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ABSTRAK 

 
Wardani, Tri Widya Wisnu. 2015. Keefektifan Model CLIS (Children Learning In 

Science) terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Energi Siswa Kelas III SDN 

01 Cikawung. Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Mur Fatimah, 

S.Pd. M.Pd. 

Kata Kunci: aktivitas belajar, hasil belajar, model CLIS. 

 

IPA merupakan ilmu yang mempelajari tentang gejala alam secara 

sistematis untuk memperoleh pengetahuan, fakta, konsep, prinsip, melalui 

pengamatan dan eksperimen, yang diharapkan mampu memunculkan hasil yang 

akurat serta mampu menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di alam. 

Untuk menciptakan pembelajaran IPA bermakna, guru harus mampu mendesain 

model pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat berpartisipasi aktif, kreatif, 

dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Salah satu model pembelajaran 

yang dapat diterapkan pada pembelajaran IPA di sekolah dasar yaitu model CLIS. 

Model CLIS Model pembelajaran CLIS merupakan model pembelajaran yang 

berlandaskan konstruktivisme. Model CLIS memberikan kesempatan langsung 

pada siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, membangkitkan rasa 

ingin tahu terhadap konsep yang belum dipahaminya, dan melatih siswa 

melakukan observasi melalui percobaan dan pengamatan yang dilakukannya, 

selain itu proses pembelajaran yang terlaksana menjadi lebih bermakna.  

Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Quasi 

Experimental dengan bentuk Nonequivalent Control Group. Populasi dalam 

penelitian ini yaitu siswa kelas III SD Negeri 01 Cikawung tahun ajaran 

2014/2015 yang berjumlah 43 siswa yang terdiri dari 22 di kelas eksperimen dan 

21 di kelas kontrol. Dalam penelitian ini, sampel diambil dengan menggunakan 

teknik sampling jenuh. Oleh karena itu, seluruh siswa kelas III SD Negeri 01 

Cikawung dijadikan sebagai sampel penelitian. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan meliputi wawncara, dokumentasi, observasi, dan tes. Teknik analisis 

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

Pengujian analisis akhir atau hipotesis penelitian menggunakan uji-t.   

Hasil penelitian menunjukan hasil independent sample t-test aktivitas 

belajar siswa yaitu thitung > ttabel (3,660 > 2,020) dengan nilai signifikansi < 0,05 

(0,001 < 0,05). Menurut ketentuan pengambilan keputusan uji hipotesis, maka H0 

ditolak. Selanjutnya uji pihak kanan menunjukan thitung > ttabel (2,9179 > 

1,683), maka H0 ditolak. Perbedaan juga terjadi pada hasil belajar siswa. Hasil 

independent sample t-test menunjukan thitung > ttabel (2,504 > 2,020) dengan 

signifikansi < 0,05 (0,016 < 0,05). Menurut ketentuan pengambilan keputusan uji 

hipotesis, maka H0 ditolak. Selanjutnya uji pihak kanan menunjukan thitung > ttabel 

(2,4615 > 1,683), maka H0 ditolak. jadi dapat disimpulkan bahwa model CLIS 

terbukti efektifterhadap aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

kelas III SDN 01 Cikawung pada materi energi. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Pendahuluan merupakan kajian pertama dalam penelitian ini. Pada 

pendahuluan memuat tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan 

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

lebih mendalam mengenai bab pendahuluan akan diuraikan dalam penjelasan 

dibawah ini. 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia dapat meningkatkan mutunya melalui pendidikan dalam bentuk 

meningkatnya kompetensi kognitif, psikomotor, dan afektif. Dalam dunia 

pendidikan belajar tidak hanya dilakukan di sekolah saja, melainkan juga di tiga 

pusat yang biasa disebut dengan Tri Pusat Pendidikan. Tri Pusat Pendidikan terdiri 

atas pendidikan dari dalam keluarga (informal), pendidikan di sekolah (formal), 

dan pendidikan dalam masyarakat (non formal). Di sinilah seseorang memperoleh 

pengajaran baik secara langsung maupun tidak langsung, baik formal maupun 

tidak formal. Pendidikan dapat mencangkup seluruh proses hidup dan segenap 

bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya dalam rangka mengembangkan 

potensi yang ada dalam dirinya. Setiap manusia memiliki hak yang sama untuk 

mendapatkan pendidikan, karena pendidikan merupakan bidang yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia.  

 



2 

 

 

 

Negara Indonesia mengatur secara khusus perihal pendidikan dalam 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003. Dalam 

undang-undang tersebut tercantum konsep pendidikan yang harus dan hendak 

dituju oleh pemerintah dan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, makna 

pendidikan yang tertuang dalam undang-undang tersebut adalah usaha sadar untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Tujuan  Pendidikan Nasional, sebagaimana terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 

menyebutkan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi siswa 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. 

Dengan demikian, pendidikan merupakan salah satu sarana utama 

peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dalam menjamin 

keberlangsungan suatu bangsa. Upaya untuk menciptakan pendidikan yang 

bermutu yaitu dengan menciptakan pembelajaran yang kreatif, inspiratif, 

menyenangkan dan memotivasi siswa, sehingga siswa dapat berperan aktif dalam 

pembelajaran. Siswa juga diberi keleluasaan dalam mengembangkan kreatifitas 

dalam menciptakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan bakat, minat, 



3 

 

 

 

perkembangan fisik dan psikologis siswa. Untuk itu, tenaga pendidik dalam hal 

ini guru memiliki tanggung jawab dalam menciptakan proses pembelajaran yang 

aktif, kreatif, dan bermakna. 

Menurut Sumantri dan Syaodih (2007: 6.3-4), karakteristik siswa pada usia 

sekolah dasar masih senang bermain, bergerak, bekerja dalam kelompok, dan 

senang merasakan/memperagakan sesuatu secara langsung. Melihat 

perkembangan anak usia SD yang masih senang dalam bermain, guru hendaknya 

merancang model pembelajaran yang melibatkan anak untuk aktif. Guru dituntut 

untuk bisa membawa siswa ke dalam dunia yang menyenangkan dalam 

pembelajaran. Siswa yang merasa nyaman dan senang, akan aktif dan akan 

mempunyai motivasi lebih untuk terus belajar. Siswa yang mempunyai motivasi 

tinggi, akan mendapatkan hasil belajar yang baik. Hasil belajar yang baik juga 

dipengaruhi oleh proses belajar yang baik pula. Salah satu usaha yang dapat 

dilakukan yaitu dengan menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik siswa dan materi pembelajaran.  

Joyce (1992) dalam Trianto (2013: 22) mengemukakan bahwa “setiap 

model pembelajaran mengarahkan kita ke dalam mendesain pembelajaran untuk 

membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai”. 

Oleh karena itu, pemilihan model pembelajaran yang tepat akan berpengaruh 

terhadap aktivitas dan hasil belajar yang akan dicapai oleh siswa. Guru harus 

mampu menyesuaikan model pembelajaran yang akan digunakan dengan materi 

yang akan diajarkan, karena tidak semua model pembelajaran dapat digunakan 

untuk setiap materi yang akan diajarkan. Salah satu mata pelajaran yang menuntut 
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penggunaan model pembelajaran yang sesuai adalah mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA).  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan ilmu yang berkaitan dengan 

alam dan lingkungan sekitar. IPA membahas tentang gejala-gejala alam yang 

disusun secara sistematis yang didasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan 

yang dilakukan oleh manusia (Samatowa, 2010: 3).  Agar pembelajaran IPA lebih 

bermakna, guru dapat mengajak siswa untuk berinteraksi langsung dengan alam 

dan lingkungan. Namun, bila pembelajaran secara langsung tidak bisa 

dilaksanakan, guru bisa menggunakan model pembelajaran untuk mengaktifkan 

dan menarik minat siswa. Pemilihan model haruslah disesuaikan dengan 

karakteristik siswa, materi, kondisi, serta tujuan pembelajaran yang akan dicapai.  

Guru harus berusaha melibatkan fisik, mental, intelektual, dan emosional 

siswa secara maksimal dan optimal di dalam mengaktualisasikan pengalaman 

belajar siswa (Munib, Budiyono, dan Suryono 2010: 70-71). Guru tidak boleh 

hanya sekedar mentransfer informasi kepada siswa dalam proses pembelajaran, 

tetapi guru harus mampu melibatkan siswa secara aktif dalam proses 

pembelajaran dengan memunculkan pengalaman belajar mereka secara nyata. 

Namun, kegiatan pembelajaran yang lazim dilakukan guru dalam mengajar IPA 

ialah pemberian materi secara langsung dengan menggunakan metode ceramah. 

Metode ceramah merupakan metode yang paling sering digunakan oleh guru. Hal 

ini karena metode ceramah mudah disajikan dan tidak banyak memerlukan media.  

Tidak ada yang salah dalam penerapan metode ceramah, bahkan pada 

sebagian materi pelajaran metode ceramah harus digunakan karena siswa harus 
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mengetahui informasi langsung dari guru. Akan tetapi Sapriati (2011: 3.10) tidak 

menganjurkan penggunaan metode ceramah dalam pembelajaran IPA karena 

untuk belajar IPA dituntut lebih aktif. Disamping itu metode ceramah dapat 

membuat siswa merasa bosan dan pasif, karena dalam proses pembelajaran hanya 

mendengarkan guru menjelaskan materi yang diajarkan.   

Selain ceramah, biasanya guru mengombinasikan pembelajaran dengan 

metode tanya jawab. Metode tanya jawab bertujuan untuk menarik perhatian 

siswa agar lebih terpusat pada proses pembelajaran. Metode tanya jawab 

diterapkan untuk mengetahui sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi yang 

dipelajari. Kedua metode tersebut selanjutnya disebut dengan pembelajaran 

konvensional. Pembelajaran yang bersifat konvensional merupakan pembelajaran 

yang lebih berpusat pada guru. Metode konvensional memang baik untuk 

diterapkan, namun hendaknya guru lebih memvariasikan metode pembelajaran 

yang dipadukan dengan media pembelajaran yang bersifat konkret, dengan tujuan 

agar pembelajaran lebih bermakna dan dapat meningkatkan keaktifan, serta 

kreativitas siswa dalam proses pembelajaran selain itu juga dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

Kenyataannya kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih 

berpusat pada guru dan minimnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. 

Guru yang menerapkan pembelajaran konvensional tanpa diselingi dengan metode 

lain mengakibatkan siswa merasa bosan dengan rutinitas kegiatan yang sama, 

sehingga aktivitas belajar siswa menjadi kurang maksimal dan berdampak pula 

pada hasil belajar siswa yang kurang baik. Sehingga ketercapaian tujuan 
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pembelajaran yang telah dirancang menjadi kurang maksimal. Kegiatan 

pembelajaran semacam ini juga terjadi di SD Negeri 01 Cikawung. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Afri Laila Fitrianingrum, 

S.Pd. guru kelas IIIA SD Negeri 01 Cikawung, diperoleh keterangan bahwa 

selama ini guru masih menggunakan model pembelajaran konvensional. Dalam 

proses pembelajarannya guru menggunakan metode ceramah, sedangkan siswa 

lebih banyak mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru, sehingga siswa 

cenderung bosan saat proses pembelajaran yang berakibat hasil belajar menurun. 

Hal ini menyebabkan rata-rata nilai ulangan akhir semester siswa  masih  rendah. 

Dari 43 siswa kelas III tahun ajaran 2014/2015, 42% dari mereka memperoleh 

nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada mata pelajaran IPA, berarti 

58% siswa belum mencapai batas KKM. Nilai KKM mata pelajaran IPA kelas III 

SD Negeri 01 Cikawung yaitu 70. Selain itu, aktivitas dan partisipasi aktif siswa 

selama proses pembelajaran juga rendah. Menurut Ibu Afri, masih ada beberapa 

siswa yang kurang berkontribusi dalam pembelajaran, adanya siswa yang cerita 

sendiri dan bermain-main pada saat proses pembelajaran berlangsung.  

Berdasarkan permasalahan tersebut guru harus melakukan inovasi 

pembelajaran, salah satunya yaitu dengan penggunaan model pembelajaran yang 

menarik dan sesuai untuk diterapkan. Di dalam penelitian ini, peneliti akan 

menerapkan model pembelajaran yang tepat dengan karakteristik siswa dan materi 

pembelajaran IPA di SD yaitu model pembelajaran Children Learning In Science 

(CLIS). 
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Model Children Learning in Science (CLIS) merupakan model 

pembelajaran yang berlandaskan konstruktivisme. Pada dasarnya, konstruktivisme 

menghendaki siswa membentuk pengetahuannya sendiri dan pengalaman 

merupakan kunci utama dari belajar bermakna (Susanto, 2014: 97). Samatowa 

(2010: 74) menjelaskan bahwa model CLIS merupakan model yang 

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

dipimpin oleh Driver (1988, Tytler, 1996). Widiyarti (2012) menyatakan bahwa 

model CLIS merupakan model pembelajaran yang berusaha mengembangkan ide 

atau gagasan siswa tentang suatu masalah dalam pembelajaran serta 

merekonstruksi ide atau gagasan berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan. 

Sebelumnya,  model CLIS telah diterapkan dalam pembelajaran pada 

jenjang sekolah dasar yang dilaksanakan oleh Alifviani (2010) dari Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNNES dengan judul “Penerapan 

Model Pembelajaran Children Learning In Science (CLIS) untuk Meningkatkan 

Keterampilan Berpikir Ilmiah Siswa Kelas IV SD Negeri Kedungmutih 1 

Demak”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang 

menerapkan model CLIS lebih baik daripada pembelajaran konvensional. Hasil 

tersebut menjadi bukti empiris terhadap penerapan model CLIS di kelas untuk 

menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran. 

Kajian empiris di atas, menjadi landasan peneliti untuk menerapkan model 

CLIS dalam mengatasi permasalahan pembelajaran IPA pada kelas III SD Negeri 

01 Cikawung. Model pembelajaran CLIS merupakan model pembelajaran yang 

berlandaskan konstruktivisme. Implikasi dari pandangan kontruktivisme di 
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sekolah adalah pengetahuan tidak hanya dipindahkan secara utuh dari pikiran guru 

ke siswa, melainkan secara aktif dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman 

nyata (Samatowa, 2010: 54). Selain itu, Model CLIS adalah model pembelajaran 

yang sesuai dengan hakikat IPA. Ketrampilan proses sains didefinisikan oleh 

Paolo dan Marten (t.t) dalam Carin (1993) dalam Samatowa (2010: 5) yakni (1) 

mengamati, (2) mencoba memahami apa yang diamati, (3) mempergunakan 

pengetahuan baru untuk meramalkan apa yang akan terjadi, (4) menguji ramalan-

ramalan di bawah kondisi untuk melihat apakah ramalan tersebut benar. Dengan 

demikian melalui kegiatan belajar mengajar siswa tidak hanya diberi penekanan 

pada penguasaaan konsep saja tetapi juga latihan aktif dan kreatif dengan 

melakukan pengamatan dan percobaan.  

Adapun tahapan pembelajaran model CLIS menurut Samatowa (2011: 74), 

yaitu orientasi, pemunculan gagasan, penyusunan ulang gagasan, penerapan 

gagasan dan pemantapan gagasan.  Pertama, Tahap orientasi. Pada tahap ini guru 

berupaya untuk memusatkan perhatian siswa. Orientasi dapat dilakukan dengan 

cara menunjukkan berbagai fenomena alam, kejadian yang dialami siswa atau 

demonstrasi. Selanjutnya menghubungkannya dengan topik yang akan dibahas. 

Kedua, Tahap pemunculan gagasan. Tahapan ini merupakan upaya untuk 

memunculkan konsepsi awal siswa tentang topik yang akan dibahas dalam 

pembelajaran. Cara yang dilakukan bisa dengan meminta siswa untuk menuliskan 

apa saja yang mereka ketahui tentang topik yang dibahas. Ketiga, Tahap 

penyusunan ulang gagasan. Tahap ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 

pengungkapan dan pertukaran gagasan, pembukaan pada situasi konflik, serta 
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konstruksi gagasan baru dan evaluasi. Tahap pengungkapan dan pertukaran 

gagasan merupakan upaya untuk memperjelas atau mengungkapkan gagasan awal 

siswa tentang suatu topik secara umum, misalnya dengan cara mendiskusikan 

jawaban siswa pada langkah kedua dalam kelompok kecil. Tahap pembukaan pada 

situasi konflik, siswa diberi kesempatan untuk mencari pengertian ilmiah yang 

sedang dipelajari di dalam buku teks. Selanjutnya siswa mencari beberapa 

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

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

mencocokan gagasan yang sesuai dengan fenomena yang dipelajari guna 

mengkonstruksi gagasan baru. Siswa diberi kesempatan untuk melakukan 

percobaan atau observasi, kemudian mendiskusikannya dalam kelompok untuk 

menyusun gagasan baru. Keempat, Tahap penerapan gagasan. Siswa dibimbing 

untuk menerapkan gagasan baru yang dikembangkan melalui percobaan atau 

observasi ke dalam situasi baru. Gagasan baru yang sudah direkonstruksi dalam 

aplikasinya dapat digunakan untuk menganalisis isu dan memecahkan masalah 

yang ada di lingkungan. Kelima, Tahap pemantapan gagasan. Pada tahap ini 

konsepsi yang telah diperoleh siswa perlu diberi umpan balik oleh guru untuk 

memperkuat konsep ilmiah tersebut. Dengan demikian, siswa yang konsepsi 

awalnya tidak konsisten dengan konsep ilmiah akan dengan sadar mengubahnya 

menjadi konsep ilmiah. 

Pembelajaran dengan menggunakan model CLIS sesuai dengan 

karakteristik siswa di sekolah dasar yakni senang bermain, bergerak, bekerja 

dalam kelompok, dan merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Dilihat 
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dari karakteristiknya, model CLIS cocok untuk diterapkan pada pembelajaran IPA 

di sekolah dasar kelas III materi energi. Materi ini berkaitan dengan bentuk-

bentuk energi yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan 

model CLIS diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang interaktif dan 

aktif karena memberikan kesempatan langsung pada siswa untuk terlibat aktif 

dalam proses pembelajaran, membangkitkan rasa ingin tahu terhadap konsep yang 

belum dipahaminya, dan melatih siswa melakukan observasi melalui percobaan 

dan pengamatan yang dilakukannya, selain itu proses pembelajaran yang 

terlaksana menjadi lebih bermakna. 

Pembelajaran IPA yang baik hendaknya dapat mengaitkan IPA dengan 

kehidupan sehari-hari siswa disertai dengan observasi melalui pengamatan dan 

percobaan agar pengalaman belajar siswa menjadi lebih bermakna. Model CLIS 

merupakan model pembelajaran inovatif yang dapat dijadikan sebagai alternatif 

model untuk pembelajaran IPA. Model CLIS yang berlandaskan kontruktivisme 

juga menekankan kebermaknaan pembelajaran. Masih jarang ditemukan 

penerapan model CLIS dalam pembelajaran khususnya pada materi energi di 

kelas III sekolah dasar, sehingga peneliti akan melakukan penelitian untuk 

mengetahui keefektifan model Children Learning In Science terhadap aktivitas 

dan hasil belajar materi energi siswa kelas III SD Negeri 01 Cikawung.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi 

permasalahan yang mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA di SD. Permasalahan tersebut antara lain: 
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(1)  Peran guru sangat dominan dalam proses pembelajaran.   

(2)  Pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih tergolong kurang 

bermakna, sebab masih menerapkan pembelajaran konvensional, yang 

ditandai dengan penerapan metode ceramah dan tanya jawab. 

(3) Penyajian materi IPA belum didukung dengan penggunaan model 

pembelajaran yang inovatif. 

(4) Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA masih rendah. Siswa merasa 

enggan untuk berkontribusi di dalam pembelajaran IPA, kecuali ditunjuk 

oleh guru.  

(5) Hasil belajar IPA melalui pembelajaran konvensional cenderung rendah. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari kesalahan maksud dan tujuan serta agar lebih efisien 

dan efektif dalam mengadakan penelitian, maka perlu adanya pembatasan 

masalah. Sesuai dengan judul penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan 

sebagai berikut: 

(1) Penelitian ini memfokuskan pada keefektifan penerapan model CLIS 

terhadap aktivitas dan hasil belajar IPA materi energi siswa kelas III SD 

Negeri 01 Cikawung.   

(2) Metode yang digunakan sebagai pembanding dalam mengukur keefektifan 

model CLIS adalah pembelajaran konvensional. 
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(3) Pada penelitian ini, yang dimaksud dengan hasil belajar adalah penilaian 

kemampuan kognitif berupa penguasaan materi IPA yang diperoleh 

melalui tes hasil belajar. 

(4) Materi energi dalam penelitian ini meliputi sifat-sifat energi, bentuk-

bentuk energi, dan pengaruh energi dalam kehidupan sehari-hari.  

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

(1) Apakah terdapat perbedaan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

materi energi antara pembelajaran yang menggunakan model CLIS  

dengan pembelajaran yang menggunakan pembelajaran konvensional? 

(2) Apakah aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPA materi energi 

dengan menggunakan model CLIS lebih tinggi dibandingkan dengan 

pembelajaran yang menggunakan pembelajaran konvensional? 

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

materi energi antara pembelajaran yang menggunakan model CLIS  

dengan pembelajaran yang menggunakan pembelajaran konvensional? 

(4) Apakah hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA materi energi dengan 

menggunakan model CLIS lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran 

yang menggunakan pembelajaran konvensional? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Dalam suatu penelitian tentu terdapat tujuan yang hendak dicapai sesuai 

dengan rumusan masalah yang ada. Penelitian ini memiliki tujuan yang tercakup 

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

dan tujuan khusus dari penelitian ini. 

1.5.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dilaksanakan penelitian ini ialah untuk mengetahui 

keefektifan model Children Learning In Science (CLIS) dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional dalam pembelajaran IPA.  

1.5.2 Tujuan Khusus 

Selain tujuan umum, penelitian ini juga mempunyai tujuan khusus yang 

hendak dicapai diantaranya sebagai berikut: 

(1) Mengetahui perbedaan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

materi energi antara pembelajaran yang menggunakan model CLIS dengan 

pembelajaran yang menggunakan pembelajaran konvensional. 

(2) Mengetahui ada tidaknya peningkatan aktivitas belajar siswa kelas III SD 

Negeri 01 Cikawung melalui penggunaan model CLIS dengan 

pembelajaran konvensional pada mata pelajaran IPA materi energi. 

(3) Mengetahui perbedaan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA materi 

energi antara pembelajaran yang menggunakan model CLIS dengan 

pembelajaran yang menggunakan pembelajaran konvensional. 
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(4) Mengetahui ada tidaknya peningkatan hasil belajar siswa kelas III SD 

Negeri 01 Cikawung melalui penggunaan model CLIS dengan 

pembelajaran konvensional pada mata pelajaran IPA materi energi. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijabarkan menjadi 

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

yang diperoleh dari penelitian, sedangkan manfaat praktis adalah manfaat yang 

dapat diperoleh secara praktik dari penelitian, yaitu manfaat penerapan model 

CLIS di dalam pembelajaran IPA. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi peneliti, siswa, guru, dan sekolah tempat penelitian dilaksanakan. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis, diantaranya: 

(1) Masukan bagi sekolah dalam mengatasi permasalahan pembelajaran yang 

terjadi. 

(2) Dapat memberikan informasi mengenai model pembelajaran inovatif CLIS 

yang dapat digunakan guru dalam merancang dan melaksanakan 

pembelajaran IPA materi energi. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi banyak pihak yaitu 

siswa, guru, sekolah, dan bagi peneliti sendiri. 

1.6.2.1 Bagi siswa 

Manfaat yang diperoleh siswa dari penelitian ini antara lain: 
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(1) Meningkatkan pemahaman siswa kelas III SD Negeri 01 Cikawung dalam 

mata pelajaran IPA khususnya pada materi energi. 

(2) Meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas III SD Negeri 01 

Cikawung dalam mata pelajaran IPA khususnya materi enrgi. 

(3) Meningkatkan pemahaman siswa dalam mengkaji IPA melalui percobaan 

sederhana. 

(4) Meningkatkan kemandirian siswa dalam belajar. 

1.6.2.2 Bagi Guru 

Penelitian ini juga diharapkan akan memberikan manfaat bagi guru. 

Manfaat tersebut antara lain: 

(1) Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran. 

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

(3) Memberikan informasi tentang pelaksanaan model CLIS untuk 

pembelajaran IPA di SD. 

(4) Menambah variasi model pembelajaran IPA khususnya, dan mata pelajaran 

yang lain pada umumnya, agar lebih menarik dan inovatif. 

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan akan memberikan manfaat bagi 

sekolah. Manfaat tersebut antara lain: 

(1) Meningkatkan motivasi sekolah dalam menciptakan sistem pembelajaran 

IPA yang variatif, inovatif, dan konstruktif. 
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(2) Memberikan kontribusi pada sekolah dalam rangka perbaikan proses 

pembelajaran IPA sehingga dapat meningkatkan prestasi sekolah. 

(3) Menambah inovasi dalam proses pembelajaran sehingga mampu 

meningkatkan kualitas sekolah yang pada akhirnya menjadikan citra 

sekolah menjadi lebih baik lagi. 

1.6.2.4 Bagi Peneliti 

Manfaat bagi peneliti yaitu meningkatnya daya pikir dan keterampilan 

dalam melakukan pembelajaran IPA dengan menggunakan model Children 

Learning In Science (CLIS).  
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Kajian pustaka merupakan kajian kedua dalam penelitian. Pada kajian 

pustaka memuat tentang landasan teori, kajian empiris, kerangka berpikir, dan 

hipotesis dari penelitian ini. Pada bagian landasan teori akan diuraikan mengenai 

teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Kajian empiris yaitu kajian 

mengenai penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Pada bagian ini juga akan diuraikan mengenai kerangka berpikir 

dilakukannya penelitian ini. Selain itu juga akan diuraikan mengenai hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini. Pembahasan lebih mendalam mengenai bab 

kajian pustaka akan diuraikan dalam penjelasan dibawah ini. 

 

2.1 Landasan Teori 

Landasan teori merupakan dasar-dasar teori yang melandasi suatu 

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

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

digunakan dalam penelitian ini. 

2.1.1 Hakikat Belajar 

Banyak ahli yang mengemukakan pengertian tentang belajar. Seperti yang 

terdapat dalam Susanto (2014: 1). Pengertian tentang belajar yang dikemukakan 

oleh para ahli tersebut antara lain menurut R. Gagne (1989), “belajar adalah suatu 
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proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman”. 

Pendapat lain dari E.R Hilgard (1962), “belajar adalah suatu perubahan kegiatan 

reaksi terhadap lingkungan”. W.S Winkel (2002) berpendapat bahwa belajar 

adalah aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif antara individu 

dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif konstan dan 

berbekas.  

Chaplin (1972) dalam Dictionary of Psychology dalam Syah (2013: 65), 

membatasi belajar dengan dua macam rumusan. Rumusan pertama berbunyi: “… 

acquisition of any relatively permanent change in behavior as a result of practice 

and experience” (… perolehan perubahan tingkah laku yang relatif menetap 

sebagai akibat latihan dan pengalaman). Rumusan kedua adalah “… process of 

acquiring responses as a result of special practice” (… memperoleh respon-

respon sebagai akibat adanya latihan khusus). Hilgard (1962) dalam Suyono dan 

Hariyanto (2014:12), mendefinisikan belajar sebagai suatu proses dimana suatu 

perilaku muncul atau berubah karena adanya respon terhadap suatu situasi. 

Djamarah (2011: 13), berpendapat bahwa belajar adalah serangkaian 

kegiatan jiwa dan raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai 

hasil dari pengalaman individu sendiri dalam proses interaksi dengan 

lingkungannya yang menyangkut kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif. 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 
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2013: 2). Bruner dalam Romberg dan Kaput (1999) dalam Trianto (2013: 15), 

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

(mengkonstruk) pengetahuan baru berdasarkan pada pengalaman atau 

pengetahuan yang sudah dimilikinya”. Selanjutnya, Slameto (2010: 2) 

berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperolah suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Berdasarkan pengertian belajar yang dikemukakan para ahli, maka dapat 

disimpulkan belajar adalah perubahan perilaku pada diri seseorang sebagai akibat 

dari pengalamannya dalam interaksi dengan lingkungan dan membangun 

pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah diperoleh sehingga 

menghasilkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap yang akan 

menjadikan perubahan yang relatif menetap dalam dirinya. 

2.1.2 Pembelajaran 

Belajar dan pembelajaran merupakan dua istilah yang sangat erat 

hubungannya dan saling mempengaruhi satu sama lain. Belajar adalah suatu 

kegiatan yang merupakan bagian dari pembelajaran. Di bawah ini merupakan 

beberapa pengertian pembelajaran.  

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab I Pasal 1 Ayat 20, “pembelajaran adalah proses interaksi siswa 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. 

Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar terjadi proses 

pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta 
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pembentukan sikap dan keyakinan pada siswa (Susanto, 2014: 19). Sementara 

Bringgs (1992) dalam Rifa‟i dan Anni (2011: 191), menjelaskan bahwa 

pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi siswa sedemikian 

rupa sehingga siswa memperoleh kemudahan.  

Pembelajaran menurut Trianto (2013: 17), adalah usaha sadar dari seorang 

guru untuk membelajarkan siswa (mengarahkan interaksi siswa dengan sumber 

belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Sementara itu, 

Rusman (2013: 134) menjelaskan bahwa “pembelajaran pada hakikatnya 

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

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

menggunakan berbagai media pembelajaran”. Lebih lanjut, Rifa‟i dan Anni (2011: 

193) menyatakan bahwa pembelajaran merupakan proses komunikasi antara guru 

dengan siswa atau siswa dengan siswa lainnya. Dalam proses komunikasi itu 

dapat dilakukan secara verbal (lisan) dan dapat pula secara nonverbal. Sementara 

itu, menurut Ruhimat, dkk (2013: 128), pembelajaran merupakan suatu upaya 

yang dilakukan oleh seorang guru untuk membelajarkan siswa yang belajar. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses kegiatan 

belajar mengajar yang di dalamnya terjadi interaksi antara guru dengan siswa 

maupun siswa dengan siswa secara aktif baik secara verbal maupun nonverbal dan 

adanya sumber belajar yang menunjang siswa belajar secara mandiri dalam 

mencapai suatu tujuan.  
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2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar menurut Slameto 

(2013: 54-71) dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor 

ekstern. 

2.1.3.1 Faktor Intern 

Faktor intern merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu yang 

dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor intern meliputi faktor 

jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Ketiga faktor intern akan 

dijabarkan di bawah ini. 

2.1.3.1.1 Faktor Jasmaniah 

Faktor-faktor jasmaniah yang mempengaruhi kegiatan belajar siswa 

meliputi faktor kesehatan dam cacat tubuh. Kesehatan pada umumnya sangat 

memengaruhi kegiatan belajar seseorang. Kondisi fisik yang sehat akan 

memberikan pengaruh yang positif terhadap kegiatan belajar. Proses belajar 

seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu, selain itu ia akan 

cepat lelah dan kurang bersemangat dalam belajar. Seseorang yang memiliki cacat 

tubuh juga memengaruhi belajar. Jika seseorang mengalami cacat tubuh, 

hendaknya ia belajar pada lembaga pendidikan khusus atau menggunakan alat 

bantu untuk mengurangi pengaruh kecacatannya itu. 

2.1.3.1.2 Faktor Psikologis 

Faktor-faktor psikologis yang memengaruhi kegiatan belajar siswa yaitu 

inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Adapun 
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penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar siswa yaitu 

inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan 

2.1.3.1.3 Faktor Kelelahan 

Kelelahan dapat menjadi pemicu terhambatnya kegiatan belajar. Agar 

siswa dapat belajar dengan baik harus menghindari jangan sampai terjadi 

kelelahan dalam belajarnya. Sehingga perlu diusahakan kondisi yang bebas dari 

kelelahan. 

2.1.3.2 Faktor-Faktor Ekstern 

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap kegiatan belajar adalah faktor 

keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat.  Ketiga faktor ekstern akan 

dijabarkan di bawah ini. 

2.1.3.2.1 Faktor Keluarga 

Faktor dari keluarga yang memengaruhi kegiatan belajar siswa mencakup  

Cara Orang Tua Mendidik, Relasi Antar Anggota Keluarga, Suasana Rumah, 

Keadaan Ekonomi Keluarga, Pengertian orang Tua, dan Latar Belakang 

Kebudayaan. 

2.1.3.2.2 Faktor Sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini meliputi: 

(1) Metode Mengajar 

Metode mengajar merupakan suatu cara yang harus dilalui di dalam 

mengajar. Metode mengajar guru yang kurang baik akan mempengaruhi 

belajar siswa yang tidak baik pula. Metode belajar yang kurang baik itu 

dapat terjadi misalnya karena guru kurang persiapan dan kurang 

menguasai materi ajar yang akan disampaikan, sehingga penjelasan yang 
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disampaikan guru kurang maksimal. Akibatnya siswa kurang senang 

terhadap pelajaran dan malas untuk belajar.  

(2) Kurikulum 

Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan 

kepada siswa. Kegiatan tersebut sebagian besar merupakan penyajian 

bahan pelajaran agar siswa menerima, menguasai, dan mengembangkan 

bahan pelajaran itu. 

(3) Relasi Guru dengan Siswa 

Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan siswa. Proses ini 

juga dipengaruhi oleh relasi yang ada dalam proses itu sendiri. Jadi cara 

belajar siswa juga dipengaruhi oleh relasinya dengan gurunya 

(4) Relasi Siswa dengan Siswa 

Menciptakan relalasi yang baik antar siswa merupakan hal yang 

perlu, agar hal tersebut dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap 

belajar siswa.  

(5) Disiplin Sekolah 

Kedisiplinan sekolah erat kaitannya dengan kerajinan siswa dalam 

sekolah dan belajar. Kedisplinan sekolah melipiti kedisiplinan guru, 

karyawan, kepala sekolah, dan siswa. Dalam proses belajar siswa harus 

disiplin untuk mengembangkan motivasi yang kuat. 

(6) Alat Pelajaran 

Alat pelajaran erat hubungannya dengan cara belajar siswa, karena 

alat pelajaran yang dipakai oleh guru pada waktu mengajardipakai pula 
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oleh siswa untuk menerima bahan yang diajarkan. Mengusahakan alat 

pelajaran yang baik dan lengkap perlu dilakukan agar guru dapat mengajar 

dengan baik sehingga siswa dapat menerima pelajaran dengan baik serta 

dapat belajar dengan baik pula. 

(7) Waktu Sekolah 

Waktu sekolah merupakan waktu terjadinya proses pembelajaran di 

sekolah. Waktu sekolah juga dapat mempengaruhi belajar siswa. Jika 

siswa terpaksa masuk sekolah di sore hari, sebenarnya kurang 

dipertanggungjawabkan. Di mana siswa harus beristirahat, teteapi terpaksa 

masuk sekolah, sehingga mereka mendengarkan pelajaran sambil 

mengantuk dan sebagainya. 

(8) Standar Pelajaran di Atas Ukuran 

Guru dalam menuntut penguasaan materi harus sesuai dengan 

kemampuan siswa masing-masing. Yang pentng tujuan yang telah 

dirumuskan dapat tercapai. 

(9) Keadaan Gedung 

Dengan jumlah siswa yang banyak serta variasi karakteristik 

mereka masing-masing menuntut keadaan gedung yang memadai. Bila 

kelas tidak memadai siswa tidak dapat belajar dengan enak. 

(10) Metode Belajar 

Banyak siswa melaksanakan cara belajar yang salah. Dalam hal ini 

perlu pembinaan dari guru. Dengan cara belajar yang tepat akan efektif 

pula hasilnya. Siswa perlu belajar secara teratur setiap hari, dengan 
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pembagian waktu yang baik, memilih cara belajar yang tepat dan cukup 

istirahat akan meningkatkan hasil belajar.  

(11) Tugas Rumah 

Waktu belajar terutama yaitu di sekolah, di samping untuk belajar 

waktu di rumah biarlah digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain. 

2.1.3.2.3 Faktor Masyarakat 

Kehidupan masyarakat disekitar siswa juga berpengaruh terhadap belajar 

siswa. Kondisi masyarakat yang memiliki masyarakat terpelajar memberikan 

pengaruh positif terhadap siswa sehingga dapat belajar dengan baik. 

Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus memahami faktor-faktor yang 

memengaruhi belajar siswa agar tercipta proses pembelajaran yang sesuai dengan 

kondisi dan kebutuhan siswa. Selain itu, tujuan pembelajaran juga dapat tercapai 

dengan maksimal. 

2.1.4 Aktivitas Belajar 

Slameto (2013: 36), mengungkapkan bahwa dalam proses belajar 

mengajar, guru perlu menimbulkan aktivitas siswa dalam berpikir maupun 

berbuat. Menurut Sudjana (2014: 61), keaktifan siswa dapat dilihat dalam hal : (1) 

Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya; (2) Terlibat dalam pemecahan 

masalah; (3) Bertanya kepada siswa lain atau guru apabila tidak memahami 

persoalan yang dihadapinya; (4) Berusaha mencari berbagai informasi yang 

diperlukan untuk pemecahan masalah; (5) Melaksanakan diskusi kelompok sesuai 

dengan petunjuk guru; (6) Menilai kemampuan diri dan hasil–hasil yang 

diperolehnya; (7) Melatih diri dalam memecahkan soal atau masalah yang sejenis; 
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(8) Kesempatan menggunakan atau menerapkan apa yang diperoleh dalam 

menyelesaikan tugas atau persoalan yang dihadapinya Kesempatan menggunakan 

atau menerapkan apa yang diperoleh dalam menyelesaikan tugas atau persoalan 

yang dihadapinya. 

