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ABSTRAK 

 
Dillah, Isy Maghfirotur Rohmatillah. 2015. Keefektifan Metode Outdoor Study 

Terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Cuaca Kelas III MSI 14 dan 15 

Medono Kota Pekalongan Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: 

Mur Fatimah, S.Pd., M.Pd. 

Kata Kunci: aktivitas belajar, hasil belajar, Outdoor Study. 

 

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan salah satu mata pelajaran pokok 

dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk pada jenjang sekolah dasar. 

IPA merupakan rumpun ilmu, memiliki karakteristik khusus yaitu mempelajari 

fenomena alam yang faktual, baik berupa kenyataan atau kejadian dan hubungan 

sebab akibatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektifan metode 

Outdoor Study terhadap aktivitas dan hasil belajar materi cuaca pada kelas III MSI 

14 dan 15 Medono Kota Pekalongan, sekaligus untuk mengetahui perbedaan hasil 

belajar siswa antara siswa yang pembelajarannya menggunakan Outdoor Study di 

luar kelas dengan siswa yang pembelajarannya konvensional di dalam kelas. 

Desain dalam penelitian ini menggunakan quasi experimental design dengan 

bentuk nonequivalent control group design. Desain ini hampir sama dengan 

pretest-posttest control group design, hanya pada desain ini kelompok eksperimen 

maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random.  

Populasi dalam penelitian yaitu siswa kelas III MSI 14 dan 15 Medono 

Kota Pekalongan tahun ajaran 2014/2015 berjumlah 73 siswa. Pengambilan 

sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Data awal penelitian berupa nilai tes 

awal antara kelompok kontrol dan eksperimen. Rata-rata nilai hasil tes awal pada 

kelompok kontrol yaitu 48,47 sedangkan pada kelompok eksperimen yaitu 54,73. 

Sementara rata-rata nilai hasil tes akhir pada kelompok kontrol sebesar 80,97 

sedangkan pada kelompok eksperimen sebesar 87,16. Hasil penelitian 

menunjukkan rata-rata aktivitas belajar siswa kelompok kontrol sebesar 68,61% 

termasuk kriteria tinggi sementara kelompok eksperimen sebesar 76,35% 

termasuk kriteria sangat tinggi.  

Hasil penelitian untuk uji hipotesis perbedaan aktivitas dan hasil belajar 

siswa menggunakan uji Independent Samples T-Test, untuk aktivitas nilai 

thitung=5,415 lebih besar dari ttabel=1,994 dan signifikansi 0,000<0,05 sementara 

untuk hasil belajar thitung=2,688 lebih besar dari ttabel=1,994 dan signifikansi 

0,009<0,05, sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan aktivitas dan hasil belajar 

siswa antara yang menerapkan kegiatan pembelajaran secara Outdoor Study 

dengan pembelajaran secara konvensional.Hasil pengujian keefektifan metode 

Outdoor Study dengan menggunakan pooled varian, untuk aktivitas nilai 

thitung=5,581 lebih besar dari ttabel=1,994 sementara untuk hasil belajar thitung=2,69 

lebih besar dari ttabel=1,994, sehingga dapat disimpulkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa yang menerapkan metode Outdoor Study lebih baik daripada aktivitas dan 

hasil belajar yang menerapkan model konvensional. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 Pada bagian ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta 

manfaat penelitian. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang penting dan dibutuhkan oleh semua 

manusia. Tanpa adanya pendidikan manusia tidak dapat berkembang, baik dari 

segi moral, maupun tingkah lakunya. Setiap orang membutuhkan pendidikan 

sejak lahir untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri manusia, menjadi 

orang yang berilmu, kreatif, dan berakhlak mulia. Tanpa adanya pendidikan yang 

diberikan pada manusia, maka manusia tidak dapat berkembang. Pendidikan 

dalam arti sempit diartikan sebagai bantuan kepada anak didik terutama pada 

aspek moral atau budi pekerti (Anni 2011: 189). Dalam Anita Lie (2008: 5) 

pendidikan adalah interaksi pribadi di antara para siswa dan interaksi antara guru 

dan siswa. Kegiatan pendidikan adalah suatu proses sosial yang tidak dapat terjadi 

tanpa interaksi antar pribadi. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 pengertian pendidikan adalah sebagai berikut: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
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aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual-keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara. 

 

Pendidikan merupakan suatu hal yang utama dan wajib diberikan pada 

manusia untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Pendidikan 

dilaksanakan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia, karena tanpa 

pendidikan tidak akan ada perpindahan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai dan 

norma sosial dari generasi tua ke generasi muda. Hal ini sesuai dengan fungsi 

pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 

Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

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

negara yang demokratis serta bertanggungjawab.  

 

Salah satu tujuan yang ingin dicapai setelah seseorang memperoleh 

pendidikan yaitu adanya suatu perubahan, yang sebelumnya belum tahu menjadi 

tahu, yang sebelumnya tidak memiliki keterampilan kemudian memiliki 

keterampilan. Sehingga pendidikan akan menjadikan seseorang semakin 

berkembang dari waktu ke waktu.  

Beberapa ranah yang menjadi pencapaian dari suatu pendidikan yaitu 

dengan adanya peningkatan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang lebih 

optimal setelah siswa memperoleh pendidikan. Untuk mencapai tujuan 

pendidikan tersebut, upaya yang dilakukan pemerintah yaitu melalui proses 

pembelajaran di sekolah - sekolah termasuk Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah 

Ibtidaiyah (MI). 
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Istilah pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar dan 

mengajar. Belajar, mengajar, dan pembelajaran terjadi bersama-sama. Belajar 

dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal 

lain, sedangkan mengajar meliputi segala hal yang guru lakukan di dalam kelas. 

 Duffy dan Roehler (1989) dalam Uno dan Mohammad (2014: 143) 

mengatakan apa yang dilakukan guru agar proses belajar mengajar berjalan lancar, 

bermoral, dan membuat siswa merasa nyaman merupakan bagian dari aktivitas 

mengajar, juga secara khusus mencoba dan berusaha untuk mengimplementasikan 

kurikulum dalam kelas. Sementara itu, pembelajaran adalah suatu usaha yang 

sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru 

untuk mencapai tujuan kurikulum. Jadi, pembelajaran adalah suatu aktivitas yang 

dengan sengaja untuk memodifikasi berbagai kondisi yang diarahkan untuk 

tercapainya suatu tujuan, yaitu tercapainya tujuan kurikulum. 

Gagne dan Briggs (1979) dalam Uno dan Mohammad (2014: 144) 

mengartikan pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu 

proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun 

sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar 

siswa yang bersifat internal. Sementara itu dalam keseharian di sekolah istilah 

pembelajaran sering dipahami sama dengan proses belajar mengajar di mana di 

dalamnya ada interaksi guru dan siswa dan antara sesama siswa untuk mencapai 

suatu tujuan, yaitu terjadinya perubahan sikap dan tingkah laku siswa. Salah satu 

mata pelajaran di SD/MI untuk menunjang proses pembelajaran dalam kurikulum 

pendidikan di Indonesia yaitu melalui Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 
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Ilmu Pengetahuan Alam, yang sering disebut juga dengan istilah 

pendidikan sains, disingkat menjadi IPA. IPA merupakan salah satu mata pelajaran 

pokok dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk pada jenjang sekolah 

dasar. IPA merupakan rumpun ilmu, memiliki karakteristik khusus yaitu 

mempelajari fenomena alam yang faktual, baik berupa kenyataan (reality) atau 

kejadian (events) dan hubungan sebab akibatnya (Asih,dkk 2013: 22).  

IPA di SD hendaknya membuka kesempatan untuk memupuk rasa ingin 

tahu anak didik secara alamiah. Hal ini akan membantu mereka mengembangkan 

kemampuan bertanya dan mencari jawaban berdasarkan bukti serta 

mengembangkan cara berpikir ilmiah. Fokus program pengajaran IPA di SD 

hendaknya ditujukan untuk memupuk minat dan pengembangan anak didik 

terhadap dunia di mana mereka hidup. Untuk mencapai tujuan dan memenuhi 

pendidikan IPA, pendekatan yang digunakan dalam proses belajar mengajar IPA 

antara lain seperti pendekatan lingkungan, keterampilan proses, inkuiri, dan 

terpadu. 

IPA sebagai disiplin ilmu dan penerapannya dalam masyarakat membuat 

pendidikan IPA menjadi sangat penting. Pengajaran IPA yang tepat untuk anak-

anak perlu diberikan kesempatan untuk berlatih keterampilan-keterampilan proses 

IPA dan perlu dimodifikasi sesuai dengan tahap perkembangan kognitifnya. 

Keterampilan proses sains didefinisikan oleh Paolo dan Marteen (dalam 

Carin, 1993:5) dalam Samatowa (2011: 5) adalah (1) mengamati, (2) mencoba 

memahami apa yang diamati, (3) mempergunakan pengetahuan baru untuk 

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

kondisi untuk melihat apakah ramalan tersebut benar. 
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Daur belajar yang mendorong perkembangan konsep IPA sebagai berikut: 

(1) Eksplorasi, yaitu kegiatan dimana anak mengalami atau mengindra objek 

secara langsung. Pada langkah ini anak memperoleh informasi baru yang 

adakalanya bertentangan dengan konsep yang telah dimilikinya; (2) Generalisasi, 

yaitu menarik kesimpulan dari beberapa informasi (pengalaman) yang tampaknya 

bertentangan dengan yang telah dimiliki anak; (3) Deduksi, yaitu mengaplikasikan 

konsep baru (generalisasi) itu pada situasi dan kondisi baru. 

