran 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

Demonstrasi 

 

 

Tanya jawab 
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Gagasan 

3) Guru membagi kelas kedalam 8 

kelompok dengan beranggotakan 4 

siswa, untuk melakukan diskusi. 

4) Guru membagikan LKPD berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang harus 

diselesaikan masing-masing 

kelompok. (tanggungjawab) 

5) Siswa mendiskusikan jawaban yang 

ada di dalam  LKPD. (kerjasama, 

teliti, disiplin) 

6) Salah satu anggota kelompok 

melaporkan hasil diskusi ke seluruh 

kelas.(berani, percaya diri) 

Tahap Pembukaan Pada Situasi Konflik 

7) Siswa mencari beberapa perbedaan 

antara konsep awal mereka dengan 

konsep ilmiah yang ada dalam buku 

teks berdasarkan hasil diskusi 

Tahap Konstruksi Gagasan Baru Dan 

Evaluasi 

8) Guru memberikan penjelasan tentang 

langkah-langkah menjawab 

pertanyaan LKPD melalui percobaan 

secara berkelompok / diskusi. 

(perhatian) 

9) Siswa melakukan percobaan 

mengamati perubahan sifat benda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceramah 
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secara langsung. (kerjasama, teliti, 

tertib) 

Tahap Penerapan Gagasan 

10) Siswa menyampaikan hasil percobaan 

didepan kelas dan kelompok lainnya 

menanggapi hasil percobaan yang 

telah dipaparkan. (berani, percaya 

diri) 

c. Konfirmasi 

Tahap Pemantapan Gagasan 

11) Guru mengungkapkan salah satu 

konsepsi awal siswa kemudian 

membandingkan dengan hasil 

percobaan. 

12) Guru bertanya jawab kepada siswa 

seputar perubahan sifat benda untuk 

memantapkan gagasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya Jawab 

3. Penutup : 

a. Guru bersama–sama dengan siswa 

membuat rangkuman/simpulan  pelajaran. 

b. Guru melakukan evaluasi terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan, dengan 

cara memberikan soal tes formatif. (jujur) 

c. Guru memberikan tugas. 

20  

Ceramah  

 

Latihan 

 

Penugasan 
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H.  Media dan Sumber Belajar  

 Media 

1. Es batu, lilin, kaki tiga, korek api, kertas, tatakan, mentega, air panas, gelas, 

penutup gelas, kapur barus, gula, air panas, sendok, garam, kangkung segar 

dan busuk, paku baru dan berkarat sebagai media percobaan perubahan sifat 

benda. 

Sumber Belajar 

1. Haryanto. 2007. Sains Jilid 5 untuk Sekolah Dasar Kelas V. Jakarta: Erlangga. 

2. Azmiyawati, Choiril. dkk. IPA 5 Salingtemas Untuk Kelas V SD/MI. Jakarta: 

Pusat Perbukuan Departemen Nasional. 

I. Penilaian  

1. Prosedur : Posttest (tertulis) 

2. Jenis penilaian 

Penilaian hasil (Tes formatif)   

3. Alat penilaian : 

Soal isian (terlampir) 

4. Kunci jawaban (terlampir) 

5. Skor penilaian (terlampir)                                                                                

Tegal, 18 November 2013 

Guru Kelas  Peneliti 

 

Suciati, S.Pd. Fariz Budiarto 

NIP. 19580228 197802 2 006 NIM.1401410010 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

Suratinah, S.Pd. 

NIP. 19610702 198201 2 011 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

Nama Sekolah  : SDN Debong Tengah 1 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/ Semester : V (lima)/ 1 (satu) 

Alokasi Waktu  : 10 menit 

 

Diskusikan dengan teman sekelompokmu permasalahan berikut dan tulislah 

jawabanmu pada kolom yang tersedia! 

Peristiwa 1 

Ibu membeli es batu di warung. Apa yang terjadi apabila es batu dipanaskan selama 

beberapa menit?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Faktor apa yang menyebabkan hal itu terjadi? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Peristiwa 2 

Ibu meletakkan mentega di atas wajan. Kemudian ibu menyalakan api kompor. Apa 

yang terjadi pada mentega?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Faktor apa yang menyebabkan hal itu terjadi? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Peristiwa 3 

Bu guru menuangkan air panas ke dalam gelas. Kemudian gelas ditutup dengan 

penutup gelas. Apa yang terlihat pada penutup gelas?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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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 hari?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Peristiwa apa yang terjadi? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Peristiwa 5 

Di jalan, Adi menemukan tumpukan-tumpukan kertas. Agar tidak berserakan, Adi 

membakar kertas-kertas itu. Apa yang terjadi pada kertas setelah dibakar?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Peristiwa apa yang terjadi? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Peristiwa 6 

Di rumah, Ayah menuangkan air panas ke dalam gelas. Setelah itu, Ayah 

menambahkan beberapa sendok gula ke dalam gelas. Apa yang terjadi setelah 

beberapa menit?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Faktor apa yang menyebabkan hal itu terjadi?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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Peristiwa 7 

Ibu menuangkan air panas ke dalam gelas. Setelah itu, ibu memasukkan beberapa 

sendok garam ke dalam gelas. 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? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Peristiwa 9 

Ayah 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? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

PERCOBAAN 1 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tujuan 

Kamu dapat mengidentifikasi perubahan yang terjadi setelah kertas dibakar 

Alat dan Bahan 

1. Korek Api 

2. Kertas 

3. Lilin 

4. Tatakan 

Langkah Kerja 

1. Ambilah lilin yang telah disiapkan.  

2. Nyalakan lilin dengan korek api. 

3. Letakan 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  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

AYO BERDISKUSI 

Anggota : 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

KEGIATAN 1 
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Tujuan 

Kamu dapat mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada peristiwa pembusukan 

Bahan 

1. Kankung segar 

2. Kangkung busuk 

Langkah Kerja 

1. Ambilah kangkung segar yang telah disiapkan. Amati bagaimana bentuk, bau,  

    dan warnanya. 

2. Ambilah kangkung busuk yang telah disiapkan. Amati bagaimana bentuk, bau,  

    dan warnanya. 

3. Apakah ada perbedaan antara kangkung segar dengan kangkung yang sudah  

    busuk? Tuliskan hasil pengamatanmu! 

Hasil Pangamatan 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

KEGIATAN 2 
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Tujuan 

Kamu dapat mengidentifikasi perubahan yang terjadi setelah garam dilarutkan dalam 

air 

Alat dan Bahan 

1. Air 

2. Gelas 

3. Garam 

4. Sendok 

Langkah Kerja 

1. Ambilah gelas yang telah disiapkan.  

2. Tuangkan air secukupnya pada gelas. 

3. Ambil garam dan tuangkan pada gelas yang telah diisi air. Kemudian  aduklah  

    dengan sendok. 

4. Perhatikan apa yang terjadi setelah garam dicampurkan dengan air. 

Pertanyaan 

Apa yang terjadi setelah garam dicampurkan kedalam air?  

Jawaban  

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

KEGIATAN 3 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

PERCOBAAN 2 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Tujuan 

Kamu dapat mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada peristiwa perkaratan 

Bahan 

1. Paku baru 

2. Paku berkarat 

Langkah Kerja 

1.  Ambilah paku baru yang telah disiapkan. Amati bagaimana bentuk, bau,  

     dan warnanya. 

2.  Ambilah 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 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

AYO BERDISKUSI 

Anggota : 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

KEGIATAN 1 
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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. Ambilah lilin yang telah disiapkan.  

2. Nyalakan lilin dengan korek api. 

3. Letakan lilin dengan hati-hati pada tatakan . 

4. Letakkan mentega di atas penyangga kaki tiga.  

5. Letakkan penyangga 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  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

KEGIATAN 2 
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Tujuan 

Kamu dapat mengidentifikasi perubahan yang terjadi setelah gula dilarutkan dalam 

air 

Alat dan Bahan 

1. Air 

2. Gelas 

3. Gula 

4. Sendok 

Langkah Kerja 

1. Ambilah gelas yang telah disiapkan.  

2. Tuangkan air secukupnya pada gelas. 

3. Ambil gula dan tuangkan pada gelas yang telah diisi air. Kemudian  aduklah  

    dengan sendok. 

4. Perhatikan apa yang terjadi setelah gula dicampurkan dengan air. 

Pertanyaan 

Apa yang terjadi setelah gula dicampurkan kedalam air?  

Jawaban  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

KEGIATAN 3 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

PERCOBAAN 3 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

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. Ambilah lilin yang telah disiapkan.  

2. Nyalakan lilin dengan korek api. 

3. Letakan lilin dengan hati-hati pada tatakan . 

4. Letakkan es batu di atas penyangga kaki tiga.  

5. Letakkan penyangga kaki tiga di atas lilin yang menyala 

6. Perhatikan dan amati apa yang terjadi pada es batu selama beberapa menit! 

Pertanyaan 

Apakah yang terjadi setalah es batu dipanaskan?apa yang menyebabkan es batu 

berubah wujud? 

Jawaban  

………………………………………………………………………………………… 

AYO BERDISKUSI 

Anggota : 

1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

KEGIATAN 1 
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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, ambilah penutup gelas. 

3. Perhatikan dan amati apa yang terlihat pada penutup gelas! 

Pertanyaan 

Apa yang terjadi setelah penutup gelas diambil? Perubahan apa yang dapat kamu 

amati? 

Hasil pengamatan 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

KEGIATAN 2 
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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 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

KEGIATAN 3 
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KISI-KISI SOAL TES EVALUASI ILMU PENGETAHUAN ALAM 

 

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 

 

5. Siswa dapat mengidentifikasi perubahan 

sifat benda yang diakibatkan karena proses 

pemanasan 

6. Siswa dapat menyebutkan peristiwa 

perubahan wujud benda dari padat ke cair 

Pilihan Ganda 

 

 

 

Pilihan Ganda 

 

 

 

Pilihan Ganda 

 

 

Pilihan Ganda 

 

 

Pilihan Ganda 

 

 

Pilihan Ganda 

 

C2 

 

 

 

C2 

 

 

 

C2 

 

 

C2 

 

 

C1 

 

 

C2 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

Sedang  

 

 

 

Mudah 

 

 

 

Sedang 

 

 

Mudah 

 

 

Sedang 

 

 

Sedang 
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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 

C2 

 

 

C1 

  

 

 

C2 

 

 

C1 

7 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

10 

Sedang 

 

 

Sedang 

 

 

 

Mudah 

 

 

Sedang 
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Nama  : ................................................ 

No.Presensi : ............................................... 

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

SOAL EVALUASI 

MATA PELAJARAN IPA SD KELAS V 

MATERI POKOK PERUBAHAN SIFAT BENDA 

WAKTU 10 MENIT  

 

 

 

 

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

b, c, atau d pada jawaban yang kalian anggap benar! 

1. Peristiwa mengecilnya bentuk kapur barus setelah diletakan di lemari dalam 

beberapa minggu menunjukan 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 

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 
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4. Benda yang dapat mengalami perkaratan yaitu …. 

a. botol kaca 

b. kaca 

c. kantong plastik 

d. gunting 

5. Jika kamu membiarkan es beberapa 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 

8. Jika kita memasukan air kedalam lemari es maka setelah beberapa lama 

kemudian maka air akan berubah menjadi es, peristiwa ini menunjukan 

peristiwa perubahan sifat benda yang disebabkan oleh proses…. 

a. Pengembunan 

b. Pendinginan 

c. Pemanasan 

d. Pencampuran dengan air 
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9. Perubahan wujud benda dari cair menjadi padat disebut …. 

a. membeku 

b. meleleh 

c. mencair 

d. menguap 

10. Gula yang larut didalam air setelah diaduk beberapa saat menunjukan 

peristiwa perubahan sifat benda yang terjadi karena proses …. 

a. pendinginan  

b. pemanasan  

c. pencampuran dengan air 

e. Penyubliman 
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Kunci Jawaban 

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 akhir 

1. Skor tiap nomor memiliki bobot 1. 

2. Skor perolehan maksimal 100. 

3. Nilai akhir (NA) siswa = 
              

             
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



229 
 

  

2
2
9
 

Lampiran 7 

 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran: IPA 

Pembelajaran Model CLIS di Kelas Eksperimen 

Pertemuan Ke-2 

 

 

 

 

 

 

Oleh  

Fariz Budiarto 

1401410010 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN PGSD UPP TEGAL 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2013 
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  RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

Sekolah    : SD Negeri Debong Tengah 1 

Mata Pelajaran :  IPA 

Kelas/Semester  :  V (Lima) / 1 (Satu) 

Alokasi Waktu :  2 X 35 menit  (1 X Pertemuan) 

 

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 benda yang dapat dan yang tidak dapat kembali ke 

wujud semula setelah mengalami suatu. 

2. Mendeskripsikan kondisi benda setelah mengalami proses berdasarkan 

pengamatan. 

D.  Tujuan Pembelajaran  

1. Melalui pelaksanaan pembelajaran menggunakan model  CLIS, siswa 

mampu mengidentifikasi benda yang dapat dan yang tidak dapat kembali 

ke wujud semula setelah mengalami suatu. 

2. Melalui pelaksanaan pembelajaran menggunakan model  CLIS, siswa 

mampu mendeskripsikan kondisi benda setelah mengalami proses 

berdasarkan pengamatan. 

E.  Materi Ajar 

Perubahan wujud yang dapat kembali dan tidak dapat kembali (terlampir).  

F.  Model dan Metode Pembelajaran  

Model pembelajaran : Children Learning In Science (CLIS) 

Metode pembelajaran :  ceramah, tanya jawab, diskusi, latihan, 

pengamatan, percobaan, dan penugasan. 
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G. Langkah-langkah Pembelajaran 

No. Kegiatan 
Waktu 

(menit) 
Metode 

1. Pendahuluan : 

a. Mengkondisikan semua siswa untuk berdoa 

menurut agama dan kepercayaan masing-

masing. (taqwa) 

b. Melakukan presensi terhadap siswa. 

(disiplin) 

c. Menyiapkan alat-alat pelajaran. (persiapan) 

d. Memberikan apersepsi, dengan cara 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

menggiring siswa pada materi yang akan 

dibahas. (komunikatif) 

1) Anak-anak, apa kalian pernah melihat 

orang yang sedang membakar sampah ? 

e. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

5  

 

 

 

 

 

Ceramah 

 

Tanya jawab 

2. Kegiatan Inti : 

a. Eksplorasi 

Tahap Orientasi 

1) Guru mendemonstrasikan proses 

pembakaran kertas. (perhatian) 

Tahap Pemunculan Gagasan 

2) Guru mengajukan tanya jawab seputar 

perubahan sifat benda dalam kehidupan 

sehari-hari. Adapun perubahan sifat benda 

yang dimaksud berkaitan dengan 

perubahan sifat benda yang dapat kembali 

dan tidak dapat kembali. 

b. Elaborasi 

Tahap Pengungkapan Dan Pertukaran 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

Demonstrasi 

 

 

Tanya jawab 
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Gagasan 

3) Guru membagi kelas kedalam 8 

kelompok dengan beranggotakan 4 siswa, 

untuk melakukan diskusi. 

4) Guru membagikan LKPD berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang harus 

diselesaikan masing-masing kelompok. 

(tanggungjawab) 

5) Siswa mendiskusikan jawaban yang ada 

di dalam  LKPD. (kerjasama, teliti, 

disiplin) 

6) Salah satu anggota kelompok melaporkan 

hasil diskusi ke seluruh kelas. (berani, 

percaya diri) 

Tahap Pembukaan Pada Situasi Konflik 

7) Siswa mencari beberapa perbedaan antara 

konsep awal mereka dengan konsep 

ilmiah yang ada dalam buku teks 

berdasarkan hasil diskusi 

Tahap Konstruksi Gagasan Baru Dan 

Evaluasi 

8) Guru memberikan penjelasan tentang 

langkah-langkah menjawab pertanyaan 

LKPD melalui percobaan secara 

berkelompok / diskusi 

9) Siswa melakukan percobaan mengamati 

perubahan sifat benda secara langsung. 

(kerjasama, teliti, tertib) 

Tahap Penerapan Gagasan 

10) Siswa menyampaikan hasil percobaan 

didepan kelas dan kelompok lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceramah 
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menanggapi hasil percobaan yang telah 

dipaparkan. (berani, percaya diri) 

c. Konfirmasi 

Tahap Pemantapan Gagasan 

11) Guru mengungkapkan salah satu 

konsepsi awal siswa kemudian 

membandingkan dengan hasil percobaan. 

12) Guru bertanya jawab kepada siswa 

seputar perubahan sifat benda untuk 

memantapkan gagasan.  

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya Jawab 

3. Penutup : 

a. Guru bersama–sama dengan siswa membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran. 

b. Guru melakukan evaluasi terhadap kegiatan 

yang sudah dilaksanakan, dengan cara 

memberikan soal tes formatif. (jujur) 

c. Guru memberikan tugas. 

20  

Ceramah  

 

Latihan 

 

 

Penugasan 

 

H. Media dan Sumber Belajar  

 Media 

Gula, air, kaki tiga, lilin, mentega, lilin, korek api, bayam segar dan busuk, 

daun kering, paku berkarat sebagai media percobaan perubahan wujud yang 

dapat kembali dan tidak dapat kembali. 

 Sumber Belajar 

1. Haryanto. 2007. Sains Jilid 5 untuk Sekolah Dasar Kelas V. Jakarta: 

Erlangga. 

2. Azmiyawati, Choiril. dkk. IPA 5 Salingtemas Untuk Kelas V SD/MI. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Nasional.. 

I. Penilaian  

1. Prosedur : Posttest (tertulis) 

2. Jenis penilaian 
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Penilaian hasil (Tes formatif)   

3. Alat penilaian : 

Soal isian (terlampir) 

4. Kunci jawaban (terlampir) 

5. Skor penilaian (terlampir) 

 

 

 Tegal, 20 November 2013 

Guru Kelas Peneliti 

 

 

 

Suciati, S.Pd. Fariz Budiarto 

NIP. 19580228 197802 2 006 NIM.1401410010 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

Suratinah, S.Pd. 

NIP. 19610702 198201 2 011 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

Nama Sekolah  : SDN Debong Tengah 1 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/ Semester : V (lima)/ 1 (satu) 

Alokasi Waktu  : 10 menit 

 

Diskusikan dengan teman sekelompokmu permasalahan berikut dan tulislah 

jawabanmu pada kolom yang tersedia! 

Peristiwa 1 

Garam dicampurkan dengan air. Apa yang terjadi pada garam setelah diaduk?   

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Bagaimana jika setelah itu hasilnya dipanaskan? Apa yang terjadi? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Peristiwa 2 

Mentega dipanaskan. Apa yang terjadi pada mentega?   