Djamarah (2011: 38-45), mengemukakan bahwa ada beberapa kegiatan 

yang dapat digolongkan sebagai aktivitas belajar, yaitu:  

(1) Mendengarkan  

Mendengarkan adalah salah satu aktivitas belajar. Ketika seorang 

guru menggunakan metode ceramah, maka setiap siswa diharuskan 

mendengarkan apa yang guru sampaikan. Di sela-sela ceramah itu, ada 

aktivitas mencatat hal-hal yang dianggap penting.  

(2) Memandang  

Memandang adalah mengarahkan penglihatan ke suatu objek. 

Dalam pendidikan, aktivitas memandang termasuk dalam kategori 

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

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

itu menimbulkan kesan dan selanjutnya tersimpan dalam otak. Tetapi tidak 

semua aktivitas memandang berarti belajar. Aktivitas memandang dalam 

arti belajar adalah aktivitas memandang yang bertujuan sesuai dengan 

kebutuhan untuk mengadakan perubahan tingkah laku yang positif.  

(3) Meraba, membau, dan mengecap  

Aktivitas meraba, membau, dan mengecap adalah indra manusia 

yang dapat dijadikan sebagai alat untuk kepentingan belajar. Artinya, 
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aktivitas meraba, membau, dan mengecap dapat memberikan kesempatan 

bagi seseorang untuk belajar. Tentu saja aktivitasnya harus disadari oleh 

tujuan. Dengan demikian, aktivitas meraba, aktivitas membau, ataupun 

aktivitas mengecap dapat dikatakan belajar, apabila semua aktivitas 

didorong oleh kebutuhan, motivasi untuk mencapai tujuan dengan 

menggunakan situasi tertentu untuk memperoleh perubahan tingkah laku. 

(4) Menulis atau mencatat  

Dalam pendidikan tradisional, kegiatan mencatat merupakan 

aktivitas yang sering dilakukan. Tidak setiap mencatat adalah belajar. 

Aktivitas mencatat bersifat menurut, menjiplak atau mengcopy tidak dapat 

dikatakan sebagai aktivitas belajar. Mencatat yang termasuk sebagai 

aktivitas belajar yaitu apabila dalam mencatat itu orang menyadari 

kebutuhan dan tujuannya, serta menggunakan seperangkat tertentu agar 

catatan itu nantinya berguna bagi pencapaian tujuan belajar.  

(5) Membaca  

Aktivitas membaca adalah aktivitas yang paling banyak dilakukan 

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

tetapi juga membaca majalah, koran, tabloid, jurnal-jurnal hasil penelitian, 

catatan hasil belajar atau kuliah, dan hal-hal lainnya yang berhubungan 

dengan kebutuhan belajar. 

(6) Membuat ikhtisar atau ringkasan dan menggaris bawahi  

Ikhtisar atau ringkasan ini memang dapat membantu dalam hal 

mengingat atau mencari kembali materi dalam buku untuk masa-masa 
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yang akan datang. Sementara membaca, pada hal-hal yang penting perlu di 

garis bawah. Hal ini sangat membantu dalam usaha menemukan kembali 

materi itu di kemudian hari bila diperlukan. 

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

Tabel, diagram, dan bagan dihadirkan untuk memperjelas 

penjelasan yang diuraikan. Dengan menghadirkan tabel, diagram, atau 

bagan dapat menumbuhkan pengertian dalam waktu yang relatif singkat. 

Pengamatan terhadap tabel, diagram atau bagan tidak boleh diabaikan 

untuk diamati karena ada hal tertentu yang tidak termasuk dalam 

penjelasan melalui tulisan.  

(8) Menyusun paper atau kertas kerja  

Paper atau kertas kerja berfungsi untuk merekam aktivitas yang 

terjadi dalam proses pembelajaran berkaitan dengan penyelidikan suatu 

fenomena atau penyelesaian masalah. Kerangka berpikir yang kemudian 

dikembangkan ke dalam situasi konkret melalui observasi atau 

eksperimen, memudahkan siswa menyelidiki suatu fenomena yang terjadi. 

Dengan membuat paper atau kertas kerja, aktivitas belajar siswa akan 

meningkat dan tentunya juga meningkatkan hasil belajar siswa.  

(9) Mengingat  

Ingatan adalah kemampuan jiwa untuk memasukkan, menyimpan 

dan menimbulkan kembali hal-hal yang telah lampau.  Mengingat adalah 

salah satu aktivitas belajar. Tidak ada seorangpun yang tidak pernah 

mengingat dalam belajar. Perbuatan mengingat jelas sekali terlihat ketika 

seseorang sedang menghafal bahan pelajaran. 
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(10) Berpikir  

Berpikir termasuk aktivitas belajar. Dengan berpikir orang 

memeroleh penemuan baru, setidaknya orang menjadi tahu tentang 

hubungan antara sesuatu. Taraf berfikir dari rendah sampai taraf berpikir 

yang tinggi.   

(11) Latihan atau praktek  

  Learning by doing adalah konsep belajar yang menghendaki 

adanya penyatuan usaha mendapatkan kesan dengan cara berbuat. Belajar 

sambil berbuat termasuk latihan. Latihan termasuk cara yang baik untuk 

memperkuat ingatan. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

belajar adalah kegiatan yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran baik 

secara kognitif maupun fisik, dimana di dalamnya juga terdapat proses interaksi 

antara guru dan siswa dalam rangka mencapai tujuan belajar. CLIS merupakan 

model pembelajaran yang mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa. Dengan 

meningkatnya aktivitas belajar siswa diharapkan hasil belajar siswa juga akan 

meningkat. 

2.1.5 Hasil belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah 

mengalami kegiatan belajar (Rifa‟i dan Anni 2011: 85). Nawawi dalam K.Brahim 

(2007) dalam Susanto (2014: 5), menjelaskan bahwa hasil belajar dapat diartikan 

sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah 

yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah 
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materi pelajaran tertentu. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa 

setelah melalui kegiatan belajar. 

Sudjana (2014: 22), berpendapat bahwa “hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya”. 

Lebih lanjut, Kingsley dalam Sudjana (2014: 22) “membagi tiga macam hasil 

belajar, yakni keterampilan dan kebiasaan; pengetahuan dan pengertian; serta 

sikap dan cita-cita. Masing-masing jenis hasil belajar dapat diisi dengan bahan 

yang telah ditetapkan dalam kurikulum”. Gagne dalam Sudjana (2014: 22), 

“membagi lima kategori hasil belajar, yakni informasi verbal, keterampilan 

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

Benyamin Bloom (1956) dalam Rifa‟i dan Anni (2011: 86-9), membagi 

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

dijelaskan dibawah ini. 

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

dari enam aspek yaitu, pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi 

(menerapkan), analisis (menguraikan, menentukan hubungan), sintesis 

(mengorganisasikan, merencanakan), dan evaluasi (menilai). Kedua aspek 

pertama disebut kognitif tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya 

termasuk kognitif tingkat tinggi. 

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

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi 

(karakterisasi).  
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(3) Domain psikomotoris; berkenaan dengan hasil belajar keterampilan, dan 

kemampuan bertindak. Ada enam aspek psikomotoris yakni gerakan 

refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan 

atau ketepatan, gerakan keterampilan, dan gerakan ekspresif dan 

interpretatif. 

Ketiga ranah tersebut merupakan objek penilaian hasil belajar. Di antara 

ketiga ranah tersebut, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para guru 

di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi 

bahan pengajaran. Dalam penelitian ini, hasil belajar yang ingin dicapai yaitu 

adanya peningkatan kemampuan siswa dalam domain kognitif berupa 

pengetahuan dan pemahaman tentang materi energi yang diperoleh dari tes hasil 

belajar.  

2.1.6 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Guru sebelum merencanakan kegiatan pembelajaran harus mengetahui 

bagaimana karakteristik siswanya terlebih dahulu. Pengetahuan tentang 

karakterisitik siswa diperlukan guru untuk dapat menentukan penggunaan strategi, 

model, metode, ataupun media pembelajaran yang tepat dalam kegiatan 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik perkembangannya. Piaget (1988) 

dalam Rifa‟i dan Anni (2011: 26-30) membagi tahap perkembangan kognitif 

berdasarkan usianya. Tahap perkembangan kognitif menurut Piaget antara lain: 

tahap sensorimotorik (0-2 tahun), tahap praoperasional (2-7 tahun), tahap 

operasional konkret (7-11 tahun), dan tahap operasional formal (11-15 tahun). 
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Berdasarkan tahap-tahap perkembangan yang diungkapkan oleh Piaget, 

siswa sekolah dasar berada dalam tahap operasional konkret. Hal ini berarti dalam 

pembelajaran guru harus menggunakan bantuan benda-benda konkret agar siswa 

lebih memahami matari yang disampaikan.  Sapriati, dkk (2011: 2.5), menjelaskan 

bahwa siswa sekolah dasar pada umumnya berada dalam usia yang masih senang 

bermain, senang melakukan kegiatan, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. 

Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Kalpana (2014: 29) bahwa “Children learn 

more and enjoy learning more when they are actively involved.” Anak-anak lebih 

banyak belajar dan lebih menikmati pembelajaran ketika mereka terlibat secara 

aktif . Oleh karena itu, hendaknya guru mengembangkan pembelajaran yang 

mengandung unsur permainan, mengusahakan siswa berpindah atau bergerak, 

bekerja dalam kelompok, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

terlibat langsung dalam pembelajaran (Desmita, 2012: 35). 

Dengan karakteristik siswa yang telah diuraikan seperti di atas, guru 

dituntut untuk dapat mengemas perencanaan dan pengalaman belajar yang akan 

diberikan kepada siswa dengan baik, menyampaikan hal-hal yang ada di 

lingkungan sekitar kehidupan siswa sehari-hari, sehingga materi pelajaran yang 

dipelajari tidak abstrak dan lebih bermakna bagi anak. Selain itu, siswa hendaknya 

diberi kesempatan untuk aktif dan mendapatkan pengalaman langsung baik secara 

individual maupun dalam kelompok. 

2.1.7 Hakikat IPA 

Wisudawati dan Sulistyiowati (2014: 22) menjelaskan bahwa ilmu 

merupakan pengetahuan yang diperoleh secara ilmiah, artinya pengetahuan 
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diperoleh dengan metode ilmiah. Dua sifat utama ilmu yakni rasional dan objektif. 

Rasional artinya masuk akal, logis, atau dapat diterima akal sehat, sedangkan 

bersifat objektif artinya sesuai dengan kenyataan atau hasil pengamatan.  

IPA atau science dapat disebut sebagai ilmu tentang alam, yaitu ilmu yang 

mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini. IPA membahas tentang 

gejala-gejala alam yang disusun secara sistematis yang didasarkan pada hasil 

percobaan dan pengamatan yang dilakukan oleh manusia (Samatowa, 2010: 3). 

Agustiana dan Tika (2013: 257-8) menyatakan bahwa IPA berhubungan dengan 

cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip saja 

melainkan juga merupakan suatu proses penemuan. Selain itu, Nash (1993) dalam 

Darmojo (1992) dalam Samatowa (2010: 3), menyatakan bahwa IPA merupakan 

suatu cara atau metode untuk mengamati alam. Nash juga menjelaskan bahwa 

cara IPA mengamati dunia bersifat analisi, lengkap, cermat, serta menghubungkan 

antara fenomena satu dengan yang lain, sehingga keseluruhannya membentuk 

suatu persepektif yang baru tentang objek yang diamatinya. 

Gagne (2010) dalam Wisudawati dan Sulistyowati (2014: 24), menyatakan 

bahwa IPA harus dipandang sebagai cara berpikir dalam pencarian tentang 

pengertian rahasia alam, sebagai cara penyelidikan terhadap gejala alam, dan 

sebagai batang tubuh pengetahuan yang dihasilkan dari inquiri. Selanjutnya, 

Trianto (2014: 141) mengemukakan bahwa IPA merupakan ilmu pengetahuan 

yang mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian proses ilmiah yang dibangun 

atas dasar sikap ilmiah dan hasilnya berupa produk ilmiah yang tersusun atas tiga 
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komponen yaitu konsep, prinsip, dan teori yang berlaku universal. Powler dalam 

Winaputra (1992) dalam Samatowa (2010: 3), mengungkapkan bahwa: 

IPA adalah ilmu yang berhubungan dengan gejala alam dan 

kebendaan yang sistematis yang tersusun secara teratur, berlaku 

umum yang berupa kumpulan dari hasil observasi dan 

eksperimen/sistematis (teratur) artinya pengetahuan itu tersusun 

dalam suatu sistem, tidak berdiri sendiri, satu dengan lainnya saling 

berkaitan, saling menjelaskan sehingga seluruhnya merupakan satu 

kesatuan yang utuh, sedangkan berlaku umum artinya pengetahuan 

itu tidak hanya berlaku atau oleh seseorang atau beberapa orang 

dengan cara eksperimentasi yang sama akan memperoleh hasil yang 

sama atau konsisten. 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tentang pengertian IPA, dapat 

disimpulkan bahwa IPA merupakan ilmu yang mempelajari tentang gejala alam 

secara sistematis untuk memperoleh pengetahuan, fakta-fakta, konsep-konsep, 

prinsip-prinsip, proses penemuan, dan sikap ilmiah melalui pengamatan dan 

eksperimen, yang diharapkan mampu memunculkan hasil yang akurat serta 

mampu menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di 

alam. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan penyelidikan sederhana dalam 

pembelajaran IPA disekolah dasar dan bukan kegiatan hafalan terhadap konsep 

IPA. Kegiatan penelitian sederhana dalam pembelajaran IPA memberikaan 

pengalaman langsung kepada siswa, sehingga dapat menumbuhkan sikap ilmiah 

siswa.  

2.1.8 Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Sains merupakan bagian dari kehidupan kita dan kehidupan kita 

merupakan bagian dari pembelajaran sains. De Vito, et al (1993) dalam Samatowa 

(2010: 104), menyatakan “pembelajaran IPA yang baik harus mengkaitkan IPA 

dengan kehidupan sehari-hari siswa”. Siswa diberi kesempatan untuk mengajukan 
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pertanyaan, membangkitkan ide-ide siswa, membangun rasa ingin tahu tentang 

segala sesuatu yang ada di lingkungannya, membangun keterampilan yang 

diperlukan, dan menimbulkan kesadaran siswa bahwa belajar IPA menjadi sangat 

diperlukan untuk dipelajari. 

Sapriati (2011: 2.5), berpendapat bahwa kurikulum IPA lebih menekankan 

siswa untuk menjadi pembelajar yang aktif dan luwes. Kurikulumnya 

menyediakan berbagai pengalaman belajar untuk memahami konsep dan proses 

IPA. Beliau juga mengemukakan ruang lingkup bahan kajian IPA di SD secara 

umum meliputi dua aspek yaitu kerja ilmiah serta pemahaman konsep dan 

penerapannya (terdiri atas mahluk hidup dan proses kehidupan, benda atau materi, 

sifat-sifat dan kegunaannya, bumi dan alam semesta, serta sains, lingkungan, 

teknologi dan masyarakat).  

Pembelajaran IPA di sekolah dasar menekankan pada pemberian 

pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan 

keterampilan proses dan sikap ilmiah (Agustiana dan Tika 2013: 258). Blough,et 

al. (1958) dalam Samatowa (2010: 104) juga menegaskan bahwa pembelajaran 

IPA di sekolah dasar perlu didasarkan pada pengalaman untuk membantu siswa 

belajar IPA, mendeskripsikan dan menjelaskan hasil kerja dan prosedurnya.  

Paolo dan Marten (t.t) dalam Carin (1993) dalam Samatowa (2010: 5), 

mendefinisikan keterampilan proses sains adalah sebagai berikut: (1) mengamati, 

(2) mencoba memahami apa yang diamati, (3) mempergunakan pengetahuan baru 

untuk meramalkan apa yang terjadi, dan (4) menguji ramalan-ramalan di bawah 



36 

 

 

 

kondisi-kondisi untuk melihat apakah ramalan tersebut benar. Selanjutnya Paolo 

dan Marten juga menegaskan bahwa:  

Dalam IPA tercakup juga coba-coba dan melakukan kesalahan, gagal 

dan mencoba lagi. IPA tidak menyediakan semua jawaban untuk 

semua masalah yang ada. Dalam IPA anak-anak dan pendidik harus 

bersikap skeptis sehingga pendidik selalu siap untuk memodifikasi 

model-model yang ada untuk mempelajari alam sejalan dengan 

penemuan-penemuan baru yang didapatkan. 

Karakteristik siswa sekolah dasar pada umumnya masih senang bermain, 

senang melakukan kegiatan, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka 

juga tertarik untuk melakukan penggalian, melakukan kegiatan, melakukan 

permainan, mendapatkan pengalaman yang bervariasi, memenuhi rasa 

keingintahuannya. Di sinilah letak peran seorang guru untuk menciptakan suasana 

pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan untuk menanamkan konsep-

konsep IPA dengan berbagai kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa. 

Pembelajaran dengan model CLIS terkait dengan dilakukannya percobaan 

sederhana yang memungkinkan siswa memperoleh pengalaman langsung melalui 

pengamatan, diskusi, dan penyelidikan sederhana. Model pembelajaran yang 

seperti itu dapat menumbuhkan sikap ilmiah siswa yang dapat melatih sikap 

berpikir kritis melalui pembelajaran IPA. 

2.1.9 Materi Energi 

Materi merupakan apa yang dipelajari oleh siswa berdasarkan tujuan yang 

akan dicapai. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah energi yang 

terdapat di kelas III semester 2 dan masuk dalam Kompetensi Dasar 4. Pokok 

bahasan pada materi ini yaitu bentuk energi dan pengaruhnya dalam kehidupan, 
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serta sifat-sifat energi. Materi IPA tentang Energi, dirangkum dari tiga buku 

pelajaran, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam dan Linkunganku untuk Kelas III SD/MI 

(Arifin, Mimin, dan Muslim 2008: 69-76), Ilmu Pengetahuan Alam untuk Kelas 

III SD/MI (Rositawaty dan Aris 2008: 95-98), dan Ilmu Pengetahuan Alam untuk 

SD dan MI Kelas III (Priyono dan Titik 2008: 119-125). Adapun materi tersebut 

adalah sebagai berikut. 

2.1.9.1 Bentuk Energi dan Pengaruhnya 

Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, segala sesuatu 

dapat melakukan kegiatan atau usaha jika mempunyai energi. Setiap energi pasti 

berpengaruh dalam kehidupan kita. Bentuk-bentuk energi yang ada disekitar kita 

antara lain energi panas, cahaya, bunyi, dan gerak.  

(1) Energi panas 

Panas disebut juga kalor merupakan salah satu bentuk energi. 

Energi yang dihasilkan oleh benda-benda panas disebut energi panas. Jadi, 

energi panas berasal dari benda yang memiliki suhu tinggi. Contoh alat 

yang menghasilkan energi panas yaitu setrika listrik, api, dan matahari. 

Panas yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. 

Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan pakaian, panas 

setrika digunakan untuk melicinkan pakaian, dan panas dari api kompor 

dapat digunakan untuk memasak. 

(2) Energi Cahaya 

Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. 

Energi cahaya yang paling besar berasal dari matahari. Energi cahaya bisa 
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juga didapat dari api dan lampu. Salah satu manfaat dari energi cahaya 

matahari yaitu untuk menerangi bumi pada siang hari. 

(3) Energi Gerak 

Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda bergerak. 

Macam-macam gerak terlihat di sekitar kita, misalnya mobil meluncur, 

bola yang menggelinding, dan ayunan yang didorong. Semua benda yang 

bergerak tersebut memiliki energi gerak. Energi gerak secara alami 

dihasilkan oleh angin dan air. 

(4) Energi Bunyi 

Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Energi bunyi adalah 

energi yang ditimbulkanoleh benda yang menghasilkan bunyi. Energi 

bunyi dapat diketahui melalui telinga kita. Sebagai contoh, gendang yang 

dipukul akan menggetarkan kulit gendang. Getaran inilah yang 

menimbulkan bunyi. Makin kuat getarannya, makin besar pula energi 

bunyi yang dihasilkan oleh pita suara. 

2.1.9.2 Sifat-Sifat Energi 

Tidak ada yang dapat hidup, bergerak, dan bekerja tanpa energi. Energi 

sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, energi panas digunakan 

oleh petani untuk mengeringkan hasil panennya, energi cahaya digunakan untuk 

menerangi ruangan. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, 

segala sesuatu dapat melakukan kegiatan atau usaha jika mempunyai energi. Sifat-

sifat energi ada 3, yaitu energi ada tetapi tidak dapat dilihat, energi dapat 

dirasakan, dan energi dapat diubah bentuknya.  
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(1) Energi ada tetapi tidak dapat dilihat 

Energi ada dalam kehidupan kita, tapi kita tidak dapat melihat 

wujud energi. contohnya saat kita menjemur pakaian basah di bawah terik 

matahari. Pakaian yang awalnya basah dapat berubah kering karena 

adanya energi panas. Contoh lain baling-baling kincir angin dapat berputar 

karena adanya energi angin. Kedua kegiatan tersebut membuktikan adanya 

energi. Kita mengetahui bentuk energinya namun wujud energinya seperti 

apa kita tidak dapat melihatnya.  

(2) Energi dapat dirasakan 

Kita dapat merasakan pengaruh energi, namun kita tidak dapat 

melihat wujud energinya, seperti halnya kita dapat melihat wujud batu, 

buku, ataupun meja. Kita dapat merasakan adanya panas matahari namun 

kita tidak dapat melihat wujud panas itu seperti apa. Pembuktian dari sifat 

yang kedua yaitu saat kita menggosokan dua buah batu. Saat kita 

menempelkan tangan pada batu yang telah digosok-gosok, maka tangan 

akan terasa hangat, hal ini menunjukan adanya energi panas. Kita dapat 

merasakan rasa hangat namun kita tidak dapat melihat wujud rasa hangat 

itu seperti apa.  

(3) Energi dapat berubah bentuk 

Energi tidak dapat dihilangkan namun kita dapat merubah 

bentuknya, hal ini juga dapat kita buktikan saat kita menggosokan dua 

buah batu. Kegiatan tersebut menunjukkan adanya perubahan energi dari 

energi gerak (saat menggosok batu) menjadi energi panas (rasa panas pada 
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permukaan batu). contoh lainnya pada saat kita memukul bedug, peristiwa 

tersebut menunjukkan adanya perubahan bentuk energi gerak menjadi 

bunyi. 

Karateristik materi energi yaitu lebih banyak mengandung materi yang 

bersifat hafalan dan pemahaman yang harus dibimbing dan dijelaskan oleh guru. 

Melihat karakteristik siswa usia sekolah dasar yang masih senang bermain, senang 

melakukan kegiatan, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar, perlu ada model 

pembelajaran yang efektif untuk diterapkan. Salah satu model yang dapat 

digunakan yaitu model pembelajaran Children Learning In Sciense (CLIS).  

Penerapan model CLIS pada materi energi, diharapkan dapat 

meminimalkan kejenuhan yang terjadi dalam kelas. Guru dapat menciptakan 

suasana kelas yang aktif dan menyenangkan melalui model CLIS. Pembelajaran 

dengan menerapkan model CLIS berusaha menciptakan suasana aktif dengan 

selalu berinteraksi dengan lingkungan dan aktivitas berpusat pada siswa. 

2.1.10 Model Pembelajaran  

Joyce (1992) dalam Trianto (2013: 22), berpendapat bahwa model 

pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai 

pedoman yang digunakan pendidik dalam merencanakan pembelajaran di kelas 

atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran.  

Model pembelajaran memiliki empat ciri khusus yang tidak dimiliki oleh 

strategi, metode, dan prosedur. Kardi dan Nur (2000) dalam Trianto (2013: 23), 

mengemukakan ciri-ciri model pembelajaran yaitu:  
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(1) Bersifat rasional, teoritis, dan logis.  

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

pembelajaran yang akan dicapai).  

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

dilaksanakan dengan berhasil.  

(4) Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. 

Rusman (2013: 133) menyatakan “model pembelajaran dapat dijadika pola 

pilihan, artinya para guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan 

efisien untuk mencapai tujuan pendidikannya”. Rusman juga mengemukakan hal-

hal yang perlu dipertimbangkan guru dalam menentukan model pembelajaran 

yang akan digunakan, yaitu pertimbangan terhadap tujuan yang akan dicapai, 

pertimbangan yang berhubungan dengan materi pembelajaran, pertimbangan dari 

sudut siswa, dan pertimbangan lainnya bersifat nonteknis. 

2.1.11 Pembelajaran Konvensional 

Model konvensional sering juga disebut dengan model tradisional. 

Pembelajaran konvensional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu 

model pembelajaran yang sudah menjadi kebiasaan dari para guru dalam 

memberikan materi pembelajaran kepada siswa. Model ini dikembangkan oleh 

Glaser (1962) dalam Muchith (2008: 134), dengan melibatkan empat bagian atau 

komponen, yaitu (1) Instructional objective, (2) Enterring behaviour, (3) 

Instructional procedure, dan (4) Performance assessment.  
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Model pembelajaran konvensional ini lebih banyak menitikberatkan upaya 

atau proses menghabiskan materi pelajaran, sehingga model konvensional lebih 

berorientasi menghabiskan materi pelajaran (Muchith, 2008: 134). Pembelajaran 

konvensional menghendaki pembelajaran yang berpusat pada guru. Pembelajaran 

tersebut merupakan pilihan bagi guru yang menggunakan pendekatan aliran 

filsafat realisme (Ruhimat, dkk 2011: 191). Menurut Ruhimat, dkk (2011: 191), 

pembelajaran dalam paham realisme adalah kegiatan guru dalam menciptakan 

kondisi lingkungan dengan displin tertentu untuk dialami siswa, agar siswa 

menguasai pengetahuan yang esensisal dan terbentuk kebiasaan-kebiasaan, 

sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan alam dan lingkungan 

sosialnya, serta mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. 

Dalam model pembelajaran konvensional, guru memegang peran yang 

sangat penting. Guru lebih banyak aktif dalam kelas daripada siswa. Jadi, model 

pembelajaran konvensional merupakan model pembelajaran yang berpusat pada 

guru. Model pembelajaran konvensional meliputi ceramah, tanya jawab, 

demonstrasi dan penugasan. Dari keempat metode tersebut, metode ceramah 

paling sering digunakan guru dalam pembelajaran.  

Kelebihan dari metode ceramah yaitu memberikan wawasan yang luas 

karena guru dapat menambah dan mengkaitkan materi dengan materi atau sumber 

lain dalam kehidupan sehari-hari, selain itu murah dalam arti efisien dilihat dari 

segi waktu, biaya, dan tersedianya guru. Sedangkan kelemahannya adalah 

pembelajaran terpusat pada guru sehingga siswa merasa jenuh terutama bila guru 

tidak pandai menjelaskan, materi ceramah terbatas pada yang diingat guru, selain 
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itu metode ini tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif 

dalam pembelajaran. 

2.1.12 Model Pembelajaran Children Learning in Science 

Model Children Learning in Science (CLIS) merupakan model 

pembelajaran yang berlandaskan konstruktivisme. Peter, Popoola, dan Jonathan 

(2010: 60), menyatakan “Constructivism is first of all a theory of learning based 

on the idea that knowledge is constructed by the knower based on mental 

activity.”  Hal ini berarti konstruktivisme adalah teori pembelajaran pertama yang 

didasarkan pada gagasan bahwa pengetahuan dibangun oleh pengetahuan yang 

didasari oleh aktivitas mental. Pada dasarnya, konstruktivisme menghendaki siswa 

membentuk pengetahuannya sendiri dan pengalaman merupakan kunci utama dari 

belajar bermakna (Susanto, 2014: 97). Von Glasersfeld dalam jurnal internasional 

yang ditulis oleh Cakir (2008: 196) berpendapat, “Knowledge is actively built up 

from whithin by a thinking person and knowledge is not passively through the 

sense or by any from of communication”. Pernyataan tersebut berarti, pengetahuan 

adalah apa yang aktif dibangun dari setiap pemikiran seseorang dan pengetahuan 

bukanlah sesuatu yang dibangun melaui indera atau berasal dari komunikasi. Nur 

(2002) dalam Trianto (2013: 28) menyatakan “guru dapat memberi siswa anak 

tangga yang membawa siswa ke pemahaman yang lebih tinggi, dengan catatan 

siswa sendiri yang harus memanjat anak tangga tersebut.” Samatowa (2010: 74) 

menjelaskan bahwa model CLIS merupakan model yang dikembangkan oleh 

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

(1988, Tytler, 1996). Rangkaian fase pembelajaran pada model CLIS oleh Driver 
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(1988) diberi nama general structure of a contructivist teaching sequence, 

sedangkan Tytler (1996) menyebutnya contructivism and conceptual change views 

of learning in science.  

Widiyarti (2012) menyatakan bahwa model CLIS merupakan model 

pembelajaran yang berusaha mengembangkan ide atau gagasan siswa tentang 

suatu masalah dalam pembelajaran serta merekonstruksi ide atau gagasan 

berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan. Handayani (2004) dalam Budiarti, 

Gede, dan Wayan (2014), mengungkapkan bahwa “tujuan pembelajaran CLIS 

adalah meningkatkan keterampilan berpikir rasional siswa yang dilandasi 

pandangan kontruktivisme dengan memperhatikan pengalaman dan konsep awal 

siswa sebagai sumber belajar”. Model CLIS adalah suatu model pembelajaran 

yang melibatkan siswa dalam kegiatan praktikum, eksperimen, menyajikan, 

menginterpretasi, memprediksi dan menyimpulkan dengan menggunakan  lembar 

kerja siswa. 

Model CLIS terdiri atas lima tahap, yakni orientasi atau orientation, 

pemunculan gagasan atau elicitation of ideas, penyusunan ulang gagasan atau 

restructuring of ideas, penerapan gagasan atau application of ideas, dan 

pemantapan gagasan atau review change in ideas. Adapun penjelasan dari kelima 

tahapan pembelajaran model CLIS menurut Rustaman (2011: 2.28-30), adalah 

sebagai berikut.  

(1) Tahap orientasi  

Merupakan tahapan yang dilakukan guru dengan tujuan untuk 

memusatkan perhatian siswa. Orientasi dapat dilakukan dengan cara 
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menunjukkan berbagai fenomena alam yang terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari atau guru melakukan demonstrasi berkaitan dengan topik yang 

akan dipelajari.  

(2) Tahap pemunculan gagasan  

Tahap ini merupakan upaya yang dilakukan oleh guru untuk 

memunculkan konsepsi awal siswa tentang topik yang dibahas dalam 

pembelajaran. Cara yang dilakukan bisa dengan meminta siswa untuk 

menuliskan apa saja yang telah diketahui tentang topik yang dibahas atau 

bisa dengan cara menjawab pertanyaan uraian terbuka.  

(3) Tahap penyusunan ulang gagasan  

Tahap penyusunan ulang gagasan dibedakan atas tiga bagian, yaitu 

pengungkapan dan pertukaran gagasan (clarification and exchange), 

pembukaan pada situasi konflik (eksposure to conflict situation), dan 

konstruksi gagasan baru dan evaluasi (construction of new ideas and 

evaluation).  

Tahap pengungkapan dan pertukaran gagasan (clarification and 

exchange) merupakan upaya untuk memperjelas atau mengungkapkan 

gagasan awal siswa tentang suatu topik secara umum, misalnya dengan 

cara mendiskusikan jawaban siswa pada langkah kedua dalam kelompok 

kecil, kemudian salah satu anggota kelompok melaporkan hasil diskusi ke 

seluruh kelas. Dalam kegiatan ini guru tidak membenarkan atau 

menyalahkan gagasan yang telah didiskusikan siswa.  
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Pada tahap pembukaan pada situasi konflik (eksposure to conflict 

situation), siswa diberi kesempatan untuk mencari pengertian ilmiah yang 

sedang dipelajari di dalam buku teks. Selanjutnya siswa mencari beberapa 

perbedaan antara konsep awal mereka dengan konsep ilmiah yang ada 

dalam buku teks atau hasil pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan. 

Tahap konstruksi gagasan baru dan evaluasi (construction of new 

ideas and evaluation) dilakukan dengan tujuan untuk mencocokan gagasan 

yang sesuai dengan fenomena yang dipelajari guna mengkonstruksi 

gagasan baru. Siswa diberi kesempatan untuk melakukan percobaan atau 

observasi, kemudian mendiskusikannya dalam kelompok untuk menyusun 

gagasan baru. 

(4) Tahap penerapan gagasan  

Pada tahap ini siswa dibimbing untuk menerapkan gagasan baru 

yang dikembangkan melalui percobaan atau observasi ke dalam situasi 

baru. Gagasan baru yang sudah direkonstruksi digunakan untuk 

menganalisis isu dan memecahkan masalah yang ada di lingkungan.   

(5) Tahap pemantapan gagasan  

Konsepsi yang telah diperoleh siswa perlu diberi umpan balik oleh 

guru untuk memperkuat konsep ilmiah tersebut. Dengan demikian, siswa 

yang konsepsi awalnya tidak konsisten dengan konsep ilmiah akan dengan 

sadar mengubahnya menjadi konsep ilmiah. 
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Berikut adalah bagan struktur umum model CLIS Driver (1989: 88) dalam 

Duit (1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Struktur umum model CLIS  

 

Dari penjelasan tahapan pelaksanaan model pembelajaran CLIS di atas 

dapat dilihat kelebihan dan kekurangn model CLIS. Kelebihan model 

pembelajaran CLIS yakni pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa terlibat aktif 

dalam proses pembelajaran dengan melakukan pengamatan dan percobaan sesuai 

dengan materi. Selain itu, siswa dilatih belajar mandiri dalam memecahkan suatu 
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masalah dan diberi kebebasan menemukan pengetahuannya sendiri. Siswa juga 

dilatih berkerjasama  sesama  siswa  dan  siswa terlibat langsung dalam 

melakukan kegiatan. Selain kelebihan-kelebihan model CLIS juga memiliki 

kelemahan yaitu kejelasan tiap tahap dalam CLIS tidak selalu mudah 

dilaksanakan, walaupun semula direncanakan dengan baik. Kesulitan ini terutama 

untuk pindah dari satu tahap ke tahap lainnya, terutama dari pertukaran gagasan 

ke situasi konflik. 

2.1.13 Penerapan Model CLIS dalam Pembelajaran  

Adapun langkah-langkah perancangan dan penerapan model CLIS dalam 

pembelajaran adalah sebagai berikut.  

2.1.13.1 Tahap Persiapan 

Sebelum pelaksanaan pembelajaran model CLIS, guru mempersiapkan 

hal-hal sebagai berikut.  

(1) Mempelajari dan menganalisis materi energi.  

(2) Merancang tujuan pembelajaran yang akan dicapai siswa.  

(3) Mempersiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan, meliputi: pembuatan 

lembar kerja siswa diskusi, pembuatan lembar kerja siswa percobaan, 

menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan, pembuatan 

daftar hadir siswa dan soal evaluasi. 

(4) Merancang teknik dan prosedur penilaian hasil belajar.  

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

(6) Membuat RPP dengan model CLIS.  
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2.1.13.2 Tahap Pelaksanaan Pembelajaran  

Dalam tahap pelaksanaan pembelajaran materi energi dengan model CLIS, 

guru perlu melakukan  langkah-langkah berikut:  

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

presensi, menyiapkan alat-alat pelajaran, memberikan apersepsi 

(mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi 

yang akan dibahas), dan menyampaikan tujuan pembelajaran.   

(2) Kegiatan Inti, meliputi: Tanya jawab mengenai bentuk-bentuk energi. 

Selanjutnya, tahap orientasi mendomonstrasikan panas api lilin.  Tahap 

pemunculan gagasan, mengajukan tanya jawab seputar pengaruh energi 

dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahap elaborasi yaitu tahap 

pengungkapan dan pertukaran gagasan, membagi kelas kedalam 5 

kelompok dengan beranggotakan 4-5 siswa, untuk melakukan diskusi. 

Membagikan lembar kerja siswa yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

harus dijawab masing-masing kelompok. Selanjutnya guru membimbing 

siswa untuk menyampaikan hasil diskusi. Dalam kegiatan ini guru tidak 

membenarkan atau menyalahkan gagasan yang telah didiskusikan siswa. 

Pada tahap pembukaan pada situasi konflik, menyuruh dan membimbing 

siswa mencari beberapa perbedaan antara konsep awal mereka dengan 

konsep ilmiah yang ada dalam buku teks berdasarkan hasil diskusi. Tahap 

konstruksi gagasan baru dan evaluasi, memberikan penjelasan tentang 

langkah-langkah menjawab pertanyaan LKPD melalui percobaan secara 

berkelompok. Kemudian membimbing siswa melakukan percobaan 
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tentang pengaruh energi dalam kehidupan. Pada tahap penerapan gagasan, 

membimbing masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil 

percobaan didepan kelas. Selanjutnya pada kegiatan Konfrimasi yakni 

tahap pemantapan gagasan, mengungkapkan salah satu konsepsi awal 

siswa kemudian membandingkan dengan hasil percobaan. 

(3) Kegiatan Akhir, meliputi: menyimpulkan pelajaran bersama dengan siswa, 

melakukan evaluasi dengan cara memberikan soal, dan menutup 

pembelajaran. 