IPA mempunyai karakteristik khusus untuk mempelajari kenyataan atau 

kejadian fenomena alam serta hubungan sebab akibat, maka pembelajaran IPA 

dibuat secara gamblang atau nyata serta menyenangkan. Contohnya seperti 

mengajak siswa keluar kelas untuk melakukan pembelajaran secara langsung 

dengan melibatkan lingkungan sekitar maupun alam sekitar. Sehingga 

pembelajaran yang disampaikan tidak hanya sekedar teori saja, namun dapat 

dibuktikan secara nyata kepada anak didik bahwa teori yang disampaikan oleh 

guru itu memang benar.  

Mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang selama ini dianggap 

sulit oleh sebagian besar peserta didik, mulai dari jenjang sekolah dasar sampai 

sekolah menengah. Anggapan sebagian besar peserta didik yang menyatakan 

bahwa pembelajaran IPA ini sulit adalah benar terbukti dari hasil perolehan Ujian 

Akhir Sekolah (UAS) yang dilaporkan oleh Depdiknas masih sangat jauh dari 

standar yang diharapkan.   

Selama ini proses pembelajaran  IPA di SD/MI masih belum berjalan 

maksimal. Para guru belum sepenuhnya melaksanakan pembelajaran secara aktif 
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dan kreatif dalam melibatkan siswa serta belum menggunakan berbagai 

model maupun metode pembelajaran yang bervariasi berdasarkan karakter materi 

pembelajaran. Guru dalam menyampaikan materi masih banyak menggunakan 

model konvensional yaitu ceramah, sehingga kurang mampu merangsang siswa 

untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. 

Lingkungan sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Anak pertama kali akan belajar dan memahami sesuatu dari lingkungannya. 

Begitu pula halnya dalam belajar dan memahami konsep dan prinsip dalam IPA 

diperlukan suatu pendekatan yang mampu mewujudkan hal-hal yang diinginkan, 

yakni salah satunya dengan pendekatan lingkungan. Memanfaatkan lingkungan 

sebagai sumber belajar berarti siswa menampilkan contoh-contoh penerapan IPA 

dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, siswa 

datang menghampiri sumber-sumber belajarnya. 

Sumber belajar lingkungan ini akan semakin memperkaya wawasan dan 

pengetahuan anak karena mereka belajar tidak terbatas oleh empat dinding kelas, 

selain itu kebenarannya lebih akurat, sebab anak dapat mengalami secara langsung 

dan dapat mengoptimalkan potensi pancaindranya untuk berkomunikasi dengan 

lingkungan tersebut. 

Alam sekitar siswa merupakan lingkungan sekitar kehidupan siswa yang 

dapat berupa lingkungan alam, sosial, dan buatan. Alam, dalam hal ini dipandang 

sebagai sebuah laboratorium yang sangat besar. Laboratorium alam ini 

menyediakan sumber belajar yang melimpah ruah, sehingga akan disayangkan 

jika sumber belajar ini tersia-siakan. 
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Sudjana dan Rivai dalam Husamah (2013: 5) menyatakan bahwa 

lingkungan alam berkenaan dengan segala sesuatu yang sifatnya alamiah seperti 

keadaan geografis, iklim, suhu udara, musim, curah hujan, flora, fauna, Sumber 

Daya Alam. Aspek-aspek lingkungan alam di atas dapat dipelajari secara langsung 

oleh siswa. Mengingat sifat-sifat dari gejala alam relatif tetap tidak seperti dalam 

lingkungan sosial, maka akan mudah dipelajari para siswa. Siswa dapat 

mengamati dan mencatatnya secara pasti, dapat mengamati perubahan-perubahan 

yang terjadi termasuk prosesnya dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya 

tidak banyak sekolah yang menerapkan sistem belajar di luar kelas dengan 

memanfaatkan alam ini. Umumnya, mereka masih menggunakan metode klasik, 

yaitu mengajar di dalam kelas. Kemungkinan ini disebabkan mereka tidak 

memahami pengertian mengajar di luar kelas serta tidak mengerti arti pentingnya 

mengajar di luar kelas, sehingga metode mengajar klasik selalu menjadi acuan 

utamanya dalam mengajar (Vera 2012: 16).  

Keadaan yang demikian  juga terjadi dalam proses pembelajaran IPA di 

kelas III MSI 14 Medono Kota Pekalongan. Berdasarkan hasil wawancara yang 

peneliti lakukan dengan guru kelas III MSI 14 Medono Kota Pekalongan 

diperoleh keterangan bahwa selama ini guru masih menggunakan metode ceramah 

di dalam kelas. Hal itu disebabkan guru menyadari bahwa belum memahami 

model-model ataupun metode-metode pembelajaran yang inovatif, sehingga 

dominasi kegiatan selama proses pembelajaran berada pada guru. Siswa menjadi 

kurang aktif karena lebih banyak mendengarkan dan memperhatikan penjelasan 

guru. 
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Memperhatikan permasalahan di atas, sudah selayaknya dalam 

pembelajaran IPA dilakukan suatu inovasi. Inovasi adalah suatu ide, hal-hal yang 

praktis, metode, cara, barang-barang buatan manusia, yang diamati atau dirasakan 

sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau kelompok orang (masyarakat). 

Inovasi dalam pembelajaran dapat berupa penggunaan model ataupun metode 

pembelajaran yang bervariasi. Dari berbagai model maupun metode pembelajaran 

yang sangat bervariasi, model yang sebaiknya digunakan guru adalah model 

pembelajaran yang dapat menarik perhatian, memotivasi, mengaktifkan, dan 

mengembangkan kemampuan siswa. Guru dapat menggunakan pembelajaran 

cooperative learning metode Outdoor Study, sebab metode ini dapat 

mengaktifkan siswa sekaligus siswa dapat belajar sambil bermain di luar kelas 

tanpa merasa bosan . 

Dalam pembelajaran kooperatif, siswa belajar bersama dalam kelompok-

kelompok kecil yang saling membantu satu sama lain. Kelas disusun dalam 

kelompok yang terdiri atas empat atau enam orang siswa dengan kemampuan 

heterogen. Maksud kelompok heterogen adalah terdiri atas campuran kemampuan 

siswa, jenis kelamin, dan suku. Hal ini bermanfaat untuk melatih siswa menerima 

perbedaan cara bekerja dengan teman yang berbeda latar belakangnya.  

Outdoor Study merupakan kegiatan belajar mengajar antara guru dan 

murid, namun tidak dilakukan di dalam kelas, tetapi dilakukan di luar kelas atau 

alam terbuka, sebagai kegiatan pembelajaran siswa (Vera 2012: 16).  

Proses pembelajaran yang dilakukan di luar kelas atau di luar sekolah, 

memiliki arti yang sangat penting untuk perkembangan siswa, karena proses 
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pembelajaran yang demikian dapat memberikan pengalaman langsung 

kepada siswa, dan pengalaman langsung memungkinkan materi pelajaran akan 

semakin konkret dan nyata yang berarti proses pembelajaran akan lebih bermakna 

(Husamah 2013: 19).  Melihat latar belakang di atas, maka pada penelitian ini 

akan dilakukan kajian keefektifan metode Outdoor Study terhadap aktivitas dan 

hasil belajar IPA materi cuaca kelas III MSI 14 dan 15 Medono Kota Pekalongan. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan beberapa 

permasalahan yang mempengaruhi hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. 

Permasalahan tersebut antara lain: 

(1) Siswa kurang antusias dan tertarik dalam mengikuti pembelajaran IPA. 

(2) Siswa merasa jenuh terus menerus belajar berada di dalam kelas. 

(3) Guru kurang variatif dalam menerapkan model dan metode yang digunakan 

untuk pembelajaran IPA. 

(4) Komunikasi antara guru dengan siswa masih bersifat satu arah. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dari identifikasi masalah diatas, batasan  masalah yang akan diteliti agar 

penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji lebih mendalam adalah 

sebagai berikut: 

 mengetahui tingkat keefektifan metode Outdoor Study pada pembelajaran IPA (1)

materi cuaca. 
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 variabel yang akan diteliti adalah aktivitas dan hasil belajar pada materi cuaca (2)

dengan metode Outdoor Study.  

 objek penelitian ini adalah siswa kelas III semester 2 MSI 14 dan 15 Medono (3)

Kota Pekalongan. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Dari permasalahan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut:  

(1) Apakah terdapat perbedaan aktivitas belajar antara siswa kelas III yang 

mendapat pembelajaran dengan metode Outdoor Study dan yang mendapat 

pembelajaran dengan model konvensional?  

(2) Apakah aktivitas belajar siswa kelas III yang proses belajarnya menggunakan 

pembelajaran metode Outdoor Study lebih baik daripada yang proses 

belajarnya menggunakan model konvensional? 

(3) Apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa kelas III yang mendapat 

pembelajaran dengan metode Outdoor Study dan yang mendapat pembelajaran 

dengan model konvensional? 

(4) Apakah hasil belajar siswa kelas III yang proses belajarnya menggunakan 

pembelajaran metode Outdoor Study lebih baik daripada yang proses 

belajarnya menggunakan model konvensional? 

Dari  identifikasi  masalah  dan  rumusan  masalah  di atas, pemecahan 

masalah pada permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran IPA dapat 

diselesaikan melalui penerapan metode Outdoor Study terhadap aktivitas dan hasil 

belajar cuaca pada siswa kelas III MSI 14 dan 15 Medono Kota Pekalongan. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Dalam suatu penelitian tentu terdapat tujuan yang hendak dicapai sesuai 

dengan rumusan masalah yang ada. Dalam penelitian ini terangkum dalam 2 

tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Berikut uraiannya 

1.5.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan 

metode Outdoor Study terhadap aktivitas dan hasil belajar IPA kelas III semester 

2 di MSI 14 Medono kota Pekalongan pada materi cuaca. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

(1) Untuk mengetahui adanya perbedaan aktivitas belajar antara siswa kelas III 

yang mendapat pembelajaran dengan metode Outdoor Study dan yang 

mendapat pembelajaran dengan model konvensional. 

