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ABSTRAK 

Prasetyo, Agung. 2015. Keefektifan Metode Field Trip terhadap Hasil Belajar 
Sumber Daya Alam Siswa Kelas III SDN Bogangin 1 Kabupaten 
Banyumas. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu 
Pengetahuan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Daroni, 
M.Pd.  

Kata Kunci: Metode field trip, hasil belajar, sumber daya alam. 
 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam memerlukan sebuah metode 
pembelajaran yang tepat dan berfariasi. Metode yang tepat akan mempermudah 
penyampaian materi, sedangkan metode yang bervariasi akan menciptakan 
suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa. Penyampaian materi yang mudah 
dipahami dan suasana yang menyenangkan akan berdampak pada hasil belajar 
yang maksimal. Namun kenyataan saat ini, guru hanya menerapkan pembelajaran 
konvensional. Hal ini menyebabkan kejenuhan pada siswa yang berujung pada 
rendahnya hasil belajar. Oleh karena itu dibutuhkan metode pembelajaran yang 
tepat, salah satunya yaitu metode field trip. Metode field trip merupakan metode 
pembelajaran di luar kelas, di mana siswa akan diajak untuk mengunjungi sebuah 
lokasi. Dengan mengunjungi langsung lokasi yang berhubungan dengan materi 
pelajaran, diharapkan siswa lebih paham dan mendapatkan gambaran secara nyata 
tentang materi yang sedang dipelajari.   

Penelitian yang dilaksanakan yaitu penelitian eksperimen, dengan tujuan 
untuk menguji keefektifan metode field trip terhadap hasil belajar sumber daya 
alam pada siswa kelas III SDN Bogangin 1 Kabupaten Banyumas. Populasi dalam 
penelitian ini yaitu 29 siswa kelas IIIA dan 29 siswa kelas IIIB SDN Bogangin 1 
Kabupaten Banyumas. Seluruh populasi dijadikan sebagai anggota sampel karena 
peneliti menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan meliputi wawancara tidak terstruktur, dokumentasi, dan  tes. Teknik 
analisis data yang digunakan yaitu uji prasyarat analisis meliputi normalitas, 
homogenitas, dan kesamaan rata-rata. Analisis akhir atau pengujian hipotesis pada 
penelitian ini menggunakan uji-t. 

Hasil uji hipotesis data hasil belajar siswa menggunakan rumus 
independent sample t test menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 2,186 dan ttabel 
sebesar 2,003 (thitung > ttabel) maka Ho1 ditolak dan Ha1 diterima. Hal ini berarti 
terdapat perbedaan hasil belajar IPA materi sumber daya alam pada siswa kelas III 
antara yang menerapkan metode field trip dan yang menerapkan pembelajaran 
konvensional. Sementara itu dari hasil uji keefektifan menggunakan rumus one 
sample t test menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 3,496 dan  ttabel sebesar 2,048 
(thitung > ttabel), maka Ho2 ditolak dan Ha2 diterima. Berdasarkan penghitungan 
tersebut, maka dapat diketahui bahwa hasil belajar IPA materi sumber daya alam 
siswa kelas III yang menerapkan metode field trip lebih baik dari pada yang 
menerapkan pembelajaran konvensional. Jadi dapat disimpulkan bahwa, metode 
field trip efektif terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA 
materi sumber daya alam. Oleh karena itu diharapkan metode field trip menjadi 
salah satu refensi guru dalam menciptakan pembelajaran IPA yang lebih baik. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Pada bagian pendahuluan akan dijelaskan tentang: latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah dan paradigma penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Uraian selengkapnya yaitu 

sebagai berikut.   

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia. 

Pendidikan akan menjadikan manusia memiliki kemampuan untuk tetap bertahan 

hidup. Immanuel Kant dalam Wahyudin (2008: 1.22) menyatakan “Man can 

become man through education only” (Hanya dengan pendidikan, manusia dapat 

menjadi manusia sejati). Pernyataan tersebut mengisyaratkan betapa pentingnya 

pendidikan bagi manusia. Pendidikan dianggap sebagai sesuatu yang wajib harus 

dialami setiap manusia. Taufiq (2011: 1.2) menambahkan bahwa pendidikan 

memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, di mana 

pendidikan akan dapat mempengaruhi perkembangan manusia dalam seluruh 

aspek kepribadian dan kehidupannya. Menurut Sunaryo Kartadinata (1996) dalam 

Taufiq (2011: 1.5) “pendidikan adalah proses membawa manusia dari apa adanya 

kepada bagaimana seharusnya”. 

Crow and crow (1960) dalam Taufiq (2011: 1.3) mengemukakan bahwa 

fungsi utama pendidikan adalah bimbingan terhadap individu dalam upaya 

memenuhi kebutuhan dan keinginan yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya 
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sehingga individu tersebut memperoleh kepuasan dalam seluruh aspek kehidupan 

pribadi dan kehidupan sosialnya. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan 

nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Dasar, Fungsi, dan 

Tujuan pasal 3 menyebutkan: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak 

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

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dengan menciptakan 

pendidikan yang berkualitas, di mana semua komponen pendidikan harus dalam 

kondisi baik dan bermutu. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab IV Standar Proses 

pasal 19, proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis siswa. 

Guru memiliki peran penting dalam menciptakan pendidikan yang 

berkualitas. Mulyasa (2007) dalam Susanto (2013: 32) menegaskan bahwa peran 

dan fungsi guru sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah. 

Guru berperan sebagai perancang dalam sebuah proses pembelajaran. Guru yang 

baik akan mampu menciptakan kondisi pembelajaran yang menarik dan 

bermakna. Pemilihan metode pembelajaran menjadi hal penting bagi guru, di 
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mana dengan pemilihan metode yang tepat guru akan mampu menciptakan 

kondisi pembelajaran yang bermakna dan meraih hasil belajar yang maksimal. 

Joni (1992/1993) dalam Anitah (2009: 1.24) menjelaskan bahwa “metode adalah 

berbagai cara kerja yang relatif umum yang sesuai untuk mencapai tujuan 

tertentu”. Anitah (2009: 5.5) menambahkan bahwa dalam memilih dan 

menerapkan metode pembelajaran yang paling penting yaitu bagaiman caranya 

membelajarkan siswa supaya efektif dan maksimal dalam melakukan proses 

pembelajaran maupun memperoleh hasil belajar. 

Semua mata pelajaran memerlukan pemilihan metode yang tepat, termasuk 

mata pelajaran di sekolah dasar yang meliputi Matematika, Ilmu Pengetahuan 

Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan 

(PKn), Seni budaya dan keterampilan serta Bahasa Daerah. Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) merupakan salah satu mata pelajaran yang perlu menggunakan 

metode pembelajaran yang sesuai. “IPA atau sains adalah usaha manusia dalam 

memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta 

menggunakan prosedur dan dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan 

suatu kesimpulan” (Susanto 2013: 167). Sejalan dengan pernyataan di atas 

Darmodjo (1992) dalam Samatowa (2011: 3) berpendapat  bahwa IPA secara 

singkat dapat diartikan sebagai pengetahuan yang rasional dan objektif tentang 

alam semesta dan segala isinya. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangatlah cepat. 

Untuk itu, IPA sebagai salah satu mata pelajaran wajib di SD diharapkan mampu 

memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan dasar bagi siswa. Samatowa 

(2011: 2) menjelaskan bahwa pengajaran IPA di SD hendaknya ditujukan untuk 
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memupuk minat siswa dan pengembangan siswa terhadap dunia di mana mereka 

hidup. IPA merupakan dasar teknologi sedangkan teknologi dianggap sebagai 

tulang punggung sebuah pembangunan. Suatu teknologi tidak akan berkembang 

pesat jika tidak didasari pengetahuan yang memadai, sedangkan IPA adalah 

pengetahuan dasar teknologi. Jadi, pembelajaran IPA di SD sangat penting bagi 

kemajuan bangsa secara keseluruhan. 

Materi pembelajaran IPA sangat luas, yaitu mempelajari alam dan segala 

peristiwa yang ada di dalamnya. Salah satu materi yang dipelajari yaitu sumber 

daya alam khususnya di kelas III. Materi ini menjelaskan tentang apa itu sumber 

daya alam, jenis-jenis sumber daya alam dan cara pemanfaatannya. Materi ini 

menuntut penjelasan yang baik dari guru dan gambaran nyata tentang sumber 

daya alam itu sendiri. Sumber daya alam sangat erat kaitannya dengan kehidupan 

mansuia. Guru dapat menjadikan lingkungan sekitar sebagai objek informasi yang 

nyata. Penyampaian materi yang bersifat abstrak akan menimbulkan pemahaman 

yang kurang bagi siswa. Trianto (2010: 143) mengemukakan bahwa pembelajaran 

IPA lebih ditekankan pada pendekatan keterampilan proses, sehingga siswa dapat 

menemukan fakta-fakta, membangun konsep-konsep, teori-teori dan sikap ilmiah 

siswa. Guru sebagai perancang dalam pembelajaran harus mampu menciptakan 

suasana pembelajaran yang menarik minat siswa sehingga dapat diperoleh hasil 

belajar secara maksimal. 

Kenyataan saat ini guru belum banyak menerapkan metode pembelajaran 

yang inovatif. Kebanyakan guru masih menerapkan pembelajaran yang berpusat 

pada guru atau konvensional. Kenyataan ini ditegaskan pula oleh Raharjo (2007) 

dalam Susanto (2013: 93) yang menyebutkan bahwa dalam pembelajaran di 
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sekolah dasar saat ini, guru masih menganggap siswa sebagai objek bukan sebagai 

subjek dalam pembelajaran sehingga guru dalam proses pembelajaran masih 

mendominasi aktivitas belajar. Pembelajaran yang berpusat pada guru akan 

menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber informasi. Hal ini mengakibatkan 

pengetahuan siswa tidak berkembang. Selain itu, pembelajaran yang monoton 

akan menjadikan siswa jenuh dan berdampak pada minat belajar yang kurang. 

Susanto (2013: 66) menyatakan bahwa suatu kegiatan belajar yang dilakukan 

tidak sesuai dengan minat siswa akan memungkinkan berpengaruh negatif 

terhadap hasil belajar siswa yang bersangkutan. Berdasarkan observasi dan 

wawancara peneliti di SD Negeri Bogangin 1 Kabupaten Banyumas, peneliti 

mendapati pembelajaran di SD tersebut masih dominan menerapkan pembelajaran 

konvensional yaitu ceramah, tanya jawab dan pemberian tugas. Hal ini ditegaskan 

pula dengan pernyataan guru kelas III ibu Novianti yang menerangkan bahwa 

pembelajaran masih dominan menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan 

pemberian tugas. Beliau menambahkan pembelajaran konvensional lebih dipilih 

karena praktis, mudah dan tidak memerlukan persiapan khusus dalam 

penerapannya. Sebenarnya pembelajaran konvensional bukanlah pembelajaran 

yang tidak baik, hanya saja dibutuhkan metode pembelajaran yang lain untuk 

menyempurnakan sebuah pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi siswa.  

Metode field trip atau karya wisata dapat menjadi salah satu alternatif guru 

untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif. Menurut Segala (2006) dalam 

Abimanyu (2008: 7.6) bahwa “karya wisata sebagai metode pembelajaran adalah 

siswa di bawah bimbingan guru mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan 

maksud untuk mempelajari objek belajar yang ada di tempat itu”. Metode field 
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trip atau karya wisata mengajak siswa untuk datang dan menyaksikan langsung 

objek yang sedang dipelajari. Dengan melihat langsung siswa akan mendapatkan 

pengalaman secara nyata bukan hanya sekedar teori dalam buku. Siswa dapat 

mengeksplor pertanyaan mereka dengan menanyakan pada sumbernya langsung. 

Pelaksanaan field trip tidak harus mengajak siswa untuk pergi ke tempat yang 

jauh. Field trip dapat dilaksanakan di mana saja, dengan ketentuan tempat tersebut 

memiliki objek yang dapat diamati dan ketersediaan infomasi bagi siswa. Field 

trip atau karya wisata merupakan kegiatan di luar kelas atau outdoor. Anitah 

(2009: 5.29) berpendapat bahwa pembelajaran outdoor selain untuk peningkatan 

aspek-aspek psikologis siswa, seperti rasa senang dan rasa kebersamaan yang 

selanjutnya berdampak terhadap peningkatan perhatian dan motivasi belajar. 

Dengan kata lain, metode field trip sangat cocok diterapkan sebagai usaha untuk 

menciptakan pembelajaran yang menarik khusunya materi IPA. Pembelajaran 

menggunakan metode field trip diharuskan siswa untuk belajar di luar kelas atau 

outdoor. Dalam hal ini guru dituntut untuk sigap mengatur jalannya pembelajaran 

guna terlaksananya pembelajaran yang tertib dan terarah sesuai prosedur yang 

telah ditentukan. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Keefektifan Metode Field Trip terhadap Hasil Belajar Sumber 

Daya Alam Siswa Kelas III SDN Bogangin 1 Kabupaten Banyumas”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa 

masalah sebagai berikut: 
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(1) Pembelajaran masih berpusat pada guru sebagai sumber informasi sehingga 

pengetahuan siswa kurang berkembang. 

(2) Guru masih dominan menerapkan pembelajaran konvensional pada mata 

pelajaran IPA yakni menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan 

pemberian tugas.  

(3) Kurangnya kreatifitas guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang 

sesuai dengan materi pembelajaran. 

 

1.3 Pembatasan Masalah dan Paradigma Penelitian 

Peneliti menentukan batasan masalah dan paradigma penelitian untuk 

memberikan fokus penelitian dan menjelaskan hubungan antar variabel penelitian. 

Berikut uraian tentang pembatasan masalah dan paradigma dalam penelitian ini. 

1.3.1 Pembatasan Masalah 

 Karena cakupan pada identifikasi masalah yang terlalu luas, maka untuk 

memperjelas kajian, peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut: 

(1) Keefektifan penerapan metode field trip (karya wisata) terhadap hasil belajar pada 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) materi sumber daya alam. 

(2) Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas III SD Negeri Bogangin 1 Kabupaten 

Banyumas. 

1.3.2 Paradigma Penelitian 

Dalam penelitian kuantitatif yang melandasi pada suatu asumsi bahwa 

suatu gejala bersifat kausal (sebab akibat), maka peneliti dapat melakukan 

penelitian dengan memfokuskan kepada beberapa variabel saja (Sugiono 2010: 8). 
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Pada penelitian ini, paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma 

sederhana, yaitu untuk mengetahui keefektifan metode field trip dalam 

memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

mareti sumber daya alam. Paradigma  penelitian ini terdiri atas satu variabel 

independen dan dependen. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

Bagan 1.1. Paradigma Penelitian  

Keterangan: 

X = Metode field trip 

Y = Hasil belajar IPA (Sugiono 2010: 8). 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

(1) Apakah ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang dalam proses 

belajarnya menerapkan metode field trip (karya wisata) dengan siswa yang 

proses belajarnya menerapkan pembelajaran konvensional? 

(2) Apakah hasil belajar siswa materi sumber daya alam yang proses belajarnya 

menerapkan metode field trip (karya wisata) lebih baik dibandingkan hasil 

belajar yang proses belajarnya menerapkan pembelajaran konvensional?  

 

 

X Y 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian eksperimen ini meliputi tujuan umum dan khusus, tujuan 

dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

1.5.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum pelaksanaan penelitian ini adalah untuk menguji keefektifan 

metode field trip (karya wisata) dalam materi sumber daya alam pada 

siswa kelas III SDN Bogangin 1 Kabupaten Banyumas. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:  

(1) Mengetahui perbedaan hasil belajar siswa kelas III SDN Bogangin 1 antara 

penerapan metode field trip (karya wisata) dengan penerapan pembelajaran 

konvensional pada pembelajaran IPA materi sumber daya alam. 

(2) Mengetahui apakah hasil belajar siswa yang menerapakan metode field trip 

(karya wisata) pada pembelajaran IPA materi sumber daya alam lebih baik 

dari hasil belajar siswa yang menerapkan pembelajaran konvensional.  

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut uraian 

tentang manfaat dalam penelitian ini. 

1.6.1 Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada 

perubahan dalam pembelajaran di sekolah dasar dengan menerapkan model  yang 

inovatif dan variatif. 
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1.6.2 Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi banyak pihak yaitu 

siswa, guru, dan sekolah. Ketiga manfaat di atas akan dijelaskan sebagai berikut: 

1.6.2.1 Bagi Siswa 

(1) Meningkatkan hasil belajar siswa khususnya materi sumber daya alam. 

(2) Mempermudah siswa dalam belajar IPA melalui penerapan metode field trip 

(karya wisata). 

1.6.2.2 Bagi Guru 

(1) Memberikan pengetahuan kepada guru tentang metode field trip (karya 

wisata) sebagai salah satu alternatif metode dalam pembelajaran IPA. 

(2) Memotivasi guru untuk meningkatkan kreatifitas dalam pembelajaran melalui 

metode yang tepat. 

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

Manfaat penelitian ini bagi sekolah yaitu memberikan informasi tentang 

salah satu permasalahan dalam pembelajaran, sekaligus alternatif cara 

pemecahannya dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang landasan teori, penelitian yang 

relevan, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Uraian selengkapnya sebagai 

berikut. 

 

2.1 Landasan Teori 

Landasan teori ini menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan 

penelitian, meliputi: hakikat belajar, hakikat pembelajaran, hasil belajar; 

karakteristik siswa sekolah dasar; pembeajaran IPA di SD, materi sumber daya 

alam, pengertian metode pembelajaran, dan metode field trip (karya wisata). 

Berikut uraian selengkapnya. 

2.1.1 Hakikat Belajar 

Manusia memiliki kemampuan untuk selalu mengembangkan potensi yang 

ada pada dirinya. Kemampuan manusia semakin bertambah dengan banyaknya 

pengalaman yang didapat. Belajar merupakan proses di mana manusia mencari 

pengalaman untuk terus bertahan hidup.  Menurut Burton (1984) dalam Siregar 

(2014: 4), “belajar adalah proses perubahan tingkah laku pada diri individu karena 

adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya sehingga mereka lebih 

mampu berinteraksi dengan lingkungannya”. Gagne dan Berliner (1983: 252) 
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dalam Rifa’i (2011: 82) menyatakan bahwa belajar merupakan proses dimana 

suatu organisme mengubah perilakunya sebagai hasil dari pengalaman.  

Fontana (1981) dalam Winataputra (2007: 1.8) berpendapat bahwa belajar 

sebagai suatu proses perubahan yang relatif tetap dalam perilaku individu sebagai 

hasil dari pengalaman. Seperti Fontana, Gagne (1985) dalam Winataputra (2007: 

1.8) juga menyatakan bahwa “belajar adalah suatu perubahan dalam kemampuan 

yang bertahan lama dan bukan berasal dari proses pertumbuhan”. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu 

proses perubahan tingkah laku individu sebagai akibat dari pengalaman yang 

berupa interaksi dengan lingkungan sekitar.  

Melihat dari  berbagai pendapat ahli, Rifa’i (2011: 82-83) menyebutkan 

bahwa konsep belajar mengandung tiga unsur utama yaitu: 

(1) Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku.  

Dalam kegiatan belajar di sekolah, perubahan perilaku siswa mengacu 

pada kemampuan mengingat atau menguasai berbagai bahan belajar dan 

kecenderungan siswa memiliki sikap dan nilai-nilai yang diajarkan oleh pendidik. 

Untuk mengukur apakah seseorang telah belajar atau belum belajar, diperlukan 

adanya perbandingan antara perilaku sebelum dan setelah mengalami kegiatan 

belajar. Apabila terjadi perbedaan perilaku, maka dapat disimpulkan bahwa itu 

telah belajar. 

(2) Perubahan perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses pengalaman. 

Pengalaman dapat membatasi jenis-jenis perubahan perilaku yang 

dipandang mencerminkan belajar. Perubahan perilaku karena pertumbuhan dan 

kematangan fisik, seperti tinggi badan, berat badan, dan kekuatan fisik, tidak 
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dipandang sebagai hasil belajar. Kematangan pada diri seseorang berkaitan 

dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik, dan kematangan itu menjadi 

prasyarat untuk belajar. 

(3) Perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanen. 

Seseorang yang mampu memahami proses belajar dan menerapkan 

pengetahuan yang diperoleh dari belajar pada kehidupan nyata, maka ia akan 

mampu menjelaskan segala sesuatu yang ada di lingkungannya. Belajar mengacu 

pada perubahan perilaku yang terjadi sebagai akibat dari interaksi antara individu 

dengan  lingkungannya. Apa yang dipelajari seseorang dapat diuraikan dan 

disimpulkan dari perubahan yang terjadi. 

Perubahan perilaku pada setiap individu berbeda-beda bergantung dari 

pengalaman yang mereka dapatkan. Pengalaman yang bermakna akan membentuk 

perilaku yang jauh lebih kuat. Sama halnya dengan proses belajar pada siswa, 

ketika proses belajar kurang bermakna akan mengakibatkan perubahan perilaku 

yang terjadi bersifat sementara. Karenanya dibutuhkan proses pembelajaran yang 

variatif yang mampu memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya, mencari 

dan mencoba sendiri apa yang sedang mereka pelajari. Kegiatan semacam ini 

memberi kesan tersendiri bagi siswa sebagai hal yang menarik dan tidak 

membosankan yang berujung pada kebermaknaan sebuah pembelajaran. Dengan 

demikian, perubahan perilaku sebagai hasil proses belajar akan maksimal. 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

Kata pembelajaran diambil dari kata dasar “ajar” ditambah awalan “pe” 

dan akhiran “an” menjadi kata “pembelajaran”, diartikan sebagai proses, 

perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar 
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(Susanto 2013: 19). Pembelajaran menurut Briggs (1992) dalam Rifa’i (2011:191) 

adalah “seperangkat peristiwa (events) yang mempengaruhi peserta didik 

sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan”. Seperangkat 

peristiwa itu membangun suatu pembelajaran yang bersifat internal jika peserta 

didik melakukan self instruction dan bersifat eksternal dengan guru sebagai 

pendidik. Sedangkan menurut Winkel (1991) dalam Siregar (2014: 12), 

“pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung 

proses belajar siswa, dengan memperhitungkan kejadian-kejadian ekstrim yang 

berperan terhadap rangkaian kejadian-kejadian intern yang berlangsung dialami 

siswa”. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah seperangkat tindakan yang dengan sengaja dirancang untuk memudahkan 

siswa dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya secara maksimal. 

Pembelajaran pada dasarnya bertujuan untuk mengarahkan bagaimana 

siswa berperilaku. Perilaku yang ditunjukan siswa harus sesuai dengan apa yang 

telah dirumuskan dalam tujuan sebagai hasil dari pembelajaran. Hasil belajar akan 

diperoleh secara maksimal ketika pembelajaran tersebut memberi makna bagi 

siswa. Untuk itu, kreativitas guru dalam proses pembelajaran sangat diperlukan. 

Gagne (1977) dalam Siregar (2014: 16-17) mengemukakan ada 9 prinsip yang 

dapat dilakukan guru dalam melaksanakan pembelajaran, sebagai berikut: 

(1) Menarik perhatian yaitu hal yang menimbulkan minat siswa dengan 

mengemukakan sesuatu yang lucu, aneh, kontradiksi atau kompleks. 

(2) Menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu memberitahukan kemampuan yang 

harus dikuasai siswa setelah selesai mengikuti pelajaran. 



15 

 

(3) Mengingatkan konsep/prinsip yang telah dipelajari. 

(4) Menyampaikan materi pelajaran. 

(5) Memberikan bimbingan belajar yaitu melalui pertanyaan-pertanyaan. 

(6) Memperoleh kinerja/penampilan siswa yaitu siswa diminta untuk menunjukan 

apa yang telah dipelajari. 

(7) Memberikan balikan yaitu memberitahu seberapa jauh ketepatan penampilan 

siswa. 

(8) Menilai hasil belajar yaitu memberikan tes / tugas. 

(9) Memperkuat retensi dan transfer belajar yaitu merangsang kemampuan 

mengingat-ingat dan mentransfer dengan memberikan rangkuman. 

Ketika guru mampu melaksanakan pembelajaran sesuai prinsip yang ada, 

diharapkan akan tercipta pembelajaran yang bervariasi. Pembelajaran yang 

menarik akan mampu menarik minat belajar siswa yang akan diiringi dengan hasil 

belajar yang meksimal.   

2.1.3 Hasil Belajar 

Kegiatan pembelajaran dilandasi oleh sebuah tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai. Ketercapaian tujuan pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar 

yang telah diperoleh siswa. Rifa’i (2011: 85) mengatakan “hasil belajar 

merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami 

kegiatan belajar”. Sejalan dengan pernyataan Rifa’i, Susanto (2013: 5)  

mengemukakan bahwa “hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak 

setelah melalui kegiatan belajar”. Gagne dalam Purwanto (2014: 42) 

menambahkan bahwa “hasil belajar adalah terbentuknya konsep, yaitu kategori 

yang kita berikan pada stimulus yang ada di lingkungan yang menyediakan skema 
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yang terorganisasi untuk mengasimilasi stimulus-stimulus baru dan menentukan 

hubungan di dalam dan diantara kategori-kategori”. 

Hasil belajar harus menunjukan suatu perubahaan tingkah laku atau 

perolehan perilaku yang baru dari siswa yang bersifat menetap, fungsional, positif 

dan disadari (Anitah 2009: 2.19). Gagne dalam Suprijono (2012: 5-6) 

mengemukakan bahwa hasil belajar berupa: (1) informasi verbal, yaitu kapabilitas 

mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis; 

(2) keterampilan intelektual, yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang; (3) strategi kognitif, yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitifnya sendiri; (4) keterampilan motorik, yaitu kemampuan 

melakukan serangkaian gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga 

terwujud otomatisme gerak jasmani; (5) sikap adalah kemampuan menerima atau 

menolak objek berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. 

Keberhasilan siswa dalam mencapai hasil belajar dipengaruhi oleh 

berbagai faktor. Wasliman (2007) dalam Susanto (2013: 12-13) menyebutkan 

bahwa hasil belajar yang dicapai peserta didik merupakan hasil interaksi berbagai 

faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut yaitu: 

(1) Faktor internal: merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri peserta 

didik, yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor internal ini 

meliputi: kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, 

kebiasaan belajar serta kondisi fisik dan kesehatan. 

(2) Faktor eksternal: merupakan faktor yang berasal dari luar diri peserta didik 

yang mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan perubahan perilaku siswa sebagai akibat dari proses belajar yang 

dipengaruhi oleh faktor dalam dirinya maupun dari luar. Perubahan perilaku pada 

siswa haruslah bersifat menyeluruh menyangkut semua aspek. Oleh karena itu, 

guru harus memperhatikan secara seksama supaya perilaku tersebut dapat dicapai 

sepenuhnya oleh siswa. Guru merupakan salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Susanto (2013: 13) menjelaskan bahwa peran 

guru dalam proses pembelajaran sangat penting. Sebab, siswa merupakan 

organisme yang sedang berkembang yang memerlukan bimbingan dan bantuan 

orang dewasa. Guru harus mampu melihat siswanya sebagai pribadi yang 

berbeda-beda, di mana kebutuhan setiap siswa akan berbeda dengan siswa lain. 

Perlakuan yang tepat oleh guru akan membantu siswa dalam memperoleh hasil 

belajar yang maksimal. 