 

2.2 Kajian Empiris 

Berikut ini adalah beberapa penelitian mengenai model CLIS yang telah 

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

(1) Minarti (2012), dengan judul penelitian “Pengaruh Penggunaan Model  

Pembelajaran Children Learning In Sciense (CLIS) terhadap Hasil Belajar 

IPA Siswa Kelas V SD N  Mangunsari 05 Salatiga Kecamatan Sidomukti 

Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012”. Subjek dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas V SD N Mangunsari 05 Salatiga dengan jumlah siswa 

37. Nilai rata-rata kelompok eksperimen dalam penelitian ini adalah 57,45 

dan kelompok kontrol adalah 53,02. Dengan nilai t 4.735 dan dari tabel 

nilai Sig (2-tailed) 0.000 berarti sanggat signifikan. Hasil uji-t pos tes 

kelompok eksperimen dengan nilai mean yaitu 84,35 dan pada kelas 

kontrol dengan nilai mean yaitu 73,52. Dengan nilai t 7,283 dan dari tabel 

nilai Sig (2-tailed) 0.000 bearti signifikan. Berarti terdapat perbedaan yang 
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signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sehingga 

terdapat pengaruh dengan menggunakan model pembelajaran Children 

Learning In Science (CLIS) terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SD N 

Mangunsari 05 Salatiga Semester 2 tahun ajaran 2011/2012. 

(2) Penelitian eksperimen yang dilakukan Budiarto (2014), dengan judul 

penelitian “Keefektifan Penerapan Model CLIS (Children Learning In 

Science) terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Materi Perubahan Sifat 

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

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri Debong 

Tengah 1dan 3 Kota Tegal tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 59 

siswa.  Berdasarkan hasil uji hipotesis data motivasi belajar siswa dengan 

perhitungan menggunakan rumus uji hipotesis komparatif dua sampel 

independen, menunjukkan bahwa thitung sebesar 3,414  dan ttabel sebesar 

1,677 (thitung > ttabel), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain, 

motivasi belajar IPA siswa dengan penerapan model CLIS lebih baik dari 

pada motivasi belajar IPA siswa dengan penerapan model pembelajaran 

konvensional. Sementara itu, hasil uji hipotesis untuk hasil belajar siswa 

menunjukkan bahwa 2,941 dan ttabel sebesar 1,677 (thitung > ttabel), maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diketahui 

bahwa hasil belajar IPA siswa dengan penerapan model CLIS lebih baik 

dari pada hasil belajar IPA siswa dengan penerapan model pembelajaran 

konvensional. Jadi dapat disimpulkan bahwa, penerapan model CLIS 
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terbukti efektif terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPA materi perubahan sifat benda. 

(3) Penelitian yang dilakukan oleh Yuliawati pada tahun 2014, dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran (CLIS) Children Learning In Science 

untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep dalam Pembelajaran IPA Materi 

Pesawat Sederhana”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan setiap siklusnya setelah belajar dengan menerapkan model 

pembelajaran CLIS pada materi pesawat sederhana. Hal ini ditunjukan 

dengan perolehan nilai rata-rata post-test yang meningkat pada setiap 

siklusnya, yaitu pada siklus I sebesar 68,57, siklus II sebesar 73,57 dan 

siklus III sebesar 77,86, dengan perolehan gain yang dinormalisasi pada 

siklus I sebesar 0,33 dengan kategori rendah, pada siklus II diperoleh gain 

yang dinormalisasi sebesar 0,40 dengan kategori sedang dan pada siklus 

III diperoleh gain yang dinormalisasi sebesar 0,67 dengan kategori sedang. 

Selain itu juga, terdapat peningkatan nilai rata-rata gain yang dinormalisasi 

untuk setiap aspek pemahaman konsep siswa dengan kategori rendah dan 

sedang. Secara keseluruhan juga terdapat peningkatan aktivitas serta 

persentase keterlaksanaan model pembelajaran CLIS oleh siswa dan guru 

pada setiap siklusnya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran CLIS dapat 

meningkatkan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran IPA materi 

pesawat sederhana. Diharapkan guru dapat mengkaji dan menerapkan 

model pembelajaran CLIS pada materi pembelajaran yang lain juga. 
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(4) Penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012), dengan judul penelitian 

“Penerapan Model Pembelajaran CLIS (Children Learning In Science) 

dengan Metode Eksperimen dalam Pembelajaran Fisika di Kelas VIII 

SMPN 5 Jember”. Analisa data yang digunakan pada penelitian ini untuk 

mengkaji peningkatan hasil belajar fisika siswa adalah dengan cara 

membandingkan peningkatan rata-rata nilai pre-test dan post-test pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kenaikan rata-rata nilai pre-test dan 

post-test pada kelas eksperimen adalah sebesar 52.79, sedangkan untuk 

kelas kontrol kenaikan pre-test dan posttest adalah sebesar 19.77. Hal ini 

menunjukkan peningkatan hasil belajar fisika siswa pada kelas eksperimen 

lebih tinggi daripada kelas kontrol. Analisis data tersebut dikuatkan dengan 

uji t one tail pihak kanan untuk mengetahui hasil belajar fisika siswa 

menggunakan model pembelajaran CLIS (Children Learning In Science) 

dengan metode eksperimen diperoleh nilai ttes = 9,551 dan nilai ttabel = 

1,668 sehingga ttes > ttabel, maka hipotesis nihil (Ho) ditolak dan hipotesis 

alternatif (Ha) diterima. Hasil analisis aktvitas belajar siswa kelas 

eksperimen secara klasikal memiliki presentase 70.99%, sedangkan 

persentase untuk aktivitas belajar siswa kelas kontrol secara klasikal 

adalah 42.66%.  

(5) Alifviani (2010) dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

UNNES dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Children Learning 

In Science (CLIS) untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Ilmiah 

Siswa Kelas IV SD Negeri Kedungmutih 1 Demak”. Hasil penelitiannya 
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menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang menerapkan model CLIS 

lebih baik daripada pembelajaran konvensional. Hal tersebut dilihat dari 

peningkatan ketuntasan klasikal pada keterampilan berpikir ilmiah dan 

hasil belajar siswa. Pada siklus I ketuntasan klasikal keterampilan berpikir 

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

klasikal hasil belajar kognitif siswa pada siklus I sebesar 71,88% menjadi 

93,75% pada siklus II. Ketuntasan klasikal hasil belajar afektif siswa pada 

siklus I 78,13% menjadi 93,75% pada siklus II. Sedangkan ketuntasan 

klasikal hasil belajar psikomotorik siswa pada siklus I sebesar 78,13% 

menjadi 93,75% pada siklus II. 

(6) Penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti (2013), yang berjudul 

“Pembelajaran Biologi Model Children Learning In Science (CLIS) 

melalui Metode Simulasi dan Role Playing ditinjau dari Kreativitas Verbal 

dan Gaya Belajar Siswa”. Hasil dari penelitian ini meliputi: 1) ada 

pengaruh pembelajaran biologi model CLIS melalui metode simulasi dan 

role playing terhadap hasil belajar siswa; 2) ada pengaruh kreativitas 

verbal terhadap hasil belajar siswa; 3) tidak ada pengaruh gaya belajar 

siswa terhadap hasil belajar siswa; 4) tidak ada interaksi antara 

pembelajaran biologi model CLIS melalui Metode Simulasi dan Role 

Playing dengan kreativitas verbal; 5) tidak ada interaksi antara 

pembelajaran biologi model CLIS  melalui metode simulasi dan role 

playing dengan gaya belajar siswa; 6) tidak ada  interaksi antara kreativitas 

verbal dengan gaya belajar siswa; 7) tidak ada interaksi antara 
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pembelajaran biologi model CLIS melalui metode simulasi dan role 

playing dengan kreativitas verbal, serta dengan gaya belajar siswa. 

(7) Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan oleh Diana (2011) yang 

berjudul “Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar IPA Melalui Penerapan 

Model Pembelajaran CLIS (Children Learning In Science) Di SMPN 1 

Tanjungraja Semester Genap Tahun Ajaran 2010/2011”. Hasil penelitian 

penerapan Model Pembelajaran CLIS (Children Learning In Science) pada 

pelajaran IPA kelas VII A dapat meningkatkan minat belajar dan prestasi 

belajar yang  di buktikan dengan bertambahnya minat belajar dari siklus I 

sebesar 68 %, siklus II sebesar 82 % dan pada siklus III sebesar 98%. 

Sedangkan prestasi belajar siswa bertambahnya tingkat ketuntasan belajar 

siswa setiap siklusnya selama tiga siklus yaitu siklus I sebesar 62,3%, 

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

penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan model pembelajaran CLIS 

(Children Learning In Science) dapat meningkatkan minat danprestasi 

belajar IPA pada siswa kelas VII A SMPN 1 Tanjungreja, Lampung Utara 

2010/2011. 

(8) Budiarti, Gede, dan Wayan (2014), yang berjudul “Pengaruh Model 

Pembelajaran CLIS terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV SD di 

Gugus III Kecamatan Busungbiu”. Jenis penelitian ini adalah eksperimen 

semu dengan desain nonequivalent posttest only control group design. 

Populasi penelitian adalah kelas IV di Gugus III Kecamatan Busungbiu 

yang berjumlah 147 orang. Berdasarkan perhitungan uji-t diperoleh ttabel 
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sebesar 29,305 sedangkan thitung dengan db = 33 dan taraf signifikansi 5% 

adalah 2,0357. Hal ini berarti bahwa ttabel lebih besar daripada thitung Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar IPA yang 

signifikan antara kelompok siswa yang yang dibelajarkan dengan model 

pembelajaran CLIS dan kelompok siswa yang yang dibelajarkan dengan 

model pembelajaran konvensional pada siswa kelas IV di Gugus III. 

Dengan demikian, model pembelajaran CLIS berpengaruh terhadap hasil 

belajar IPA siswa kelas IV di gugus III Kecamatan Busungbiu, Kabupaten 

Buleleng pada tahun pelajaran 2013/2014.  

(9) Khalid (2012) dengan judul “Constructivist Vs Traditional: Effective 

Instructional Approach in Teacher Education.” Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Khalid menyatakan: 

The mean score of experimental group in reading portion of 

English communication skills at BEd level wassignificantly 

different from the mean score of control group. It can be 

concluded that the experimental group performed better in 

reading portion of English communication skills at BEd level 

than the control group on post test. 

 

Hasil penelitian yang dilakukan Khalid menunjukkan bahwa rata-rata nilai 

kelompok eksperimen pada keterampilan komunikasi bahasa Inggris di 

tingkat BEd lebih baik dari pada kelompok kontrol. Selanjutnya  “…  this 

significant performance of experiment group due to teaching student 

teachers of experimental group with constructivist approach.” Yang berarti 

bahawa hasil yang signifikan pada kelompok eksperimen dikarenakan 

proses mengajar guru pada siswa kelompok eksperimen menggunakan 
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pendekatan konstruktivis. Hal inilah yang menjadikan peneliti melakukan 

penelitian denngan menggunakan model CLIS yang berlandaskan pada 

konstruktivisme agar aktivitas dan hasil belajar siswa juga dapat 

meningkat. 

(10)  Oguz (2008) dengan judul “The Effects of Contructivist Learning 

Activities on Trainee Teachers‟ Academic Achievement and Attitudes.” 

Hasil penelitian yang dilakukan Oguz yaitu:  

The results revealed a significant difference between the 

achievement levels of the experimental and control groups in 

favor of the experimental group, but no significant difference 

was found in their attitudes. It can be said that constructivist 

learning activities enabled the students to become more 

successful and to develop positive perceptions. 

 

Hal di atas berarti bahwa hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan 

prestasi yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol, tetapi tidak ditemukan adanya perbedaan signifikan dalam sikap 

mereka. Dapat dikatakan bahwa kegiatan pembelajaran konstruktivis 

memungkinkan siswa untuk menjadi lebih sukses dan mengembangkan 

persepsi positif. Hal inilah yang menjadikan peneliti melakukan penelitian 

tentang pembelajaran konstruktivisme berupa model CLIS, agar nantinya 

juga dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran 

Dalam penelitian terdahulu tersebut digunakan oleh peneliti sebagai kajian 

yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peneliti. Sebagian besar 

hasil penelitian di atas membuktikan bahwa model CLIS berhasil meningkatkan 

hasil belajar siswa. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui 
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apakah aktivitas dan hasil belajar IPA siswa kelas III yang mendapat pembelajaran 

dengan model CLIS lebih tinggi daripada yang mendapat pembelajaran dengan 

model pembelajaran konvensional.  

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh 8 peneliti pertama di atas 

dengan peneliti yaitu sama-sama menggunakan model CLIS dalam pembelajaran 

IPA, sedangkan perbedaannya peneliti menerapkan model CLIS di kelas III SD 

Negeri 01 Cikawung pada materi energi. Selain 8 penelitian tersebut, masih ada 2 

penelitian yang dijadikan sebagai kajian empris yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Khalid dan Oguz. Penelitian yang dilakukan baik oleh Khalid maupun Oguz 

merupakan penelitian yang meneliti tentang pembelajaran konstruktivisme. 

Penelitian yang dilakukan Khalid menunjukkan bahwa pembelajaran 

konstruktivisme dapat meningkatkan keterampilan komunikasi bahasa inggris. 

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Oguz menunjukkan bahwa 

pembelajaran konstruktivisme dapat meningkatkan prestasi belajar. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Karakteristik Objek IPA adalah lingkungan dan alam sekitar yang dalam 

pengajarannya membutuhkan pembelajaran langsung dengan bukti-bukti konkret 

maupun penggunaan media pembelajaran yang mewakili benda konkret untuk 

memudahkan siswa dalam mempelajarinya. Pembelajaran IPA yang baik 

hendaknya dapat mengaitkan IPA dengan kehidupan sehari-hari siswa disertai 

dengan observasi melalui pengamatan agar pengalaman belajar siswa menjadi 

lebih bermakna. Namun, masih banyak guru dalam membelajarkan IPA 
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menggunakan pembelajaran konvensional yang diwarnai dengan ceramah, tanya 

jawab, dan penugasan.  

Pembelajaran konvensional memang lazim diterapkan guru dalam 

pembelajaran, namun hendaknya guru lebih memvariasikan metode pembelajaran 

yang dipadukan dengan media yang bersifat konkret, dengan tujuan agar 

pembelajaran lebih bermakna dan dapat meningkatkan partisipasi, keaktifan, serta 

kreativitas siswa dalam proses pembelajaran. Proses belajar yang kurang 

bermakna mengakibatkan aktivitas belajar siswa menjadi menurun, hal ini juga 

berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Selain itu, karakteristik siswa SD 

yang masih senang bermain, bergerak, bekerja dalam kelompok, dan merasakan 

atau melakukan/meragakan sesuatu secara langsung, menjadikan pembelajaran 

yang bersifat konvensioanal menjadi kurang efektif diterapkan dalam 

pembelajaran khususnya pada mata pelajaran IPA. 

Pendidikan IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mencari tahu dan berbuat sehingga mampu menjelajahi dan memahami alam 

sekitar secara ilmiah. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu dari beberapa 

model pembelajaran IPA yang dianggap sesuai untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran IPA SD adalah model pembelajaran yang didasarkan pada 

pandangan konstruktivisme yaitu Model Pembelajaran Children Learning In 

Science (CLIS). 

Model CLIS merupakan model pembelajaran yang berusaha 

mengembangkan ide atau gagasan siswa tentang suatu masalah tertentu dalam 

pembelajaran serta merekonstruksi ide atau gagasan berdasarkan hasil 
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pengamatan atau percobaan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengujikan 

model pembelajaran CLIS pada kelas eksperimen dengan pembelajaran 

konvensional pada kelas kontrol pada mata pelajaran IPA SD materi energi. Dari 

kedua kelas ini peneliti hendak membandingkan tingkat aktivitas dan hasil belajar 

siswa. Dengan adanya keefektifan yang ditunjukkan model pembelajaran terhadap 

aktivitas dan hasil belajar siswa, diharapkan dapat memberi masukan bagi guru 

untuk mengatasi masalah dalam pembelajaran IPA sehingga tujuan dari 

pembelajaran IPA dapat tercapai dengan optimal. Berdasarkan uraian tersebut 

dapat jelaskan dalam bagan kerangka berpikir pada Bagan 2.2. 

mbelajaran Konvensional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 Kerangka Berpikir 

Siswa  

Kelompok Eksperimen 

Model Pembelajaran 

CLIS  

Aktivitas dan hasil 

belajar siswa  Dibandingkan  

Kelompok Kontrol 

Model Pembelajaran 

Konvensional 

Aktivitas dan hasil 

belajar siswa       

Aktivitas dan hasil Belajar Rendah 

Pembelajaran Konvensional 
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2.4 Hipotesis 

Sugiyono (2014: 99), “hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Kerlinger (1973) dan Tuckman 

(1982) dalam Riduwan (2013: 162), mendefinisikan hipotesis sebagai dugaan 

terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir, maka peneliti 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

H01 : Tidak terdapat perbedaan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran 

IPA materi energi antara model pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran CLIS dengan pembelajaran yang menggunakan 

model konvensional. 

Ha1 : Terdapat perbedaan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran IPA 

materi energi antara model pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran CLIS dengan pembelajaran yang menggunakan 

model konvensional. 

H02 :  Aktivitas belajar siswa pada pembelajaran IPA materi energi dengan 

model pembelajaran CLIS tidak lebih tinggi dari model 

pembelajaran konvensional. 

Ha2 : Aktivitas belajar siswa pada pembelajaran IPA materi energi dengan 

model pembelajaran CLIS lebih tinggi dari model pembelajaran 

konvensional. 

H03 : Tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA 
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materi energi antara model pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran CLIS dengan pembelajaran yang menggunakan 

model konvensional. 

Ha3 : Terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA materi 

energi antara model pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran CLIS dengan pembelajaran yang menggunakan model 

konvensional. 

H04 : Hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA materi energi dengan 

model pembelajaran CLIS tidak lebih tinggi dari model 

pembelajaran konvensional. 

Ha4 : Hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA materi energi dengan 

model pembelajaran CLIS lebih tinggi dari model pembelajaran 

konvensional. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan kajian ketiga dalam penelitian. Pada metode 

penelitian memuat tentang desain penelitian, populasi dan sampel, variabel 

penelitian, definisi operasional variabel penelitian, data penelitian, teknik 

pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode analisis data. Pembahasan 

lebih mendalam mengenai metode penelitian akan diuraikan dalam penjelasan 

dibawah ini. 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan untuk penelitian ini yaitu quasi 

experimental design. Pada desain penelitian ini terdapat kelompok kontrol tetapi 

tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen (Sugiyono, 2014: 116). Bentuk desain 

penelitian dari quasi experimental yang akan digunakan peneliti adalah 

Nonequivalent Control Group Design. Desain penelitian ini digunakan karena 

kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random.  

Desain penelitian nonequivalent control group menghendaki adanya tes 

awal dan tes akhir. Tes awal dilakukan untuk mengetahui kesetaraan dua kelas 

penelitian, sedangkan tes akhir dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

hasil setelah mendapatkan perlakuan yang berbeda. Desain penelitian 

nonequivalent control group design dapat digambarkan sebagai berikut: 
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    Bagan 3.1. Desain Penelitian  

Keterangan: 

X  : perlakuan yang diberikan  

O1 : tes awal kelas eksperimen 

O2 : tes akhir kelas eksperimen  

O3 : tes awa kelas kontrol 

O4 : tes akhir kelas kontrol 

(Sugiyono, 2014: 118) 

Kelompok eksperimen adalah kelompok yang diberi perlakuan (X), 

sedangkan kelompok kontrol tidak. Kelompok O1 (eksperimen) diberi perlakuan 

(X) yaitu dengan menggunakan model CLIS, sedangkan kelompok O3 (kontrol) 

tidak diberi perlakuan (X) yaitu tidak menggunakan model CLIS. Kedua 

kelompok tersebut diberi tes awal untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum 

adanya perlakuan. Setelah diketahui hasil tes awal kedua kelas setara (O1 tidak 

berbeda jauh dengan O3), maka kelas eksperimen diberi perlakuan dengan 

menerapkan model CLIS dalam pembelajarannya, sedangkan kelas kontrol tidak. 

Selanjutnya diadakan tes akhir untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang 

diberikan. Kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan tetapi tetap diadakan tes 

akhir. Kemudian hasil tes akhir kedua kelompok dibandingkan untuk mengetahui 

dampak perlakuan yang diberikan kepada kelompok eksperimen. 

 

O1          X          O2 

 O3      O4 
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3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 

III SD Negeri 01 Cikawung. Kelas III di SD Negeri 01 Cikawung merupakan 

kelas paralel yang terdiri dari kelas IIIA dan kelas IIIB. Populasi dan sampel 

dalam penelitian ini selengkapnya dijelaskan sebagai berikut. 

3.2.1 Populasi 

Sugiyono (2014: 119), memberikan pengertian “populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang menjadi kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya”. Pada penelitian Quasi Eksperimen, kelompok eksperimen 

dan kontrol tidak dipilih secara random melainkan menggunakan kelompok yang 

sudah ada. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas III SD Negeri 

01 Cikawung. Anggota populasi berjumlah 43 siswa yang terdiri dari dua kelas 

dengan jumlah siswa 22 di kelas IIIA dan 21 siswa di kelas IIIB. Pada penelitian 

ini kelas IIIA digunakan sebagai kelas eksperimen, sedangkan kelas IIIB sebagai 

kelas kontrol. Alasan peneliti menggunakan populasi tersebut karena kedua kelas 

sudah memenuhi syarat dilakukan penelitian eksperimen dari berbagai aspek. 

Diantaranya yaitu, kualifikasi guru yang relatif sama, sarana dan prasarana 

sekolah cukup memadai, karakteristik pembelajaran yang dilakukan guru relatif 

sama, dan kemampuan awal siswa yang relatif sama. Untuk mengetahui  apakah 

kemampuan awal siswa kelas eksperimen dan kontrol sama atau tidak dilakukan 

uji kesamaan rata-rata.  
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Uji kesamaan rata-rata dilakukan menggunakan uji satu sampel (one 

sample t test). Pengujian dibantu dengan software SPSS versi 20 dengan 

menggunakan menu analyze – compare means – one sample t test. Untuk 

mengetahui apakah Ha atau Ho diterima atau ditolak yaitu dengan melihat nilai t 

dalam kolom T-Test for Equality of Means. Nilai t hitung dibandingkan dengan 

nilai t tabel. Jika didapatkan nilai -t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak. Pengambilan keputusan juga bisa 

dilihat dari nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0.05 maka 

Ho diterima, sedangkan jika nilai signifikansinya kurang dari 0.05 maka Ho 

ditolak (Priyatno 2010: 28-31). 

Uji kesamaan rata-rata dilakukan dengan menggunakan analisis secara 

empiris dan statistik. Dalam penelitian, pengujian kesamaan rata-rata 

menggunakan data nilai IPA hasil UAS gasal siswa kelas III SD Negeri 01 

Cikawung tahun ajaran 2014/2015. Data nilai IPA hasil ujian akhir semester gasal 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 5 dan 6. Data distribusi frekuensi nilai 

UAS gasal siswa kelas III tahun 2014/2015 di kedua kelas disajikan dalam Tabel 

3.1 dan 3.2. 

 

Tabel 3.1 Distribusi Frekuensi Nilai IPA hasil UAS Kelas Eksperimen 

No. Nilai Frekuensi 

1 

2 

3 

4 

5 

58-64 

65-71 

72-78 

79-85 

86-92 

10 

6 

4 

1 

1 

 
Jumlah 22 
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Tabel 3.2 Distribusi Frekuensi Nilai IPA Hasil UAS Kelas Kontrol 

No. Interval Frekuensi 

1 

2 

3 

4 

5 

51-57 

58-64 

65-71 

72-78 

79-85 

4 

5 

3 

3 

6 

 Jumlah 21 

 

Rata-rata nilai kelas eksperimen dan kontrol yang diperoleh dari nilai UAS 

digunakan untuk menguji kesamaan rata-rata. Rata-rata kelas eksperimen sebesar 

67,5 dan kelas kontrol sebesar 68,7. Secara empiris kedua kelas mempunyai 

selisih sebesar 1,2. Artinya, secara empiris kemampuan awal siswa di kedua kelas 

dapat dikatakan relatif sama.  

Setelah penghitungan secara empiris, kemudian uji kesamaan rata-rata 

dilakukan secara statistik. Penghitungan secara statistik dengan menggunakan 

rumus one sample t test  untuk dua pihak diperoleh nilai thitung sebesar 0,492 dan 

harga ttabel dengan α = 0,05  dan df= 20 yaitu 2,08596. Menurut Priyatno (2010: 

31), jika –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel, maka tidak ada perbedaan yang signifikan. 

Berdasarkan nilai thitung dan ttabel, diketahui - 2,08596 ≤ 0,492 ≤ 2,08596, sehingga 

tidak ada perbedaan yang signifikan. Artinya, penghitungan secara statistik 

membuktikan kemampuan awal siswa kelas eksperimen dan kontrol relatif sama 

(Hasil penghitungan uji kesamaan rata-rata secara empiris dan statistik dapat 

dilihat pada lampiran 7).  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua kelas 

mempunyai kemampuan awal yang relatif sama, baik secara empiris maupun 
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statistik. Itu artinya, kedua kelas telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan 

penelitian eksperimen. 

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut, artinya bahwa sebagian anggota yang mewakili dari populasi 

dijadikan sebagai subyek penelitian. (Sugiyono, 2014: 120). Dalam penelitian ini, 

sampel diambil dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Sampling jenuh 

ialah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel dan dikenal dengan istilah sensus (Sugiyono, 2014: 126). Oleh karena itu, 

seluruh siswa kelas III SD Negeri 01 Cikawung akan dijadikan sebagai sampel 

penelitian. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan 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-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.3.1 Variabel Independen 

Variabel independen disebut juga sebagai variabel bebas. Sugiyono (2014: 

64), mengemukakan “variabel independen merupakan variabel yang 

mempengaruhi, atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat)”. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu penerapan 

model pembelajaran CLIS. Variabel Independen dilambangkan dengan (X). 
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3.3.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen disebut juga sebagai variabel terikat. Sugiyono (2014: 

64) menyatakan “variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Variabel dependen dilambangkan 

dengan (Y). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu aktivitas (Y1) dan hasil 

(Y2) belajar siswa kelas III SD Negeri 01 Cikawung materi energi.  

 

 

 

 

 

Bagan 3.2 Paradigma Penelitian 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional digunakan untuk menyamakan persepsi antara peneliti 

dengan pembaca terhadap variabel yang digunakan pada penelitian untuk 

menghindari kekeliruan maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Definisi 

operasional variabel dalam penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut.  

3.4.1 Model CLIS (Children Learning In Science)  

Model CLIS dalam penelitian ini diterapkan pada kelas III SD Negeri 01 

Cikawung dengan materi energi. Model CLIS terdiri atas lima tahap, yakni 

orientasi atau orientation, pemunculan gagasan atau elicitation of ideas, 

penyusunan ulang gagasan atau restructuring of ideas, penerapan gagasan atau 

application of ideas, dan pemantapan gagasan atau review change in ideas. 

 X 

Y1 

Y2 
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3.4.2 Aktivitas Belajar  

Proses pembelajaran terjadi apabila ada aktivitas belajar didalamnya. 

Slameto (2013: 36), mengungkapkan bahwa dalam proses belajar mengajar, guru 

perlu menimbulkan aktivitas siswa dalam berpikir maupun berbuat. Aktivitas 

belajar yang tinggi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan 

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

siswa pada pembelajaran yang menggunakan model CLIS. Pada penelitian ini 

aktivitas belajar siswa dinilai berdasarkan indikator yang dijabarkan dalam 

deskriptor penilaian aktivitas belajar siswa. 

3.4.3 Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah perubahan yang terjadi pada diri siswa baik yang 

menyangkut aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor setelah siswa mengalami 

aktivitas atau kegiatan belajar. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan 

menilai hasil belajar siswa setelah mendapatkan pembelajaran dengan 

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

yang berupa kemampuan kognitif yang diperoleh dari tes hasil belajar. Tes hasil 

belajar berupa tes awal dan tes akhir guna mendapatkan data hasil belajar berupa 

nilai tes. 

 

3.5 Data Penelitian 

Data dalam penelitian ini meliputi daftar nama siswa kelas III SD  Negeri 

01 Cikawung, data nilai ujian akhir semester gasal tahun 2014/2015, aktivitas 

belajar siswa kelas III SD Negeri 01 Cikawung dan hasil belajar siswa kelas III 
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SD  Negeri 01 Cikawung pada materi energi. 

3.5.1 Daftar Nama Siswa 

Penelitian ini membutuhkan data daftar nama siswa kelas III SD Negeri 01 

Cikawung baik di kelas eksperimen maupun kontrol. Daftar nama siswa 

digunakan untuk mengetahui nama-nama anggota populasi dan sampel dalam 

penelitian. Selain itu, daftar nama siswa juga digunakan untuk daftar hadir siswa 

pada saat pembelajaran. 

3.5.2 Data Nilai Ujian Akhir Semester Gasal Tahun 2014/2015 

Data ini digunakan sebagai dasar penentuan kemampuan awal siswa pada 

kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Kemampuan awal yang relatif 

sama antara kelas eksperimen dan kontrol merupakan salah satu syarat 

dilaksanakan penelitian eksperimen.  

3.5.3 Hasil Belajar Siswa Kelas III SD  Negeri 01 Cikawung pada Materi 

Energi  

Data hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi energi digunakan 

untuk mengetahui keefektifan model CLIS pada kelas eksperimen dan model 

konvensional pada kelas kontrol. Kedua kelompok data tersebut kemudian 

dibandingkan. Perbandingan kedua kelompok data tersebut akan digunakan untuk 

menguji hipotesis ada atau tidaknya perbedaan hasil belajar antara kelas 

eksperimen dan kontrol serta lebih baik mana hasil belajar antara kelas 

eksperimen dan kontrol.  
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3.5.4 Aktivitas Belajar Siswa Kelas III SD  Negeri 01 Cikawung pada 

Materi Energi  

Data aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi energi 

digunakan untuk mengetahui keefektifan model CLIS pada kelas eksperimen dan 

model konvensional pada kelas kontrol. Data kedua kelompok kemudian 

dibandingkan. Perbandingan data tersebut akan digunakan untuk menguji 

hipotesis ada atau tidaknya perbedaan aktivitas belajar antara kelas eksperimen 

dan kontrol serta lebih baik mana aktivitas belajar antara kelas eksperimen dan 

kontrol.  

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini 

antara lain wawancara tidak terstruktur, dokumentasi, observasi, dan tes. Untuk 

lebih jelasnya akan dibahas pada uraian di bawah ini. 

3.6.1 Wawancara tidak Terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis 

dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono, 2014: 191). Dalam 

wawancara tidak terstruktur responden bebas memberikan jawaban. Pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dapat dijawab secara bebas oleh responden 

tanpa terikat pada struktur atau pola tertentu. Wawancara tidak terstruktur dalam 

penelitian ini dilakukan peneliti bersama Ibu Afri Fitria Ningrum, S.Pd. sebagai 

guru kelas IIIA SD Negeri 01 Cikawung. Garis besar wawancara dalam penelitian 
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ini antara lain mengenai proses pembelajaran IPA yang selama ini berlangsung, 

model pembelajaran IPA yang digunakan guru, KKM pada mata Pelajaran IPA, 

dan aktivitas dan hasil belajar siswa sebelum dilakukannya penelitian. Melalui 

wawancara ini, peneliti mendapatkan berbagai informasi sehingga peneliti dapat 

menentukan variabel yang harus diteliti. 

3.6.2 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dalam bentuk dokumen-

dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang 

(Sugiyono, 2014: 326). Dokumen digunakan untuk memperoleh data langsung 

dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan kebijakan, 

laporan kegiatan, foto, video, surat ijin penelitian, rekap nilai dan lain-lain. 

Dokumentasi digunakan dalam penelitian Dalam hal ini dokumentasi yang 

digunakan adalah dokumen tentang siswa kelas III SD Negeri 01 Cikawung. 

Dokumen tersebut meliputi daftar nama dan nomor absen serta daftar hadir siswa. 

Selain itu, peneliti melengkapi data penelitian dengan foto, video, surat ijin 

penelitian, dan lain-lain, untuk membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar 

dilaksanakan oleh peneliti. 

3.6.3 Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati baik 

secara langsung maupun tidak tentang hal-hal yang diamati dan mencatatnya pada 

alat observasi (Sanjaya, 2013: 270). Pada penelitian ini, peneliti meggunakan 

observasi nonpartisipan. Menurut Sugiyono (2014: 197), observasi nonpartisipan 



74 

 

 

 

berarti peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat. Dalam penelitian ini, 

yang diamati yaitu aktivitas belajar siswa selama mengikuti pembelajaran baik 

pada kelas eksperimen maupun kontrol dengan indikator yang sama. Lembar 

pengamatan aktivitas belajar siswa digunakan untuk mengukur tingkat keefektifan 

aktivitas belajar siswa yang menggunakan model CLIS dari pada yang 

menggunakan model konvensional. Penilaian aktivitas belajar siswa ini dilakukan 

dengan menggunakan lembar observasi disertai dengan deskriptor penilaian 

Selain itu, teknik observasi dalam penelitian ini juga digunakan untuk 

memperoleh data aktivitas guru (peneliti) pada pembelajaran dengan menerapkan 

model CLIS. 

3.6.4 Tes 

Sudjana (2014: 35) menyatakan “tes pada umumnya digunakan untuk 

menilai dan mengukur hasil belajar siswa, terutama hasil belajar kognitif 

berkenaan dengan penguatan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan 

dan pengajaran”. Teknik ini digunakan dengan tujuan untuk mengukur daya serap 

siswa pada materi pembelajaran. Dalam penelitian ini, tes dilakukan pada awal 

proses pembelajaran dan akhir pembelajaran. Bentuk tes yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes objektif (pilihan ganda) dengan empat alternatif jawaban, 

masing-masing soal mempunyai poin 1 jika jawaban benar, dan poin 0 jika 

jawaban salah. 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

Sugiyono (2014: 148) berpendapat “instrumen penelitian adalah suatu alat 

yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati”. 



75 

 

 

 

Instrumen penelitian yang akan digunakan berupa pedoman wawancara, 

dokumentasi, lembar observasi, dan soal-soal tes. 

3.7.1 Pedoman Wawancara 

Sebelum melaksanakan wawancara, peneliti perlu menyiapkan instrumen 

wawancara yaitu pedoman wawancara.  Dalam penelitian ini, wawancara yang 

digunakan peneliti yaitu wawancara tidak terstruktur. Pedoman wawancara yang 

digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 

3.7.2 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini, untuk memperoleh daftar nama siswa, data nilai ujian akhir 

semester gasal siswa kelas III tahun ajaran 2014/2015 di SD Negeri 01 Cikawung, 

aktivitas dan hasil belajar siswa baik di kelas eksperimen maupun kontrol, 

aktivitas guru di kelas ekspermen dan kontrol, surat ijin penelitian, foto dan video 

pembelajaran. 

3.7.3 Lembar Observasi 

Instrumen observasi digunakan untuk mengukur keterlaksanaan penerapan 

model CLIS dan nilai aktivitas belajar siswa. Adapun penjelasan lebih lanjut 

mengenai instrumen observasi dalam penelitian ini sebagai berikut: 

3.7.3.1 Instrumen Observasi Penerapan Model CLIS  

Dalam penelitian ini, menggunakan lembar pengamatan pelaksanaan 

model pada kelompok eksperimen dan kontrol. Pengamatan ini digunakan untuk 

mengecek keterlaksanaan model CLIS pada kelompok eksperimen dan model 

konvensional pada kelompok kontrol terhadap guru (peneliti). Pengukuran 



76 

 

 

 

pengamatan pelaksanaan model pada kelas eksperimen dan kontrol menggunakan 

skala Guttman. Menurut Sugiyono (2014: 140), skala pengukuran dengan tipe ini 

akan diperoleh jawaban yang tegas yaitu “ya-tidak”; “benar-salah” dan lain-lain. 

Data yang diperoleh berupa data interval atau rasio dikotomi (dua alternatif). 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “ya (bila deskriptor 

tampak) dan tidak (bila deskriptor tidak tampak)”. Cara menilai kesesuaian 

pelaksanaan model yaitu dengan membubuhkan tanda cek (√) pada lembar 

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

pengamatan jika jawaban tidak (deskriptor tidak tampak). Kisi-kisi lembar 

pengamatan pelaksanaan model pembelajaran dijabarkan pada tabel 3.3 di bawah 

ini. 

 

Tabel 3.3. Kisi-kisi Lembar Pengamatan Model CLIS terhadap Guru 

No Aspek yang diamati Nomor  

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

Kegiatan pendahuluan 

Membimbing siswa pada tahap orientasi 

Membimbing siswa pada tahap pemunculan 

gagasan 

Membimbing siswa pada tahap pengungkapan 

dan pertukaran gagasan 

Membimbing siswa pada tahap pembukaan ke 

situasi konflik 

Membimbing siswa pada tahap konstruksi 

gagasan baru dan evaluasi 

Membimbing siswa pada tahap penerapan 

gagasan 

Membimbing siswa pada tahap pemantapan 

gagasan 

Kegiatan penutup 

1a, 1b, 1c 

2a, 2b 

3a 

4a, 4b, 4c 

5a 

6a, 6b 

 

7a, 7b 

8a, 8b 

9a, 9b, 9c 
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Tabel 3.4. Kisi-kisi Lembar Pengamatan Model Konvensional terhadap Guru 

No Aspek yang diamati Nomor  

1 

2 

3 

4 

5 

Kegiatan pendahuluan 

Eksplorasi  

Elaborasi 

Konfirmasi  

Penutup  

1a, 1b, 1c, 1d 

2a, 2b, 2c, 2d 

3a, 3b, 3c, 3d 

4a, 4b, 4c, 4d 

5a, 5b, 5c, 5d 

 

3.7.3.2 Instrumen Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

Untuk mengukur aktivitas belajar siswa menggunakan instrumen berupa 

lembar pengamatan aktivitas siswa pada kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. Lembar pengamatan aktivitas belajar siswa digunakan untuk mengambil 

data berupa aktivitas siswa dalam pembelajaran yang menggunakan model CLIS 

maupun yang menggunakan model konvensional. Berikut ini akan dijabarkan kisi-

kisi lembar pengamatan aktivitas belajar siswa. 