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Bagaimana jika setelah itu hasilnya didinginkan? Apa yang terjadi? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Peristiwa 3 

Ibu menyalakan lilin. Apa yang terjadi pada lilin ketika dinyalakan? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Apa yang terjadi pada lelehan lilin setelah beberapa saat? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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Peristiwa 4 

Terdapat bayam segar dan bayam busuk. Peristiwa apa yang terjadi ketika bayam 

segar menjadi bayam busuk? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Apakah bayam busuk dapat berubah wujud 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 wujud kembali seperti 

sebelum dibakar? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Peristiwa 6 

Terdapat paku baru dan paku berkarat. Peristiwa apa yang terjadi pada paku baru 

hingga berkarat? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Apakah paku yang sudah berkarat dapat berubah wujud kembali seperti paku yang 

masih baru? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

PERCOBAAN 1 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tujuan 

Kamu dapat mengidentifikasi perubahan yang terjadi setelah mentega dipanaskan 

dan didinginkan kembali 

Alat dan Bahan 

1. Es batu 

2. Lilin 

3. Korek api 

4. Kaki tiga 

5. Tatakan 

6. Mentega 

Langkah Kerja 

1. Ambilah lilin yang telah disiapkan.  

2. Nyalakan lilin dengan korek api. 

3. Letakan lilin dengan hati-hati pada tatakan . 

4. Letakkan mentega di atas penyangga kaki tiga.  

5. Letakkan penyangga kaki tiga di atas lilin yang menyala 

6. Perhatikan dan amati apa yang terjadi pada es batu selama beberapa menit! 

7. Masukkan mentega yng telah dipanaskan ke dalam kantong plastic 

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? 

 

AYO BERDISKUSI 

Anggota : 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.  

KEGIATAN 1 
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Jawaban  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Tujuan 

Kamu dapat mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada peristiwa pembusukan 

Bahan 

1. Bayam segar 

2. Bayam busuk 

Langkah Kerja 

1. Ambilah bayam segar yang telah disiapkan. Amati bagaimana bentuk, bau,  

    dan warnanya. 

2. Ambilah bayam busuk yang telah disiapkan. Amati bagaimana bentuk, bau,  

    dan warnanya. 

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 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

KEGIATAN 2 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

PERCOBAAN 2 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tujuan 

Kamu dapat mengidentifikasi perubahan yang terjadi setelah garam dipanaskan. 

Alat dan Bahan 

1. Air 

2. Garam 

3. Korek api 

4. Kaki tiga 

5  Gelas 

6. Tatakan 

7. Lilin 

Langkah Kerja 

1. Ambilah gelas yang tersedia. Tuangkan air kedalam gelas secukupnya. 

2. Tuangkan dua sendok garam kedalam gelas dan aduklah sampai garam larut di  

dalam air 

3. Nyalakan lilin dengan korek api dan letakan lilin ditatakan. 

4. Letakan kaki tiga tepat diatas nyala lilin 

5. Tuangkan setengah sendok air garam keatas kaki tiga dan amati apa yang 

terjadi yang terjadi ketika air mulai mendidih! 

 

AYO BERDISKUSI 

Anggota : 

1.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.  

KEGIATAN 1 
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Pertanyaan 

Apa yang terjadi setelah air garam dipanaskan? Perubahan apa yang dapat kamu 

amati? Apakah garam akan kembali ke bentuk semula seperti sebelum 

dicampurkan ? 

Jawaban  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Tujuan 

Kamu dapat mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada peristiwa perkaratan 

Bahan 

1. Paku baru 

2. Paku berkarat 

Langkah Kerja 

1.  Ambilah paku baru yang telah disiapkan. Amati bagaimana bentuk, bau,  

     dan warnanya. 

2.  Ambilah 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 menjadi seperti paku baru  

     kembali? Tuliskan hasil pengamatanmu! 

Hasil Pangamatan 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

KEGIATAN 2 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

PERCOBAAN 3 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tujuan 

Kamu dapat mengidentifikasi perubahan yang terjadi setelah proses pendinginan. 

Alat dan Bahan 

1. Lilin 

2. Korek api 

Langkah Kerja 

1. Ambilah lilin yang telah disediakan.  

2. Nyalakan lilin dengan korek api.  

3. Perhatikan dan amati apa yang terjadi pada lilin! 

4. Kemudian, amati apa yang terjadi pada lelehan lilin setelah beberapa saat! 

Apakah lilin kembali ke wujud semula seperti sebelum dipanaskan?  

Hasil pengamatan 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

AYO BERDISKUSI 

Anggota : 

1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.  

KEGIATAN 1 
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Tujuan 

Kamu dapat mengidentifikasi perubahan yang terjadi setelah daun dibakar 

Alat dan Bahan 

1. Lilin 

2. Korek Api 

3. Daun kering 

4. Tatakan 

Langkah Kerja 

1. Ambilah lilin yang telah disiapkan.  

2. Nyalakan lilin dengan korek api. 

3. Letakan lilin dengan hati-hati pada tatakan . 

4. Bakarlah daun kering dengan menyulutkannya ke api lilin. Saat membakar daun  

    kamu harus berhati-hati dan bakar daun secukupnya saja. 

5. Perhatikan daun yang terbakar setelah apinya padam 

Pertanyaan 

Apa yang terjadi setelah daun dibakar? Perubahan apa yang dapat kamu amati? 

Apakah daun yang sudah dibakar dapat menjadi daun kering kembali seperti 

sebelum dibakar 

Jawaban  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

KEGIATAN 2 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

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    :  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 

tetap 

1. Siswa dapat 

menentukan 

perubahan wujud 

yang terjadi pada air 

yang didinginkan 

Isian 1          10 

2. Siswa dapat menarik 

kesimpulan pada 

perubahan wujud 

yang terjadi pada air 

yang mengalami 

pendinginan dan 

Isian 2          10 



     
 

  

2
4
4
 

pemanasan. 

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 

air dan kemudian 

dipanaskan 

Isian 4          10 

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 
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7. Siswa dapat 

menyebutkan contoh 

perubahan wujud 

benda yang tidak 

dapat kembali. 

Uraian 2          25 

JUMLAH 100  
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LEMBAR SOAL EVALUASI 

 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahan Alam 

Kelas/Semester :  V/I 

Materi Pokok  :  Perubahan Wujud Benda yang Dapat dan Tidak 

Dapat Kembali 

Waktu   :  15 menit 

             

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 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   :  15 menit 

             

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 8 

 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran: IPA 

Pembelajaran Model Konvensional  di Kelas Kontrol 

Pertemuan Ke-1 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh  

Fariz Budiarto 

1401410010 

 

 

 

 

 

JURUSAN PGSD UPP TEGAL 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2013 
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  RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

Sekolah    : SD Negeri Debong Tengah 3 

Mata Pelajaran :  IPA 

Kelas/Semester  :  V (Lima) / 1 (Satu) 

Alokasi Waktu :  2 X 35 menit  (1 x Pertemuan) 

 

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. Mendeskripsikan sifat benda sesudah mengalami perubahan sebagai hasil 

suatu proses. 

2. Mengidentifikasi faktor yang menyebabkan perubahan pada benda. 

D.  Tujuan Pembelajaran  

1. Melalui demonstrasi yang dilakukan oleh guru, siswa mampu 

mendeskripsikan sifat benda sesudah mengalami perubahan sebagai hasil 

suatu proses. 

2. Melalui penjelasan yang diberikan oleh guru, siswa mampu 

mengidentifikasi faktor yang menyebabkan perubahan pada benda. 

E.  Materi Ajar 

Perubahan sifat benda (terlampir).  

F.  Model dan Metode Pembelajaran  

Model pembelajaran : langsung (direct instruction) 

Metode pembelajaran :  ceramah, tanya jawab, diskusi, latihan, 

demonstrasi, dan penugasan. 
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G. Langkah-langkah Pembelajaran 

No. Kegiatan 
Waktu 

(menit) 
Metode 

1. Pendahuluan : 

a. Mengkondisikan semua siswa untuk 

berdoa menurut agama dan kepercayaan 

masing-masing. (taqwa) 

b. Melakukan presensi terhadap siswa. 

(disiplin) 

c. Menyiapkan alat-alat pelajaran. 

(persiapan) 

d. Memberikan apersepsi, dengan cara 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

menggiring siswa pada materi yang akan 

dibahas. (komunikatif) 

1) Anak-anak, apa kalian pernah melihat 

es yang mencair? 

e. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

5  

 

 

 

 

 

Ceramah 

 

Tanya jawab 

2. Kegiatan Inti : 

a. Eksplorasi 

1) Guru mengajukan tanya jawab seputar 

perubahan sifat benda dalam 

kahidupan sehari-hari 

2) Guru melakukan demonstrasi tentang 

perubahan sifat benda 

3) Siswa memperhatikan demonstrasi. 

(perhatian) 

4) Guru memberikan penjelasan 

mengenai hasil demonstrasi yang telah 

dilakukan dan menuliskannya dipapan 

tulis 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya jawab 

 

 

Demonstrasi 
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5) Siswa mencatat materi yang ditulis 

dipapan tulis 

b. Elaborasi 

6) Guru membagi kelas kedalam 6 

kelompok dengan beranggotakan 4 

siswa, untuk melakukan diskusi. 

7) Guru membagikan LKPD berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang harus 

diselesaikan masing-masing 

kelompok. (tanggungjawab) 

8) Siswa mendiskusikan jawaban yang 

ada di dalam  LKPD. (kerjasama, 

teliti, disiplin) 

c. Konfirmasi 

Guru menanyakan pada siswa tentang hal-

hal yang belum dipahami mengenai materi 

yang telah diajarkan. 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

 

 

 

3. Penutup : 

a. Guru bersama–sama dengan siswa 

membuat rangkuman/simpulan  pelajaran. 

b. Guru melakukan evaluasi terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan, dengan 

cara memberikan soal tes formatif. (jujur) 

c. Guru memberikan tugas. 

20  

Ceramah  

 

Latihan 

 

 

Penugasan 

 

H. Media dan Sumber Belajar  

 Media 

1. Es batu, lilin, kaki tiga, korek api, kertas, tatakan, mentega, air panas, 

gelas, penutup gelas, kapur barus, gula, air panas, sendok, garam, 

kangkung segar dan busuk, paku baru dan berkarat sebagai media 

demonstrasi percobaan perubahan sifat benda. 
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Sumber Belajar 

1. Haryanto. 2007. Sains Jilid 5 untuk Sekolah Dasar Kelas V. Jakarta: 

Erlangga. 

2. Azmiyawati, Choiril. dkk. IPA 5 Salingtemas Untuk Kelas V SD/MI. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Nasional. 

I. Penilaian  

1. Prosedur : Posttest (tertulis) 

2. Jenis penilaian 

Penilaian hasil (Tes formatif)   

3. Alat penilaian : 

 Soal isian (terlampir) 

4. Kunci jawaban (terlampir) 

5. Skor penilaian (terlampir) 

 

 

Tegal, 22 November 2013 

Guru Kelas  Peneliti 

 

 

 

Fitri Taryani, S.Pd.  Fariz Budiarto 

NIP. 19840702 201101 2 013  NIM.1401410010 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

Suratinah, S.Pd. 

NIP. 19610702 198201 2 011 
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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!  

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

AYO BERDISKUSI 

Anggota : 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.  
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PROSEDUR PELAKSANAAN DEMONSTRASI 

PERUBAHAN SIFAT BENDA 

 

Demonstrasi Alat Bahan Langkah-langkah Pertanyaan 

PEMBAKARAN 

 

 

 

 

1. Korek Api 

2. Kertas 

3. Lilin 

4. Tatakan 

 

1. Mengambil lilin yang telah disiapkan.  

2. Menyalakan lilin dengan korek api. 

3. Metakan lilin pada tatakan . 

4. Membakar kertas pada api  

5. Mengonstruksikan untuk mengamati  

    apa yang terjadi 

Apa yang terjadi 

setelah kertas 

dibakar? Perubahan 

apa yang dapat 

kamu amati? 

 

 

PEMBUSUKAN 1.Kankung 

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. Garam 

4. Sendok 

 

1. Mengambil gelas yang telah 

disiapkan.  

2. Menuangkan air secukupnya pada 

gelas. 

3. Mengambil garam dan menuangkan 

pada gelas yang telah diisi air. 

Kemudian  mengaduknya dengan 

sendok. 

Apa yang terjadi 

setelah garam 

dicampurkan 

kedalam air?  
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4. Menginstruksikan kepada siswa 

untuk mengamati apa yang terjadi 

setelah garam dicampurkan dengan 

air. 

 

PERKARATAN 1.Paku baru 

2.Paku 

berkarat 

 

 

1. Mengambil paku baru yang telah 

disiapkan. Mengisntruksikan siswa 

untuk mengamati bagaimana bentuk, 

bau, dan warnanya. 

2. Mengambil paku yang sudah 

berkarat yang telah disiapkan. 

Mengisntruksikan siswa untuk 

mengamati bagaimana bentuk, bau, 

dan warnanya! 

Apakah ada 

perbedaan antara 

paku yang masih 

baru dengan paku 

yang sudah 

Berkarat ? 

 

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. Meletakan es batu di atas penyangga 

kaki tiga.  

5. Metakkan penyangga kaki tiga di 

atas lilin yang menyala 

Apa yang terjadi 

setelah es batu 

dipanaskan selama 

beberapa menit? 

Perubahan apa yang 

dapat kamu amati? 

 

 

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 

Apa yang terjadi 

setelah penutup 

gelas diambil? 

Perubahan apa yang 

dapat kamu amati? 
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beberapa lama.  

 

PENYUBLIMAN 1. Kapur barus 

baru 

2. Kapur barus 

yang sudah 

digunakan 

 

 

1. Menunjukan kapur barus baru dan 

yang sudah digunakan di atas meja 

2. Memerintahkan 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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KISI-KISI SOAL TES EVALUASI ILMU PENGETAHUAN ALAM 

 

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 

 

5. Siswa dapat mengidentifikasi perubahan 

sifat benda yang diakibatkan karena proses 

pemanasan 

6. Siswa dapat menyebutkan peristiwa 

perubahan wujud benda dari padat ke cair 

Pilihan Ganda 

 

 

 

Pilihan Ganda 

 

 

 

Pilihan Ganda 

 

 

Pilihan Ganda 

 

 

Pilihan Ganda 

 

 

Pilihan Ganda 

 

C1 

 

 

 

C1 

 

 

 

C2 

 

 

C2 

 

 

C1 

 

 

C2 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

Sedang  

 

 

 

Mudah 

 

 

 

Sedang 

 

 

Mudah 

 

 

Sedang 

 

 

Sedang 
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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 

C1 

 

 

C1 

  

 

 

C1 

 

 

C1 

7 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

10 

Sedang 

 

 

Sedang 

 

 

 

Mudah 

 

 

Sedang 
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Nama  : ................................................ 

No.Presensi :………………………………. 

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

SOAL EVALUASI 

MATA PELAJARAN IPA SD KELAS V 

MATERI POKOK PERUBAHAN SIFAT BENDA 

WAKTU 10 MENIT 

 

 

 

 

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

b, c, atau d pada jawaban yang kalian anggap benar! 

1. Peristiwa mengecilnya bentuk kapur barus setelah diletakan di lemari dalam 

beberapa minggu menunjukan 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 

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 
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4. Benda yang dapat mengalami perkaratan yaitu …. 

a. botol kaca 

b. kaca 

c. kantong plastik 

d. gunting 

5. Jika kamu membiarkan es beberapa 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 

8. Jika kita memasukan air kedalam lemari es maka setelah beberapa lama 

kemudian maka air akan berubah menjadi es, peristiwa ini menunjukan 

peristiwa perubahan sifat benda yang disebabkan oleh proses…. 

a. Pengembunan 

b. Pendinginan 

c. Pemanasan 

d. Pencampuran dengan air 

 

 



261 
 

  

2
6
1
 

9. Perubahan wujud benda dari cair menjadi padat disebut …. 

a. membeku 

b. meleleh 

c. mencair 

d. menguap 

10. Gula yang larut didalam air setelah diaduk beberapa saat menunjukan 

peristiwa perubahan sifat benda yang terjadi karena proses 

a.  pendinginan  

b.  pemanasan  

c.  pencampuran dengan air 

e.  Penyubliman 
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Kunci Jawaban 

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 akhir 

1. Skor tiap nomor memiliki bobot 1. 

2. Skor perolehan maksimal 10. 

3. Nilai akhir (NA) siswa = 
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Lampiran 9 

 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran: IPA 

Pembelajaran Model Konvensional  di Kelas Kontrol 

Pertemuan Ke-2 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh  

Fariz Budiarto 

1401410010 

 

 

 

 

 

JURUSAN PGSD UPP TEGAL 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2013 
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  RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

Sekolah    : SD Negeri Debong Tengah 3 

Mata Pelajaran :  IPA 

Kelas/Semester  :  V (Lima) / 1 (Satu) 

Alokasi Waktu :  2 X 35 menit  (1 X Pertemuan) 

 

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 benda yang dapat dan yang tidak dapat kembali ke 

wujud semula setelah mengalami suatu. 

2. Mendeskripsikan kondisi benda setelah mengalami proses berdasarkan 

pengamatan. 

D.  Tujuan Pembelajaran  

1. Melalui penjelasan yang diberikan oleh guru, siswa mampu 

mengidentifikasi benda yang dapat dan yang tidak dapat kembali ke 

wujud semula setelah mengalami suatu. 

2. Melalui demonstrasi yang dilakukan oleh guru, siswa mampu 

mendeskripsikan kondisi benda setelah mengalami proses berdasarkan 

pengamatan. 

E.  Materi Ajar 

Perubahan wujud yang dapat kembali dan tidak dapat kembali (terlampir).  

F.  Model dan Metode Pembelajaran  

Model pembelajaran : langsung (direct instruction) 

Metode pembelajaran :  ceramah, tanya jawab, diskusi, latihan, 

demonstrasi, dan penugasan. 
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G. Langkah-langkah Pembelajaran 

No. Kegiatan 
Waktu 

(menit) 
Metode 

1. Pendahuluan : 

a. Mengkondisikan semua siswa untuk 

berdoa menurut agama dan kepercayaan 

masing-masing. (taqwa) 

b. Melakukan presensi terhadap siswa. 

(disiplin) 

c. Menyiapkan alat-alat pelajaran. 

(persiapan) 

d. Memberikan apersepsi, dengan cara 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

menggiring siswa pada materi yang akan 

dibahas. (komunikatif) 

1) Anak-anak, apa kalian pernah melihat 

orang yang sedang membakar sampah? 

e. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

5  

 

 

 

 

 

Ceramah 

 

Tanya jawab 

2. Kegiatan Inti : 

a. Eksplorasi 

1) Guru mengajukan tanya jawab seputar 

perubahan sifat benda dalam 

kahidupan sehari-hari. 

2) Guru melakukan demonstrasi tentang 

perubahan sifat benda 

3) Siswa memperhatikan demonstrasi. 

(perhatian) 

4) Guru memberikan penjelasan 

mengenai hasil demonstrasi yang telah 

dilakukan dan menuliskannya dipapan 

tulis. 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrasi 

Tanya jawab 
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5) Siswa mencatat materi yang ditulis 

dipapan tulis 

b. Elaborasi 

6) Guru membagi kelas kedalam 6 

kelompok dengan beranggotakan 4 

siswa, untuk melakukan diskusi. 