2.1.4 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar (SD) 

Terkait dengan pendidikan bagi anak usia SD guru harus mengetahui  

secara benar sifat dan karakteristik dari siswanya. Hal ini bertujuan untuk 

memberikan pembinaan secara optimal dan tepat. Perlakuan yang tepat oleh guru  

akan membantu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan siswa sesuai 

kebutuhannya. Sumantri (2010: 2.2) menyatakan bahwa pengetahuan tentang 

perkembangn fisik, mental rohani serta intelektual anak SD merupakan “modal” 

utama dalam rangka pembinaan anak. Jadi, pengetahuan mengenai perkembangan 

siswanya merupakan hal yang penting untuk diketahui oleh guru. Sumantri (2005) 

dalam Susanto (2013: 71) bependapat bahwa pentingnya mempelajari 

perkembangan siswa, sebagai berikut: 
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(1) Kita akan memperoleh ekspetasi yang nyata tentang anak dan remaja. 

(2) Pengetahuan tentang psikologi perkembangn anak membantu kita untuk 

merespon sebagaimana mestinya pada perilaku tertentu pada seorang anak. 

(3) Pengetahuan tentang perkembangan anak akan membentu mengenali berbagai 

penyimpangan dari perkembangan yang normal. 

(4) Dengan mempelajari perkembangan anak akan membantu memahami diri 

sendiri. 

Perlakuan guru pada siswa akan berpengaruh terhadap kelancaran dan 

keefektifan pembelajaran. Rifa’i (2011: 4) mengemukakan bahwa karakteristik 

dan perilaku yang diperoleh siswa sebelum mengikuti pembelajaran baru 

umumnya akan mempengaruhi kesiapan belajar dan cara-cara mereka belajar.  

Perlakuan yang tepat oleh guru akan mempermudah siswa dalam menerima materi 

yang disampaikan, sehingga dapat menghasilkan prestasi belajar yang maksimal. 

Karakteristik anak berbeda-beda setiap umurnya. Guru harus memberikan 

perlakuan yang berbeda pada setiap anak sesuai kebutuhannya. Piaget dalam 

Rifa’i  (2011: 26-30) menjelaskan bahwa secara garis besar tahap-tahap 

perkembangan kognitif ada empat, yaitu: 

(1) Tahap sensorimotorik (usia 0-2 tahun), pada tahap ini bayi menyusun 

pemahaman dunia dengan mengkordinasikan pengalaman indera (sensori) 

mereka (seperti melihat dan mendengar) dengan gerakan motorik (otot) 

mereka (menggapai,menyentuh). 

(2) Tahap praoperasional (usia 2-7 tahun), pada tahap ini pemikiran lebih bersifat 

simbolis, ogoisentries dan intuitif sehingga melibatkan pemikiran operasional. 
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Pemikiran pada tahap ini terbagi menjadi dua sub-tahap, yaitu simbolik (2-4 

tahun) dan intutitif (4-7 tahun).   

(3) Tahap operasional konkrit (usia 7-11 tahun), pada tahap ini anak mampu 

mengoperasionalkan berbagai logika, namun masih dalam bentuk konkrit. 

Penalaran logika menggantikan penalaran intuitif namun hanya pada situasi 

konkrit dan kemampuan untuk menggolong-golongkan sudah ada namun 

belum bisa memecahkan masalah abstrak. 

(4) Tahap operasional formal (usia 11-15 tahun), pada tahap ini anak sudah 

mampu berpikir abstrak, idealis dan logis. Disamping itu anak sudah mampu 

menyusun rencana untuk memecahkan masalah dan secara sistematis menguji 

solusinya. 

Berdasarkan teori perkembangan Piaget di atas, perkembangan intelektual 

siswa SD berada pada tahap opersional konkrit yaitu pada umur 7-11 tahun. Siswa 

SD sudah mampu memahami cara mengombinasikan beberapa golongan benda 

yang bervariasi tingkatannya. Selain itu, siswa SD sudah mampu untuk berpikir 

sistematis mengenai sebuah peristiwa atau benda, namun masih terbatas pada hal 

yang konkrit.       

Selain itu Sumantri dan Nana Syaodih (2010: 6.3-6.4) menjelaskan ada 

empat karakteristik anak SD, yaitu: 

(1)   Senang bermain 

Karakteristik ini menuntut guru sekolah dasar untuk mengembangkan 

metode pembelajaran yang menyenangkan. Guru dapat menyajikan 

metode pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur permainan. 
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Pemilihan metode pembelajaran yang menyenangkan disesuaikan dengan 

materi yang akan diajarkan.  

(2)   Senang bergerak 

Siswa SD sangat aktif dalam bergerak. Mereka hanya bisa duduk diam 

dan tenang kurang dari 30 menit saja. Karakteristik siswa tersebut 

menuntut guru untuk merancang suatu metode pembelajaran yang 

melibatkan siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. 

(3)   Senang bekerja dalam kelompok 

Karakteristik ini menuntut guru untuk merancang pembelajaran yang 

melibatkan siswa dalam satu kelompok. Guru perlu membentuk siswa 

menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari tiga sampai empat 

siswa untuk menyelesaikan tugas secara berkelompok. Dengan bergaul 

dalam kelompoknya, siswa dapat belajar bersosialisasi, belajar 

bagaimana bekerja dalam kelompok, belajar setia kawan dan belajar 

mematuhi aturan-aturan dalam kelompok. 

(4)   Senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung 

Mereka berusaha menghubungkan konsep-konsep yang sebelumnya telah 

dikuasai dengan konsep-konsep yang baru dipelajarinya. Suatu konsep 

juga akan cepat dikuasai siswa, apabila mereka dilibatkan langsung 

melalui praktik dari apa yang diajarkan guru. Oleh sebab itu, guru perlu 

merancang metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung 

dalam proses pembelajaran. 

 Berdasarkan karakteristik anak sekolah dasar yang dijelaskan oleh 

Sumantri dan Syaodih di atas, guru hendaknya mampu menciptakan suasana 
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pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, serta dapat melatih siswa dalam 

berinteraksi dengan orang lain. Sehingga diharapkan selain mendapatkan nilai 

akademik yang baik, sifat sosial siswa juga dapat terbentuk dengan baik pula. 

2.1.5 Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD 

Ilmu pengetahuan alam merupakan terjemahan kata-kata dalam bahasa 

Inggris yaitu nature science, artinya Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Berhubungan 

dengan alam atau bersangkut paut dengan alam, science artinya ilmu pengetahuan. 

Jadi, ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peritiwa 

yang terjadi di alam (Samatowa 2011:3). Dunia internasional biasa mengenal IPA 

dengan istilah sains. Mariana (2009: 15) menjelaskan istilah sains secara umum 

mengacu kepada masalah alam (nature) yang dapat diinterpretasikan dan diuji. 

Trianto (2010: 136) menambahkan bahwa sains bermula timbul dari rasa ingin 

tahu manusia, dari rasa keingintahuan tersebut membuat manusia selalu 

mengamati terhadap gejala-gejala alam yang ada dan mencoba memahaminya. 

Wahyana (1986) dalam Trianto (2010: 136) berpendapat bahwa “IPA 

adalah suatu kumpulan pengetahuan tersusun secara sistematis dan dalam 

penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam”. Darmajo (1992) 

dalam Samatowa (2011: 2) menambahkan “IPA adalah pengetahuan yang rasional 

dan objektif tentang alam semesta dengan segala isinya”. Jadi, dapat dikatakan 

IPA adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari alam yang timbul dari 

rasa ingin tahu manusia tentang alam itu sendiri. 

IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh siswa 

SD. Hal ini penting karena IPA akan memberikan pengetahuan kepada siswa 

tentang dunia tempat mereka hidup dan bagaimana untuk bersikap. Menurut 
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Badan Nasional Standar Pendidikan (BSNP, 2006) dalam Susanto (2013: 171-

172), tujuan pembelajaran sains di sekolah dasar yaitu: 

(1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

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

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

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

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

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat. 

(4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah, dan membuat keputusan. 

(5) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, 

dan melestarikan lingkungan alam. 

(6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteratutannya 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

(7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan ketrampilan IPA sebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP. 

Selain itu, IPA juga memiliki nilai-nilai positif yang dapat ditanamkan 

dalam pembelajaran. Trianto (2010: 141-142) menyebutkan nilai-nilai tersebut 

yaitu: 

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

langkah-langkah metode ilmiah. 

(2) Keterampilan dan kecakapan dalam mengadakan pengamatan, 

mempergunakan alat-alat eksperimen untuk memecahkan masalah. 
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(3) Memiliki sikap ilmiah yang diperlukan dalam memecahkan masalah baik 

dalam kaitannya dengan pembelajaran sains maupun dalam kehidupan. 

Guru sebagai pihak yang akan menyampaikan informasi tentang IPA dan 

segala yang ada di dalamnya harus mengerti dan paham bagaimana IPA 

seharusnya diajarkan. Jono (1996) dalam Susanto (2013: 167) menjelaskan bahwa 

untuk anak sekolah dasar hal yang harus diutamakan adalah bagaimana 

mengembangkan rasa ingin tahu dan daya berpikir kritis mereka terhadap suatu 

masalah. Susanto (2013: 168) menambahkan bahwa pembelajaran IPA di sekolah 

dasar diharapkan dapat menumbuhkan sikap ilmiah seperti seorang ilmuan. 

Adapun jenis-jenis sikap yang dimaksud yaitu: sikap ingin tahu, percaya diri, 

jujur, tidak tergesa-gesa dan objektif terhadap fakta. Guru harus mampu 

menciptakan pembelajaran yang menarik. IPA terdiri dari materi pelajaran yang 

beragam, di mana setiap materi memiliki karakteristik yang berbeda-beda. 

Pembelajaran akan menarik dan bermakna ketika guru mampu menyampaikan 

materi pelajaran dengan metode yang tepat.   

2.1.6 Materi Sumber Daya Alam 

Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber daya alam. 

Materi ini terdapat di kelas III semester II, standar kompetensi 6 memahami 

kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi manusia, serta 

hubungannya dengan cara manusia memelihara dan melestarikan alam. 

Kompetensi dasar 6.4 mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara dan 

melestarikan alam di lingkungan sekitar. 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil alam. Seperti hasil 

bumi, hasil tambang serta hasil laut. Semua hasil alam tersebut dimanfaatkan oleh 
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manusia. Bahan-bahan alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan 

manusia disebut sumber daya alam (Rositawaty dan Muharam 2008: 136). 

Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang 

dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya 

alam yang dapat diperbarui artinya sumber daya alam yang tidak habis atau 

tersedia terus-menerus. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui 

adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas atau tidak tersedia terus-

menerus (Aprilia dan Achyar 2009: 139 ). 

Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu: tumbuhan, hewan, 

tanah dan air. 

(1) Manfaat tumbuhan bagi manusia, antara lain: sebagai sumber makan, sumber 

bahan bangunan, sumber bahan kertas, sumber hiasan. 

(2) Manfaat hewan bagi manusia, antara lain: sebagai sumber makanan, sumber 

tenaga, sebagai hewan peliharaan. 

(3) Manfaat tanah bagi manusia, antara lain: sebagai tempat untuk hidup dan 

berpijak, menanam tanaman.  

(4) Manfaat air bagi manusia, antara lain: untuk minum, mencuci, mandi, 

menyirami tanaman, mengairi sawah.  

Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu: minyak bumi, 

batu bara, alumunium, besi dan emas. 

(1) Minyak bumi digunakan untuk bahan dasar pembuatan minyak tanah, bensin, 

solar, bensol dan lain-lain. 

(2) Batu bara digunakan sebagai bahan bakar kereta api dan sebagai bahan 

pembuatan cat, plastik dan pupuk. 
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(3) Alumunium digunakan untuk membuat perkakas rumah tangga seperti panci 

dan wajan. 

(4) Emas digunakan untuk membuat perhiasan (Aprilia dan Achyar 2009: 139-

142) 

Sumber daya alam sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. 

Supaya sumber daya alam tetap ada kita wajib untuk menjaga dan 

melestarikannya. Cara untuk melestarikan sumber daya alam, antara lain: (1) tidak 

menebang pohon secara liar; (2) tidak menggali dan mengambil barang tambang 

secara berlebihan; (3) mengurangi pemakaian barang-barang plastik; (4) 

menghemat penggunaan kertas; (5) tidak memburu hewan yang dilindungi; (6) 

mengurangi penggunaan pupuk kimia; (7) menghemat penggunaan air; (8) 

menghemat penggunaan bahan bakar minyak; (9) tidak membuang limbah dan 

sampah sembarangan. 

2.1.7 Pengertian Metode Pembelajaran 

Metode dalam bahasa Inggris “method” yang berarti cara. Apabila 

dikaitkan dengan pembelajaran, metode adalah cara yang digunakan guru dalam 

membelajarkan siswa (Anitah 2009: 1.24). Siregar (2014: 80) menambahkan 

“metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1980) dalam Abimanyu 

(2008: 2.5), metode mengandung arti “cara yang teratur dan terpikir baik-baik 

untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan) cara kerja konsisten untuk 

memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.”  

Sejalan dengan pernyataan di atas, Joni (1993) dalam Abimanyu (2008: 2.5) 
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mengemukakan bahwa “metode adalah berbagai cara kerja yang bersifat relatif 

umum yang sesuai untuk mencapai tujuan tertentu”.   

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode adalah 

sebuah cara yang terencana dan teratur untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan 

kegiatan. Terkait dengan pembelajaran, metode merupakan cara untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara efektif. Metode pembelajaran memberikan kemudahan 

guru dalam menyampaikan informasi terkait materi pelajaran. Materi pelajaran 

menuntut pemilihan metode yang tepat. Karena dengan metode yang tepat akan 

menciptakan pembelajaran yang menarik yang berdampak pada ketecapaian 

tujuan pembelajaran secara maksimal.  

2.1.8 Metode Field Trip (karya wisata) 

Metode field trip atau karya wisata merupakan metode pembelajaran yang 

menyenangkan, di mana siswa diharuskan belajar di luar kelas atau outdoor. 

Bukan sekedar keluar kelas lalu belajar, namun dalam field trip siswa diajak untuk 

melihat dan mengamati objek yang dipelajari secara langsung. Wang dan Carlson 

(2011) mengemukakan bahwa “A field trip is a common strategy used by 

educators to bring out-of-scool learning experrience into schools”. Pernyataan 

tersebut mengandung makna bahwa field trip adalah suatu strategi umum yang 

digunakan oleh pendidik untuk membawa pengalaman belajar yang ada di luar 

sekolah ke dalam sekolah. Rusyan dalam Abimanyu (2008: 7.6) menambahkan 

bahwa walaupun karya wisata banyak unsur nonakademisnya, tetapi tujuan 

pendidikan dapat pula tercapai terutama mengenai wawasan dan pengalaman 

tentang dunia luar seperti tempat yang memiliki situs bersejarah, musium, 

peternakan atau pertanian (agro wisata) dan sebagainya. Tempat pelaksanaan field 
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trip tidak harus tempat yang jauh, ketika tempat tersebut memiliki objek dan 

sumber informasi yang lengkap terkait materi pelajaran, tempat tersebut dapat 

digunakan sebagai field trip. 

Field trip bukan sekedar kegiatan rekreasi semata, melainkan belajar 

dengan melihat objek secara langsung untuk mempertegas gambaran yang didapat 

siswa ketika di kelas. Batic (2011: 79) menjelaskan bahwa “Education field trip 

enable pupils to gain new experience and make them more aware of the world in 

which they live”. Penjelasan tersebut mengandung arti bahwa field trip dalam 

bidang pendidikan memungkinkan para siswa untuk memperoleh pengalaman 

baru dan membuat mereka lebih sadar akan dunia di mana mereka hidup. 

Pelaksanaan field trip memberikan pengalaman unik pada siswa dengan 

menampilkan meteri pelajaran secara nyata. Field trip menuntut guru untuk dapat 

merancang kegiatan pembelajaran secara jelas dan menyenangkan. Anitah (2009: 

5.30) supaya field trip berjalan dengan optimal, guru harus memiliki kemampuan 

sebagai berikut: 

(1) Mampu mengidentifikasi objek karya wisata yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

(2) Mampu membuat perencanaan dan panduan siswa.  

(3) Mampu mempersiapkan bahan dan alat dalam karya wisata. 

(4) Mampu mengontrol, memfasilitasi dan membimbing aktivitas siswa selama 

kegiatan. 

(5) Mampu menilai karya wisata. 
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Ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan guru dalam 

menerapkan metode field trip pada pembelajaran. Abimanyu (2008: 7.8-7.8) 

menyebutkan langkah-langkah tersebut yaitu: 

(1) Kegiatan Persiapan meliputi: merumuskan tujuan pembelajaran; menyiapkan 

meteri pelajaran yang sesuai silabus/kurikulum; melakukan studi awal ke 

lokasi sasaran karya wisata dan menyiapkan skenario pelaksanaan karya 

wisata. 

(2) Kegiatan Pelaksanaan Karya Wisata 

  Kegiatan pelaksanaan field trip meliputi kegiatan pembukaan, inti dan 

penutup. 

  Kegiatan pembukaan dilakukan di sekolah sebelum berangkat ke lokasi 

karya wisata atau dapat dilakukan di lokasi karya wisata sebelum turun ke 

lapangan. Kegiatan ini meliputi: mengingatkan kembali pelajaran yang pernah 

diberikan melalui pertanyaan apersepsi; memotivasi siswa dengan membuat 

kaitan materi pelajaran yang akan dipelajari dengan peristiwa-peristiwa yang 

terjadi di masyarakat; mengemukakan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari 

dan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai pelajaran tersebut 

selama karya wisata dan mengemukakan tata tertib selama karya wisata. 

  Kegiatan inti, kegiatan yang dilakukan oleh siswa saat berada di tempat 

yang dikunjungi. Kegiatan ini meliputi: melakukan observasi terhadap objek 

sasaran belajar; mewawancarai nara sumber dan mencatat informasi yang 

disampaikan secara lisan oleh nara sumber; mengumpulkan leaflet booklet yang 

ada; sesuai dengan skenario yang disiapkan guru dapat juga diselenggarakan 

seminar atau diskusi dengan nara sumber. 
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  Kegiatan penutup, kegiatan mengakhiri karya wisata ini dapat dilakukan 

ketika masih berada  di lokasi karya wisata atau setelah kembali ke sekolah, 

kegiatannya meliputi: menyuruh siswa melaporkan hasil karya wisata dan 

membuat rangkuman; melakukan evaluasi proses dan hasil karya wisata; 

merupakan tindak lanjut berupa tugas yang sifatnya memperkaya hasil karya 

wisata. 

Abimanyu (2008: 7.7) menambahkan ada beberapa keunggulan dan 

kekurangan dalam menerapkan metode field trip, keunggulan dan kelemahan 

tersebut yaitu: 

2.1.8.1 Keunggulan Feild Trip 

 Keunggulan metode field trip yaitu: siswa dapat belajar langsung di 

lapangan sehingga pengetahuan yang diperoleh nyata, hidup, bermakna dan 

komprehensif; siswa dapat menemukan sendiri jawaban dari masalah atau 

pertanyaan tentang materi yang dipelajari dengan melihat, mendengar, mencoba 

dan membuktikan sendiri secara langsung; motivasi dan minat belajar siswa 

tinggi; guru diperingan tugasnya dalam menyampaikan materi pelajaran, karena 

materi disampaikan oleh nara sumber atau observasi langsung oleh siswa sendiri; 

siswa aktif belajar melalui observasi, wawancara, percobaan, menggolong-

golongkan dan sebagainya. 

2.1.8.2 Kelemahan Field Trip 

  Kelemahan metode field trip yaitu: memerlukan persiapan yang 

melibatkan banyak pihak; memerlukan waktu yang cukup lama; memerlukan 

biaya yang relatif tinggi; memerlukan pengawasan yang ketat agar siswa fokus 
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terhadap tugasnya; serta laporan hasil karya wisata biasanya diserahkan tiidak 

tepat waktu. 

 

2.2 Penelitian yang Relevan  

Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini yaitu: 

(1) Agung dkk (2014) dari Universitas Pendidikan Ganesha dengan judul 

“Penerapan Metode Field Trip sebagai Upaya Meningkatkan Keterampilan 

Menulis Karangan Deskripsi Siswa di Kelas VII A.3 SMP Negeri 1 

Singaraja”. Persentase peningkatan skor rata-rata dari refleksi awal ke siklus I 

sebesar 17,36%, dan peningkatan skor rata-rata dari siklus I ke siklus II 

sebesar 2,57%. Dengan demikian, total peningkatan skor rata-rata siswa 

adalah 15,93%. Dari peningkatan tersebut, ketuntasan belajar klasikal yang 

dicapai siswa sudah memenuhi tuntutan yang diharapkan. 

(2) Saulekha (2013) dari Universitas Negeri Semarang tahun dengan judul 

“Keefektifan Metode Field Trip dalam Pembelajaran Menulis Deskripsi pada 

Siswa Kelas IV SD Negeri Bogares Kidul 02 Kabupaten Tegal”. Hasil 

penghitungan uji t menggunakan SPSS versi 17, diperoleh nilai t hitung> t 

tabel yaitu 3,292 > 1,980 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,002. Nilai rata-

rata aktivitas belajar siswa pada kelas yang menerapkan metode field trip 

yaitu 91,23, sedangkan pada kelas yang menerapkan metode konvensional 

82,62. Berdasarkan kedua hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode 

field trip efektif diterapkan pada pembelajaran menulis deskripsi. 

(3) Fatkur (2013) dari Universitas Negeri Semarang dengan judul “Peningkatan 

Pembelajaran Pelestarian Alam melalui Metode Field Trip Siswa Sekolah 
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Dasar”. Nilai rata-rata kelas saat pelaksanaan pre test mencapai 60,11 

meningkat pada hasil post test menjadi 72,74 dengan peningkatan ketuntasan 

belajar klasikal dari 25,71% menjadi 77,14%. Selain itu, nilai rata-rata kelas 

pada hasil tes formatif siklus I mencapai 71,74 meningkat pada siklus II 

menjadi 73,71 dengan peningkatan ketuntasan belajar klasikal dari 59,05% 

menjadi 75,24%. Aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran pada 

siklus I mencapai 77,34% meningkat pada siklus II menjadi 78,06% dan 

mencapai kriteria aktivitas belajar sangat tinggi. Perolehan nilai performansi 

guru melalui APKG 1, 2 dan 3 pada siklus I mencapai 81,25 meningkat pada 

siklus II menjadi 86,08. Disimpulkan penerapan metode field trip dapat 

meningkatkan pembelajaran IPA materi pelestarian alam pada siswa kelas 3 

SD Negeri Kaligayam 02 kecamatan Talang kabupaten Tegal. 

(4) Mahargyani dkk (2012) dari Universitas Sebelas Maret dengan judul 

“Peningkatan Kemampuan Menulis Deskripsi dengan Menggunakan Metode 

Field Trip pada Siswa Sekolah Dasar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penerapan metode field trip dalam pembelajaran menulis deskriptif dapat 

meningkatkan minat belajar siswa dari 53% pada siklus I menjadi 73% pada 

siklus II. Selain itu, keaktifan siswa selama pembelajaran juga meningkat 

menjadi 53% pada siklus I menjadi 87% pada siklus II. Prestasi belajar siswa 

juga meningkat dari sebelumnya, yaitu 60% siswa mencapai KKM dengan 

nilai rata-rata 65,8 pada siklus I meningkat menjadi 87% siswa mencapai 

KKM dengan nilai rata-rata 75,25. Simpulan penelitian ini adalah penerapan 

metode field trip dalam pembelajaran menulis deskripsi dapat meningkatkan 

kualitas proses dan prestasi belajar siswa. 
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(5) Yuswari (2012) dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul 

“Keefektifan Metode Field Trip dalam Pembelajaran Keterampilan Menulis 

Karangan Deskripsi Siswa Kelas IV SDN Pengasih1 dan SDN Sendangsari 

Pengasih Kulon Progo”. Hasil penelitian berdasarkan analisis nilai post test 

dengan menggunakan uji t kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

diperoleh bahwa t hitung 2,583 dengan taraf signifikasi atau P sebesar 0,014 

di mana P < 5% (0,05) artinya terdapat perbedaan nilai hasil belajar yang 

signifikan antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Di mana 

nilai hasil belajar kelompok eksperimen lebih tinggi dari kelompok kontrol. 

Maka dapat disimpulkan metode field trip efektif digunakan dalam 

pembelajaran keterampilan menulis karangan deskripsi siswa. 

(6) Ningsih (2013) dari Universitas Muhammadiyah Purworejo dengan judul 

“Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi Menggunakan Metode Field Trip 

pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 22 Purworejo Tahun 2012/2013”. 

Pembelajaran menulis puisi menggunakan metode field trip dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis puisi. Kemampuan siswa 

dalam pembelajaran menulis puisi dapat dilihat dari hasil rerata tes prasiklus 

sebesar 54,79 (kurang), pada siklus I sebesar 70,47 (cukup), dan pada siklus 

II sebesar 78,96 (baik). Dengan demikian, peningkatan dari prasiklus ke 

siklus I sebesar 15,68 dan peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 8,49. 

Dengan demikian dapat dikatakan penggunaan metode field trip efektif. 

(7) Mawartiani (2013) dari Universitas Negeri Semarang dengan judul 

“Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Materi Tari Pendek Bertema 

Melalui Metode Field Trip pada Siswa Kelas III SD Negeri Kalibatur 
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Kabupaten Banyumas”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada siklus I 

rata-rata nilai hasil belajar siswa 75,40 dengan ketuntasan belajar klasikal 

69,23%, persentase keaktifan siswa dalam proses pembelajaran sebesar 

71,93%, dan nilai performansi guru 80,42 (B). Pada siklus II rata-rata nilai 

hasil belajar siswa 80,65 dengan ketuntasan belajar klasikal 88,46%, 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 78,77%, dan nilai performansi 

guru 88,72 (A). Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I 

ke siklus II. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 

metode field trip dapat meningkatkan performansi guru, serta aktivitas dan  

hasil belajar siswa kelas III SD Negeri Kalibatur Kabupaten  Banyumas  pada  

mata pelajaran SBK materi Tari Pendek Bertema. 

Penelitian yang telah dikemukakan di atas, merupakan penelitian yang 

relevan dengan penelitian ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas 

yaitu penerapan metode field trip, dimana metode field trip sebagai variabel bebas 

dalam penelitian. Hasil dari semua penelitian di atas menunjukan bahwa metode 

field trip efektif untuk membantu siswa memperoleh hasil belajar yang maksimal. 