 

Tabel 3.5. Lembar Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

No Indikator Aspek yang diamati Nomor 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

Mengerjakan tugas 

 

 

Kerjasama 

 

Melakukan percobaan 

 

Menganalisis  

 

 

Mengajukan 

pertanyaan 

 

Mengemukakan 

pendapat 

Ketekunan siswa dalam 

melaksanakan tugas yang 

diberikan guru. 

Kerja sama dengan anggota lain 

dalam bekerja kelompok. 

Keaktifan siswa dalam 

melakukan percobaan. 

Usaha siswa dalam menganalisis 

penyebab terjadinya suatu 

peristiwa. 

Keberanian siswa dalam 

mengajukan pertanyaan kepada 

guru atau siswa lain. 

Keberanian siswa dalam 

mengemukakan pendapat atau 

tanggapan 

1a, 1b, 1c, 1d 

 

 

2a, 2b, 2c, 2d 

 

3a, 3b, 3c, 3d 

 

4a, 4b, 4c, 4d 

 

 

5a, 5b, 5c, 5d 

 

 

6a, 6b, 6c, 6d 
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No Indikator Aspek yang diamati Nomor 

7 Mempresentasikan Keberanian siswa dalam 

mempresentasikan hasil 

kerja/diskusi 

7a, 7b, 7c, 7d 

 

Perhitungan nilai aktivitas belajar siswa menggunakan skala Likert bentuk 

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

masing indikator dijabarkan ke dalam empat deskriptor dengan interval skor 1 

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

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

pengamatan jika deskriptor tidak tampak. Pengamatan aktivitas belajar digunakan 

untuk menilai aktivitas belajar masing-masing siswa pada saat pembelajaran 

berlangsung. Cara menghitung persentase keaktifan siswa berdasarkan lembar 

pengamatan untuk setiap pertemuan menurut Yonny, dkk (2010: 176) yaitu: 

 

Dengan kriteria persentasi aktivitas siswa yaitu:   

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

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

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

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

(Yonny dkk, 2010: 175). 

 

3.7.4 Soal-soal Tes 

Soal-soal yang digunakan sebagai instrumen penelitian berbentuk pilihan 

ganda dengan empat alternatif jawaban. Pembuatan soal-soal pilihan ganda 
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didasarkan pada kompetensi dasar materi yang diajarkan. Kompetensi dasar 

tersebut kemudian dijabarkan menjadi indikator soal dalam bentuk kisi-kisi soal. 

Sebelum soal-soal tersebut digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa, 

terlebih dahulu diujicobakan kepada siswa di luar sampel penelitian. Dalam 

penelitian ini, uji coba soal dilaksanakan di kelas III SD Negeri 02 Cikawung 

yang terdiri dari 22 siswa.  

Jumlah soal yang digunakan untuk uji coba, yaitu 20 butir yang 

diparalelkan, setara tingkat kesukaran dan cakupan materinya, sehingga menjadi 

40 butir. Uji coba ini dilakukan untuk memperoleh instrumen yang valid dan 

reliabel dalam mengukur data yang diinginkan, sehingga diperoleh hasil penelitian 

yang valid dan reliabel. Selain valid dan reliabel, soal yang akan digunakan untuk 

mengukur hasil belajar siswa juga dilakukan analisis tingkat kesukaran dan daya 

pembeda soal. Adapun pengujian instrumen soal-soal tes secara rinci sebagai 

berikut. 

3.7.4.1 Uji Validitas 

Validitas berkenaan dengan ketetapan alat penilaian terhadap konsep yang 

dinilai sehingga benar-benar menilai apa yang seharusnya dinilai (Sudjana, 2014: 

12).  Tujuan pengujian validitas instrumen adalah agar instrumen sesuai dengan 

kriteria yang diharapkan dan dapat dikategorikan sebagai instrumen yang layak 

untuk digunakan dalam penelitian. Uji validitas dilakukan dengan menganalisis 

butir instrumen meliputi validitas logis dan validitas empiris. Uji validitas logis 

digunakan untuk mengetahui hasil pemikiran yang dilakukan apakah sesuai 

dengan kaidah penyusunan alat tes. Setelah itu, hasil tersebut diujikan dengan 
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validitas empiris untuk memberitahu hasil pengujian alat tes berdasarkan 

pengalaman di lapangan berupa uji coba instrumen. Untuk lebih jelasnya akan 

diterangkan secara lengkap di bawah ini. 

3.7.4.1.1 Validitas Logis 

Arikunto (2013: 80) mengemukakan bahwa “validitas logis untuk sebuah 

instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi bagi instrumen yang memenuhi 

persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran”. Untuk pengujian validitas logis 

dilakukan dengan cara menilai kesesuaian butir-butir soal dengan kisi-kisi soal 

yang telah dibuat sebelumnya. Soal yang dipakai pada saat proses penilaian dalam 

pembelajaran sebanyak 20 butir. Namun, untuk proses validiasi, soal dibuat 

paralel yang setara cakupan materi dan tingkat kesulitan soalnya dengan jumlah 

40 butir. Pengujian validitas logis dilakukan oleh penilai ahli, yaitu Mur Fatimah, 

S.Pd., M.Pd. sebagai dosen pembimbing, Afri Laila Fitrianingrum, S.Pd dan 

Rujito, S.Pd.I sebagai guru kelas III SD Negeri 01 Cikawung. Berdasarkan hasil 

penilaian dari tim penilai ahli, instrumen dinyatakan sudah layak digunakan 

sebagai instrumen penelitian untuk pengambilan data. Sesudah dinilai validitas 

logis, instrumen kemudian diujicobakan pada kelas III SD Negeri 02 Cikawung 

pada tanggal 12 Maret 2015.   

3.7.4.1.2 Validitas Empiris 

Validitas empiris adalah validitas yang dinyatakan berdasarkan hasil 

pengalaman. Validitas empiris tidak dapat diperoleh hanya dengan menyusun 

instrumen berdasarkan ketentuan seperti halnya validitas logis, namun harus 

dibuktikan melalui pengalaman (Arikunto, 2013: 81). Instrumen penelitian 
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dikatakan valid apabila telah teruji dari pengalaman, yaitu melalui sebuah uji 

coba. Untuk mengetahui validitas instrumen soal yang digunakan dalam penelitian 

ini, peneliti melakukan uji coba soal pada siswa kelas III SD Negeri 02 Cikawung. 

Setelah dilakukan uji coba instrumen, maka diperoleh data nilai hasil belajar siswa 

pada kelas uji coba. Data nilai hasil belajar siswa di kelas uji coba dapat 

dipaparkan pada Tabel 3.6 berikut ini. 

 

Tabel 3.6. Pemaparan Data Nilai Uji Coba Instrumen Tes pada Kelas Uji Coba 

No Kriteria Data Kelas Uji Coba 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Banyak Siswa 

Skor Rata-rata 

Media 

Skor Minimal 

Skor Maksimal 

Rentang 

Varians 

Standar Deviasi 

22 

70,11 

73,80 

40,00 

97,50 

57,50 

370,52 

19,25 

 

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

validitas instrumen menggunakan metode bivariate pearson (Korelasi Pearson 

Product Moment) dalam program Software Statistical Product and Service 

Solution (SPSS) versi 20. Untuk mencari validitas dengan menggunakan SPSS 

versi 20 ini melalui menu Analyze – Correlate – Bivariate. Pengambilan 

keputusan pada uji validitas dilakukan dengan batasan rtabel dengan signifikansi 

0,05 dan uji dua sisi. Untuk batasan rtable dengan jumlah n = 22 didapat rtabel 

sebesar 0,423 pada tabel r. Jika nilai korelasi lebih dari batasan yang ditentukan 

maka soal dianggap valid, sedangkan jika kurang dari batasan yang ditentukan 

maka item soal dianggap tidak valid. Kriterianya yaitu butir soal dikatakan valid 



82 

 

 

 

jika rxy ≥ rtabel pada taraf signifikansi 0,05, maka hasil rxy pada butir tertentu 

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

tidak valid. Rekap data hasil perhitungan SPSS 20 dapat dilihat pada Tabel 3.7 

dibawah ini. 

 

Tabel 3.7 Rekapitulasi Uji Validitas Soal Tes Uji Coba dengan rtabel = 0.423; 

Taraf Signifikansi 0.05 dan n = 22 

No Kriteria Nomor Soal Jumlah 

1 

 

 

2 

Valid  

 

 

Tidak Valid 

2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 

21, 22, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 

39, 40 

1, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 19, 23, 24, 25, 26, 

30, 35, 38 

25 

 

 

15 

        Sumber data: Lampiran 27 

Dari perhitungan data dengan menggunakan program SPSS 20 diperoleh 

data bahwa dari 40 butir soal terdapat 25 butir soal yang valid dan yang tidak 

valid sebanyak 15 butir soal. 

3.7.4.2 Uji Reliabilitas 

Suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan tinggi jika tes 

tersebut dapat memberikan hasil yang tetap (Arikunto, 2013: 100). Uji reliabilitas 

dilakukan pada seluruh item soal. Menurut Sugiyono (2014: 180), untuk 

mengetahui reabilitas perangkat tes soal bentuk pilihan ganda digunakan rumus 

KR-21 sebagai berikut: 

 

Keterangan:  

r1 : reabilitas instrumen keseluruhan 
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k : banyaknya item soal 

M : mean skor soal 

st
2
 : varians total 

Besar r1 dikonsultasikan dengan harga kritik product moment dengan 

menggunakan taraf signifikansi (α) = 5%. Jika r1 > rtabel, maka perangkat tes 

dikatakan reliabel. 

Dari hasil penghitungan menggunakan metode Kuder Richardson-21 (KR- 

21) diperoleh data perbandingan rhitung sebesar 0,883 lebih besar dari rtabel sebesar 

0,423. Dengan demikian, dari hasil rhitung  dibanding rtabel diperoleh rhitung > rtabel, 

maka semua butir soal dinyatakan sudah reliabel. Perhitungan soal dapat dilihat 

pada lampiran 28. 

3.7.4.3 Taraf Kesukaran 

Persoalan yang penting dalam melakukan analisis tingkat kesukaran soal 

adalah penentuan proporsi dan kriteria soal yang yang termasuk mudah, sedang, 

dan sukar (Sudjana, 2014: 135). Kriteria soal yang baik adalah soal yang tidak 

terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Untuk mengukur tingkat kesulitan soal dapat 

dilakukan dengan menghitung indeks tingkat kesulitan. Indeks tingkat kesulitan 

soal menurut Arikuto (2013: 223) dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

 

Keterangan: 

P =  indeks kesukaran 

B =  banyaknya siswa yang menjawab soal dengan betul  

 JS =  jumlah seluruh siswa peserta tes 
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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 menurut Arikunto (2013: 225) adalah 

sebagai berikut: 

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

(2) Soal dengan P 0,31 sampai 0,70 adalah soal kategori sedang,  

(3) Soal dengan P 0,71 sampai 1,00 adalah soal kategori mudah. 

Instrumen soal yang digunakan dalam penelitian ini harus memenuhi 

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

kategori mudah, kategori sedang, dan soal dengan kategori sukar. Pengujian 

tingkat kesukaran dilakukan dengan membandingkan banyaknya jumlah siswa 

yang menjawab soal benar pada setiap butir soal dibanding dengan jumlah peserta 

tes. Rekapitulasi hasil analisis tingkat kesukaran soal disajikan dalam tabel 

berikut. 

 

Tabel 3.8 Rekapitulasi Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba 

No Tingkat Soal Nomor Soal Jumlah 

1 

 

2 

 

3 

Mudah  

 

Sedang  

 

Sukar 

1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 

23, 24, 25, 25, 33, 38, 39 

2, 3, 4, 6, 10, 13, 14, 18, 21, 22, 27, 

28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37 

17, 32, 40 

18 

 

19 

 

3 

             Sumber data: Lampiran 30 

3.7.4.4 Daya Beda 

Arikunto (2013: 226) menyatakan bahwa “daya pembeda soal adalah 

kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai 
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(berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh (berkemampuan rendah)”. 

Untuk menghitung daya pembeda butir soal pilihan ganda dapat digunakan rumus: 

  

Keterangan: 

J =  jumlah peserta tes 

JA =  banyaknya peserta kelompok atas 

JB =  banyaknya peserta kelompok bawah 

 BA  =  banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan 

benar 

 BB =  banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu 

dengan benar 

PA =  proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB =  proporsi peserta kelompok bawah yang menajwab benar 

(Arikunto, 2013: 228-9). 

Untuk menafsirkan hasilnya dapat digunakan kriteria sebagai berikut:  

(1) D = 0,00 – 0,20 : jelek (poor)  

(2) D = 0,21 – 0,40 : cukup (satisfaktory)  

(3) D = 0,41 – 0,70 : baik (good)  

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

(5) D = negatif, semuanya tidak baik. 

(Arikunto, 2013: 232)  

Sebelum perhitungan daya beda soal, kelompok siswa dibagi dua menjadi 

kelompok atas dan kelompok bawah (lampiran 29). Penentuan kelompok atas dan 

bawah didasarkan pada skor hasil jawaban siswa kemudian dilakukan peringkat 
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dari skor tertinggi ke skor terendah kemudian dibagi dua menurut jumlah siswa. 

Siswa yang mendapat peringkat dari setengah jumlah siswa keatas menjadi siswa 

kelompok atas dan siswa yang mendapat peringkat dari setengah jumlah siswa 

kebawah menjadi kelompok bawah. Pengujian daya beda diperoleh dari hasil 

perhitungan jumlah jawaban benar pada kelompok atas dibanding jumlah siswa 

pada kelompok atas (PA) dikurangi hasil jumlah jawaban benar pada kelompok 

bawah dibanding jumlah siswa pada kelompok bawah (PB). Rekapitulasi hasil 

analisis daya beda soal disajikan dalam tabel berikut. 

 

Tabel 3.9 Rekapitulasi Hasil Analisis Daya Beda Soal Uji Coba 

keterangan 
Kriteria 

Baik Sekali Baik Cukup Jelek Tidak Baik 

Nomor Soal 13 2, 3, 4, 6, 14, 

17, 18, 20, 

21, 28, 29, 

31, 36, 37, 40 

1, 5, 10, 15, 

19, 22, 25, 

26, 27, 32, 

33, 34, 39 

7, 8, 9, 11, 

12, 16, 23, 

24, 30, 35, 

38 

 

Jumlah 1 soal 15 soal 13 soal 11 soal 0 soal 

           Sumber data: Lampiran 31 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Sugiyono (2013: 147), analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data tersebut ke 

dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke 

dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, selanjutnya 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain. Analisis data dalam penelitian ini meliputi: deskripsi data, uji prasyarat 
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analisis, uji kesamaan rata-rata dan analisis akhir (pengujian hipotesis). Secara 

lengkap analisis data dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut. 

3.8.1 Deskripsi Data 

Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian eksperimen untuk 

menguji apakah model CLIS efektif terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Data yang digunakan yaitu data aktivitas dan hasil belajar siswa kelas III SD 

Negeri 01 Cikawung pada materi energi, dimana kelas IIIA sebagai kelompok 

eksperimen dan IIIB sebagai kelompok kontrol. 

3.8.2 Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji 

normalitas dan uji homogenitas. Uji prasyarat analisis data dalam penelitian ini, 

baik untuk menguji normalitas maupun homogenitas data akan diolah 

menggunakan program SPSS versi 20. Uji prasyarat analisis di atas akan 

diuraikan sebagai berikut: 

3.8.2.1 Uji Normalitas 

Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui jenis statistik yang akan 

digunakan. Jika persebarannya merata, maka data tersebut berdistribusi normal 

dan analisis pengujian menggunakan statistik parametris, dalam penelitian ini 

menggunakan uji t. Bila data tidak normal, maka pengujian analisisnya 

menggunakan statistik nonparametris, dalam penelitian ini menggunakan rumus U 

Mann Whitney. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan menggunakan rumus 

uji Liliefors pada taraf signifikan 5 %. Penghitungan uji normalitas dengan rumus 

uji Liliefors dibantu menggunakan program SPSS versi 20 Menu yang digunakan 
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untuk mengetahui normalitas data adalah Analyze – Descriptive Statistics – 

Explore. Pengelolaan data dilakukan dengan melihat kolom nilai pada 

Kolmogorof-Smirnov (Priyatno, 2010: 71). Data dikatakan berdistribusi normal 

apabila nilai signifikansi yang ditunjukkan pada kolom Kolmogorof-Smirnov 

menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,05. Namun, apabila nilai signifikansi 

kurang dari 0,05, maka data dikatakan berdistribusi tidak normal (Priyatno, 2010: 

73). 

3.8.2.2 Uji Homogenitas 

Pada dasarnya uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah 

beberapa varians populasi data adalah sama atau tidak (Priyatno, 2010: 76). Uji 

homogenitas dilakukan untuk menguji kemampuan awal siswa, apakah sama atau 

berbeda. Uji homogenitas dilakukan dengan membandingkan antara kelompok 

eksperimen dengan kelompok kontrol. Dalam penelitian ini, uji homogenitas juga 

dilakukan sebagai syarat dilakukannya uji t (hipotesis).  

Uji homogenitas dapat dilakukan apabila kelompok data tersebut dalam 

distribusi normal. Untuk mengetahui homogenitas dari kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol, digunakan uji kesamaan varian (homogenitas) dengan Levene’s 

Test dalam program SPSS versi 20. Menu yang digunakan untuk mengetahui 

homogenitas adalah Analyze – Compare Means – Independent sample T test. Nilai 

homogenitas ditunjukkan melalui penghitungan dengan taraf kesalahan 5%. Jika 

nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka datanya homogen. 
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3.8.3 Analisis Akhir (Pengujian Hipotesis) 

Analisis akhir merupakan analisis yang digunakan untuk menguji hasil 

belajar IPA materi energi dari dua kelompok setelah memperoleh perlakuan. 

Selain itu, untuk menguji aktivitas belajar siswa pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Setelah dilakukan pengujian yang menunjukkan bahwa data 

berdistribusi normal dan homogen, maka dilanjutkan uji hipotesis. Uji hipotesis 1 

dan 3 dalam penelitian ini menggunakan teknik independent sample t test. 

Pengujian hipotesis dengan software SPSS versi 20, dengan menggunakan menu 

Analyze – Compare Means – Independent Sample T Test. Untuk mengetahui 

apakah Ha atau Ho diterima atau ditolak adalah dengan melihat nilai t dalam 

kolom T Test for Equality of Means. Nilai t hitung dibandingkan dengan nilai t tabel. 

Jika nilai ttabel lebih kecil dari thitung, maka dapat ditarik kesimpulan H0 diterima 

dan Ha ditolak (Riduwan, 2013: 212). Pengambilan keputusan bisa juga dilihat 

dari nilai signifikansi. Jika nilai signifikansinya > 0,05 maka Ho diterima, 

sedangkan jika nilai signifikansinya < 0,05 maka Ho ditolak (Priyatno 2010: 101). 

Jika data yang diuji ternyata berdistribusi tidak normal maka analisis akhir 

hipotesis cukup menggunakan uji nonparametris yaitu uji U Mann Whitney. 

Rumus U Mann Whitney digunakan dalam perhitungan karena akan diperlukan 

untuk menguji kemampuan generalisasi (signifikansi hasil penelitian yang berupa 

perbandingan keadaan variabel dari dua rata – rata sampel) yaitu dengan 

mengetahui harga U mana yang lebih kecil. Uji U Mann Whitney menggunakan 

menu analyze – nonparametrics test – 2 independent samples. Untuk mengetahui 

apakah Ha atau Ho diterima atau ditolak yaitu dengan melihat nilai pada kolom 
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Asymp. Sig. (2-tailed). Ketentuan dalam uji U Mann Whitney yaitu apabila Uhitung  

kurang dari Utabel atau nilai signifikansi  kurang dari 0,05, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima. Sebaliknya, apabila Uhitung lebih dari atau sama dengan Utabel atau 

nilai signifikansi lebih dari atau sama dengan 0,05, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak.  

Analisis statistik untuk uji keefektifan (hipotesis 2 dan 4) menggunakan uji 

pihak kanan. Uji pihak kanan digunakan untuk menguji kefektifan dari sebuah 

perlakuan karena hipotesis alternatif (Ha) berbunyi “lebih baik” atau “efektif” 

(Sugiyono, 2013: 309). Pada penelitian ini, peneliti melakukan uji pihak kanan 

melalui polled varian. Pengujian menggunakan polled varian akan membuktikan 

apakah hipotesis alternatif berhasil didukung atau tidak. Penghitungan polled 

varian dengan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

 = Jumlah sampel ke-1 

 = Jumlah sampel ke-2 

 = Rata-rata sampel ke-1 

 = Rata-rata sampel ke-2 

 = Varians total sampel ke-1 

 = Varians total sampel ke-2 

(Sugiyono 2014: 259) 
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Untuk mengetahui Ha diterima atau ditolak, yaitu dengan cara 

membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Jika –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel, maka Ha 

ditolak, sedangkan Ha diterima jika –thitung < - ttabel atau thitung > ttabel. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

Penutup merupakan kajian kelima dalam penelitian. Pada bab ini memuat 

tentang simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban dari hipotesis, 

berdasarkan analisis data hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Sementara itu, 

saran dalam penelitian ini berupa saran bagi guru, siswa, sekolah, dan peneliti 

lanjutan.  Pembahasan lebih mendalam mengenai bab penutup akan diuraikan 

dalam penjelasan di bawah ini.  

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian eksperimen yang telah 

dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 01 Cikawung, dapat dikemukakan 

simpulan penelitian sebagai berikut: 

(1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan aktivitas belajar IPA 

siswa kelas III materi energi antara yang menggunakan model CLIS dan 

yang menggunakan pembelajaran model konvensional. Hal ini dibuktikan 

dengan data hasil penghitungan dengan menggunakan rumus independent 

samples t test melalui program SPSS versi 20 yang menunjukkan bahwa 

model CLIS berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Pengaruh model 

CLIS terhadap hasil belajar ditandai dengan nilai thitung > ttabel (3,660 > 

2,020) dan signifikansi 0,001 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 
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ditolak dan Ha diterima.  

(2) Hasil uji pihak kanan untuk mengetahui tingkat perbedaan antara aktivitas 

belajar IPA siswa dengan penerapan model CLIS dan aktivitas belajar IPA 

siswa dengan penerapan model pembelajaran konvensional menggunakan 

rumus manual menunjukan bahwa nilai thitung sebesar 2,9179 sedangkan 

ttabel sebesar 1,683. Dari perhitungan tersebut diperoleh 2,9179 > 1,683 

(thitung > ttabel). Jadi kesimpulannya adalah Ha diterima dan Ho ditolak, atau 

aktivitas belajar IPA siswa dengan penerapan model CLIS lebih baik dari 

pada aktivitas belajar IPA siswa dengan penerapan model pembelajaran 

konvensional. 

(3) Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan hasil belajar IPA 

siswa kelas III materi energi antara yang menggunakan model CLIS dan 

yang menggunakan pembelajaran model konvensional. Hal ini dibuktikan 

dengan data hasil penghitungan dengan menggunakan rumus independent 

samples t test melalui program SPSS versi 20 yang menunjukkan bahwa 

model CLIS berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Pengaruh model 

CLIS terhadap hasil belajar ditandai dengan nilai thitung > ttabel (2,504 > 

2,020) dan signifikansi 0,016 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak dan Ha diterima. 

(4) Hasil uji pihak kanan untuk mengetahui tingkat perbedaan antara hasil 

belajar IPA siswa dengan penerapan model CLIS dan hasil belajar IPA 

siswa dengan penerapan model pembelajaran konvensional menggunakan 

rumus manual menunjukan bahwa, nilai tthitung sebesar 2,416 sedangkan 
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ttabel sebesar 1,683. Dari perhitungan tersebut diperoleh 2,416 > 1,683 

(thitung > ttabel). Jadi kesimpulannya adalah Ha diterima dan H0 ditolak, atau 

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

hasil belajar IPA siswa dengan penerapan model pembelajaran 

konvensional. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti memberikan saran-

saran agar pembelajaran dengan model CLIS dapat diterapkan dengan optimal. 

Saran peneliti berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh adalalah sebagai 

berikut: 

5.2.1 Bagi Guru 

Guru hendaknya mulai menggunakan model CLIS dalam pembelajaran. 

Hal ini didasarkan pada hasil penelitian, dimana model CLIS efektif untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Sementara itu, dalam rangka 

mendapatkan aktivitas dan hasil belajar siswa yang lebih maksimal dalam 

penerapan model CLIS  pada mata pelajaran IPA, kepada guru disarankan agar: 

(1) Menjadikan model CLIS sebagai salah satu alternatif model pembelajaran 

aktif yang dapat diterapkan di kelas. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, terbukti bahwa model pembelajaran ini efektif meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, guru hendaknya mencoba 

untuk menerapkan model CLIS dalam proses pembelajaran di kelas. 
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(2) Sebelum menerapkan model CLIS, guru hendaknya merencanakan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan baik. Guru perlu 

mempersiapkan media yang digunakan dengan baik agar tercipta 

pembelajaran yang optimal untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan.    

(3) Guru dapat mengkolaborasikan model CLIS dengan metode pembelajaran 

yang mendukung, seperti: demonstrasi, tanya jawab, dan lainnya, serta 

disesuaikan dengan karakteristik materi dan kondisi siswa. Dengan begitu, 

pembelajaran dengan model CLIS dapat menciptakan suasana pembelajaran 

yang lebih menarik dan mencapai tujuan pembelajaran dengan optimal. 

5.2.2 Bagi Siswa 

Agar model CLIS dapat berjalan dengan lancar, kepada siswa disarankan 

untuk memperhatikan tata cara pelaksanaan pembelajaran menggunakan model 

CLIS  yang disampaikan oleh guru. Dengan demikian, siswa dapat benar-benar 

mengetahui tata cara pelaksanaan model CLIS.  

5.2.3 Bagi Sekolah  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model CLIS  lebih efektif 

dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa daripada pembelajaran 

model konvensional dalam pembelajaran IPA di SD Negeri 01 Cikawung. Oleh 

karena itu, kepada pihak sekolah disarankan untuk mengambil kebijakan-

kebijakan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran dengan model CLIS.  
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5.2.4 Bagi Peneliti Lanjutan 

Bagi peneliti lanjutan yang ingin melakukan penelitian sejenis disarankan 

untuk memperhatikan kelemahan-kelemahan model CLIS. Selain itu, peneliti 

lanjutan perlu mengkaji lebih dalam mengenai model CLIS, sehingga penelitian 

yang dilakukan semakin lebih baik. 
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Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA TIDAK TERSTRUKTUR 

 

Hari, tanggal : Senin, 8 Januari 2015 

Narasumber : Afri Laila Fitriyaningrum, S.Pd. 

Tempat : SD Negeri 01 Cikawung 

 

1. Apa pendidikan terakhir yang Bapak/Ibu tempuh? 

2. Berapa jumlah siswa kelas III di sekolah Bapak/Ibu? 

3. Apa saja kendala yang Bapak/Ibu temui pada saat pembelajaran IPA? 

4. Berapa batas KKM untuk mata pelajaran IPA di sekolah bapak/ibu? 

5. Model/metode apa yang biasa Bapak/Ibu terapkan dalam pembelajaran IPA? 
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Lampiran 2 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

DINAS PENDIDIKAN 

UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN PEKUNCEN 

SD NEGERI 1 CIKAWUNG 
                Jl. Raya Ajibarang-Bumiayu Km. 03 No. 2, Telp. (0281) 571120  53164 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS IIIA SD NEGERI 01 CIKAWUNG 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

 

No. Nama Jenis Kelamin 

1 Nofitri Puji Astuti P 

2 Arby Priyanto L 

3 Alif Anan Maulana L 

4 Amelia Ayunda Amertiani P 

5 Anisa Ayu Ratna Sari P 

6 Dava Dwi Prasetyo L 

7 Fina Fadlilah Milizah P 

8 Ilham Derajat L 

9 Inayah Najmi Zakia P 

10 Januar Anggyta Adkhisahfa L 

11 Kintan Nurizki Milanisti L 

12 Ladia Najwa P 

13 Mutiara Rodhotul Safa P 

14 Pradiski Altita Putri P 

15 Rahma Fitri Ramadhan P 

16 Rauf Fauzi L 

17 Roni Saputra L 

18 Tati Afriliyani P 

19 Uni Nur Khaliza P 

20 Vasha Alfian Dwi Ratna P 

21 Wanda Diaz Safitri Istiqomah P 

22 Bagas Lintang Ramadhan L 
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Lampiran 3 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

DINAS PENDIDIKAN 

UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN PEKUNCEN 

SD NEGERI 1 CIKAWUNG 
                  Jl. Raya Ajibarang-Bumiayu Km. 03 No. 2, Telp. (0281) 571120  53164 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS IIIB SD NEGERI 01 CIKAWUNG 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

 

No. Nama Jenis Kelamin  

1 Amanda Nur Safitri P 

2 Janu Setio Priambudi L 

3 Arjun Septian L 

4 Cantika Amelia Putri P 

5 Danang Prasetyo L 

6 Deswitha Mugiyanti P 

7 Fajar Catur Setyadi L 

8 Fajar Rizky Pebrianto L 

9 Galih Praba Rahmadha L 

10 Gladis Novyyanti Salsya P 

11 Jihan Khairana P 

12 Jyanuar Aji Pangestu L 

13 Santi Agustiyani P 

14 Syiam Tri Hidayat L 

15 Tsani Istiatul Hidayat P 

16 Wahyu Firly Fransisca P 

17 Zafani Zahra P 

18 Zhafran Rafi Hafina L 

19 Deswita Naysila Putri P 

20 Lindya Ariesta P 

21 Muhammad Fatih L 
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Lampiran 4 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

DINAS PENDIDIKAN 

UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN PEKUNCEN 

SD NEGERI 2 CIKAWUNG 
Jl. Raya Cikawung – Karanganyar  53164 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS III SD NEGERI 02 CIKAWUNG TAHUN 

PELAJARAN 2014/2015 

 

No. Nama Jenis Kelamin 

1 Ahmarifa Dwi Nurudin L 

2 Andinar Dwi Kamba L 

3 Desmita Dwi Afitayani P 

4 Fitri Aurelia Ramadani P 

5 Heru  L 

6 Aldi Nur Fajri L 

7 Mahardika  L 

8 Maful Rozia L 

9 Marsha Dea P 

10 Mita Sefianingsih P 

11 Puput Putri P 

12 Rafli Fian L 

13 Regita Natya P 

14 Riko Aprilianto L 

15 Safril Radit Tian L 

16 Sartika Zahra P 

17 Satrio Risai Sagara L 

18 Tian  L 

19 Windi Awalia Putri P 

20 Wisnu Aldi Saputra L 

21 Yosi P P 

22 Afrizal  L 
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Lampiran 5 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

DINAS PENDIDIKAN 

UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN PEKUNCEN 

SD NEGERI 1 CIKAWUNG 
                  Jl. Raya Ajibarang-Bumiayu Km. 03 No. 2, Telp. (0281) 571120  53164 

 

DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL KELAS IIIA 

SD NEGERI 01 CIKAWUNG TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

 

No. Nama Nilai  

1 Nofitri Puji Astuti 65 

2 Arby Priyanto 60 

3 Alif Anan Maulana 63 

4 Amelia Ayunda Amertiani 63 

5 Anisa Ayu Ratna Sari 63 

6 Dava Dwi Prasetyo 78 

7 Fina Fadlilah Milizah 75 

8 Ilham Derajat 73 

9 Inayah Najmi Zakia 83 

10 Januar Anggyta Adkhisahfa 68 

11 Kintan Nurizki Milanisti 63 

12 Ladia Najwa 62 

13 Mutiara Rodhotul Safa 66 

14 Pradiski Altita Putri 65 

15 Rahma Fitri Ramadhan 91 

16 Rauuf Fauzi 78 

17 Roni Saputra 66 

18 Tati Afriliyani 58 

19 Uni Nur Khaliza 65 

20 Vasha Alfian Dwi Ratna 60 

21 Wanda Diaz Safitri Istiqomah 60 

22 Bagas Lintang Ramadhan 60 

Rata-rata 67.5 
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Lapiran 6 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

DINAS PENDIDIKAN 

UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN PEKUNCEN 

SD NEGERI 1 CIKAWUNG 
                  Jl. Raya Ajibarang-Bumiayu Km. 03 No. 2, Telp. (0281) 571120  53164 

 

DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL KELAS IIIB 

SD NEGERI 01 CIKAWUNG TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

 

No. Nama Nilai 

1 Amanda Nur Safitri 54 

2 Janu Setio Priambudi 60 

3 Arjun Septian 77 

4 Cantika Amelia Putri 60 

5 Danang Prasetyo 70 

6 Deswitha Mugiyanti 74 

7 Fajar Catur Setyadi 70 

8 Fajar Rizky Pebrianto 51 

9 Galih Praba Rahmadha 80 

10 Gladis Novyyanti Salsya 83 

11 Jihan Khairana 74 

12 Jyanuar Aji Pangestu 83 

13 Santi Agustiyani 60 

14 Syiam Tri Hidayat 54 

15 Tsani Istiatul Hidayat 81 

16 Wahyu Firly Fransisca 70 

17 Zafani Zahra 83 

18 Zhafran Rafi Hafina 83 

19 Deswita Naysila Putri 63 

20 Lindya Ariesta 60 

21 Muhammad Fatih 53 

Rata-rata 68.7 
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Lampiran 7 

Uji Kesamaan Rata-rata 

1. Penghitungan Uji Kesamaan secara Empiris 

Data Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Rata-rata Nilai Ujian Akhir Semester 

Gasal Kelas III 2014/2015 

67.5 68.7 

  

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 tahun pelajaran 2014/2015 yaitu 1,2, sehingga dapat disimpulkan 

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

2. Penghitungan Uji Kesamaan secara statistik menggunakan SPSS 20 

T-TEST 

  /TESTVAL=67.5 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=kontrol 

  /CRITERIA=CI(.95). 

T-Test 
[DataSet0]  

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Kontrol 21 68.71 11.301 2.466 

One-Sample Test 

 Test Value = 67.5 

t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

Kontrol .492 20 .628 1.214 -3.93                   6.36 

ttabel= 2.08596 

-ttabel  ≤  thitung  ≤  ttabel  

 -2.08596 ≤ 0,492 ≤ 2.08596 

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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SILABUS PEMBELAJARAN 

Nama Sekolah : SD Negeri 01 Cikawung 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas : III  

Semester : Genap 

Alokasi Waktu : 4 JP 

Standar Kompetensi : 4. Memahami berbagai cara gerak benda, hubungan dengan energi, dan sumber energi. 

Kompetensi Dasar : 4.2  Mendiskripsikan hasil pengamatan tentang pengaruh energi panas, gerak, dan getaran dalam kehidupan 

  sehari-hari. 

Materi Pokok : Energi dan Pengaruhnya dalam Kehidupan Sehari-hari 

Pengalaman Belajar 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber dan 

Media Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

Melakukan percobaan 

adanya pengaruh energi 

dalam kehidupan sehari-

hari. 

 

Melakukan percobaan 

bahwa energi itu ada, 

tidak dapat dilihat, tetapi 

dapat dirasakan. 

Menunjukkan adanya 

pengaruh energi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

 

Menyimpulkan bahwa 

energi itu ada, tidak 

dapat dilihat, tetapi 

dapat dirasakan. 

Objektif  

 

Uji Petik 

Kerja Produk 

Apa sebab buku yang 

diletakkan di halaman 

sekolah terasa panas? 

 

Buatlah talang air dari 

selembar kertas. Letakkan 

sepotong kapur di atasnya. 

4 jp x 35 

Menit 
 

 

L
am

p
iran

 8
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PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN KELAS KONTROL 

 
Nama Sekolah : SD Negeri 01 Cikawung 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas : III 

Semester : Genap 

Alokasi Waktu : 4 JP 

Standar Kompetensi : 4. Memahami berbagai cara gerak benda, hubungan dengan energi, dan sumber energi. 

Kompetensi Dasar : 4.2  Mendiskripsikan hasil pengamatan tentang pengaruh energi panas, gerak, dan getaran dalam kehidupan 

  sehari-hari. 

Materi 

Pokok 
Indikator  Kegiatan Belajar Media 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber  Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

Energi dan 

Pengaruhnya 

dalam 

Kehidupan 

Sehari-hari 

4.2.1 

Mengidentifikasi 

bentuk-

bentuk 

energi dan 

pengaruhnya 

dalam 

kehidupan 

1. Guru 

mendemonstrasikan 

bentuk-bentuk energi.  

2. Guru memberi 

penjelasan mengenai 

hasil demonstrasi 

yang telah dilakukan. 