(2) Untuk mengetahui aktivitas belajar siswa kelas III yang proses belajarnya 

menggunakan pembelajaran metode Outdoor Study lebih baik atau tidak lebih 

baik daripada yang proses belajarnya menggunakan model konvensional. 

(3) Untuk mengetahui adanya perbedaan hasil belajar antara siswa kelas III yang 

mendapat pembelajaran dengan metode Outdoor Study dan yang mendapat 

pembelajaran dengan model konvensional. 

(4) Untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas III yang proses belajarnya 

menggunakan pembelajaran metode Outdoor Study lebih baik atau tidak lebih 

baik daripada yang proses belajarnya menggunakan model konvensional. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Terdapat beberapa manfaat sebagai dampak dari tercapainya tujuan 

penelitian tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat tidak 

hanya bagi peneliti namun juga untuk pihak-pihak yang terkait seperti siswa, guru 

maupun pihak sekolah. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut: 

1.6.1  Bagi Peneliti 

Manfaat bagi peneliti dari penelitian ini antara lain: 

(1) Menambah wawasan baru tentang keefektifan suatu metode pembelajaran, 

khususnya metode Outdoor Study. 

(2) Sebagai bekal pengetahuan peneliti untuk dapat diterapkan kelak di kemudian 

hari pada siswa dalam pembelajaran. 

1.6.2  Bagi Siswa 

Manfaat yang bisa diambil bagi siswa dari penelitian ini antara lain: 

(1) Meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi 

cuaca. 

(2) Siswa semakin tertarik dalam proses pembelajaran IPA. 

(3) Memudahkan mempelajari IPA dengan model dan metode yang lebih 

bervariasi. 

(4) Siswa dapat bekerja sama dan memahami sendiri materi IPA yang dipelajari. 

1.6.3 Bagi Guru 

Manfaat yang bisa  diperoleh dari penelitian ini bagi guru antara lain: 

(1) Menambah wawasan dan pengalaman tentang metode Outdoor Study. 

(2) Dapat melaksanakan proses pembelajaran secara optimal dengan 

menggunakan metode Outdoor Study . 
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(3) Memotivasi guru menggunakan model dan metode pembelajaran yang lebih 

bervariasi. 

1.6.4 Bagi Sekolah 

Adapun manfaat penelitian ini bagi sekolah antara lain: 

(1) Hasil penelitian ini dapat menambah sekaligus melengkapi hasil-hasil 

penelitian yang telah dilakukan guru-guru lain. 

(2) Memberikan kontribusi pada sekolah dalam rangka perbaikan proses 

pembelajaran IPA sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Pada kajian pustaka membahas landasan teoritis yang relevan dengan 

penelitian ini. Pada bab ini terdiri dari: (1) hasil penelitian yang relevan; (2) kajian 

teori; (3) kerangka berpikir; dan (4) hipotesis. 

  

2.1     Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan dapat dijadikan kajian 

empiris pada penelitian ini antara lain dilakukan oleh Styaningsih (2014) dengan 

judul “Metode Pembelajaran di Luar Kelas (Outdoor Study) Terhadap Prestasi dan 

Motivasi Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Sains Kelas 5 di SDIT Abu 

Ja’far Munggur Karanganyar” diperoleh hasil perhitungan nilai tes akhir 

menunjukkan nilai t sebesar 2.570 dan taraf signifikansi sebesar 0,013 yaitu lebih 

kecil dari taraf signifikansi 0,05. Kelompok kelas yang diberikan pembelajaran di 

luar kelas (Outdoor Study) memiliki nilai post-test yang lebih tinggi dibanding 

kelompok kelas yang diberikan pembelajaran di dalam kelas dengan nilai rata-rata 

89,95 dan 84,54. Kesimpulannya yaitu Ho ditolak dan Ha diterima. 

Fendianto (2013) penelitian dengan judul “Penerapan Metode Outdoor 

Study dengan Memanfaatkan Lingkungan Sekolah sebagai Sumber Belajar untuk 

Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar IPA Biologi Siswa Kelas VII B SMP 

Negeri 3 Tempel” Dari hasil penelitian tersebut terdapat peningkatan hasil belajar
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kognitif siswa yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan nilai post-tes 

dari siklus I ke siklus II sebesar 10,65 dengan nilai effect size 0,59. 

Khomsatun (2006) dengan judul “Pengaruh Pembelajaran di Luar Kelas 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa Ditinjau dari Antusiasme Belajar Siswa pada 

Siswa SMP Tahun Ajaran 2004/2005”. Hasil penelitian menunjukkan siswa yang 

diberi pembelajaran di luar kelas memperoleh prestasi belajar yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran di dalam kelas 

(mA1=6,771>mA2=6,325). 

Waite (2009) dengan judul “Outdoor Learning for Children Aged 2-11: 

Perceived Barriers, Potential Solution.” Dalam penelitian yang dilakukan Waite 

dinyatakan bahwa “ Outdoor Learning could be particularly important for 

children who struggle to maintain concentration in classroom type setting and 

seek out ways to introduce direct experience into their learning.” Hasil penelitian 

yang dilakukan Waite menunjukkan bahwa pembelajaran di luar kelas dapat 

menjadi hal yang utama dan terpenting untuk tipe anak-anak yang berusaha untuk 

memusatkan perhatian di kelas dan menjadi solusi untuk mengenalkan 

pengalaman langsung pada mereka dalam pembelajaran. Hal inilah yang 

menjadikan peneliti melakukan penelitian tentang metode Outdoor Study, agar 

nantinya juga dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran. 

Penelitian terdahulu pertama yang dijadikan kajian empiris dilakukan oleh 

Styaningsih. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

Styaningsih yaitu dalam menggunakan metode, jenis penelitian, dan mata 

pelajaran. Metode yang digunakan yaitu Outdoor Study dengan jenis penelitian 
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eksperimen serta mata pelajaran IPA. Perbedaan penelitian yang dilakukan 

peneliti dengan Styaningsih terletak pada variabel yang diteliti dan jenjang kelas. 

Styaningsih melakukan penelitian untuk prestasi dan motivasi belajar pada kelas 

V, sedangkan peneliti melakukan penelitian untuk aktivitas dan hasil belajar pada 

kelas III. 

Kajian empiris yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fendianto. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Fendianto terletak 

pada metode Outdoor Study dan ditujukan untuk peningkatan hasil belajar IPA. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan Fendianto dengan peneliti terletak pada jenis 

penelitian dan jenjang kelas. Penelitian Fendianto berupa PTK dan dilakukan pada 

jenjang kelas VII SMP, sedangkan pada penelitian ini berupa eksperimen dan 

dilakukan pada jenjang kelas III. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Khomsatun terdapat 

persamaan dengan penelitian ini, yaitu terletak pada jenis penelitian dan metode 

yang digunakan berupa jenis eksperimen dan metode pembelajaran di luar kelas. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan Khomsatun dengan penelitian ini terletak 

pada jenjang kelas. Pada penelitian Khomsatun dilakukan untuk siswa SMP 

sedangkan pada penelitian ini dilakukan untuk siswa SD/MI. 

 

2.2    Kajian Teori 

Pada landasan teori akan dijelaskan beberapa teori yang mendukung 

penelitian yang akan dilaksanakan. Landasan teori ini berupa penjelasan mengenai 

pengertian belajar, pembelajaran, aktivitas belajar siswa, hasil belajar siswa, 
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pembelajaran IPA SD, karakteristik siswa SD, materi cuaca, Cooperative 

Learning, dan  metode Outdoor Study. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan 

secara lengkap dibawah ini. 

2.2.1   Pengertian Belajar 

Belajar merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh setiap manusia 

sejak lahir bahkan semenjak dalam kandungan. Dengan proses belajar manusia 

akan lebih berkembang menjadi pribadi yang lebih matang karena dapat memiliki 

suatu perubahan dalam tingkah lakunya. Dalam Hamdani  (2011: 21), belajar 

merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian 

kegiatan. Misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan 

sebagainya. 

Menurut Slameto (2013: 2), belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memeroleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Sementara dalam Anni (2011: 82), beberapa pakar psikologi  

mendefinisikan belajar, antara lain menurut Gagne dan Berliner, belajar 

merupakan proses dimana suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil 

dari pengalaman. Morgan et.al. mengemukakan bahwa belajar merupakan 

perubahan relatif permanen yang terjadi karena hasil dari praktik atau 

pengalaman. Menurut Slavin (1994) belajar merupakan perubahan individu yang 

disebabkan oleh pengalaman. Gagne (1977) belajar merupakan perubahan 

disposisi atau kecakapan manusia yang berlangsung selama periode waktu 

tertentu, dan perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses pertumbuhan. 



18 

 

 

Beberapa pendapat para ahli di atas mengenai pengertian belajar dapat 

disimpulkan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang terjadi karena 

adanya proses pengalaman yang terjadi dalam masing-masing individu dan 

perubahan tersebut bersifat relatif tetap. 

2.2.2    Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari kata belajar. Ketika 

makna belajar adalah sebuah proses perubahan tingkah laku, maka dalam merubah 

tingkah laku itu ada sebuah proses yang membantunya, tidak lain yaitu sebuah 

proses mengajar. Oleh karena itu, belajar mengajar merupakan satu kesatuan yang 

saling melengkapi untuk mencapai perkembangan tingkah laku manusia. 