Selain itu juga mampu untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa saat proses 

pembelajaran. Hal inilah yang menjadi acuan peneliti untuk melakukan penelitian 

dengan tujuan mengetahui keefektifan metode field trip terhadap hasil belajar IPA 

materi sumber daya alam pada siswa kelas III SDN Bogangin 1 Kabupaten 

Banyumas. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Agung 

dkk (2014) yaitu sama-sama menggunakan metode field trip untuk penelitian. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian, subjek, dan tempat 
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penelitian. Agung dkk melakukan penelitian tindakan pada siswa SMP di 

Singaraja sementara penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang 

dilakukan pada siswa SD di Bogangin Kabupaten Banyumas. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Saulekha (2013) dan penelitian 

ini yaitu sam-sama menguji keefektifan metode field trip. Perbedaan penelitian 

yang dilakukan Saulekha dengan penelitian ini yaitu kelas yang digunakan, mata 

pelajaran dan tempat. Saulekha melakukan penelitian di kelas IV pada mata 

pelajaran bahasa indonesia dan bertempat di Kabupaten Brebes. Sedangkan 

penelitian ini dilakukan pada kelas III mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan 

 bertempat di Kabupaten Banyumas. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fatkur (2013) dan penelitian ini 

yaitu sama-sama menggunakan metode field trip dalam pembelajaran ilmu 

pengetahuan alam dan kelas yang digunakan yaitu kelas III. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada jenis dan tempat penelitian. Fatkur melakukan 

penelitian tindakan dan bertempat di Kabupaten Tegal. Sementara penelitian ini 

merupakan penelitian eksperimen dan bertempat di Kabupaten Banyumas. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Mahargyani dkk (2012) dengan 

penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode field trip. Perbedaan 

penelitian yang dilakukan Mahargyani dkk terletak pada jenis penelitian, mata 

pelajaran, kelas yang digunakan dan tempat. Mahargyani dkk (2012) 

menggunakan jenis penelitian tindakan pada mata pelajaran bahasa indonesia di 

kelas V bertempat di Kabupaten Wonogiri. Sedangkan penelitian ini 

menggunakan penelitian eksperimen pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam 

pada siswa kelas III bertempat di Kabupaten Banyumas. 
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Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yuswari (2012) dan penelitian 

ini yaitu sama-sama menguji keefektifan metode field trip. Perbedaan penelitian 

Yuswari (2012) dengan penelitian ini terletak pada mata pelajaran yang 

digunakan, siswa, dan tempat penelitian. Yuswari melakukan penelitian pada mata 

pelajaran bahasa indonesia materi menulis deskripsi di kelas IV dan bertempat di 

Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada mata pelajaran 

ilmu pengetahuan alam materi sumber daya alam di kelas III dan bertempat di 

Kabupaten Banyumas. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2013) dan penelitian 

ini yaitu sama-sama menggunakan metode field trip. Sedangkan perbedaaanya 

terletak pada jenis penelitian yang digunakan, mata pelajaran, siswa, dan tempat 

penelitian. Ningsih (2013) melakukan penelitian tindakan pada mata pelajaran 

bahasa indonesia materi menulis puisi di kelas VII dan bertempat di Kabupaten 

Purworejo. Sementara penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen pada 

mata pelajaran ilmu pengetahuan alam materi sumber daya alam di kelas III dan 

bertempat di Kabupaten Banyumas. 

Persaman penelitian yang dilakukan oleh Mawartiani (2013) dan 

penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode field trip di kelas III dan 

bertempat di Kabupaten Banyumas. Perbedaannya yaitu terletak pada jenis 

penelitian dan mata pelajaran. Mawartiani (2013) melakukan penelitian tindakan 

untuk mengetahui peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran seni budaya dan keterampilan. Sedangkan penelitian ini menggunakan 

penelitian eksperimen untuk menguji keefektifan hasil belajar mata pelajaran ilmu 

pengetahuan alam.  
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2.3 Kerangka Berpikir 

IPA merupakan satu dari delapan materi pelajaran yang diajarkan di SD. 

IPA merupakan ilmu yang mempelajari tentang alam dan segala peristiwa yang 

terjadi di dalamnya. Pembelajaran IPA di SD hendaknya melatih siswa untuk 

mengembangkan rasa ingin tahu, peduli dan kritis terhadap sebuah permasalahan. 

Kenyataan saat ini pembelajaran IPA masih disampaikan secara konvensional 

yaitu dengan metode ceramah, tanya jawad dan penugasan. Guru menjadi pusat 

pembelajaran, di mana guru menjadi satu-satunya sumber informasi terkait materi 

pelajaran yang sedang dipelajari siswa. Siswa hanya mendapat gambaran umum 

tentang materi pelajaran dari penjelasan guru semata. Seharusnya materi pelajaran 

dikaitkan dengan kehidupan nyata yang oleh siswa dapat dipahami sebagai 

sesuatu yang benar terjadi. Selain itu, tidak jarang pembelajaran masih bersifat 

monoton tanpa adanya variasi dalam penggunaan metode pembelajaran. Hal ini 

berdampak pada kurangnya minat belajar siswa yang berujung pada hasil belajar 

yang tidak maksimal.   

Guru harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menarik 

sehingga dapat bermakna bagi siswa yang akan diikuti dengan hasil belajar yang 

maksimal. Penggunaan metode pembelajaran yang tepat menjadi hal yang 

penting. Ketepatan dalam memilih metode pembelajaran akan berdampak pada 

keefektivan sebuah pembelajaran. Terkait dengan pembelajaran IPA di SD 

khususnya materi sumber daya alam pada kelas III semester 2, guru dapat 

menggunakan metode field trip. Dalam metode feild trip, siswa akan diajak untuk 

berkunjung ke suatu tempat. Kunjungan tersebut bukan sekedar kegiatan bermain 

di luar kelas, melainkan kegiatan belajar dengan melihat langsung objek yang 
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sedang dipelajari. Selain itu, siswa dapat bertanya secara langsung kepada 

narasumber yang terkait untuk mendapatkan informasi terkait materi pelajaran. 

Dengan demikian siswa akan mendapatkan pengalaman yang unik dan berbeda 

dalam mengkaji materi pelajaran. Hal ini tentunya akan menimbulkan pemahaman 

serta ingatan yang bertahan lama tentang materi pelajaran tersebut, sehingga siswa 

akan mendapatkan hasil belajar yang baik saat tes. Selain itu diharapkan siswa 

dapat mengaplikasikan ilmu yang telah mereka dapatkan dan belajar untuk 

bersosialisasi dengan teman sebaya maupun lingkungan sekitar. Berikut bagan 

kerangka berpikir pada penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1. Kerangka Berpikir 

 

Pembelajaran 

outdoor dengan 

menerapkan 

metode field trip 

Hasil belajar 

Kelas kontrol 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori, penelitian yang relevan dan kerangka berpikir, 

maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut: 

Ho1 :  Tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA materi sumber daya alam pada 

siswa kelas III SDN Bogangin 1 Kabupaten Banyumas antara yang 

menerapkan metode field trip dan yang menerapkan pembelajaran 

konvensional (µ1 = µ2). 

Ha1 :  Terdapat perbedaan hasil belajar IPA materi sumber daya alam pada siswa 

kelas III SDN Bogangin 1 Kabupaten Banyumas antara yang menerapkan 

metode field trip dan yang menerapkan pembelajaran konvensional (µ1 ≠ 

µ2). 

Ho2 :  Hasil belajar IPA materi sumber daya alam pada siswa kelas III SDN 

Bogangin 1 Kabupaten Banyumas yang menerapkan metode field trip 

tidak lebih baik dari pada yang menerapkan pembelajaran konvensional 

(µ1 ≤ µ2 ). 

Ha2 :  Hasil belajar IPA materi sumber daya alam pada siswa kelas III SDN 

Bogangin 1 Kabupaten Banyumas yang menerapkan metode field trip 

lebih baik dari pada yang menerapkan pembelajaran konvensional (µ1 > 

µ2). 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang: populasi dan sampel, variabel 

penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, desain penelitian, 

metode analisis data, sistematika skripsi dan jadwal penelitian. Uraian 

selengkapnya sebagai berikut:  

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang populasi dan sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

3.1.1 Populasi 

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya” (Sugiyono 2014: 119). Populasi 

dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas III SD Negeri Bogangin 1 

Kabupaten Banyumas. Anggota populasi berjumlah 58 siswa yang terdiri dari dua 

kelas yaitu kelas III A dan kelas III B dengan jumlah siswa 29 di setiap kelasnya. 

Alasan peneliti menggunakan populasi tersebut karena kedua kelas berasal dari 

SD yang sama yaitu SD Negeri Bogangin 1, yang secara keseluruhan memiliki 
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karakteristik yang sama, baik dari fasilitas, kurikulum, kemampuan akademik 

maupun pembelajaran yang diterapkan. 

3.1.2 Sampel 

Musqibah (2012: 91) menjelaskan bahwa secara umum pengambilan 

sampel dapat dilakukan jika jumlah populasi lebih dari 100. Namun, apabila 

jumlah populasi kurang dari 100, maka sebaiknya seluruh sampel digunakan 

sebagai sampel. Sugiyono (2014: 126) menambahkan bahwa penggunaan seluruh 

anggota populasi dapat dilakukan jika peneliti ingin membuat generalisasi dengan 

tingkat kesalahan yang sangat kecil. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

seluruh anggota populasi sebagai sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini 

yaitu seluruh siswa kelas III SDN Bogangin 1 yang berjumlah 58. 

 

3.2 Variabel 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 2014: 

64). Variabel dalam penelitian ini meliputi: 

3.2.1 Variabel Terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono 2014: 64). Variabel terikat dalam 

penelitian ini yaitu hasil belajar siswa kelas III SDN Bogangin 1 Kabupaten 

Banyumas dalam pembelajaran IPA materi sumber daya alam. 
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3.2.2 Variabel Bebas 

 Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono 2014: 64). 

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu penerapan metode field trip dalam 

pembelajaran IPA materi sumber daya alam. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiono 

2014: 308). Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut:  

3.3.1 Wawancara Tidak Terstruktur 

“Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya” (Sugiyono 2014: 191). 

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan Wawancara tidak terstruktur digunakan 

peneliti untuk mengetahui proses pembelajaran IPA di SD seperti metode 

pembelajaran yang diterapkan dan minat siswa terhadap mata pelajaran IPA. 

Selain itu, wawancara juga dilaksanakan untuk mengetahui KKM mata pelajaran 

IPA di kelas III semester II serta perolehan nilai yang telah didapat siswa. 

3.3.2 Dokumentasi 

Sugiyono  (2014:  326)   mengemukakan   bahwa   “dokumen   merupakan 
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 catatan peristiwa yang telah berlalu”. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, 

atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik pengumpulan data 

dokumentasi digunakan peneliti untuk mengetahui daftar nama seluruh siswa 

kelas III sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol dan daftar nama kelas IV A 

sebagai kelas uji coba instrumen. Selain itu, dokumentasi pada penelitia ini berupa 

rekap nilai siswa kelas III mata pelajaran IPA. 

3.3.3 Tes 

Tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar 

siswa, terutama hasil belajar kognitif yang berkaitan dengan penguasaan bahan 

pelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran (Sudjana 2011: 35). 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tes untuk mengukur hasil belajar siswa 

kelas III pada materi sumber daya alam setelah masing-masing kelas mendapatkan 

perlakuan. Bentuk tes yang digunakan yaitu tes pilihan ganda sebanyak 20 soal, 

sedangkan untuk mengetahui kemampuan awal siswa, peneliti menggunakan data 

nilai dari guru kelas masing-masing. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Sugiyono (2014: 148) menyatakan bahwa “instrumen penelitian adalah 

suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang 

diamati”. Instrumen penelitian digunakan sebagai alat untuk mendapatkan data 

penelitian yang dibutuhkan. Pada  penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen 
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berupa tes untuk mengukur hasil belajar siswa. Soal tes yang digunakan harus 

diuji terlebih dahulu untuk mengetahui validitas dan reliabilitas soal tersebut. 

3.4.1 Validitas 

Arikunto (2013: 211) menjelaskan “validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen”. Suatu 

instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, 

instrument yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Instrumen dalam 

penelitian ini akan melalui pengujian validitas logis dan validitas empiris. 

Penjelasan validitas logis dan validitas empiris yaitu sebagai berikut: 

3.4.1.1 Validitas Logis 

Arikunto (2012: 80) menjelaskan bahwa validitas logis untuk sebuah 

intrumen menunjuk pada kondisi instrumen yang memenuhi persyaratan valid dari 

hasil penalaran. Pengujian validitas logis akan dilakukan oleh penilaian ahli yaitu 

Drs. Daroni M.Pd. selaku dosen pembimbin dan Mukhasin S.Pd. I sebagai guru 

kelas III SDN Bogangin 1 Kabupaten Banyumas. 

3.4.1.2 Validitas Empiris 

Arikunto (2012: 81-82) menjelaskan bahwa instrumen dikatakan memiliki 

validitas empiris apabila sudah melalui pengujiaan dari segi pengalaman. 

Validitas empiris menghendaki adanya uji coba dan perbandingan dengan kriteria 

yang ada untuk membuktikan bahwa instrumen tersebut valid. Untuk mengetahui 

validitas item soal, peneliti menggunakan software statistical product and service 

solution (SPSS) versi 17 melalui Corrected Item-Total Correlation. Kriterianya 

yaitu butir soal dikatakan valid jika rxy ≥ r tabel pada taraf signifikan 0,05, maka 

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



44 

 

pada butir tertentu dinyatakan tidak valid (Priyatno  2010: 90-4). Data hasil 

penghitungan SPSS versi 17 pada soal tes uji coba dapat dilihat pada Tabel 3.1 

berikut ini. 

Tabel 3.1 Rekapitulasi Uji Validitas Soal Tes Uji Coba dengan rtabel = 0,433; 

Taraf Signifikansi 0,05 dan n= 21 (Corrected Item-Total Correlation) 

 

No Kriteria No Soal Jumlah 

1. Valid 1, 2, 4, 5, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 

28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 

47, 48, 49 dan 50   

32 

2. Tidak Valid 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 

33, 42, 43 dan 45 

18 

 

3.4.2 Reliabilitas 

“Reliabilitas alat penilaian adalah ketetapan atau keajegan alat tersebut 

dalam menilai apa yang dinilai” (Sudjana 2011: 16). Artinya, kapanpun alat 

penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Arikunto 

(2013: 221) menambahkan bahwa reliabilitas menunjuk pada satu pengertian 

bahwa sesuatu instrumen cukup dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik.  

Untuk mengetahui reliabilitas soal tes pilihan ganda, peneliti 

menggunakan software statistical product and service solution (SPSS) versi 17. 

Menu yang digunakan yaitu analyze – scale – reliability analysis. Menurut 

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

kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik. Jika setelah 

dilakukan penghitungan, nilai pada cronbach’s alpha menunjukan hasil lebih dari 

0,6 maka data tersebut reliabel. Hasil uji reliabilitas soal pada penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 3.2. Hasil Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

0.937 32 

Hasil perhitungan reliabilitas instrumen menunjukan bahwa nilai cronbach 

alpha sebesar 0,937. Dengan demikian, dapat disimpulkan soal tersebut sudah 

reliabel dengan kategori baik. 

3.4.3 Tingkat Kesukaran 

Sudjana (2011: 135) berpendapat bahwa menganalisis tingkat kesukaran 

soal artinya mengkaji soal-soal tes dari segi kesulitannya sehingga dapat diperoleh 

soal-soal mana yang termasuk mudah, sedang dan sukar. Kesukaran soal harus 

dipandang dari segi kemampuan siswa dalam menjawab, bukan atas dasar 

pandangan guru sebagai pembuat soal. Untuk menentukan tingkat kesukaran soal 

dapat menggunakan rumus sebagai berikut: 

N

B
=I  

Keterangan: 

I  =   Indeks kesulitan untuk setiap butir soal 

B =   Banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal 

N = Banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal yang dimaksudkan. 

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 itu adalah sebagai berikut: 
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0 -    0,30   =  soal kategori sukar 

0,31 -     0,70  = soal kategori sedang 

0,71 -     1,00  = soal kategori mudah 

(Sudjana 2011:137). 

Instrumen soal yang digunakan dalam penelitian harus memenuhi 

kelengkapan taraf kesukaran soal yang ditentukan, di mana ada soal dengan 

kategori mudah, kategori sedang, dan kategori sukar. Bedasarkan hasil pehitungan 

taraf kesukaran dipeoleh hasil sebagai beikut. 

Tabel 3.3. Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba 

 

No Kriteria No Soal Jumlah 

1. Mudah 5, 16, 17, 23, 31, 34, 38, 39, 41, 48 dan 50 11 

2. Sedang 
4, 8, 12, 14, 18, 19, 24, 28, 32, 35, 36, 37, 40, 44, 

46, 47 dan 49 
17 

3. Sukar 1, 2, 20 dan 21 4 

 

3.4.4 Daya Beda  

Analisis daya pembeda mengkaji butir-butir soal dengan tujuan untuk 

mengetahui kesanggupan soal dalam membedakan siswa yang tergolong mampu 

(tinggi prestasinya) dengan siswa yang tergolong kurang atau lemah prestasinya 

(Sudjana 2011: 141). Sedangkan menurut Arikunto (2012: 226), “daya pembeda 

soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai 

(berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh (berkemampuan rendah)”. 

Rumus yang dapat digunakan yaitu: 
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Keterangan: 

J =   jumlah peserta tes 

JA =  banyaknya peserta kelompok atas 

JB =  banyaknya peserta kelompok bawah 

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

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan 

benar 

PA =  proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB =  proporsi peserta kelompok bawah yang menajwab benar 

 Untuk menafsirkan hasilnya dapat digunakan kriteria sebagai berikut: 

D = 0,00 – 0,20 berarti jelek  

D = 0,21 – 0,40 berarti cukup  

D = 0,41 – 0,70 berarti baik  

D = 0,71 – ke atas berarti baik sekali 

Arikunto (2012: 232) 

 Hasil analisis daya beda soal pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 3.4. Hasil Analisis Daya Beda Soal Uji Coba 

No Kriteria No Soal Jumlah 

1. Jelek - 0  

2. Cukup 
1, 2, 5, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 31, 36, 41, 48 

dan 50 
15 

3. Baik  
4, 8, 19, 24, 28, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 44, 46, 47 

dan 49 
15 

4. Baik sekali 12 dan 38 2 
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3.5 Desain Penelitian 

Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Quasi 

Experimental. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat 

berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen (Sugiono 2014: 116). Bentuk desain 

penelitian Quasi Experimental dalam penelitian ini yaitu Nonequivalent Control 

Group Design. Berikut skema dari Nonequivalent Control Group Design. 

 

 

 

Keterangan: 

O1: pretest kelas eksperimen 

O3: pretest kelas kontrol 

O2: posttest kelas eksperimen 

O4: posttest kelas kontrol 

X : perlakuan pada kelas ekperimen (Sugiono 2014: 118) 

Pada penelitian ini terdapat dua kelas yaitu kelas eksperimen (kelas yang 

mendapat perlakuan) dan kelas kontrol (kelas yang tidak mendapat perlakuan). 

Posttest dilaksanakan pada kedua kelas untuk mengetahui adakah perbedaan hasil 

belajar antara kelas yang mendapat perlakuan dengan kelas yang tidak mendapat 

perlakuan. Selain itu, pada desain ini kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak 

dipilih secara random. 

O1        X    O2 

 

O3 O4 
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3.6 Metode Analisis Data 

Setelah data-data dalam penelitian ini terkumpul, langkah selanjutnya 

yaitu menganalisis data. Dalam proses penganalisisan data terdapat berbagai 

metode analisis data yang digunakan. Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi analisis deskriptif, uji prasyarat analisis, dan analisis akhir.  

3.6.1 Analisis Deskriptif 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen untuk mengetahui 

keefektifan metode field trip terhadap hasil belajar siswa kelas III pada materi 

sumber daya alam. Deskripsi data memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan 

tentang suatu data supaya data yang disajikan dapat dipahami dengan mudah. 

Penelitian ini menghasilkan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang 

berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan/scoring (Sugiyono 2014: 6).   

3.6.2 Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis  yang akan dipakai dalam peneitian ini meliputi: 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Menurut Kasmadi dan Siti Sunariah (2014: 116), uji normalitas dilakukan 

untuk mengetahui apakah data dari dua variabel penelitian yang diperoleh berasal 

dari data yang berdistribusi secara normal atau tidak. Ketika setiap variabel yang 

dianalisis berdistribusi normal, maka penggunaan statistik parametris dapat 

dilakukan. Namun apabila data tidak normal, maka statistik parametris tidak dapat 

digunakan, untuk itu perlu digunakan statistik nonparametris. Dalam penelitian ini 

pengujian normalitas data dilakukan menggunakan SPSS versi 17. 
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3.6.2.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas merupakan pengujian asumsi dengan tujuan untuk 

membuktikan data yang dianalisis berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda 

keragamannya (Kasmadi dan Siti Sunariah 2014: 118). Uji homogenitas dilakukan 

dengan membandingkan antara kelas eksperimen dan kelas control. Pada 

pengujian homogenitas dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 17. 

3.6.2.3 Uji kesamaan Rata-rata 

  Uji kesamaan rata-rata dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan 

awal siswa pada kelas eksperimen dan kontrol. Uji kesamaan rata-rata pada 

penelitian ini dilakukan pada nilai yang telah diperoleh siswa kelas III SD N 

Bogangin 1  saat semester I. Untuk lebih membuktikan bahwa kemampuan awal 

siswa kedua kelas relatif sama/tidak ada perbedaan dapat dilakukan penghitungan 

menggunakan Uji One Sample T Test pada program SPSS versi 17. 

3.6.3 Analisis Akhir (pengujian hipotesis) 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menentukan apakah hipotesis 

diterima atua tidak. Analisis akhir dalam penelitian ini yaitu untuk menguji hasil 

belajar siswa pada materi sumber daya alam dengan memberikan perlakuan yang 

berbeda pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen diberi 

perlakuan dengan menerapkan metode field trip dalam proses pembelajarannya, 

sedangkan kelas kontrol menerapkan pembelajaran konvensional. 

Teknik pengujian hipotesis yang dilakukan bergantung dari sifat data yang 

akan diuji. Jika data yang diuji berdistribusi normal maka untuk menguji 

hipotesisnya menggunakan uji t. Namun apabila data yang diuji berdistribusi tidak 
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normal maka pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan U Mann 

Whitney Test (U test). 

Pada penelitian ini pengujian hipotesis dengan software SPSS versi 17, 

dengan menggunakan menu Analyze – Compare Means – Independent Sample T 

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

melihat nilai t dalam kolom TTest for Equality of Means. Nilai thitung dibandingkan 

dengan nilai ttabel. Jika didapatkan nilai thitung lebih besar daripada ttabel, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Pengambilan keputusan 

bisa juga dilihat dari nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya lebih dari 

0,05 maka Ho diterima, sedangkan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 

maka Ho ditolak (Priyatno 2012: 49). Ketentuan di atas digunakan untuk menguji 

hipotesis dengan uji dua pihak (two tailed).  

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). 
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BAB 5 

 PENUTUP  

 
Pada bab ini berisi tentang simpulan dan saran dari hasil penelitian yang 

telah dilaksanakan. Simpulan dan saran dari hasil penelitian ini yaitu sebagai 

berikut. 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian eksperimen yang 

berjudul “Keefektifan Metode Field Trip terhadap Hasil Belajar Sumber Daya 

Alam Siswa Kelas III SDN Bogangin 1 Kabupaten Banyumas ”, dapat 

dikemukakan simpulan penelitian sebagai berikut. 

(1) Terdapat perbedaan hasil belajar IPA materi sumber daya alam pada siswa 

kelas III SDN Bogangin 1 Kabupaten Banyumas antara pembelajaran yang 

menerapkan metode field trip dan pembelajaran yang menerapkan 

pembelajaran konvensional. Hal ini dibuktikan dengan data hasil 

penghitungan menggunakan rumus Independent samples t test melalui 

program SPSS versi 17 yang menunjukkan nilai thitung= 2,186, ttabel = 2,003, 

dan nilai signifikansi sebesar 0,033. Artinya thitung > ttabel dan nilai signifikansi 

< 0,05. Dengan demikian maka Ho1 ditolak dan Ha1 diterima. 

(2) Hasil belajar IPA materi sumber daya alam pada siswa kelas III SDN 

Bogangin 1 Kabupaten Banyumas yang pembelajarannya menerapkan metode 

field trip lebih baik dari pada yang menerapkan pembelajaran konvensional. 
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(3) Hal ini ditunjukkan dengan uji hipotesis secara empiris yang menunjukkan 

bahwa tingkat keefektifan sebesar 5,51. Selain itu juga dengan perolehan uji 

pihak kanan dengan one sample t test yang menunjukkan bahwa thitung = 

3,496, ttabel = 2,048 dan nilai signifikansi 0,002. Artinya bahwa thitung > ttabel 

dan nilai signifikansi < 0,05. Dengan demikian maka Ho2 ditolak dan Ha2 

diterima. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, metode field trip terbukti efektif 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA materi sumber daya 

alam, sehingga disarankan: 

5.2.1 Bagi Guru 

Guru hendaknya menggunakan metode field trip sebagai salah satu variasi 

dalam pembelajaran. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian, di mana metode 

field trip terbukti efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk 

mendapatkan hasil belajar siswa  yang maksimal, dalam penerapan metode field 

trip  mata pelajaran IPA, guru disarankan untuk: 

(1) Mengawasi secara cermat semua kegiatan siswa saat berada di tempat yang 

dikunjungi untuk mencegah siswa bermain sendiri. 

(2) Meminta bantuan kepada pihak lain untuk ikut membantu mengatur dan 

mengawasi  kegiatan  siswa  saat   berkunjung,  terutama  saat  tempat  yang  

dikunjungi jauh dari lingkungan sekolah. 
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(3) Memilih tempat kegiatan field trip secara tepat, selain tempat tersebut 

berkaitan dengan materi pelajaran tapi juga harus memperhatikan hal lain 

seperti waktu, biaya dan kesehatan siswa. 

(4) Menjelaskan langkah-langkah dan tata tertib kegiatan field trip secara jelas, 

supaya siswa memahami kegiatan yang harus dilakukan dan kegitan yang 

tidak boleh dilakuakan. Dengan demikian, pembelajaran dapat berlangsung 

sesuai dengan yang direncanakan. 

5.2.2 Bagi Sekolah  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode field trip efektif 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA di SDN 

Bogangin 1 Kabupaten Banyumas, oleh karena itu kepada pihak sekolah 

disarankan untuk: 

(1) Memberikan motivasi kepada guru untuk menggunakan metode field trip 

sebagai salah satu alternatif dalam proses pembelajaran IPA. 

(2) Memberikan dukungan kepada guru maupun siswa untuk melakukan kegiatan 

field trip. Dukungan yang dimaksud yaitu ijin kegiatan dan bantuan berupa 

materi maupun moril. 
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Lampiran 1 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

DINAS PENDIDIKAN 

UPTD KECAMATAN SUMPIUH 

SD NEGERI BOGANGIN 1 

Jl. Balai Desa Bogangin Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. 

 

Daftar Nama Kelas Ekperimen (IIIB) Tahun Ajaran 2014/2015 

NO NAMA L/P 

1. Dwi Maryani P 

2. Ludiyah P 

3. Kiki Candrastia P 

4. Kuni Sangadah P 

5. Nurul Falah  P 

6. Renanda Raffi Zaky Ramadhan L 

7. Azlina Nur Asmalili P 

8. Berliana Damayanti P 

9. Erik Wahyudi L 

10. Fatcur Rozak L 

11. Febi Kurniasih  P 

12. Gilar Bagas Pratama L 

13. Hidayat Adi Firmansyah L 

14. Indira Marselena P 

15. Lisa Warohmah  P 

16. Lukman Nurmansyah  L 

17. Lutfiadi Nugroho L 

18. Misbakhul Anam L 

19. Ni’matul Choiriyah P 

20. Nova Ary Yanti P 

21. Nur Sa’baniatur Rohman L 

22. Reyza Gilang Ramadhan L 

23. Rival Sahrul  L 

24. Tafana Dwi Karunia Putri P 

25. Trio Saputra L 

26. Ulil Khikmah P 

27. Viki Anturdiyah Kamantrini P 

28. Wanda Nawangga P 

29. Astuti Windiani P 
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Lampiran 2 

  PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

DINAS PENDIDIKAN 

UPTD KECAMATAN SUMPIUH 

SD NEGERI BOGANGIN 1 

Jl. Balai Desa Bogangin Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. 