3. Guru membentuk 

Dua helai 

kain, air, 

mangkuk, 2 

gelas bekas 

air mineral, 

senar 

(benang 

layangan), 

- Soal 

evaluasi 

- Lembar 

pengamata

n aktivitas 

siswa 

Berilah 2 

contoh 

pengaruh 

energi panas 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari! 

 

2 jp x 

35 

Menit 

Rositawaty 

dan Aris. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam untuk 

Kelas III 

SD/MI. 

Jakarta: 

L
am

p
iran

 9
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Materi 

Pokok 
Indikator  Kegiatan Belajar Media 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber  Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

sehari-hari. 

 

 

 

 

 

 

 

siswa menjadi 4 

kelompok 

4. Guru membagikan 

lembar kerja yang 

berisi pertanyan-

pertanyaan 

sehubungan dengan 

materi. 

5. Siswa mendiskusikan 

jawaban yang ada 

dalam lembar kerja 

6. Siswa menyampaikan 

hasil diskusi di depan 

kelas 

7. Guru bertanya kepada 

siswa tentang hal-hal 

yang belum dipahami 

mengenai materi yang 

telah dipelajari. 

kertas, 

kipas, 

senter, 

kardus bekas 

pasta gigi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional 

 

Priyono dan 

Titik. 2008. 

Ilmu 

Pengetahuan 

Alam untuk 

SD dan MI 

Kelas III. 

Jakarta: 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional 

 

Arifin, Mimin 

Nurjhani, dan 

Muslim. 2008. 

Ilmu 

Pengetahuan 

Alam dan 
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Materi 

Pokok 
Indikator  Kegiatan Belajar Media 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber  Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

Lingkunganku. 

Jakarta: 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional 

Sifat-sifat 

energi 

4.2.2 

Mengidentifikasi 

energi itu 

ada, tidak 

dapat dilihat, 

tetapi dapat 

dirasakan, 

dan energi 

dapat diubah 

bentuknya. 

1. Guru melakukan 

demonstrasi tentang 

sifat-sifat energi.  

2. Guru memberi 

penjelasan mengenai 

hasil demonstrasi 

yang telah dilakukan. 

3. Guru membentuk 

siswa menjadi 4 

kelompok 

4. Guru membagikan 

lembar kerja yang 

berisi pertanyan-

pertanyaan 

sehubungan dengan 

materi. 

5. Siswa mendiskusikan 

Kertas, 

gunting, 

kipas 

Lilin, korek 

api, kertas 

bentuk 

spiral, 

benang, lidi, 

tatakan lilin 

 

- Soal 

evaluasi 

- Lembar 

pengamata

n aktivitas 

siswa 

Kegiatan apa 

yang 

membuktikan 

energi itu ada? 

 

2 jp x 

35 

Menit 

Rositawaty 

dan Aris. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam untuk 

Kelas III 

SD/MI. 

Jakarta: 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional 

 

Priyono dan 

Titik. 2008. 

Ilmu 

Pengetahuan 

Alam untuk 
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Materi 

Pokok 
Indikator  Kegiatan Belajar Media 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber  Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

jawaban yang ada 

dalam lembar kerja 

6. Siswa menyampaikan 

hasil diskusi di depan 

kelas 

7. Guru bertanya kepada 

siswa tentang hal-hal 

yang belum dipahami 

mengenai materi yang 

telah dipelajari. 

SD dan MI 

Kelas III. 

Jakarta: 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional 

 

Arifin, Mimin 

Nurjhani, dan 

Muslim. 2008. 

Ilmu 

Pengetahuan 

Alam dan 

Lingkunganku. 

Jakarta: 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional 
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PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN 

 

Nama Sekolah : SD Negeri 01 Cikawung 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas : III  

Semester : Genap 

Alokasi Waktu : 4 JP 

Standar Kompetensi : 4. Memahami berbagai cara gerak benda, hubungan dengan energi, dan sumber energi. 

Kompetensi Dasar : 4.2  Mendiskripsikan hasil pengamatan tentang pengaruh energi panas, gerak, dan getaran dalam kehidupan 

  sehari-hari. 

Materi 

Pokok 
Indikator  Kegiatan Belajar Media 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber  Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

Energi dan 

Pengaruhny

a dalam 

Kehidupan 

Sehari-hari 

4.2.1 

Mengidentifikasi 

bentuk-bentuk 

energi dan 

pengaruhnya 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

 

 

 

 

1. Mengeksplorasi 

pengetahuan siswa 

melalui 

demonstrasi  

(Orientasi) 

2. Melakukan Tanya 

jawab seputar 

bentuk energi dan 

pengaruhnya 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

(pemunculan 

Dua helai 

kain, air, 

mangkuk, 2 

gelas bekas 

air mineral, 

senar (benang 

layangan), 

kertas, kipas, 

senter, kardus 

bekas pasta 

gigi. 

 

- Soal 

evaluasi 

- Lembar 

pengamata

n aktivitas 

siswa  

 

 

Berilah 2 

contoh 

pengaruh 

energi panas 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari! 

 

 

 

 

 

2 jp x 

35 

Menit 

Rositawaty 

dan Aris. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam untuk 

Kelas III 

SD/MI. 

Jakarta: 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional 

 

L
am

p
iran

 1
0
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Materi 

Pokok 
Indikator  Kegiatan Belajar Media 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber  Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 

 

gagasan) 

3. Guru membagikan 

lembar kerja yang 

berisi pertanyan-

pertanyaan 

sehubungan 

dengan materi. 

4. Siswa berdiskusi 

jawaban yang ada 

di lembar 

kerja.(pengungkap

an dan pertukaran 

gagasan) 

5. Siswa mencari 

beberapa 

perbedaan antara 

konsep awal 

mereka dengan 

konsep ilmiah 

yang ada dalam 

buku teks 

berdasarkan hasil 

  

 

Priyono dan 

Titik. 2008. 

Ilmu 

Pengetahuan 

Alam untuk 

SD dan MI 

Kelas III. 

Jakarta: 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional 

 

Arifin, 

Mimin 

Nurjhani, dan 

Muslim. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam dan 

Lingkungank

u. Jakarta: 

Departemen 



156 

 

 

 

Materi 

Pokok 
Indikator  Kegiatan Belajar Media 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber  Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

diskusi 

(pembukaan ke 

situasi konflik). 

6. Siswa melakukan 

percobaan 

mengamati 

bentuk-bentuk 

energi secara 

langsung 

(konstruksi 

gagasan baru dan 

evaluasi). 

7. Siswa 

menyampaikan 

hasil percobaan di 

depan kelas dan 

kelompok lainnya 

menanggapi 

(penerapan 

gagasan). 

8. Guru bertanya 

jawab kepada 

Pendidikan 

Nasional 
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Materi 

Pokok 
Indikator  Kegiatan Belajar Media 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber  Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

siswa seputar 

bentuk energi dan 

pengaruhnya 

dalam kehidupan 

sehari-hari untuk 

memantapkan 

gagasan 

(pemantapan 

gagasan). 

Sifat-sifat 

energi 

 

4.2.2 

Mengidentifikasi 

energi itu ada, 

tidak dapat 

dilihat, tetapi 

dapat 

dirasakan, dan 

energi dapat 

diubah 

bentuknya. 

1. Mengeksplorasi 

pengetahuan siswa 

melalui 

demonstrasi  

(Orientasi) 

2. Melakukan Tanya 

jawab seputar 

sifat-sifat energi 

(pemunculan 

gagasan) 

3. Guru membagikan 

lembar kerja yang 

berisi pertanyan-

Kertas, 

gunting, 

kipas 

Lilin, korek 

api, kertas 

bentuk spiral, 

benang, lidi, 

tatakan lilin 

 

- Soal 

evaluasi 

- Lembar 

pengamata

n aktivitas 

siswa  

 

Kegiatan apa 

yang 

membuktikan 

energi itu ada? 

 

2 jp x 

35 

Menit 

Rositawaty 

dan Aris. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam untuk 

Kelas III 

SD/MI. 

Jakarta: 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional 

 

Priyono dan 
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Materi 

Pokok 
Indikator  Kegiatan Belajar Media 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber  Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

pertanyaan 

sehubungan 

dengan materi. 

4. Siswa berdiskusi 

jawaban yang ada 

di lembar 

kerja.(pengungkap

an dan pertukaran 

gagasan) 

5. Siswa mencari 

beberapa 

perbedaan antara 

konsep awal 

mereka dengan 

konsep ilmiah 

yang ada dalam 

buku teks 

berdasarkan hasil 

diskusi 

(pembukaan ke 

situasi konflik). 

6. Siswa melakukan 

Titik. 2008. 

Ilmu 

Pengetahuan 

Alam untuk 

SD dan MI 

Kelas III. 

Jakarta: 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional 

 

Arifin, 

Mimin 

Nurjhani, dan 

Muslim. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam dan 

Lingkungank

u. Jakarta: 

Departemen 

Pendidikan 
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Materi 

Pokok 
Indikator  Kegiatan Belajar Media 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber  Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

percobaan tentang 

sifat-sifat energi 

(konstruksi 

gagasan baru dan 

evaluasi). 

7. Siswa 

menyampaikan 

hasil percobaan di 

depan kelas dan 

kelompok lainnya 

menanggapi 

(penerapan 

gagasan). 

8. Guru bertanya 

jawab kepada 

siswa seputar 

sifat-sifat energi 

(pemantapan 

gagasan). 

Nasional 
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Lampiran 11 

 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

Mata Pelajaran IPA 

Pembelajaran Model CLIS di Kelas Eksperimen 

Pertemuan Ke-1 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

Tri Widya Wisnu Wardani 

1401411166 

 

 

 

 

 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan Pendidikan : SDN 01 Cikawung 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : IIIA/2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (2 jam pelajaran) 

 

A. Standar Kompetensi 

4. Memahami berbagai cara gerak benda, hubungan dengan energi, dan sumber 

energi. 

 

B. Kompetensi Dasar 

4.2 Mendiskripsikan hasil pengamatan tentang pengaruh energi panas, gerak, 

dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. 

 

C. Indikator 

4.2.1 Mengidentifikasi bentuk-bentuk energi dan pengaruhnya dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru tentang pengertian energi, 

siswa dapat menjelaskan pengertian energi. 

2. Melalui tanya jawab tentang energi, siswa dapat menyebutkan bentuk-

bentuk energi. 

3. Melalui kegiatan percobaan pengaruh energi, siswa dapat membuktikan 

adanya pengaruh energi dalam kehidupan sehari-hari. 

 

E. Materi Ajar 

Energi dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari (terlampir) 

 

F. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sumber Pembelajaran: 
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a. Silabus IPA kelas III 

b. Rositawaty dan Aris. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk Kelas III 

SD/MI. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 

c. Priyono dan Titik. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD dan MI 

Kelas III. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 

d. Arifin, Mimin Nurjhani, dan Muslim. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 

dan Lingkunganku. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Media Pembelajaran:  

a. Dua helai kain    

b. Air      

c. Mangkok      

d. Senter 

e. Kardus bekas pasta gigi 

f. Baling-baling kertas 

g. Telepon mainan 

 

G. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran : Children Learning In Science (CLIS) 

2. Metode Pembelajaran : ceramah, tanya jawab, demonstrasi, percobaan, 

dan diskusi. 

 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Metode  

Pendahuluan 1. Guru mengondisikan siswa berdoa 

menurut agama dan kepercayaan 

masing-masing. 

2. Guru melaukan presensi terhadap siswa. 

3. Memberikan    apersepsi,    dengan    

cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

yang berkaitan dengan materi yang akan 

dibahas.  

a. Apakah kalian menyalakan lilin pada 

saat mati lampu? 

b. Apa yang menyebabkan lilin 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

Tanya jawab 



163 

 

 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Metode  

meleleh? 

c. Hari ini kita akan mempelajari energi 

dan pengaruhnya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Inti 1. Eksplorasi 

a. Guru bertanya jawab dengan siswa 

seputar pengertian energi dan bentuk-

bentuknya. 

Tahap Orientasi 
b. Guru mendemonstrasikan bentuk 

energi panas. 

“Anak-anak, perhatikan lilin yang Ibu 

bawa. Jika Ibu menyalakan lilin ini, 

Perhatikan apa yang terjadi pada lilin? 

Apa yang kalian rasakan bila 

meletakan telapak tangan di atas api 

lilin?” 

Tahap Pemunculan Gagasan 

c. Guru mengajukan tanya jawab seputar 

bentuk energi dan pengaruhnya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

1) ”Energi panas memberi banyak 

manfaat. Coba sebutkan manfaat 

energi panas dalam kehidupan!” 

2) ”bagaimana dengan energi cahaya? 

Apakah energi cahaya juga 

berpengaruh dalam kehidupan 

kita?” 

 

2. Elaborasi 

Tahap Pengungkapan dan Pertukaran 

Gagasan 

a. Guru membentuk siswa menjadi ke 

dalam  5 kelompok dengan 

beranggotakan 4-5 siswa. 

b. Guru membagikan lembar kerja yang 

berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

harus diselesaikan masing-masning 

kelompok. 

c. Siswa berdiskusi jawaban yang ada di 

lembar kerja. 

Tahap Pembukaan ke Situasi Konflik 

d. Siswa mencari beberapa perbedaan 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 menit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya jawab  

 

 

 

Demonstrasi 

 

 

Tanya jawab 

 

 

 

 

 

Tanya jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Metode  

antara konsep awal mereka dengan 

konsep ilmiah yang ada dalam buku 

teks. 

Tahap Konstruksi Gagasan Baru dan 

Evaluasi 

e. Guru memberikan penjelasan tentang 

langkah-langkah menjawab 

pertanyaan pada lembar kerja melalui 

percobaan secara berkelompok. 

f. Siswa melakukan percobaan dengan 

bimbingan guru. 

Tahap Penerapan Gagasan 

g. Siswa menyampaikan hasil percobaan 

di depan kelas dan kelompok lain 

menanggapi. 

3. Konfirmasi 

Tahap Pemantapan Gagasan 

a. Guru mengungkapkan salah satu 

konsepsi awal siswa kemudian 

membandingkan dengan hasil 

percobaan. 

b. Guru bertanya jawab kepada siswa 

mengenai materi yang telah dipelajari 

untuk memantapkan gagasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

Ceramah  

 

 

 

Percobaan  

 

 

 

 

 

 

 

Ceramah  

 

 

 

Tanya jawab 

Penutup 1. Guru bersama siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran.  

2. Guru     melakukan     evaluasi     terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan, 

dengan cara memberikan soal tes 

formatif. 

3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

20 menit 

 

Ceramah 

 

Latihan  

 

I. Penilaian 

1. Prosedur penilaian : Tes 

2. Jenis Penilaian          :  

a. Penilaian Proses : Pengamatan aktivitas siswa 

b. Penilaian Hasil : Tes Formatif 

3. Bentuk Tes  : Tes uraian 

4. Alat Tes   : Soal uraian (terlampir) 
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5. Kunci Jawaban  : terlampir 

6. Skor Penilaian  : terlampir 

 

              Cikawung, 1 April  2015 

     

 

Mengetahui, 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

LEMBAR KERJA SISWA I 

 

 

 

 

 

Peristiwa 1 

Hari Minggu cuaca sangat cerah. Sella mencuci dua buah selimut yang tebalnya 

sama berwarna merah dan biru. Setelah itu Sella menjemur selimut yang berwarna 

merah di halaman rumahnya yang panas. Akan tetapi selimut yang berwarna biru 

dijemur di dalam rumahnya karena di halaman rumah sudah tidak ada tempat 

untuk menjemur. Kemudian pada siang hari kedua selimut itu diangkat dari 

jemuran. Bagaimana keadaan  selimut merah setelah diangkat dari jemuran yang 

ada di halaman rumah? Bagaimana keadaan selimut biru setelah diangkat dari 

jemuranyang ada di dalam rumah? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Apa yang menyebabkan hal itu dapat terjadi? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Peristiwa 2 

Kemarin Danu membuat baling-baling mainan dari kertas. Setelah jadi Danu 

memainkan baling-baling kertas itu dengan membawanya berlari-lari. Apa yang 

terjadi pada baling-baling kertas itu ketika dibawa Danu berlari? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Apa yang menyebabkan hal itu dapat terjadi? 

Nama anggota kelompok: 

1………………… 

2………………… 

3……….………… 

4………………… 

Kelas: ………….. 
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……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Peristiwa 3 

Ibu memiliki sebuah kardus yang tertutup rapat dan di dalam  kardus itu gelap dan 

berisi sebuah benda. Karena penasaran apa isinya, lalu Dedi mengintipnya dengan 

melubangi kardus sedikit. Tetapi Dedi tidak dapat melihat isi kardus karena gelap. 

Kemudian Dedi mengambil senter dan mengarahkan pada bagian dalam kardus. 

Bagaimana keadaan di dalam kardus sekarang?Apakah benda yang ada di dalam 

kardus dapat terlihat? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Apa yang menyebabkan hal itu dapat erjadi? 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

 

Peristiwa 4 

Beberapa hari yang lalu, Beni dan Banu membuat mainan telpon-telponan dari 

dua buah gelas plastik bekas air mineral. Dua buah plastik itu dihubungkan 

dengan senar. Selanjutnya Beni dan Banu berbicara melalui gelas tersebut. 

Caranya yaitu gelas yang satu ditempel pada salah satu telinga Beni. Lalu gelas 

yang kedua ditempel pada telinga Banu. Setelah itu Beni berbicara pada Banu 

melalui gelas tersebut. Apakah Banu dapat mendengar suara Beni? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Apa yang menyebabkan hal itu dapat terjadi? 

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

  



168 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA II 

 

 

 

 

 

Tujuan 

Mengamati pengaruh energi panas. 

Alat dan Bahan 

1. Air 

2. Mangkuk 

3. 2 helai kain 

Langkah Kerja 

1. Celupkan kedua helai kain ke dalam mangkuk berisi air.  

2. Jemur satu kain di bawah sinar matahari dan kain satunya di tempat yang teduh.  

3. Tunggu beberapa menit. Amati keadaan kedua kain tersebut! 

 

1. Bagaimana keadaan kain yang dijemur di bawah sinar matahari? 

2. Bagaimana keadaan kain yang dijemur di tempat teduh? 

3. Apakan panas matahari bisa mengeringkan kain yang basah? 

4. Energi apa yang dihasilkan matahari? 

Jawaban 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Nama anggota kelompok: 

1……………………… 

2……………………… 

3……………………… 

4……………………… 

Kelas: ………….. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

 

 

 

 

Tujuan 

Mengamati pengaruh energi gerak. 

Alat dan Bahan 

1. Kertas 

2. Kipas 

Langkah Kerja 

1. Peganglah kertas di tangan 

2. Ayunkan kipas ke atas dan ke bawah di sekitar kertas 

3. Amati amati apa yang terjadi pada kertas! 

 

1. Apa yang terjadi pada kertas saat kipas di gerakan di sekitar kertas? 

2. Energi apa yang dihasilkan oleh kipas? 

Jawaban 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama anggota kelompok: 

1……………………… 

2……………………… 

3……………………… 

4……………………… 

Kelas: ………….. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

 

 

 

 

Tujuan 

Mengamati pengaruh energi bunyi. 

Alat dan Bahan 

1. 2 buah gelas bekas air mineral yang sudah dilubangi bagian bawahnya 

2. Benang sepanjang 1 meter 

Langkah Kerja 

1. Hubungkan dua gelas bekas air mineral dengan menggunakan benang. 

Benang dimasukan melalui lubang di bawah gelas bekas, kemudian diikat. 

2. Minta bantuan temanmu untuk memegang salah satu gelas. 

3. Selanjutnya, kamu berdiri di dekat temanmu pada jarak 1 meter. 

4. Tempelkan satu gelas yang kamu pegang di pada telinga dan suruh temanmu 

untuk berbicara. lakukan secara bergantian 

 

1. Apakah kamu dapat mendengarkan suara temanmu? 

2. Apakah temanmu dapat mendengar suaramu? 

3. Apa yang menyebabkan kamu dapat mendengar suara temanmu? 

Jawaban 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Nama anggota kelompok: 

1……………………… 

2……………………… 

3……………………… 

4……………………… 

Kelas: ………….. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

 

 

 

 

Tujuan 

Mengamati pengaruh energi cahaya. 

Alat dan Bahan 

1. Senter 

2. Kardus bekas pasta gigi 

Langkah Kerja 

1. Buka salah satu tutup kardus bekas pasta gigi 

2. Nyalakan senter 

3. Arahkan senter yang telah menyala bagian dalam kardus melalui tutup yang 

telah dibuka 

4. Amati bagian dalam kardus pada saat terkena cahaya dari senter! 

 

1. Apakah senter yang menyala mempengaruhi keadaan di dalam kardus? 

2. Apakan bagian dalam kardus menjadi terang? 

Jawaban 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Nama anggota kelompok: 

1……………………… 

2……………………… 

3……………………… 

4……………………… 

Kelas: ………….. 
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Lampiran 12 

 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

Mata Pelajaran IPA 

Pembelajaran Model CLIS di Kelas Eksperimen 

Pertemuan Ke-2 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

Tri Widya Wisnu Wardani 

1401411166 

 

 

 

 

 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan Pendidikan : SDN 01 Cikawung 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : IIIA/2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (2 jam pelajaran) 

 

A. Standar Kompetensi 

4. Memahami berbagai cara gerak benda, hubungan dengan energi, dan sumber 

energi. 

 

B. Kompetensi Dasar 

4.2 Mendiskripsikan hasil pengamatan tentang pengaruh energi panas, gerak, 

dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. 

 

C. Indikator 

4.2.2   Mengidentifikasi energi itu ada, tidak dapat dilihat, tetapi dapat 

dirasakan, dan energi dapat diubah bentuknya. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru tentang sifat-sifat energi, 

siswa dapat menyebutkan sifat-sifat energi. 

2. Melalui kegitan percobaan tentang sifat-sifat energi, siswa dapat 

membuktikan sifat-sifat energi. 

 

E. Materi Ajar 

Sifat-sifat energi 

 

F. Sumber dan Media/Alat Peraga Pembelajaran 

1. Sumber pembelajaran 

a. Silabus IPA kelas III 
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b. Rositawaty dan Aris. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk Kelas III 

SD/MI. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 

c. Priyono dan Titik. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD dan MI 

Kelas III. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 

d. Arifin, Mimin Nurjhani, dan Muslim. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 

dan Lingkunganku. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 

2. Media pembelajaran:  

a. Kertas potong kecol-kecil 

b. Kertas  

c. Lilin 

d. Korek api 

e. Kertas bentuk spiral 

 

G. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran : CLIS (Children Learning In Science) 

2. Metode Pembelajaran : ceramah, tanya jawab, demonstrasi, percobaan, 

dan diskusi. 

 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Metode  

Pendahuluan 1. Guru mengondisikan siswa 

berdoa menurut agama dan 

kepercayaan masing-masing. 

2. Guru melaukan presensi terhadap 

siswa. 

3. Memberikan    apersepsi,    

dengan    cara mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi yang 

akan dibahas.  

a. “Anak-anak apa yang kalian 

rasakan setelah melakukan 

olahraga?” 

b. “Apa yang kamu lakukan agar 

tidak merasa panas?  

5 menit 

 

 

 

 

 

 

Tanya jawab 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Metode  

c. “Nah pada saat kalian 

mengipas badan kalian, 

ternyata ada energi. Apa kalian 

dapat melihat wujud nyata 

energi itu seperti apa?”  

4. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

Inti 1. Eksplorasi 

Tahap Orientasi 
a. Guru memimpin siswa untuk 

malakukan kegiatan menggosok 

kedua telapak tangan. 

“Anak-anak, coba kalian 

tempelkan kedua telapak tangan 

di pipi? Sekarang ayo gosok-

gosok kedua telapak tangan kita. 

Tempelkan kedua telapak 

tangan di pipi. Adakah 

perbedaan yang kalian rasakan 

saat telapak tangan sebelum dan 

sesudah di gosok? ” 

Tahap Pemunculan Gagasan 

b. Guru mengajukan tanya jawab 

seputar sifat-sifat energi. 

 

2. Elaborasi 

Tahap Pengungkapan dan 

Pertukaran Gagasan 

a. Guru membentuk siswa menjadi 

ke dalam  5 kelompok dengan 

beranggotakan 4-5 siswa. 

b. Guru membagikan lembar kerja 

yang berisi pertanyaan-

pertanyaan yang harus 

diselesaikan masing-masing 

kelompok. 

c. Siswa berdiskusi jawaban yang 

ada di lembar kerja. 

Tahap Pembukaan ke Situasi 

Konflik 

d. Siswa mencari beberapa 

perbedaan antara konsep awal 

mereka dengan konsep ilmiah 

yang ada dalam buku teks. 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 menit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya jawab  

 

 

Demonstrasi 

 

 

Tanya jawab 

 

 

 

 

 

Tanya jawab 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Metode  

Tahap Konstruksi Gagasan 

Baru dan Evaluasi 

e. Guru memberikan penjelasan 

tentang langkah-langkah 

menjawab pertanyaan pada 

lembar kerja melalui percobaan 

secara berkelompok. 

f. Siswa melakukan percobaan 

dengan bimbingan guru. 

Tahap Penerapan Gagasan 

g. Siswa menyampaikan hasil 

percobaan di depan kelas dan 

kelompok lain menanggapi. 

3. Konfirmasi 

Tahap Pemantapan Gagasan 

c. Guru mengungkapkan salah satu 

konsepsi awal siswa kemudian 

membandingkan dengan hasil 

percobaan. 

d. Guru bertanya jawab kepada 

siswa mengenai materi yang 

telah dipelajari untuk 

memantapkan gagasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

Ceramah  

 

 

 

Percobaan  

 

 

 

 

 

 

 

Ceramah  

 

 

 

Tanya jawab 

Penutup 1. Guru bersama siswa 

menyimpulkan materi 

pembelajaran.  

2. Guru     melakukan     evaluasi     

terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan, dengan cara 

memberikan soal tes formatif. 

3. Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan mengucapkan salam. 

20 menit 

 

Ceramah 

 

Latihan  

 

I. Penilaian 

1. Prosedur penilaian : Tes 

2. Jenis Penilaian          :  

a. Penilaian Proses : Pengamatan aktivitas siswa 

b. Penilaian Hail : Tes Formatif 

3. Bentuk Tes  : Tes uraian 

4. Alat Tes   : Soal uraian (terlampir) 
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5. Kunci Jawaban  : terlampir 

6. Skor Penilaian  : terlampir 

 

 

 

               Cikawung, 8 April  2015 

     

 

Mengetahui, 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

LEMBAR KERJA SISWA I 

 

 

 

 

 

 

Peristiwa 1 

Devi menggosok-gosokkan dua buah batu selama lima menit. Setelah itu Devi 

menempelkan batu itu pada kulit tangannya. Kira-kira apa yang dirasakan oleh 

Devi?  

……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 

Apa yang menyebabkan hal itu dapat terjadi? 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
 

Peristiwa 2 

Bobi membuat percobaan kertas spiral dari kertas manila yang digunting menjadi 

bentuk lingkaran seperti obat  nyamuk. Kemudian kertas itu digantung di atas 

lilin yang menyala dengan cara atasnya diikat dengan benang yang digantungkan 

pada lidi. Atur jaraknya jangan sampai kertas spiral itu terkena lilin. Amati apa 

yang terjadi setelah beberapa menit kertas itu digantungkan di atas lilin. Apakah  

kertas itu tetap diam? 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

Apa yang menyebabkan hal itu dapat terjadi? 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 

Nama anggota kelompok: 

1……………………… 

2……………………… 

3……………………… 

4……………………… 

Kelas: ………….. 
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Peristiwa 3 

Joni dan Jono sedang bermain  potongan  kertas kecil-kecil.  Kemudian Joni dan 

Jono mengipasi potongan kertas itu dengan buku. Apa yang terjadi pada kertas-

kertas itu saat dikipas menggunakan buku? 

…………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

Apa yang menyebabkan hal itu dapat terjadi? 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 
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LEMBAR KERJA SISWA II 

 

 

 

 

 

 

Tujuan 

Membuktikan energi ada tetapi tidak dapat dilihat. 

Alat dan Bahan 

1. Kertas 

2. Gunting 

3. Kipas 

Langkah Kerja 

1. Potonglah kertas kecil-kecil dengan gunting.  

2. Letakkan potongan kertas di atas meja.  

3. Ayunkan kipas di dekat potongan kertas. Amati keadaan potongan kertas! 

 

5. Apa yang terjadi saat potongan kertas dikipas-kipas? 

6. Membuktikan sifat energi apakah percobaan di atas? 

Jawaban 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama anggota kelompok: 

1………………………… 

2………………………… 

3………………………… 

4………………………… 

Kelas: ………….. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

 

 

 

 

 

Tujuan 

Membuktikan energi dapat dirasakan. 

Alat dan Bahan 

1. Lilin  

2. Korek Api 

3. Tatakan Lilin 

Langkah Kerja 

4. Nyalakan lilin dengan korek api. 

5. Letakan lilin di atas tatakan. 

6. Letakan telapak tanganmu di atas nyala api lilin, dengan jarak ± 10 cm. 

7. Letakan telapak tanganmu di atas nyala api lilin, dengan jarak ± 5 cm. 

8. Perhatikan apa yang terjadi! 

 

3. Apa yang kamu rasakan saat telapak tanganmu 10 cm di atas api lilin? 

4. Apa yang kamu rasakan saat telapak tanganmu 5 cm di atas api liin? 

5. Membuktikan sifat energi apakah percobaan di atas? 

Jawaban 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Nama anggota kelompok: 

1………………………… 

2………………………… 

3………………………… 

4………………………… 

Kelas: ………….. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

 

 

 

 

 

Tujuan 

Membuktikan energi dapat diubah bentuknya. 

Alat dan Bahan 

1. Lilin 4. Benang  

2. Korek api  5. Lidi 

3. Tatakan lilin 6. Kertas bentuk spiral 

Langkah Kerja 

5. Ikat salah satu ujung kertas spiral dengan menggunakan benang. Lalu ikat 

ujung benang satunya pada lidi 

6. Nyalakan lilin dengan menggunakan korek api. 

7. Letakkan lilin di atas tatakan lilin. 

8. Letakkan kertas bentuk spiral di atas api dengan jarak ± 5 cm (atur jaraknya 

agar kertas tidak terbakar). 

9. Perhatikan apa yang terjadi! 

 

4. Apa yang terjadi pada kertas yang diletakkan di atas api? 

5. Perubahan energi apa yang terjadi pada kegiatan ini? 

6. Membuktikan sifat energi apakah percobaan di atas? 

Jawaban 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Nama anggota kelompok: 

1………………………… 

2………………………… 

3………………………… 

4………………………… 

Kelas: ………….. 
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Lampiran 13 

 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

Mata Pelajaran IPA 

Pembelajaran Konvensional di Kelas Kontrol 

Pertemuan Ke-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

Tri Widya Wisnu Wardani 

1401411166 

 

 

 

 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan Pendidikan : SDN 01 Cikawung 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : IIIB/2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (2 jam pelajaran) 

 

A. Standar Kompetensi 

4. Memahami berbagai cara gerak benda, hubungan dengan energi, dan sumber 

energi. 

 

B. Kompetensi Dasar 

4.2 Mendiskripsikan hasil pengamatan tentang pengaruh energi panas, gerak, 

dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. 

 

C. Indikator 

4.2.1 Mengidentifikasi bentuk-bentuk energi dan pengaruhnya dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru tentang pengertian energi, 

siswa dapat menjelaskan pengertian energi. 

2. Melalui kegiatan tanya jawab tentang bentuk-bentuk energi, siswa dapat 

menyebutkan bentuk-bentuk energi. 

3. Melalui demonstrasi pengaruh energi yang dilakukan oleh guru, siswa 

dapat menyebutkan pengaruh energi dalam kehidupan sehari-hari. 

 

E. Materi Ajar 

Energi dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari (terlampir) 

 

F. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sumber Pembelajaran: 
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a. Silabus IPA kelas III 

b. Rositawaty dan Aris. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk Kelas III 

SD/MI. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 

c. Priyono dan Titik. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD dan MI 

Kelas III. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 

d. Arifin, Mimin Nurjhani, dan Muslim. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 

dan Lingkunganku. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 

2. Media Pembelajaran:  

a. Dua helai kain    

b. Air      

c. Mangkok      

d. Senter 

e. Kardus bekas pasta gigi 

f. Baling-baling kertas 

g. Telepon mainan 

 

G. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran : model pembelajaran langsung 

2. Metode Pembelajaran : ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan diskusi. 

 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Metode  

Pendahuluan 1. Guru mengondisikan siswa berdoa 

menurut agama dan kepercayaan masing-

masing. 

2. Guru melaukan presensi terhadap siswa. 

3. Memberikan    apersepsi,    dengan    cara 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

menggiring siswa pada materi yang akan 

dibahas.  

a. Apakah kalian menyalakan lilin pada 

saat mati lampu? 

b. Apa yang menyebabkan lilin meleleh? 

c. Hari ini kita akan mempelajari energi 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

Tanya jawab 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Metode  

dan pengaruhnya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Inti 1. Eksplorasi 

1 Guru bertanya jawab dengan siswa 

seputar pengertian energi dan bentuk-

bentuknya. 

2 Guru melakukan demonstrasi tentang 

bentuk-bentuk energi. 

3 Siswa memperhatikan demonstrasi 

yang dilakukan guru. 

4 Guru memberikan penjelasan mengenai 

hasil demostrasi yang telah dilakukan. 

2. Elaborasi 

1. Guru membentuk siswa menjadi ke 

dalam  5 kelompok dengan 

beranggotakan 4-5 siswa. 

2. Guru membagikan lembar kerja yang 

berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

harus diselesaikan masing-masing 

kelompok. 

3. Siswa berdiskusi jawaban yang ada di 

lembar kerja. 

4. Siswa menyampaikan hasil diskusi di 

depan kelas dan kelompok lain 

menanggapi. 

3. Konfirmasi 

Guru menanyakan pada siswa mengenai 

hal-hal yang belum dipahami siswa 

terhadap materi yang telah diajarkan. 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 menit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

Tanya jawab  

 

 

Demonstrasi 

 

 

 

Ceramah  

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya jawab 

Penutup 1. Guru bersama siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran.  

2. Guru     melakukan     evaluasi     

terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan, dengan cara memberikan 

soal tes formatif. 

3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

20 menit 

 

Ceramah 

 

Latihan  

 

I. Penilaian 

1. Prosedur penilaian : Tes 

2. Jenis Penilaian          :  
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a. Penilaian Proses : Pengamatan aktivitas siswa 

b. Penilaian Hail : Tes Formatif 

3. Bentuk Tes  : Tertulis 

4. Alat Tes   : Soal uraian (terlampir) 

5. Kunci Jawaban  : terlampir 

6. Skor Penilaian  : terlampir 

 

 

 

 

              Cikawung, 31 Maret  2015 

     

 

Mengetahui, 
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LAMPIRAN 

  

PROSEDUR PELAKSANAAN DEMONSTRASI 

Demonstrasi Alat dan Bahan Langkah-Langkah Pertanyaan  

Energi Panas 1. 2 buah kain 

2. Wadah 

3. Air  

 

1. Mencelupkan kedua kain ke 

dalam air. 

2. Mengangkat kedua kain dari 

dalam air. 

3. Menjemur kain ditempat panas 

dan teduh. 

Apa yang terjadi 

bila satu kain ini 

dijemur di bawah 

terik matahari, 

sedangkan kain 

satunya di tempat 

yang teduh? Kain 

mana yang lebih 

cepat kering? 

Energi apa yang 

dihasilkan 

matahari? 

Energi Cahaya 1. Senter 

2. 2 buah kardus 

bekas 

1. Menyalakan senter. 

2. Mengarahkan cahaya senter 

pada salah satu bagian dalam 

kardus. 

Apa perbedaan 

antara kardus 

yang tidak 

disinari cahaya 

senter dengan 

yang disinari? 

Energi apa yang 

dihasilkan 

senter? 

Energi Bunyi Telpon mainan 

(2 buah gelas 

bekas air 

mineral yang 

dihubungkan 

dengan benang) 

1. Menyiapkan telpon mainan 

2. Menyuruh salah satu siswa 

maju  

3. Menyuruh siswa memegang 

salah satu gelas dan 

menempelkannya di telinga. 

4. Membisikan sesuatu kepada 

siswa lewat lubang gelas yang 

satunya 

Apakah temanmu 

mendengar suara 

yang dibisikkan? 

Energi apa yang 

menyebabkan 

suara bisikan 

dapat didengar? 

Energi Gerak 1. Kertas  

2. Kipas  

9. Memegang kertas di tangan 

10. Mengayunkan kipas ke 

atas dan ke bawah di sekitar 

kertas. 

 

Apa yang terjadi 

pada kertas saat 

kipas di gerak di 

sekitar kertas? 

Energi apa yang 

dihasilkan oleh 

kipas? 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

 

 

 

 

 

 

1. Berikan contoh pengaruh energi panas dalam kehidupan sehari-hari! 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. Berikan contoh pengaruh energi cahaya dalam kehidupan sehari-hari! 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. Berikan contoh pengaruh energi bunyi dalam kehidupan sehari-hari! 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. Berikan contoh pengaruh energi gerak dalam kehidupan sehari-hari! 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama anggota kelompok: 

1………………………… 

2………………………… 

3………………………… 

4…………………………. 