7) Guru membagikan LKPD berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang harus 

diselesaikan masing-masing 

kelompok. (tanggungjawab) 

8) Siswa mendiskusikan jawaban yang 

ada di dalam  LKPD. (kerjasama, 

teliti, disiplin) 

c. Konfirmasi 

Guru menanyakan pada siswa tentang hal 

hal yang belum dipahami mengenai materi 

yang telah diajarkan. 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

 

 

 

Tanya Jawab 

 

3. Penutup : 

a. Guru bersama–sama dengan siswa 

membuat rangkuman/simpulan  pelajaran. 

b. Guru melakukan evaluasi terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan, dengan 

cara memberikan soal tes formatif. (jujur) 

c. Guru memberikan tugas. 

20  

Ceramah  

 

Latihan 

 

 

Penugasan 

 

H. Sumber Belajar  

1. Haryanto. 2007. Sains Jilid 5 untuk Sekolah Dasar Kelas V. Jakarta: 

Erlangga. 

2. Azmiyawati, Choiril. dkk. IPA 5 Salingtemas Untuk Kelas V SD/MI. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Nasional. 
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I. Penilaian  

1. Prosedur : Posttest (tertulis) 

2. Jenis penilaian 

 Penilaian hasil (Tes formatif)   

3. Alat penilaian : 

 Soal isian (terlampir) 

4. Kunci jawaban (terlampir) 

5. Skor penilaian (terlampir) 

             Tegal, 23 November 2013 

Guru Kelas   Peneliti 

 

 

 

Fitri Taryani, S.Pd. Fariz Budiarto 

NIP. 19840702 201101 2 013 NIM.1401410010 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

 

Suratinah, S.Pd. 

NIP. 19610702 198201 2 011 
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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!  

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

       ………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYO BERDISKUSI 

Anggota : 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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PROSEDUR PELAKSANAAN DEMONSTRASI 

MATERI PERUBAHAN WUJUD BENDA YANG DAPAT KEMBALI DAN 

TIDAK DAPAT KEMBALI 

 

Demonstrasi Alat bahan Langkah-langkah Pertanyaan 

Perubahan wujud 

yang dapat 

kembali 

1. Air 

2. Garam 

3. Korek api 

4. kaki tiga 

5  Gelas 

6. Tatakan 

7. Lilin 

1. Mengambil gelas yang 

tersedia. Menuangkan air 

kedalam gelas secukupnya. 

2. Menuangkan dua sendok 

garam kedalam gelas dan 

mengaduknya sampai garam 

larut di  dalam air 

3. Menyalakan lilin dengan korek 

api dan meletakan lilin 

ditatakan. 

4. Meletakan kaki tiga tepat 

diatas nyala lilin. 

5. Menuangkan setengah sendok 

air garam keatas kaki tiga dan 

memerintahkan siswa 

mengamati apa yang terjadi 

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 ? 

 

 

Perubahan 

wujud yang 

tidak dapat 

kembali 

1. Paku baru 

2.Paku berkarat 

 

Mengambil dan menunjukan paku 

baru dan berkarat yang telah 

disiapkan. Memerintahkan 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  
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

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   :  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 

tetap 

1. Siswa dapat 

menentukan 

perubahan wujud 

yang terjadi pada air 

yang didinginkan 

Isian 1          10 

2. Siswa dapat menarik 

kesimpulan pada 

perubahan wujud 

yang terjadi pada air 

yang mengalami 

pendinginan dan 

Isian 2          10 
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pemanasan. 

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 

air dan kemudian 

dipanaskan 

Isian 4          10 

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 
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7. Siswa dapat 

menyebutkan contoh 

perubahan wujud 

benda yang tidak 

dapat kembali. 

Uraian 2          25 

JUMLAH 100 
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LEMBAR SOAL EVALUASI 

 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahan Alam 

Kelas/Semester :  V/I 

Materi Pokok  :  Perubahan Wujud Benda yang Dapat dan Tidak 

Dapat Kembali 

Waktu   :  15 menit 

             

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 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   :  15 menit 

             

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 

c. Air yang didinginkan akan berubah menjadi es batu. Setelah es batu 

dipanaskan akan berubah wujud kembali menjadi air. 

d. Mentega yang dipanaskan akan mencair. Setelah didinginkan akan 

memadat kembali seperti semula. 

2. Contoh perubahan wujud benda yang tidak dapat kembali 

c. Paku yang berkarat 

d. Buah yang mengalami pembusukan 
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Lampiran 10 

MATERI AJAR PERTEMUAN KE-1 

(KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL) 

 

1.  Perubahan sifat benda 

Benda-benda dapat berubah wujud. Benda padat dapat berubah wujud menjadi 

benda cair maupun gas. Demikian juga sebaliknya. Perubahan wujud ini 

menyebabkan perubahan sifat-sifat benda. Perubahan sifat benda meliputi 

bentuk, warna, kelenturan, kekerasan dan baunya. Ada beberapa faktor yang 

dapat menyebabkan perubahan pada benda, yaitu pemanasan, pendinginan, 

penyubliman, pembakaran, pencampuran dengan air, pembusukan, dan 

perkaratan.  

a) 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.  

b) 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 uang dapat berada dalam tiga wujud, yaitu padat, 

cair, dan gas. 

c) 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. 

d) 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. 

e) 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 
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garam berubah kembali menjadi padat. Jadi, benda yang dicampur dengan 

air dapat mengalami perubahan bentuk dan sifat. 

f) 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. Baunya yang semula 

harum, berubah menjadi busuk dan tidak sedap. Pembusukan dapat 

menyebabkan benda mengalami perubahan bentuk warna, kelenturan, 

kekerasan, dan bau. 

g) 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. 
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Lampiran 11 

MATERI AJAR PERTEMUAN KE-2 

(KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL) 

 

2. Perubahan Wujud yang Dapat Kembali dan Tidak Dapat Kembali 

a)   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. 

  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. 

uap air air es 

dipanaskan didinginkan 

dipanaskan didinginkan 
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Margarin dan mentega cair akan berubah menjadi padat kembali jika 

didinginkan. 

b) 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. Buah, 

sayur dan makanan yang dibiarkan diudara terbuka lama kelamaan akan 

mengalami proses pembusukan. Interakasi makanan dengan udara terbuka 

dapat mempercepat proses pembusukan pada makanan. Selain itu 

kontaminasi makanan dengan bakteri juga dapat mempercepat proses 

pembusukan.  

     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 kembali. Adapun yang menyebabkan nasi tidak bisa berubah lagi 

menjadi beras ataupun telur yang semula mentah menjadi matang tidak 
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dapat kembali lagi kewujud semula dikarenakan susunan kimiawinya sudah 

berubah dan menghasilkan zat baru. 

     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 

VALIDASI SOAL PILIHAN GANDA 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPA di SD Negeri 

Debong Tengah 1 dan 3 Kota Tegal, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah 

dan tanda silang (x) jika tidak sesuai. 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

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 
                      

5. Pilihan jawaban homogen dan logis 

ditinjau dari segi materi 
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6. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 

sejenisnya jelas dan berfungsi 
                      

7. Panjang pilihan jawaban relatif 

sama 
                      

8. Pilihan jawaban tidak menggunakan 

pernyataan "semua jawaban di atas 

salah/benar" dan sejenisnya 

                      

9. Pilihan jawaban yang berbentuk 

angka/waktu disusun berdasarkan 

urutan besar kecilnya angka atau 

kronologisnya 

                      

10. Butir soal tidak bergantung pada 

jawaban soal sebelumnya 
                      

C. Bahasa/Budaya 

1. Menggunakan bahasa yang sesuai 

dengan kaidah bahasa Indonesia  
                      

2. Menggunakan bahasa yang 

komunikatif 
                      

3. Tidak menggunakan bahasa yang 

berlaku setempat/tabu 
                      

4. Pilihan jawaban tidak mengulang 

kata/kelompok kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan pengertian 
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

23 24 25 26 27 28 29 30 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 
                      

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 
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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 

                      

 

Catatan: Soal sudah siap untuk diujicobakan.  

Tegal,     Oktober 2013 

Penilai Ahli 1            Penilai Ahli 2   

   

 

 

Mur Fatimah, S.Pd., M.Pd.          Suciati, S.Pd. 
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Lampiran 13 

KISI-KISI SOAL UJI COBA IPA (PILIHAN GANDA) 

 

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 menyebutkan 

perubahan wujud benda 

akibat proses pemanasan 

Pilihan ganda C1 

C1 

2 

26 

 

 

 

 

 

2. Siswa dapat menarik 

kesimpulan perubahan 

wujud benda pada 

peristiwa pemanasan 

dalam kehidupan sehari-

hari 

Pilihan ganda C2 17    

3. Siswa dapat menunjukkan 

peristiwa perubahan 

wujud benda akibat 

proses pemanasan 

Pilihan ganda C3 

C3 

C3 

25 

8 

10 
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4. Siswa dapat 

mendefinisikan proses 

pendinginan yang 

menyebabkan perubahan 

wujud benda 

Pilihan ganda C1 

C1 

C1 

3 

6 

19 

 

 

 

  

5. Siswa dapat 

mengidentifikasi 

peristiwa perubahan 

wujud benda akibat 

proses pendinginan 

Pilihan ganda C1 

 

13 

 

  

 

 

 

6. Siswa dapat 

mendefinisikan proses 

penyubliman yang 

menyebabkan perubahan 

wujud benda 

Pilihan ganda C1 16    

7. Siswa dapat menjelaskan 

akibat proses pembakaran 

suatu benda 

Pilihan ganda C1 

 

14 

 

  

 

 

8. Siswa dapat 

mengidentifikasi 

perubahan sifat benda 

akibat proses pembakaran 

Pilihan ganda C1 

C1 

 

15 

20 

 

  

 

 

 

 

 

9. Siswa dapat memberi 

contoh peristiwa 

perubahan benda akibat 

percampuran dengan air 

Pilihan ganda C2 24    

10. Siswa dapat menyebutkan 

contoh perubahan benda 

akibat proses pembusukan 

Pilihan ganda C1 4 

 

   

11. Siswa dapat menunjukkan 

peristiwa perubahan 

Pilihan ganda C3 21    
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benda akibat proses 

pembusukan 

 

12. Siswa dapat 

mengidentifikasi ciri-ciri 

perubahan sifat benda 

akibat proses pembusukan 

Pilihan ganda C1 23 

 

  

 

 

13. Siswa dapat memberikan 

contoh benda yang 

mengalami perubahan 

sifat akibat perkaratan 

Pilihan ganda C2 

C2 

5 

22 

 

 

 

 

 

14. Siswa dapat 

mengidentifikasi 

perubahan sifat benda 

akibat perkaratan 

Pilihan ganda C1 12    

15. Siswa dapat 

mendefinisikan proses 

pemanasan yang 

mengakibatkan perubahan 

wujud zat 

Pilihan ganda C1 7    

16. Siswa dapat memberikan 

contoh benda yang 

mengalami perubahan 

sifat akibat proses 

penyubliman 

Pilihan ganda C2 9 

 

   

17. Siswa dapat 

mengidentifikasi faktor-

faktor yang 

mengakibatkan perubahan 

sifat benda 

 

Pilihan ganda C1 11    
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 18. Disajikan gambar es 

dipanaskan, siswa dapat 

menarik kesimpulan 

proses yang 

mengakibatkan perubahan 

wujud benda ketika es 

dipanaskan. 

Pilihan ganda C2 18    

19. Siswa dapat menunjukkan 

peristiwa perubahan 

wujud benda yang dapat 

kembali 

Pilihan ganda C3 

C3 

C3 

C3 

C3 

27 

36 

40 

28 

44 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Siswa dapat memberikan 

contoh peristiwa 

perubahan wujud benda 

yang dapat kembali  

Pilihan ganda C2 

C2 

C2 

C2 

30 

38 

44 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Siswa dapat 

mengidentifikasi benda 

yang dapat kembali ke 

bentuk semula setelah 

mengalami perubahan 

wujud 

Pilihan ganda C1 

C1 

 

 

41 

39 

 

 

 

 

 

 

22. Siswa dapat 

mengidentifikasi benda 

yang dapat kembali ke 

bentuk semula setelah 

mengalami proses 

pemanasan 

 

Pilihan ganda C1 29    
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23. Siswa dapat menyebutkan 

ciri-ciri perubahan sifat 

benda yang tidak dapat 

kembali ke bentuk semula 

Pilihan ganda C1 31    

24. Siswa dapat menunjukkan 

peristiwa perubahan 

wujud benda yang tidak 

dapat kembali ke bentuk 

semula 

Pilihan ganda C3 

C3 

 

34 

42 

 

  

 

 

25. Siswa dapat memberikan 

contoh peristiwa 

perubahan wujud benda 

yang tidak dapat kembali 

ke bentuk semula 

Pilihan ganda C2 

C2 

35 

37 

  

 

 

26. Siswa dapat menunjukkan 

penyebab perubahan 

wujud suatu benda yang 

tidak dapat kembali 

Pilihan ganda C3 33    

 27. Siswa dapat menunjukkan 

perubahan benda setelah 

mengalami proses 

pendinginan 

Pilihan ganda C3 32    

Jumlah  11 22 11 

 

 

Keterangan: 

C1 = Pengetahuan 

C2 = Pemahaman 

C3 = Penerapan 

NA   
                           

             
X 100 
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Lampiran 14 

KISI-KISI SOAL PRETEST DAN POSTTEST 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 memberikan contoh 

benda yang mengalami 

perubahan sifat akibat 

perkaratan 

Pilihan ganda C2 

 

1 

 

 

 

  

2. Siswa dapat menunjukkan 

peristiwa perubahan wujud 

benda akibat proses pemanasan 

Pilihan ganda C3 

 

2 

 

  

 

 

3. Siswa dapat mengidentifikasi 

faktor-faktor yang 

mengakibatkan perubahan sifat 

benda 

 

Pilihan ganda C1 3    
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 4. Siswa dapat menyebutkan 

contoh perubahan sifat benda 

akibat proses pembususkan 

Pilihan ganda C1 4    

5. Siswa dapat mengidentifikasi 

peristiwa perubahan wujud 

benda akibat proses pendinginan 

Pilihan ganda C1 

 

5 

 

 

 

  

 

6. Siswa dapat mengidentifikasi 

perubahan sifat benda akibat 

proses pembakaran 

Pilihan ganda C1 

 

6 

 

  

 

 

 

 

7. Siswa dapat mendefinisikan 

proses penyubliman yang 

menyebabkan perubahan wujud 

benda 

Pilihan ganda C1 7    

8. Siswa dapat menarik kesimpulan 

perubahan wujud benda pada 

peristiwa pemanasan dalam 

kehidupan sehari-hari 

Pilihan ganda C2 8    

9. Siswa dapat mendefinisikan 

proses pendinginan yang 

menyebabkan perubahan wujud 

benda 

Pilihan ganda C1 9    

10. Siswa dapat mengidentifikasi  

perubahan sifat benda akibat 

proses pembakaran 

 

Pilihan ganda C1 

 

10 
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11. Siswa dapat memberi contoh 

peristiwa perubahan benda 

akibat percampuran dengan air 

Pilihan ganda C2 11    

12. Siswa dapat menunjukkan 

peristiwa perubahan wujud 

benda akibat proses pemanasan 

Pilihan ganda C3 

 

12    

13. Siswa dapat memberikan contoh 

peristiwa perubahan wujud 

benda yang dapat kembali  

Pilihan ganda C2 13 

 

 

 

  

14. Siswa dapat menunjukkan 

perubahan benda setelah 

mengalami proses pendinginan 

Pilihan ganda C3 14    

15. Siswa dapat menunjukkan 

peristiwa perubahan wujud 

benda yang tidak dapat kembali 

ke bentuk semula 

Pilihan ganda C3 

 

15 

20 

 

  

 

 

16. Siswa dapat memberikan contoh 

peristiwa perubahan wujud 

benda yang tidak dapat kembali 

ke bentuk semula 

 

Pilihan ganda C2 

 

16 

 

   

17. Siswa dapat memberikan contoh 

peristiwa perubahan wujud 

benda yang dapat kembali  

 

Pilihan ganda C2 

 

17 
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18. Siswa dapat mengidentifikasi 

benda yang dapat kembali ke 

bentuk semula setelah 

mengalami perubahan wujud 

Pilihan ganda C1 

C1 

 

 

18 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 5 

25% 

11 

55% 

4 

20% 

 

 

Keterangan: 

C1 = Pengetahuan 

C2 = Pemahaman 

C3 = Penerapan 

NA   
                           

             
X 100 
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Lampiran 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

UJI COBA INSTRUMEN  

Sekolah  : SD Negeri Debong Tengah 1 

Mata Pelajaran :  IPA 

Kelas / Semester :  VI (Enam) / 1 (Satu) 

Waktu pengerjaan : 90 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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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 

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. gula larut dalam air 

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  
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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 
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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 

18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar di atas terjadi peristiwa perubahan wujud benda yaitu …. 

a. menguap 

b. mencair 

c. menyublim 

d. membeku 

19. Wujud cair berubah menjadi padat karena mengalami proses …. 

a. pemanasan  

b. pendinginan 

c. penyubliman 

d. pembakaran 
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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 

 



299 
 

 

2
9
9
 

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 

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. plastik 

30. Contoh perubahan wujud benda yang dapat kembali yaitu …. 

a. buah membusuk 

b. pembuatan tempe 

c. es balok mencair 

d. besi berkarat 
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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. Plastik 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 
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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 

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. plastik 

 

 



302 
 

 

3
0
2
 

42. Perubahan wujud benda yang tidak dapat kembali terjadi pada peristiwa …. 

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 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ke cair terjadi pada saat …. 

a.  mentega di dinginkan 

b.  air menjadi es 

c.  coklat dipanaskan  

d.  pisang ditumbuk 

3. Di bawah ini merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan benda 

mengalami perubahan sifat, kecuali .... 

a.  pembusukan 

b.  pemanasan 

c.  pendinginan  

d.  pencairan 

SOAL PRETEST DAN POSTEST 

Sekolah  : SD Negeri Debong Tengah 

Mata Pelajaran :  IPA 

Kelas / Semester :  V (Lima) / 1 (Satu) 

Waktu pengerjaan : 30 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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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. 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 

6. Sampah yang dibakar akan mengalami perubahan sifat berikut, kecuali .... 

a. bentuk berubah 

b. berbau tidak sedap 

c. menjadi segar 

d. warna berubah 

7. Benda padat akan berubah wujud menjadi gas setelah mengalami proses …. 

a. pendinginan 

b. pemanasan 

c. penyubliman 

d. pembusukan 

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 
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d. pembakaran 

10. 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 

11. Benda yang dapat berubah sifat bila dicampur dengan air yaitu …. 

a. terigu 

b. kayu 

c. karet 

d. batu 

12. 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 

13. Contoh perubahan wujud benda yang dapat kembali yaitu …. 

a. buah membusuk 

b. pembuatan tempe 

c. es balok mencair 

d. besi berkarat 

14. Mentega akan mencair ketika dipanaskan. Jika cairan mentega didinginkan, 

yang terjadi yaitu mentega …. 