Kata pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas belajar dan 

mengajar. Aktivitas belajar secara metodologis cenderung lebih dominan pada 

siswa, sementara mengajar secara instruksional dilakukan oleh guru. Jadi, istilah 

pembelajaran adalah ringkasan dari kata belajar dan mengajar. Dengan kata lain, 

pembelajaran adalah penyederhanaan dari kata belajar dan mengajar (BM), proses 

belajar mengajar (PBM), atau kegiatan belajar mengajar (KBM) (Susanto, 2013: 

19) 

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, 

pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut pengertian ini, 

pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar terjadi proses 

pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta 

pembentukan sikap dan keyakinan pada peserta didik. Dengan kata lain, 
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pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar 

dengan baik. 

Selanjutnya Huda (2013: 2) menyatakan bahwa pembelajaran dapat 

dikatakan sebagai hasil dari memori, kognisi, dan metakognisi yang berpengaruh 

terhadap pemahaman. Wenger (1998) dalam Huda (2013: 2) menyatakan bahwa 

pembelajaran bukanlah aktivitas, sesuatu yang dilakukan seseorang ketika ia tidak 

melakukan aktivitas lain. Pembelajaran juga bukanlah sesuatu yang berhenti 

dilakukan oleh seseorang. Lebih dari itu pembelajaran bisa terjadi dimana saja dan 

pada level yang berbeda-beda, secara individual, kolektif, ataupun sosial. 

Pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti proses, cara, perbuatan 

mempelajari. Perbedaan esensiil istilah ini dengan pengajaran adalah pada tindak 

ajar. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pembelajaran adalah dialog 

interaktif. Pembelajaran merupakan proses organik dan konstruktif, bukan 

mekanis seperti halnya pengajaran (Suprijono 2012: 13). 

Terdapat 3 (tiga) faktor utama yang dapat mempengaruhi proses 

pembelajaran di kelas, antara lain adalah faktor yang datang dari guru, peserta 

didik, dan lingkungan. 

(1) Guru 

Dalam sebuah proses pembelajaran, guru merupakan salah satu komponen 

terpenting karena dianggap mampu memahami, mendalami, 

melaksanakan, dan akhirnya mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan hal 

tersebut, maka guru menjadi pihak yang sangat mempengaruhi proses 

pembelajaran di dalam kelas. Pengaruh guru dalam proses pembelajaran di 
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kelas berkaitan erat dengan keprofesionalitasan guru itu sendiri. Guru yang 

profesional didukung oleh tiga hal yakni keahlian, komitmen dan 

keterampilan. Selain tiga hal keprofesionalan guru, hal-hal yang akan 

berpengaruh terhadap proses pembelajaran di antaranya kondisi dalam diri 

guru, kemampuan mengajar, kemampuan mengatur kondisi kelas. 

(2) Peserta didik 

Peserta didik sebagai penerima berbagai transfer pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan guna perubahan dalam dirinya sebagai proses pembelajaran 

juga menjadi penentu dan hal yang mempengaruhi proses pembelajaran itu 

sendiri. Di antara pengaruh peserta didik dalam proses pembelajaran 

adalah kondisi peserta didik yang dipengaruhi beragam aspek dari dalam 

dirinya dan lingkungan sekitarnya yang akan berdampak pada kesiapan 

dalam menerima pelajaran. 

(3) Lingkungan 

Lingkungan yang mempengaruhi proses pembelajaran di dalam kelas 

mencakup lingkungan kelas dan lingkungan sekitar sekolah. Lingkungan 

kelas akan sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Hal ini berkaitan 

dengan kondisi dalam kelas itu sendiri. Sementara kondisi sekitar 

lingkungan sekolah juga turut mempengaruhi karakteristik peserta didik 

yang akan berpengaruh dalam proses pembelajaran di kelas.  

Jadi pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru sebagai 

pengajar dan peserta didik sebagai pembelajar dengan tujuan untuk membantu 

peserta didik belajar dan memahami ilmu pengetahuan dengan baik. 
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2.2.3    Aktivitas Belajar Siswa 

Proses pembelajaran yang baik adalah apabila di dalamnya terdapat 

berbagai aktivitas yang dilakukan pebelajar. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan 

dalam hal ini berupa aktivitas yang baik dan bermanfaat. Aktivitas yang dapat 

diukur dalam pembelajaran dapat dilihat dari berbagai segi seperti dalam hal 

respon saat kegiatan pembelajaran berlangsung, kemandirian, tanggungjawab, 

keberanian, ketekunan, dan sikap sosial saat bekerjasama.   

Pembelajaran yang efektif adalah pengajaran yang menyediakan 

kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. (Hamalik 2013: 171). 

Penggunaan asas aktivitas dalam proses pembelajaran memiliki manfaat tertentu 

antara lain: (1) Siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami 

sendiri; (2) Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa; (3) 

Memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan para siswa yang pada gilirannya 

dapat memperlancar kerja kelompok; (4) Siswa belajar dan bekerja berdasarkan 

minat dan kemampuan sendiri, sehingga sangat bermanfaat dalam rangka 

pelayanan perbedaan individual; (5) Memupuk disiplin belajar dan suasana belajar 

yang demokratis dan kekeluargaan, musyawarah dan mufakat; (6) Membina dan 

memupuk kerjasama antara sekolah dan masyarakat, dan hubungan antara guru 

dan orang tua siswa, yang bermafaat dalam pendidikan siswa; (7) Pembelajaran 

dan belajar dilaksanakan secara realistik dan konkrit, sehingga mengembangkan 

pemahaman dan berpikir kritis serta menghindarkan terjadinya verbalisme; (8) 

Pembelajaran dan kegiatan belajar menjadi hidup sebagaimana halnya kehidupan 

dalam mayarakat yang penuh dinamika (Hamalik 2011: 91). 



22 

 

 

Paul D.Dierich (1977) dalam Hamalik (2011: 172) membagi aktivitas 

belajar ke dalam 8 kelompok, yaitu: (1) Kegiatan-kegiatan visual, yang termasuk 

di dalam kegiatan visual di antaranya membaca, melihat gambar-gambar, 

mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain bekerja 

atau bermain; (2) Kegiatan-kegiatan lisan (oral), yang termasuk di dalamnya 

antara lain mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu 

kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, 

wawancara, diskusi dan interupsi; (3) Kegiatan-kegiatan mendengarkan, yang 

termasuk di dalamnnya antara lain mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan 

percakapan atau diskusi, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio; 

(4) Kegiatan-kegiatan menulis, yang termasuk di dalamnya antara lain menulis 

cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, membuat 

rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket; (5) Kegiatan-kegiatan 

menggambar, yang termasuk di dalamnya antara lain menggambar, membuat 

grafik, chart, diagram peta, dan pola; (6) Kegiatan-kegiatan metrik, yang termasuk 

didalamnya antara lain melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan 

pameran, membuat model, menyelenggrakan permainan, menari, dan berkebun; 

(7) Kegiatan-kegiatan mental, yang termasuk di dalamnya antara lain 

merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, melihat 

hubungan-hubungan dan membuat keputusan; (8) Kegiatan-kegiatan emosional, 

yang termasuk di dalamnya antara lain minat, membedakan, berani, tenang, dan 

lain-lain. 
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Dalam proses pembelajaran, guru perlu menimbulkan aktivitas siswa 

dalam berpikir maupun berbuat. Penerimaan pelajaran jika  dengan aktivitas siswa 

sendiri, kesan itu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi dipikirkan, diolah kemudian 

dikeluarkan lagi dalam bentuk yang berbeda. Siswa akan bertanya, mengajukan 

pendapat, menimbulkan diskusi dengan guru. Dalam berbuat siswa dapat 

menjalankan perintah, melaksanakan tugas, membuat grafik, diagram, inti sari 

dari pelajaran yang disajikan oleh guru. Bila siswa menjadi partisipasi yang aktif, 

maka ia memiliki ilmu/pengetahuan itu dengan baik (Slameto 2013: 36). 

2.2.4   Hasil Belajar Siswa 

Anni (2011: 85), menyatakan hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-

aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh 

peserta didik. Menurut Susanto (2013: 5), hasil belajar adalah perubahan-

perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar.  

Selanjutnya Suprijono (2012: 5) mengemukakan bahwa hasil belajar 

adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, 

apresiasi, dan keterampilan. Merujuk pemikiran Gagne (1988) dalam Suprijono 

(2012: 5-6) hasil belajar berupa:  

(1) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan 

pengetahuan dalam bentuk bahasa,baik lisan maupun tertulis. 

Kemampuan merespon secara spesifik terhadap rangsangan 

spesifik. Kemampuan tersebut tidak memerlukan manipulasi 

simbol, pemecahan masalah maupun penerapan aturan 

(2)    Keterampilan intelektual yaitu kemampuan 

mempresentasikan konsep dan lambang. Keterampilan 

intelektual terdiri dari kemampuan mengategorisasi, 
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kemampuan analitis-sintetis fakta konsep dan 

mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. Keterampilan 

intelektual merupakan kemampuan melakukan aktivitas 

kognitif yang khas 

(3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan 

mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini 

meliputi penggunaan konsep dan kaidah dalam memecahkan 

masalah 

(4) Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan 

serangkaian gerak jasamani dalam urusan dan koordinasi, 

sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani 

(5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek 

berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa 

kemampuan menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. 

Sikap merupakan kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai 

standar perilaku. 