Kelas: ………….. 
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Lampiran 14 

 

 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

Mata Pelajaran IPA 

Pembelajaran Konvensional di Kelas Kontrol 

Pertemuan Ke-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

Tri Widya Wisnu Wardani 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan Pendidikan : SDN 01 Cikawung 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : IIIB/2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (2 jam pelajaran) 

 

A. Standar Kompetensi 

4. Memahami berbagai cara gerak benda, hubungan dengan energi, dan sumber 

energi. 

 

B. Kompetensi Dasar 

4.2 Mendiskripsikan hasil pengamatan tentang pengaruh energi panas, gerak, 

dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. 

 

C. Indikator 

4.2.2   Mengidentifikasi energi itu ada, tidak dapat dilihat, tetapi dapat 

dirasakan, dan energi dapat diubah bentuknya. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru tentang sifat-sifat energi, 

siswa dapat menyebutkan sifat-sifat energi 

2. Melalui kegitan demonstrasi tentang sifat-sifat energi yang dilakukan guru, 

siswa dapat membuktikan sifat-sifat energi. 

 

E. Materi Ajar 

Sifat-sifat energi 

 

F. Sumber dan Media/Alat Peraga Pembelajaran 

1. Sumber pembelajaran 

a. Silabus IPA kelas III 

b. Rositawaty dan Aris. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk Kelas III 

SD/MI. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 
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c. Priyono dan Titik. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD dan MI 

Kelas III. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 

d. Arifin, Mimin Nurjhani, dan Muslim. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 

dan Lingkunganku. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 

2. Media pembelajaran:  

a. Kertas potong kecol-kecil 

b. Kertas  

c. Lilin 

d. Korek api 

e. Kertas bentuk spiral 

 

G. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran : model pembelajaran langsung 

2. Metode Pembelajaran : ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan diskusi. 

 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Metode  

Pendahuluan 1. Guru mengondisikan siswa berdoa 

menurut agama dan kepercayaan masing-

masing. 

2. Guru melaukan presensi terhadap siswa. 

3. Memberikan    apersepsi,    dengan    cara 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi yang akan 

dibahas.  

a. “Anak-anak apa yang kalian rasakan 

setelah melakukan olahraga?” 

b. “Apa yang kamu lakukan agar tidak 

merasa panas?  

c. “Nah pada saat kalian mengipas badan 

kalian, ternyata ada energi. Apa kalian 

dapat melihat wujud nyata energi itu 

seperti apa?”  

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

Tanya jawab 

Inti 1. Eksplorasi 

a. Guru bertanya jawab dengan siswa 

10 menit 

 

 

Tanya jawab  
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Metode  

seputar sifat-sifat energi. 

b. Guru melakukan demonstrasi mengenai 

pembuktian sifat-sifat energi. 

c. Siswa memperhatikan demonstrasi 

yang dilakukan guru. 

d. Guru memberikan penjelasan mengenai 

hasil demostrasi yang telah dilakukan. 

2. Elaborasi 

a. Guru membentuk siswa menjadi ke 

dalam  5 kelompok dengan 

beranggotakan 4-5 siswa. 

b. Guru membagikan lembar kerja yang 

berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

harus diselesaikan masing-masning 

kelompok. 

c. Siswa berdiskusi jawaban yang ada di 

lembar kerja. 

d. Siswa menyampaikan hasil diskusi di 

depan kelas dan kelompok lain 

menanggapi. 

3. Konfirmasi 

a. Guru menanyakan pada siswa 

mengenai hal-hal yang belum dipahami 

siswa terhadap materi yang telah 

diajarkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 menit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

Demonstrasi 

 

 

Ceramah  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

 

 

 

 

 

 

Tanya jawab 

 

Penutup 1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran.  

2. Guru     melakukan     evaluasi     terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan, dengan 

cara memberikan soal tes formatif. 

3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

20 menit 

 

Ceramah 

 

Latihan  

I. Penilaian 

1. Prosedur penilaian : Tes 

2. Jenis Penilaian          :  

a. Penilaian Proses : Pengamatan aktivitas siswa 

b. Penilaian Hail : Tes Formatif 

3. Bentuk Tes  : Tes Uraian 

4. Alat Tes   : Soal uraian (terlampir) 

5. Kunci Jawaban  : terlampir 
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6. Skor Penilaian  : terlampir 

 

 

 

               Cikawung, 7 April  2015 

     

 

Mengetahui, 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

PROSEDUR PELAKSANAAN DEMONSTRASI 

Demonstrasi Alat dan Bahan Langkah-Langkah Pertanyaan  

Energi ada 

tetapi tidak 

dapat dilihat 

1. Kertas 

2. Gunting 

3. Kipas 

 

1. Memotong kertas kecil-kecil 

dengan gunting.  

2. Mletakkan potongan kertas di 

atas meja.  

3. Mengayunkan kipas di dekat 

potongan kertas. 

Apa yang terjadi 

saat potongan 

kertas dikipas-

kipas? 

Factor apa yang 

mempengaruhi/ 

Apakah energi 

dapat dilihat? 

Energi dapat 

dirasakan 

1. Lilin  

2. Korek Api 

3. Tatakan Lilin 

 

3. Mennyalakan lilin dengan 

korek api. 

4. Meletakan lilin di atas 

tatakan. 

5. Menyuruh salah satu siswa 

maju 

6. Siswa meletakan telapak 

tangannya di atas nyala api 

lilin, dengan jarak ± 10 cm. 

7. Siswa meletakan telapak 

tangannya di atas nyala api 

lilin, dengan jarak ± 5 cm. 

 

Apa yang kamu 

rasakan saat 

telapak tanganmu 

10 cm di atas api 

lilin? Apa yang 

kamu rasakan 

saat telapak 

tanganmu 5 cm 

di atas api liin? 

Factor apa yang 

mempengaruhi? 

Energi dapat 

dirubah 

bentuknya 

1. Lilin 

2. Benang  

3. Korek api 

4.  Lidi 

5. Tatakan lilin 

6. Kertas bentuk 

spiral 

 

5. Mengikat salah satu ujung 

kertas spiral dengan 

menggunakan benang. Lalu 

ikat ujung benang satunya 

pada lidi 

6. Menyalakan lilin dengan 

menggunakan korek api. 

7. Meletakkan lilin di atas 

tatakan lilin. 

8. Meletakkan kertas bentuk 

spiral di atas api dengan jarak 

± 5 cm. 

 

Apa yang terjadi 

pada kertas yang 

diletakkan di atas 

api? Factor apa 

yang terjadi? 

Perubahan energi 

apa yang erjadi 

pada kegiatan 

ini? 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

 

 

 

 

 

 

1. Berikan contoh kegiatan yang membuktikan energi itu ada tapi tidak dapat 

dilihat! 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. Berikan contoh kegiatan yang membuktikan energi dapat dirasakan! 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. Berikan contoh kegiatan yang membuktikan energi dapat dirubah 

bentuknya! 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama anggota kelompok: 

1………………………… 

2………………………… 

3………………………… 

4………………………… 

Kelas: ………….. 
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Lampiran 15 

MATERI PEMBELAJARAN 

A. Energi dan Pengaruhnya  

Tidak ada yang dapat hidup, bergerak, dan bekerja tanpa energi. Energi 

sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, energi panas digunakan 

oleh petani untuk mengeringkan hasil panennya. Nah, tahukah kamu apakah 

energi itu? Dapatkah kamu menyebutkan bentuk-bentuk energi? Apa saja 

pengaruh energi dalam kehidupan sehari-hari kita? 

Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, segala sesuatu 

dapat melakukan kegiatan atau usaha jika mempunyai energi. Energi ada dan 

dapat kita rasakan, namun tidak dapat kita lihat. Contohnya, energi panas yang 

berasal dari cahaya matahari. Energi tidak dapat diciptakan atau dihilangkan. 

Namun, energi dapat diubah bentuknya. Bentuk-bentuk energi yang ada disekitar 

kita antara lain energi panas, cahaya, bunyi, dan gerak. Setiap energi pasti 

berpengaruh dalam kehidupan kita. 

(5) Energi panas 

Panas disebut juga kalor merupakan salah satu bentuk energi. Energi yang 

dihasilkan oleh benda-benda panas disebut energi panas. Jadi, energi panas berasal 

dari benda yang memiliki suhu tinggi. Contoh alat yang menghasilkan energi 

panas yaitu setrika listrik, api, dan matahari. Panas yang dihasilkan dapat 

dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Misalnya, panas matahari digunakan 

untuk mengeringkan pakaian, panas setrika digunakan untuk melicinkan pakaian, 

dan panas dari api kompor dapat digunakan untuk memasak. 

(6) Energi Cahaya 

Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Energi 

cahaya yang paling besar berasal dari matahari. Matahari merupakan sumber 

energi cahaya bagi kehidupan di bumi. Cahaya yang dipancarkan matahari pada 

siang hari menyebabkan permukaan bumi menjadi terang. Oleh karena itu, kita 

dapat melihat benda dengan jelas. Dapatkah kamu membayangkan apa yang 

terjadi jika bumi tidak mendapatkan cahaya dari matahari?  

Pada malam hari tidak ada cahaya matahari. Oleh karena itu, bumi menjadi 
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gelap gulita. Ada juga bulan yang membantu penerangan di malam hari sebagai 

pengganti cahaya matahari pada malam hari, kita menggunakan cahaya dari 

lampu. Akan tetapi, energi cahaya dari lampu jauh lebih kecil dibandingkan 

dengan energi cahaya dari matahari. Selain itu, manfaat dari energi cahaya 

matahari yaitu untuk membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. 

(7) Energi Gerak 

Pernahkah kamu membuat kincir angin dari kertas? Apa yang terjadi ketika 

kincir angin kertas buatanmu tertiup angin? Kincir angin kertas akan bergerak, 

bukan? Semakin kencang angin bertiup, putaran kincir angin pun semakin cepat.  

Berputarnya kincir angin disebabkan adanya energi dari udara yang bergerak. 

Udara yang tampak, angin juga membawa energi. Energi itu disebut energi gerak. 

Jadi, energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda bergerak. 

Macam-macam gerak terlihat di sekitar kita, misalnya mobil meluncur, bola 

yang menggelinding, dan ayunan yang didorong. Semua benda yang bergerak 

tersebut memiliki energi gerak. Energi gerak secara alami dihasilkan oleh angina 

dan air. 

(8) Energi Bunyi 

Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Energi bunyi adalah energi yang 

ditimbulkanoleh benda yang menghasilkan bunyi.Energi bunyi dapat diketahui 

melalui telinga kita. Sebagai contoh, gendang yang dipukul akan menggetarkan 

kulit gendang. Getaran inilah yang menimbulkan bunyi. Makin kuat getarannya, 

makin besar pula energi bunyi yang dihasilkan oleh pita suara. 

 

B. Sifat-sifat Energi 

Segala sesuatu dapat melakukan kegiatan atau usaha jika mempunyai energi. 

Sifat-sifat energi ada 3, yaitu energi ada tetapi tidak dapat dilihat, energi dapat 

dirasakan, dan energi dapat diubah bentuknya.  

(4) Energi ada tetapi tidak dapat dilihat, contohnya saat kita menjemur pakaian 

basah di bawah terik matahari. Pakaian yang awalnya basah dapat berubah 

kering karena adanya energi panas. Contoh lain baling-baling kincir angin 

dapat berputar karena adanya energi angin. Kedua kegiatan tersebut 
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membuktikan adanya energi. Kita mengetahui bentuk energinya namun 

wujud energinya seperti apa kita tidak dapat melihatnya.  

(5) Energi dapat dirasakan. Kita dapat merasakan pengaruh energi, namun kita 

tidak dapat melihat wujud energinya, seperti halnya kita dapat melihat wujud 

batu, buku, ataupun meja. Kita dapat merasakan adanya panas matahari 

namun kita tidak dapat melihat wujud panas itu seperti apa. Pembuktian dari 

sifat yang kedua yaitu saat kita menggosokan dua buah batu. Saat kita 

menempelkan tangan pada batu yang telah digosok-gosok, maka tangan akan 

terasa hangat, hal ini menunjukan adanya energi panas. Kita dapat merasakan 

rasa hangat namun kita tidak dapat melihat wujud rasa hangat itu seperti apa.  

(6) Energi dapat berubah bentuk. Energi tidak dapat dihilangkan namun kita 

dapat merubah bentuknya, hal ini juga dapat kita buktikan saat kita 

menggosokan dua buah batu. Kegiatan tersebut menunjukkan adanya 

perubahan energi dari energi gerak (saat menggosok batu) menjadi energi 

panas (rasa panas pada permukaan batu). contoh lainnya pada saat kita 

memukul bedug, peristiwa tersebut menunjukkan adanya perubahan bentuk 

energi gerak menjadi bunyi. 
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Lampiran 16 

MEDIA PEMBELAJARAN 

       

       

Kain             Air 

 

                   

Mangkok            Senter 

 

                

Baling-baling Kertas   Kardus bekas 



201 

 

 

 

   

Telepon mainan 
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Lampiran 17 

KISI-KISI SOAL EVALUASI INDIVIDU PERTEMUAN PERTAMA 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 01 Cikawung    

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : III/2 

Materi Pokok : Energi dan Pengaruhnya 

Standar Kompetensi : 4. Memahami berbagai cara gerak benda, hubungan 

dengan energi, dan sumber energi. 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 

4.2  

Mendiskripsikan 

hasil pengamatan 

tentang pengaruh 

energi panas, 

gerak, dan 

getaran dalam 

kehidupan sehari-

hari 

- Siswa dapat 

menjelaskan 

pengertian energi. 

- Siswa dapat 

menyebutkan 4 

bentuk energi. 

- Siswa dapat 

menyebutkan 2 

benda yang dapat 

menghasilkan energi 

bunyi. 

- Siswa dapat 

menetukan pengaruh 

energi yang terjadi 

pada kertas yang di 

kipas-kipas. 

- Siswa dapat 

memberikan contoh 

pengaruh energi 

panas dalam 

kehidupan. 

 

Uraian C1 

 

 

 

C1 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

C3 

 

 

 

 

C3 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

Sedang 

 

 

 

Mudah 

 

 

 

Mudah  

 

 

 

 

 

Mudah 

 

 

 

 

Sulit 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI INDIVIDU PERTEMUAN KEDUA 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 01 Cikawung    

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : III/2 

Materi Pokok : Energi dan Pengaruhnya 

Standar Kompetensi : 4. Memahami berbagai cara gerak benda, hubungan 

dengan energi, dan sumber energi. 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 

4.2  

Mendiskripsikan 

hasil pengamatan 

tentang pengaruh 

energi panas, 

gerak, dan 

getaran dalam 

kehidupan sehari-

hari 

- Siswa dapat menyebutkan 

sifat-sifat energi. 

- Siswa dapat menyebutkan 

kegiatan yang 

membuktikan energi itu 

ada. 

- Siswa dapat memberikan 

2 contoh perubahan 

energi. 

Uraian C1 

 

 

C2 

 

 

 

 

C3 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

mudah  

 

 

sedang  

 

 

 

 

sulit 
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Lampiran 18 

SOAL DAN JAWABAN SOAL EVALUASI 

PERTEMUAN PERTAMA 

 

 

 

 

 

 

Kerjakan soal-soal dibawah ini dengan tepat! 

1. Jelaskan pengertian energi! 

2. Sebutkan 4 macam bentuk energi! 

3. Sebutkan 3 benda yang dapat menghasilkan energi bunyi! 

4. Pengaruh energi apa yang menyebabkan kertas bergerak ketika dikipas-kipas? 

5. Berilah 2 contoh pengaruh energi panas dalam kehidupan sehari-hari! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama : ……………………. 

Kelas : …………………… 
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KUNCI JAWABAN TES EVALUSI  

 

1. Energi adalah benda yang dapat memberikan energi pada benda lain untuk 

melakukan suatu kegiatan. 

2. Energi panas, cahaya, bunyi, dan gerak. 

3. Peluit, seruling, drum, telpon mainan dari gelas bekas air mineral 

4. Energi gerak 

5. Menghangatkan tubuh, mengeringkan pakaian, 

 mengeringkan bahan makanan, seperti ikan, kerupuk, kopi yang baru dipetik, 

padi yang baru dipanen. 

 

 

 

 

PENILAIAN TES EVALUASI 

 

     NA =   X 100 

      Keterangan: 

      NA   : Nilai Akhir 

     Skor Maksimal : 15 

 

Kriteria Penilaian : 

soal dijawab dengan lengkap dan tepat  : Skor 3 

soal dijawab benar tetapi kurang lengkap : Skor 2 

soal dijawab dengan jawaban yang salah : Skor 1 

soal tidak dijawab    : Skor 0 
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SOAL DAN JAWABAN TES EVALUASI 

PERTEMUAN KEDUA 

 

 

 

 

 

 

Kerjakan soal-soal dibawah ini dengan tepat! 

1. Sebutkan sifat-sifat energi! 

2. Kegiatan apa yang membuktikan energi itu ada? 

3. Berikan dua contoh bentuk perubahan energi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama : ……………………. 

Kelas : …………………… 
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KUNCI JAWABAN TES EVALUASI 

 

1. Energi ada tapi tidak dapat dilihat, energi dapat dirasakan, dan energi dapat 

dirubah bentuknya. 

2. Peluit dapat berbunyi saat ditiup, kertas berterbangan saat dikipas-kipas. 

3. Telapak tangan terasa panas setelah kedua telapak tangan di gosok-gosokkan, 

kertas bentuk spiral bergerak saat diletakkan di atas nyala api. 

 

 

 

 

PENILAIAN TES EVALUASI 

 

     NA =    x 100 

      Keterangan : 

      NA   : Nilai Akhir 

     Skor Maksimal : 15 

 

Kriteria Penilaian : 

soal dijawab dengan lengkap dan tepat  : Skor 5 

soal dijawab benar tetapi kurang lengkap : Skor 3 

soal dijawab dengan jawaban yang salah : Skor 1 

soal tidak dijawab    : Skor 0 
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KISI-KISI SOAL UJI COBA 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 02 Cikawung       Mata Pelajaran : IPA  

Kelas / semester : III/2          Alokasi waktu     : 60 menit  

Standar Kompetensi  : 4. Memahami berbagai cara gerak benda, hubungan dengan energi, dan sumber energi. 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Bentuk 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesulitan 

Mudah Sedang Sulit 

4.2 Mendiskripsikan 

hasil pengamatan 

tentang pengaruh 

energi panas, gerak, 

dan getaran dalam 

kehidupan sehari-hari. 

1. Siswa dapat menjelaskan 

pengertian energi. 

Pilihan 

Ganda 
C1 1 dan 21 

√ 

 
  

2. Siswa dapat menjelaskan 

pengertian bentuk energi 

Pilihan 

Ganda 
C1 2 dan 22 

√ 

 
  

3. Siswa dapat menjelaskan 

pengertian energi bunyi.  

Pilihan 

Ganda 
C1 3 dan 23 

√ 

 
  

4. Siswa dapat menyebutkan 

pengaruh energi panas. 

Pilihan 

Ganda 
C1 4 dan 24  √  

5. Siswa dapat memberi contoh 

alat yang menghasilkan 

energi. 

Pilihan 

Ganda C2 5 dan 25 √   

6. Siswa dapat memberi contoh 

alat menghasilkan energi 

bunyi. 

Pilihan 

Ganda C2 6 dan 26 √   

7. Siswa dapat memberi contoh 

alat yang menghasilkan 

energi cahaya. 

Pilihan 

Ganda C2 7 dan 27 √   

L
am

p
iran

 1
9
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Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Bentuk 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesulitan 

Mudah Sedang Sulit 

8. Disajikan sebuah pernyataan, 

siswa dapat membedakan 

matahari sebagai energi 

panas dan cahaya. 

Pilihan 

Ganda 
C2 8 dan 28   √ 

9. Siswa dapat menyebutkan 

pengaruh energi gerak. 

Pilihan 

Ganda 
C1 9 dan 29  √  

10. Siswa dapat menyebutkan 

pengaruh energi cahaya. 

Pilihan 

Ganda 
C1 10 dan 30  √  

11. Disajikan sebuah gambar, 

siswa dapat menentukan 

bentuk energi yang dimiliki. 

Pilihan 

Ganda C3 11 dan 31  √  

12. Diberikan beberapa pilihan 

jawaban, siswa dapat 

memilih pernyataan yang 

tepat dan kurang tepat. 

Pilihan 

Ganda 
C2 12 dan 32   √ 

13. Siswa dapat menyebutkan 

ciri-ciri energi. 

Pilihan 

Ganda 
C1 13 dan 33 √   

14. Siswa menetukan perubahan 

bentuk energi yang terjadi. 

Pilihan 

Ganda 
C3 14 dan 34   √ 

15. Siswa dapat membuktikan 

bahwa energi dapat 

dirasakan.  

Pilihan 

Ganda C3 15 dan 35   √ 

16. Disajikan gambar, siswa Pilihan C2 16 dan 36  √  
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Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Bentuk 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesulitan 

Mudah Sedang Sulit 

dapat mengelompokkan alat 

yang menghasilkan energi 

cahaya dan gerak 

Ganda 

17. Siswa dapat menentukan 

perubahan bentuk energi. 

Pilihan 

Ganda 
C2 17 dan 37  √  

18. Disajikan gambar, siswa 

dapat menentukan alat yang 

menghasilkan energi. 

Pilihan 

Ganda C2 18 dan 38  √  

19. Siswa dapat menyebutkan 

manfaat energi matahari 

Pilihan 

Ganda 
C1 19 dan 39  √  

20. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menentukan 

pernyataan yang tepat dan 

kurang tepat. 

Pilihan 

Ganda 
C3 20 dan 40   √ 

Total 20 40 40 40 14 16 10 
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Lampiran 20 

 

 

 

 

SOAL UJI COBA 

Nama Sekolah : SD Negeri 02 Cikawung 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas : III 

Materi : Energi dan Pengaruhnya  

Waktu : 60 menit 

 

Petunjuk:  

- Tulislah nama, nomor absen dan kelas pada kotak yang disediakan!  

- Perhatikan soal dengan teliti!  

- Kerjakan soal secara mandiri!  

- Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang kamu anggap benar     

dan tepat!  

 

1. Energi adalah kemampuan untuk melakukan …. 

a. lari 

b. usaha 

c. gaya 

d. gerak 

2. Energi yang dihasilkan dari benda-benda yang panas disebut energi …. 

a. gerak 

b. bunyi 

c. panas 

d. matahari 

3. Energi yang timbul dari benda yang bergetar disebut energi …. 

a. panas 

b. suara 

c. gerak 

d. bunyi 

4. Manfaat yang diperoleh dari energi panas yaitu …. 

a. menerbangkan layang-layang 

b. mengeringkan pakaian 

c. menggerakan kincir 

d. menerangi bumi 

Nama : ……………………….. 

No. Absen : ……………………….. 

Kelas : ……………………….. 
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5. Contoh alat yang menghasilkan energi panas yaitu …. 

a. sepeda 

b. kulkas 

c. setrika 

d. komputer 

6. Seruling adalah alat musik yang dapat menghasilkan energi …. 

a. tiup 

b. suara 

c. bunyi 

d. cahaya 

7. Benda yang dapat menghasilkan energi cahaya yaitu …. 

a. kipas 

b. senter 

c. jam 

d. peluit  

8. Pakaianmu kering saat dijemur di bawah sinar matahari. Hal ini karena 

matahari …. 

a. menghasilkan panas 

b. memberikan penerangan 

c. menghasilkan dingin 

d. menghasilkan udara  

9. Kincir angin akan berputar saat ditiup. Hal ini terjadi akibat adanya pengaruh 

dari energi …. 

a. panas 

b. bunyi 

c. gerak air 

d. gerak angin 

10. Manfaat energi cahaya dapat dilihat pada …. 

a. kain yang dijemur 

b. adanya angin 

c. dua batu yang saling digosokkan 

d. lampu senter yang menyala 

 



213 

 

 

 

11. Perhatikan gambar di samping!  

Energi yang dimiliki oleh alat musik di samping 

saat dipukul adalah energi ….   

a. panas 

b. gerak 

c. bunyi 

d. cahaya 

12. Pernyataan berikut yang berkaitan dengan energi adalah …. 

a. energi memiliki beberapa bentuk 

b. energi tidak bermanfaat bagi kehidupan 

c. semua energi dapat dilihat 

d. energi tidak dapat diubah bentuknya 

13. Di bawah ini yang tidak termasuk sifat-sifat energi ialah …. 

a. dapat diubah bentuk 

b. dapat dirasakan 

c. tidak dapat dirasakan 

d. tidak dapat dilihat 

14. Saat orang memukul bedug terjadi perubahan energi … menjadi energi …. 

a. gerak menjadi bunyi 

b. bunyi menjadi gerak 

c. bunyi menjadi panas 

d. panas menjadi bunyi 

15. Tangan akan terasa panas bila di dekatkan dengan api. Hal ini membuktikan 

bahwa energi dapat …. 

a. dilihat 

b. diubah bentuk 

c. diamati 

d. dirasakan 
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16. Perhatikan gambar berikut! 

            

 I       II     III   IV 

Di antara benda-benda di atas yang menghasilkan energi cahaya adalah …. 

a. I dan II 

b. I dan III 

c. II dan IV 

d. III dan IV 

17. Kertas bentuk spiral akan bergerak bila di letakkan di atas api. Hal ini 

menunjukan adanya perubahan energi … menjadi energi …. 

a. api menjadi abu 

b. bunyi menjadi panas  

c. cahaya menjadi gerak 

d. panas menjadi gerak 

18. Perhatikan gambar di samping!  

Energi yang dihasilkan oleh benda di samping yaitu ….  

a. cahaya dan sinar 

b. cahaya dan panas 

c. panas dan terang 

d. cahaya dan terang 

19. Kegiatan petani menjemur ikan memanfaatkan energi yang berasal dari … 

a. matahari 

b. air 

c. angin 

d. udara 
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20. Perhatikan pernyataan berikut! 

I.  Energi dapat diubah bentuknya 

II.  Kita tidak memerlukan energi 

III.  Lampu senter merupakan contoh energi bunyi 

IV.  Matahari menghasilkan energi panas dan cahaya 

Pernyataan yang sesuai ditunjukan oleh nomor …. 

a. I dan II 

b. I dan IV 

c. II dan III 

d. III dan IV 

21. Suatu benda dikatakan memiliki energi apabila benda itu …. 

a. terbuat dari besi 

b. terbuat dari batu 

c. melakukan usaha 

d. melakukan gerakkan 

22. Energi yang disebabkan karena gerakannya disebut energi …. 

a. bunyi 

b. gerak 

c. usaha 

d. gaya 

23. Energi bunyi adalah energi yang timbul dari benda yang …. 

a. bergetar 

b. bergerak 

c. bersinar 

d. bercahaya 

24. Pakaian yang dijemur dapat menjadi kering karena adanya energi …. 

a. bunyi 

b. gerak 

c. cahaya 

d. panas 
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25. Contoh alat yang menghasilkan energi gerak yaitu …. 

a. kipas angin 

b. radio 

c. kompor 

d. televisi  

26. Gitar adalah alat musik yang dapat menghasilkan energi …. 

a. udara 

b. bunyi 

c. panas 

d. gerak 

27. Benda yang dapat menghasilkan energi cahaya yaitu…. 

a. kulkas, kipas, lilin 

b. lilin, lampu, senter 

c. gitar, senter, lampu 

d. senter, matahari, kipas 

28. Pada siang hari kita dapat melihat dengan jelas. Hal ini karena matahari 

menghasilkan energi …. 

a. panas 

b. terang 

c. cahaya 

d. terik 

29. Pengaruh energi gerak dalam kehidupan yaitu …. 

a. mengeringkan pakaian 

b. menggerakkan kincir angin 

c. menerangi bumi 

d. mendengar suara 

30. Pada malam hari nyala api lilin dapat menerangi ruangan. Hal ini karena 

adanya pengaruh energi …. 

a. cahaya 

b. lilin 

c. api 

d. panas 
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31. Perhatikan gambar di samping!  

Energi yang dimiliki oleh alat di samping saat 

dinyalakan adalah energi …. 

a. panas 

b. bunyi 

c. cahaya 

d. gerak 

32. Pernyataan berikut yang tidak benar berkaitan dengan energi adalah …. 

a. energi cahaya merupakan salah satu bentuk energi 

b. energi berpengaruh dalam kehidupan kita 

c. energi tidak dapat lihat 

d. energi tidak dapat dirasakan 

33. Di bawah ini yang merupakan sifat-sifat energi adalah …. 

a. dapat dilihat  

b. dapat dirasakan 

c. tidak dapat dirasakan 

d. tidak dapat diubah bentuk 

34. Di antara benda berikut, yang dapat mengalami perubahan bentuk energi 

gerak menjadi energi bunyi yaitu …. 

a. lampu senter 

b. kipas angin 

c. jam dinding 

d. radio 

35. Kegiatan di bawah ini yang menunjukkan energi dapat dirasakan yaitu …. 

a. menggosok-gosokkan telapak tangan 

b. menjemur pakaian di tempat panas 

c. membakar kertas 

d. meniup kincir angin 
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36. Perhatikan gambar berikut! 

           

       I   II         III         IV 

Di antara benda-benda di atas yang menghasilkan energi gerak adalah …. 

a. I dan II 

b. I dan III 

c. II dan IV 

d. III dan IV 

37. Berikut ini yang menunjukkan adanya perubahan energi panas menjadi energi 

gerak yaitu …. 

a. telapak tangan di dekatkan pada api 

b. kertas spiral diletakkan di atas api 

c. kentongan dipukul 

d. senar gitar dipetik 

38. Perhatikan gambar di samping! 

Benda seperti gambar di samping ini, jika 

dinyalakan akan menghasilkan energi ….  

a. cahaya 

b. panas 

c. udara 

d. gerak 

39. Kegiatan nelayan menjemur ikan memanfaat energi yang berasal dari …. 

a. matahari 

b. air 

c. angin 

d. panas 
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40.  Perhatikan pernyataan berikut! 

I. Energi tidak dapat dilihat dan dirasakan 

II. Gerak secara alami dihasilkan oleh angin dan air 

III. Energi tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan 

IV. Energi dapat dilihat dan dirubah bentuknya 

Pernyataan yang sesuai ditunjukan oleh nomor …. 

a. I dan II 

b. I dan IV 

c. II dan III 

d. III dan IV 
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Lampiran 21 

KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA 

1. B     22.  C 

2. C     22.  B 

3. D     23.  A 

4. B     24.  D 

5. C     25.  A 

6. C     26.  B 

7. B     27.  B 

8. A     28.  C 

9. D     29.  B 

10. D     30.  A 

11. C     31.  C 

12. A     32.  D 

13. C     33.  B  

14. A     34.  C 

15. D     35.  A 

16. B     36.  A 

17. D     37.  B 

18. B     38.  D  

19. A     39.  A 

20. B     40.  C 
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Validitas soal oleh Tim Ahli I (Mur Fatimah, S.Pd., M.Pd) 

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 pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) di SD Negeri 01 Cikawung, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai 

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

 

No. Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal 

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

A. Materi 
                    

1. Soal sudah sesuai dengan indikator 

soal dalam kisi-kisi. 

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

2. Materi yang ditanyakan sesuai 

dengan jenis tes/bentuk soal yang 

dipergunakan. 

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

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

L
am

p
iran

 2
2
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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 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

1. Pokok soal dirumuskan dengan 

singkat, jelas, dan  tegas. 

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

2. Rumusan pokok soal dan pilihan 

jawaban merupakan pernyataan 

yang diperlukan saja. 

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

3. Pokok soal tidak memberi petunjuk 

kunci jawaban. 

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

4. Pokok soal bebas dari pernyataan 

yang bersifat  negatif ganda. 

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

5. Pilihan jawaban homogen dan logis 

ditinjau dari  segi materi. 

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

6. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 

sejenisnya  jelas dan berfungsi. 

- - - - - - - - - - √ - - - - √ - √ - - 

7. Panjang pilihan jawaban relatif 

sama. 

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

8. Pilihan jawaban tidak menggunakan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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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 

pernyataan  "semua jawaban di atas 

salah/benar" dan sejenisnya. 

9. Pilihan jawaban yang berbentuk 

angka/waktu disusun berdasarkan 

urutan besar kecilnya angka atau  

kronologisnya. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

10. Butir soal tidak bergantung pada 

jawaban soal  sebelumnya. 

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

C. Bahasa/Budaya  
                    

1. Bahasa soal sudah komunikatif dan 

sesuai dengan jenjang pendidikan 

peserta didik. 

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

2. Soal sudah menggunakan bahasa 

Indonesia baku. 

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

3. Soal tidak menggunakan bahasa 

yang berlaku setempat/tabu. 

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

4. Pilihan jawaban tidak mengulang 

kata/ kelompok kata yang sama, 

kecuali merupakan satu kesatuan 

pengertian. 

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

Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A. Materi 
                    

1. Soal sudah sesuai dengan 

indikator soal dalam kisi-kisi. 

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

2. Materi yang ditanyakan sesuai 

dengan jenis tes/bentuk soal yang 

dipergunakan. 

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

3. Pilihan jawaban homogen dan 

logis. 

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

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi  
                    

1. Pokok soal dirumuskan dengan 

singkat, jelas, dan  tegas. 

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

2. Rumusan pokok soal dan pilihan 

jawaban merupakan pernyataan 

yang diperlukan saja. 

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

3. Pokok soal tidak memberi 

petunjuk kunci jawaban. 

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

4. Pokok soal bebas dari pernyataan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 



225 

 

 

 

No. Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

yang bersifat  negatif ganda. 

5. Pilihan jawaban homogen dan 

logis ditinjau dari  segi materi. 

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

6. Gambar, grafik, tabel, diagram, 

atau sejenisnya  jelas dan 

berfungsi. 

- - - - - - - - - - √ - - - - √ - √ - - 

7. Panjang pilihan jawaban relatif 

sama. 

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

8. Pilihan jawaban tidak 

menggunakan pernyataan  

"semua jawaban di atas 

salah/benar" dan sejenisnya. 

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

9. Pilihan jawaban yang berbentuk 

angka/waktu disusun berdasarkan 

urutan besar kecilnya angka atau  

kronologisnya. 

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

10. Butir soal tidak bergantung pada 

jawaban soal  sebelumnya. 

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

C. Bahasa/Budaya  
                    

1. Bahasa soal sudah komunikatif √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

dan sesuai dengan jenjang 

pendidikan peserta didik. 

2. Soal sudah menggunakan bahasa 

Indonesia baku. 

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

3. Soal tidak menggunakan bahasa 

yang berlaku setempat/tabu. 

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

4. Pilihan jawaban tidak mengulang 

kata/ kelompok kata yang sama, 

kecuali merupakan satu kesatuan 

pengertian. 

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

 

Tegal, 18 Maret 2015 

             Tim Ahli I, 
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Validitas soal oleh Tim Ahli II (Rujito, S.Pd.I) 

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 pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) di SD Negeri 01 Cikawung, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai 

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

 

No. Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal 

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

A. Materi 
                    

1. Soal sudah sesuai dengan indikator 

soal dalam kisi-kisi. 

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

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 

jenis tes/bentuk soal yang 

dipergunakan. 

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

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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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 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi  
                    

1. Pokok soal dirumuskan dengan 

singkat, jelas, dan  tegas. 

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

2. Rumusan pokok soal dan pilihan 

jawaban merupakan pernyataan yang 

diperlukan saja. 

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

3. Pokok soal tidak memberi petunjuk 

kunci jawaban. 

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

4. Pokok soal bebas dari pernyataan 

yang bersifat  negatif ganda. 

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

5. Pilihan jawaban homogen dan logis 

ditinjau dari  segi materi. 

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

6. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 

sejenisnya  jelas dan berfungsi. 

- - - - - - - - - - √ - - - - √ - √ - - 

7. Panjang pilihan jawaban relatif sama. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pilihan jawaban tidak menggunakan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 



229 

 

 

 

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 

pernyataan  "semua jawaban di atas 

salah/benar" dan sejenisnya. 

9. Pilihan jawaban yang berbentuk 

angka/waktu disusun berdasarkan 

urutan besar kecilnya angka atau  

kronologisnya. 

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

10. Butir soal tidak bergantung pada 

jawaban soal  sebelumnya. 

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

C. Bahasa/Budaya  
                    

1. Bahasa soal sudah komunikatif dan 

sesuai dengan jenjang pendidikan 

peserta didik. 

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

2. Soal sudah menggunakan bahasa 

Indonesia baku. 

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

3. Soal tidak menggunakan bahasa yang 

berlaku setempat/tabu. 

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

4. Pilihan jawaban tidak mengulang 

kata/ kelompok kata yang sama, 

kecuali merupakan satu kesatuan 

pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A. Materi 
                    

1. Soal sudah sesuai dengan indikator 

soal dalam kisi-kisi. 

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

2. Materi yang ditanyakan sesuai 

dengan jenis tes/bentuk soal yang 

dipergunakan. 

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

3. Pilihan jawaban homogen dan 

logis. 

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

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi                      

1. Pokok soal dirumuskan dengan 

singkat, jelas, dan  tegas. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

2. Rumusan pokok soal dan pilihan 

jawaban merupakan pernyataan 

yang diperlukan saja. 

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

3. Pokok soal tidak memberi petunjuk 

kunci jawaban. 

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

4. Pokok soal bebas dari pernyataan 

yang bersifat  negatif ganda. 

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

5. Pilihan jawaban homogen dan 

logis ditinjau dari  segi materi. 

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

6. Gambar, grafik, tabel, diagram, 

atau sejenisnya  jelas dan 

berfungsi. 

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

7. Panjang pilihan jawaban relatif 

sama. 

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

8. Pilihan jawaban tidak √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

menggunakan pernyataan  "semua 

jawaban di atas salah/benar" dan 

sejenisnya. 