a. memadat kembali 

b. tidak mengalami perubahan 

c. menguap 
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d. berubah menjadi minyak goreng 

15. Perubahan wujud benda yang tidak dapat kembali terjadi pada peristiwa …. 

a. pemanasan lilin 

b. kayu terbakar 

c. es mencair 

d. air membeku 

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 

17. Contoh perubahan wujud benda yang dapat kembali yaitu …. 

a. pembakaran 

b. pembusukan 

c. perkaratan 

d. pendinginan 

18. 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 

19. Benda yang dapat kembali ke wujud semula setelah dipanaskan yaitu …. 

a. kayu 

b. lilin 

c. kertas 

d. kain 

20. Plastik tidak dapat kembali ke wujud semula setelah melalui proses …. 

a. pencampuran dengan air 

b. pendinginan 

c. pelarutan 

d. pembakaran 
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Lampiran 17 

 

KUNCI JAWABAN  

SOAL TES UJI COBA DAN PRETEST, POSTTEST 

Kunci Jawaban Tes Uji Coba Instrumen 

1. C  

2. B  

3. C  

4. B  

5. D  

6. B 

7. A  

8. C  

9. B 

10. A 

11. D 

12. A 

13. B 

14. A 

15. C 

16. C 

17. C 

18. B 

19. B 

20. D 

21. D 

22. A 

23. C 

24. A 

25. C 

26. A 

27. B 

28. A 

29. C 

30. C 

31. B 

32. A 

33. D 

34. B 

35. D 

36. D 

37. C 

38. D 

39. D 

40. B 

41. B 

42. B 

43. D 

44. A

 

Kunci Jawaban Soal Pretest dan Posttest 

 

1. D  

2. C  

3. D  

4. B 

5. B  

6. C  

7. C  

8. C  

9. B  

10. D  

11. A  

12. C  

13. C  

14. A  

15. B  

16. C  

17. D  

18. D  

19. B 

20. D
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Lampiran 18 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI DEBONG TENGAH 1 

Alamat: Jalan Jalan Teuku Umar No. 1 Kota Tegal Telp.(0283) 342169 

 

Daftar Nilai Soal Tes Ujicoba di Kelas Ujicoba 

SDN Debong Tengah 1 Kota Tegal 

Pembelajaran IPA Materi Perubahan Sifat Benda 

 

No. Nama Siswa Nilai 

 

  No. Nama Siswa Nilai 
1. Danu Dwi Prakoso 47.5 23. M. Firman Aji Arfianto 80 

2. Septi Setiawan 75 24. Moh. Nurohmat 82.5 

3. Alfi Nurul Azhari 50 25. Moh. Sepudin 45 

4. M. Fajar Adi Dofa 52.5 26. M. Fatulloh Rosyidin 95 

5. Syahrul Kusuma Yahya 45 27. M. Miftakhul Akbar 50 

6. Adelia Meisya Saputri 92.5 28. M. Yazid Arridho 87.5 

7. Afiyatun Imtikhanah 80 29. Nanda Aditya 70 

8. Akhmad Nur Fauzi 85 30. Navida Lailatul Fauziyah 82.5 

9. Andhika Ramadhanu 62.5 31. Nisrina Nur Amalia 50 

10. Arya Bagus Maulana 45 32. Nur Aisah 87.5 

11. Ayu Widiarti 65 33. Putri Ayu 80 

12. Dian Kamalia Fitriyani 72.5 34. Reza Sugianto 52.5 

13. Dwi Anom Samuji 52.5 35. Rina Andriyana 80 

14. Dwi Kusumaningrum 97.5 36. Rio Firmansyah 47.5 

15. Endang Rochmiati 90 37. Umi Salamah 55 

16. Fatimah Nursidik 50 38. Vina Afriyani 52.5 

17. Iwan Setiawan 92.5 39. Windi Kartika Sari 85 

18. Izda Qummala 85 40. Wulan Ma‟rifah 45 

19. Juweriyah 80 41. M. Miftakhul Akbar 85 

20. M. Akmal Arsalan  80    

21. Meilysa Nur Maulida 80 Jumlah 2842.5 

22. Moh. Dwi Ramadhan 50  Rata-rata 69.33 

 
 

 Tegal,   Januari 2014 

Mengetahui   

Kepala Sekolah Guru Kelas VI 

 

 

         

Suratinah, S.Pd. Solikhin, S.Pd. 

NIP. 19610702 198201 2 011 NIP. 19670403 200212 1 003
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Lampiran 19 

Out put SPSS versi 17 

UJI VALIDITAS BUTIR SOAL 

Soal 1 – 22 

  Correlations 

  No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9 No.10 No.11 No.12 No.13 No.14 No.15 No.16 No.17 No.18 No.19 No.20 No.21 No.22 

Tota
l 

Pearson 
Correlation 

   .019 .248
*
 .149

*
 -
.004 

.584
**
 .104

**
 .312

*
 -.043 .

a
 .475 .314

*
 .325

*
 .313

*
 .088 .642 .470 .393 .

a
 .441

**
 .313 .107

**
 -.004 

Sig. (2-tailed) .000 .030 .036 .982 .310 .000 .053 .808 . .057 .113 .201 .090 .355 .781 .126 262 . .163 .055 .001 .982 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 .104
**
 

  a. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 

  **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

Soal 23 – 44 

  Correlations 

  No.23 No.24 No.25 No.26 No.27 No.28 No.29 No.30 No.31 No.32 No.33 No.34 No.35 No.36 No.37 No.38 No.39 No.40 No.41 No.42 No.43 No.44 

Tota
l 

Pearson 
Correlation 

.007
**
 .362 .407 .192 .254 .074

**
 .256 .752

*
 .

a
 .369 .170 .521

**
 .031 .502

**
 .358 .342

**
 .342 .

a
 .550 .328 .063 .074 

Sig. (2-tailed) .000 .135 .377 .124 .298 .007 .304 .137 . .057 .133 .055 .533 .072 .204 .130 .492 . .809 .652 .133 .005 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
  a. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 

  **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Lampiran 20         REKAPITULASI UJI VALIDITAS SOAL TES UJI COBA 

rtabel = 0.308; taraf signifikansi 0.05; n= 41 
 

Nomor 

Item 

Pearson 

Correlations (r11) 
r  tabel Validitas 

 

 

 

 

 

 

Nomor 

Item 

Pearson 

Correlations (r11) 
r  tabel Validitas 

1 0.019 0.308 Tidak Valid 23 0.007 0.308 Tidak Valid 

2 0.248 0.308 Tidak Valid 24 0.362 0.308 Valid 

3 0.149 0.308 Tidak Valid 25 0.407 0.308 Valid 

4 0.244 0.308 Tidak Valid 26 0.192 0.308 Tidak Valid 

5 0.584 0.308 Valid 27 0.254 0.308 Tidak Valid 

6 0.104 0.308 Tidak Valid 28 0.074 0.308 Tidak Valid 

7 0.312 0.308 Valid 29 0.256 0.308 Tidak Valid 

8 0.713 0.308 Valid 30 0.752 0.308 Valid 

9 .a 0.308 Tidak Valid 31 .a 0.308 Tidak Valid 

10 0.475 0.308 Valid 32 0.369 0.308 Valid 

11 0.314 0.308 Valid 33 0.170 0.308 Tidak Valid 

12 0.325 0.308 Valid 34 0.521 0.308 Valid 

13 0.313 0.308 Valid 35 0.250 0.308 Tidak Valid 

14 0.088 0.308 Tidak Valid 36 0.031 0.308 Tidak Valid 

15 0.642 0.308 Valid 37 0.502 0.308 Valid 

16 0.470 0.308 Valid 38 0.358 0.308 Valid 

17 0.393 0.308 Valid 39 0.342 0.308 Valid 

18 .a 0.308 Tidak Valid 40 .a 0.308 Tidak  Valid 

19 0.441 0.308 Valid 41 0.550 0.308 Valid 

20 0.313 0.308 Valid 42 0.328 0.308 Valid 

21 0.107 0.308 Tidak Valid 43 0.063 0.308 Tidak Valid 

22 0.104 0.308 Tidak Valid 44 0.074 0.308 Tidak Valid 
 

Keterangan: baris hijau menandakan soal tersebut sudah valid, yaitu sejumlah 22 soal.
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Lampiran 21 

 

PERHITUNGAN RELIABILITAS SOAL TES 

MENGGUNAKAN RUMUS KR-21 

 

Diketahui:  

k= 44; M= 27,73; V1= 49,50 

 

    (
 

   
)(   
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)(   

               

          
) 

          (   
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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 0,996 lebih besar dari rtabel sebesar 0,308. Dengan 

demikian dari hasil rhitung dibanding rtabel diperoleh rhitung > rtabel, maka semua butir 

soal dinyatakan sudah reliabel.  
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Lampiran 22 

 

Pembagian Kelompok Atas dan Bawah 

 

Soal 1 – 22 

 

 

No. Nama Siswa 
Nomor Soal 

Kelompok 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1. Danu Dwi Prakoso 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 Bawah 

2. Septi Setiawan 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 Atas 

3. Alfi Nurul Azhari 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 Bawah 

4. M. Fajar Adi Dofa 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Bawah 

5. Syahrul Kusuma Yahya 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 Bawah 

6. Adelia Meisya Saputri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 Atas 
7. Afiyatun Imtikhanah 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 Atas 
8. Akhmad Nur Fauzi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 Atas 
9. Andhika Ramadhanu 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 Atas 
10. Arya Bagus Maulana 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 Bawah 

11. Ayu Widiarti 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 Atas 
12. Dian Kamalia Fitriyani 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 Atas 
13. Dwi Anom Samuji 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Bawah 

14. Dwi Kusumaningrum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 Atas 
15. Endang Rochmiati 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 Atas 
16. Fatimah Nursidik 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 Bawah 

17. Iwan Setiawan 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 Atas 
18. Izda Qummala 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 Atas 
19. Juweriyah 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 Atas 
20. M. Akmal Arsalan  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 Atas 
21. Meilysa Nur Maulida 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 Atas 
22. Moh. Dwi Ramadhan 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 Bawah 
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No Nama Siswa 
Nomor Soal 

Kelompok 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

23. M. Firman Aji Arfianto 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 Atas 
24. Moh. Nurohmat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 Atas 
25. Moh. Sepudin 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 Bawah 

26. M. Fatulloh Rosyidin 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 Atas 

27. M. Miftakhul Akbar 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 Bawah 

28 M. Yazid Arridho 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 Atas 
29 Nanda Aditya 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 Atas 
30 Navida Lailatul Fauziyah 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 Atas 
31 Nisrina Nur Amalia 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 Bawah 

32 Nur Aisah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Atas 
33 Putri Ayu 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 Atas 
34 Reza Sugianto 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 Bawah 

35 Rina Andriyana 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 Atas 

36 Rio Firmansyah 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 Bawah 

37 Umi Salamah 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 Bawah 

38 Vina Afriyani 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 Bawah 

39 Windi Kartika Sari 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 Atas 

40 Wulan Ma‟rifah 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 Bawah 

41 M. Miftakhul Akbar 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 Atas 

Total 27 28 36 31 32 36 28 28 35 32 11 34 32 31 28 27 9 34 28 8 30 32  
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Soal 21 – 40 

 

 

No. Nama Siswa 
Nomor Soal Skor 

Total 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

1. Danu Dwi Prakoso 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 19 

2. Septi Setiawan 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 30 

3. Alfi Nurul Azhari 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 20 

4. M. Fajar Adi Dofa 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 21 

5. Syahrul Kusuma Yahya 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 18 

6. Adelia Meisya Saputri 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 37 

7. Afiyatun Imtikhanah 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 32 

8. Akhmad Nur Fauzi 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 34 

9. Andhika Ramadhanu 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 25 

10. Arya Bagus Maulana 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 18 

11. Ayu Widiarti 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 26 

12. Dian Kamalia Fitriyani 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 29 

13. Dwi Anom Samuji 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 21 

14. Dwi Kusumaningrum 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 

15. Endang Rochmiati 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 36 

16. Fatimah Nursidik 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 20 

17. Iwan Setiawan 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 

18. Izda Qummala 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 34 

19. Juweriyah 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 32 

20. M. Akmal Arsalan  1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 32 

21. Meilysa Nur Maulida 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 32 

22. Moh. Dwi Ramadhan 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 20 

23. M. Firman Aji Arfianto 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 32 

24. Moh. Nurohmat 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 33 

25. Moh. Sepudin 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 18 
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No Nama Siswa 
Nomor Soal Skor 

Total 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

26. M. Fatulloh Rosyidin 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 

27. M. Miftakhul Akbar 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

28 M. Yazid Arridho 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 35 

29 Nanda Aditya 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 28 

30 Navida Lailatul Fauziyah 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 33 

31 Nisrina Nur Amalia 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 20 

32 Nur Aisah 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 35 

33 Putri Ayu 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 32 

34 Reza Sugianto 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 21 

35 Rina Andriyana 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 32 

36 Rio Firmansyah 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 19 

37 Umi Salamah 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 22 

38 Vina Afriyani 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 21 

39 Windi Kartika Sari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 

40 Wulan Ma‟rifah 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 18 

41 M. Miftakhul Akbar 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 34 

Total 30 31 29 29 31 26 23 28 8 8 25 23 17 20 21 25 22 24 24 21 27 23 1137 
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Lampiran 23 

 

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.  27 41 0.66 Sedang 

2.  28 41 0.68 Sedang 

3.  36 41 0.88 Mudah 

4.  31 41 0.76 Mudah 

5.  32 41 0.78 Mudah 

6.  36 41 0.88 Mudah 

7.  28 41 0.68 Sedang 

8.  28 41 0.68      Sedang 

9.  35 41 0.85      Mudah 

10.  32 41 0.78      Mudah 

11.  11 41 0.27 Sulit 

12.  34 41 0.83 Mudah 

13.  32 41 0.78 Mudah 

14.  31 41 0.76 Mudah 

15.  28 41 0.68 Sedang 

16.  27 41 0.66 Sedang 

17.  9 41 0.22 Sulit 

18.  34 41 0.83 Mudah 

19.  28 41 0.68 Sedang 

20.  8 41 0.20 Sulit 

21.  30 41 0.73      Mudah 

22.  32 41 0.78      Mudah 

23.  30 41 0.73      Mudah 

24.  31 41 0.76      Mudah 

25.  29 41 0.71      Mudah 

26.  29 41 0.71      Mudah 

27.  31 41 0.76      Mudah 

28.  26 41 0.63 Sedang 

29.  23 41 0.56 Sedang 

30.  28 41 0.68 Sedang 

31.  8 41 0.20 Sulit 
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No. Soal B Js P    Kriteria 

32.  8 41 0.20 Sulit 

33.  25 41 0.61 Sedang 

34.  23 41 0.56 Sedang 

35.  17 41 0.41 Sedang 

36.  20 41 0.49       Sedang 

37.  21 41 0.51       Sedang 

38.  25 41 0.61       Sedang 

39.  22 41 0.54       Sedang 

40.  24 41 0.59       Sedang 

41.  24 41 0.59       Sedang 

42.  21 41 0.51       Sedang 

43.  27 41 0.66       Sedang 

44.  23 41 0.56       Sedang 

  

Ket :  baris warna hijau 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 

2.  14 20 15 20 0,7 0,75 -0,05 Tidak Baik 

3.  11 20 10 20 0,55 0,5 0,05 Jelek 

4.  17 20 12 20 0,85 0,6 0,25 Cukup 

5.  20 20 13 20 1 0,65 0,35 Cukup 

6.  20 20 12 20 1 0,6 0,4 Cukup 

7.  10 20 7 20 0,5 0,35 0,15 Jelek 

8.  15 20 14 20 0,75 0,7 0,05 Jelek 

9.  18 20 12 20 0,9 0,6 0,3 Cukup 

10.  13 20 11 20 0,65 0,55 0,1 Jelek 

11.  10 20 9 20 0,5 0,45 0,05 Jelek 

12.  18 20 8 20 0,9 0,4 0,5 Baik 

13.  18 20 12 20 0,9 0,6 0,3 Cukup 

14.  19 20 12 20 0,95 0,6 0,35 Cukup 

15.  16 20 13 20 0,8 0,65 0,15 Jelek 

16.  18 20 8 20 0,9 0,4 0,5 Baik 

17.  20 20 15 20 1 0,75 0,25 Cukup 

18.  20 20 10 20 1 0,5 0,5 Baik 
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No. 