 

Nawawi (2007) dalam Susanto (2013:5) mengemukakan 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 materi pelajaran tertentu. 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajarnya (Sudjana 2014: 22). Berdasarkan teori 

taksonomi Bloom (1956) dalam Sudjana (2009: 22-23), hasil belajar dalam rangka 

studi dicapai melalui tiga kategori ranah, antara lain ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri atas enam aspek, yaitu pengetahuan atau ingatan, pemahaman, penerapan, 

analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri 

dari lima aspek yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan 

internalisasi. Sementara ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar 

keterampilan dan kemampuan bertindak yang terdiri dari enam aspek, yaitui 

gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, keharmonisan atau ketepatan, 
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gerakan keterampilan kompleks dan gerakan ekspresif dan interpretatif. Ketiga 

ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Di antara ketiga ranah itu, 

ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para guru di sekolah karena 

berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi bahan pengajaran.  

Dalam Hamalik (2011: 88), hasil belajar dalam kelas harus dapat dilaksanakan ke 

dalam situasi-situasi di luar sekolah. Dengan kata lain, murid dapat 

mentransferkan hasil belajar itu ke dalam situasi-situasi yang sesungguhnya di 

dalam masyarakat. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil 

belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki seseorang setelah 

mengalami suatu proses belajar dan menghasilkan suatu perubahan diri dalam 

bentuk tiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. 

2.2.5  Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan terjemahan kata-kata dalam bahasa 

inggris yaitu natural science, artinya Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Berhubungan 

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

Jadi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau science itu pengertiannya dapat disebut 

sebagai ilmu tentang alam. Ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang 

terjadi di alam ini. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Darmojo (dalam 

Samatowa, 2011: 2) bahwa IPA adalah pengetahuan yang rasional dan objektif 

tentang alam semesta dengan segala isinya. (Samatowa 2011: 3). 

Sukarno (1973) dalam Sulistyowti dkk (2014:23) menyatakan ada 3 istilah 

yang terlibat dalam IPA, yaitu “ilmu”, “pengetahuan”, dan “ alam”. Pengetahuan 
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adalah segala sesuatu yang diketahui manusia. Dalam hidupnya, banyak sekali 

pengetahuan yang dimiliki manusia. Pengetahuan tentang agama, pendidikan, 

kesehatan, ekonomi, politik, sosial, dan alam sekitar adalah contoh pengetahuan 

yang dimiliki manusia. Pengetahuan alam berarti pengetahuan tentang alam 

semesta beserta isinya. 

Sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang ilmiah, pengetahuan yang 

diperoleh secara ilmiah, artinya diperoleh dengan metode ilmiah. Dua sifat utama 

ilmu adalah rasional, artinya masuk akal, logis, atau dapat diterima akal sehat, dan 

objektif. Artinya sesuai dengan objeknya, sesuai dengan kenyataanya, atau sesuai 

dengan pengamatan. Dengan pengertian ini, IPA dapat diartikan sebagai ilmu yang 

mempelajari tentang sebab dan akibat kejadian-kejadian yang ada di alam ini. 

Gagne (2010) dalam Sulistyowati dkk (2014: 24), science should be 

viewed as a way of thinking in the pursuit of understanding nature, as a way of 

investigating claims about phenomena, and as a body of knowledge that has 

resulted from inquiry yang berarti 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 inkuiri. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau sains adalah usaha manusia dalam 

memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta 

menggunakan prosedur, dan dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan 

suatu kesimpulan (Susanto 2013: 167). Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan  
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dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan 

hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, kosep-konsep, 

atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Ilmu 

Pengetahuan Alam merupakan pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan yang telah 

mengalami uji kebenaran melalui metode ilmiah dengan ciri objektif, metodik, 

sistematis, universal, dan tentatif. Imu Pengetahuan Alam merupakan ilmu yang 

pokok bahasannya adalah alam dan segala isinya. Menurut Carin dan Sund IPA 

sebagai pengetahuan yang sistematis dan tersusun secara teratur, berlaku 

umum(universal), dan berupa kumpulan data hasil observasi dan eksperimen 

(Trianto 2007: 99-100). 

2.2.6  Pembelajaran IPA di SD 

IPA sebagai disiplin ilmu dan penerapannya dalam masyarakat membuat 

pendidikan IPA menjadi penting. Setiap guru harus paham akan alasan mengapa 

IPA diajarkan di Sekolah Dasar. Ada berbagai alasan yang menyebabkan satu mata 

pelajaran ini dimasukkan ke dalam kurikulum suatu sekolah. Alasan itu dapat 

digolongkan menjadi empat golongan yakni: (1) Bahwa IPA berfaedah bagi suatu 

bangsa, kiranya tidak perlu dipersoalkan panjang lebar. Kesejahteraan materiil 

suatu bangsa banyak sekali tergantung pada kemampuan bangsa itu dalam bidang 

IPA, sebab IPA merupakan dasar teknologi, sering disebut-sebut sebagai tulang 

punggung pembangunan. Pengetahuan dasar untuk teknologi adalah IPA;  (2) Bila 

diajarkan IPA menurut cara yang tepat, maka IPA merupakan suatu mata pelajaran 

yang memberikan kesempatan berpikir kritis; (3) Bila IPA diajarkan melalui 

percobaan-percobaan yang dilakukan sendiri oleh anak, maka IPA tidaklah 
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merupakan pelajaran yang bersifat hapalan belaka; (4) Mata pelajaran ini 

mempunyai nilai-nilai pendidikan yaitu mempunyai potensi yang dapat 

membentuk kepribadian anak secara keseluruhan (Samatowa 2011: 3-4).  

Berbagai penelitian yang dilakukan dalam bidang pembelajaran IPA saat 

ini lebih menekankan pada anak daripada gurunya. Dengan upaya yang lebih 

menekankan bagaimana anak belajar, kita dapat melihat bahwa pembelajaran IPA 

di kelas dipandang sebagai suatu proses aktif, dan sangat dipengaruhi oleh apa 

yang sebenarnya ingin dipelajari anak. Dari pandangan ini hasil belajar bukan 

semata-mata bergantung pada apa yang disajikan guru, melainkan dipengaruhi 

oleh interaksi antara berbagai informasi yang seharusnya diperoleh anak dan 

bagaimana anak mengolah informasi tersebut berdasarkan pemahaman yang telah 

dimiliki sebelumnya (Samatowa 2011: 9). 

Menurut De Vito,et al. (1993) dalam Samatowa (2011: 104) 

pembelajaran IPA yang baik harus mengaitkan IPA dengan 

kehidupan sehari-hari siswa. Siswa diberi kesempatan untuk 

mengajukan pertanyaan, membangkitkan ide-ide siswa, 

membangun rasa ingin tahu tentang segala sesuatu yang ada di 

lingkungannya, membangun keterampilan (skills) yang diperlukan, 

dan menimbulkan kesadaran siswa bahwa belajar IPA menjadi 

sangat diperlukan untuk dipelajari. 

 

Blough,et.al. (1958) dalam Samatowa (2011: 104), pembelajaran IPA di 

sekolah dasar perlu didasarkan pada pengalaman untuk membantu siswa belajar 

IPA, mendeskripsikan dan menjelaskan hasil kerja dan prosedurnya. Tujuan utama 

pembelajaran IPA SD adalah membantu siswa memperoleh ide, pemahaman, dan 

keterampilan (life skills) esensial sebagai warga negara. Life skills esensial yang 

perlu dimiliki siswa adalah kemampuan menggunakan alat tertentu, kemampuan 
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mengamati benda dan lingkungan sekitarnya, kemampuan mendengarkan, 

kemampuan berkomunikasi secara efektif, menaggapi dan memcahkan masalah 

secara efektif. 

IPA juga memiliki karakteristik sebagai dasar untuk memahaminya. 

Karakteristik tersebut menurut Jacobson&Bergman (1980) dalam Susanto (2013: 

170) meliputi:  

(1)  IPA merupakan kumpulan konsep, prinsip, hukum, dan teori 

(2)  Proses ilmiah dapat berupa fisik dan mental, serta mencermati 

fenomena alam, termasuk juga penerapannya 

(3) Sikap keteguhan hati, keingintahuan, dan ketekunan dalam 

menyingkap rahasia alam 

(4) IPA tidak dapat membuktikan semua akan tetapi hanya 

sebagian atau beberapa saja 

(5) Keberanian IPA bersifat subjektif dan bukan kebenaran yang 

bersifat objektif. 

 

Susanto (2013: 170) menyatakan bahwa pembelajaran sains merupakan 

pembelajaran berdasarkan pada prinsip-prinsip, proses yang mana dapat 

menumbuhkan sikap ilmiah siswa terhadap konsep-konsep IPA. Oleh karenanya 

pembelajaran IPA di sekolah dasar dilakukan dengan penyelidikan sederhana dan 

bukan hafalan terhadap kumpulan konsep IPA. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut 

pembelajaran IPA akan mendapat pengalaman langsung melalui pengamatan, 

diskusi, dan penyelidikan sederhana. Pembelajaran yang demikian dapat 

menumbuhkan sikap ilmiah siswa yang diindikasikan dengan merumuskan 

masalah, menarik kesimpulan, sehingga mampu berpikir kritis melalui 

pembelajaran IPA. 

Adapun tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar dalam Badan Nasional 

Standar Pendidikan (BSNP,2006) dalam Susanto (2013: 171), dimaksudkan untuk: 
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 (1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan yang Maha 

Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam 

ciptaanya 

(2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep 

IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari 

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

tentang adanya hubungan yang saling memengaruhi antara 

IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat 

(4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan 

(5) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam 

memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam  

(6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan tuhan 

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

sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP. 