 

Daftar Nama Kelas Kontrol (IIIA)Tahun Ajaran 2014/2015 

NO NAMA L/P 

1. Diki A L 

2. Faza F L 

3. Nanang M L 

4. Angga Saputra L 

5. Neli Ulfatun Nikmah P 

6. Aditya Rizky Ramadhan  L 

7. Andika Gilang Ramadhan  L 

8. Anisa Fatonah P 

9. Apriyanti P 

10. David Kornelius L 

11. Devi Izzati Putri P 

12. Elda ErinzaPutri P 

13. Ferdi Febriyanto L 

14. Mualina Putri P 

15. Maura Putri Amalia P 

16. Maya Isti Farera P 

17. Muchamad Fatchurochman L 

18. Mufiatul Isnaeni P 

19. Muhamad Haikal Riziq  L 

20. Neza Kurniati P 

21. Nofa Nisaul Kharimah P 

22. NurulUmam L 

23. Puspa Devita Rizky P 

24. Rangga Setiawan L 

25. Ravi Kurniawan L 

26. Rizky Agus Maulana L 

27. Siti Fatimah  P 

28. Wulan Ismatul Hawa P 

29. Elang Muhammad Iqbal L 
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Lampiran 3 

  PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

DINAS PENDIDIKAN 

UPTD KECAMATAN SUMPIUH 

SD NEGERI BOGANGIN 1 

Jl. Balai Desa Bogangin Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. 

 

Daftar Nama Kelas Uji Coba (IVA)Tahun Ajaran 2014/2015 

NO NAMA L/P 

1. Fatimatuz Zahro P 

2. Miftahurrohman  L 

3. Dina Rusliyanti P 

4. Dini Puspitasari P 

5. Mugiman  L 

6. Sri Rahayu  P 

7. Ridi Prayoga L 

8. Ibnu Faiz L 

9. Unik Stefana Rahayu P 

10. Ali Rahmatulloh L 

11. Chelsea Nabila Eka Setiaji P 

12. Kholifatul Sangadah P 

13. Kori Nur Safitri P 

14. Ilham Mustolih L 

15. Mesti Murti Ningsih P 

16. Nova Dwi Wardana P 

17. Rima Aprilia P 

18. Rita Anggraeni Wulandari P 

19. Rizki Fatoni L 

20. Robingatun Laeliyah P 

21. Bani Andriansyah Mashud   L 

 

 

 

 

 

 



89 

 

Lampiran 4 

Uji Kesamaan Rata-rata Nilai Rapot Semester I 

1. Penghitungan Uji Kesamaan secara Empiris 

Data Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Rata-rata Nilai Rapot Akhir Semester 

Gasal Kelas III 2014/2015 

77 

 

78 

Analisis secara empiris kesamaan rata-rata kemampuan siswa di 

kedua kelas dapat dikatakan relatif sama jika mempunyai selisih ≤ 3. 

Berdasarkan tabel di atas, selisih rata-rata nilai ujian akhir semester gasal 

kelas III 2014/2015 yaitu 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara 

empiris kemampuan rata-rata siswa di kedua kelas relatif sama.  

2. Penghitungan Uji Kesamaan secara Statistik menggunakan SPSS versi 17 

One-Sample Statistics 

 

N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error Mean 

Eksperimen 29 77.07 6.117 1.136 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 78 

 

T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

Eksperimen -.820 28 .419 -.931 -3.26 1.40 

 

ttabel= 2,0484 

 -ttabel  ≤  thitung  ≤  ttabel  

 - 2,0484 ≤ -,820 ≤ 2,0484 

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa -ttabel  ≤  thitung  ≤  ttabel, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa baik pada kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol mempunyai kemampuan awal yang relatif sama. 
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Lampiran 5 

Pedoman Wawancara Tidak Terstruktur 

Hari, tanggal : Senin, 2 Februari 2015 

Narasumber : Guru Kelas III A dan III B SDN Bogangin 1 

Tempat : SDN Bogangin 1 Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas   

1. Lama mengajar di SD 

2. Jumlah siswa kelas III di SDN Bogangin 1 

3. Metode yang biasa diterapkan pada pembelajaran IPA 

4. Kendala saat pembelajaran IPA 

5. Batas KKM untuk pelajaran IPA 

6. Pengetahuan tentang metode field trip 

 



 

  

9
1
 

SILABUS PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ Semester : III/2 

Standar Kompetensi : 6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi manusia, serta 

hubungannya dengan cara manusia memelihara dan melestarikan alam. 

 

KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
INDIKATOR PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

6.4Mengidentifika

si cara manusia 

dalam 

memelihara 

dan 

melestarikan 

alam di 

lingkungan 

sekitar. 

Sumber daya alam. 1. Mengidentifikasi 

pengertian sumber daya 

alam. 

2. Membuat daftar jenis-

jenis sumber daya alam 

dan kegunaannya. 

3. Memberi contoh 

perilaku yang 

menunjukkan 

kepedulian terhadap 

lingkungan dan yang 

merusak lingkungan. 

1. Membuat daftar 

jenis-jenis sumber 

daya alam dan 

kegunaannya. 

2. Mengidentifikasi 

cara-cara yang 

digunakan manusia 

dalam 

memanfaatkan 

sumber daya alam, 

misalnya air, 

tumbuhan, dan 

hewan. 

3. Memberi contoh 

perilaku yang 

1. Pengamatan  

2. Tes lisan 

3. Tes tertulis 

4. Penilaian 

performanc

e unjuk 

kerja 

10 jam 

pelajaran 

(5 x 

pertemuan) 

 Buku 

Jendela 

IPA 3B 

 Charta  

 Alat-alat 

tulis 

L
a
m

p
ira

n
 6

 



 

  

9
2
 

KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
INDIKATOR PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

menunjukkan 

kepedulian 

terhadap 

lingkungan dan 

yang merusak 

lingkungan. 
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PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN 

Kelas Eksperimen 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ Semester : III/2 

Standar Kompetensi : 6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi manusia, serta 

hubungannya dengan cara manusia memelihara dan melestarikan alam. 

Kompetensi Dasar : 6.4 mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara dan melestarikan alam di lingkungan sekitar. 

 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
INDIKATOR PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

1. Pengertian 

sumber daya 

alam. 

2. Jenis-jenis 

sumber daya 

alam 

Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1. Guru menjelaskan 

pengertian sumber daya 

alam. 

2. Guru menampilkan 

gambar contoh sumber 

daya alam. 

3. Guru menjelaskan jenis-

jenis sumber daya alam. 

b. Elaborasi 

1. Guru membagi siswa 

1. Menjelaskan pengertian 

sumber daya alam. 

2. Membuat daftar contoh 

sumber daya alam 

berdasarkan jenisnya. 

 

Tes tertulis 3 jam pelajaran 

(1 x pertemuan) 
 Aprilia dan 

Afifiatul 

Achyar. 

2009. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam. 

Jakarta: 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

 Suyatman 

L
a
m

p
ira

n
 7
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MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
INDIKATOR PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

menjadi beberapa 

kelompok untuk 

melaksanakan kegiatan 

field trip. 

2. Guru menyampaikan 

langkah-langkah dan tata 

tertib kegiatan field trip 

yang akan dilaksanakan. 

3. Guru membagikan Lembar 

Kerja Siswa (LKS) yang 

harus dikerjakan saat 

kegiatan field trip. 

4. Guru bersama siswa 

melaksanakan field trip ke 

sawah yang berada di 

sekitar sekolah. 

Guru membimbing dan 

mengawasi siswa saat 

kegiatan field trip. 

c. Konfirmasi 

1. Guru dan siswa kembali ke 

kelas. 

2. Guru bersama siswa 

membahas lembar kerja 

siswa yang telah 

dan Tutik 

Endrawati. 

2009. 

Asyiknya 

Belajar Ilmu 

Pengetahuan 

Alam. 

Jakarta 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

 Priyono dan 

Titik 

Sayekti. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam untuk 

SD dan MI 

Kelas III. 

Jakarta: 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional.  

 Gambar 



 

  

9
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MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
INDIKATOR PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

dikerjakan.  

3. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa  

untuk bertanya tentang hal 

yang belum dipahami. 

jenis sumber 

daya alam 

 Gambar  

pemanfaatan 

sumber daya 

alam oleh 

manusia  

 Gambar 

perilaku 

peduli 

terhadap 

lingkungan.  

3. Manfaat sumber 

daya alam bagi 

manusia 

Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1. Guru menampilkan 

gambar tentang contoh 

pemanfaatan sumber daya 

alam oleh manusia. 

2. Guru menjelaskan manfaat 

sumber daya alam. 

b. Elaborasi 

1. Guru membagi siswa 

menjadi beberapa 

kelompok untuk 

melaksanakan kegiatan 

field trip. 

2. Guru menyampaikan 

langkah-langkah dan tata 

tertib kegiatan field trip 

yang akan dilaksanakan. 

3. Guru membagikan Lembar 

Kerja Siswa (LKS) yang 

4. Membuat daftar manfaat 

sumber daya alam yang 

ada di sekitar kita. 

 

Tes tertulis 3 jam pelajaran 

(1 x pertemuan) 



 

  

9
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MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
INDIKATOR PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

harus dikerjakan saat 

kegiatan field trip. 

4. Guru bersama siswa 

melaksanakan field trip ke 

sawah yang berada di 

sekitar sekolah. 

5. Guru membimbing dan 

mengawasi siswa saat 

kegiatan field trip. 

c. Konfirmasi 

1. Guru dan siswa kembali ke 

kelas. 

2. Guru bersama siswa 

membahas lembar kerja 

siswa yang telah 

dikerjakan. 

3. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa  

untuk bertanya tentang hal 

yang belum dipahami. 

4. Perilaku manusia 

terhadap 

lingkungan 

Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1. Guru menampilkan 

gambar tentang perilaku 

manusia dalam 

5. Mengidentifikasi 

perilaku manusia dalam 

memanfaatkan sumber 

daya alam. 

6. Menuliskan contoh 

Tes tertulis 4 jam pelajaran 

(1 x pertemuan) 



 

  

9
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MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
INDIKATOR PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

memanfaatkan sumber 

daya alam. 

2. Guru menjelaskan 

pentingnya menjaga 

lingkungan untuk 

kelangsungan sumber daya 

alam. 

3. Guru menyebutkan contoh 

perilaku peduli terhadap 

lingkungan dan yang 

merusak lingkungan. 

b. Elaborasi 

1. Guru membagi siswa 

menjadi beberapa 

kelompok untuk 

melaksanakan kegiatan 

field trip. 

2. Guru menyampaikan 

langkah-langkah dan tata 

tertib kegiatan field trip 

yang akan dilaksanakan. 

3. Guru membagikan Lembar 

Kerja Siswa (LKS) yang 

harus dikerjakan saat 

kegiatan field trip. 

perilaku manusia yang 

menunjukkan 

kepedulian terhadap 

lingkungan dan yang 

merusak lingkungan 



 

  

9
8
 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
INDIKATOR PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

4. Guru bersama siswa 

melaksanakan field trip 

dengan berkeliling 

sekolah. 

5. Guru membimbing dan 

mengawasi siswa saat 

kegiatan field trip. 

c. Konfirmasi 

1. Guru dan siswa kembali ke 

kelas. 

2. Guru bersama siswa 

membahas lembar kerja 

siswa yang telah 

dikerjakan. 

3. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa  

untuk bertanya tentang hal 

yang belum dipahami. 
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PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN 

Kelas Kontrol 

 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ Semester : III/2 

Standar Kompetensi : 6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi manusia, serta 

hubungannya dengan cara manusia memelihara dan melestarikan alam. 

Kompetensi Dasar : 6.4 mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara dan melestarikan alam di lingkungan sekitar. 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
INDIKATOR PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

1. Pengertian 

sumber daya 

alam. 

2. Jenis-jenis 

sumber daya 

alam 

Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1. Guru menjelaskan 

pengertian sumber daya 

alam. 

2. Guru menampilkan 

gambar contoh sumber 

daya alam. 

3. Guru menjelaskan jenis-

jenis sumber daya alam. 

b. Elaborasi 

1. Guru membagi siswa 

1. Menjelaskan pengertian 

sumber daya alam. 

2. Membuat daftar contoh 

sumber daya alam 

berdasarkan jenisnya. 

 

Tes tertulis 3 jam pelajaran 

(1 x pertemuan) 
 Aprilia dan 

Afifiatul 

Achyar. 

2009. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam. 

Jakarta: 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

 Suyatman 

L
a
m

p
ira

n
 8

 



 

  

1
0
0
 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
INDIKATOR PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

menjadi beberapa 

kelompok untuk 

mendiskusikan jenis-jenis 

sumber daya alam. 

2. Guru membagikan Lembar 

Kerja Siswa (LKS) yang 

harus dikerjakan saat 

diskusi. 

3. Guru mengawasi kegiatan 

diskusi. 

c. Konfirmasi 

1. Guru bersama siswa 

membahas lembar kerja 

siswa yang telah 

dikerjakan.  

2. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa  

untuk bertanya tentang hal 

yang belum dipahami. 

dan Tutik 

Endrawati. 

2009. 

Asyiknya 

Belajar Ilmu 

Pengetahuan 

Alam. 

Jakarta 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

 Priyono dan 

Titik 

Sayekti. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam untuk 

SD dan MI 

Kelas III. 

Jakarta: 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional.  

 Gambar 

3. Manfaat sumber 

daya alam bagi 

manusia 

Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1. Guru menampilkan 

gambar tentang contoh 

pemanfaatan sumber daya 

alam oleh manusia. 

3. Membuat daftar manfaat 

sumber daya alam yang 

ada di sekitar kita. 

 

Tes tertulis 3 jam pelajaran 

(1 x pertemuan) 



 

  

1
0
1
 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
INDIKATOR PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

2. Guru bertanya-jawab 

tentang sumber daya alam 

yang ada di sekitar siswa. 

3. Guru menjelaskan manfaat 

sumber daya alam. 

b. Elaborasi 

1. Guru membagi siswa 

menjadi beberapa 

kelompok untuk 

mendiskusikan manfaat 

sumber daya alam bagi 

manusia. 

2. Guru membagikan Lembar 

Kerja Siswa (LKS) yang 

harus dikerjakan saat 

diskusi. 

3. Guru mengawasi kegiatan 

diskusi. 

c. Konfirmasi 

1. Guru bersama siswa 

membahas LKS yang telah 

dikerjakan. 

2. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa  

untuk bertanya tentang hal 

jenis sumber 

daya alam 

 Gambar  

pemanfaatan 

sumber daya 

alam oleh 

manusia  

 Gambar 

perilaku 

peduli 

terhadap 

lingkungan.  



 

  

1
0
2
 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
INDIKATOR PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

yang belum dipahami. 

4. Perilaku manusia 

terhadap 

lingkungan 

Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1. Guru menampilkan 

gambar tentang perilaku 

manusia dalam 

memanfaatkan sumber 

daya alam. 

2. Guru menjelaskan 

pentingnya menjaga 

lingkungan untuk 

kelangsungan sumber daya 

alam. 

3. Guru menyebutkan contoh 

perilaku peduli terhadap 

lingkungan dan yang 

merusak lingkungan. 

b. Elaborasi 

1. Guru membagi siswa 

menjadi beberapa 

kelompok untuk 

mendiskusikan perilaku 

manusia terhadap 

4. Mengidentifikasi 

perilaku manusia dalam 

memanfaatkan sumber 

daya alam. 

5. Menuliskan contoh 

perilaku manusia yang 

menunjukkan 

kepedulian terhadap 

lingkungan dan yang 

merusak lingkungan 

Tes tertulis 4 jam pelajaran 

(1 x pertemuan) 



 

  

1
0
3
 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
INDIKATOR PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

lingkungan. 

2. Guru membagikan Lembar 

Kerja Siswa (LKS) yang 

harus dikerjakan secara 

berkelompok. 

c. Konfirmasi 

1. Guru bersama siswa 

membahas lembar kerja 

siswa yang telah 

dikerjakan. 

2. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa  

untuk bertanya tentang hal 

yang belum dipahami. 
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Lampiran 9 

 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran: Ilmu Pengetahuan Alam 

Pembelajaran Metode Field Trip di Kelas Eksperimen 

Pertemuan Ke-1 

 

 

 

 

 

 

oleh 

Agung Prasetyo 

1401411295 

 

 

 

 

 

 

 

PGSD UPP TEGAL 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

 Kelas Eksperimen Pertemuan 1 

 

Nama Sekolah : SD Negeri Bogangin 1 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas / Semester : III / 2 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

6. memahami kenampakan permukaan bumu, cuaca dan pengaruhnya bagi 

manusia, serta hubungannya dengancara manusia memelihara dan 

melestarikan alam. 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.4 mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara dan melestarikan alam 

di lingkungan sekitar. 

 

C. Indikator 

6.4.1. Menjelaskan pengertian sumber daya alam. 

6.4.2. Membuat daftar contoh sumber daya alam berdasarkan jenisnya. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan 

pengertian sumber daya alam dengan benar. 

2. Setelah melakukan field trip tentang jenis-jenis tumbuhan dan hewan, 

siswa dapat membedakan jenis-jenis sumber daya alam.  

3. Setelah melakukan field trip tentang tumbuhan sekitar, siswa dapat 

membuat daftar contoh sumber daya alam berdasarkan jenisnya. 
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E. Materi Pembelajaran 

Sumber daya alam (terlampir) 

 

F. Media dan Sumber Belajar 

1. Media  

Gambar jeni-jenis sumber daya alam. 

2. Sumber belajar 

2. 1 Aprilia dan Afifatul Achyar. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional. Halaman 139-142. 

2. 2 Priyono dan Titik Sayekti. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk  SD 

dan MI Kelas III. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta. 

Halaman 168-178. 

   

G. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Penugasan  

4. Diskusi  

5. Field trip 

 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  1. Guru memberikan salam dan mengajak siswa 

untuk berdo’a. 

2. Guru melakukan presensi kehadiran siswa. 

3. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya 

jawab tentang nama barang di lingkungan siswa 

dan bahan dasar untuk membuatnya. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

10 

menit 

Kegiatan 

Inti 

Eksplorasi: 

1. Guru menjelaskan pengertian sumber daya alam. 

2. Guru menampilkan gambar contoh sumber daya 

alam. 

3. Guru menjelaskan jenis-jenis sumber daya alam. 

80 

menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Elaborasi: 

1. Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok untuk melaksanakan kegiatan field 

trip. 

2. Guru menyampaikan langkah-langkah dan tata 

tertib kegiatan field trip yang akan dilaksanakan. 

3. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

yang harus dikerjakan saat kegiatan field trip. 

4. Guru bersama siswa melaksanakan field trip ke 

sawah yang berada di sekitar sekolah. 

5. Guru membimbing dan mengawasi siswa saat 

kegiatan field trip. 

Konfirmasi: 

1. Guru dan siswa kembali ke kelas. 

2. Guru bersama siswa membahas LKS yang telah 

dikerjakan.  

3. Guru memberikan kesempatan kepada  siswa 

untuk menanyakan hal yang belum dipahami. 

Penutup  1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi 

pelajaran yang telah di pelajari. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

3. Guru menyampaikan informasi tentang materi 

pada pertemuan selanjutnya. 

4. Guru menutup pelajaran dengan mengajak siswa 

berdo’a bersama. 

15 

menit 

 

I. Penilaian 

1. Prosedur penilaian : penilaian hasil 

2. Jenis penilaian  : tes tertulis 

3. Bentuk penilaian : tes pilihan ganda 

4. Instrumen penilaian  : soal pilihan ganda (terlampir) 

5. Teknik penyekoran :  
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         Banyumas,  April 2015 

      Guru Kelas III B               Peneliti 

                                                      

Mukhasin, S.Pd.I      Agung Prasetyo 

NIP. -       NIM. 1401411295 

Mengetahui, 
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Lampiran 

Materi pelajaran 

Sumber Daya Alam 

Bahan-bahan alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia 

disebut sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui artinya sumber daya alam 

yang tidak habis atau tersedia terus-menerus. Sedangkan sumber daya alam yang 

tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas atau 

tidak tersedia terus-menerus. 

1. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sebagai berikut:  

1. Tumbuhan 

2. Hewan 

3. Tanah 

4. Air 

2. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Minyak bumi 

2. Batu bara 

3. Alumunium 

4. Emas 
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Media pembelajaran 

Gambar sumber daya alam yang dapat diperbarui 

Air 

 

Ayam 

 

 

 

 

Tanah 

 

Tumbuhan 
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Gambar sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui 

Batu bara 

 

Minyak bumi 

 

Emas 

 

 

 

 

 

Besi 
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Petunjuk pelaksanaan field trip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERHATIAN! 
Selama kegiatan field trip berlangsung, 

laksanakan dan taatilah ketentuan dibawah ini: 

1. Ikuti dan patuhi semua arahan dari guru. 

2. Perhatikan anggota kelompok, pastikan 

semua anggota selalu bersama saat 

melaksanakan field trip. 

3. Dilarang bepergian melewati batas wilayah 

kegiatan field trip yang telah ditentukan 

oleh guru. 

4. Dilarang bermain dan memasuki area 

persawahan, kegiatan field trip hanya 

dilaksanakan di pinggiran sawah. 

5. Amati dan catat semua sumber daya alam 

yang kalian lihat di area persawahan. 

6. Salinlah nama sumber daya alam yang telah 

kalian catat berdasarkan jenisnya pada 

Lembar Kerja Siswa (LKS)  yang telah 

disediakan. 

7. Apabila tugas sudah selesai segera lapor dan 

kumpulkan kepada guru. 

8. Setelah kegiatan field trip selesai, 

pembelajaran akan dilanjutkan di dalam 

kelas. 
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Lembar Kerja Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjakan Secara Kelompok! 

1. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? 

Jawab: 

 

 

 

 

2. Tuliskan contoh sumber daya alam yang telah kalian temukan berdasarkan 

jenisnya! 

No. Sumber daya alam yang dapat 

diperbarui 

Sumber daya alam yang tidak 

dapat diperbarui 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

Nama anggota kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Kisi-Kisi Soal Evaluasi Individu 

 

Satuan  Pendidikan : SDN Bogangin 1 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : III/2 

Standar Kompetensi : 6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan 

pengaruhnya bagi manusia, serta hubungannya dengan cara 

manusia memelihara dan melestarikan alam. 

 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 

6.4  

Mengidentif

ikasi cara 

manusia 

dalam 

memelihara 

dan 

melestarika

n alam di 

lingkungan 

sekitar. 

1. Siswa dapat 

menyebutkan 

pengertian sumber 

daya alam.  

2. Siswa dapat 

menyebutkan 

contoh sumber 

daya alam yang 

dapat diperbarui. 

3. Disajikan gambar, 

siswa dapat 

mengidentifikasi 

jenis sumber daya 

alam. 

4. Siswa dapat 

mengidentifikasi 

bahan dasar yang 

dugunakan dalam 

membuat genteng.  

5. Siswa dapat 

menyebutkan 

sumber daya alam 

yang berupa 

barang tambang. 

6. Siswa dapat 

mengidentifikasi 

sebab ketersediaan 

air. 

7. Siswa dapat 

PG 

 

 

 

PG 

 

 

 

 

PG 

 

 

 

 

PG 

 

 

 

 

PG 

 

 

 

 

PG 

 

 

 

PG 

C1 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

C1 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

Sedang 

 

 

 

Mudah 

 

 

 

 

Sulit 

 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

 

Mudah 

 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

Mudah 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 

menyebutkan 

bahan tambang 

yang digunakan 

sebagai barang 

perhiasan. 

8. Siswa dapat 

menunjukan sikap 

kepedulian 

terhadap 

lingkungan. 

9. Siswa dapat 

menyebutkan 

makanan yang 

berasal dari 

tumbuhan. 

10. Siswa dapat 

menyebutkan 

contoh sumber 

daya alam yang 

tidak dapat 

diperbarui. 

 

 

 

 

 

PG 

 

 

 

 

PG 

 

 

 

 

PG 

 

 

 

 

 

C3 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

 

Sulit 
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Soal latihan individu 

 

Nama   : 

No. Absen : 

 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a,b,c atau d pada jawaban yang paling 

tepat! 

1. Bahan-bahan alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhana manusia 

disebut…. 

a. sumber daya mineral   c. sumber daya alam 

b.  sumber daya manusia   d. sumber daya buatan 

2. Contoh bahan alam yang dapat diperbarui yaitu…. 

a. tumbuhan    c. minyak bumi 

b. batu bara    d. emas 

3. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Gambar di atas merupakan sumber daya alam dapat diperbarui yang 

berupa…. 

a. tumbuhan    c. barang langka 

b. hewan      d. bahan tambang 

4. Sumber daya alam sebagai bahan dasar untuk membuat genteng, yaitu…. 

a. pasir     c. batu 

b. semen     d. tanah 

5. Di bawah ini merupakan sumber daya alam yang berupa bahan tambang, 

kecuali…. 

a. padi     c. batu bara 

b. minyak bumi    d. emas 
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6. Air dapat digunakan manusia secara terus menerus dan tidak akan habis, 

karena…. 

a. tidak dapat diperbarui   c. dapat diperbarui 

b. dapat dibuat    d. dapat dicari 

7. Bahan tambang yang digunakan manusia untuk membuat barang perhiasan 

yaitu…. 

a. alumunium    c. tembaga 

b. batu bara    d. emas 

8. Menjaga kebersihan sungai sebagai tempat hidup ikan merupakan 

kewajiban…. 

a. petani     c. kita semua 

b. dinas kebersihan   d. perangkat desa 

9. Di bawah ini merupakan makanan yang berasal dari tumbuhan, yaitu…. 

a. ikan, tempe, tahu    c. bakso, lontong, tahu 

b. tempe, tahu, lontong   d. sosis, bakso, tempe 

10. Di bawah merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, 

yaitu…. 

a. emas, bensin, pagar besi  c. bensin, padi, pagar besi 

b. emas, padi, air    d. pagar besi, emas, air 
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Kunci jawaban 

1. C 

2. A 

3. B 

4. D 

5. A 

6. C 

7. D 

8. C 

9. B 

10. A 
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Lampiran 10 

 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran: Ilmu Pengetahuan Alam 

Pembelajaran Konvensional di Kelas Kontrol 

Pertemuan Ke-1 

 

 

 

 

 

 

oleh 

Agung Prasetyo 

1401411295 

 

 

 

 

 

 

 

PGSD UPP TEGAL 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

 Kelas Kontrol Pertemuan 1 

 

Nama Sekolah : SD Negeri Bogangin 1 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas / Semester : III / 2 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

6. memahami kenampakan permukaan bumu, cuaca dan pengaruhnya bagi 

manusia, serta hubungannya dengancara manusia memelihara dan 

melestarikan alam. 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.4 mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara dan melestarikan alam 

di lingkungan sekitar. 

 

C. Indikator 

6.4.1. Menjelaskan pengertian sumber daya alam. 

6.4.2. Membuat daftar contoh sumber daya alam berdasarkan jenisnya. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan 

pengertian sumber daya alam. 

2. Setelah bertanya jawan dengan guru tentang jenis sumber daya alam, siswa 

dapat membedakan jenis-jenis sumber daya alam.  

3. Setelah melakukan diskusi tentang tumbuhan sekitar, siswa dapat 

membuat daftar contoh sumber daya alam berdasarkan jenisnya. 
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E. Materi Pembelajaran 

Sumber daya alam (terlampir) 

 

F. Media dan Sumber Belajar 

1. Media  

Gambar jeni-jenis sumber daya alam. 

2. Sumber belajar 

2. 1 Aprilia dan Afifatul Achyar. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional. Halaman 139-142. 

2. 2 Priyono dan Titik Sayekti. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD 

dan MI Kelas III. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta. Halaman 

168-178.   