Soal 
BA JA BB JB PA PB D Kriteria 

19.  17 20 10 20 0,85 0,5 0,35 Cukup 

20.  18 20 11 20 0,9 0,55 0,35 Cukup 

21.  19 20 11 20 0,95 0,55 0,4 Baik 

22.  19 20 16 20 0,95 0,8 0,15 Jelek 

23.  19 20 18 20 0,95 0,9 0,05 Jelek 

24.  9 20 8 20 0,45 0,4 0,05 Jelek 

25.  19 20 13 20 0,95 0,65 0,3 Cukup 

26.  19 20 12 20 0,95 0,6 0,35 Cukup 

27.  10 20 11 20 0,5 0,55 -0,05 Tidak Baik 

28.  14 20 10 20 0,7 0,5 0,2 Jelek 

29.  19 20 12 20 0,95 0,6 0,35 Cukup 

30.  16 20 10 20 0,8 0,5 0,3 Cukup 

31.  19 20 12 20 0,95 0,6 0,35 Cukup 

32.  13 20 8 20 0,65 0,4 0,25 Cukup 

33.  11 20 2 20 0,55 0,1 0,45 Baik 

34.  14 20 11 20 0,7 0,55 0,15 Jelek 

35.  12 20 6 20 0,6 0,3 0,3 Cukup 

36.  10 20 8 20 0,5 0,4 0,1 Jelek 

37.  14 20 7 20 0,7 0,35 0,35 Cukup 

38.  14 20 8 20 0,7 0,4 0,3 Cukup 

39.  16 20 9 20 0,8 0,45 0,35 Cukup 

40.  17 20 9 20 0,85 0,45 0,4 Baik 

41.  18 20 11 20 0,9 0,55 0,35 Cukup 

42.  11 20 6 20 0,55 0,3 0,25 Cukup 

43.  19 20 13 20 0,95 0,65 0,3 Cukup 

44.  12 20 10 20 0,6 0,5 0,1 Jelek 

45.  18 20 12 20 0,9 0,6 0,3 Cukup 

 

Ket : Soal dengan kriteria “jelek” dan “tidak baik” tidak digunakan 
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Lampiran 24 

KESIMPULAN 

HASIL TES UJI COBA  

 

No. Soal Validitas Reliabilitas 
Tingkat 

Kesukaran 
Daya Beda Keputusan 

1.  Tidak Valid Reliabel Sedang Tidak Baik Tidak Digunakan 

2.  Tidak Valid Reliabel Sedang Jelek Tidak Digunakan 

3.  Tidak Valid Reliabel Mudah Cukup Tidak Digunakan 

4.  Tidak Valid Reliabel Mudah Cukup Tidak Digunakan 

5.  Valid Reliabel Mudah Cukup Digunakan 

6.  Tidak Valid Reliabel Mudah Jelek Tidak Digunakan 

7.  Valid Reliabel Sedang Jelek Tidak Digunakan 

8.  Valid Reliabel      Sedang Cukup Digunakan 

9.  Tidak Valid Reliabel      Mudah Jelek Tidak Digunakan 

10.  Valid Reliabel      Mudah Jelek Tidak Digunakan 

11.  Valid Reliabel Sulit Baik Digunakan 

12.  Valid Reliabel Mudah Cukup Digunakan 

13.  Valid Reliabel Mudah Cukup Digunakan 

14.  Tidak Valid Reliabel Mudah Jelek Tidak Digunakan 

15.  Valid Reliabel Sedang Baik Digunakan 

16.  Valid Reliabel Sedang Cukup Digunakan 

17.  Valid Reliabel Sulit Baik Digunakan 

18.  Tidak Valid Reliabel Mudah Cukup Tidak Digunakan 

19.  Valid Reliabel Sedang Cukup Digunakan 

20.  Valid Reliabel Sulit Baik Digunakan 

21.  Tidak Valid Reliabel      Mudah Jelek Tidak Digunakan 

22.  Tidak Valid Reliabel      Mudah Jelek Tidak Digunakan 

23.  Tidak Valid Reliabel      Mudah Jelek Tidak Digunakan 

24.  Valid Reliabel      Mudah Cukup Digunakan 

25.  Valid Reliabel      Mudah Cukup Digunakan 

26.  Tidak Valid Reliabel      Mudah Tidak Baik Tidak Digunakan 

27.  Tidak Valid Reliabel      Mudah Jelek Tidak Digunakan 

28.  Tidak Valid Reliabel Sedang Cukup Tidak Digunakan 

29.  Tidak Valid Reliabel Sedang Cukup Tidak Digunakan 

30.  Valid Reliabel Sedang Cukup Digunakan 

31.  Tidak Valid Reliabel Sulit Cukup Tidak Digunakan 

32.  Valid Reliabel Sulit Baik Digunakan 

33.  Tidak Valid Reliabel Sedang Jelek Tidak Digunakan 
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No. Soal Validitas Reliabilitas 
Tingkat 

Kesukaran 
Daya Beda Keputusan 

34.  Valid Reliabel  Sedang Cukup Digunakan 

35.  Tidak Valid Reliabel  Sedang Jelek Tidak Digunakan 

36.  Tidak Valid Reliabel       Sedang Cukup Tidak Digunakan 

37.  Valid Reliabel       Sedang Cukup Digunakan 

38.  Valid Reliabel       Sedang Cukup Digunakan 

39.  Valid Reliabel       Sedang Baik Digunakan 

40.  Tidak  Valid Reliabel       Sedang Cukup Tidak Digunakan 

41.  Valid Reliabel       Sedang Cukup Digunakan 

42.  Valid Reliabel       Sedang Cukup Digunakan 

43.  Tidak Valid Reliabel       Sedang Jelek Tidak Digunakan 

44.  Tidak Valid Reliabel       Sedang Cukup Tidak Digunakan 

  

Ket : baris hijau menandakan soal tersebut telah memenuhi syarat sebagai 

instrumen penelitian, sehingga dapat digunakan. Soal yang dapat digunakan 

adalah 20 butir. 
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Lampiran 25 

LEMBAR VALIDASI PENILAI AHLI 

 

Nama Penilai : Mur Fatimah, S.Pd., M.Pd. 

Pekerjaan : Dosen Pembimbing 

 

Petunjuk 

 Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-

butir angket motivasi siswa dalam belajar IPA, berilah tanda cek () pada kolom 

yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, maka beri tanda cek () 

pada kolom Ya. Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka beri tanda 

cek () pada kolom Tidak. 

 

Kriteria telaah: 

A. Butir pernyataan sesuai dengan indikator. 

B. Hanya ada satu jawaban yang paling tepat. 

C. Pernyataan dirumuskan dengan singkat dan jelas. 

D. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik 

dan benar. 

E. Pernyataan dan pilihan jawaban menggunakan bahasa yang komunikatif. 

F. Pernyataan tidak menggunakan bahasa yang berlaku di daerah setempat. 

 

No. 

Butir 

Soal 

A B C D E F 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              
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No. 

Butir 

Soal 

A B C D E F 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

10.              

11.              

12.              

13.              

14.              

15.              

16.              

17.              

18.              

19.              

20.              

21.              

22.              

23.              

24.              

25.              

26.              

27.              

28.              

29.              

30.              

31.              

32.              

33.              

34.              

35.              

36.              

37.              

38.              

39.              

40.              

 

Catatan : Soal sudah layak untuk diujicobakan 

 

Tegal,    Oktober  2013 

Penilai 

 

 

 

Mur Fatimah, S.Pd., M.Pd. 

NIP 19761004 200604 2 001 
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Lampiran 26         

KISI – KISI UJI COBA 

ANGKET MOTIVASI BELAJAR SISWA 

 

Nama Sekolah  : SDN Debong Tengah 1 Kota Tegal  

Mata Pelajaran : IPA    

Kelas/Semester : VI/1 

Standar Kompetensi  : 4. Memahami hubungan antara sifat bahan dengan penyusunnya dan perubahan sifat benda sebagai  

      hasil suatu proses 

Materi Pokok  : Perubahan Sifat Benda 

 

Variabel  

Sub 

Variabel 

 

Indikator  Soal 

No.Butir Soal 
Jumlah 

butir soal 
Pernyataan 

Positif 

Pernyataan 

Negatif 

Motivasi 

Belajar 

 Kebutuhan 

f. Kemampuan untuk mandiri 1 21 

10 

g. Percaya diri dalam menyelesaikan tugas 2 22 

h. Pemanfaatan waktu luang 23 3 

i. Perhatian terhadap materi pelajaran 4 24 

j. Kesungguhan dan Kehadiran dalam mengikuti pelajaran 5 , 25  

Dorongan 

i. Semangat mencapai prestasi unggul  6 , 26  

 

 

j. Penerimaan terhadap tantangan yang ada 7 , 27  

k. Kepuasan dalam diri 8 , 28  

l. Persaingan dalam lingkungan belajar 9 , 29  

m. Keyakinan terhadap perjuangan diri 10 , 30  

n. Belajar setiap hari/malam 11 31 
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Jumlah butir yang dibutuhkan = 20 butir. 

Jumlah soal yang dibuat = 20 x 2 = 40 butir.  
 

Pedoman Penskoran Angket : 

Skor Jawaban SL SR KD JR TP 

Pernyataan Positif 5 4 3 2 1 

Pernyataan Negatif 1 2 3 4 5 

 

Perhitungan Skor Maksimal : 

Pernyataan Positif (+) =  jumlah item soal x skor maksimal item soal =   28 x 5 = 140 

Pernyataan Negatif (–) =  jumlah item soal x skor maksimal item soal =   12 x 5 =   60  + 

 Skor Maksimal Perolehan Siswa = 200 

 

Variabel  
Sub Variabel  

 
Indikator  Soal 

No.Butir Soal 
Jumlah 

butir soal 
Pernyataan 

Positif 

Pernyataan 

Negatif 

Motivasi 

Belajar Dorongan 

o. Pelajaran IPA materiPerubahan Sifat Benda 12 32 

18 

p. Penghargaan dalam belajar 13 , 33  

q. Belajar bersama kelompok/tim  14 , 34  

Tujuan 

d. Penentuan target keberhasilan  15, 16 35, 36 

12 

e. Pencapaian prestasi unggul  17, 18 37, 38 

f. Ketepatan waktu penyelesaian tugas  19, 20 39, 40 

J u m l a h 28 12 40 
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Lampiran 27         

KISI – KISI ANGKET 

MOTIVASI BELAJAR SISWA 

 

Nama Sekolah  : SDN Debong Tengah 1 dan 3 Kota Tegal 

Mata Pelajaran : IPA    

Kelas/Semester : V/1    

Standar Kompetensi  : 4. Memahami hubungan antara sifat bahan dengan penyusunnya dan perubahan sifat benda sebagai  

      hasil suatu proses 

Materi Pokok  : Perubahan Sifat Benda 

Variabel  
Sub Variabel  

 
Indikator  Soal 

No.Butir Soal 
Jumlah butir 

soal 
Pernyataan 

Positif 

Pernyataan 

Negatif 

Motivasi 

Belajar 

 Kebutuhan 

a. Kemampuan untuk mandiri 1 16 

7 

b. Percaya diri dalam menyelesaikan tugas 2  

c. Pemanfaatan waktu luang 18  

d. Perhatian terhadap materi pelajaran 3  

e. Kesungguhan dan Kehadiran dalam mengikuti pelajaran 4  

Dorongan 

a. Semangat mencapai prestasi unggul  19  

 

 

b. Penerimaan terhadap tantangan yang ada 5  

c. Kepuasan dalam diri 6  

d. Persaingan dalam lingkungan belajar 7  

e. Keyakinan terhadap perjuangan diri 8  

f. Belajar setiap hari/malam 9 20 
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Pedoman Penskoran Angket : 

Skor Jawaban SL SR KD JR TP 

Pernyataan Positif 5 4 3 2 1 

Pernyataan Negatif 1 2 3 4 5 

 

Perhitungan Skor Maksimal : 

Pernyataan Positif (+) =  jumlah item soal x skor maksimal item soal =   19 x 5 =   95 

Pernyataan Negatif (–) =  jumlah item soal x skor maksimal item soal =     6 x 5 =   30  + 

 Skor Maksimal Perolehan Siswa = 125 

 

Skor Motivasi Siswa (SMS) = 
     

                             
 x 100  

Variabel  
Sub Variabel  

 
Indikator  Soal 

No.Butir Soal 
Jumlah butir 

soal 
Pernyataan 

Positif 

Pernyataan 

Negatif 

Motivasi 

Belajar Dorongan 

g. Pelajaran IPA materi Perubahan Sifat Benda 10  

12 

h. Penghargaan dalam belajar 11 , 21  

i. Belajar bersama kelompok/tim  12 , 22  

Tujuan 

a. Penentuan target keberhasilan  13 23 

6 

b. Pencapaian prestasi unggul  14  

c. Ketepatan waktu penyelesaian tugas  15, 17 24, 25 

J u m l a h 20 5 25 
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UJI COBA INSTRUMEN 

Sekolah  : SD Negeri Debong Tengah 1 

Mata Pelajaran :  IPA 

Materi Pokok : Perubahan Sifat Benda 

Kelas / Semester :  VI (Enam) / 1 (Satu) 

Waktu pengerjaan : 60 menit 

Lampiran 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk : 

1. Tulislah identitas diri pada kolom yang disediakan. 

2. Berikan pendapat kamu mengenai pembelajaran IPA yang telah kamu ikuti 

selama ini. 

3. Berilah tanda centang ( √ ) pada kolom yang sesuai dengan pendapatmu. 

4. Jawablah dengan jujur dan sebenar-benarnya. Perlu diingat tidak ada 

jawaban yang salah karena ini adalah pendapat, dan setiap orang bebas 

berpendapat. 

5. Keterangan kolom : 

 SL (Selalu), berarti melakukan aktivitas 6 hari dalam seminggu. 

 SR (Sering), berarti melakukan aktivitas 4-5 hari dalam seminggu. 

 KD (Kadang-kadang), berarti melakukan aktivitas 2-3 hari dalam 

seminggu. 

 JR (Jarang), berarti melakukan aktivitas 1 hari dalam seminggu. 

 TP (Tidak Pernah), berarti tidak melakukan aktivitas apapun dalam 

seminggu. 

 

 

 

Catatan : Angket ini hanya untuk mengambil data, sehingga tidak akan 

mempengaruhi nilai siswa. 

NAMA  : . . . . . . . . . . . . . . . . .  

NO.ABSEN : . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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ANGKET MOTIVASI BELAJAR SISWA : 

No. Pernyataan 
tanda centang ( √ ) 

SL SR KD JR TP 

1. 
Saya dapat menyelesaikan tugas-tugas IPA 

disekolah dengan kemampuan sendiri. 

     

2. 
Saya percaya diri saat menyelesaikan tugas IPA 

yang diberikan oleh guru. 

     

3. 
Jika ada waktu luang, saya lebih memilih bermain 

dari pada mempelajari materi IPA. 

     

4. 
Saya memperhatikan penjelasan yang disampaikan 

oleh guru, dengan sungguh-sungguh. 

     

5. 
Saya belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh 

agar mendapat nilai tinggi dalam pelajaran IPA. 

     

6. 
Saya kecewa jika memperoleh nilai rendah pada 

mata pelajaran IPA. 

     

7. 
Jika ada soal IPA yang sulit, saya tidak akan 

menyerah dan terus berusaha menyelesaikannya. 

     

8. 
Saya puas bila telah mengerjakan tugas IPA dengan 

usaha yang semaksimal mungkin. 

     

9. 
Saya rajin berlatih mengerjakan soal-soal IPA, agar 

dapat bersaing dengan teman-teman. 

     

10. 

Saya menggunakan cara tersendiri dalam 

mempelajari mata pelajaran IPA dan tidak 

bergantung pada cara yang diajarkan oleh guru. 

     

11. 

Demi mencapai hasil belajar yang saya harapkan, 

saya belajar IPA setiap malam, sekalipun tidak ada 

PR untuk esok hari. 

     

12. 
Saya tertarik dengan pembelajaran IPA materi: 

Perubahan Sifat Benda. 

     

13. 
Saya berharap agar guru memberi hadiah bagi 

siswa yang aktif dalam pembelajaran IPA. 

     

14. 
Saya senang mengerjakan tugas IPA dengan 

kelompok belajar saya. 

     

15. 
Saya ingin mendapatkan  nilai IPA yang setinggi-

tingginya. 
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No. Pernyataan 
tanda centang ( √ ) 

SL SR KD JR TP 

16. 

Saya ingin menjadi bintang kelas, walaupun ada 

teman yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi 

dari saya. 

     

17. 
Saya akan bertanya kepada guru jika ada hal-hal 

yang belum saya pahami dalam pelajaran IPA. 

     

18. Saya berdiskusi dengan teman untuk meningkatkan 

daya pikir dalam menyelesaikan tugas pelajaran 

IPA. 

     

19. Saya menyelesaikan tugas tepat waktu.       

20. Jika ada tugas IPA dari guru, saya akan 

mengerjakan tugas terlebih dahulu dari pada 

bersantai dengan teman, meskipun tugas tersebut 

masih jauh dari batas waktu pengumpulannya. 

     

21. Saya menyelesaikan tugas-tugas IPA dengan 

bantuan teman ataupun orang lain. 

     

22. Jika diberi tugas IPA oleh guru, saya 

membandingkan hasil pekerjaan saya dengan hasil 

pekerjaan teman. 

     

23. Saya memanfaatkan waktu luang untuk belajar.      

24. Penjelasan yang disampaikan oleh guru membuat 

saya bingung dan bosan. 

     

25. Saya rajin berangkat sekolah dan mengikuti 

pelajaran IPA. 

     

26. Walaupun saya memperoleh nilai rendah pada mata 

pelajaran IPA, tetapi saya tidak akan putus asa dan 

akan terus berusaha. 

     

27. Saya mencari dan mengerjakan soal-soal latihan 

yang ada dibuku paket, walaupun guru tidak 

meminta untuk mengerjakannya. 

     

28. Saya telah merasa mengerjakan tugas dengan baik, 

tetapi hasilnya masih belum memuaskan. 

     

29. Walaupun saya akrab dengan teman saya, tetapi 

saya akan berusaha untuk bersaing memperoleh 

nilai terbaik saat ulangan IPA. 

     

30. Pada saat ulangan IPA, saya lebih yakin dengan 

jawaban sendiri dari pada jawaban teman. 

     

31. Saya belajar IPA jika ada PR/Tugas saja.      
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No. Pernyataan tanda centang ( √ ) 

SL SR KD JR TP 

32. Saya lebih suka materi IPA lainnya dari pada 

materi Perubahan Sifat Benda. 

     

33. Karena guru menyediakan hadiah menarik bagi 

siswa yang mendapat nilai tinggi, maka saya akan 

belajar dengan rajin untuk mendapatkannya. 

     

34. Jika ada materi yang sulit, saya akan meminta 

bantuan teman dalam kelompok untuk membantu. 

     

35. Saya pasrah mendapat nilai berapapun.      

36. Saya tidak berminat menjadi bintang kelas, karena 

banyak teman yang memiliki kemampuan yang 

lebih tinggi dari saya. 

     

37. Walaupun ada hal-hal yang belum saya pahami 

dalam pelajaran IPA, tetapi saya tidak 

menanyakannya kepada guru. 

     

38. Saya mengikuti kegiatan remidial karena mendapat 

nilai yang kurang bagus. 

     

39. Bagi saya, yang terpenting adalah menyelesaikan 

tugas tepat waktu, tidak peduli bagaimana hasilnya. 

     

40. Saya akan mengerjakan tugas/PR nanti jika sudah 

mendekati batas waktu pengumpulannya. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



331 
 

 

3
3
1
 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Sekolah  : SD Negeri Debong Tengah ... 

Mata Pelajaran :  IPA 

Materi Pokok : Perubahan Sifat Benda 

Kelas / Semester :  V (Lima) / 1 (Satu) 

Waktu pengerjaan : 60 menit 

Lampiran 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk : 

1. Tulislah identitas diri pada kolom yang disediakan. 

2. Berikan pendapat kamu mengenai pembelajaran IPA yang telah kamu ikuti 

selama ini. 

3. Berilah tanda centang ( √ ) pada kolom yang sesuai dengan pendapatmu. 

4. Jawablah dengan jujur dan sebenar-benarnya. Perlu diingat tidak ada 

jawaban yang salah karena ini adalah pendapat, dan setiap orang bebas 

berpendapat. 

5. Keterangan kolom : 

 SL (Selalu), berarti melakukan aktivitas 6 hari dalam seminggu. 

 SR (Sering), berarti melakukan aktivitas 4-5 hari dalam seminggu. 

 KD (Kadang-kadang), berarti melakukan aktivitas 2-3 hari dalam 

seminggu. 

 JR (Jarang), berarti melakukan aktivitas 1 hari dalam seminggu. 

 TP (Tidak Pernah), berarti tidak melakukan aktivitas apapun dalam 

seminggu. 

 

 

 

Catatan : Angket ini hanya untuk mengambil data, sehingga tidak akan 

mempengaruhi nilai siswa. 

NAMA  : . . . . . . . . . . . . . . . . .  

NO.ABSEN : . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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ANGKET MOTIVASI BELAJAR SISWA : 

No. Pernyataan 
tanda centang ( √ ) 

SL SR KD JR TP 

1. 
Saya dapat menyelesaikan tugas-tugas IPA 

disekolah dengan kemampuan sendiri. 

     

2. 
Saya percaya diri saat menyelesaikan tugas IPA 

yang diberikan oleh guru. 

     

3. 
Saya memperhatikan penjelasan yang disampaikan 

oleh guru, dengan sungguh-sungguh. 

     

4. 
Saya belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh 

agar mendapat nilai tinggi dalam pelajaran IPA. 