 

Melihat karakteristik pembelajaran IPA di Sekolah Dasar, seperti mengamati 

benda dan lingkungan sekitar, melakukan sebuah penyelidikan sederhana, 

mencermati fenomena alam, dan dengan tujuan utama untuk membantu siswa 

memperoleh pemahaman maka dalam pelaksanaan pembelajaran khususnya pada 

materi cuaca ini dapat dilakukan sebuah inovasi pembelajaran dengan menerapkan 

lingkungan sebagai tempat belajar melalui metode Outdoor Study. 

2.2.7 Karakteristik Siswa SD 

  Karakterisitik siswa pada masa anak-anak lebih cenderung suka bermain. 

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Hurlock (1980) dalam Rifa’i (2011: 78) 

bahwa tugas perkembangan pada akhir masa kanak-kanak antara lain: 

(1) belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain 

(2) membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai         

makhluk yang tumbuh 

(3) belajar menyesuaikan diri dengan teman sebaya 

(4) mulai mengembangkan peran sosial pria dan wanita 

(5) mengembangkan keterampilan dasar untuk membaca, menulis, 

dan berhitung 
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(6) mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk 

kehidupan sehari-hari 

(7) mengembangkan hati nurani, pengertian moral, tata dan     

tingkatan nilai 

(8) mengembangkan sikap terhadap kelompok sosial dan lembaga 

(9) mencapai kebebasan pribadi. 

 

Lebih lanjut dalam Rifa’i (2007: 68) dikatakan bahwa label yang 

digunakan ahli psikologi untuk akhir masa kanak-kanak adalah: (1) usia 

berkelompok. Masa dimana perhatian utama anak tertuju pada keinginan diterima 

teman sebaya sebagai anggota kelompok terutama kelompok yang bergengsi 

dalam pandangan teman-temannya; (2) Usia penyesuaian diri. Anak 

menyesuaikan diri dengan standar yang disetujui kelompok. Hal tersebut cocok 

dengan pembelajaran cooperative learning yang menitikberatkan pada 

pembelajaran secara kelompok atau kerjasama.   

 Piaget (1989) dalam Margaretha dkk (2007: 2), mengemukakan bahwa 

setiap individu mengalami tingkat-tingkat perkembangan intelektual menjadi 

empat tahap yaitu:  

(1) tahap sensorimotor (umur 0-2 tahun) 

(2) tahap pra-operasional (umur 2-7 tahun) 

(3) tahap operasional konkret (umur 7-11 tahun) 

(4) tahap operasional formal (umur 11 tahun-keatas) 

Menurut Piaget, pikiran dan tingkah laku anak selalu berlandaskan tahap-

tahap pemikiran yang terstruktur seperti tersebut diatas. Pada perkembangannya, 

anak selalu menafsirkan apa saja yang mereka lihat, rasakan atau dengar sesuai 

dengan apa yang mereka cernakan dalam pikirannya. Kematangan berpikirnya 
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juga selalu berubah sesuai dengan tambahan pengalaman baru serta 

interpretasinya terhadap pengalaman yang baru itu. 

Dengan  melihat  tahap-tahap  perkembangan  yang  diungkapkan  oleh 

Piaget,  maka  siswa  yang  sedang  duduk  di  bangku  sekolah  dasar  berada 

dalam tahap operasional konkret. Karakteristik siswa yang berada pada tahap 

operasional  konkret,  yaitu  siswa  dapat mengembangkan pikiran logis. Mereka 

belum dapat berpikir seperti membayangkan bagaimana proses fotosintesis. 

Mereka juga belum dapat memahami tentang adanya gaya gravitasi ataupun teori 

tentang atom dan molekul. Kemampuannya untuk berpikir sedikit abstrak selalu 

harus didahului dengan pengalaman konkret. Kemampuan untuk mengadakan 

klasifikasi juga masih bersifat konkret dalam arti memahami bentuk luarnya saja 

misalnya warna, panjang, besar.   

Piaget (1989) dalam Susanto (2013: 170), menyatakan anak usia sekolah 

dasar yang berkisar antara 6 atau 7 tahun sampai 11 atau 12 tahun masuk dalam 

kategori fase operasional konkret. Fase yang menunjukkan adanya sikap 

keingintahuannya cukup tinggi untuk mengenali lingkungannya. Dalam kaitannya 

dengan tujuan pendidikan IPA, maka pada anak sekolah dasar siswa harus 

diberikan pengalaman serta kesempatan untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir dan bersikap terhadap alam, sehingga dapat mengetahui rahasia dan 

gejala-gejala alam. 

2.2.8 Materi Cuaca 

Pada penelitian ini materi yang digunakan adalah materi Ilmu Pengetahuan 

Alam kelas III semester 2 cuaca. Dalam materi ini akan diuraikan kondisi cuaca 
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beserta simbol yang bisa digunakan untuk menunjukkan kondisi cuaca. Lebih 

lanjut materi tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 

2.2.8.1 Pengertian Cuaca 

Cuaca adalah keadaan rata-rata udara pada suatu tempat dalam waktu 

tertentu. Ilmu yang mempelajari cuaca disebut meteorologi. Cuaca berbeda 

dengan iklim. Iklim adalah suhu rata-rata udara dalam waktu lama pada daerah 

yang sangat luas. Ilmu yang mempelajari iklim disebut klimatologi. 

Cuaca bisa panas atau dingin, basah atau kering, berangin atau tidak 

berangin. Cuaca disebabkan oleh perubahan udara di sekeliling bumi saat udara 

memanas atau mendingin (Sayekti dan Priyono 2008: 154). 

(Nurhayati 2013: 5-6) Ramalan cuaca sangat penting sekali kita ketahui 

karena ramalan cuaca hari ini berhubungan dengan kegiatan kita pada hari 

tersebut. Dengan ramalan cuaca, segala kegiatan bisa direncanakan dengan baik. 

Kita bisa mengetahui ramalan cuaca setiap hari karena ada satu badan 

negara yang mengelolanya. Badan tersebut mempunyai salah satu fungsi untuk 

mengamati keadaan cuaca dan menyampaikannya ke masyarakat. Badan negara 

itu adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Ramalan 

cuaca yang diinformasikan oleh BMKG tidak selalu terbukti benar. Tergantung 

dengan musim pada saat itu. 

Keadaan cuaca tergantung pada pemanasan dari sinar matahari. Matahari 

merupakan sumber energi utama yang ada di dunia ini. Matahari selalu 

memancarkan energi yang sama setiap saat dan di setiap tempat. Namun, tidak 

berarti cuaca di setiap tempat sama. 
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2.2.8.2 Kondisi Cuaca 

Beberapa kondisi cuaca yang sering terjadi antara lain: 

(1) Cuaca cerah 

Cuaca cerah adalah cuaca yang menunjukkan langit dalam kondisi terang, 

sinar matahari memancar terang tetapi tidak begitu terasa panas, terdapat awan 

yang berlapis-lapis tipis seperti bulu-bulu serat sutra halus. Pada saat siang 

hari, awan ini terlihat berwarna putih bersih. Namun, menjelang matahari 

terbit dan terbenam akan terlihat berwarna merah atau kuning cerah. Angin 

berhembus semilir. Umumnya, hujan tidak akan turun pada saat cuaca cerah. 

(2) Cuaca Berawan 

Cuaca berawan adalah cuaca yang menunjukkan bahwa di langit banyak 

terdapat awan. Awan merupakan kumpulan uap air yang terdapat di udara. 

Uap air ini berasal dari air kolam, air danau, air laut, serta air sungai yang naik 

ke atas dan bergabung dengan udara karena pengaruh panas matahari. 

Beberapa awan dapat bergerombol menjadi satu, sehingga menghasilkan 

sebuah awan yang besar. Awan yang besar tersebut dapat berubah menjadi 

mendung. Apabila keadaan di sekitarnya mendukung, maka mendung dapat 

berubah menjadi hujan. 

(3) Cuaca Panas 

Matahari menyinari bumi dan menghangatkan udara di sekeliling bumi. 

Beberapa tempat di bumi menerima lebih banyak sinar matahari sehingga 

lebih panas daripada tempat lainnya. Daerah tersebut sering disebut daerah 

khatulistiwa. Indonesia adalah salah satu negara yang terletak di daerah 
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khatulistiwa. Oleh karena itu, hampir setiap hari cuacanya selalu panas. Suhu 

di dataran rendah, umumnya berbeda dengan suhu di dataran tinggi. Bila kita 

berada di dataran rendah, maka udaranya akan terasa panas. Sebaliknya, jika 

kita berada di dataran tinggi, maka udaranya akan terasa sejuk. 

(4) Cuaca Dingin 

Kondisi cuaca dipengaruhi oleh kelembapan udara, kecepatan angin, dan suhu 

udara di suatu derah pada waktu tertentu. Bila kelembapan udara rendah, 

angin bertiup kencang, dan suhu udara rendah, maka cuaca di daerah tersebut 

pada waktu itu dapat dikatakan dingin. 

(5) Cuaca Berangin 

Angin adalah udara yang bergerak. Udara bergerak dari daerah yang 

bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Di waktu siang hari, 

daratan lebih cepat panas daripada lautan sehingga tekanan udara di atas 

daratan lebih rendah daripada tekanan udara di atas lautan. Akibatnya, angin 

akan bertiup dari laut menuju ke daratan. Angin tersebut dinamakan angin 

laut. Saat cuaca berangin, langit biasanya tampak agak berawan, suhu udara 

rendah, dan angin bertiup kencang sehingga menerbangkan benda-bemda 

ringan yang dilaluinya. Kecepatan angin dapat diukur dengan alat yang 

disebut anemometer.    

(6) Cuaca Hujan 

Hujan berasal dari udara yang mengandung uap air. Udara akan naik ke 

atas dan membentuk awan. Makin ke atas, suhu uap air menjadi makin rendah. 