9. Pilihan jawaban yang berbentuk 

angka/waktu disusun berdasarkan 

urutan besar kecilnya angka atau  

kronologisnya. 

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

10. Butir soal tidak bergantung pada 

jawaban soal  sebelumnya. 

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

C. Bahasa/Budaya                      

1. Bahasa soal sudah komunikatif dan 

sesuai dengan jenjang pendidikan 

peserta didik. 

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

2. Soal sudah menggunakan bahasa 

Indonesia baku. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

3. Soal tidak menggunakan bahasa 

yang berlaku setempat/tabu. 

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

4. Pilihan jawaban tidak mengulang 

kata/ kelompok kata yang sama, 

kecuali merupakan satu kesatuan 

pengertian. 

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

 

Cikawung, 20  Maret 2015 

             Tim Ahli II, 
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Validasi Soal oleh Tim Ahli III (Afri Laila Fitrianingrum, S.Pd.) 

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 pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) di SD Negeri 01 Cikawung, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai 

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

 

No. Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal 

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

A. Materi 
                    

1. Soal sudah sesuai dengan indikator 

soal dalam kisi-kisi. 

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

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 

jenis tes/bentuk soal yang 

dipergunakan. 

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

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 



235 

 

 

 

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 

B. Konstruksi  
                    

1. Pokok soal dirumuskan dengan 

singkat, jelas, dan  tegas. 

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

2. Rumusan pokok soal dan pilihan 

jawaban merupakan pernyataan yang 

diperlukan saja. 

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

3. Pokok soal tidak memberi petunjuk 

kunci jawaban. 

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

4. Pokok soal bebas dari pernyataan 

yang bersifat  negatif ganda. 

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

5. Pilihan jawaban homogen dan logis 

ditinjau dari  segi materi. 

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

6. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 

sejenisnya  jelas dan berfungsi. 

- - - - - - - - - - √ - - - - √ - √ - - 

7. Panjang pilihan jawaban relatif sama. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pilihan jawaban tidak menggunakan 

pernyataan  "semua jawaban di atas 

salah/benar" dan sejenisnya. 

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

9. Pilihan jawaban yang berbentuk 

angka/waktu disusun berdasarkan 

urutan besar kecilnya angka atau  

kronologisnya. 

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

10. Butir soal tidak bergantung pada 

jawaban soal  sebelumnya. 

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

C. Bahasa/Budaya  
                    

1. Bahasa soal sudah komunikatif dan 

sesuai dengan jenjang pendidikan 

peserta didik. 

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

2. Soal sudah menggunakan bahasa 

Indonesia baku. 

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

3. Soal tidak menggunakan bahasa yang 

berlaku setempat/tabu. 

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

4. Pilihan jawaban tidak mengulang 

kata/ kelompok kata yang sama, 

kecuali merupakan satu kesatuan 

pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A. Materi 
                    

1. Soal sudah sesuai dengan indikator 

soal dalam kisi-kisi. 

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

2. Materi yang ditanyakan sesuai 

dengan jenis tes/bentuk soal yang 

dipergunakan. 

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

3. Pilihan jawaban homogen dan 

logis. 

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

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi                      

1. Pokok soal dirumuskan dengan 

singkat, jelas, dan  tegas. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

2. Rumusan pokok soal dan pilihan 

jawaban merupakan pernyataan 

yang diperlukan saja. 

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

3. Pokok soal tidak memberi petunjuk 

kunci jawaban. 

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

4. Pokok soal bebas dari pernyataan 

yang bersifat  negatif ganda. 

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

5. Pilihan jawaban homogen dan 

logis ditinjau dari  segi materi. 

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

6. Gambar, grafik, tabel, diagram, 

atau sejenisnya  jelas dan 

berfungsi. 

- - - - - - - - - - √ - - - - √ - √ - - 

7. Panjang pilihan jawaban relatif 

sama. 

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

8. Pilihan jawaban tidak √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

menggunakan pernyataan  "semua 

jawaban di atas salah/benar" dan 

sejenisnya. 

9. Pilihan jawaban yang berbentuk 

angka/waktu disusun berdasarkan 

urutan besar kecilnya angka atau  

kronologisnya. 

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

10. Butir soal tidak bergantung pada 

jawaban soal  sebelumnya. 

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

C. Bahasa/Budaya                      

1. Bahasa soal sudah komunikatif dan 

sesuai dengan jenjang pendidikan 

peserta didik. 

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

2. Soal sudah menggunakan bahasa 

Indonesia baku. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

3. Soal tidak menggunakan bahasa 

yang berlaku setempat/tabu. 

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

4. Pilihan jawaban tidak mengulang 

kata/ kelompok kata yang sama, 

kecuali merupakan satu kesatuan 

pengertian. 

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

 

Cikawung, 20  Maret 2015 

             Tim Ahli III, 
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Lampiran 23 

INSTRUMEN PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/ semester : III/2 

Sekolah : SD Negeri 01 Cikawung 

Pelaksanaan    :  

Petunjuk 

Setelah membaca dan memeriksa aspek penilaian aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA, berilah tanda cek (√) pada kolom yang 

tersedia sesuai dengan hasil pengamatan. 

No Nama Siswa 

Aspek yang diamati 

Total Skor 1 2 3 4 5 6 7 

a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 
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Lampiran 24 

DESKRIPTOR 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

 

1. Ketekunan siswa dalam melaksanakan tugas yang diberikan guru. 

Untuk menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa memahami tugas yang diberikan guru. 

b. Siswa menyelesaikan tugas secara mandiri. 

c. Siswa menyelesaikan tugas bersama saat bekerja dalam kelompok. 

d. Siswa menyelesaikan tugas tepat waktu. 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

 

2. Kerjasama pada saat kerja kelompok 

Untuk menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa berinteraksi dengan setiap anggota kelompok. 

b. Siswa mau mendengarkan dan menerima pendapat anggota lain. 

c. Siswa aktif mencari informasi dari sumber belajar yang ada. 

d. Mengutamakan kesepakatan kelompok. 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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3. Keaktifan siswa dalam melakukan percobaan 

Untuk menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa melakukan percobaan sendiri dengan bimbingan guru 

b. Siswa mengamati percobaan dengan sungguh-sungguh  

c. Siswa menuliskan hasil pengamatan pada percobaan 

d. Siswa menganalisis terjadinya suatu peristiwa berdasarkan hasil pengamatan 

pada percobaan 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

4. Usaha siswa dalam menganalisis penyebab terjadinya suatu peristiwa. 

Untuk menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa mampu membangun pengetahuan yang telah dimiliki dalam 

menganalisis terjadinya suatu peristiwa. 

b. Siswa mampu menganalisis penyebab terjadinya peristiwa tersebut 

berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki. 

c. Siswa meminta bimbingan guru saat mengalami kesulitan agar menemukan 

pemecahan masalah. 

d. Siswa menerapkan berbagai strategi agar dapat menganalisis terjadinya 

suatu peristiwa. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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5. Keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan kepada guru atau siswa lain. 

Untuk menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa bertanya dengan kemauan sendiri tanpa diperintah guru atau teman. 

b. Siswa menyampaikan pertanyaan sesuai dengan materi pelajaran. 

c. Siswa menyampaikan pertanyaan dengan jelas dan singkat. 

d. Siswa menyampaikan pertanyaan dengan menggunakan Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

6. Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat atau tanggapan 

Untuk menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa aktif memberi tanggapan dalam diskusi kelompok. 

b. Siswa mengemukakan pendapat atau tanggapan yang logis. 

c. Siswa mengemukakan pendapat untuk menjawab pertanyaan berkaitan 

dengan terjadinya suatu peristiwa  

d. Siswa mengemukakan tanggapan terhadap presentasi kelompok lain. 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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7. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja/diskusi 

Untuk menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa mampu mempresentasikan hasil kerja/diskusi kelompok. 

b. Siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri. 

c. Siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi dengan jelas. 

d. Siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi dengan baik dan benar. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 24 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

DINAS PENDIDIKAN 

UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN PEKUNCEN 

SD NEGERI 2 CIKAWUNG 
Jl. Raya Cikawung – Karanganyar  53164 

 

 

Daftar Nilai Tes Uji Coba di Kelas Uji coba SD Negeri 02 Cikawung 

Pembelajaran IPA Materi Energi  

 

No Nama Nilai 

1 Ahmarifa Dwi Nurudin 92.50 

2 Andinar Dwi Kamba 50.00 

3 Desmita Dwi Afitayani 92.50 

4 Fitri Aurelia Ramadani 77.50 

5 Heru  50.00 

6 Aldi Nur Fajri 55.00 

7 Mahardika  80.00 

8 Maful Rozia 80.00 

9 Marsha Dea 42.50 

10 Mita Sefianingsih 65.00 

11 Puput Putri 87.50 

12 Rafli Fian 95.00 

13 Regita Natya 60.00 

14 Riko Aprilianto 55.00 

15 Safril Radit Tian 50.00 

16 Sartika Zahra 40.00 

17 Satrio Risai Sagara 87.50 

18 Tian  45.00 

19 Windi Awalia Putri 70.00 

20 Wisnu Aldi Saputra 97.50 

21 Yosi P 87.50 

22 Afrizal  82.50 

Jumlah  1542.50 

Raata-rata 70.11 
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Lampiran 26 

OUTPUT SPSS VERSI 20 

UJI VALIDITAS BUTIR SOAL 

 

Correlations 

Nomor Soal Skor total Nomor Soal Skor total 

item1 Pearson 

Correlation 
.390 

Item12 Pearson 

Correlation 
.363 

Sig. (2-tailed) .073 Sig. (2-tailed) .097 

N 22 N 22 

item2 Pearson 

Correlation 
.634

*
 

Item13 Pearson 

Correlation 
.539

**
 

Sig. (2-tailed) .002 Sig. (2-tailed) .010 

N 22 N 22 

item3 Pearson 

Correlation 
.546

*
 

item14 Pearson 

Correlation 
.570

*
 

Sig. (2-tailed) .009 Sig. (2-tailed) .006 

N 22 N 22 

item4 Pearson 

Correlation 
.536

*
 

item15 Pearson 

Correlation 
.513

*
 

Sig. (2-tailed) .010 Sig. (2-tailed) .015 

N 22 N 22 

item5 Pearson 

Correlation 
.531

*
 

item16 Pearson 

Correlation 
.
b
 

Sig. (2-tailed) .011 Sig. (2-tailed) . 

N 22 N 22 

item6 Pearson 

Correlation 
.471

*
 

item17 Pearson 

Correlation 
.660

**
 

Sig. (2-tailed) .027 Sig. (2-tailed) .001 

N 22 N 22 

item7 Pearson 

Correlation 
.
b
 

item18 Pearson 

Correlation 
.683

**
 

Sig. (2-tailed) . Sig. (2-tailed) .000 

N 22 N 22 

Item8 Pearson 

Correlation 
.175 

Item19 Pearson 

Correlation 
.355 

Sig. (2-tailed) .435 Sig. (2-tailed) .105 

N 22 N 22 

Item9 Pearson .320 Item20 Pearson .652
**
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Correlations 

Nomor Soal Skor total Nomor Soal Skor total 

Correlation Correlation 

Sig. (2-tailed) .146 Sig. (2-tailed) .001 

N 22 N 22 

Item10 Pearson 

Correlation 
.577

**
 

Item21 Pearson 

Correlation 
.435

*
 

Sig. (2-tailed) .005 Sig. (2-tailed) .043 

N 22 N 22 

Item11 Pearson 

Correlation 
.
b
 

Item22 Pearson 

Correlation 
.479

*
 

Sig. (2-tailed) . Sig. (2-tailed) .024 

N 22 N 22 

Item23 Pearson 

Correlation 
.395 

Item32 Pearson 

Correlation 
.566

**
 

Sig. (2-tailed) .069 Sig. (2-tailed) .006 

N 22 N 22 

item24 Pearson 

Correlation 
.254 

Item33 Pearson 

Correlation 
.465

*
 

Sig. (2-tailed) .255 Sig. (2-tailed) 0.29 

N 22 N 22 

Item25 Pearson 

Correlation 
.284 

Item34 Pearson 

Correlation 
.545

**
 

Sig. (2-tailed) .200 Sig. (2-tailed) .009 

N 22 N 22 

Item26 Pearson 

Correlation 
.349 

Item35 Pearson 

Correlation 
.160 

Sig. (2-tailed) 111 Sig. (2-tailed) .477 

N 22 N 22 

Item27 Pearson 

Correlation 
.520

*
 

Item36 Pearson 

Correlation 
.744

**
 

Sig. (2-tailed) .013 Sig. (2-tailed) .000 

N 22 N 22 

Item28 Pearson 

Correlation 
.634

**
 

Item37 Pearson 

Correlation 
.458

*
 

Sig. (2-tailed) .002 Sig. (2-tailed) .032 

N 22 N 22 

Item29 Pearson .491
*
 Item38 Pearson .196 
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Correlations 

Nomor Soal Skor total Nomor Soal Skor total 

Correlation Correlation 

Sig. (2-tailed) .020 Sig. (2-tailed) .382 

N 22 N 22 

Item30 Pearson 

Correlation 
.080 

Item39 Pearson 

Correlation 
.614

**
 

Sig. (2-tailed) .717 Sig. (2-tailed) .002 

N 22 N 22 

Item31 Pearson 

Correlation 
.471

*
 

Item40 Pearson 

Correlation 
.539

**
 

Sig. (2-tailed) .027 Sig. (2-tailed) .010 

N 22 N 22 

 
**

. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

b. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 
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Lampiran 27 

REKAPITULASI UJI VALIDITAS SOAL TES UJI COBA 

N = 22; rtabel = 0.423; taraf signifikansi 0.05  

 

Nomor 

Item 

Pearson 

Correlations 

(r11) 

r 

tabel 
Validitas 

Nomor 

Item 

Pearson 

Correlations 

(r11) 

r 

tabel 
Validitas 

1 .039 0.423 Tidak Valid 21 .435
*
 0.423 Valid 

2 .634
**

 0.423 Valid 22 .479
*
 0.423 Valid 

3 .546
**

 0.423 Valid 23 .395 0.423 Tidak Valid 

4 .536
**

 0.423 Valid 24 .254 0.423 Tidak Valid 

5 .531
*
 0.423 Valid 25 .284 0.423 Tidak Valid 

6 .471
*
 0.423 Valid 26 .349 0.423 Tidak Valid 

7 .
b
 0.423 Tidak Valid 27 .520

*
 0.423 Valid 

8 .175 0.423 Tidak Valid 28 .634
**

 0.423 Valid 

9 .320 0.423 Tidak Valid 29 .491
*
 0.423 Valid 

10 .577
**

 0.423 Valid 30 .082 0.423 Tidak Valid 

11 .
b
 0.423 Tidak Valid 31 .471

*
 0.423 Valid 

12 .363 0.423 Tidak Valid 32 .566
**

 0.423 Valid 

13 .539
**

 0.423 Valid 33 .465
*
 0.423 Valid 

14 .570
**

 0.423 Valid 34 .545
**

 0.423 Valid 

15 .513
*
 0.423 Valid 35 .160 0.423 Tidak Valid 

16 .
b
 0.423 Tidak Valid 36 .744

**
 0.423 Valid 

17 .660
**

 0.423 Valid 37 .458
*
 0.423 Valid 

18 .683
**

 0.423 Valid 38 .196 0.423 Tidak Valid 

19 .355 0.423 Tidak Valid 39 .614
**

 0.423 Valid 

20 .652
**

 0.423 Valid 40 .539
**

 0.423 Valid 
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Lampiran 28 

PERHITUNGAN RELIABILITAS SOAL TES 

MENGGUNAKAN RUMUS KR-21 

 

Diketahui: 

k = 40  M = 28,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

r1 : reabilitas instrumen keseluruhan 

k : banyaknya item soal 

M : mean skor soal 

st
2
 : varians total 

Nilai reliabilitas per item dilihat dari perbandingan antara rhitung dengan 

rtabel. Jika rhitung > rtabel, maka item tersebut dikatakan reliabel. Dari hasil 

penghitungan menggunakan rumus KR-21 diperoleh data perbandingan rhitung 

sebesar 0,899 lebih besar dari rtabel sebesar 0,423. Dengan demikian diperoleh 

rhitung > rtabel maka semua butir soal dinyatakan sudah reliabel. 
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PEMBAGIAN KELOMPOK ATAS DAN BAWAH 

No Nama 
Nomor Soal 

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

1 Ahmarifa Dwi Nurudin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Andinar Dwi Kamba 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

3 Desmita Dwi Afitayani 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Fitri Aurelia Ramadani 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

5 Heru  1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 

6 Aldi Nur Fajri 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 

7 Mahardika  1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

8 Maful Rozia 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 

9 Marsha Dea 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

10 Mita Sefianingsih 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 

11 Puput Putri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

12 Rafli Fian 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

13 Regita Natya 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 

14 Riko Aprilianto 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 

15 Safril Radit Tian 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 

16 Sartika Zahra 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 

17 Satrio Risai Sagara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 Tian  0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 

19 Windi Awalia Putri 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 

20 Wisnu Aldi Saputra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 Yosi P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

22 Afrizal  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

Total 19 11 13 15 19 15 22 21 21 10 22 18 12 14 19 22 5 14 19 17 

L
am

p
iran

 2
9
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No Nama 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

1 Ahmarifa Dwi Nurudin 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

2 Andinar Dwi Kamba 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 

3 Desmita Dwi Afitayani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

4 Fitri Aurelia Ramadani 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Heru  0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 

6 Aldi Nur Fajri 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 

7 Mahardika  1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

8 Maful Rozia 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

9 Marsha Dea 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 

10 Mita Sefianingsih 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

11 Puput Putri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

12 Rafli Fian 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 Regita Natya 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 

14 Riko Aprilianto 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 

15 Safril Radit Tian 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

16 Sartika Zahra 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

17 Satrio Risai Sagara 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 

18 Tian  0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

19 Windi Awalia Putri 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

20 Wisnu Aldi Saputra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 Yosi P 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

22 Afrizal  1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 

Total 13 12 18 18 19 17 14 11 12 15 15 6 17 14 15 15 15 19 18 6 
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No Nama Skor Total Skor Urut Kelompok 

1 Ahmarifa Dwi Nurudin 37 3 Atas 

2 Andinar Dwi Kamba 20 17 Bawah 

3 Desmita Dwi Afitayani 37 4 Atas 

4 Fitri Aurelia Ramadani 31 11 Atas 

5 Heru  20 18 Bawah 

6 Aldi Nur Fajri 22 15 Bawah 

7 Mahardika  32 9 Atas 

8 Maful Rozia 32 10 Atas 

9 Marsha Dea 17 21 Bawah 

10 Mita Sefianingsih 26 13 Bawah 

11 Puput Putri 35 5 Atas 

12 Rafli Fian 38 2 Atas 

13 Regita Natya 24 14 Bawah 

14 Riko Aprilianto 22 16 Bawah 

15 Safril Radit Tian 20 19 Bawah 

16 Sartika Zahra 16 22 Bawah 

17 Satrio Risai Sagara 35 6 Atas 

18 Tian  18 20 Bawah 

19 Windi Awalia Putri 28 12 Bawah 

20 Wisnu Aldi Saputra 39 1 Atas 

21 Yosi P 35 7 Atas 

22 Afrizal  33 8 Atas 
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Lampiran 30 

TINGKAT KESUKARAN SOAL TES UJI COBA 

No. Soal B Js P Kriteria 

1 19 22 0.86 Mudah 

2 11 22 0.50 Sedang 

3 13 22 0.59 Sedang 

4 15 22 0.68 Sedang 

5 19 22 0.86 Mudah 

6 15 22 0.68 Sedang 

7 22 22 1.00 Mudah 

8 21 22 0.95 Mudah 

9 21 22 0.95 Mudah 

10 10 22 0.45 Sedang 

11 22 22 1.00 Mudah 

12 18 22 0.82 Mudah 

13 12 22 0.55 Sedang 

14 14 22 0.64 Sedang 

15 19 22 0.86 Mudah 

16 22 22 1.00 Mudah 

17 5 22 0.23 Sukar 

18 14 22 0.64 Sedang 

19 19 22 0.86 Mudah 

20 17 22 0.77 Mudah 

21 13 22 0.59 Sedang 

22 12 22 0.55 Sedang 

23 18 22 0.82 Mudah 

24 18 22 0.82 Mudah 

25 19 22 0.86 Mudah 

26 17 22 0.77 Mudah 

27 14 22 0.64 Sedang 

28 11 22 0.50 Sedang 

29 12 22 0.55 Sedang 

30 15 22 0.68 Sedang 

31 15 22 0.68 Sedang 

32 6 22 0.27 Sukar 

33 17 22 0.77 Mudah 

34 14 22 0.64 Sedang 

35 15 22 0.68 Sedang 

36 15 22 0.68 Sedang 

37 15 22 0.68 Sedang 

38 19 22 0.86 Mudah 

39 18 22 0.82 Mudah 

40 6 22 0.27 Sukar 
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Lampiran 31 

DAYA BEDA SOAL TES UJI COBA 

No. Soal BA JA BB JB PA PB D Kriteria 

1 11 11 8 11 1.00 0.73 0.27 Cukup 

2 9 11 2 11 0.82 0.18 0.64 Baik 

3 9 11 4 11 0.82 0.36 0.45 Baik 

4 11 11 4 11 1.00 0.36 0.64 Baik 

5 11 11 8 11 1.00 0.73 0.27 Cukup 

6 11 11 4 11 1.00 0.36 0.64 Baik 

7 11 11 11 11 1.00 1.00 0.00 Jelek 

8 11 11 10 11 1.00 0.91 0.09 Jelek 

9 11 11 10 11 1.00 0.91 0.09 Jelek 

10 7 11 3 11 0.64 0.27 0.36 Cukup 

11 11 11 11 11 1.00 1.00 0.00 Jelek 

12 10 11 8 11 0.91 0.73 0.18 Jelek 

13 10 11 2 11 0.91 0.18 0.73 

Baik 

sekali 

14 10 11 4 11 0.91 0.36 0.55 Baik 

15 11 11 8 11 1.00 0.73 0.27 Cukup 

16 11 11 11 11 1.00 1.00 0.00 Jelek 

17 5 11 0 11 0.45 0.00 0.45 Baik 

18 10 11 4 11 0.91 0.36 0.55 Baik 

19 11 11 8 11 1.00 0.73 0.27 Cukup 

20 11 11 6 11 1.00 0.55 0.45 Baik 

21 9 11 4 11 0.82 0.36 0.45 Baik 

22 8 11 4 11 0.73 0.36 0.36 Cukup 

23 10 11 8 11 0.91 0.73 0.18 Jelek 

24 9 11 9 11 0.82 0.82 0.00 Jelek 

25 11 11 8 11 1.00 0.73 0.27 Cukup 

26 10 11 7 11 0.91 0.64 0.27 Cukup 

27 9 11 5 11 0.82 0.45 0.36 Cukup 

28 8 11 3 11 0.73 0.27 0.45 Baik 

29 9 11 3 11 0.82 0.27 0.55 Baik 

30 8 11 7 11 0.73 0.64 0.09 Jelek 

31 11 11 4 11 1.00 0.36 0.64 Baik 

32 5 11 1 11 0.45 0.09 0.36 Cukup 

33 10 11 7 11 0.91 0.64 0.27 Cukup 

34 9 11 5 11 0.82 0.45 0.36 Cukup 

35 8 11 7 11 0.73 0.64 0.09 Jelek 

36 11 11 4 11 1.00 0.36 0.64 Baik 

37 10 11 5 11 0.91 0.45 0.45 Baik 

38 10 11 9 11 0.91 0.82 0.09 Jelek 

39 11 11 7 11 1.00 0.64 0.36 Cukup 

40 6 11 0 11 0.55 0.00 0.55 Baik 
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Lampiran 32 

KESIMPULAN UJI COBA 

No. 

Soal 
Validitas Reliabilitas 

Tingkat 

Kesukaran 
Daya Beda Keputusan 

1 Tidak Valid  Reliabel Mudah Cukup Tidak Dapat Digunakan 

2 Valid Reliabel Sedang Baik Dapat Digunakan 

3 Valid Reliabel Sedang Baik Dapat Digunakan 

4 Valid Reliabel Sedang Baik Dapat Digunakan 

5 Valid Reliabel Mudah Cukup Dapat Digunakan 

6 Valid Reliabel Sedang Baik Dapat Digunakan 

7 Tidak Valid  Reliabel Mudah Jelek Tidak Dapat Digunakan 

8 Tidak Valid  Reliabel Mudah Jelek Tidak Dapat Digunakan 

9 Tidak Valid  Reliabel Mudah Jelek Tidak Dapat Digunakan 

10 Valid Reliabel Sedang Cukup Dapat Digunakan 

11 Tidak Valid  Reliabel Mudah Jelek Tidak Dapat Digunakan 

12 Tidak Valid  Reliabel Mudah Jelek Tidak Dapat Digunakan 

13 Valid Reliabel Sedang Baik sekali Dapat Digunakan 

14 Valid Reliabel Sedang Baik Dapat Digunakan 

15 Valid Reliabel Mudah Cukup Dapat Digunakan 

16 Tidak Valid  Reliabel Mudah Jelek Tidak Dapat Digunakan 

17 Valid Reliabel Sukar Baik Dapat Digunakan 

18 Valid Reliabel Sedang Baik Dapat Digunakan 

19 Tidak Valid Reliabel Mudah Cukup Tidak Dapat Digunakan 

20 Valid   Reliabel Mudah Baik Dapat Digunakan 

21 Valid Reliabel Sedang Baik Dapat Digunakan 

22 Valid  Reliabel Sedang Cukup Dapat Digunakan 

23 Tidak Valid  Reliabel Mudah Jelek Tidak Dapat Digunakan 

24 Tidak Valid  Reliabel Mudah Jelek Tidak Dapat Digunakan 

25 Tidak Valid  Reliabel Mudah Cukup Tidak Dapat Digunakan 

26 Tidak Valid  Reliabel Mudah Cukup Tidak Dapat Digunakan 

27 Valid Reliabel Sedang Cukup Dapat Digunakan 

28 Valid Reliabel Sedang Baik Dapat Digunakan 

29 Valid Reliabel Sedang Baik Dapat Digunakan 

30 Tidak Valid  Reliabel Sedang Jelek Tidak Dapat Digunakan 

31 Valid Reliabel Sedang Baik Dapat Digunakan 

32 Valid Reliabel Sukar Cukup Dapat Digunakan 

33 Valid  Reliabel Mudah Cukup Dapat Digunakan 

34 Valid  Reliabel Sedang Cukup Dapat Digunakan 
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No. 

Soal 
Validitas Reliabilitas 

Tingkat 

Kesukaran 
Daya Beda Keputusan 

35 Tidak Valid  Reliabel Sedang Jelek Tidak Dapat Digunakan 

36 Valid Reliabel Sedang Baik Dapat Digunakan 

37 Valid  Reliabel Sedang Baik Dapat Digunakan 

38 Tidak Valid  Reliabel Mudah Jelek Tidak Dapat Digunakan 

39 Valid Reliabel Mudah Cukup Dapat Digunakan 

40 Valid Reliabel Sukar Baik Dapat Digunakan 

 

Keterangan : baris merah menandakan soal tersebut telah memenuhi syarat 

sebagai instrumen penelitian, sehingga dapat digunakan. Soal yang dapat 

digunakan adalah 25 butir. 
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Lampiran 33 

SOAL YANG DIGUNAKAN SEBAGAI INSTRUMEN PENELITIAN 

(TES AWAL DAN TES AKHIR) 

No. 

Soal 
Validitas Reliabilitas 

Tingkat 

Kesukaran 

Daya 

Beda 
Keputusan 

1 Tidak Valid  Reliabel Mudah Cukup Tidak Digunakan 

2 Valid Reliabel Sedang Baik Digunakan 

3 Valid Reliabel Sedang Baik Digunakan 

4 Valid Reliabel Sedang Baik Digunakan 

5 Valid Reliabel Mudah Cukup Digunakan 

6 Valid Reliabel Sedang Baik Digunakan 

7 Tidak Valid  Reliabel Mudah Jelek Tidak Digunakan 

8 Tidak Valid  Reliabel Mudah Jelek Tidak Digunakan 

9 Tidak Valid  Reliabel Mudah Jelek Tidak Digunakan 

10 Valid Reliabel Sedang Cukup Tidak Digunakan 

11 Tidak Valid  Reliabel Mudah Jelek Tidak Digunakan 

12 Tidak Valid  Reliabel Mudah Jelek Tidak Digunakan 

13 Valid Reliabel Sedang Baik sekali Digunakan 

14 Valid Reliabel Sedang Baik Digunakan 

15 Valid Reliabel Mudah Cukup Digunakan 

16 Tidak Valid  Reliabel Mudah Jelek Tidak Digunakan 

17 Valid Reliabel Sukar Baik Digunakan 

18 Valid Reliabel Sedang Baik Digunakan 

19 Tidak Valid Reliabel Mudah Cukup Tidak Digunakan 

20 Valid   Reliabel Mudah Baik Tidak Digunakan 

21 Valid Reliabel Sedang Baik Digunakan 

22 Valid  Reliabel Sedang Cukup Tidak Digunakan 

23 Tidak Valid  Reliabel Mudah Jelek Tidak Digunakan 

24 Tidak Valid  Reliabel Mudah Jelek Tidak Digunakan 

25 Tidak Valid  Reliabel Mudah Cukup Tidak Digunakan 

26 Tidak Valid  Reliabel Mudah Cukup Tidak Digunakan 

27 Valid Reliabel Sedang Cukup Digunakan 

28 Valid Reliabel Sedang Baik Digunakan 

29 Valid Reliabel Sedang Baik Digunakan 

30 Tidak Valid  Reliabel Sedang Jelek Tidak Digunakan 

31 Valid Reliabel Sedang Baik Digunakan 

32 Valid Reliabel Sukar Cukup Digunakan 



260 

 

 

 

No. 

Soal 
Validitas Reliabilitas 

Tingkat 

Kesukaran 

Daya 

Beda 
Keputusan 

33 Valid  Reliabel Mudah Cukup Tidak Digunakan 

34 Valid  Reliabel Sedang Cukup Tidak Digunakan 

35 Tidak Valid  Reliabel Sedang Jelek Tidak Digunakan 

36 Valid Reliabel Sedang Baik Digunakan 

37 Valid  Reliabel Sedang Baik Tidak Digunakan 

38 Tidak Valid  Reliabel Mudah Jelek Tidak Digunakan 

39 Valid Reliabel Mudah Cukup Digunakan 

40 Valid Reliabel Sukar Baik Digunakan 

 

Keterangan: baris merah menandakan soal yan digunakan sebagai instrument 

penelitian. Soal-soal tersebut telah memenuhi syarat sebagai instrumen penelitian. 

Soal yang digunakan adalah 20 butir 
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KISI-KISI SOAL TES AWAL DAN TES AKHIR 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 01 Cikawung       Mata Pelajaran : IPA  

Kelas / semester : III/2          Alokasi waktu     : 60 menit  

Standar Kompetensi  : 4. Memahami berbagai cara gerak benda, hubungan dengan energi, dan sumber energi. 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Bentuk 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesulitan 

Mudah Sedang Sulit 

4.2 Mendiskripsikan 

hasil pengamatan tentang 

pengaruh energi panas, 

gerak, dan getaran dalam 

kehidupan sehari-hari. 

1. Siswa dapat menjelaskan 

pengertian energi. 

Pilihan 

Ganda 
C1 1  √  

2. Siswa dapat menjelaskan 

pengertian bentuk energi 

Pilihan 

Ganda 
C1 2  √  

3. Siswa dapat menjelaskan 

pengertian energi bunyi.  

Pilihan 

Ganda 
C1 3  √  

4. Siswa dapat menyebutkan 

pengaruh energi panas. 

Pilihan 

Ganda 
C1 4  √  

5. Siswa dapat memberi contoh 

alat yang menghasilkan energi. 

Pilihan 

Ganda 
C2 5 √   

6. Siswa dapat memberi contoh 

alat menghasilkan energi bunyi. 

Pilihan 

Ganda 
C2 6  √  

7. Siswa dapat memberi contoh 

alat yang menghasilkan energi 

cahaya. 

Pilihan 

Ganda C2 7  √  

8. Disajikan sebuah pernyataan, 

siswa dapat membedakan 

matahari sebagai energi panas 

dan cahaya. 

Pilihan 

Ganda 
C2 8  √  

L
am

p
iran

 3
4
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Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Bentuk 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesulitan 

Mudah Sedang Sulit 

9. Siswa dapat menyebutkan 

pengaruh energi gerak. 

Pilihan 

Ganda 
C1 9  √  

10. Siswa dapat menyebutkan 

pengaruh energi cahaya. 

Pilihan 

Ganda 
C1 10  √  

11. Disajikan sebuah gambar, siswa 

dapat menentukan bentuk energi 

yang dimiliki. 

Pilihan 

Ganda C3 11  √  

12. Diberikan beberapa pilihan 

jawaban, siswa dapat memilih 

pernyataan yang tepat dan 

kurang tepat. 

Pilihan 

Ganda 
C2 12   √ 

13. Siswa dapat menyebutkan ciri-

ciri energi. 

Pilihan 

Ganda 
C1 13  √  

14. Siswa menetukan perubahan 

bentuk energi yang terjadi. 

Pilihan 

Ganda 
C3 14  √  

15. Siswa dapat membuktikan 

bahwa energi dapat dirasakan.  

Pilihan 

Ganda 
C3 15 √   

16. Disajikan gambar, siswa dapat 

mengelompokkan alat yang 

menghasilkan energi cahaya dan 

gerak 

Pilihan 

Ganda 
C2 16  √  

17. Siswa dapat menentukan 

perubahan bentuk energi. 

Pilihan 

Ganda 
C2 17   √ 

18. Disajikan gambar, siswa dapat Pilihan C2 18  √  
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Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Bentuk 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesulitan 

Mudah Sedang Sulit 

menentukan alat yang 

menghasilkan energi. 

Ganda 

19. Siswa dapat menyebutkan 

manfaat energi matahari 

Pilihan 

Ganda 
C1 19 √   

20. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menentukan pernyataan 

yang tepat dan kurang tepat. 

Pilihan 

Ganda C3 20   √ 

Total 20 40 40 40 3 14 3 
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REKAPITULASI SOAL RANAH KOGNITIF 

 

Ranah Kognitif Nomor Soal Jumlah 

C1 1,2,3,4,9,10,13,19 8 

C2 5,6,7,8,12,16,17,18 8 

C3 11,14,15,20 4 
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Lampiran 35 

SOAL TES AWAL DAN TES AKHIR 

Nama Sekolah : SD Negeri 01 Cikawung 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas : III 

Materi : Energi dan Pengaruhnya  

 

Petunjuk:  

- Tulislah nama, nomor absen dan kelas pada kotak yang disediakan pada lembar 

jawab!  

- Perhatikan soal dengan teliti!  

- Kerjakan soal secara mandiri!  

- Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang kamu anggap benar     

dan tepat!  

 

1. Suatu benda dikatakan memiliki energi apabila benda itu …. 

a. terbuat dari besi 

b. terbuat dari batu 

c. melakukan usaha 

d. melakukan gerakan 

2. Energi yang dihasilkan dari benda-benda  penghasil  panas disebut energi …. 

a. gerak 

b. bunyi 

c. panas 

d. matahari 

3. Energi yang timbul dari benda yang bergetar disebut energi …. 

a. panas 

b. suara 

c. gerak 

d. bunyi 

4. Manfaat yang diperoleh dari energi panas yaitu …. 

a. menerbangkan layang-layang 

b. mengeringkan pakaian 

c. menggerakkan kincir 

d. menerangi bumi 
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5. Berikut ini contoh alat yang menghasilkan energi panas yaitu …. 

a. sepeda 

b. kulkas 

c. setrika 

d. komputer 

6. Seruling adalah alat musik yang  dapat menghasilkan energi …. 

a. tiup 

b. suara 

c. bunyi 

d. cahaya 

7. Benda yang dapat menghasilkan energi cahaya yaitu…. 

a. kulkas, kipas, lilin 

b. lilin, lampu, senter 

c. gitar, senter, lampu 

d. senter, matahari, kipas 

8. Pada siang hari kita dapat melihat dengan jelas. Hal ini karena matahari 

menghasilkan energi …. 

a. panas 

b. terang 

c. cahaya 

d. terik 

9. Pengaruh energi gerak yang dapat dimanfaatkan  manusia dalam kehidupan 

sehari-hari yaitu untuk…. 

a. mengeringkan pakaian 

b. menggerakkan kincir angin 

c. menerangi bumi 

d. mendengar suara 

10. Pengaruh energi cahaya dapat dilihat pada peristiwa …. 

a. kain yang dijemur 

b. kincir angin yang berputar 

c. dua batu yang saling digosokkan 

d. lampu senter yang menyala 
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11. Perhatikan gambar di samping!  

Energi yang dihasilkan oleh alat di samping  saat 

dinyalakan adalah energi …. 

a. Panas 

b. bunyi 

c. cahaya 

d. gerak 

12. Pernyataan berikut yang tidak benar berkaitan dengan energi adalah …. 

a. energi cahaya merupakan salah satu bentuk energi 

b. energi berpengaruh dalam kehidupan kita 

c. energi tidak dapat dilihat 

d. energi tidak dapat dirasakan 

13. Di bawah ini yang tidak termasuk sifat-sifat energi ialah …. 

a. dapat diubah bentuk 

b. dapat dirasakan 

c. tidak dapat dirasakan 

d. tidak dapat dilihat 

14. Saat orang memukul bedug terjadi perubahan energi ... menjadi energi .... 

a. gerak menjadi bunyi 

b. bunyi menjadi gerak 

c. bunyi menjadi panas 

d. panas menjadi bunyi 

15. Tangan akan terasa panas bila di dekatkan dengan api. Hal ini membuktikan 

bahwa energi dapat …. 

a. dilihat 

b. diubah bentuk 

c. diamati 

d. dirasakan 
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16. Perhatikan gambar berikut! 