 

G. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Penugasan  

4. Diskusi  

 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  1. Guru memberikan salam dan mengajak siswa 

untuk berdo’a. 

2. Guru melakukan presensi kehadiran siswa. 

3. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya 

jawab tentang nama barang di lingkungan siswa 

dan bahan dasar untuk membuatnya. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

10 

menit 

Kegiatan 

Inti 

Eksplorasi: 

1. Guru menjelaskan pengertian sumber daya alam. 

2. Guru menampilkan gambar contoh sumber daya 

alam. 

3. Guru menjelaskan jenis-jenis sumber daya alam. 

80 

menit 

Elaborasi: 

1. Guru membagi siswa menjadi beberapa 
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kelompok untuk mendiskusikan jenis-jenis 

sumber daya alam. 

2. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

yang harus dikerjakan saat berdiskusi. 

3. Guru mengawasi kegiatan diskusi. 

Konfirmasi: 

1. Guru bersama siswa membahas LKS yang telah 

dikerjakan. 

2. Guru memberikan kesempatan kepada  siswa 

untuk menanyakan hal yang belum dipahami. 

Penutup  1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi 

pelajaran yang telah di pelajari. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

3. Guru menyampaikan informasi tentang materi 

pada pertemuan selanjutnya. 

4. Guru menutup pelajaran dengan mengajak siswa 

berdo’a bersama. 

15 

menit 

 

I. Penilaian 

1. Prosedur penilaian : penilaian hasil 

2. Jenis penilaian  : tes tertulis 

3. Bentuk penilaian : tes pilihan ganda 

4. Instrumen penilaian  : soal pilihan ganda (terlampir) 

5. Teknik penyekoran :  
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         Banyumas,  April 2015 

      Guru Kelas III A                         Peneliti 

                                                         

Novianti, S.Pd.SD     Agung Prasetyo 

NIP. -       NIM. 1401411295 

  

 

 

Mengetahui, 
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Lampiran 

Materi pelajaran 

Sumber Daya Alam 

Bahan-bahan alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia 

disebut sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui artinya sumber daya alam 

yang tidak habis atau tersedia terus-menerus. Sedangkan sumber daya alam yang 

tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas atau 

tidak tersedia terus-menerus. 

1. Contoh dan manfaat sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu 

sebagai berikut:  

1. Tumbuhan. 

2. Hewan. 

3. Tanah. 

4. Air  

2. Contoh dan manfaat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Minyak bumi. 

2. Batu bara. 

3. Alumunium. 

4. Emas. 
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Media pembelajaran 

Gambar sumber daya alam yang dapat diperbarui 

Air 

 

Ayam 

 

 

 

 

Tanah 

 

Tumbuhan 
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Gambar sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui 

Batu bara 

 

Minyak bumi 

 

Emas 

 

Besi  
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Lembar Kerja Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjakan Secara Kelompok! 

1. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? 

Jawab: 

 

 

 

 

2. Tuliskan contoh sumber daya alam yang telah kalian temukan berdasarkan 

jenisnya! 

No. Sumber daya alam yang dapat 

diperbarui 

Sumber daya alam yang tidak 

dapat diperbarui 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

Nama anggota kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Kisi-Kisi Soal Evaluasi Individu 

 

Satuan  Pendidikan : SDN Bogangin 1 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : III/2 

Standar Kompetensi : 6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan 

pengaruhnya bagi manusia, serta hubungannya dengan cara 

manusia memelihara dan melestarikan alam. 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulita

n 

6.4  

Mengidentifika

si cara manusia 

dalam 

memelihara 

dan 

melestarikan 

alam di 

lingkungan 

sekitar. 

1. Siswa dapat 

menyebutkan 

pengertian 

sumber daya 

alam.  

2. Siswa dapat 

menyebutkan 

contoh sumber 

daya alam yang 

dapat diperbarui. 

3. Disajikan 

gambar, siswa 

dapat 

mengidentifikasi 

jenis sumber daya 

alam. 

4. Siswa dapat 

mengidentifikasi 

bahan dasar yang 

digunakan dalam 

membuat 

genteng.  

5. Siswa dapat 

menyebutkan 

sumber daya 

alam yang berupa 

barang tambang. 

6. Siswa dapat 

mengidentifikasi 

sebab 

ketersediaan air. 

PG 

 

 

 

 

PG 

 

 

 

 

PG 

 

 

 

 

 

PG 

 

 

 

 

 

PG 

 

 

 

 

PG 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

 

Mudah 

 

 

 

 

Sulit 

 

 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

 

 

Mudah 

 

 

 

 

Sedang 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulita

n 

7. Siswa dapat 

menyebutkan 

bahan tambang 

yang digunakan 

sebagai barang 

perhiasan. 

8. Siswa dapat 

menunjukan 

sikap kepedulian 

terhadap 

lingkungan. 

9. Siswa dapat 

menyebutkan 

makanan yang 

berasal dari 

tumbuhan. 

10. Siswa dapat 

menyebutkan 

contoh sumber 

daya alam yang 

tidak dapat 

diperbarui.  

PG 

 

 

 

 

 

PG 

 

 

 

 

PG 

 

 

 

 

PG 

C1 

 

 

 

 

 

C3 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

C1 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

10 

Mudah 

 

 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

 

Sulit 
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Soal latihan individu 

 

Nama   : 

No. Absen : 

 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a,b,c atau d pada jawaban yang paling 

tepat! 

1. Bahan-bahan alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhana manusia 

disebut…. 

a. sumber daya mineral   c. sumber daya alam 

b.  sumber daya manusia   d. sumber daya buatan 

2. Contoh bahan alam yang dapat diperbarui yaitu…. 

a. tumbuhan    c. minyak bumi 

b. batu bara    d. emas 

3. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Gambar di atas merupakan sumber daya alam dapat diperbarui yang 

berupa…. 

a. tumbuhan    c. barang langka 

b. hewan      d. bahan tambang 

4. Sumber daya alam sebagai bahan dasar untuk membuat genteng, yaitu…. 

a. pasir     c. batu 

b. semen     d. tanah 

5. Di bawah ini merupakan sumber daya alam yang berupa bahan tambang, 

kecuali…. 

a. padi     c. batu bara 

b. minyak bumi    d. emas 
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6. Air dapat digunakan manusia secara terus menerus dan tidak akan habis, 

karena…. 

a. tidak dapat diperbarui  c. dapat diperbarui 

b. dapat dibuat    d. dapat dicari 

7. Bahan tambang yang digunakan manusia untuk membuat barang perhiasan 

yaitu…. 

a. alumunium    c. tembaga 

b. batu bara    d. emas 

8. Menjaga kebersihan sungai sebagai tempat hidup ikan merupakan 

kewajiban…. 

a. petani     c. kita semua 

b. dinas kebersihan   d. perangkat desa 

9. Di bawah ini merupakan makanan yang berasal dari tumbuhan, yaitu…. 

a. ikan, tempe, tahu    c. bakso, lontong, tahu 

b. tempe, tahu, lontong   d. sosis, bakso, tempe 

10. Di bawah merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, 

yaitu…. 

a. emas, bensin, pagar besi  c. bensin, padi, pagar besi 

b. emas, padi, air         d. pagar besi, emas, air 
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Kunci jawaban 

1. C 

2. A 

3. B 

4. D 

5. A 

6. C 

7. D 

8. C 

9. B 

10. A 
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Lampiran 11 

 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran: Ilmu Pengetahuan Alam 

Pembelajaran Metode Field Trip di Kelas Eksperimen 

Pertemuan Ke-2 

 

 

 

 

 

 

oleh 

Agung Prasetyo 

1401411295 

 

 

 

 

 

 

 

PGSD UPP TEGAL 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

 Kelas Eksperimen Pertemuan 2 

 

Nama Sekolah : SD Negeri Bogangin 1 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas / Semester : III / 2 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

6. memahami kenampakan permukaan bumu, cuaca dan pengaruhnya bagi 

manusia, serta hubungannya dengancara manusia memelihara dan 

melestarikan alam. 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.4 mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara dan melestarikan alam 

di lingkungan sekitar. 

 

C. Indikator 

6.4.2. Membuat daftar manfaat sumber daya alam yang ada di sekitar kita. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan contoh 

sumber daya alam. 

2. Setelah melakukan field trip tentang tumbuhan sekitar, siswa dapat 

menyebutkan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. 

3. Setelah dihadapkan berbagai tumbuhan, siswa dapat menyebutkan 

berbagai manfaat sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. 

 

E. Materi Pembelajaran 

Sumber daya alam (terlampir) 
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F. Media dan Sumber Belajar 

1. Media  

Gambar pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia. 

2. Sumber belajar 

2. 1 Aprilia dan Afifatul Achyar. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional. Halaman 139-142. 

2. 2 Priyono dan Titik Sayekti. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk  SD 

dan MI Kelas III. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta. 

Halaman 168-178. 

   

G. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Penugasan  

4. Diskusi  

5. Field trip 

 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  1. Guru memberikan salam dan mengajak siswa 

untuk berdo’a. 

2. Guru melakukan presensi kehadiran siswa. 

3. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya 

jawab tentang manfaat barang yang ada di 

sekitar siswa. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

10 

menit 

Kegiatan 

Inti 

Eksplorasi: 

1. Guru menampilkan gambar pemanfaatan sumber 

daya alam oleh manusia. 

2. Guru menjelaskan manfaat sumber daya alam. 

80 

menit 

Elaborasi: 

1. Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok untuk melaksanakan kegiatan field 

trip. 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

2. Guru menyampaikan langkah-langkah dan tata 

tertib kegiatan field trip yang akan dilaksanakan. 

3. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

yang harus dikerjakan saat kegiatan field trip. 

4. Guru bersama siswa melaksanakan field trip ke 

sawah yang berada di sekitar sekolah. 

5. Guru membimbing dan mengawasi siswa saat 

kegiatan field trip. 

Konfirmasi: 

1. Guru dan siswa kembali ke kelas. 

2. Guru bersama siswa membahas LKS yang telah 

dikerjakan.  

3. Guru memberikan kesempatan kepada  siswa 

untuk menanyakan hal yang belum dipahami. 

Penutup  1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi 

pelajaran yang telah di pelajari. 

2. Guru memberi PR kepada siswa untuk mencatat 

pemanfaatan sumber daya alam yang siswa 

temui saat di rumah.  

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

4. Guru menyampaikan informasi tentang materi 

pada pertemuan selanjutnya. 

5. Guru menutup pelajaran dengan mengajak siswa 

berdo’a bersama. 

15 

menit 

 

I. Penilaian 

1. Prosedur penilaian : penilaian hasil 

2. Jenis penilaian  : tes tertulis 

3. Bentuk penilaian : tes pilihan ganda 

4. Instrumen penilaian  : soal pilihan ganda (terlampir) 

5. Teknik penyekoran :  
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         Banyumas,  April 2015 

      Guru Kelas III B               Peneliti 

                

Mukhasin, S.Pd.I      Agung Prasetyo 

NIP. -       NIM. 1401411295 

Mengetahui, 
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Lampiran 

Materi pelajaran 

1. Manfaat sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sebagai berikut:  

1. Tumbuhan, memiliki manfaat bagi manusia, yaitu: sebagai sumber 

makan, sumber bahan bangunan, sumber bahan kertas, sumber hiasan. 

2. Hewan, memiliki manfaat bagi manusia, yaitu: sebagai sumber 

makanan, sumber tenaga, sebagai hewan peliharaan. 

3. Tanah, memiliki manfaat bagi manusia, yaitu: sebagai tempat untuk 

hidup dan berpijak, menanam tanaman.  

4. Air memiliki manfaat bagi manusia, yaitu: untuk minum, mencuci, 

mandi, menyirami tanaman, mengairi sawah.  

2. Manfaat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Minyak bumi, digunakan untuk bahan dasar pembuatan minyak tanah, 

bensin, solar, bensol dan lain-lain. 

2. Batu bara, digunakan sebagai bahan bakar kereta api dan sebagai 

bahan pembuatan cat, plastik dan pupuk. 

3. Alumunium, digunakan untuk membuat perkakas rumah tangga seperti 

panci dan wajan. 

4. Emas, digunakan untuk membuat perhiasan 
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Media pembelajaran 

Gambar pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia 

Air digunakan untuk minum. 

 

 

Kerbau digunakan untuk membajak 

sawah. 

 

Sayuran digunakan manusia sebagai 

sumber makanan. 

 

Minyak bumi digunakan sebagai bahan 

dasar pembuatan bensin. 
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Besi digunakan sebagai kerangka 

bangunan 

 

Emas digunakan sebagaiperhiasan. 
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Petunjuk pelaksanaan field trip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERHATIAN! 
Selama kegiatan field trip berlangsung, 

laksanakan dan taatilah ketentuan dibawah ini: 

1. Ikuti dan patuhi semua arahan dari guru. 

2. Perhatikan anggota kelompok, pastikan 

semua anggota selalu bersama saat 

melaksanakan field trip. 

3. Dilarang bepergian melewati batas wilayah 

kegiatan field trip yang telah ditentukan 

oleh guru. 

4. Dilarang bermain dan memasuki area 

persawahan, kegiatan field trip hanya 

dilaksanakan di pinggiran sawah. 

5. Amati dan catat sumber daya alam yang 

kalian temukan. 

6. Lakukanlah wawancara terhadap petani 

mengenai manfaat dari sumber daya alam 

yang telah kalian temukan. 

7. Tulislah sumber daya alam yang kalian 

temukan serta manfaatnya bagi manusia 

pada Lembar Kerja Siswa (LKS) yang telah 

disediakan. 

8. Apabila tugas sudah selesai segera lapor dan 

kumpulkan kepada guru. 

9. Setelah kegiatan field trip selesai, 

pembelajaran akan dilanjutkan di dalam 

kelas. 
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Lembar Kerja Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjakan Secara Kelompok 

 

1. Tuliskan jenis sumber daya alam yang kalian temukan beserta manfaatnya! 

 

No. Jenis sumber daya 

alam 

Manfaat 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

 

 

 

Nama anggota kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Kisi-Kisi Soal Evaluasi Individu 

 

Satuan  Pendidikan : SDN Bogangin 1 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : III/2 

Standar Kompetensi : 6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan 

pengaruhnya bagi manusia, serta hubungannya dengan cara 

manusia memelihara dan melestarikan alam. 

 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 

6.4  

Mengidentif

ikasi cara 

manusia 

dalam 

memelihara 

dan 

melestarika

n alam di 

lingkungan 

sekitar. 

1. Siswa dapat 

mengidentifikasi 

sumber daya alam 

yang digunakan 

sebagai sumber 

makanan.  

2. Siswa dapat 

menyebutkan 

sumber daya alam 

yang digunakan 

sebagai bahan 

bakar kendaraan. 

3. Disajikan gambar, 

siswa dapat 

mengidentifikasi 

pemanfaatan 

sumber daya alam. 

4. Siswa dapat 

mengidentifikasi 

pemanfaatan 

sumber daya alam.  

5. Siswa dapat 

menyebutkan 

manfaat tumbuhan 

bagi manusia. 

6. Siswa dapat 

menyebutkan 

manfaat air bagi 

manusia. 

PG 

 

 

 

 

 

PG 

 

 

 

 

 

PG 

 

 

 

 

PG 

 

 

 

PG 

 

 

 

PG 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

C1 

 

 

 

C1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

 

 

Mudah 

 

 

 

 

 

Sulit 

 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

Mudah 

 

 

 

Sedang 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 

7. Siswa dapat 

menyebutkan 

bahan tambang 

yang digunakan 

sebagai kerangka 

bangunan. 

8. Siswa dapat 

menyebutkan 

sumber daya alam 

yang berasa dari 

laut. 

9. Siswa dapat 

menyebutkan 

makanan yang 

berasal dari 

kedelai. 

10. Siswa dapat 

mengidentifikasi 

manfaat tanah bagi 

manusia.  

PG 

 

 

 

 

 

PG 

 

 

 

 

PG 

 

 

 

 

PG 

C1 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

C2 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

10 

Mudah 

 

 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

 

Sulit 
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Soal latihan individu 

 

Nama   : 

No. Absen : 

 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a,b,c atau d pada jawaban yang paling 

tepat! 

1. Sumber daya alam yang digunakan manusia sebagai sumber makanan 

yaitu…. 

a. air     c. beras 

b. kayu     d. rumput 

2. Sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan yaitu…. 

a.  minyak bumi    c. tumbuhan 

b.  air     d. tanah 

3. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Berdasarkan gambar di atas, manusia memanfaatkan hewan dari segi…. 

a. dagingnya    c. kecantikannya 

b. tenaganya    d. bulunya 

4. Manusia memelihara ayam untuk diambil…. 

a. susunya    c. bulunya 

b. tenaganya    d. dagingnya 

5. Di bawah ini yang bukan merupakan manfaat tumbuhan bagi manusia 

yaitu…. 

a. sebagai bahan bakar kendaraan c. sebagai kerangka bangunan 

b. sebagai barang hias   d. sebagai sumber makanan 
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6. Air dimanfaatkan manusia untuk…. 

a. berolah raga    c. mengairi sawah 

b. mendirikan bangunan   d. bermain 

7. Bahan tambang yang digunakan manusia untuk membuat kerangka bangunan 

yaitu…. 

a. alumunium    c. besi 

b. batu bara    d. emas 

8. Contoh sumber daya alam yang berasal dari laut, yaitu…. 

a. padi dan agar-agar   c. ikan dan garam 

b. ikan dan padi    d. sapi dan garam 

9. Di bawah ini merupakan makanan yang berasal dari kedelai, yaitu…. 

a. bakso, tempe, tahu    c. bakso, lontong, tahu 

b. tempe, tahu, kecap   d. sosis, bakso, tempe 

10. Tanah digunakan manusia untuk…. 

a. bercocok tanam   c. hiasan 

b. membuat bangunan   d. pengobatan 
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Kunci jawaban 

1. C 

2. A 

3. B 

4. D 

5. A 

6. C 

7. D 

8. C 

9. B 

10. A 
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Lampiran 12 

 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

Mata Pelajaran: Ilmu Pengetahuan Alam 

Pembelajaran Konvensional di Kelas Kontrol 

Pertemuan Ke-2 

 

 

 

 

 

 

oleh 

Agung Prasetyo 

1401411295 

 

 

 

 

 

 

 

PGSD UPP TEGAL 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

 Kelas Kontrol Pertemuan 2 

 

Nama Sekolah : SD Negeri Bogangin 1 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas / Semester : III / 2 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

6. memahami kenampakan permukaan bumu, cuaca dan pengaruhnya bagi 

manusia, serta hubungannya dengancara manusia memelihara dan 

melestarikan alam. 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.4 mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara dan melestarikan alam 

di lingkungan sekitar. 

 

C. Indikator 

6.4.2. Membuat daftar manfaat sumber daya alam yang ada di sekitar kita. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan contoh 

sumber daya alam. 

2. Setelah melakukan tanya-jawab tentang tumbuhan sekitar, siswa dapat 

menyebutkan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. 

3. Setelah melakukan diskusi tentang berbagai tumbuhan, siswa dapat 

menyebutkan berbagai manfaat sumber daya alam yang ada di sekitar 

mereka. 
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E. Materi Pembelajaran 

Sumber daya alam (terlampir) 

 

F. Media dan Sumber Belajar 

1. Media  

Gambar pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia. 

2. Sumber belajar 

2. 1 Aprilia dan Afifatul Achyar. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional. Halaman 139-142. 

2. 2 Priyono dan Titik Sayekti. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD 

dan MI Kelas III. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta. Halaman 

168-178.   

 

G. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Penugasan  

4. Diskusi  

 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  1. Guru memberikan salam dan mengajak siswa 

untuk berdo’a. 

2. Guru melakukan presensi kehadiran siswa. 

3. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya 

jawab tentang manfaat barang yang ada di 

sekitar siswa. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

10 menit 

Kegiatan 

Inti 

Eksplorasi: 

1. Guru menampilkan gambar tentang contoh 

pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia. 

2. Guru bertanya jawab tentang sumber daya alam 

yang ada di sekitar siswa. 

3. Guru menjelaskan manfaat sumber daya alam. 

80 menit 

Elaborasi: 
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1. Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok untuk mendiskusikan manfaat sumber 

daya alam. 

2. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

yang harus dikerjakan saat berdiskusi. 

3. Guru mengawasi kegiatan diskusi. 

Konfirmasi: 

1. Guru bersama siswa membahas LKS yang telah 

dikerjakan. 

2. Guru memberikan kesempatan kepada  siswa 

untuk menanyakan hal yang belum dipahami. 

Penutup  1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi 

pelajaran yang telah di pelajari. 

2. Guru memberi PR kepada siswa untuk mencatat 

pemanfaatan sumber daya alam yang siswa 

temui saat di rumah. 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

4. Guru menyampaikan informasi tentang materi 

pada pertemuan selanjutnya. 

5. Guru menutup pelajaran dengan mengajak siswa 

berdo’a bersama. 

15 menit 

 

I. Penilaian 

1. Prosedur penilaian : penilaian hasil 

2. Jenis penilaian  : tes tertulis 

3. Bentuk penilaian : tes pilihan ganda 

4. Instrumen penilaian  : soal pilihan ganda (terlampir) 

5. Teknik penyekoran :  
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         Banyumas,  April 2015 

      Guru Kelas III A                         Peneliti 

                  

Novianti, S.Pd.SD     Agung Prasetyo 

NIP. -       NIM. 1401411295 

  

 

 

Mengetahui, 
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Lampiran 

Materi pelajaran 

1. Manfaat sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sebagai berikut:  

1. Tumbuhan, memiliki manfaat bagi manusia, yaitu: sebagai sumber 

makan, sumber bahan bangunan, sumber bahan kertas, sumber hiasan. 

2. Hewan, memiliki manfaat bagi manusia, yaitu: sebagai sumber 

makanan, sumber tenaga, sebagai hewan peliharaan. 

3. Tanah, memiliki manfaat bagi manusia, yaitu: sebagai tempat untuk 

hidup dan berpijak, menanam tanaman.  

4. Air memiliki manfaat bagi manusia, yaitu: untuk minum, mencuci, 

mandi, menyirami tanaman, mengairi sawah.  

2. Manfaat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Minyak bumi, digunakan untuk bahan dasar pembuatan minyak tanah, 

bensin, solar, bensol dan lain-lain. 

2. Batu bara, digunakan sebagai bahan bakar kereta api dan sebagai 

bahan pembuatan cat, plastik dan pupuk. 

3. Alumunium, digunakan untuk membuat perkakas rumah tangga seperti 

panci dan wajan. 

4. Emas, digunakan untuk membuat perhiasan 
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Media pembelajaran 

Gambar pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia 

Air digunakan untuk minum. 

 

 

Kerbau digunakan untuk membajak 

sawah. 

 

Sayuran digunakan manusia sebagai 

sumber makanan. 

 

Minyak bumi digunakan sebagai bahan 

dasar pembuatan bensin. 
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Besi digunakan sebagai kerangka 

bangunan 

 

Emas digunakan sebagaiperhiasan. 
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Lembar Kerja Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjakan Secara Kelompok 

 

1. Tuliskan jenis sumber daya alam yang kalian temukan beserta manfaatnya! 

 

No. Jenis sumber daya 

alam 

Manfaat 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

 

 

 

Nama anggota kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Kisi-Kisi Soal Evaluasi Individu 

 

Satuan  Pendidikan : SDN Bogangin 1 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : III/2 

Standar Kompetensi : 6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan 

pengaruhnya bagi manusia, serta hubungannya dengan cara 

manusia memelihara dan melestarikan alam. 

 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 

6.4  

Mengidentif

ikasi cara 

manusia 

dalam 

memelihara 

dan 

melestarika

n alam di 

lingkungan 

sekitar. 

1. Siswa dapat 

mengidentifikasi 

sumber daya alam 

yang digunakan 

sebagai sumber 

makanan.  

2. Siswa dapat 

menyebutkan 

sumber daya alam 

yang digunakan 

sebagai bahan 

bakar kendaraan. 

3. Disajikan gambar, 

siswa dapat 

mengidentifikasi 

pemanfaatan 

sumber daya alam. 

4. Siswa dapat 

mengidentifikasi 

pemanfaatan 

sumber daya alam.  

5. Siswa dapat 

menyebutkan 

manfaat tumbuhan 

bagi manusia. 

6. Siswa dapat 

menyebutkan 

manfaat air bagi 

manusia. 

7. Siswa dapat 

menyebutkan 

PG 

 

 

 

 

 

PG 

 

 

 

 

 

PG 

 

 

 

 

PG 

 

 

 

PG 

 

 

 

PG 

 

 

 

PG 

 

C2 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

C1 

 

 

 

C1 

 

 

 

C1 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

Sedang 

 

 

 

 

 

Mudah 

 

 

 

 

 

Sulit 

 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

Mudah 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

Mudah 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 

bahan tambang 

yang digunakan 

sebagai kerangka 

bangunan. 

8. Siswa dapat 

menyebutkan 

sumber daya alam 

yang berasa dari 

laut. 

9. Siswa dapat 

menyebutkan 

makanan yang 

berasal dari 

kedelai. 

10. Siswa dapat 

mengidentifikasi 

manfaat tanah bagi 

manusia.  

 

 

 

 

PG 

 

 

 

 

PG 

 

 

 

 

PG 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

 

Sulit 
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Soal latihan individu 

Nama   : 

No. Absen : 

 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a,b,c atau d pada jawaban yang paling 

tepat! 

1. Sumber daya alam yang digunakan manusia sebagai sumber makanan 

yaitu…. 

a. air     c. beras 

b. kayu     d. rumput 

2. Sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan yaitu…. 

a.  minyak bumi    c. tumbuhan 

b.  air     d. tanah 

3. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Berdasarkan gambar di atas, manusia memanfaatkan hewan dari segi…. 

a. dagingnya    c. kecantikannya 

b. tenaganya    d. bulunya 

4. Manusia memelihara ayam untuk diambil…. 

a. susunya    c. bulunya 

b. tenaganya    d. dagingnya 

5. Di bawah ini yang bukan merupakan manfaat tumbuhan bagi manusia 

yaitu…. 

a. sebagai bahan bakar kendaraan c. sebagai kerangka bangunan 

b. sebagai barang hias   d. sebagai sumber makanan 
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6. Air dimanfaatkan manusia untuk…. 

a. berolah raga    c. mengairi sawah 

b. mendirikan bangunan   d. bermain 

7. Bahan tambang yang digunakan manusia untuk membuat kerangka bangunan 

yaitu…. 

a. alumunium    c. besi 

b. batu bara    d. emas 

8. Contoh sumber daya alam yang berasal dari laut, yaitu…. 

a. padi dan agar-agar   c. ikan dan garam 

b. ikan dan padi    d. sapi dan garam 

9. Di bawah ini merupakan makanan yang berasal dari kedelai, yaitu…. 

a. bakso, tempe, tahu    c. bakso, lontong, tahu 

b. tempe, tahu, kecap   d. sosis, bakso, tempe 

10. Tanah digunakan manusia untuk…. 

a. bercocok tanam   c. hiasan 

b. membuat bangunan   d. pengobatan 
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Kunci jawaban 

1. C 

2. A 

3. B 

4. D 

5. A 

6. C 

7. D 

8. C 

9. B 

10. A 
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Lampiran 13 

 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran: Ilmu Pengetahuan Alam 

Pembelajaran Metode Field Trip di Kelas Eksperimen 

Pertemuan Ke-3 

 

 

 

 

 

 

oleh 

Agung Prasetyo 

1401411295 

 

 

 

 

 

 

 

PGSD UPP TEGAL 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

 Kelas Eksperimen Pertemuan 3 

 

Nama Sekolah : SD Negeri Bogangin 1 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas / Semester : III / 2 

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

6. memahami kenampakan permukaan bumu, cuaca dan pengaruhnya bagi 

manusia, serta hubungannya dengancara manusia memelihara dan 

melestarikan alam. 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.4 Mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara dan melestarikan alam 

di lingkungan sekitar. 