Pada suhu tertentu, uap air akan mengembun menjadi titik-titik air. Titik-titik 
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air akan berubah menjadi tetes-tetes air. Makin lama tetes-tetes air itu makin 

berat dan akhirnya jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. 

2.2.8.3 Simbol-simbol Kondisi Cuaca 

 Simbol-simbol yang biasa digunakan untuk ramalan cuaca antara lain 

sebagai berikut:    

                                                

Simbol Keadaan Cuaca 

 

 

 

Cerah 

 

 

 

Cerah Berawan 

 

 

 

Berawan 

 

 

 

Hujan 

 

 

 

Hujan disertai petir 
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2.2.9 Cooperative Learning 

Cooperative learning atau yang biasa disebut dengan pembelajaran 

kooperatif berasal dari kata”kooperatif” yang artinya mengerjakan sesuatu secara 

bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok 

atau satu tim (Isjoni 2012: 22). 

2.2.9.1 Pengertian Cooperative Learning 

Sanjaya (2007) dalam Hamdani (2011: 30) menyatakan bahwa model 

pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar siswa dalam kelompok 

tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Slavin (1985) 

dalam Isjoni (2012: 15) menyatakan pembelajaran kooperatif adalah model 

pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok kelompok kecil 

secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang dengan struktur kelompok 

heterogen. 

Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua 

jenis kerja kelompok termasuk bentu-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau 

diarahkan oleh guru. Secara umum pembelajaran kooperatif dianggap lebih 

diarahkan oleh guru, di mana guru menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan 

serta menyediakan bahan-bahan dan informasi yang dirancang untuk membantu 

peserta didik menyelesaikan masalah yang dimaksud (Suprijono 2012: 54) 

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang telah 

dikenal sejak lama, di mana pada saat itu guru mendorong para siswa untuk 

melakukan kerja sama dalam kegiatan-kegiatan tertentu seperi diskusi atau 

pengajaran oleh teman sebaya (peer teaching). Dalam melakukan proses belajar 
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mengajar guru-guru tidak lagi mendominasi seperti lazimnya pada saat ini, 

sehingga siswa dituntut untuk berbagi informasi dengan siswa yang lainnya dan 

saling belajar mengajar sesama mereka (Slavin dalam Isjoni 2012: 23).  

Lie (2000) dalam Isjoni (2012: 23), menyebut Cooperative Learning 

dengan istilah pembelajaran gotong-royong, yaitu sistem pembelajaran yang 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerjasama dengan siswa lain dalam 

tugas-tugas yang terstruktur. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Cooperative 

Learning merupakan model pembelajaran yang menitikberatkan pada kerjasama 

dalam kelompok kecil yang didalamnya terdapat interaksi antar anggotanya untuk 

menyelesaikan tugas bersama, setiap siswa bertanggung jawab atas 

pembelajarannnya sendiri dan didorong untuk meningkatkan pembelajaran 

anggota-anggota yang lain. 

2.2.9.2 Karakteristik Cooperative Learning 

Belajar dengan model kooperatif dapat diterapkan untuk memotivasi siswa 

berani mengemukakan pendapatnya, menghargai pendapat teman, dan saling 

memberikan pendapat (sharing ideas). Selain itu dalam belajar biasanya siswa 

dihadapkan pada latihan soal-soal atau pemecahan masalah. Oleh sebab itu, 

pembelajaran kooperatif sangat baik untuk dilaksanakan karena siswa dapat 

bekerja sama dan saling tolong menolong mengatasi tugas yang dihadapinya 

(Isjoni 2012: 15). 

Model pembelajaran Cooperative Learning tidak sama dengan sekadar 

belajar dalam kelompok. Ada unsur-unsur dasar pembelajaran cooperative 
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learning yang membedakannya dengan pembagian kelompok yang dilakukan asal-

asalan. Pelaksanaan prosedur model cooperative learning dengan benar akan 

memungkinkan pendidik mengelola kelas dengan lebih efektif (Lie 2008: 29). 

Terdapat tiga konsep sentral karakteristik pembelajaran kooperatif, 

sebagaimana dikemukakan oleh Slavin (1995) dalam Hamdani (2011: 32), yaitu 

(1) Penghargaan kelompok 

Pembelajaran kooperatif menggunakan tujuan kelompok untuk 

memperoleh penghargaan kelompok. Penghargaan ini 

diperoleh jika kelompok mencapai skor di atas kriteria yang 

ditentukan. Keberhasilan kelompok didasarkan pada 

penampilan individu sebagai anggota kelompok dalam 

menciptakan hubungan antarpersonal yang saling mendukung, 

membantu, dan peduli. 

(2) Pertanggungjawaban individu  

Keberhasilan kelompok bergantung pada pembelajaran 

individu dari semua anggota kelompok. Pertanggungjawaban 

tersebut menitikberatkan aktivitas anggota kelompok yang 

saling membantu dalam belajar. Adanya pertanggungjawaban 

secara individu juga menjadikan setiap anggota siap untuk 

menghadapi tes dan tugas-tugas lainnya secara mandiri tanpa 

bantuan teman sekelompoknya. 

(3) Kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan 

Pembelajaran kooperatif menggunakan metode skorsing yang 

mencakup nilai peerkembangan berdasarkan peningkatan 

prestasi yang diperoleh siswa dari yang terdulu. Dengan 

menggunakan metode skorsing ini siswa yang berprestasi 

rendah, sedang, atau tinggi sama-sama memperoleh 

kesempatan untuk berhasil dan melakukan yang terbaik bagi 

kelompoknya. 

 

 Karakteristik model pembelajaran kooperatif selanjutnya dikemukakan 

oleh Margaretha dkk (2007: 96), diantaranya adalah: 

(1) Positive interdependence 

Hal ini menunjukkan adanya saling ketergantungan di antara 

anggota kelompok. Bila salah satu gagal, maka yang lain akan 

ikut menderita. Jadi setiap anggota harus berusaha keras agar 

tercapai keberhasilan individual. Karena setiap individu yang 

gagal dan berhasil akan saling mempengaruhi. 

(2) Individual accountability 
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Setiap individu mempunyai rasa tanggungjawab untuk 

menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab 

kelompok agar hasil belajar menjadi baik. 

(3) Face to face promotive interaction 

Setiap anggota kelompok harus saling membelajarkan dan 

mendorong agar tujuan dan tugas yang diberikan dapat 

terkuasai oleh semua anggota kelompok. 

(4) Appropriate use of collaborative skills 

Dalam kelompok ini setiap individu berlatih untuk dapat 

dipercaya, mempunyai jiwa kepemimpinan, dapat mengambil 

keputusan, mampu berkomunikasi, dan memiliki keterampilan 

untuk mengatur konflik. 

(5) Group processing 

Setiap anggota harus dapat mengatur keberhasilan kelompok, 

secara berkala mengevaluasi kelompoknya, serta 

mengidentifikasi perubahan yang akan dilakukan agar 

pekerjaan kelompoknya lebih efektif lagi 

 

2.2.9.3 Keunggulan dan kelemahan Cooperative Learning 

Melalui model pembelajaran kooperatif siswa dapat memperoleh 

pengetahuan, kecakapan sebagai pertimbangan untuk berpikir dan menentukan 

serta berbuat dan berpartisipasi sosial (Sahl dalam Isjoni 2012: 36). Selanjutnya 

Zaltman et.al (1972) dalam Isjoni (2012: 36) mengemukakan pula bahwa siswa 

yang sama-sama bekerja dalam kelompok akan menimbulkan persahabatan yang 

akrab, yang terbentuk di kalangan siswa, ternyata sangat berpengaruh pada 

tingkah laku atau kegiatan masing-masing secara individual. 

Keunggulan lain dari model pembelajaran kooperatif yang diutarakan oleh 

Jarolimek dan Parker (1993) dalam Isjoni (2012: 36) antara lain:  

(1) saling ketergantungan positif 

(2) adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu 

(3) siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas 

(4) suasana kelas yang rileks dan menyenangkan 

(5) terjadinya hubungan yang hangat dan bersahabat antara 

siswa dengan guru 

(6) memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan 

pengalaman emosi yang menyenangkan. 
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Ada keunggulan pasti ada kelemahan. Kelemahan model  pembelajaran 

kooperatif bersumber pada dua faktor, yaitu faktor dari dalam (intern) dan faktor 

dari luar (ekstern). Faktor dari dalam, yaitu: (1) guru harus mempersiapkan 

pembelajaran secara matang, disamping itu memerlukan lebih banyak tenaga, 

pemikiran dan waktu; (2) agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar maka 

dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai; (3) selama 

kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan 

yang dibahas meluas sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan; (4) saat diskusi kelas, terkadang didominasi seseorang, hal ini 

mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif (Isjoni 2012: 36). Faktor dari luar 

sendiri antara lain seperti bisa menjadi tempat mengobrol atau gosip. Hal ini 

terjadi jika anggota kelompok tidak mempunyai kedisiplinan dalam belajar, 

seperti datang terlambat, mengobrol atau bergosip membuat waktu berlalu begitu 

saja sehingga tujuan untuk belajar menjadi sia-sia. 