     

5. 
Jika ada soal IPA yang sulit, saya tidak akan 

menyerah dan terus berusaha menyelesaikannya. 

     

6. 
Saya puas bila telah mengerjakan tugas IPA dengan 

usaha yang semaksimal mungkin. 

     

7. 
Saya rajin berlatih mengerjakan soal-soal IPA, agar 

dapat bersaing dengan teman-teman. 

     

8. 

Saya menggunakan cara tersendiri dalam 

mempelajari mata pelajaran IPA dan tidak 

bergantung pada cara yang diajarkan oleh guru. 

     

9. 

Demi mencapai hasil belajar yang saya harapkan, 

saya belajar IPA setiap malam, sekalipun tidak ada 

PR untuk esok hari. 

     

10. 
Saya tertarik dengan pembelajaran IPA materi: 

Perubahan Sifat Benda. 

     

11. 
Saya berharap agar guru memberi hadiah bagi 

siswa yang aktif dalam pembelajaran IPA. 

     

12. 
Saya senang mengerjakan tugas IPA dengan 

kelompok belajar saya. 

     

13. 

Saya ingin menjadi bintang kelas, walaupun ada 

teman yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi 

dari saya. 

     

14. 

Saya berdiskusi dengan teman untuk meningkatkan 

daya pikir dalam menyelesaikan tugas pelajaran 

IPA. 
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No. Pernyataan 
tanda centang ( √ ) 

SL SR KD JR TP 

15. Saya menyelesaikan tugas tepat waktu.       

16. Saya menyelesaikan tugas-tugas IPA dengan 

bantuan teman ataupun orang lain. 

     

17. Jika diberi tugas IPA oleh guru, saya 

membandingkan hasil pekerjaan saya dengan hasil 

pekerjaan teman. 

     

18. Saya memanfaatkan waktu luang untuk belajar.      

19. Walaupun saya memperoleh nilai rendah pada mata 

pelajaran IPA, tetapi saya tidak akan putus asa dan 

akan terus berusaha. 

     

20. Saya belajar IPA jika ada PR/Tugas saja.      

21. Karena guru menyediakan hadiah menarik bagi 

siswa yang mendapat nilai tinggi, maka saya akan 

belajar dengan rajin untuk mendapatkannya. 

     

22. Jika ada materi yang sulit, saya akan meminta 

bantuan teman dalam kelompok untuk membantu. 

     

23. Saya tidak berminat menjadi bintang kelas, karena 

banyak teman yang memiliki kemampuan yang 

lebih tinggi dari saya. 

     

24. Bagi saya, yang terpenting adalah menyelesaikan 

tugas tepat waktu, tidak peduli bagaimana hasilnya. 

     

25. Saya akan mengerjakan tugas/PR nanti jika sudah 

mendekati batas waktu pengumpulannya. 
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Lampiran 30 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI DEBONG TENGAH 1 

Alamat: Jalan Jalan Teuku Umar No. 1 Kota Tegal Telp.(0283) 342169 

 

Daftar Skor Ujicoba Angket Motivasi Belajar Siswa di Kelas Ujicoba 

SDN Debong Tengah 1 Kota Tegal 

Pembelajaran IPA Materi Perubahan Sifat Benda 
 

No. Nama Siswa Nilai 

 

  No. Nama Siswa Nilai 
1. Danu Dwi Prakoso 77 23. M. Firman Aji Arfianto 80 

2. Septi Setiawan 74 24. Moh. Nurohmat 57.5 

3. Alfi Nurul Azhari 75 25. Moh. Sepudin 78 

4. M. Fajar Adi Dofa 65.5 26. M. Fatulloh Rosyidin 76.5 

5. Syahrul Kusuma Yahya 59 27. M. Miftakhul Akbar 72 

6. Adelia Meisya Saputri 79 28. M. Yazid Arridho 75.5 

7. Afiyatun Imtikhanah 78 29. Nanda Aditya 76.5 

8. Akhmad Nur Fauzi 82.5 30. Navida Lailatul Fauziyah 73 

9. Andhika Ramadhanu 64.5 31. Nisrina Nur Amalia 75 

10. Arya Bagus Maulana 71 32. Nur Aisah 85.5 

11. Ayu Widiarti 76 33. Putri Ayu 73 

12. Dian Kamalia Fitriyani 76 34. Reza Sugianto 71.5 

13. Dwi Anom Samuji 70.5 35. Rina Andriyana 82 

14. Dwi Kusumaningrum 75 36. Rio Firmansyah 76 

15. Endang Rochmiati 81 37. Umi Salamah 77 

16. Fatimah Nursidik 76 38. Vina Afriyani 76.5 

17. Iwan Setiawan 71.5 39. Windi Kartika Sari 79.5 

18. Izda Qummala 76.5 40. Wulan Ma‟rifah 74.5 

19. Juweriyah 82 41. M. Miftakhul Akbar 80 

20. M. Akmal Arsalan  73    

21. Meilysa Nur Maulida 83 Jumlah 3080.5 

22. Moh. Dwi Ramadhan 75  Rata-rata 75.13 

  

 Tegal, Januari 2014 

Mengetahui   

Kepala Sekolah Guru Kelas VI 

 

 

         

Suratinah, S.Pd Solikhin, S.Pd  

NIP. 19610702 198201 2 011 NIP. 19670403 200212 1 003
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Lampiran 31 

 

ANALISIS BUTIR ANGKET 
 

Soal 1-20 

 
 

No. Nama Siswa 
Nomor Soal 

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

1. Danu Dwi Prakoso 5 5 5 5 5 2 5 5 5 3 4 3 5 2 5 4 5 3 4 3 

2. Septi Setiawan 5 4 3 4 4 5 5 5 4 3 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 

3. Alfi Nurul Azhari 4 5 4 5 5 2 2 5 4 3 5 5 1 2 3 2 3 4 5 5 

4. M. Fajar Adi Dofa 4 4 3 5 5 3 1 4 1 3 4 5 2 4 3 4 4 5 3 4 

5. Syahrul Kusuma Yahya 3 4 4 5 3 4 4 5 4 1 2 3 4 3 5 5 3 4 3 4 

6. Adelia Meisya Saputri 5 5 3 5 3 3 5 5 3 3 3 3 4 1 5 5 5 3 5 5 

7. Afiyatun Imtikhanah 3 5 3 5 3 2 5 5 3 3 5 3 3 3 5 5 5 3 3 3 

8. Akhmad Nur Fauzi 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 

9. Andhika Ramadhanu 4 4 4 5 4 3 2 4 3 1 2 5 1 2 5 5 3 4 3 2 

10. Arya Bagus Maulana 3 5 2 4 3 5 5 3 4 3 4 5 3 5 5 3 4 4 3 5 

11. Ayu Widiarti 3 5 3 5 4 5 3 4 5 3 3 4 3 5 5 3 2 5 5 3 

12. Dian Kamalia Fitriyani 3 4 4 5 3 4 4 5 4 1 3 3 4 3 5 5 3 4 3 4 

13. Dwi Anom Samuji 4 5 4 5 5 3 5 4 5 1 2 5 2 5 3 3 5 5 2 2 

14. Dwi Kusumaningrum 3 4 4 5 3 4 4 5 4 1 2 3 4 3 5 5 3 4 3 4 

15. Endang Rochmiati 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 4 5 5 4 3 4 3 

16. Fatimah Nursidik 4 4 3 5 5 4 3 4 5 3 2 4 5 4 5 5 2 2 5 4 

17. Iwan Setiawan 4 5 2 5 5 5 4 4 2 5 4 3 3 4 3 4 5 5 3 4 

18. Izda Qummala 4 4 3 5 5 5 5 5 4 3 5 4 2 3 5 5 5 3 4 5 

19. Juweriyah 4 5 4 4 5 4 5 5 4 2 5 5 3 5 5 5 3 3 4 5 

20. M. Akmal Arsalan  3 4 4 5 3 4 4 5 4 1 3 3 4 3 5 5 3 4 3 4 

21. Meilysa Nur Maulida 4 5 3 5 5 5 5 4 5 1 4 3 3 5 5 5 3 2 4 5 

22. Moh. Dwi Ramadhan 5 5 4 4 5 3 5 5 3 4 3 4 3 2 5 5 4 4 3 5 

23. M. Firman Aji Arfianto 4 5 3 5 5 5 5 5 4 1 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 
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No. Nama Siswa 
Nomor Soal 

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

24. Moh. Nurohmat 4 4 2 5 4 3 4 3 3 2 2 1 3 1 3 4 3 3 2 1 

25. Moh. Sepudin 4 5 3 4 5 5 4 5 5 1 4 5 2 3 5 5 5 4 4 3 

26. M. Fatulloh Rosyidin 4 5 3 5 5 3 5 5 3 4 5 4 2 2 5 4 5 4 5 3 

27. M. Miftakhul Akbar 4 5 4 4 5 5 3 5 2 1 2 1 1 2 5 4 2 2 4 3 

28. M. Yazid Arridho 4 5 3 4 5 5 3 5 3 1 4 3 4 3 5 5 5 4 4 3 

29. Nanda Aditya 4 5 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 3 3 5 5 4 4 5 4 

30. Navida Lailatul Fauziyah 4 4 4 4 5 2 3 4 5 3 3 4 3 2 4 3 2 4 3 5 

31. Nisrina Nur Amalia 5 5 2 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 

32. Nur Aisah 4 4 4 5 5 3 5 5 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 

33. Putri Ayu 5 4 3 5 5 2 5 5 3 4 3 4 2 4 5 4 4 3 1 4 

34. Reza Sugianto 3 4 3 5 4 5 3 4 3 2 3 3 5 3 5 5 3 3 2 3 

35. Rina Andriyana 5 5 4 5 5 5 4 5 5 2 3 5 1 3 5 5 5 3 4 4 

36. Rio Firmansyah 4 5 3 5 4 5 5 5 4 1 2 5 1 3 5 5 5 3 4 5 

37. Umi Salamah 5 5 5 5 4 2 3 3 3 3 3 5 3 3 5 5 3 3 3 4 

38. Vina Afriyani 5 4 3 5 5 3 5 5 5 4 3 5 3 3 5 5 4 4 4 5 

39. Windi Kartika Sari 5 5 3 4 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 4 3 3 3 

40. Wulan Ma‟rifah 4 5 3 5 5 4 5 4 3 1 3 4 5 4 5 5 5 4 3 4 

41. M. Miftakhul Akbar 3 3 3 5 5 3 3 3 5 3 5 3 5 5 5 5 2 5 5 3 

Total 126 137 119 137 142 122 132 144 116 82 123 129 107 139 150 135  144 123  117 128 
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Soal 21 – 40 

 

No. Nama Siswa 
Nomor Soal 

Skor Total 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

1. Danu Dwi Prakoso 5 5 4 2 2 5 5 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 4 154 

2. Septi Setiawan 3 2 4 3 5 5 4 4 4 5 2 1 4 5 1 2 3 2 2 1 148 

3. Alfi Nurul Azhari 4 5 5 5 5 5 4 2 3 5 5 5 1 2 2 3 4 3 4 4 150 

4. M. Fajar Adi Dofa 1 2 5 4 4 4 4 5 3 2 3 1 4 5 2 1 2 3 3 2 131 

5. Syahrul Kusuma Yahya 4 3 4 5 5 5 3 3 5 4 3 3 5 3 5 5 3 2 3 4 141 

6. Adelia Meisya Saputri 3 3 5 3 5 5 3 3 5 5 3 3 5 3 5 5 3 4 5 3 158 

7. Afiyatun Imtikhanah 3 3 5 3 5 5 3 3 5 3 3 5 5 3 3 5 5 4 5 5 156 

8. Akhmad Nur Fauzi 4 4 3 5 5 5 3 3 4 5 3 5 5 5 1 5 1 1 4 4 165 

9. Andhika Ramadhanu 1 3 3 5 5 5 1 3 1 4 2 0 4 5 3 4 5 4 1 4 129 

10. Arya Bagus Maulana 2 2 5 5 5 4 4 3 4 1 5 5 5 3 1 1 1 2 1 5 142 

11. Ayu Widiarti 3 4 3 3 5 5 3 4 3 5 4 3 4 3 2 5 3 5 4 3 152 

12. Dian Kamalia Fitriyani 4 3 5 5 5 5 3 3 5 4 3 3 5 3 5 5 3 2 3 4 152 

13. Dwi Anom Samuji 4 1 4 5 4 5 2 3 3 2 4 5 4 3 3 4 3 1 4 2 141 

14. Dwi Kusumaningrum 4 3 4 5 5 5 3 3 5 4 3 3 5 3 5 5 3 2 3 4 150 

15. Endang Rochmiati 3 2 4 3 5 5 3 4 5 5 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 162 

16. Fatimah Nursidik 4 3 5 4 5 5 2 4 5 2 5 3 5 2 3 5 3 4 1 4 152 

17. Iwan Setiawan 2 3 4 2 5 5 4 4 5 5 2 2 3 5 1 2 2 3 3 2 143 

18. Izda Qummala 3 1 4 5 5 5 3 4 5 4 3 2 5 4 3 5 3 1 1 3 153 

19. Juweriyah 4 2 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 2 2 5 3 3 5 4 164 

20. M. Akmal Arsalan  4 3 5 5 5 5 3 3 5 4 3 3 5 3 5 5 3 2 3 4 132 

21. Meilysa Nur Maulida 3 2 3 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 4 5 5 4 3 4 5 166 

22. Moh. Dwi Ramadhan 3 4 4 3 5 5 5 4 3 5 2 3 5 3 2 2 4 1 2 4 150 

23. M. Firman Aji Arfianto 4 4 3 5 5 5 3 3 4 5 3 5 5 3 1 5 1 2 4 4 160 

24. Moh. Nurohmat 2 2 3 5 5 4 1 3 5 0 1 4 3 3 4 1 1 1 5 5 115 

25. Moh. Sepudin 4 2 3 4 4 5 4 3 5 5 5 5 3 2 3 5 4 0 5 4 156 

26. M. Fatulloh Rosyidin 4 3 5 4 4 5 3 1 4 5 4 3 5 0 3 4 5 5 1 4 153 

27. M. Miftakhul Akbar 4 4 2 3 5 4 2 4 5 5 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 144 
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No. 
Nama Siswa Nomor Soal 

Skor Total 
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

28. M. Yazid Arridho 4 2 4 3 4 5 4 3 5 5 5 1 3 2 3 5 4 2 5 4 151 

29. Nanda Aditya 2 1 3 3 5 5 4 4 5 5 3 3 5 3 3 3 3 3 1 3 153 

30. Navida Lailatul Fauziyah 2 3 4 5 5 4 3 2 3 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 146 

31. Nisrina Nur Amalia 1 2 5 3 5 5 3 4 3 4 3 2 4 5 2 3 2 2 2 3 150 

32. Nur Aisah 4 5 4 5 4 5 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 2 4 171 

33. Putri Ayu 3 4 5 5 4 2 4 4 5 4 1 2 5 4 2 4 3 3 2 5 146 

34. Reza Sugianto 3 3 3 5 4 4 3 2 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 5 143 

35. Rina Andriyana 4 4 4 4 5 5 3 5 4 5 3 4 5 4 3 5 3 5 2 4 164 

36. Rio Firmansyah 3 1 4 5 5 5 3 2 5 4 4 2 5 5 3 5 3 4 2 3 152 

37. Umi Salamah 4 3 4 5 5 5 3 4 3 4 4 5 3 3 4 5 4 3 4 4 154 

38. Vina Afriyani 3 1 5 2 5 5 4 4 3 5 2 3 5 5 2 1 5 3 2 3 153 

39. Windi Kartika Sari 3 2 4 3 5 5 3 4 5 5 3 3 4 3 4 5 3 4 4 3 159 

40. Wulan Ma‟rifah 3 2 4 1 5 3 3 4 1 5 3 4 5 4 1 5 4 4 3 4 149 

41. M. Miftakhul Akbar 3 3 5 5 5 5 3 3 5 5 4 4 5 3 3 5 3 3 5 4 160 

Total 115 109 118 130 155  151   119 128 145  149 90  104  140  119 91  113  105 74 79 113 4899 
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Lampiran 32 

Out put SPSS versi 17 

UJI VALIDITAS BUTIR ANGKET 

Soal 1 – 20 

  Correlations 

  No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9 No.10 No.11 No.12 No.13 No.14 No.15 No.16 No.17 No.18 No.19 No.20 

Tota
l 

Pearson Correlation    .540 .537
*
 .098 .473 .650

**
 .123

**
 .611

*
 .464 .614

*
 .465 .539

*
 .372

*
 .567

*
 .413 .247 .685 .270 .389

**
 .425

**
 .120 

Sig. (2-tailed) .610 .080 .006 .982 .000 .000 .023 .808 .071 .057 .063 .051 .060 .355 .021 .056 .002 .061 .079 .005 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
  a. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 

  **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

Soal 21 – 40 

  Correlations 

  No.21 No.22 No.23 No.24 No.25 No.26 No.27 No.28 No.29 No.30 No.31 No.32 No.33 No.34 No.35 No.36 No.37 No.38 No.39 No.40 

Tota
l 

Pearson Correlation .592
**
 .442 .391 .211 .517 .321

**
 .266 .212

*
 .184 .117 .525 .300

**
 .379 .308

**
 .270 .602

**
 .275 .277 .423 .144 

Sig. (2-tailed) .086 .135 .377 .024 .298 .107 .004 .037 .023 .047 .133 .005 .533 .102 .024 .070 .022 .031 .809 .042 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
  a. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 

  **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Lampirann 33 

REKAPITULASI UJI VALIDITAS 

UJI COBA ANGKET MOTIVASI BELAJAR SISWA 

rtabel = 0.308; taraf signifikansi 0.05; n= 41 
 

Nomor 

Item 

Pearson Correlations 

(r11) 
r  tabel Validitas 

 

Nomor 

Item 

Pearson Correlations 

(r11) 
r  tabel Validitas 

1 0.540 0.308 Valid 21 0.592 0.308 valid 

2 0.537 0.308 Valid 22 0.442 0.308 valid 

3 0.098 0.308 Tidak valid 23 0.391 0.308 valid 

4 0.473 0.308 Valid 24 0.211 0.308 Tidak valid 

5 0.650 0.308 Valid 25 0.517 0.308 valid 

6 0.123 0.308 Tidak valid 26 0.321 0.308 valid 

7 0.611 0.308 Valid 27 0.266 0.308 Tidak valid 

8 0.464 0.308 valid 28 0.212 0.308 Tidak valid 

9 0.614 0.308 Valid 29 0.184 0.308 Tidak valid 

10 0.465 0.308 Valid 30 0.117 0.308 Tidak valid 

11 0.539 0.308 Valid 31 0.525 0.308 valid 

12 0.372 0.308 Valid 32 0.300 0.308 Tidak valid 

13 0.567 0.308 Valid 33 0.379 0.308 valid 

14 0.413 0.308 Valid 34 0.308 0.308 valid 

15 0.247 0.308 Tidak Valid 35 0.270 0.308 Tidak valid 

16 0.685 0.308 Valid 36 0.602 0.308 Valid 

17 0.270 0.308 Tidak valid 37 0.275 0.308 Tidak valid 

18 0.389 0.308 Valid 38 0.277 0.308 Tidak valid 

19 0.425 0.308 valid 39 0.423 0.308 valid 

20 0.120 0.308 Tidak valid 40 0.144 0.308 Tidak valid 
 

Keterangan: baris hijau menandakan soal tersebut tidak valid, yaitu sejumlah 15 soal. Soal yang valid berjumlah 25 soal. 
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Lampiran 34 