 

C. Indikator 

6.4.5. Mengidentifikasi perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya 

alam. 

6.4.6. Menuliskan contoh perilaku manusia yang menunjukan kepedulian 

terhadap lingkungan dan yang merusak lingkungan. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah melakukan field trip di lingkungan sekolah tentang perilaku 

terhadap lingkungan, siswa dapat menyebutkan minimal 3 contoh perilaku 

menjaga lingkungan. 

2. Setelah melakukan field trip di lingkungan sekolah tentang perilaku 

terhadap lingkungan, siswa dapat menyebutkan minimal 3 contoh perilaku 

merusak lingkungan. 
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E. Materi Pembelajaran 

Sumber daya alam (terlampir) 

 

F. Media dan Sumber Belajar 

1. Media:  

gambar perilaku peduli terhadap lingkungan dan yang merusak 

lingkungan. 

2. Sumber belajar: 

2. 1 Aprilia dan Afifatul Achyar. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional. Halaman 143-144. 

2. 2 Suyatman dan Tutik Endrawati. 2009. Asyiknya Belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta. 

Halaman 2017-220. 

  

G. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Diskusi  

4. Penugasan  

5. Field trip 

 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  1. Guru memberikan salam dan mengajak siswa 

untuk berdo’a. 

2. Guru melakukan presensi kehadiran siswa. 

3. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya 

jawab tentang kebiasaan siswa dalam menjaga 

lingkungan. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

10 

menit 

Kegiatan 

Inti 

Eksplorasi: 

1. Guru menampilkan gambar tentang perilaku 

manusia dalam memanfaatkan sumber daya 

alam. 

60 

menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

2. Guru menjelaskan pentingnya menjaga 

lingkungan untuk kelangsungan sumber daya 

alam. 

3. Guru menyebutkan contoh perilaku peduli 

terhadap lingkungan dan yang merusak 

lingkungan. 

Elaborasi: 

1. Guru membagi siswa sesuai dengan kelompok 

pada pertemuan sebelumnya. 

2. Guru menyampaikan langkah-langkah dan tata 

tertib kegiatan fied trip yang akan dilaksanakan. 

3. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

yang harus dikerjakan saat kegiatan field trip. 

4. Guru bersama siswa melaksanakan field trip 

dengan berkeliling lingkungan sekolah. 

5. Guru membimbing dan mengawasi siswa saat 

kegiatan field trip. 

Konfirmasi: 

1. Guru dan siswa kembali ke kelas. 

2. Guru bersama siswa membahas LKS yang telah 

dikerjakan. 

3. Guru memberikan kesempatan kepada  siswa 

untuk menanyakan hal yang belum dipahami. 

Penutup  1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi 

pelajaran yang telah di pelajari. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

3. Guru memotivasi siswa supaya giat belajar. 

4. Guru menutup pelajaran dengan mengajak siswa 

berdo’a bersama. 

70 

menit 

 

I. Penilaian 

1. Prosedur penilaian : penilaian hasil 

2. Jenis penilaian  : tes tertulis 

3. Bentuk penilaian : tes pilihan ganda 

4. Instrumen penilaian  : soal pilihan ganda (terlampir) 

5. Teknik penyekoran :  
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         Banyumas,  April 2015 

      Guru Kelas III B               Peneliti 

      

Mukhasin, S.Pd.I      Agung Prasetyo 

NIP. -       NIM. 1401411295 

 

 

Mengetahui, 
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Lampiran  

Materi pelajaran 

Sumber daya alam sangat penting bagi kehidupan kita. Kita harus merawat 

dan melestarikannya. Jika kita tidak melestarikannya maka kekayaan alam itu 

akan rusak dan habis. Akibatnya kita tidak bisa memanfaatkannya lagi. Cara 

memelihara dan melestarikan sumber daya alam, antara lain: 

a. Tidak menebang pohon secara liar. atau melakukan sistem tebang pilih. 

b. Tidak membakar hutan untuk membuka lahan. 

c. Tidak menggali dan mengambil barang tambang secara berlebihan. 

d. Mengurangi pemakaian barang-barang plastik. 

e. Menghemat penggunaan kertas. 

f. Tidak memburu hewan-hewan yang dilindungi. 

g. Melestarikan tumbuhan yang langka. 

h. Mengurangi pemakaian pupuk kimia agar tidak merusak tanah. 

i. Menghemat penggunaan air. 

j. Menghemat penggunaan bahan bakar minyak. 

b. Tidak membuang sampah dan limbah sembarangan. 

 Selain itu perilaku manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan akan 

mengakibatkan sumber daya alam yang ada akan berkurang dan lama-kelamaan 

akan habis. Contoh perilaku yang dapat merusak lingkungan antara lain: 

a. Menebang pohon-pohon di hutan secara sembarangan. 

b. Menangkap dan membunuh hewan-hewan yang langka. 

c. Mencemari air dan tanah dengan membuang sampah atau limbah 

d. Menangkap ikan dengan menggunakan racun atau bahan peledak. 

e. Boros dalam pemakaian bahan bakar minyak. 
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 Media pembelajaran 

Gambar perilaku menjaga lingkungan 

Reboisasi 

 

Membersihkan sungai 

 

Membuang sampah pada 

tempatnya 

 

Kerja bakti 
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Gambar perilaku merusak lingkungan 

Membuang sampah sembarangan 

 

Menangkap ikan dengan bom 

 

Membuang limbah ke sungai 

 

Penebangan pohon secara liar 
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Petunjuk pelaksanaan field trip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERHATIAN! 

Selama kegiatan field trip berlangsung, 

laksanakan dan taatilah ketentuan dibawah ini: 

1. Ikuti dan patuhi semua arahan dari guru. 

2. Perhatikan anggota kelompok, pastikan 

semua anggota selalu bersama saat 

melaksanakan field trip. 

3. Berjalanlah mengelilingi lingkungan sekolah 

dengan mengikuti arahan dari guru. 

4. Amati dan catat dimana kalian menemukan 

lingkungan yang kotor maupun bersih. 

5. Lakukanlah wawancara terhadap tukang 

kebun tentang: 

 apa tugas dari tukang kebun 

 kenapa lingkungan bisa menjadi kotor 

 serta bagaimana cara menjaga kebersihan 

lingkungan sekolah  

6. Tuliskan contoh perilaku manusia yang 

menjaga lingkungan dan yang merusak 

lingkungan pada Lembar Kerja Siswa (LKS) 

yang telah disediakan. 

7. Apabila tugas sudah selesai segera lapor dan 

kumpulkan kepada guru. 

8. Setelah kegiatan field trip selesai, 

pembelajaran akan dilanjutkan di dalam 

kelas. 
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Lembar Kerja Siswa 

 

 

 

 

 

 

Kerjakan Secara Kelompok! 

 Tuliskan contoh perilaku peduli terhadap lingkungan dan merusak 

lingkungan, masing-masing 5 contoh! 

No. Perilaku peduli terhadap 

lingkungan 

Perilaku merusak lingkungan 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 

 

 

 

 

 

Nama anggota kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Lampiran 14 

 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran: Ilmu Pengetahuan Alam 

Pembelajaran Konvensional di Kelas Kontrol 

Pertemuan Ke-3 

 

 

 

 

 

 

oleh 

Agung Prasetyo 

1401411295 

 

 

 

 

 

 

 

PGSD UPP TEGAL 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

 Kelas Kontrol Pertemuan 3 

 

Nama Sekolah : SD Negeri Bogangin 1 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas / Semester : III / 2 

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

6. memahami kenampakan permukaan bumu, cuaca dan pengaruhnya bagi 

manusia, serta hubungannya dengancara manusia memelihara dan 

melestarikan alam. 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.4 mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara dan melestarikan alam 

di lingkungan sekitar. 

 

C. Indikator 

6.4.3. Mengidentifikasi perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya 

alam. 

6.4.4. Menuliskan contoh perilaku manusia yang menunjukan kepedulian 

terhadap lingkungan dan yang merusak lingkungan. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang kebersihan lingkungan 

sekolah, siswa dapat menyebutkan minimal 3 contoh perilaku menjaga 

lingkungan.  

2. Setelah melakukan diskusi tentang kebersihan lingkungan sekolah, siswa 

dapat menyebutkan minimal 3 contoh perilaku merusak lingkungan. 
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E. Materi Pembelajaran 

Sumber daya alam (terlampir) 

 

F. Media dan Sumber Belajar 

1. Media: 

Gambar perilaku peduli terhadap lingkungan dan yang merusak 

lingkungan. 

2. Sumber belajar: 

2. 1 Aprilia dan Afifatul Achyar. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional. Halaman 143-144. 

2. 2 Suyatman dan Tutik Endrawati. 2009. Asyiknya Belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta. 

Halaman 2017-220. 

 

G. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Penugasan 

4. Diskusi 

 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  1. Guru memberikan salam dan mengajak 

siswa untuk berdo’a. 

2. Guru melakukan presensi kehadiran siswa. 

3. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya 

jawab tentang kebiasaan siswa dalam 

menjaga lingkungan. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

10 

menit 

Kegiatan 

Inti 

Eksplorasi: 

1. Guru menampilkan gambar tentang perilaku 

manusia dalam memanfaatkan sumber daya 

alam. 

2. Guru menjelaskan pentingnya menjaga 

60 

menit 



175 

  

1
7
5
 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

lingkungan untuk keberlangsungan sumber 

daya alam. 

3. Guru menyebutkan contoh perilaku peduli 

terhadap lingkungan dan merusak 

lingkungan. 

Elaborasi: 

1. Guru membagi siswa sesuai dengan 

kelompok pada pertemuan sebelumnya untuk 

mendiskusikan perilaku manusia terhadap 

lingkungan. 

2. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa 

(LKS) yang harus dikerjakan secara 

kelompok. 

3. Guru mengawasi kegiatan diskusi.  

Konfirmasi: 

1. Guru bersama siswa membahas LKS yang 

telah dikerjakan. 

2. Guru memberikan kesempatan kepada  siswa 

untuk menanyakan hal yang belum dipahami. 

Penutup  1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi 

pelajaran yang telah di pelajari. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

3. Guru memotivasi siswa supaya giat belajar. 

4. Guru menutup pelajaran dengan mengajak 

siswa berdo’a bersama. 

70 

menit 

 

I. Penilaian  

1. Prosedur penilaian : penilaian hasil 

2. Jenis penilaian  : tes tertulis 

3. Bentuk penilaian : tes pilihan ganda 

4. Instrumen penilaian  : soal tes pilihan ganda (terlampir) 

5. Teknik penyekoran :  
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         Banyumas,  April 2015 

      Guru Kelas III A               Peneliti 

       

Novianti, S.Pd.SD              Agung Prasetyo 

NIP. -       NIM. 1401411295 

 

 

Mengetahui, 
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Lampiran  

Materi pelajaran 

Sumber daya alam sangat penting bagi kehidupan kita. Kita harus merawat 

dan melestarikannya. Jika kita tidak melestarikannya maka kekayaan alam itu 

akan rusak dan habis. Akibatnya kita tidak bisa memanfaatkannya lagi. Cara 

memelihara dan melestarikan sumber daya alam, antara lain: 

a. Tidak menebang pohon secara liar. atau melakukan sistem tebang pilih. 

b. Tidak membakar hutan untuk membuka lahan. 

c. Tidak menggali dan mengambil barang tambang secara berlebihan. 

d. Mengurangi pemakaian barang-barang plastik. 

e. Menghemat penggunaan kertas. 

f. Tidak memburu hewan-hewan yang dilindungi. 

g. Melestarikan tumbuhan yang langka. 

h. Mengurangi pemakaian pupuk kimia agar tidak merusak tanah. 

i. Menghemat penggunaan air. 

j. Menghemat penggunaan bahan bakar minyak. 

k. Tidak membuang sampah dan limbah sembarangan. 

 Selain itu perilaku manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan akan 

mengakibatkan sumber daya alam yang ada akan berkurang dan lama-kelamaan 

akan habis. Contoh perilaku yang dapat merusak lingkungan antara lain: 

a. Menebang pohon-pohon di hutan secara sembarangan. 

b. Menangkap dan membunuh hewan-hewan yang langka. 

c. Mencemari air dan tanah dengan membuang sampah atau limbah 

d. Menangkap ikan dengan menggunakan racun atau bahan peledak. 

e. Boros dalam pemakaian bahan bakar minyak. 
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 Media pembelajaran 

Gambar perilaku menjaga lingkungan 

Reboisasi 

 

Membersihkan sungai 

 

Membuang sampah pada 

tempatnya 

 

Kerja bakti 
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Gambar perilaku merusak lingkungan 

Membuang sampah sembarangan 

 

Menangkap ikan dengan bom 

 

Membuang limbah ke sungai 

 

Penebangan pohon secara liar 
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Lembar Kerja Siswa 

 

 

 

 

 

 

Kerjakan Secara Kelompok! 

 Tuliskan contoh perilaku peduli terhadap lingkungan dan merusak 

lingkungan, masing-masing 5 contoh! 

No. Perilaku peduli terhadap 

lingkungan 

Perilaku merusak lingkungan 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 

 

 

 

 

Nama anggota kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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LEMBAR VALIDASI SOAL OBJEKTIF BENTUK PILIHAN GANDA 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ Semester : III/ 2 

Petunjuk  

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi Ilmu Pengetahuan di SDN 

Bogangin 1 Kabupaten Banyumas, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan 

kriteria telaah, maka berilah tanda cek (√). Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (x). 

 

No. 
Aspek yang 

Diperhatikan 

Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

A. Materi                          

1. Soal sudah 

sesuai de-ngan 

indikator soal 

dalam kisi-kisi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang 

ditanyakan 

sesuai dengan 

jenis tes/bentuk 

soal yang 

dipergunakan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban 

homogen dan 

logis. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

L
a
m

p
ira

n
 1

5
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No. 
Aspek yang 

Diperhatikan 

Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

4. Hanya ada satu 

kunci jawaban. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi                           

5. Pokok soal 

dirumuskan 

dengan singkat, 

jelas, dan  tegas. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok 

soal dan pilihan 

jawaban 

merupakan 

pernyataan yang 

diperlukan saja. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak 

memberi 

petunjuk kunci 

jawaban. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal 

bebas dari 

pernyataan yang 

bersifat  negatif 

ganda. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban 

homogen dan 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. 
Aspek yang 

Diperhatikan 

Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

logis ditinjau 

dari  segi 

materi. 

10. Gambar, grafik, 

tabel, diagram, 

atau sejenisnya 

jelas dan 

berfungsi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

11. Panjang pilihan 

jawaban relatif 

sama. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban 

tidak 

menggunakan 

pernyataan  

"semua jawaban 

di atas 

salah/benar" dan 

sejenisnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban 

yang berbentuk 

angka/waktu 

disusun 

berdasarkan 

urutan besar 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. 
Aspek yang 

Diperhatikan 

Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

kecilnya angka 

atau  

kronologisnya. 

14. Butir soal tidak 

bergantung pada 

jawaban soal  

sebelumnya. 

 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya                           

15. Bahasa soal 

sudah 

komunikatif dan 

sesuai dengan 

jenjang pen-

didikan peserta 

didik. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Soal sudah 

mengguna-kan 

bahasa 

Indonesia baku. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. Soal tidak 

menggunakan 

bahasa yang 

berlaku 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. 
Aspek yang 

Diperhatikan 

Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

setempat/tabu. 

18. Pilihan jawaban 

tidak 

mengulang kata/ 

kelom-pok kata 

yang sama, 

kecuali 

merupakan satu 

kesatuan 

pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. 
Aspek yang 

Diperhatikan 

Nomor Soal 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

A. Materi                          

1. Soal sudah 

sesuai dengan 

indikator soal 

dalam kisi-kisi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang 

ditanyakan 

sesuai dengan 

jenis tes/ bentuk 

soal yang diper-

gunakan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban 

homogen dan 

logis. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu 

kunci jawaban. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi                           

5. Pokok soal 

dirumuskan 

dengan singkat, 

jelas, dan  tegas. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. 
Aspek yang 

Diperhatikan 

Nomor Soal 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

6. Rumusan pokok 

soal dan pilihan 

jawaban 

merupakan 

pernyataan yang 

diperlukan saja. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak 

memberi 

petunjuk kunci 

jawaban. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal 

bebas dari 

pernyataan yang 

bersifat  negatif 

ganda. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban 

homogen dan 

logis di-tinjau 

dari  segi 

materi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, 

tabel, diagram, 

atau sejenisnya  

jelas dan ber-

√ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. 
Aspek yang 

Diperhatikan 

Nomor Soal 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

fungsi. 

11. Panjang pilihan 

jawa-ban relatif 

sama. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban 

tidak 

menggunakan 

pernyataan  

"semua jawaban 

di atas 

salah/benar" dan 

sejenisnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban 

yang berbentuk 

angk/waktu 

disusun 

berdasarkan 

urutan besar 

kecilnya angka 

atau  krono-

logisnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14. Butir soal tidak 

bergantung pada 

jawaban soal  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. 
Aspek yang 

Diperhatikan 

Nomor Soal 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

sebelumnya. 

 

C. Bahasa/Budaya                           

15. Bahasa soal 

sudah 

komunikatif dan 

sesuai dengan 

jenjang 

pendidikan 

peserta didik. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Soal sudah 

meng-gunakan 

bahasa 

Indonesia baku. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. Soal tidak 

menggunakan 

bahasa yang 

berlaku 

setempat/tabu. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. 
Aspek yang 

Diperhatikan 

Nomor Soal 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

18. Pilihan jawaban 

tidak 

mengulang kata/ 

kelompok kata 

yang sama, 

kecuali meru-

pakan satu 

kesatuan 

pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

Tegal, 1 April 2015 

Penilai Ahli 1 

 Penilai Ahli 2 

                                                                                                                                  
Drs. Daroni, M. Pd Mukhasin, S.Pd.I 

NIP 19530101 198103 1 005 NIP 
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KISI-KISI SOAL UJI COBA 

Satuan  Pendidikan : SDN Bogangin 1 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : III/2 

Standar Kompetensi : 6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi manusia, serta hubungannya 

dengan cara manusia memelihara dan melestarikan alam. 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Bentuk 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Tingkat 

Kesukaran 

Nomor 

Soal 

6.4 Mengidentifikasi cara manusia 

dalam memelihara dan melestarikan 

alam di lingkungan sekitar. 

Siswa dapat menyebutkan pengertian sumber 

daya alam. 
PG C1 Mudah 1, 26 

Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis sumber 

daya alam. 
PG C1 Mudah 2, 27 

Siswa dapat menyebutkan pengertian sumber 

daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat 

diperbarui. 

PG C1 Sedang 3, 28 

Siswa dapat menyebutkan contoh sumber daya 

alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat 

diperbarui. 

PG C1 Mudah 4, 29 

Disajikan gambar hewan, siswa dapat 

mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam. 
PG C2 Sedang 5, 30 

Siswa dapat mengidentifikasi pemanfaatan 

sumber daya alam yang dapat diperbarui dan 

tidak dapat diperbarui. 

PG C2 Sedang 6, 31 

L
a
m

p
ra

n
 1

6
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Siswa dapat menyebutkan sumber daya alam 

yang berupa bahan tambang. 
PG C1 Sedang 7, 32 

Disajikan data, siswa dapat menyebutkan 

manfaat air bagi manusia dan hewan. 
PG C1 Mudah 8, 33 

Siswa dapat menyebutkan macam-macam bahan 

tambang yang digunakan sebagai perlengkapan 

bangunan. 

PG C1 Sedang 9, 34 

Siswa dapat menunjukkan sikap kepedulian 

terhadap lingkungan. 
PG C3 Sedang 13, 38 

Siswa dapat menyebutkan makanan yang berasal 

dari tumbuhan dan hewan. 
PG C1 Mudah 14, 39 

Disajikan data, siswa dapat mengidentifikasi 

manfaat tanah bagi manusia. 
PG C2 Sulit 12, 37 

Siswa dapat menyebutkan beberapa contoh 

sumber daya alam yang dapat diperbarui dan 

tidak dapat diperbarui yang sering mereka 

jumpai. 

PG C1 Sulit 10, 35 

Siswa dapat menganalisis manfaat yang 

diperoleh dari sumber daya tumbuhan dan 

hewan. 

PG C2 Sedang 11, 36 

Siswa dapat menyebutkan pengertian reboisasi 

dan terasering. 
PG C1 Mudah 15, 40 

Siswa dapat mengidentifikasi sikap yang 

ditunjukkan dalam penggunaan sumber daya 

alam. 

PG C2 Mudah 16, 41 

Disajikan data, siswa dapat mengidentifikasi PG C2 Sedang 17, 42 
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pemanfaatan sumber daya alam. 

Siswa dapat mengidentifikasi sikap nelayan saat 

menangkap ikan. 
PG C2 Mudah 18, 43 

Siswa dapat menyebutkan akibat dari pemburuan 

hewan langka. 
PG C1 Mudah 19, 44 

Siswa dapat menyebutkan akibat dari kegiatan 

yang dapat merusak sumber daya alam. 
PG C1 Sedang 20, 45 

Siswa dapat menganalisis akibat dari penanaman 

dan kelangkaan pohon di perkotaan. 
PG C2 Sulit 21, 46 

Siswa dapat menunjukan sikap memelihara 

lingkungan. 
PG C3 Sedang 22, 47 

Disajikan gambar, siswa dapat mengidentifikasi 

akibat dari pencemaran yang dilakukan manusia. 
PG C2 Sedang 23, 48 

Siswa dapat mengidentifikasi sebab 

penghematan dalam menggunakan bahan bakar 

minyak. 

PG C2 Sulit 24, 49 

Disajikan data, siswa dapat mengidentifikasi 

sikap yang merusak lingkungan sekitar. 
PG C2 Sulit 25, 50 
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Lampiran 17 

 

Nama : 

No. Absen : 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK: 

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (x) 

pada huruf a,b,c atau d! 

1. Bahan-bahan alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia 

disebut.... 

a. sumber daya mineral c. sumber daya alam 

b. sumber daya manusia d. sumber daya buatan 

 

2. Bahan alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu.... 

a. dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui 

b. dapat dibuat dan tidak dapat dibuat 

c. dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dimanfaatkan 

d. dapat dipertahankan dan tidak dapat dipertahankan 

 

3. Sumber daya alam yang penggunaannya secara berulang-ulang disebut 

sumber daya alam.... 

a. dapat dimanfaatkan c. dapat diperbarui 

b. dapat diolah d. dapat digunakan 

 

 SOAL UJI COBA  

Sekolah  : SD Negeri Bogangin 1 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas / Semester : III (Tiga) / 2 

Waktu Pengerjaan : 60 menit 
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4. Contoh sumber daya alam yang tidak akan habis, yaitu.... 

a. tumbuhan 

b. minyak bumi 

c. batu bara 

d. emas 

 

5. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Berdasarkan gambar di atas, manusia memanfaatkan hewan dari segi…. 

a. bulunya c. kecantikannya 

b. dagingnya d. tenaganya 

 

6. Sumber daya alam sebagai bahan dasar untuk membuat tempe, yaitu.... 

a. Beras c. jagung 

b. gandum d. kedelai 

 

7. Di bawah ini yang merupakan sumber daya alam berupa bahan tambang, 

yaitu.... 

a. Padi c. jagung 

b. minyak bumi d. kedelai 

 

8. Perhatikan data di bawah ini! 

i. mencuci pakaian 

ii. menyiram tanaman 

iii. memasak 

iv. membuat keterampilan 
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Berdasarkan data di atas, manfaat air dalam kehidupan sehari-hari 

ditunjukkan oleh nomor.... 

a. i, ii, iii 

b. i, ii, iv 

c. i, iii, iv 

d. ii, iii, iv 

 

9. Ketika sedang membangun rumah, bahan tambang yang digunakan sebagai 

kerangka bangunan ialah.... 

a. alumunium c. batu bara 

b. minyak bumi d. besi 

 

10. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan mudah ditemukan di 

lingkungan sekitar yaitu....  

a. Air c. minyak bumi 

b. batu bara d. emas 

 

11. Di bawah ini yang bukan manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia,yaitu.... 

a. sebagai hiasan c. sebagai bahan bangunan 

b. sebagai makanan d. sebagai tempat berpijak 

 

12. Perhatikan data di bawah ini! 

i. Sebagai tempat untuk hidup 

ii. Sebagai tempat untuk berpijak 

iii. Sebagai tempat untuk bersenang-senang 

iv. Sebagai tempat untuk bercocok tanam 

Berdasarkan data di atas, yang bukan termasuk manfaat tanah bagi kehidupan 

manusia ditunjukkan oleh nomor.... 

a. i c. iii 

b. ii d. iv 
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13. Membersihkan sungai yang kotor merupakan kewajiban dari.... 

a. nelayan c. perangkat desa 

b. dinas kebersihan d. kita semua 

 

14. Di bawah ini yang merupakan makanan yang berasal dari tumbuhan, yaitu…. 

a. ikan, tempe, tahu c. bakso, lontong, tahu 

b. tempe, tahu, lontong d. sosis, bakso, tempe 

 

15. Penanaman kembali hutan yang gundul disebut.... 

a. konservasi c. kontruksi 

b. terasering d. reboisasi 

 

16. Penggunaan sumber daya alam harus dengan sikap.... 

a. bijaksana c. boros 

b. sesuka hati d. berlebihan 

 

17. Perhatikan tabel berikut! 

No. Nama Hewan 

1. Burung 

2. Kuda 

3. Kambing 

4. Kerbau 

 

Berdasarkan tabel di atas, hewan yang dimanfaatkan tenaganya ditunjukkan 

oleh nomor.... 

a. 1 dan 2 c. 2 dan 3 

b. 1 dan 3 d. 2 dan 4 

 

18. Saat  menangkap ikan di laut, nelayan hendaknya tidak menggunakan.... 

a. jaring c. pancing 

b. kail d. racun 
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19. Hewan langka keberadaannya tidak boleh diburu dan ditangkap supaya…. 

a. tidak sakit c. tidak punah 

b. tidak menyerang d. tidak lari 

 

20. Kegiatan di bawah ini yang dapat mengakibatkan kerusakan sumber daya 

alam yaitu.... 

a. pembakaran hutan c. melindungi hewan langka 

b. tebang pilih d. menyiram tanaman 

 

21. Penanaman pohon di perkotaan akan mengakibatkan kota tersebut menjadi.... 

a. kotor oleh daun c. sejuk 

b. banjir d. rusak 

 

22. Di bawah ini yang menunjukkan sikap memelihara lingkungan, yaitu.... 

a. memburu hewan langka c. membuang limbah di sungai 

b. menangkap ikan dengan racun d. membuang sampah di tempatnya 

 

23. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Berdasarkan gambar di atas, sikap yang ditunjukkan Budi dapat 

mengakibatkan.... 

a. pencemaran tumbuhan c. pencemaran tanah 

b. pencemaran udara  d. pencemaran air 
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24. Kita harus menghemat dalam penggunaan bahan bakar seperti bensin dan 

minyak tanah, karena…. 

a. mahal 

b. persediaannya terbatas 

c. mengantri saat membeli 

d. tidak dijual di sembarang tempat 

 

25. Perhatikan data di bawah ini! 

i. Menebang pohon-pohon di hutan secara sembarangan. 

ii. Mengurangi pemakaian barang-barang plastik. 

iii. Mencemari air dan tanah dengan membuang sampah atau limbah. 

iv. Melestarikan hewan dan tumbuhan yang langka. 