                      

 I      II              III                       IV 

Di antara benda-benda di atas yang menghasilkan energi gerak adalah …. 

a. I dan II 

b. I dan III 

c. II dan IV 

d. III dan IV 

17. Kertas bentuk spiral akan bergerak bila di letakkan di atas api. Hal ini 

menunjukan adanya perubahan energi … menjadi energi …. 

a. api menjadi abu 

b. bunyi menjadi panas  

c. cahaya menjadi gerak 

d. panas menjadi gerak 

18.  Perhatikan gambar di samping!  

Energi yang dihasilkan oleh benda di samping yaitu energi ….  

a. cahaya dan sinar 

b. cahaya dan panas 

c. panas dan terang 

d. cahaya dan terang 

19. Kegiatan nelayan menjemur ikan memanfaatkan energi yang berasal dari … 

a. matahari 

b. air 

c. angin 

d. panas 
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20. Perhatikan pernyataan berikut! 

I. Energi tidak dapat dilihat dan dirasakan 

II. Energi gerak secara alami dihasilkan oleh angin dan air 

III. Energi tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan 

IV. Energi dapat dilihat dan dirubah bentuknya 

Pernyataan yang tepat ditunjukan oleh nomor …. 

a. I dan II 

b. I dan IV 

c. II dan III 

d. III dan IV 
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LEMBAR JAWAB TES AWAL DAN TES AKHIR 

 

 

 

 

 

LEMBAR JAWAB 

1 A B C D 

2 A B C D 

3 A B C D 

4 A B C D 

5 A B C D 

6 A B C D 

7 A B C D 

8 A B C D 

9 A B C D 

10 A B C D 

11 A B C D 

12 A B C D 

13 A B C D 

14 A B C D 

15 A B C D 

16 A B C D 

17 A B C D 

18 A B C D 

19 A B C D 

20 A B C D 

 

Benar Nilai Paraf 

   

 

 

 

Nama  : ……………………… 

No. Absen : ………..…………….. 

Kelas  : …..………………….. 
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Lampiran  36 

KUNCI JAWABAN SOAL TES AWAL DAN TES AKHIR 

 

1.   C  

2. C 

3. D 

4. B 

5. C 

6. C 

7. B 

8. C 

9. B 

10. D 

11. C 

12. D 

13. C 

14. A 

15. D 

16. A 

17. D 

18. B 

19. A 

20. C 
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Lampiran  37 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

DINAS PENDIDIKAN 

UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN PEKUNCEN 

SD NEGERI 1 CIKAWUNG 
                  Jl. Raya Ajibarang-Bumiayu Km. 03 No. 2, Telp. (0281) 571120  53164 

 

DAFTAR NILAI TES AWAL IPA 

SISWA KELAS IIIA SD NEGERI 01 CIKAWUNG 

 

No Nama Siswa Nilai 

1 Nofitri Puji Astuti 50 

2 Arby Priyanto 20 

3 Alif Anan Maulana 65 

4 Amelia Ayunda Amertiani 50 

5 Anisa Ayu Ratna Sari 70 

6 Dava Dwi Prasetyo 65 

7 Fina Fadlilah Milizah 65 

8 Ilham Derajat 70 

9 Inayah Najmi Zakia 85 

10 Januar Anggyta Adkhisahfa 70 

11 Kintan Nurizki Milanisti 50 

12 Ladia Najwa 55 

13 Mutiara Rodhotul Safa 55 

14 Pradiski Altita Putri 50 

15 Rahma Fitri Ramadhan 75 

16 Rauf Fauzi 65 

17 Roni Saputra 60 

18 Tati Afriliyani 45 

19 Uni Nur Khaliza 35 

20 Vasha Alfian Dwi Ratna 55 

21 Wanda Diaz Safitri Istiqomah 45 

22 Bagas Lintang Ramadhan 40 

Rata-rata  56.36 
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Lampiran  38 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

DINAS PENDIDIKAN 

UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN PEKUNCEN 

SD NEGERI 1 CIKAWUNG 
                  Jl. Raya Ajibarang-Bumiayu Km. 03 No. 2, Telp. (0281) 571120  53164 

 

DAFTAR NILAI TES AWAL IPA 

SISWA KELAS IIIB SD NEGERI 01 CIKAWUNG 

 

No Nama Siswa Nilai 

1 Amanda Nur Safitri 50 

2 Janu Setio Priambudi 55 

3 Arjun Septian 60 

4 Cantika Amelia Putri 65 

5 Danang Prasetyo 35 

6 Deswitha Mugiyanti 70 

7 Fajar Catur Setyadi 45 

8 Fajar Rizky Pebrianto 35 

9 Galih Praba Rahmadha 60 

10 Gladis Novyyanti Salsya 65 

11 Jihan Khairana 60 

12 Jyanuar Aji Pangestu 80 

13 Santi Agustiyani 60 

14 Syiam Tri Hidayat 45 

15 Tsani Istiatul Hidayat 75 

16 Wahyu Firly Fransisca 70 

17 Zafani Zahra 70 

18 Zhafran Rafi Hafina 70 

19 Deswita Naysila Putri 55 

20 Lindya Ariesta 40 

21 Muhammad Fatih 45 

Rata-rata 57.62 
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Lampiran  39 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

DINAS PENDIDIKAN 

UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN PEKUNCEN 

SD NEGERI 1 CIKAWUNG 
                  Jl. Raya Ajibarang-Bumiayu Km. 03 No. 2, Telp. (0281) 571120  53164 

 

DAFTAR NILAI TES AKHIR IPA 

SISWA KELAS IIIA SD NEGERI 01 CIKAWUNG 

 

No Nama Siswa Nilai 

1 Nofitri Puji Astuti 75 

2 Arby Priyanto 60 

3 Alif Anan Maulana 85 

4 Amelia Ayunda Amertiani 85 

5 Anisa Ayu Ratna Sari 90 

6 Dava Dwi Prasetyo 95 

7 Fina Fadlilah Milizah 85 

8 Ilham Derajat 95 

9 Inayah Najmi Zakia 95 

10 Januar Anggyta Adkhisahfa 100 

11 Kintan Nurizki Milanisti 80 

12 Ladia Najwa 85 

13 Mutiara Rodhotul Safa 80 

14 Pradiski Altita Putri 75 

15 Rahma Fitri Ramadhan 95 

16 Rauf Fauzi 70 

17 Roni Saputra 80 

18 Tati Afriliyani 70 

19 Uni Nur Khaliza 60 

20 Vasha Alfian Dwi Ratna 90 

21 Wanda Diaz Safitri Istiqomah 80 

22 Bagas Lintang Ramadhan 85 

Rata-rata  82.50 
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Lampiran  40 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

DINAS PENDIDIKAN 

UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN PEKUNCEN 

SD NEGERI 1 CIKAWUNG 
                  Jl. Raya Ajibarang-Bumiayu Km. 03 No. 2, Telp. (0281) 571120  

53164 

 

DAFTAR NILAI TES AKHIR IPA 

SISWA KELAS IIIB SD NEGERI 01 CIKAWUNG 

 

No Nama Siswa Nilai 

1 Amanda Nur Safitri 65 

2 Janu Setio Priambudi 70 

3 Arjun Septian 80 

4 Cantika Amelia Putri 75 

5 Danang Prasetyo 50 

6 Deswitha Mugiyanti 85 

7 Fajar Catur Setyadi 50 

8 Fajar Rizky Pebrianto 55 

9 Galih Praba Rahmadha 75 

10 Gladis Novyyanti Salsya 90 

11 Jihan Khairana 80 

12 Jyanuar Aji Pangestu 85 

13 Santi Agustiyani 85 

14 Syiam Tri Hidayat 65 

15 Tsani Istiatul Hidayat 95 

16 Wahyu Firly Fransisca 80 

17 Zafani Zahra 85 

18 Zhafran Rafi Hafina 80 

19 Deswita Naysila Putri 65 

20 Lindya Ariesta 60 

21 Muhammad Fatih 65 

Rata-rata 73.33 
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Lampiran 41 

 

Perhitungan Manual 

Cara Membuat Tabel Distribusi Frekuensi 

Data Tes Awal IPA Siswa 

 

1. Kelas Eksperimen 

Diketahui : n = 22 min = 20 max = 85 

 

k = 1+ 3,3 log n 

= 1 + 3,3 log 22 

= 1 + 3,3 log (1,34) 

= 1 + 4,42 

= 5,42  (dibulatkan menjadi 6) 

 

R = data terbesar – data terkecil 

 = 85 – 20 

 = 65 

 

I =   

 

Jadi: batas bawah  =  20 

  Lebar interval kelas = 11 

   Banyak kelas  =  6 

 

2. Kelas Kontrol 

Diketahui : n = 22 min = 35 max = 80 

 

k = 1+ 3,3 log n 

= 1 + 3,3 log 21 

= 1 + 3,3 log (1,32) 

= 1 + 4,35 

= 5,32  (dibulatkan menjadi 6) 
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R = data terbesar – data terkecil 

 = 80 – 35 

 = 45 

 

I =   

 

Jadi: batas bawah  =  35 

  Lebar interval kelas = 8 

   Banyak kelas  =  6 
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Lampiran 42 

 

Perhitungan Manual 

Cara Membuat Tabel Distribusi Frekuensi 

Data Tes Akhir IPA Siswa 

 

1. Kelas Eksperimen 

Diketahui : n = 22 min = 60 max = 100 

 

k = 1+ 3,3 log n 

= 1 + 3,3 log 22 

= 1 + 3,3 log (1,34) 

= 1 + 4,42 

= 5,42  (dibulatkan menjadi 6) 

 

R = data terbesar – data terkecil 

 = 60 – 100 

 = 40 

 

I =   

 

Jadi: batas bawah  =  60 

  Lebar interval kelas = 7 

   Banyak kelas  =  6 

 

2. Kelas Kontrol 

Diketahui : n = 22 min = 50 max = 95 

 

k = 1+ 3,3 log n 

= 1 + 3,3 log 21 

= 1 + 3,3 log (1,32) 

= 1 + 4,35 

= 5,32  (dibulatkan menjadi 6) 
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R = data terbesar – data terkecil 

 = 95 – 50 

 = 45 

 

I =   

 

Jadi: batas bawah  =  50 

  Lebar interval kelas = 8 

   Banyak kelas  =  6 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN KE-1 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/ semester : III/2 

Sekolah : SD Negeri 01 Cikawung 

Pelaksanaan    : Rabu, 1 April 2015 

Petunjuk 

Setelah membaca dan memeriksa aspek penilaian aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA, berilah tanda cek (√) pada kolom yang 

tersedia sesuai dengan hasil pengamatan. 

No Nama 
1 2 3 4 5 6 7 Tota

l 

Skor a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

1 Nofitri Puji Astuti √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ √ - - - - √ √ - √ 19 

2 Arby Priyanto √ - √ √ √ - - √ √ - √ - √ √ - - √ √ √ √ - √ - - √ √ √ √ 18 

3 Alif Anan Maulana √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ - √ 23 

4 Amelia Ayunda A √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ - - - √ √ √ √ 23 

5 Anisa Ayu Ratna Sari √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ - - √ √ √ - √ √ √ - - - - √ √ √ √ 20 

6 Dava Dwi Prasetyo √ √ √ √ √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ - √ √ √ √ 23 

7 Fina Fadlilah Milizah √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - - - - √ √ √ √ 23 

8 Ilham Derajat √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 25 

9 Inayah Najmi Zakia √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ 27 

10 Januar Anggyta A √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - - √ - √ √ 23 

11 Kintan Nurizki M √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - - √ √ √ √ 23 

L
am

p
iran

 4
3

 



281 

 

 

 

No Nama 
1 2 3 4 5 6 7 Tota

l 

Skor a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

12 Ladia Najwa √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - - √ √ - √ 22 

13 Mutiara Rodhotul S √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 27 

14 Pradiski Altita Putri √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ 26 

15 Rahma Fitri R √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 27 

16 Rauf Fauzi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ 26 

17 Roni Saputra √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - - √ √ √ √ √ √ 23 

18 Tati Afriliyani √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - - √ √ - √ √ - √ - √ √ - √ √ √ √ 21 

19 Uni Nur Khaliza √ - √ √ √ √ - √ √ - √ - - √ √ √ - √ √ - - √ √ - √ √ - √ 18 

20 Vasha Alfian Dwi R √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 27 

21 Wanda Diaz Safitri I √ √ √ √ √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ 23 

22 Bagas Lintang R √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ - - √ √ √ √ - √ √ - √ √ - √ √ - √ 21 

Cikawung,   1   April   2015 

Mengetahui, 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN KE-2 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/ semester : III/2 

Sekolah : SD Negeri 01 Cikawung 

Pelaksanaan    : Rabu, 8 April 2015 

Petunjuk 

Setelah membaca dan memeriksa aspek penilaian aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA, berilah tanda cek (√) pada kolom yang 

tersedia sesuai dengan hasil pengamatan. 

N

o 
Nama 

1 2 3 4 5 6 7 Tota

l 

Skor 
a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

1 Nofitri Puji Astuti √ - - √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - - - - √ - - √ 18 

2 Arby Priyanto √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ - √ √ - - √ √ √ √ - √ - - √ - - √ 18 

3 Alif Anan Maulana √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ √ √ 24 

4 Amelia Ayunda A √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ - - - √ √ √ √ 23 

5 Anisa Ayu Ratna S √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ - - - - √ √ √ √ 21 

6 Dava Dwi Prasetyo √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ √ √ 25 

7 Fina Fadlilah M √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - - - - √ √ √ √ 23 

8 Ilham Derajat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 27 

9 Inayah Najmi Zakia √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 28 

10 Januar Anggyta A √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - √ √ - √ 24 

11 Kintan Nurizki M √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - √ √ √ √ 24 
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N

o 
Nama 

1 2 3 4 5 6 7 Tota

l 

Skor a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

12 Ladia Najwa √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - - √ - √ √ 22 

13 Mutiara Rodhotul S √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 27 

14 Pradiski Altita Putri √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ 26 

15 Rahma Fitri R √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 27 

16 Rauf Fauzi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ 26 

17 Roni Saputra √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - - √ √ √ √ √ √ 24 

18 Tati Afriliyani √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ - √ √ - √ - - √ - √ √ √ √ 21 

19 Uni Nur Khaliza √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ - √ √ √ - √ - - - √ √ - √ √ - √ 19 

20 Vasha Alfian Dwi R √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 27 

21 Wanda Diaz Safitri I √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ - - √ √ √ √ 23 

22 Bagas Lintang R √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ - √ - - √ √ √ √ 23 

             

   Cikawung,   8   April   2015 

Mengetahui, 
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                                                                LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

KELAS KONTROL PERTEMUAN KE-1 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/ semester : III/2 

Sekolah : SD Negeri 01 Cikawung 

Pelaksanaan    : Selasa, 31 Maret 2015 

Petunjuk 

Setelah membaca dan memeriksa aspek penilaian aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA, berilah tanda cek (√) pada kolom yang 

tersedia sesuai dengan hasil pengamatan. 

No Nama 
1 2 3 4 5 6 7 Tota

l 

Skor a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

1 Amanda Nur Safitri √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ - √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 23 

2 Janu Setio Priambudi √ - √ √ √ √ - √ - - √ - - - - - √ √ - - - √ - - √ √ √ √ 14 

3 Arjun Septian √ - √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ - √ √ - √ - - √ √ √ √ √ √ 21 

4 Cantika Amelia Putri √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - - - - √ √ √ - √ - - - - √ √ √ √ 18 

5 Danang Prasetyo √ - √ √ √ √ - - - √ √ - - √ √ √ - √ √ √ - - - - √ √ √ √ 17 

6 Deswitha Mugiyanti √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - - √ √ √ - √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ 22 

7 Fajar Catur Setyadi √ - √ √ √ √ √ - - √ √ - - √ √ √ - √ √ √ - - - - √ √ √ √ 18 

8 Fajar Rizky P √ √ √ √ √ - √ - - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - √ √ √ √ 21 

9 Galih Praba R √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ √ √ 24 

10 Gladis Novyyanti √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ 24 

11 Jihan Khairana √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - - √ √ √ √ 22 
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No Nama 
1 2 3 4 5 6 7 Tota

l 

Skor a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

12 Jyanuar Aji Pangestu √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 27 

13 Santi Agustiyani √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ - - √ √ √ √ √ - - √ √ √ - √ √ √ √ 21 

14 Syiam Tri Hidayat √ √ √ √ √ √ - - - √ √ - √ √ √ - √ √ - √ - √ √ - √ √ √ √ 20 

15 Tsani Istiatul H √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 25 

16 Wahyu Firly F √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ - - - √ √ - √ √ √ √ 21 

17 Zafani Zahra √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ √ √ √ √ - √ - √ - - √ - √ √ √ √ 21 

18 Zhafran Rafi Hafina √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ - √ √ - √ √ - √ - √ √ - √ √ √ √ 21 

19 Deswita Naysila P √ √ √ √ √ √ - √ - - √ - - √ √ √ - √ √ - - √ √ - √ √ √ √ 19 

20 Lindya Ariesta √ √ √ √ √ √ - - - √ √ - - √ √ - √ √ - √ - - - - √ √ √ √ 17 

21 Muhammad Fatih √ - √ √ √ √ - - - √ √ - - √ √ √ - √ - √ - √ √ - √ √ √ √ 18 

 

Cikawung,  31 Maret    2015 

Mengetahui, 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

KELAS KONTROL PERTEMUAN KE-2 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/ semester : III/2 

Sekolah : SD Negeri 01 Cikawung 

Pelaksanaan    : Selasa, 7 Maret 2015 

Petunjuk 

Setelah membaca dan memeriksa aspek penilaian aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA, berilah tanda cek (√) pada kolom yang 

tersedia sesuai dengan hasil pengamatan. 

No Nama 
1 2 3 4 5 6 7 Total 

Skor a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

1 Amanda Nur Safitri √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 24 

2 Janu Setio P √ - √ √ √ √ - √ - - √ - - - - - √ √ √ √ - √ - - √ √ √ √ 16 

3 Arjun Septian √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ - √ √ - √ - - √ √ √ √ √ √ 22 

4 Cantika Amelia Putri √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - - - - √ √ √ √ √ - - - - √ √ √ √ 19 

5 Danang Prasetyo √ - √ √ √ √ - - - √ √ - - √ √ √ - √ √ √ - - - - √ √ √ √ 17 

6 Deswitha Mugiyanti √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ 23 

7 Fajar Catur Setyadi √ - √ √ √ √ √ - - √ √ - √ √ √ √ - √ √ √ - - - - √ √ √ √ 19 

8 Fajar Rizky P √ √ √ √ √ - √ - - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - √ √ √ √ 21 

9 Galih Praba R √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ √ √ 24 

10 Gladis Novyyanti S √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ 23 

11 Jihan Khairana √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - - √ √ √ √ 22 

12 Jyanuar Aji Pangestu √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 27 
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No Nama 
1 2 3 4 5 6 7 Total 

Skor a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

13 Santi Agustiyani √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ - - √ √ √ √ √ - - √ √ √ - √ √ √ √ 21 

14 Syiam Tri Hidayat √ √ √ √ √ √ - - - √ √ - √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ - √ √ √ √ 21 

15 Tsani Istiatul H √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 24 

16 Wahyu Firly F √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ - √ - √ √ - - - √ √ - √ √ √ √ 20 

17 Zafani Zahra √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - - √ - √ √ √ √ 22 

18 Zhafran Rafi Hafina √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ √ √ √ - √ √ - √ - √ √ - √ √ √ √ 22 

19 Deswita Naysila P √ √ √ √ √ √ - √ - - √ - - √ √ √ - √ √ - - √ √ - √ √ √ √ 19 

20 Lindya Ariesta √ √ √ √ √ √ - - - √ √ - √ √ √ √ √ √ - - - √ √ - √ √ √ √ 20 

21 Muhammad Fatih √ - √ √ √ √ - - - √ √ - √ √ √ √ - √ - √ - √ √ - √ √ √ √ 19 

 

 

Cikawung,  7  April    2015 

Mengetahui, 
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Lampiran 47 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

DINAS PENDIDIKAN 

UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN PEKUNCEN 

SD NEGERI 1 CIKAWUNG 
                  Jl. Raya Ajibarang-Bumiayu Km. 03 No. 2, Telp. (0281) 571120  53164 

 

Rekapitulasi Nilai Aktivitas Belajar  

Siswa Kelas IIIA SDN 01 Cikawung 

Pertemuan ke 1 dan 2 

 

No Nama 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Skor 
Presentase 

(%) 
Skor 

Presentase 

(%) 

1 Nofitri Puji Astuti 19 68 18 64 

2 Arby Priyanto 18 64 18 64 

3 Alif Anan Maulana 23 82 24 86 

4 Amelia Ayunda A 23 82 23 82 

5 Anisa Ayu Ratna Sari 20 71 21 75 

6 Dava Dwi Prasetyo 23 82 25 89 

7 Fina Fadlilah Milizah 23 82 23 82 

8 Ilham Derajat 25 89 27 96 

9 Inayah Najmi Zakia 27 96 28 100 

10 Januar Anggyta A 23 82 24 86 

11 Kintan Nurizki Milanisti 23 82 24 86 

12 Ladia Najwa 22 79 22 79 

13 Mutiara Rodhotul Safa 27 96 27 96 

14 Pradiski Altita Putri 26 93 26 93 

15 Rahma Fitri Ramadhan 27 96 27 96 

16 Rauf Fauzi 26 93 26 93 

17 Roni Saputra 23 82 24 86 

18 Tati Afriliyani 21 75 21 75 

19 Uni Nur Khaliza 18 64 19 68 

20 Vasha Alfian Dwi R 27 96 27 96 

21 Wanda Diaz Safitri I 23 82 23 82 

22 Bagas Lintang R 21 75 23 82 

Jumlah 508 1811 520 1856 

Rata-rata 23.09 82.32 23.64 84.36 
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Lampiran 48 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

DINAS PENDIDIKAN 

UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN PEKUNCEN 

SD NEGERI 1 CIKAWUNG 
                  Jl. Raya Ajibarang-Bumiayu Km. 03 No. 2, Telp. (0281) 571120  53164 

 

Rekapitulasi Nilai Aktivitas Belajar  

Siswa Kelas IIIB SDN 01 Cikawung 

Pertemuan ke 1 dan 2 

No Nama 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Skor 
Presentase 

(%) 
Skor 

Presentase 

(%) 

1 Nofitri Puji Astuti 23 82 24 86 

2 Arby Priyanto 14 50 16 57 

3 Alif Anan Maulana 21 75 22 79 

4 Amelia Ayunda A 18 64 19 68 

5 Anisa Ayu Ratna Sari 17 61 17 61 

6 Dava Dwi Prasetyo 22 79 23 82 

7 Fina Fadlilah Milizah 18 64 19 68 

8 Ilham Derajat 21 75 21 75 

9 Inayah Najmi Zakia 24 86 24 86 

10 Januar Anggyta A 24 86 23 82 

11 Kintan Nurizki Milanisti 22 79 22 79 

12 Ladia Najwa 27 96 27 96 

13 Mutiara Rodhotul Safa 21 75 21 75 

14 Pradiski Altita Putri 20 71 21 75 

15 Rahma Fitri Ramadhan 25 89 24 86 

16 Rauf Fauzi 21 75 20 71 

17 Roni Saputra 21 75 22 79 

18 Tati Afriliyani 21 75 22 79 

19 Uni Nur Khaliza 19 68 19 68 

20 Vasha Alfian Dwi R 17 61 20 71 

21 Wanda Diaz Safitri I 18 64 19 68 

Jumlah 434 1550 445 1591 

Rata-rata 20.67 73.81 21.19 75.76 
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Lampiran 49 

OUTPUT SPSS VERSI 20 

UJI NORMALITAS DATA NILAI TES AWAL 

PEMBELAJARAN IPA MATERI ENERGI 

 
Explore 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

eksperimen 21 95.5% 1 4.5% 22 100.0% 

kontrol 21 95.5% 1 4.5% 22 100.0% 

 

Descriptives 

 Statistic Std. 

Error 

eksperimen 

Mean 57.14 3.173 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower 

Bound 
50.52 

 

Upper 

Bound 
63.76 

 

5% Trimmed Mean 57.65  

Median 55.00  

Variance 211.429  

Std. Deviation 14.541  

Minimum 20  

Maximum 85  

Range 65  

Interquartile Range 18  

Skewness -.567 .501 

Kurtosis 1.022 .972 

kontrol Mean 57.62 2.858 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower 

Bound 
51.66 

 

Upper 

Bound 
63.58 
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5% Trimmed Mean 57.65  

Median 60.00  

Variance 171.548  

Std. Deviation 13.098  

Minimum 35  

Maximum 80  

Range 45  

Interquartile Range 25  

Skewness -.251 .501 

Kurtosis -.889 .972 

 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

eksperimen .134 21 .200
*
 .962 21 .551 

kontrol .144 21 .200
*
 .953 21 .386 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Lampiran 50 

OUTPUT SPSS VERSI 20 

UJI HOMOGENITAS DATA NILAI TES AWAL 

PEMBELAJARAN IPA MATERI ENERGI 

 

Group Statistics 

 
kelompok N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

nilai 
1 22 56.36 14.653 3.124 

2 21 57.62 13.098 2.858 

 

Independent Samples t Test 

 Levene's Test for Equality of 

Variances 

F Sig. 

Nilai Equal variances assumed .077 .783 

Equal variances not assumed   
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Lampiran 51 

OUTPUT SPSS VERSI 20 

T-TES DATA NILAI TES AWAL 

PEMBELAJARAN IPA MATERI ENERGI 

 

Group Statistics 

 
kelompok N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

nilai 
1 22 56.36 14.653 3.124 

2 21 57.62 13.098 2.858 

 

 t-test for Equality of Means 

t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Nilai 

Equal 
variances 
assumed 

-.296 41 .769 -1.255 4.246 -9.829 7.319 

Equal 
variances 
not assumed 

-.296 40.831 .768 -1.255 4.234 -9.808 7.297 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



294 

 

 

 

Lampiran 52 

OUTPUT SPSS VERSI 20 

UJI NORMALITAS DATA AKTIVITAS SISWA 

PEMBELAJARAN IPA MATERI ENERGI 

 
Explore 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

eksperimen 21 95.5% 1 4.5% 22 100.0% 

kontrol 21 95.5% 1 4.5% 22 100.0% 

 

Descriptives 

 Statistic Std. 

Error 

eksperimen 

Mean 83.71 2.232 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower 

Bound 
79.06 

 

Upper 

Bound 
88.37 

 

5% Trimmed Mean 84.02  

Median 84.00  

Variance 104.614  

Std. Deviation 10.228  

Minimum 64  

Maximum 98  

Range 34  

Interquartile Range 16  

Skewness -.425 .501 

Kurtosis -.656 .972 

kontrol Mean 74.81 2.154 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower 

Bound 
70.32 

 

Upper 

Bound 
79.30 
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5% Trimmed Mean 74.79  

Median 75.00  

Variance 97.462  

Std. Deviation 9.872  

Minimum 54  

Maximum 96  

Range 42  

Interquartile Range 17  

Skewness -.005 .501 

Kurtosis .087 .972 

 

 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

eksperimen .151 21 .200
*
 .930 21 .138 

kontrol .100 21 .200
*
 .983 21 .958 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Lampiran 53 

OUTPUT SPSS VERSI 20 

UJI HOMOGENITAS DATA AKTIVITAS SISWA 

PEMBELAJARAN IPA MATERI ENERGI 

 

Group Statistics 

 
kelompok N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

nilai 
1 22 85.18 8.699 1.855 

2 21 74.81 9.872 2.154 

 

Independent Samples t Test 

 Levene's Test for Equality of 

Variances 

F Sig. 

Nilai Equal variances assumed .113 .739 

Equal variances not assumed   
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Lampiran 54 

OUTPUT SPSS VERSI 20 

T-TES DATA NILAI AKTIVITAS SISWA 

PEMBELAJARAN IPA MATERI ENERGI 

 

Group Statistics 

 
kelompok N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

nilai 
1 22 85.18 8.699 1.855 

2 21 74.81 9.872 2.154 

 

 t-test for Equality of Means 

T Df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Nilai 

Equal 
variances 
assumed 

3.660 41 .001 10.327 2.834 4.648 16.096 

Equal 
variances 
not assumed 

3.649 39.808 .001 10.327 2.843 4.626 16.119 
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Lampiran 55 

OUTPUT SPSS VERSI 20 

UJI NORMALITAS DATA NILAI HASIL BELAJAR 

PEMBELAJARAN IPA MATERI ENERGI 

 
Explore 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

eksperimen 21 95.5% 1 4.5% 22 100.0% 

kontrol 21 95.5% 1 4.5% 22 100.0% 

 

Descriptives 

 Statistic Std. 

Error 

eksperimen 

Mean 82.38 2.455 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower 

Bound 
77.26 

 

Upper 

Bound 
87.50 

 

5% Trimmed Mean 82.66  

Median 85.00  

Variance 126.548  

Std. Deviation 11.249  

Minimum 60  

Maximum 100  

Range 40  

Interquartile Range 18  

Skewness -.490 .501 

Kurtosis -.305 .972 

kontrol Mean 73.33 2.831 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower 

Bound 
67.43 

 

Upper 

Bound 
79.24 
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5% Trimmed Mean 73.44  

Median 75.00  

Variance 168.333  

Std. Deviation 12.974  

Minimum 50  

Maximum 95  

Range 45  

Interquartile Range 20  

Skewness -.353 .501 

Kurtosis -.800 .972 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

eksperimen .130 21 .200
*
 .945 21 .274 

kontrol .173 21 .103 .945 21 .277 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Lampiran 56 

OUTPUT SPSS VERSI 20 

UJI HOMOGENITAS DATA NILAI HASIL BELAJAR 

PEMBELAJARAN IPA MATERI ENERGI 

 

Group Statistics 

 
kelompok N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

nilai 
1 22 82.50 10.992 2.344 

2 21 73.33 12.974 2.831 

 

Independent Samples t Test 

 Levene's Test for Equality of 

Variances 

F Sig. 

Nilai Equal variances assumed 1.355 .251 

Equal variances not assumed   
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Lampiran 57 

OUTPUT SPSS VERSI 20 

T-TES DATA NILAI HASIL BELAJAR 

PEMBELAJARAN IPA MATERI ENERGI 

 

Group Statistics 

 
kelompok N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

nilai 
1 22 82.50 10.992 2.344 

2 21 73.33 12.974 2.831 

 

 t-test for Equality of Means 

T Df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Nilai 

Equal 
variances 
assumed 

2.504 41 .016 9.167 3.661 1.773 16.560 

Equal 
variances 
not assumed 

2.494 39.248 .017 9.167 3.675 1.734 16.599 
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Lampiran 58 

Hasil Rekapitulasi Pengamatan  

Pelaksanaan Model Children Learning In Science terhadap Guru 

pada Pertemuan ke 1 dan 2 

 

Sekolah : SD Negeri 01 Cikawung 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/ semester : III/2 

Pertemuan ke- : 

Petunjuk Penggunaan 

Berilah tanda centang (√) pada kolom yang tersedia jika deskriptor yang 

disediakan tampak 

No 
Aspek yang 

diamati 
Deskriptor 

Pertemuan 

Ke-1 

Pertemuan 

Ke-2  

1 Kegiatan 

Pendahuluan 

a. Mengondisikan siswa berdoa 

menurut agama dan kepercayaan 

masing-masing 

√ √ 

b. Melakukan presensi terhadap 

siswa 

√ √ 

c. Memberikan apersepsi √ √ 

2 Guru 

membimbing 

siswa pada tahap 

orientasi 

a. Memberikan pertanyaan untuk 

memancing pendapat dan gagasan 

siswa 

√ √ 

b. Mendemonstrasikan bentuk energi √ √ 

3 Guru 

membimbing 

siswa pada tahap 

pemunculan 

gagasan 

a. Mengajukan tanya jawab seputar 

macam-macam energi dan 

pengaruhnya dalam kehidupan 

sehari-hari 

√ √ 

4 Guru 

membimbing 

siswa pada tahap 

pengungkapan 

dan pertukaran 

gagasan 

a. Memimpin pembagian kelompok √ √ 

b. Membimbing siswa 

mendiskusikan jawaban-jawaban 

pertanyaan yang diberikan  

√ √ 

c. Membimbing salah satu anggota 

kelompok melaporkan hasil 

diskusi keseluruh kelas 

√ √ 

5 Guru 

membimbing 

siswa pada tahap 

pembukaan ke 

a. Membimbing siswa mencari 

beberapa perbedaan antara konsep 

awal mereka dengan konsep 

ilmiah yang ada dalam buku teks 

√ √ 
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No 
Aspek yang 

diamati 
Deskriptor 

Pertemuan 

Ke-1 

Pertemuan 

Ke-2  

situasi konflik 

6 Guru 

membimbing 

siswa pada tahap 

konstruksi 

gagasan baru dan 

evaluasi 

a. Memberikan penjelasan tentang 

langkah-langkah menjawab 

pertanyaan melalui percobaan 

secara berkelompok/ diskusi 

√ √ 

b. Membimbing siswa melakukan 

percobaan. 

√ √ 

7 Guru 

membimbing 

siswa pada tahap 

penerapan 

gagasan 

a. Membimbing siswa untuk 

menyampaikan hasil percobaan di 

depan kelas 

√ √ 

b. Membimbing siswa untuk 

menanggapi hasil percobaan yang 

telah dipaparkan oleh kelompok 

lain 

√ √ 

8 Guru 

membimbing 

siswa pada tahap 

pemantapan 

gagasan  

a. Mengungkapkan salah satu 

konsepsi awal siswa kemudian 

membandingkan dengan hasil 

percobaan 

√ √ 

b. Melakukan tanya jawab kepada 

siswa seputar materi untuk 

memantapkan gagasan. 

√ √ 

9 Kegiatan Penutup a. Membimbing siswa 

menyimpulkan materi 

√ √ 

b. Memberikan evaluasi kepada 

siswa berupa tes formatif 

√ √ 

c. Mengondisikan siswa berdoa 

menurut agama dan kepercayaan 

masing-masing 

√ √ 

 

 

Cikawung, 25 April  2015 

     Mengetahui, 
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Lampiran 59 

Hasil Rekapitulasi Pengamatan 

Pelaksanaan Model Konvensional terhadap Guru 

 

Sekolah : SD Negeri 01 Cikawung 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/ semester : III/2 

Pertemuan ke- : 

Petunjuk Penggunaan 

Berilah tanda centang (√) pada kolom yang tersedia jika deskriptor yang 

disediakan tampak. 

 

No 
Aspek yang 

diamati 
Deskriptor 

Pertemuan 

Ke-1 

Pertemuan 

Ke-2 

1 Kegiatan 

Pendahuluan 

d. Mengondisikan siswa berdoa 

menurut agama dan 

kepercayaan masing-masing 

√ √ 

e. Melakukan presensi terhadap 

siswa 

√ √ 

f. Memberikan apersepsi √ √ 

g. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

√ √ 

2 Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

a. Memberikan penjelasan materi √ √ 

b. Melakukan tanya jawab 

mengenai materi 

√ √ 

c. Melakukan demonstrasi terkait 

materi yang dibahas  

√ √ 

d. Memberikan penjelasan 

mengenai hasil demonstrasi 

yang telah dilakukan 

√ √ 

3 Elaborasi  a. Melakukan tanya jawab 

mengenai penjelasan materi 

√ √ 

b. Membagikan lembar kerja siswa √ √ 

c. Membimbing siswa 

mengerjakan tugas 

√ √ 

d. Membahas jawaban dari tugas 

siswa 

√ √ 

4 Konfirmasi  a. Melakukan tanya jawab terkait 

materi yang belum diketahui 

siswa 

√ √ 
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No 
Aspek yang 

diamati 
Deskriptor 

Pertemuan 

Ke-1 

Pertemuan 

Ke-2 

b. Memberikan penguatan pada 

siswa 

√ √ 

5 Kegiatan Penutup d. Menyimpulkan materi dengan 

siswa 

√ √ 

e. Memberikan evaluasi kepada 

siswa berupa tes formatif 

√ √ 

f. Mengondisikan siswa berdoa 

menurut agama dan 

kepercayaan masing-masing 

√ √ 

 

Cikawung, 25 April 2015 

     Mengetahui, 
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Lampiran 60 

Dokumentasi Foto-foto Pelaksanaan Pembelajaran di Kelas Eksperimen 

 

                

              Kegiatan Awal                    Demonstrasi 

 

              

Diskusi          Membahas Hasil Diskusi 

 

             

Siswa Melakukan Percobaan 
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Guru Membimbing Siswa Melakukan Percobaan 

              

                     Presentasi                                         Mengerjakan Soal Evaluasi 
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Dokumentasi Foto-foto Pelaksanaan Pembelajaran di Kelas Kontrol 

 

           

                  Kegiatan Awal                                          Penjelasan Materi 

 

           

     Mencatat Materi di Papan Tulis                                 Demonstrasi 

 

           

                       Demonstrasi                                                   Diskusi                                                
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         Membahas Hasil Diskusi                            Mengerjakan Soal Evaluasi 
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Lampiran 61 
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