Out put SPSS v.20 

  Uji Reliabilitas Angket 

 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 41 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 41 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.844 25 

 

 

 

Item-Total Statistics 

Item Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item1 92.05 159.248 .396 .838 

item2 91.76 157.539 .426 .837 

item4 91.71 156.762 .471 .835 

item5 91.61 156.944 .504 .835 

item7 91.93 155.120 .498 .834 

Item8 91.37 154.188 .620 .831 

item9 92.32 156.372 .411 .837 

item10 93.46 160.405 .274 .842 
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Item Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item11 92.34 156.180 .479 .835 

item12 92.00 158.650 .430 .837 

item13 92.71 148.912 .476 .835 

item14 91.85 159.178 .430 .837 

item16 91.73 150.451 .550 .831 

item18 92.27 160.201 .347 .839 

item19 92.39 162.294 .254 .842 

item20 92.07 156.670 .471 .835 

item21 92.51 159.256 .490 .836 

item22 92.83 165.545 .086 .850 

Item23 92.51 161.206 .261 .843 

item25 91.24 161.339 .406 .838 

item26 91.39 161.094 .431 .838 

item31 93.12 153.010 .436 .836 

item33 91.68 160.172 .344 .839 

item34 92.32 160.522 .305 .841 

item36 92.37 159.788 .269 .843 

item39 93.41 166.149 .094 .848 

 

Adapun untuk menginterpretasi nilai r menurut Arikunto (2010: 109) 

adalah sebagai berikut: 

Besarnya nilai r Interpretasi Jumlah item 

0,81 - 1,00 

0,61 - 0,80 

0,41 - 0,60 

0,21 - 0,40 

0,00 - 0,20 

Tinggi 

Cukup 

Agak Rendah 

Rendah 

Sangat Rendah (Tak 

Berkorelasi) 

25 

0 

0 

0 

Jumlah 25 
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Lampiran 35 

KESIMPULAN HASIL UJI COBA 

ANGKET MOTIVASI BELAJAR SISWA 
 

Nomor 

Item 
Validitas Reliabilitas Keputusan 

 

Nomor 

Item 
Validitas Reliabilitas Keputusan 

1 Valid Reliabel Digunakan 21 valid Reliabel Digunakan 

2 Valid Reliabel Digunakan 22 valid Reliabel Tidak Digunakan 

3 Tidak valid Reliabel Tidak Digunakan 23 valid Reliabel Digunakan 

4 Valid Reliabel Digunakan 24 Tidak valid Reliabel Tidak Digunakan 

5 Valid Reliabel Digunakan 25 valid Reliabel Digunakan 

6 Tidak valid Reliabel Tidak Digunakan 26 valid Reliabel Digunakan 

7 Valid Reliabel Digunakan 27 Tidak valid Reliabel Tidak Digunakan 

8 Valid Reliabel Digunakan 28 Tidak valid Reliabel Tidak Digunakan 

9 Valid Reliabel Digunakan 29 Tidak valid Reliabel Tidak Digunakan 

10 Valid Reliabel Digunakan 30 Tidak valid Reliabel Tidak Digunakan 

11 Valid Reliabel Digunakan 31 valid Reliabel Digunakan 

12 Valid Reliabel Digunakan 32 Tidak valid Reliabel Tidak Digunakan 

13 Valid Reliabel Digunakan 33 valid Reliabel Digunakan 

14 Valid Reliabel Digunakan 34 valid Reliabel Digunakan 

15 Tidak Valid Reliabel Tidak Digunakan 35 Tidak valid Reliabel Tidak Digunakan 

16 Valid Reliabel Digunakan 36 Valid Reliabel Digunakan 

17 Tidak valid Reliabel Tidak Digunakan 37 Tidak valid Reliabel Tidak Digunakan 

18 Valid Reliabel Digunakan 38 Tidak valid Reliabel Tidak Digunakan 

19 Valid Reliabel Digunakan 39 valid Reliabel Digunakan 

20 Tidak Valid Reliabel Tidak Digunakan 40 Tidak valid Reliabel Tidak Digunakan 
 

Keterangan: baris hijau menandakan soal tersebut tidak memenuhi syarat sebagai instrumen penelitian, sehingga tidak dapat 

digunakan. Soal yang dapat digunakan adalah 25 butir. 
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Lampiran 36 

Perhitungan Manual 

Cara Membuat Tabel Distribusi Frekuensi 

Data Pretest Siswa 

 

 Kelas Eksperimen 

Diketahui : n = 29; min = 35; max = 80; r = 45 

 

k = 1 + 3,3 log n 

 = 1 + 3,3 log 29 

 =  1 + 3,3 (1,46) 

 =  1 + 4,82 

 = 5,82 (dibulatkan menjadi 6)  

 

I  = 
 

 
 = 

  

 
 = 7,5 (dibulatkan menjadi 8) 

 

Jadi:  batas bawah  =  35 

  Isi tiap kelas = 8 

  Panjang kelas  =  6 

 

 Kelas Kontrol 

Diketahui : n = 22; min = 35; max = 75; r = 40 

 

k = 1 + 3,3 log n 

 = 1 + 3,3 log 22 

 =  1 + 3,3 (1,34) 

 =  1 + 4,42 

 = 5,42 (dibulatkan menjadi 5)  

 

I  = 
 

 
 = 

  

 
 = 8 

 

Jadi:  batas bawah  =  35 

  Isi tiap kelas = 8 

  Panjang kelas  =  5 
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Lampiran 37 

Perhitungan Manual 

Cara Membuat Tabel Distribusi Frekuensi 

Data Nilai Posttest IPA Siswa 

 

 Kelas Eksperimen 

Diketahui : n = 29; min = 70; max = 100; r = 30 

 

k = 1 + 3,3 log n 

 = 1 + 3,3 log 22 

 =  1 + 3,3 (1,46) 

 =  1 + 4,82 

 = 5,82 (dibulatkan menjadi 6)  

 

I  = 
 

 
 = 

  

 
 = 5 

 

Jadi:  batas bawah  =  70 

  Isi tiap kelas = 5 

  Panjang kelas  =  6 

 

 Kelas Kontrol 

Diketahui : n = 22; min = 60; max = 95; r = 35 

 

k = 1 + 3,3 log n 

 = 1 + 3,3 log 22 

 =  1 + 3,3 (1,34) 

 =  1 + 4,42 

 = 5,42 (dibulatkan menjadi 5)  

 

I  = 
 

 
 = 

  

 
 = 7 

 

Jadi:  batas bawah  =  60 

  Isi tiap kelas = 7 

  Panjang kelas  =  5 
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Lampiran 38 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI DEBONG TENGAH 1 

Alamat: Jalan Jalan Teuku Umar No. 1 Kota Tegal Telp.(0283)  

 

Daftar Nilai Pretest Sampel Kelas V 

SDN Debong Tengah 1 Kota Tegal 

Pembelajaran IPA 

 

No. Nama Siswa Skor 

 

No. Nama Siswa Skor 

1. Fauziyahtun Solicha 40 17. Rehanda Nur Fitriani 70 

2. Ade Rozanah 65 18. Rohmatul Jannah 55 

3. Adinda Fani Arsita 50 19. Salman Al Farisi 60 

4. Ahmad Bayu Ichwani 80 20. Sepgiani Hildiasih P 70 

5. Devista Anggi M. 60 21. Siti Nur Azizah 60 

6. Difana Nur Halizah 35 22. Siti Nur Baiti 40 

7. Fahrizal Aditya 45 23. Valen Pritawiani 40 

8. Fera Eliza 80 24. Valerian Al Sbani 60 

9. Hanik Nurul Inayah 50 25. Winda Riski 45 

10. Irhas Royhan 55 26. Yudha Putra Syafala 60 

11. Milla Hanifah 80 27. Zahrina S. 70 

12. M. Fajar S. U 55 28. Nurul Hikmah 55 

13. Rofik D. R. 60 29. Indra Maulana 80 

14. M. Abdillah Mutaqien 75 Jumlah 1700 

15. Permana A 50 
Rata-rata 58.62 

16. Rani Tria Ning Tyas 55 

 

Tegal,   Januari 2014 

Mengetahui,   

Kepala Sekolah Guru Kelas V 

 

  

Suratinah, S.Pd.  Suciati, S.Pd.  

NIP. 19610702 198201 2 011 NIP. 19580228 197802 2 006 
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Lampiran 39 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI DEBONG TENGAH 3 

Alamat: Jalan Jalan Teuku Umar No. 1 Kota Tegal  

 

Daftar Nilai Pretest Sampel Kelas V 

SDN Debong Tengah 3 Kota Tegal 

Pembelajaran IPA 

 

No. Nama Siswa Skor 

 

No. Nama Siswa Skor 

1. Doni Iman Rizki 65 14. Novel Ruben Santosa 70 

2. Aditya Firmansyah 75 15. Mohamad Zidan Nuron 75 

3. Imas Aenun Khanafi 65 16. Jean Ruben Santosa 60 

4. Ismi Syarofah 70 17. Yoga Dwi Prastiyo 45 

5. Moh. Chaerun Ichsan 60 18. Yeni Nur Fitri 60 

6. Mohamad Nursidik 70 19. Meta Yuni Arzeti 55 

7. Rizqi Ramadhon 55 20. Nurhayati 45 

8. Setyaji Prayogi 60 21. Lulu Aulia Syahputri 55 

9. Yusuf Musthofa 50 22 Syifa Qurotul Aini 35 

10. Avin Catur Oktavian 65    

11. Agus Doni Wijaya 70    

12 Ayu Distiara 45 Jumlah 1315 

13 Azizah Febi Maharani 65 Rata-rata 59.77 

 

 

 Tegal, Januari 2014 

Mengetahui,   

Plt. Kepala Sekolah Guru Kelas V 

 

  

Suratinah, S.Pd. Fitri Taryani, S.Pd.  

NIP. 19610702 198201 2 011 NIP. 19840702 201101 2 013 
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Lampiran 40 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI DEBONG TENGAH 1 

Alamat: Jalan Jalan Teuku Umar No. 1 Kota Tegal  

 

Daftar Skor Motivasi Belajar Sampel Kelas V (Pretest) 

SDN Debong Tengah 1 Kota Tegal 

Pembelajaran IPA 

 

No. Nama Siswa Skor 

 

No. Nama Siswa Skor 

1. Fauziyahtun Solicha 82.4 17. Rehanda Nur Fitriani 84 

2. Ade Rozanah 80.8 18. Rohmatul Jannah 76 

3. Adinda Fani Arsita 74.4 19. Salman Al Farisi 69.6 

4. Ahmad Bayu Ichwani 82.4 20. Sepgiani Hildiasih P 72.8 

5. Devista Anggi M. 80 21. Siti Nur Azizah 67.2 

6. Difana Nur Halizah 67.2 22. Siti Nur Baiti 74.4 

7. Fahrizal Aditya 72.8 23. Valen Pritawiani 75.2 

8. Fera Eliza 75.2 24. Valerian Al Sbani 74.4 

9. Hanik Nurul Inayah 75.2 25. Winda Riski 72.8 

10. Irhas Royhan 76.8 26. Yudha Putra Syafala 80.8 

11. Milla Hanifah 80.8 27. Zahrina S. 84.8 

12. M. Fajar S. U 74.4 28. Nurul Hikmah 73.6 

13. Rofik D. R. 78.4 29. Indra Maulana 80.8 

14. M. Abdillah Mutaqien 72.8 Jumlah 2205.6 

15. Permana A 74.4 
Rata-rata 76.055 

16. Rani Tria Ning Tyas 71.2 

 

Tegal,   Januari 2014 

Mengetahui,   

Kepala Sekolah Guru Kelas V 

 

  

Suratinah, S.Pd.  Suciati, S.Pd. 

NIP. 19610702 198201 2 011 NIP. 19580228 197802 2 006 
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Lampiran 41 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI DEBONG TENGAH 3 

Alamat: Jalan Jalan Teuku Umar No. 1 Kota Tegal  

 

Daftar Skor Motivasi Belajar Sampel Kelas V (Pretest) 

SDN Debong Tengah 3 Kota Tegal 

Pembelajaran IPA 

 

No. Nama Siswa Skor 

 

No. Nama Siswa Skor 

1. Doni Iman Rizki 79.2 14. Novel Ruben Santosa 80 

2. Aditya Firmansyah 71.2 15. Mohamad Zidan Nuron 80.8 

3. Imas Aenun Khanafi 83.2 16. Jean Ruben Santosa 76.8 

4. Ismi Syarofah 85.6 17. Yoga Dwi Prastiyo 65.6 

5. Moh. Chaerun Ichsan 72 18. Yeni Nur Fitri 74.4 

6. Mohamad Nursidik 71.2 19. Meta Yuni Arzeti 80 

7. Rizqi Ramadhon 66.4 20. Nurhayati 66.4 

8. Setyaji Prayogi 71.2 21. Lulu Aulia Syahputri 84 

9. Yusuf Musthofa 80 22 Syifa Qurotul Aini 77.6 

10. Avin Catur Oktavian 81.6    

11. Agus Doni Wijaya 73.6    

12 Ayu Distiara 78.4 Jumlah 1680 

13 Azizah Febi Maharani 80.8 Rata-rata 76.36 

 

 

 Tegal, Januari 2014 

Mengetahui,   

Plt. Kepala Sekolah Guru Kelas V 

 

  

Suratinah, S.Pd. Fitri Taryani, S.Pd. 

NIP. 19610702 198201 2 011 NIP. 19840423 200903 1 002 
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Lampiran 42 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI DEBONG TENGAH 1 

Alamat: Jalan Jalan Teuku Umar No. 1 Kota Tegal Telp.(0283)  

 

Daftar Nilai Posttest Sampel Kelas V 

SDN Debong Tengah 1 Kota Tegal 

Pembelajaran IPA 

Materi Perubahan Sifat Benda 

 

No. Nama Siswa Skor 

 

No. Nama Siswa Skor 

1. Fauziyahtun Solicha 85 17. Rehanda Nur Fitriani 90 

2. Ade Rozanah 90 18. Rohmatul Jannah 80 

3. Adinda Fani Arsita 80 19. Salman Al Farisi 75 

4. Ahmad Bayu Ichwani 95 20. Sepgiani Hildiasih P 95 

5. Devista Anggi M. 90 21. Siti Nur Azizah 100 

6. Difana Nur Halizah 70 22. Siti Nur Baiti 85 

7. Fahrizal Aditya 75 23. Valen Pritawiani 85 

8. Fera Eliza 95 24. Valerian Al Sbani 85 

9. Hanik Nurul Inayah 75 25. Winda Riski 85 

10. Irhas Royhan 80 26. Yudha Putra Syafala 70 

11. Milla Hanifah 100 27. Zahrina S. 90 

12. M. Fajar S. U 80 28. Nurul Hikmah 85 

13. Rofik D. R. 85 29. Indra Maulana 85 

14. M. Abdillah Mutaqien 90 Jumlah 2470 

15. Permana A 85 
Rata-rata 85.17 

16. Rani Tria Ning Tyas 85 

 

Tegal,   Januari 2014 

Mengetahui,   

Kepala Sekolah Guru Kelas V 

 

  

Suratinah, S.Pd.  Suciati, S.Pd.  

NIP. 19610702 198201 2 011 NIP. 19580228 197802 2 006 
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Lampiran 43 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI DEBONG TENGAH 3 

Alamat: Jalan Jalan Teuku Umar No. 1 Kota Tegal  

 

Daftar Nilai Posttest Sampel Kelas V 

SDN Debong Tengah 3 Kota Tegal 

Pembelajaran IPA 

Materi Perubahan Sifat Benda 

 

No. Nama Siswa Skor 

 

No. Nama Siswa Skor 

1. Doni Iman Rizki 60 14. Novel Ruben Santosa 80 

2. Aditya Firmansyah 80 15. Mohamad Zidan Nuron 75 

3. Imas Aenun Khanafi 75 16. Jean Ruben Santosa 85 

4. Ismi Syarofah 85 17. Yoga Dwi Prastiyo 75 

5. Moh. Chaerun Ichsan 75 18. Yeni Nur Fitri 85 

6. Mohamad Nursidik 75 19. Meta Yuni Arzeti 75 

7. Rizqi Ramadhon 60 20. Nurhayati 80 

8. Setyaji Prayogi 70 21. Lulu Aulia Syahputri 95 

9. Yusuf Musthofa 65 22 Syifa Qurotul Aini 70 

10. Avin Catur Oktavian 90    

11. Agus Doni Wijaya 75    

12 Ayu Distiara 80 Jumlah 1685 

13 Azizah Febi Maharani 75 Rata-rata 76.59 

 

 

 Tegal, Januari 2014 

Mengetahui,   

Plt. Kepala Sekolah Guru Kelas V 

 

  

Suratinah, S.Pd. Fitri Taryani, S.Pd. 

NIP. 19610702 198201 2 011 NIP. 19840702 201101 2 013 

 

 

 

 



352 

 

 

3
5
2
 

Lampiran 44 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI DEBONG TENGAH 1 

Alamat: Jalan Jalan Teuku Umar No. 1 Kota Tegal Telp.(0283)  

 

Daftar Skor Motivasi Belajar Sampel Kelas V (Posttest) 

SDN Debong Tengah 1 Kota Tegal 

Pembelajaran IPA 

Materi Perubahan Sifat Benda 

 

No. Nama Siswa Skor 

 

No. Nama Siswa Skor 

1. Fauziyahtun Solicha 82.4 17. Rehanda Nur Fitriani 89.6 

2. Ade Rozanah 88 18. Rohmatul Jannah 84 

3. Adinda Fani Arsita 74.4 19. Salman Al Farisi 72.8 

4. Ahmad Bayu Ichwani 90.4 20. Sepgiani Hildiasih P 89.6 

5. Devista Anggi M. 88 21. Siti Nur Azizah 92 

6. Difana Nur Halizah 82.4 22. Siti Nur Baiti 80.8 

7. Fahrizal Aditya 76 23. Valen Pritawiani 84.8 

8. Fera Eliza 88 24. Valerian Al Sbani 89.6 

9. Hanik Nurul Inayah 81.6 25. Winda Riski 80 

10. Irhas Royhan 81.6 26. Yudha Putra Syafala 84 

11. Milla Hanifah 91.2 27. Zahrina S. 89.6 

12. M. Fajar S. U 76 28. Nurul Hikmah 79.2 

13. Rofik D. R. 80 29. Indra Maulana 81.6 

14. M. Abdillah Mutaqien 76.8 Jumlah 2409.6 

15. Permana A 78.4 
Rata-rata 83.09 

16. Rani Tria Ning Tyas 76.8 

 

Tegal,   Januari 2014 

Mengetahui,   

Kepala Sekolah Guru Kelas V 

 

  

Suratinah, S.Pd.  Suciati, S.Pd.  