Berdasarkan data di atas, perilaku merusak lingkungan ditunjukkan oleh 

nomor.... 

a. i dan ii c. ii dan iii 

b. i dan iii d. ii dan iv 

 

26. Manusia menggunakan bahan-bahan alam untuk kebutuhan hidup, maka ia 

sudah memanfaatkan.... 

a. sumber daya alam c. sumber daya mineral 

b. sumber energi d. sumber daya manusia 

 

27. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui 

merupakan bagian dari.... 

a. jenis-jenis alam  c. jenis-jenis sumber daya alam 

b. jenis-jenis sumber makanan d. jenis-jenis energi  

  

28. Sumber daya alam yang penggunaannya terbatas disebut sumber daya alam.... 

a. dapat diperbarui c. dapat digunakan 

b. tidak dapat diperbarui d. tidak dapat digunakan 
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29. Di bawah ini merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbarui, yaitu.... 

a. padi c. air 

b. batu bara d. ayam 

  

30. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Berdasarkan gambar di atas, manusia memanfaatkan hewan dari segi…. 

a. tenaganya c. bulunya 

b. dagingnya d. bentuknya 

  

31. Sumber daya alam yang mempunyai nilai tinggi, yaitu.... 

a. tembaga c. emas 

b. besi d. perak 

  

32. Minyak bumi dan batu bara merupakan contoh sumber daya alam yang 

berupa.... 

a. bahan tambang c. tumbuhan 

b. bahan bangunan d. bahan keras 

  

33. Perhatikan data di bawah ini! 

i. mengairi sawah 

ii. menyiram tanaman 

iii. membuat bencana 

iv. untuk minum  
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Berdasarkan data di atas, manfaat air bagi makhluk hidup, kecuali nomor.... 

a. i  c. iii 

b. ii d. iv 

  

34. Di bawah ini yang merupakan macam-macam bahan tambang untuk 

perlengkapan bangunan, yaitu.... 

a. alumunium  c. perak 

b. tembaga  d. besi 

  

35. Sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan bakar kereta api jaman 

dahulu yaitu.... 

a. angin c. minyak bumi 

b. air d. batu bara 

  

36. Manfaat hewan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui bagi 

kehidupan manusia yaitu.... 

a. sebagai hewan buruan  c. sebagai hiburan 

b. sebagai sumber makanan d. sebagai sumber mendapatkan uang  

  

37. Perhatikan data di bawah ini! 

i. Sebagai tempat untuk bercocok tanam 

ii. Sebagai bahan kerajinan 

iii. Sebagai tempat untuk mendirikan bangunan 

iv. Sebagai sumber bencana tanah longsor 

Berdasarkan data di atas, yang termasuk manfaat tanah bagi kehidupan 

manusia ditunjukkan oleh nomor... 

a. i, ii dan iv c. i, ii dan iii 

b. ii, iii dan iv d. i, iii dan iv 

  

38. Sikap apa yang harus ditunjukkan ketika melihat salah seorang teman 

membuang sampah di sembarang tempat adalah.... 
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a. membiarkan saja c. ikut membuang sampah 

b. menegur dan mengingatkan  d. mencaci 

 

39. Di bawah ini merupakan makanan yang berasal dari hewan, yaitu…. 

a. bakso, krupuk ikan, tahu  c. krupuk ikan, bakso, sosis 

b. sosis, tahu, tempe d. bakso, empek-empek, tempe 

  

40. Pembuatan ladang secara bertingkat di kawasan dataran tinggi disebut.... 

a. Terasering c. kontruksi 

b. Reboisasi d. konservasi 

  

41. Berikut contoh sikap yang harus ditunjukkan dalam penggunaan sumber daya 

alam adalah.... 

a. boros   c. hemat dan bijaksana 

b. menggunakan secara berlebihan d. sesuka hati  

  

42. Perhatikan tabel berikut! 

No. Nama Hewan 

1. Ayam 

2. Kuda 

3. Kambing 

4. Kucing  

Berdasarkan tabel di atas, hewan yang dimanfaatkan dari segi dagingnya 

ditunjukkan oleh nomor.... 

a. 1 dan 4 c. 2 dan 3 

b. 2 dan 4 d. 1 dan 3 

 

43. Untuk mencegah kerusakan laut, hendaknya nelayan menangkap ikan 

dengan.... 

a. Bom c. racun 

b. Jarring d. bahan peledak 

  



203 
 

  

2
0
3
 

44. Kepunahan hewan yang terjadi di lingkungan sekitar merupakan akibat dari.... 

a. kekurangan tempat berteduh c. dimangsa hewan lain 

b. pemburuan hewan secara liar d. penyakit 

  

45. Menangkap ikan dengan menggunakan racun atau bahan peledak merupakan 

contoh perilaku.... 

a. merusak  tumbuhan c. merusak sumber daya alam 

b. merusak udara d. menjaga sumber daya alam 

  

46. Udara panas di perkotaan akan menjadi sejuk jika.... 

a. banyak tempat berteduh c. banyak kendaraan 

b. banyak bangunan tinggi d. banyak pohon 

  

47. Menghemat penggunaan air merupakan contoh perilaku.... 

a. merusak sumber daya alam c. mengurangi sumber daya alam 

b. menjaga sumber daya alam d. menggunakan sumber daya alam 

  

48. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Berdasarkan gambar di atas, kerusakan yang terjadi dapat mengakibatkan.... 

a. Banjir c. angin rebut 

b. Badai d. hujan lebat 

  

49. Bensin merupakan bahan bakar kendaraan yang akan menghasilkan asap, 

asap yang keluar akan mengakibatkan udara menjadi.... 
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a. Sejuk c. hitam 

b. Berdebu d. kotor 

 

50. Perhatikan data di bawah ini! 

i. Membuang sampah pada tempatnya 

ii. Menebang pohon-pohon di hutan secara sembarangan. 

iii. Menghemat penggunaan bahan bakar minyak. 

iv. Melestarikan hewan dan tumbuhan yang langka. 

Berdasarkan data di atas, perilaku merusak lingkungan ditunjukkan oleh 

nomor.... 

a. i  c. iii 

b. ii d. iv 
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Lampiran 18 

Kunci jawaban 

1. C    26. A    

2. A    27. C 

3. C    28. B 

4. A    29. B 

5. B    30. A 

6. D    31. C 

7. B    32. A 

8. A    33. C 

9. D    34. D 

10. A    35. D 

11. D    36. B 

12. C    37. C 

13. D    38. B 

14. B    39. C 

15. D    40. A 

16. A    41. C 

17. D    42. D 

18. D    43. B 

19. C    44. B 

20. A    45. C 

21. C    46. D 

22. D    47. B 

23. D    48. A 

24. B    49. D 

25. B    50. B 
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Lampiran 19 

 

KISI-KISI SOAL TES AWAL DAN TES AKHIR 

Satuan  Pendidikan : SDN Bogangin 1     

Kelas/Semester           : III/2  

Materi Pokok    : Sumber Daya Alam 

Standar Kompetensi    : 6. Memahami kenampakan permukaan bumi, 

cuaca dan pengaruhnya bagi manusia, serta 

hubungannya dengan cara manusia 

memelihara dan melestarikan alam. 

Kompetensi Dasar       : 6.4 Mengidentifikasi cara manusia dalam 

memelihara dan melestarikan alam di 

lingkungan sekitar. 

 

No Indikator soal 
Ranah 

kognitif 

Nomor butir soal 

Tingkat kesukaran 

Mudah Sedang Sulit 

1. Siswa dapat menyebutkan 

pengertian sumber daya alam. 
C1   1 

2. Siswa dapat menyebutkan jenis-

jenis sumber daya alam 
C1   2 

3. Disajikan gambar hewan, siswa 

dapat mengidentifikasi 

pemanfaatan sumber daya alam. 

C2 3   

4. Disajikan data, siswa dapat 

menyebutkan manfaat air bagi 

manusia. 

CI  4  

5. Disajikan data, siswa dapat 

mengidentifikasi manfaat tanah 

bagi manusia. 

C2  5  

6. Siswa dapat mengidentifikasi 

sikap yang ditunjukkan dalam 

penggunaan sumber daya alam. 

C2 6   

7. Siswa dapat mengidentifikasi 

sikap nelayan saat menangkap 

ikan. 

C2  7  

8. Siswa dapat menyebutkan akibat 

dari kegiatan yang dapat merusak 

sumber daya alam. 

C1   8 

9. Siswa dapat menganalisis akibat 

dari penanaman pohon di 
C2   9 
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No Indikator soal 
Ranah 

kognitif 

Nomor butir soal 

Tingkat kesukaran 

Mudah Sedang Sulit 

perkotaan. 

10 Siswa dapat mengidentifikasi 

sebab penghematan dalam 

menggunakan bahan bakar 

minyak. 

C2  10  

11. Siswa dapat menyebutkan sumber 

daya alam yang bernilai jual 

tinggi 

C1 11   

12. Siswa dapat menyebutkan sumber 

daya alam yang berupa bahan 

tambang. 

C1  12  

 

13. 

Siswa dapat menyebutkan 

macam-macam bahan tambang 

yang digunakan sebagai 

perlengkapan bangunan. 

CI 13   

14. Siswa dapat menunjukkan sikap 

kepedulian terhadap lingkungan. 
C3 14   

15. Siswa dapat menyebutkan 

pengertian terasering. 
C1  15  

16.  Siswa dapat menyebutkan akibat 

dari pemburuan hewan langka. 
C1  16  

17 Siswa dapat menganalisis cara 

bagaimana merubah udara panas 

di perkotaan. 

C2 

 
 17  

18 Siswa dapat menunjukan sikap 

memelihara lingkungan. 
C3  18  

19 Disajikan gambar, siswa dapat 

mengidentifikasi akibat dari 

perilaku manusia. 

C2 19   

20 Disajikan data, siswa dapat 

mengidentifikasi sikap yang 

merusak lingkungan sekitar. 

C2 20   

Jumlah Butir Soal 20 7 9 4 
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Lampiran 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK: 

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (x) 

pada huruf a,b,c atau d! 

1. Bahan-bahan alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia 

disebut.... 

a. sumber daya mineral c. sumber daya alam 

b. sumber daya manusia d. sumber daya buatan 

 

2. Bahan alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu.... 

a. dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui 

b. dapat dibuat dan tidak dapat dibuat 

c. dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dimanfaatkan 

d. dapat dipertahankan dan tidak dapat dipertahankan 

 

3. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Berdasarkan gambar di atas, manusia memanfaatkan hewan dari segi… 

SOAL TES AWAL DAN TES AKHIR 

Sekolah  : SD Negeri Bogangin 1 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas / Semester : III (Tiga) / 2 

Waktu Pengerjaan : 30 menit 
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a. bulunya c. kecantikannya 

b. dagingnya d. tenaganya 

 

4. Perhatikan data di bawah ini! 

i. mencuci pakaian 

ii. menyiram tanaman 

iii. memasak 

iv. menyebabkan bencana 

Berdasarkan data di atas, manfaat air dalam kehidupan sehari-hari 

ditunjukkan oleh nomor.... 

a. i, ii, iii c. i, iii, iv 

b. i, ii, iv d. ii, iii, iv 

 

5. Perhatikan data di bawah ini! 

i. Sebagai tempat untuk hidup 

ii. Sebagai tempat untuk berpijak 

iii. Sebagai tempat untuk berkelahi 

iv. Sebagai tempat untuk bercocok tanam 

Berdasarkan data di atas, yang bukan termasuk manfaat tanah bagi kehidupan 

manusia ditunjukkan oleh nomor.... 

a. I c. iii 

b. Ii d. iv 

 

6. Penggunaan sumber daya alam harus dengan sikap.... 

a. Berlebihan c. boros 

b. sesuka hati d. bijaksana 

 

7. Saat  menangkap ikan di laut, nelayan hendaknya tidak menggunakan.... 

a. Jarring c. pancing 

b. Kail d. racun 
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8. Kegiatan di bawah ini yang dapat mengakibatkan kerusakan sumber daya 

alam yaitu.... 

a. pembakaran hutan c. melindungi hewan langka 

b. tebang pilih d. menyiram tanaman 

 

9. Penanaman pohon di perkotaan akan mengakibatkan kota tersebut menjadi.... 

a. kotor oleh daun c. sejuk 

b. banjir d. rusak 

 

10. Kita harus menghemat dalam penggunaan bahan bakar seperti bensin dan 

minyak tanah, karena…. 

a. mahal 

b. persediaannya terbatas 

c. mengantri saat membeli 

d. tidak dijual di sembarang tempat 

 

11. Sumber daya alam yang mempunyai nilai jual tinggi, yaitu.... 

a. Tembaga c. emas 

b. Besi d. perak 

  

12. Minyak bumi dan batu bara merupakan contoh sumber daya alam yang 

berupa.... 

a. bahan tambang c. tumbuhan 

b. bahan bangunan d. bahan keras 

  

13. Di bawah ini yang merupakan bahan tambang untuk perlengkapan bangunan, 

yaitu.... 

a. alumunium  c. perak 

b. tembaga  d. besi 
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14. Sikap apa yang harus ditunjukkan ketika melihat salah seorang teman 

membuang sampah di sembarang tempat yaitu.... 

a. membiarkan saja c. ikut membuang sampah 

b. menegur dan mengingatkan  d. mencaci 

 

15. pembuatan ladang secara bertingkat di kawasan dataran tinggi disebut.... 

a. terasering c. kontruksi 

b. reboisasi d. konservasi 

  

16. Kepunahan hewan yang terjadi di lingkungan sekitar merupakan akibat dari.... 

a. kekurangan tempat berteduh c. dimangsa hewan lain 

b. pemburuan hewan secara liar d. penyakit 

  

17. Udara panas di perkotaan akan menjadi sejuk jika.... 

a. banyak tempat berteduh c. banyak kendaraan 

b. banyak bangunan tinggi d. banyak pohon 

  

18. Menghemat penggunaan air merupakan contoh perilaku.... 

a. merusak sumber daya alam c. mengurangi sumber daya alam 

b. menjaga sumber daya alam d. menggunakan sumber daya alam 

  

19. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

Berdasarkan gambar di atas, kerusakan yang terjadi dapat mengakibatkan.... 
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a. Banjir c. angin ribut 

b. Badai d. hujan lebat 

 

20. Perhatikan data di bawah ini! 

i. Membuang sampah pada tempatnya 

ii. Menebang pohon di hutan secara sembarangan. 

iii. Menghemat penggunaan bahan bakar minyak. 

iv. Melestarikan hewan dan tumbuhan yang langka. 

Berdasarkan data di atas, perilaku merusak lingkungan ditunjukkan oleh 

nomor.... 

a. i  c. iii 

b. ii d. iv 
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Kunci jawaban 

1.  C       

2.  A  

3.  B 

4.  A 

5.  C 

6.  D 

7.  D 

8.  A 

9.  C 

10.  B 

11.  C 

12.  A 

13.  D 

14.  B 

15.  B 

16.  B 

17.  D 

18.  B 

19.  A 

20.  B    
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Lampiran 21 

DAFTAR NILAI TES UJI COBA 

 

NO NAMA Nilai 

1. Fatimatuz Zahro 36 

2. Miftahurrohman  78 

3. Dina Rusliyanti 62 

4. Dini Puspitasari 70 

5. Mugiman  48 

6. Sri Rahayu  74 

7. Ridi Prayoga 38 

8. Ibnu Faiz 96 

9. Unik Stefana Rahayu 78 

10. Ali Rahmatulloh 80 

11. Chelsea Nabila Eka Setiaji 90 

12. Kholifatul Sangadah 38 

13. Kori Nur Safitri 84 

14. Ilham Mustolih 68 

15. Mesti Murti Ningsih 54 

16. Nova Dwi Wardana 66 

17. Rima Aprilia 78 

18. Rita Anggraeni Wulandari 40 

19. Rizki Fatoni 40 

20. Robingatun Laeliyah 78 

21. Bani Andriansyah Mashud   96 
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Lampiran 22 

 

REKAPITULASI UJI VALIDITAS SOAL UJI COBA 

rtabel = 0.433; taraf signifikansi 0.05; n= 21 

No. 

Item 

Corrected 

Item- Total 

Correlation 

r tabel Validitas 

1 0.479 0.433 Valid 

2 0.467 0.433 Valid 

3 0.039 0.433 Tidak Valid 

4 0.455 0.433 Valid 

5 0.670 0.433 Valid 

6 0.000 0.433 Tidak Valid 

7 0.242 0.433 Tidak Valid 

8 0.684 0.433 Valid 

9 0.026 0.433 Tidak Valid 

10 0.262 0.433 Tidak Valid 

11 -0.266 0.433 Tidak Valid 

12 0.753 0.433 Valid 

13 0.129 0.433 Valid 

14 0.493 0.433 Valid 

15 0.431 0.433 Valid 

16 0.438 0.433 Valid 

17 0.484 0.433 Valid 

18 0.478 0.433 Valid 

19 0.656 0.433 Valid 

20 0.565 0.433 Valid 

21 0.456 0.433 Valid 

22 -0.157 0.433 Tidak Valid 

23 0.471 0.433 Valid 

24 0.562 0.433 Valid 

L
a
m

p
ira

n
 1

9
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No. 

Item 

Corrected 

Item- Total 

Correlation 

r tabel Validitas 

25 0.287 0.433 Tidak Valid 

26 0.214 0.433 Tidak Valid 

27 0.353 0.433 Tidak Valid 

28 0.511 0.433 Valid 

29 0.359 0.433 Tidak Valid 

30 0.287 0.433 Tidak Valid 

31 0.491 0.433 Valid 

32 0.542 0.433 Valid 

33 0.372 0.433 Tidak Valid 

34 0.699 0.433 Valid 

35 0.434 0.433 Valid 

36 0.433 0.433 Valid 

37 0.645 0.433 Valid 

38 0.438 0.433 Valid 

39 0.621 0.433 Valid 

40 0.553 0.433 Valid 

41 0.565 0.433 Valid 

42 0.287 0.433 Tidak Valid 

43 0.000 0.433 Tidak Valid 

44 0.517 0.433 Valid 

45 0.301 0.433 Tidak Valid 

46 0.449 0.433 Valid 

47 0.585 0.433 Valid 

48 0.574 0.433 Valid 

49 0.619 0.433 Valid 

50 0.537 0.433 Valid 

 

Keterangan: baris hijau menandakan soal tersebut sudah valid, yaitu sejumlah 32 

soal 
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Lampiran 23 

OUTPUT UJI RELIABILITAS BUTIR SOAL 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.923 50 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

no1 32.90 92.290 .479 .921 

no2 32.90 92.390 .467 .921 

no3 32.52 96.162 .039 .925 

no4 32.67 92.033 .455 .921 

no5 32.38 91.448 .670 .919 

no6 32.19 96.762 .000 .923 

no7 32.52 94.262 .242 .923 

no8 32.57 90.057 .684 .918 

no9 32.57 96.257 .026 .925 

no10 32.38 94.548 .262 .922 

no11 32.76 99.190 -.266 .928 

no12 32.76 89.290 .753 .918 

no13 32.29 95.914 .129 .923 

no14 32.52 91.962 .493 .920 

no15 32.38 93.248 .431 .921 

no16 32.29 94.114 .438 .921 

no17 32.38 92.848 .484 .921 

no18 32.57 91.957 .478 .921 

no19 32.76 90.190 .656 .919 

no20 32.95 91.848 .565 .920 

no21 32.90 92.490 .456 .921 

no22 32.24 97.390 -.157 .924 

no23 32.38 92.948 .471 .921 

no24 32.71 91.014 .562 .920 

no25 32.24 95.490 .287 .922 

no26 32.29 95.414 .214 .923 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

no27 32.38 93.848 .353 .922 

no28 32.62 91.548 .511 .920 

no29 32.76 92.990 .359 .922 

no30 32.24 95.490 .287 .922 

no31 32.33 93.233 .491 .921 

no32 32.57 91.357 .542 .920 

no33 32.52 93.062 .372 .922 

no34 32.43 90.757 .699 .919 

no35 32.81 92.362 .434 .921 

no36 32.76 92.290 .433 .921 

no37 32.76 90.290 .645 .919 

no38 32.29 94.114 .438 .921 

no39 32.48 91.062 .621 .919 

no40 32.62 91.148 .553 .920 

no41 32.33 92.733 .565 .920 

no42 32.24 95.490 .287 .922 

no43 32.19 96.762 .000 .923 

no44 32.76 91.490 .517 .920 

no45 32.38 94.248 .301 .922 

no46 32.52 92.362 .449 .921 

no47 32.57 90.957 .585 .919 

no48 32.48 91.462 .574 .920 

no49 32.86 90.829 .619 .919 

no50 32.38 92.448 .537 .920 

 

Keterangan: Apabila nilai cronbach's alpha lebih dari 0,6 maka item tersebut 

reliabel  
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Lampiran 24 

 

REKAPITULASI UJI VALIDITAS DAN REABILITAS 

 SOAL UJI COBA 

No. Soal 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Validitas 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Reliabilitas 

1 0.479 Valid 0.921 Reliabel 

2 0.467 Valid 0.921 Reliabel 

3 0.039 Tidak Valid 0.925 Reliabel 

4 0.455  Valid 0.921 Reliabel 

5 0.670 Valid 0.919 Reliabel 

6 0.000 Tidak Valid 0.923 Reliabel 

7 0.242 Tidak Valid 0.923 Reliabel 

8 0.684 Valid 0.918 Reliabel 

9 0.026 Tidak Valid 0.925 Reliabel 

10 0.262 Tidak Valid 0.922 Reliabel 

11 -0.266 Tidak Valid 0.928 Reliabel 

12 0.753 Valid 0.918 Reliabel 

13 0.129 Tidak Valid 0.923 Reliabel 

14 0.493 Valid 0.920 Reliabel 

15 0.431 Tidak Valid 0.921 Reliabel 

16 0.438 Valid 0.921 Reliabel 

17 0.484 Valid 0.921 Reliabel 

18 0.478 Valid 0.921 Reliabel 

19 0.656 Valid 0.919 Reliabel 

20 0.565 Valid 0.920 Reliabel 

21 0.456 Valid 0.921 Reliabel 

22 -0.157 Tidak Valid 0.924 Reliabel 

23 0.471  Valid 0.921 Reliabel 

24 0.562 Valid 0.920 Reliabel 

25 0.287 Tidak Valid 0.922 Reliabel 

26 0.214 Tidak Valid 0.923 Reliabel 

27 0.353 Tidak Valid 0.922 Reliabel 

28 0.511 Valid 0.920 Reliabel 

29 0.359 Tidak Valid 0.922 Reliabel 

30 0.287 Tidak Valid 0.922 Reliabel 
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No. Soal 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Validitas 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Reliabilitas 

31 0.491 Valid 0.921 Reliabel 

32 0.542 Valid 0.920 Reliabel 

33 0.372 Valid 0.922 Reliabel 

34 0.699 Valid 0.919 Reliabel 

35 0.434 Valid 0.921 Reliabel 

36 0.433 Valid 0.921 Reliabel 

37 0.645 Valid 0.919 Reliabel 

38 0.438 Valid 0.921 Reliabel 

39 0.621 Valid 0.919 Reliabel 

40 0.553 Valid 0.920 Reliabel 

41 0.565 Valid 0.920 Reliabel 

42 0.287 Tidak Valid 0.922 Reliabel 

43 0.000 Tidak Valid 0.923 Reliabel 

44 0.517 Valid 0.920 Reliabel 

45 0.301 Valid 0.922 Reliabel 

46 0.449 Valid 0.921 Reliabel 

47 0.585 Valid 0.919 Reliabel 

48 0.574 Valid 0.920 Reliabel 

49 0.619 Valid 0.919 Reliabel 

50 0.537 Valid 0.920 Reliabel 
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Lampiran 25 

 

ANALISIS TINGKAT KESUKARAN BUTIR SOAL 

 

No 

Soal B Js P Kriteria 

 No 

Soal B Js P Kriteria 

1 6 21 0,28 Sulit 31 18 21 0,85 Mudah 

2 6 21 0,28 Sulit 32 13 21 0,61 Sedang 

4 11 21 0,52 Sedang 34 16 21 0,76 Mudah 

5 17 21 0,80 Mudah 35 8 21 0,38 Sedang 

8 13 21 0,61 Sedang 36 9 21 0,42 Sedang 

12 9 21 0,42 Sedang 37 9 21 0,42 Sedamg 

14 14 21 0,66 Sedang 38 19 21 0,90 Mudah 

16 18 21 0,85 Mudah 39 15 21 0,71 Mudah 

17 17 21 0,80 Mudah 40 12 21 0,57 Sedang 

18 13 21 0,61 Sedang 41 18 21 0,85 Mudah 

19 9 21 0,42 Sedang 44 9 21 0,42 Sedang 

20 5 21 0,23 Sulit 46 14 21 0,66 Sedang 

21 6 21 0,28 Sulit 47 13 21 0,61 Sedang 

23 17 21 0,80 Mudah 48 15 21 0,71 Mudah 

24 10 21 0,47 Sedang 49 7 21 0,33 Sedang 

28 12 21 0,57 sedang 50 17 21 0,80 Mudah 
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ANALISIS DAYA BEDA BUTIR SOAL 
 

 

No. 

Soal 
BA JA BB JB PA PB D Kriteria 

 No. 

Soal 
BA JA BB JB PA PB D Kriteria 

1 5 10 1 10 0,5 0,1 0,4 Cukup 31 10 10 7 10 1 0,7 0,3 Cukup 

2 5 10 1 10 0,5 0,1 0,4 Cukup 32 9 10 4 10 0,9 0,4 0,5 Baik 

4 8 10 3 10 0,8 0,3 0,5 Baik 34 10 10 5 10 1 0,5 0,5 Baik 

5 10 10 6 10 1 0,6 0,4 Cukup 35 6 10 1 10 0,6 0,1 0,5 Baik 

8 9 10 3 10 0,9 0,3 0,6 Baik 36 6 10 2 10 0,6 0,2 0,4 Cukup 

12 9 10 0 10 0,9 0 0,9 
Baik 

sekali 
37 8 10 1 10 0,8 0,1 0,7 Baik 

14 8 10 5 10 0,8 0,5 0,3 Cukup 38 10 10 1 10 1 0,1 0,9 
Baik 

sekali 

16 10 10 7 10 1 0,7 0,3 Cukup 39 10 10 4 10 1 0,4 0,6 Baik 

17 10 10 6 10 1 0,6 0,4 Cukup 40 8 10 3 10 0,8 0,3 0,5 Baik 

18 8 10 5 10 0,8 0,5 0,3 Cukup 41 10 10 7 10 1 0,7 0,3 Cukup 

19 8 10 1 10 0,8 0,1 0,7 Baik 44 7 10 1 10 0,7 0,1 0,6 Baik 

20 4 10 1 10 0,4 0,1 0,3 Cukup 46 9 10 4 10 0,9 0,4 0,5 Baik 

21 5 10 1 10 0,5 0,1 0,4 Cukup 47 9 10 3 10 0,9 0,3 0,6 Baik 

23 10 10 7 10 1 0,7 0,3 Cukup 48 9 10 5 10 0,9 0,5 0,4 Cukup 

24 8 10 1 10 0,8 0,1 0,7 Baik 49 6 10 1 10 0,6 0,1 0,5 Baik 

28 8 10 3 10 0,8 0,3 0,5 Baik 50 10 10 6 10 1 0,6 0,4 Cukup 

L
a
m

p
ira

n
 2

6
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Lampiran 27 

KESIMPULAN HASIL UJI COBA 

 

No. 