NIP. 19610702 198201 2 011 NIP. 19580228 197802 2 006 
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Lampiran 45 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI DEBONG TENGAH 3 

Alamat: Jalan Jalan Teuku Umar No. 1 Kota Tegal  

 

Daftar Skor Motivasi Belajar Sampel Kelas V (Posttest) 

SDN Debong Tengah 3 Kota Tegal 

Pembelajaran IPA 

Materi Perubahan Sifat Benda 

 

No. Nama Siswa Skor 

 

No. Nama Siswa Skor 

1. Doni Iman Rizki 80.8 14. Novel Ruben Santosa 79.2 

2. Aditya Firmansyah 69.6 15. Mohamad Zidan Nuron 81.6 

3. Imas Aenun Khanafi 83.2 16. Jean Ruben Santosa 76 

4. Ismi Syarofah 88 17. Yoga Dwi Prastiyo 78.4 

5. Moh. Chaerun Ichsan 76 18. Yeni Nur Fitri 75.2 

6. Mohamad Nursidik 74.4 19. Meta Yuni Arzeti 80.8 

7. Rizqi Ramadhon 80 20. Nurhayati 67.2 

8. Setyaji Prayogi 69.6 21. Lulu Aulia Syahputri 83.2 

9. Yusuf Musthofa 80 22 Syifa Qurotul Aini 78.4 

10. Avin Catur Oktavian 81.6    

11. Agus Doni Wijaya 75.2    

12 Ayu Distiara 79.2 Jumlah 1716.8 

13 Azizah Febi Maharani 79.2 Rata-rata 78.03 

 

 

 Tegal, Januari 2014 

Mengetahui,   

Plt. Kepala Sekolah Guru Kelas V 

 

  

Suratinah, S.Pd. Fitri Taryani, S.Pd. 

NIP. 19610702 198201 2 011              NIP. 19840702 201101 2 013 
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Lampiran 46 

OUTPUT SPSS VERSI 20 

UJI NORMALITAS DATA SKOR MOTIVASI BELAJAR 

PEMBELAJARAN IPA 

MATERI PERUBAHAN SIFAT BENDA 

 

Explore 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Eksperimen 29 100.0% 0 0.0% 29 100.0% 

Kontrol 22 100.0% 0 0.0% 22 100.0% 

 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Eksperimen .155 29 .073 .947 29 .156 

Kontrol .166 22 .118 .949 22 .300 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Lampiran 47 

OUTPUT SPSS VERSI 20 

T-TES DATA SKOR MOTIVASI BELAJAR 

PEMBELAJARAN IPA 

MATERI PERUBAHAN SIFAT BENDA 

 

T-TES 

 

Group Statistics 

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Nilai 
Eksperimen 29 83.090 5.5907 1.0382 

Kontrol 22 78.036 4.8926 1.0431 

 

 

Independent Samples Test 

 Nilai 

Equal 

variances 

assumed 

Equal 

variances not 

assumed 

Levene's Test for 

Equality of Variances 

F 1.449  

Sig. .234  

t-test for Equality of 

Means 

T 3.371 3.434 

Df 49 47.934 

Sig. (2-tailed) .001 .001 

Mean Difference 5.0533 5.0533 

Std. Error Difference 1.4993 1.4717 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower 2.0404 2.0942 

Upper 8.0662 8.0124 
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Lampiran 48 

OUTPUT SPSS VERSI 20 

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 29 100.0% 0 0.0% 29 100.0% 

Kontrol 22 100.0% 0 0.0% 22 100.0% 

 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Eksperimen .181 29 .116 .951 29 .189 

Kontrol .215 22 .110 .933 22 .141 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Lampiran 49 

OUTPUT SPSS VERSI 20 

T-TES DATA NILAI HASIL BELAJAR 

PEMBELAJARAN IPA 

MATERI PERUBAHAN SIFAT BENDA 

 

T-TES 

 

Group Statistics 

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Nilai 
Eksperimen 29 85.17 7.847 1.457 

Kontrol 22 78.18 9.200 1.961 

 

 

Independent Samples Test 

 Nilai 

Equal 

variances 

assumed 

Equal 

variances not 

assumed 

Levene's Test for Equality 

of Variances 

F 1.106  

Sig. .298  

t-test for Equality of 

Means 

T 2.925 2.861 

Df 49 41.172 

Sig. (2-tailed) .005 .007 

Mean Difference 6.991 6.991 

Std. Error Difference 2.390 2.443 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower 2.188 2.057 

Upper 11.793 11.925 
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Lampiran 50 
 

LEMBAR PENGAMATAN 

PELAKSANAAN MODEL CHILDREN LEARNING IN SCIENCE (CLIS) 

TERHADAP GURU 

DI SD NEGERI DEBONG TENGAH 1 KOTA TEGAL 

TAHUN 2013 

 

Kelas   : V (Lima) 

Guru Pengampu : Suciati, S.Pd. 

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 Mengkondisikan semua siswa 

untuk berdoa menurut agama dan 

kepercayaan masing-masing 

√ √ 

Melakukan presensi terhadap 

siswa 
√ √ 

Menyiapkan alat-alat pelajaran √ √ 

2. Guru membimbing 

siswa pada tahap 

Orientasi 

 

 

Memberikan pertanyaan untuk 

memancing pendapat dan gagasan 

siswa 

√ √ 

Mendemonstrasikan proses 

perubahan sifat benda (pencairan 

es) 

√ √ 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 
√ √ 

3.  Guru membimbing 

siswa pada tahap 

Pemunculan 

Gagasan 

 

Mengajukan tanya jawab seputar 

perubahan sifat benda dalam 

kehidupan sehari-hari 

√ √ 

Membimbing siswa memahami 

pertanyaan berdasarkan 

pengetahuan awal yang 

dimilikinya 

√ √ 
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4.  Guru membimbing 

siswa pada tahap 

Pengungkapan Dan 

Pertukaran Gagasan  

 

Memimpin pembagian kelompok √ √ 

Memimpin siswa mendiskusikan 

jawaban-jawaban pertanyaan dari 

tahap sebelumnya dalam 

kelompok kecil 

√ √ 

Membimbing jalannya diskusi 

menjawab pertanyaan pada LKPD 
√ √ 

Membimbing salah satu anggota 

kelompok melaporkan hasil 

diskusi ke seluruh kelas 

√ √ 

5.  Guru membimbing 

siswa pada tahap 

Pembukaan Pada 

Situasi Konflik 

Membimbing siswa mencari 

beberapa perbedaan antara konsep 

awal mereka dengan konsep 

ilmiah yang ada dalam buku teks 

berdasarkan hasil diskusi 

√ √ 

6.  Guru membimbing 

siswa pada tahap 

Konstruksi Gagasan 

Baru Dan Evaluasi  

 

Memberikan penjelasan tentang 

langkah-langkah menjawab 

pertanyaan LKPD melalui 

percobaan secara berkelompok/ 

diskusi 

√ √ 

Membimbing siswa melakukan 

percobaan mengamati perubahan 

sifat benda secara langsung 

√ √ 

7. Guru membimbing 

siswa pada tahap 

Penerapan Gagasan  

 

Membimbing siswa untuk 

menyampaikan hasil percobaan 

didepan kelas 

√ √ 

Membimbing siswa untuk 

menanggapi hasil percobaan 

yang telah dipaparkan oleh 

kelompok lain. 

√ √ 

8 Guru membimbing 

siswa pada tahap 

Pemantapan 

Gagasan 

Mengungkapkan salah satu 

konsepsi awal siswa kemudian 

membandingkan dengan hasil 

percobaan 

√ √ 

Melakukan tanya jawab kepada 

siswa seputar perubahan sifat 

benda untuk memantapkan 

gagasan 

√ √ 
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9 Penutupan Membimbing siswa membuat 

membuat rangkuman/simpulan.  √ √ 

Memberikan evaluasi terhadap 

kegiatan yang sudah 

dilaksanakan dengan 

memberikan soal evaluasi. 

√ √ 

 
Guru Pengampu 
 

 

 

 

 

Suciati, S.Pd. 

NIP. 19580228 197802 2 006 

Pelaksana 

Pembelajaran 
 

 

 

 

Fariz Budiarto 

NIM. 1401409213 
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LEMBAR PENGAMATAN 

PELAKSANAAN MODEL CHILDREN LEARNING IN SCIENCE (CLIS) 

TERHADAP SISWA 

DI SD NEGERI DEBONG TENGAH 1 KOTA TEGAL TAHUN 2013 

 

Kelas   : V (Lima) 

Guru Pengampu : Suciati, S.Pd. 

Petunjuk Penggunaan 

Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom Tanda Cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak dalam proses pembelajaran.  

 

No. Aspek yang 

Diamati 

Deskriptor Pertemuan 

Ke-1 

Pertemuan 

Ke-2 

1. Pendahuluan Berdoa menurut agama dan 

kepercayaan masing-masing 
√ √ 

Memperhatikan penjelasan guru 

untuk memulai pelajaran 
√ √ 

Menyiapkan alat-alat pelajaran √ √ 

2. Tahap Orientasi Menjawab pertanyaan yang 

diberikan guru 
√ √ 

Memperhatikan demonstrasi guru √ √ 

3.  Tahap Pemunculan 

Gagasan 

Menjawab pertanyaan yang 

diberikan guru 
√ √ 

4. Tahap 

Pengungkapan Dan 

Pertukaran Gagasan 

Mendiskusikan jawaban-jawaban 

pertanyaan dari tahap sebelumnya 

dalam kelompok kecil 

√ √ 

Berdiskusi menjawab pertanyaan 

pada LKPD 
√ √ 

Melaporkan hasil diskusi ke 

seluruh kelas 
√ √ 

5. Tahap Pembukaan 

Pada Situasi Konflik 

Mencari beberapa perbedaan 

antara konsep awal mereka 

dengan konsep ilmiah yang ada 

dalam buku teks berdasarkan hasil 

diskusi 

√ √ 
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6.  Tahap Konstruksi 

Gagasan Baru Dan 

Evaluasi  

Memperhatikan penjelasan guru 

tentang langkah-langkah 

menjawab pertanyaan LKPD 

√ √ 

Melakukan percobaan mengamati 

perubahan sifat benda secara 

langsung 

√ √ 

7. Tahap Penerapan 

Gagasan  

 

Menyampaikan hasil percobaan 

didepan kelas 
√ √ 

Menanggapi hasil percobaan 

yang telah dipaparkan oleh 

kelompok lain. 

√ √ 

8 Tahap Pemantapan 

Gagasan 

Mengungkapkan salah satu 

konsepsi awal kemudian dengan 

bimbingan guru konsepsi awal 

tersebut dibandingkan dengan 

hasil percobaan 

√ √ 

Menanyakan hal-hal yang belum 

jelas untuk memantapkan 

pengetahuan 

√ √ 

9 Penutupan Membuat membuat 

rangkuman/simpulan.  
√ √ 

Mengerjakan soal evaluasi. √ √ 

 

Guru Pengampu 
 

 

 

 

 

Suciati, S.Pd. 

NIP. 19580228 197802 2 006 

Pelaksana 

Pembelajaran 
 

 

 

 

Fariz Budiarto 

NIM. 1401409213 
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LEMBAR PENGAMATAN 

PELAKSANAAN MODEL KONVENSIONAL TERHADAP GURU 

DI SD NEGERI DEBONG TENGAH 3 KOTA TEGAL 

TAHUN 2013 

 

Kelas   : V (Lima) 

Guru Pengampu : Fitri Taryani, S.Pd. 

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 

 

 

Memberikan penjelasan tentang 

materi yang akan dipelajari 
√ √ 

Melakukan tanya jawab 

mengenai materi perubahan sifat 

benda 

√ √ 

Memberikan penjelasan 

peristiwa dalam kehidupan 

sehari-hari yang berhubungan 

dengan materi 

√ √ 

Melakukan demonstrasi terkait 

dengan materi yang dibahas 
√ √ 

2.  Elaborasi 

 

Melakukan tanya jawab tentang 

penjelasan materi 
√ √ 

Membagikan LKPD √ √ 

Membimbing siswa 

mengerjakan soal LKPD 
√ √ 
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Membahas jawaban LKPD √ √ 

3.  Konfirmasi 

 

 

Melakukan tanya jawab tentang 

hal yang belum diketahui siswa 

terkait materi yang telah dibahas 

√ √ 

Memberikan penguatan √ √ 

Menyimpulkan materi bersama 

dengan siswa 
√ √ 

 

 

Guru Pengampu 
 

 

 

 

 

Fitri Taryani, S.Pd. 

NIP. 19840423 200903 1 002 

Pelaksana 

Pembelajaran 
 

 

 

 

Fariz Budiarto 

NIM. 1401409213 
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LEMBAR PENGAMATAN 

PELAKSANAAN MODEL KONVENSIONAL TERHADAP SISWA 

DI SD NEGERI DEBONG TENGAH 1 KOTA TEGAL  

TAHUN 2013 

 

Kelas   : V (Lima) 

Guru Pengampu : Fitri Taryani, S.Pd. 

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 

 

Siswa datang tepat waktu √ √ 

Siswa masuk kelas dengan tertib √ √ 

Siswa duduk dengan rapi pada 

tempat duduknya masing-masing 
√ √ 

Siswa berdo‟a dengan khusyu dan 

memberi salam 
√ √ 

2.  Kegiatan 

Pendahuluan 2 

 

Siswa menyiapkan alat pelajaran √ √ 

Siswa memperhatikan penjelasan 

guru tentang tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai 

√ √ 

Siswa memperhatikan penjelasan 

guru tentang materi sebelumnya 

yang dikaitkan dengan materi saat 

ini kemudian menjawab 

pertanyaan guru 

√ √ 

Siswa bertanya tentang hal yang √ √ 
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belum jelas sebelum masuk ke 

kegiatan inti 

3. Kegiatan Inti 

 

Eksplorasi 

 

Siswa memperhatikan penjelasan 

guru tentang materi yang akan 

dipelajari 

√ √ 

Siswa melakukan tanya jawab 

dengan guru mengenai materi 

perubahan sifat benda 

√ √ 

Siswa mendengarkan penjelasan 

guru mengenai peristiwa dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

berhubungan dengan materi 

√ √ 

Siswa memperhatikan 

demonstrasi yang dilakukan guru 

terkait dengan materi yang 

dibahas 

√ √ 

4. Elaborasi  

 

Siswa melakukan tanya jawab 

dengan guru tentang materi yang 

dibahas 

√ √ 

Siswa menerima LKPD √ √ 

Siswa mengerjakan soal LKPD 

secara berkelompok 
√ √ 

Siswa membahas jawaban LKPD 

bersama dengan guru 
√ √ 

5. Konfirmasi  

 

 

Siswa menanyakan materi yang 

belum dipahami kepada guru 
√ √ 

Siswa mendengarkan penjelasan 

guru tentang materi yang belum 

dipahami 

√ √ 

Siswa mendapatkan penguatan √ √ 
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Siswa menyimpulkan materi 

bersama dengan guru 
√ √ 

6. Kegiatan 

Akhir 

Siswa mengerjakan evaluasi 

pembelajaran dengan tenang dan 

tertib 

√ √ 

Siswa merapikan tempat duduk, 

alat tulis dan berdo‟a menutup 

pelajaran 

√ √ 

 

Guru Pengampu 
 

 

 

 

 

Fitri Taryani, S.Pd. 

NIP. 19840423 200903 1 002 

Pelaksana 

Pembelajaran 
 

 

 

 

Fariz Budiarto 

NIM. 1401409213 
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Dokumentasi Foto-foto Pelaksanaan Pembelajaran di Kelas Eksperimen 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) pembimbingan cara pengerjaan  (2)  Siswa mengerjakan LKPD Predict 

LKPD  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(3) Siswa mencari teori dalam buku (4) Penjelasan Pelaksanaan Percobaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Siswa melakukan percobaan (6)  Presentasi Hasil Percobaan 
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Dokumentasi Foto-foto Pelaksanaan Pembelajaran di Kelas Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar suasana pembelajaran Konvensional di kelas kontrol 
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MEDIA PERCOBAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Garam     (2) Gula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Kapur Barus    (4) Mentega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Tatakan dan Toples   (6) Kompor Modifikasi 
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(7) Paku (8) Lilin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) Korek Api  (10) Sayur Busuk 

 

  
 

(11) Sayur Segar    (12) Penutup Gelas 
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Lampiran  56 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

UPTD KECAMATAN TEGAL SELATAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI DEBONG TENGAH 1 

Alamat: Jalan Jalan Teuku Umar No. 1 Kota Tegal Telp.(0283) 322267 

 

 

SURAT KETERANGAN 

Nomor : 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : Suratinah, S.Pd. 

NIP  : 19610702 198201 2 011 

Jabatan : Kepala Sekolah  

Satuan Kerja : SDN Debong Tengah 1 

menerangkan bahwa : 

Nama  : Fariz Budiarto 

NIM  : 1401410010 

Jurusan : Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FIP, UNNES. 

Telah melakukan penelitian pada tanggal 29 Oktober – 25 November 2013. 

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

 

Tegal, Januari 2014 

Kepala Sekolah 

 

 

Suratinah, S.Pd. 

NIP. 19610702 198201 2 011 
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PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

UPTD KECAMATAN TEGAL SELATAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI DEBONG TENGAH 3 

Alamat: Jalan Jalan Teuku Umar No. 1 Kota Tegal Telp.(0283) 322267 

 

 

SURAT KETERANGAN 

  Nomor : 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : Suratinah, S.Pd. 

NIP  : 19610702 198201 2 011 

Jabatan : Plt. Kepala Sekolah 

Satuan Kerja : SDN Debong Tengah 3 

menerangkan bahwa : 

Nama  : Fariz Budiarto 

NIM  : 1401410010 

Jurusan : Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FIP, UNNES. 

Telah melakukan penelitian pada tanggal 29 Oktober – 25 November 2013. 

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

Tegal, Januari 2014 

Plt. Kepala Sekolah 

 

 

Suratinah, S.Pd. 

NIP. 19610702 198201 2 011 
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PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

UPTD KECAMATAN TEGAL SELATAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI DEBONG TENGAH 1 

Alamat: Jalan Jalan Teuku Umar No. 1 Kota Tegal Telp.(0283) 322267 

 

 

SURAT KETERANGAN 

Nomor : 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : Suratinah, S.Pd. 

NIP  : 19610702 198201 2 011 

Jabatan : Kepala Sekolah 

Satuan Kerja : SDN Debong Tengah 1 

menerangkan bahwa : 

Nama  : Fariz Budiarto 

NIM  : 1401410010 

Jurusan : Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FIP, UNNES. 

Benar-benar telah melaksanakan uji coba instrumen sebagai bahan penyusunan 

skripsi pada bulan Oktober 2013 pada siswa kelas VI Semester 1 Tahun Pelajaran 

2013/2014 di SDN Debong Tengah 1. 

 

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

 

 

 

Tegal, Januari 2014 

Kepala Sekolah 

 

 

 

Suratinah, S.Pd. 

NIP. 19610702 198201 2 011 
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