Soal 
Validitas Reliabilitas 

Tingkat 

Kesukaran 

Daya 

Pembeda 
Keputusan 

1 Valid Reliabel Sulit Cukup Digunakan 

2 Valid Reliabel Sulit  Cukup Digunakan 

4 Valid Reliabel Sedang Baik Tidak Digunakan 

5 Valid Reliabel Mudah  Cukup Digunakan 

8 Valid Reliabel Sedang  Baik Digunakan 

12 Valid Reliabel Sedang  Baik sekali Digunakan 

14 Valid Reliabel Sedang Cukup Tidak Digunakan 

16 Valid Reliabel Mudah  Cukup Digunakan 

17 Valid Reliabel Mudah  Cukup Tidak Digunakan 

18 Valid Reliabel Sedang  Cukup Digunakan 

19 Valid Reliabel Sedang Baik Tidak Digunakan 

20 Valid Reliabel Sulit  Cukup Digunakan 

21 Valid Reliabel Sulit  Cukup Digunakan 

23 Valid Reliabel Mudah  Cukup Tidak Digunakan 

24 Valid Reliabel Sedang  Baik Digunakan 

28 Valid Reliabel Sedang Baik Tidak Digunakan 

31 Valid Reliabel Mudah  Cukup Digunakan 

32 Valid Reliabel Sedang  Baik Digunakan 

34 Valid Reliabel Mudah Baik Digunakan 

35 Valid Reliabel Sedang Baik Tidak Digunakan 

36 Valid Reliabel Sedang Cukup Tidak Digunakan 

37 Valid Reliabel Sedang Baik Tidak Digunakan 

38 Valid Reliabel Mudah  Baik sekali  Digunakan 

39 Valid Reliabel Mudah Baik Tidak Digunakan 

40 Valid Reliabel Sedang  Baik Digunakan 

41 Valid Reliabel Mudah  Cukup Tidak Digunakan 

44 Valid Reliabel Sedang Baik Digunakan 

46 Valid Reliabel Sedang  Baik Digunakan 

47 Valid Reliabel Sedang  Baik Digunakan 

48 Valid Reliabel Mudah Cukup Digunakan 

49 Valid Reliabel Sedang Baik Tidak Digunakan 

50  Valid Reliabel Mudah Cukup Digunakan 

 

Keteranagn: Semua soal di atas memenuhi syarat untuk dijadikan instrumen 

penelitian, namun sesuai dengan perencanaan awal peneliti hanya 

memilih 20 soal yang akan dijadikan sebagai instrumen penelitian. 

Peneliti memilih berdasarkan kesamaan jenis soal, daya beda dan 

tingkat kesukaran. 
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Lampiran 28 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

DINAS PENDIDIKAN 

UPTD KECAMATAN SUMPIUH 

SD NEGERI BOGANGIN 1 

Jl. Balai Desa Bogangin Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. 

 

Daftar Nilai Tes Awal Kelas Ekperimen (IIIB)  

No Nama Siswa  
Nila

i 

 
No Nama Siswa Nilai 

1 Dwi Maryani 55 16 Lukman N 55 

2 Ludiyah 25 17 Lutfiadi Nugroho 75 

3 Kiki Candrastia 45 18 Misbakhul Anam 60 

4 Kuni Sangadah 85 19 Ni’matul Choiriyah 60 

5 Nurul Falah  45 20 Nova Ary Yanti 60 

6 Renanda Raffi Zaky R 90 21 Nur Sa’baniatur R 70 

7 Azlina Nur Asmalili 85 22 Reyza Gilang R 60 

8 Berliana Damayanti 60 23 Rival Sahrul  80 

9 Erik Wahyudi 75 24 Tafana Dwi K P 75 

10 Fatcur Rozak 40 25 Trio Saputra 80 

11 Febi Kurniasih  55 26 Ulil Khikmah 70 

12 Gilar Bagas Pratama 80 27 Viki Anturdiyah K 70 

13 Hidayat Adi Firmansyah 90 28 Wanda Nawangga 75 

14 Indira Marselena 60 29 Astuti Windiani 55 

15 Lisa Warohmah  80  

Rata-rata 66,03 

             

Banyumas,  April 2015 

       Mengetahui               

Guru Kelas IIIB 

 

 

 

 

 

       Mukhasin, S.Pd.I 

       NIP.- 
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Lampiran 29 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

DINAS PENDIDIKAN 

UPTD KECAMATAN SUMPIUH 

SD NEGERI BOGANGIN 1 

Jl. Balai Desa Bogangin Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. 

 

Daftar Nilai Tes Awal Kelas Kontrol (IIIA)  

No Nama Siswa  
Nila

i 

 
No Nama Siswa Nilai 

1 Diki A 30 16 Maya Isti Farera 90 

2 Faza F 25 17 Muchamad F 70 

3 Nanang M 40 18 Mufiatul Isnaeni 85 

4 Angga Saputra 60 19 Muhamad Haikal R 55 

5 Neli Ulfatun Nikmah 40 20 Neza Kurniati 95 

6 Aditya Rizky Ramadhan  60 21 Nofa Nisaul K 80 

7 Andika Gilang R 70 22 NurulUmam 95 

8 Anisa Fatonah 75 23 Puspa Devita Rizky 55 

9 Apriyanti 90 24 Rangga Setiawan 80 

10 David Kornelius 60 25 Ravi Kurniawan 40 

11 Devi Izzati Putri 70 26 Rizky Agus M 95 

12 Elda ErinzaPutri 40 27 Siti Fatimah  65 

13 Ferdi Febriyanto 70 28 Wulan Ismatul H 45 

14 Mualina Putri 80 29 Elang Muhammad I 40 

15 Maura Putri Amalia 70  

Rata-rata 64,48 

             

Banyumas,  April 2015 

       Mengetahui               

Guru Kelas IIIA 

 

 

 

 

 

       Novianti, S.Pd.SD 

       NIP.- 
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Lampiran 30 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

DINAS PENDIDIKAN 

UPTD KECAMATAN SUMPIUH 

SD NEGERI BOGANGIN 1 

Jl. Balai Desa Bogangin Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. 

 

Daftar Nilai Tes Akhir Kelas Ekperimen (IIIB)  

No Nama Siswa  
Nila

i 

 
No Nama Siswa Nilai 

1 Dwi Maryani 65 16 Lukman N 75 

2 Ludiyah 50 17 Lutfiadi Nugroho 85 

3 Kiki Candrastia 55 18 Misbakhul Anam 70 

4 Kuni Sangadah 85 19 Ni’matul Choiriyah 80 

5 Nurul Falah  75 20 Nova Ary Yanti 75 

6 Renanda Raffi Zaky R 95 21 Nur Sa’baniatur R 80 

7 Azlina Nur Asmalili 90 22 Reyza Gilang R 85 

8 Berliana Damayanti 80 23 Rival Sahrul  90 

9 Erik Wahyudi 85 24 Tafana Dwi K P 90 

10 Fatcur Rozak 65 25 Trio Saputra 85 

11 Febi Kurniasih  70 26 Ulil Khikmah 80 

12 Gilar Bagas Pratama 85 27 Viki Anturdiyah K 75 

13 Hidayat Adi Firmansyah 90 28 Wanda Nawangga 75 

14 Indira Marselena 75 29 Astuti Windiani 65 

15 Lisa Warohmah  90  

Rata-rata 78,10 

             

Banyumas,  April 2015 

       Mengetahui               

Guru Kelas IIIB 

 

 

 

 

 

       Mukhasin, S.Pd.I 

       NIP.- 
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Lampiran 31 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

DINAS PENDIDIKAN 

UPTD KECAMATAN SUMPIUH 

SD NEGERI BOGANGIN 1 

Jl. Balai Desa Bogangin Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. 

 

Daftar Nilai Tes Akhir Kelas Kontrol (IIIA)  

No Nama Siswa  
Nila

i 

 
No Nama Siswa Nilai 

1 Diki A 55 16 Maya Isti Farera 80 

2 Faza F 60 17 Muchamad F 65 

3 Nanang M 50 18 Mufiatul Isnaeni 70 

4 Angga Saputra 65 19 Muhamad Haikal R 65 

5 Neli Ulfatun Nikmah 55 20 Neza Kurniati 95 

6 Aditya Rizky Ramadhan  70 21 Nofa Nisaul K 90 

7 Andika Gilang R 75 22 NurulUmam 65 

8 Anisa Fatonah 60 23 Puspa Devita Rizky 55 

9 Apriyanti 60 24 Rangga Setiawan 90 

10 David Kornelius 75 25 Ravi Kurniawan 60 

11 Devi Izzati Putri 85 26 Rizky Agus M 85 

12 Elda ErinzaPutri 55 27 Siti Fatimah  90 

13 Ferdi Febriyanto 95 28 Wulan Ismatul H 70 

14 Mualina Putri 85 29 Elang Muhammad I 60 

15 Maura Putri Amalia 75  

Rata-rata 71,03 

             

Banyumas,  April 2015 

       Mengetahui               

Guru Kelas IIIA 

 

 

 

 

 

       Novianti, S.Pd.SD 

       NIP.- 
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Lampiran 32 

Lembar Pengamatan Pelaksanaan Metode Field Trip di Kelas Eksperimen 

Bagi Guru 

Pertemuan ke 1 

Petunjuk 

Berilah tanda √ untuk skor penilaian aspek yang diobservasi sesuai dengan yang 

dilihat saat pelaksanaan. 

No Aspek yang diobservasi 
Skor Nilai 

Butir 
Ket 

1 2 3 4 

1 Membuka pelajaran    √ 4 1=A 

2 Menjelaskan materi pelajaran    √ 4 2=B 

3 Pembagian kelompok secara 

acak dan menjelasan cara 

mengerjakan LKS 

  

√  3 3=C 

4 Guru menyampaikan langkah-

langkah dan tata tertib 

pelaksanaan field trip 

  

 √ 4 4=D 

5 Guru membimbing dan 

mengawasi siswa saat 

pelaksanaan field trip 

  

 √ 4 5=E 

6 Guru bersama siswa membahas 

LKS yang telah dikerjakan 

  
 √ 4 6=F 

7 Guru bersama siswa membuat 

kesimpulan 

  
√  3 7=G 

8 Guru memberikan soal evaluasi 

dan menjelaskan cara 

mengerjakannya 

  

 √ 4 8=H 

 Jumlah  30  

 

Skor pelaksanaan metode field trip  = A+B+C+D+E+F+G+H × 100  

                Skor maksimal 

     = 30 x 100  

         32 

     = 93,75 

 

       Banyumas, 9 April 2015  

       Pengamat, 

  

       Mukhasin, S.Pd.I 

       NIP. - 
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  Lembar Pengamatan Pelaksanaan Metode Field Trip di Kelas Eksperimen 

Bagi Guru 

Pertemuan ke 2 

Petunjuk 

Berilah tanda √ untuk skor penilaian aspek yang diobservasi sesuai dengan yang 

dilihat saat pelaksanaan. 

No Aspek yang diobservasi 
Skor Nilai 

Butir 
Ket 

1 2 3 4 

1 Membuka pelajaran    √ 4 1=A 

2 Menjelaskan materi pelajaran   √  3 2=B 

3 Pembagian kelompok secara 

acak dan menjelasan cara 

mengerjakan LKS 

  

√  3 3=C 

4 Guru menyampaikan langkah-

langkah dan tata tertib 

pelaksanaan field trip 

  

 √ 4 4=D 

5 Guru membimbing dan 

mengawasi siswa saat 

pelaksanaan field trip 

  

 √ 4 5=E 

6 Guru bersama siswa membahas 

LKS yang telah dikerjakan 

  
√  3 6=F 

7 Guru bersama siswa membuat 

kesimpulan 

  
 √ 4 7=G 

8 Guru memberikan soal evaluasi 

dan menjelaskan cara 

mengerjakannya 

  

 √ 4 8=H 

 Jumlah  29  

 

Skor pelaksanaan metode field trip  = A+B+C+D+E+F+G+H × 100  

                Skor maksimal 

     = 29 x 100  

         32 

     = 90,62 

       

       Banyumas, 14 April 2015  

       Pengamat, 

        

       Mukhasin, S.Pd.I 

       NIP. - 
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Lembar Pengamatan Pelaksanaan Metode Field Trip di Kelas Eksperimen 

Bagi Guru 

Pertemuan ke 3 

Petunjuk 

Berilah tanda √ untuk skor penilaian aspek yang diobservasi sesuai dengan yang 

dilihat saat pelaksanaan. 

No Aspek yang diobservasi 
Skor Nilai 

Butir 
Ket 

1 2 3 4 

1 Membuka pelajaran    √ 4 1=A 

2 Menjelaskan materi pelajaran    √ 4 2=B 

3 Pembagian kelompok secara 

acak dan menjelasan cara 

mengerjakan LKS 

  

 √ 4 3=C 

4 Guru menyampaikan langkah-

langkah dan tata tertib 

pelaksanaan field trip 

  

√  3 4=D 

5 Guru membimbing dan 

mengawasi siswa saat 

pelaksanaan field trip 

  

√  3 5=E 

6 Guru bersama siswa membahas 

LKS yang telah dikerjakan 

  
√  3 6=F 

7 Guru bersama siswa membuat 

kesimpulan 

  
 √ 4 7=G 

8 Guru memberikan soal evaluasi 

dan menjelaskan cara 

mengerjakannya 

  

 √ 4 8=H 

 Jumlah  29  

 

Skor pelaksanaan metode field trip  = A+B+C+D+E+F+G+H × 100  

                Skor maksimal 

     = 29 x 100  

         32 

     = 90,62 

       

       Banyumas, 16 April 2015  

       Pengamat, 

        

       Mukhasin, S.Pd.I 

       NIP. - 
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  PEDOMAN PENGAMATAN PELAKSANAAN METODE FIELD TRIP 

1. Membuka pelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian 
Deskriptor 

1 Guru hanya mengucapkan salam dan mengajak berdo’a  

2 
Guru mengucapakan salam, mengajak berdo’a dan melakukan 

presensi 

3 
Guru mengucapakan salam, mengajak berdo’a, melakukan 

presensi dan apersepsi 

4 

Guru mengucapakan salam, mengajak berdo’a, melakukan 

presensi dan apersepsi sekaligus menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

2. Menjelaskan materi pelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 
Penjelasan sulit dimengerti dan tidak ada usaha untuk 

mengatasi kebingungan siswa 

2 
Penjelasan sulit dimengerti dan ada usaha untuk mengatasi 

kebingungan siswa 

3 
Penjelasan sulit dimengerti dan ada usaha mengatasi 

kebingungan siswa secara efektif 

4 Penjelasan jelas dan mudah dipahami peserta didik 

3. Pembagian kelompok secara acak dan menjelasan cara mengerjakan LKS. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 
Tidak melakukan pembagian kelompok secara acak dan tidak 

menjelaskan cara mengerjakan LKS 

2 
Pembagian kelompok secara acak dan tidak menjelaskan cara 

mengerjakan LKS 

3 
Pembagian kelompok secara acak dan menjelaskan cara 

mengerjakan LKS, namun penjelasan kurang dipahami siswa  
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Skor Penilaian Deskriptor 

4 
Pembagian kelompok secara acak dan penjelasan cara 

mengerjakan LKS dapat dipahami siswa  

4. Guru menyampaikan langkah-langkah dan tata tertib pelaksanaan field trip. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 
Guru tidak menyampaikan langkah-langkah dan tata tertib 

pelaksanaan field trip  

2 
Guru menyampaikan langkah-langkah field trip namun tidak 

menyampaikan tata tertib 

3 
Guru menyampaikan langkah-langkah dan tata tertib field trip 

namun kurang dipahami oleh siswa 

4 
Guru menyampaikan langkah-langkah dan tata tertib field trip 

serta dapat dipahami oleh siswa dengan baik 

 

5. Guru membimbing dan mengawasi siswa saat pelaksanaan field trip. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 
Guru tidak membimbing dan tidak mengawasi siswa saat 

pelaksanaan field trip  

2 
Guru membimbing siswa namun tidak mengawasi saat 

pelaksanaan field trip 

3 
Guru membimbing namun pengawasan siswa saat pelaksanaan 

field trip lemah 

4 
Guru membimbing dan mengawasi siswa secara penuh saat 

pelaksanaan field trip 

6. Guru bersama siswa membahas LKS yang telah dikerjakan 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan: 

Skor Penilaian Deskriptor 
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Skor Penilaian Deskriptor 

1 Guru tidak membahas LKS 

2 Guru membahas LKS tetapi tidak melibatkan siswa 

3 
Guru membahas LKS dengan hanya melibatkan sedikit 

siswa 

4 Guru membahas LKS dengan melibatkan seluruh siswa 

7. Guru bersama siswa membuat kesimpulan. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Guru tidak menyimpulkan pembelajaran 

2 
Guru menyimpulkan pembelajaran, tetapi tidak melibatkan 

siswa 

3 
Guru menyimpulkan pembelajaran dengan melibatkan siswa, 

namun kurang lengkap 

4 
Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran secara 

lengkap 

8. Guru memberikan soal evaluasi dan menjelaskan cara mengerjakannya. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Guru tidak memberikan soal evaluasi  

2 
Guru memberikan soal evaluasi dan menjelaskan cara 

mengerjakannya tetapi tidak dipahami siswa 

3 
Guru memberikan soal evaluasi dan menjelaskan cara 

mengerjakannya tetapi kurang dipahami siswa 

4 
Guru memberikan soal evaluasi dan menjelaskan cara 

mengerjakannya dan dipahami siswa 
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Lampiran 33 

Lembar Pengamatan Pelaksanaan Metode Field Trip di Kelas Eksperimen 

Bagi Siswa 

Pertemuan ke 1 

Petunjuk 

Berilah tanda √ untuk skor penilaian aspek yang diobservasi sesuai dengan yang 

dilihat saat pelaksanaan. 

No Aspek yang diobservasi 
Skor Nilai 

Butir 
Ket 

1 2 3 4 

1 
Siswa mendengarkan materi 

yang disampaikan oleh guru. 
   √ 4 1=A 

2 
Siswa berkelompok sesuai 

dengan pengarahan dari guru. 
   √ 4 2=B 

3 

Siswa melaksanakan kegiatan 

field trip dengan tertib dan 

antusias. 

   √ 4 3=C 

4 
Siswa saling bekerja sama saat 

mengerjakan LKS.  
  √  3 4=D 

5 
Siswa bertanya tentang materi 

yang belum dipahami. 
   √ 4 5=E 

 Jumlah  19  

 

Skor pelaksanaan metode field trip  = A+B+C+D+E × 100  

        Skor maksimal 

     = 19 x 100  

         20 

     = 95 

       

 

       Banyumas, 9 April 2015  

       Pengamat, 

        

       Mukhasin, S.Pd.I 

       NIP. - 
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     Lembar Pengamatan Pelaksanaan Metode Field Trip di Kelas Eksperimen 

Bagi Siswa 

Pertemuan ke 2 

Petunjuk 

Berilah tanda √ untuk skor penilaian aspek yang diobservasi sesuai dengan yang 

dilihat saat pelaksanaan. 

No Aspek yang diobservasi 
Skor Nilai 

Butir 
Ket 

1 2 3 4 

1 
Siswa mendengarkan materi 

yang disampaikan oleh guru. 
   √ 4 1=A 

2 
Siswa berkelompok sesuai 

dengan pengarahan dari guru. 
  √  3 2=B 

3 

Siswa melaksanakan kegiatan 

field trip dengan tertib dan 

antusias. 

  √  3 3=C 

4 
Siswa saling bekerja sama saat 

mengerjakan LKS.  
   √ 4 4=D 

5 
Siswa bertanya tentang materi 

yang belum dipahami. 
   √ 4 5=E 

 Jumlah    

 

Skor pelaksanaan metode field trip  = A+B+C+D+E × 100  

        Skor maksimal 

     = 18 x 100  

         20 

     = 90 

       

 

       Banyumas, 14 April 2015  

       Pengamat, 

        

       Mukhasin, S.Pd.I 

       NIP. - 
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Lembar Pengamatan Pelaksanaan Metode Field Trip di Kelas Eksperimen 

Bagi Siswa 

Pertemuan ke 3 

Petunjuk 

Berilah tanda √ untuk skor penilaian aspek yang diobservasi sesuai dengan yang 

dilihat saat pelaksanaan. 

No Aspek yang diobservasi 
Skor Nilai 

Butir 
Ket 

1 2 3 4 

1 
Siswa mendengarkan materi 

yang disampaikan oleh guru. 
   √ 4 1=A 

2 
Siswa berkelompok sesuai 

dengan pengarahan dari guru. 
  √  3 2=B 

3 

Siswa melaksanakan kegiatan 

field trip dengan tertib dan 

antusias. 

   √ 4 3=C 

4 
Siswa saling bekerja sama saat 

mengerjakan LKS.  
   √ 4 4=D 

5 
Siswa bertanya tentang materi 

yang belum dipahami. 
   √ 4 5=E 

 Jumlah    

 

Skor pelaksanaan metode field trip  = A+B+C+D+E × 100  

        Skor maksimal 

     = 19 x 100  

         20 

     = 95 

       

 

       Banyumas, 16 April 2015  

       Pengamat, 

        

       Mukhasin, S.Pd.I 

       NIP. - 
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PEDOMAN PENGAMATAN PELAKSANAAN METODE FIELD TRIP 

1. Siswa mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 
Siswa bermain sendiri dan tidak mendengarkan materi yang 

disampaikan oleh guru. 

2 Siswa mendengarkan materi namun tidak memperhatikan guru. 

3 
Siswa mendengarkan penjelasan materi dari guru namun 

kurang paham. 

4 
Siswa mendengarkan penjelasan materi dari guru dan 

memahaminya. 

2. Siswa berkelompok sesuai dengan pengarahan dari guru. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 
Siswa berkelompok dengan tidak tertib dan tidak sesuai arahan 

dari guru. 

2 
Siswa berkelompok dengan tertib namun tidak sesuai arahan 

dari guru 

3 
Siswa berkelompok dengan tertib dan sesuai arahan guru 

namun ada siswa yang keberatan. 

4 
Siswa berkelompok dengan tertib, sesuai arahan dari guru dan 

tidak ada siswa yang keberatan. 

3. Siswa melaksanakan kegiatan field trip dengan tertib dan antusias. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 
Siswa tidak tertib dan tidak antusias saat melaksanakan 

kegiatan field trip. 

2 
Siswa tidak tertib dan kurang antusias saat melaksanakan 

kegiatan field trip. 

3 Siswa tertib namun kurang antusias saat melaksanakan 



238 
 

  

2
3
8
 

Skor Penilaian Deskriptor 

kegiatan field trip. 

4 Siswa tertib dan antusias saat melaksanakan kegiatan field trip. 

4. Siswa saling bekerja sama saat mengerjakan LKS. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 LKS hanya dikerjakan oleh satu siswa. 

2 
LKS hanya dikerjakan oleh beberapa siswa namun tidak 

menegur anggota lain yang tidak ikut mengerjakan. 

3 
LKS hanya dikerjakan oleh beberapa siswa namun siswa 

menegur anggota lain yang tidak ikut mengerjakan. 

4 
Semua anggota kelompok mengerjakan LKS secara bersama-

sama dan saling membantu. 

 

5. Siswa bertanya tentang materi yang belum dipahami. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Siswa tidak bertanya tentang materi yang belum dipahami. 

2 
Siswa bertanya tentang materi yang belum dipahami namun 

sambil bercanda. 

3 
Siswa bertanya tentang materi yang belum dipahami namun 

tidak memperhatikan penjelasan ulang dari guru. 

4 
Siswa bertanya tentang materi yang belum dipahami dan 

memperhatikan penjelasan ulang dari guru. 
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Lampiran 34 

OUTPUT UJI NORMALITAS, HOMOGENITAS,  

DAN KESAMAAN RATA-RATA NILAI TES AWAL 

1. Output Uji Normalitas Data Tes Awal 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

kontrol 29 100.0% 0 .0% 29 100.0% 

eksperimen 29 100.0% 0 .0% 29 100.0% 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

kontrol .124 29 .200
*
 .948 29 .163 

eksperimen .132 29 .200
*
 .952 29 .208 
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2. Output Uji Homogenitas Data Tes Awal 

Group Statistics 

 

kelas N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

tesawal kelas eksperimen 29 66.03 15.776 2.930 

kelas kontrol 29 64.48 20.587 3.823 

 

Independent Samples Test 

 
   

 

 

Eguality of Variances 

F  Sig 

Tes 

Awal 

Equal variances assumed 2.481 .121 

Equal variances not assumed     
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3. Output Uji Kesamaan Rata-rata Tes Awal 

 

Independent Samples Test 

  
Levene's Test for 

Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 

    
95% Confidence Interval 

of the Difference 

  F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 
Lower Upper 

Tes 

awal 

Equal variances 

assumed 
2.481 .121 .322 56 .749 1.552 4.816 -8.097 11.200 

Equal variances 

not assumed 
  .322 52.453 .749 1.552 4.816 -8.111 11.214 
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Lampiran 35 

OUTPUT UJI NORMALITAS DAN HOMOGENITAS 

NILAI TES AKHIR 

 

1. Output Uji Normalitas Data Tes Akhir 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

eksperimen 29 49.2% 30 50.8% 59 100.0% 

kontrol 29 49.2% 30 50.8% 59 100.0% 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

eksperimen .151 29 .092 .932 29 .063 

kontrol .154 29 .076 .927 29 .047 
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2. Output Uji Homogenitas Data Tes Akhir 

Group Statistics 

 

kelas N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

tesakhir kelas eksperimen 29 78.10 10.890 2.022 

kelas kontrol 29 71.03 13.587 2.523 

 

Independent Samples Test 

    

 

  

Eguality of Variances 

F Sig 

Tes 

Akhir 

Equal variances assumed 2.814 .099 

Equal variances not assumed     
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OUTPUT PENGUJIAN HIPOTESIS 

1. Output Pengujian Hipotesis Pertama 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

    95% Confidence  

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

Tes 

Akhir 

Equal 

variances 

assumed 

2.814 .099 2.186 56 .033 7.069 3.233 .592 13.546 

Equal 

variances not 

assumed 

  

2.186 53.466 .033 7.069 3.233 .585 13.553 

 

2. Output Pengujian Hipotesis Kedua (Uji Pihak Kanan) 

One-Sample Test 

 Test Value = 71.0345                                   

 
t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

Eksperimen 3.496 28 .002 7.069 2.93 11.21 

L
a
m

p
ira

n
 3

6
 

 



247 

  

2
4
7
 

Lampiran 37 

DOKUMENTASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

DI KELAS EKSPERIMEN 

  

Guru membuka pembelajaran Guru menjelaskan materi pelajaran 

  

Guru menjelaskan langkah-langkah field 

trip 

Pertemuan ke 1 siswa melakukan 

field trip di sawah 

  

Pertemuan ke 2 siswa melakukan field 

trip di sawah dan mewawancarai petani 

Pertemuan ke 3 siswa melakukan 

field trip di lingkungan sekolah dan 

mewawancarai tukang kebun 
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Siswa dan guru membahas LKS di 

dalam kelas 

Siswa mengerjakan tes formatif 
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DOKUMENTASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

DI KELAS KONTROL 

  

Guru membuka pembelajaran Guru menjelaskan materi 

  

Siswa melakukan diskusi  Guru dan siswa membahas hasil 

diskusi 

 

 

Siswa mengerjakan tes formatif  
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Lampiran 38 

SURAT PENELITIAN 

1. Surat Ijin Penelitian dari Lembaga 
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2. Surat Ijin Uji Coba Soal 
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3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 