2.2.10 Metode Outdoor Study 

Pembelajaran di luar kelas (Outdoor Study) merupakan pembelajaran yang 

dilakukan di luar ruang kelas atau di luar gedung sekolah, atau berada di alam 

bebas, seperti bermain di lingkungan sekitar sekolah, di taman, atau di 

perkampungan masyarakat sekitar sehingga diperoleh pengetahuan dan nilai-nilai 

yang berkaitan dengan aktivitas hasil belajar terhadap materi yang disampaikan di 

luar kelas (Sholeh. Konsep dasar outdoor study. Online 

http://muhsholeh.blogspot.com/2012/03/konsep-dasar-outdoor-study.html) 

[diakses 12/01/15]. 
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2.2.10.1 Pengertian Outdoor Study 

Outdoor learning dikenal juga dengan berbagai istilah lain seperti outdoor 

activities, outdoor study, pembelajaran lapangan atau pembelajaran luar kelas 

(Husamah 2013: 22). Selanjutnya Karjawati (dalam Husamah 2013: 23) 

menyatakan bahwa metode Outdoor study adalah metode di mana guru mengajak 

siswa belajar di luar kelas untuk melihat peristiwa langsung di lapangan dengan 

tujuan untuk mengakrabkan siswa dengan lingkungannya. Melalui metode 

Outdoor Study lingkungan di luar sekolah dapat digunakan sebagai sumber 

belajar. Peran guru di sini adalah sebagai motivator, artinya guru sebagai pemandu 

agar siswa belajar secara aktif, kreatif, dan akrab dengan lingkungan. 

Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar dapat dilakukan di luar kelas dengan 

memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Pembelajaran lebih 

menyenangkan dibanding guru hanya ceramah atau diskusi dalam kelas, karena 

siswa dapat secara konkret melihat, memegang, dan mendiskusikan objek yang 

sedang dipelajari (Samatowa 2011: 103). Menurut Mohamad dan Hamzah (2013: 

137) lingkungan merupakan sumber belajar yang paling efektif dan efisien serta 

tidak membutuhkan biaya yang besar dalam meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik. 

Metode mengajar di luar kelas dapat dipahami sebagai sebuah pendekatan 

pembelajaran yang menggunakan suasana di luar kelas sebagai situasi 

pembelajaran terhadap berbagai permainan, sebagai media transformasi konsep-

konsep yang disampaikan dalam pembelajaran. Dengan demikian, mengajar di 

luar kelas bisa kita pahami sebagai suatu kegiatan menyampaikan pelajaran di luar 



43 

 

 

kelas, sehingga kegiatan atau aktivitas belajar mengajar berlangsung di luar kelas 

atau di alam bebas. Sebagian orang menyebutnya dengan outing class, yaitu suatu 

kegiatan yang melibatkan alam secara langsung untuk dijadikan sebagai sumber 

belajar. 

Metode mengajar di luar kelas merupakan upaya mengajak lebih dekat 

dengan sumber belajar yang sesungguhnya, yaitu alam dan masyarakat. Di sisi 

lain, mengajar di luar kelas merupakan upaya mengarahkan para siswa untuk 

melakukan aktivitas yang bisa membawa mereka pada perubahan perilaku 

terhadap lingkungan sekitar. Jadi, mengajar di luar kelas lebih melibatkan siswa 

secara langsung dengan lingkungan sekitar mereka, sesuai dengan materi yang 

diajarkan. Sehingga, pendidikan di luar kelas lebih mengacu pada pengalaman dan 

pendidikan lingkungan yang sangat berpengaruh pada kecerdasan siswa.  

2.2.10.2 Tujuan Pokok Mengajar di Luar Kelas (Outdoor Study) 

Secara umum, tujuan pendidikan yang ingin dicapai melalui aktivitas 

belajar di luar ruang kelas atau di luar lingkungan sekolah ialah sebagai berikut 

(1) Mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan bakat dan kreativitas 

mereka dengan seluas-luasnya di alam terbuka. Selain itu kegiatan belajar 

mengajar di luar kelas juga bertujuan memberikan ruang kepada mereka 

untuk mengembangkan inisiatif personal mereka. 

(2) Kegiatan belajar mengajar di luar kelas bertujuan menyediakan latar (setting) 

yang berarti bagi pembentukan sikap dan mental peserta didik. Dengan kata 

lain, mereka diharapkan tidak gugup ketika menghadapi realitas yang harus 

dihadapi. 
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(3) Meningkatkan kesadaran, apreasiasi, dan pemahaman peserta didik terhadap 

lingkungan sekitarnya, serta cara membangun hubungan dengan alam. 

(4) Membantu mengembangkan segala potensi setiap peserta didik agar menjadi 

manusia sempurna, yaitu memiliki perkembangan jiwa, raga, dan spirit yang 

sempurna. 

(5) Memberikan konteks dalam proses pengenalan berkehidupan sosial dalam 

tataran praktik (kenyataan di lapangan). Dalam hal ini, mereka akan 

mendapatkan kesempatan luas untuk merasakan secara langsung hal yang 

telah dipahami dalam teori (mata pelajaran). 

(6) Menunjang keterampilan dan ketertarikan peserta didik. Bukan hanya 

ketertarikan terhadap mata pelajaran tertentu yang bisa dkembangkan di luar 

kelas, melainkan juga ketertarikan terhadap kegiatan-kegiatan di luar kelas. 

Misalnya mempelajari ilmu alam yang berhubungan dengan air dan 

dilakukan dengan berenang di sungai atau di laut. Anak yang mempunyai 

ketertarikan berenang pasti sangat senang jika pelajaran tentang air dilakukan 

di sungai atau di laut. 

(7) Menciptakan kesadaran dan pemahaman peserta didik cara menghargai alam 

dan lingkungan, serta hidup berdampingan di tengah perbedaan suku, 

ideologi, agama, politik, ras, bahasa, dan lain sebagainya. 

(8) Mengenalkan berbagai kegiatan di luar kelas yang dapat membuat 

pembelajaran lebih kreatif. Misalnya, seorang guru bisa menyampaikan 

pelajaran tentang IPA, yang menerangkan tentang matahari di lapangan, di 

tengah terik sinar matahari. 
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(9) Memberikan kesempatan yang unik bagi peserta didik untuk perubahan 

perilaku melalui penataan latar pada kegiatan luar kelas. Misalnya, jika di 

dalam kelas para siswa selalu ribut, maka di luar kelas diharapkan tidak ribut. 

(10) Memberikan kontribusi penting dalam rangka membantu mengembangkan 

hubungan guru dan murid. Bila hubungan guru dan murid hanya terjadi di 

dalam kelas, maka bisa muncul jarak antara keduanya, sehingga kegiatan 

belajar mengajar  kaku. Para siswa pun akan sangat sungkan kepada gurunya, 

sehingga mempengaruhi mereka dalam memahami pelajaran. Dengan belajar 

di luar kelas, guru dan murid dapat lebih dekat dan akrab melalui berbagai 

pengalaman yang diperoleh di alam bebas. 

(11) Menyediakan waktu seluas-luasnya bagi peserta didik untuk belajar dari 

pengalaman langsung melalui implementasi bebas kurikulum sekolah di 

berbagai area. 

(12) Memanfaatkan sumber-sumber yang berasal dari lingkungan dan komunitas 

sekitar untuk pendidikan. 

(13) Agar peserta didik dapat memahami secara optimal seluruh mata pelajaran. 

Dengan kata lain, jika pelajaran hanya disampaikan di dalam kelas, maka 

pemahaman para siswa terhadap pelajaran-pelajaran tersebut sangat kurang. 

Jadi, tugas guru yang pertama dan terpenting adalah membangkitkan atau 

membangun motivasi pelajar terhadap hal yang akan dipelajari oleh para siswa di 

luar kelas, serta cara menggerakkan tingkah laku, mengarahkan, dan memperkuat 

tingkah laku para siswa di luar kelas. Jika guru mampu bersikap demikian, maka 

peserta didik bisa mendapatkan motivasi penuh dalam pembelajaran di luar kelas 
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menunjukkan minat, semangat, dan ketekunan yang tinggi dalam pelajaran yang 

diberikan di luar tanpa mengurangi keseriusan belajar karena faktor alam bebas 

(Vera 2012: 21-5). 

2.2.10.3 Kelebihan dan Kelemahan metode Outdoor Study  

Ada beberapa kelebihan dalam menerapkan metode Outdoor Study ini, 

kelebihannya antara lain 

(1) mendorong motivasi belajar 

(2) suasana belajar yang menyenangkan 

(3) mengasah aktivitas fisik dan kreativitas 

(4) penggunaan media pembelajaran yang konkret 

(5) penguasaan keterampilan dasar, sikap, dan apresiasi 

(6) penguasaan keterampilan sosial 

(7) keterampilan studi dan budaya kerja 

(8) keterampilan bekerja kelompok 

(9) mengembangkan sikap mandiri 

(10) hasil belajar permanen di otak (tidak mudah dilupakan) 

(11) tidak memerlukan banyak peralatan 

(12) keterampilan intelektual 

(13) mendekatkan hubungan emosional antara guru dan siswa 

(14) mengarahkan sikap ke arah lingkungan yang lebih baik 

(15) meaningful learning 

(Vera 2012: 28-46) 

 

Lebih lanjut, Suyadi (dalam Husamah 2013: 25) menyebutkan bahwa 

manfaat pembelajaran luar kelas antara lain 

(1) pikiran lebih jernih 

(2) pembelajaran akan terasa menyenangkan 

(3) pembelajaran lebih variatif 

(4) belajar lebih rekreatif 

(5) belajar lebih riil 

(6) anak lebih mengenal pada dunia nyata dan luas 

(7) tertanam image bahwa dunia sebagai kelas 

(8) wahana belajar akan lebih luas 

(9) kerja otak lebih rileks 

Selain memiliki banyak kelebihan, metode Outdoor Study pun memiliki 

kelemahan seperti adanya kendala dalam kegiatan belajar mengajar. Kendala 

belajar di luar kelas antara lain 
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(1) para siswa bisa keluyuran ke mana-mana karena berada di alam 

bebas 

(2) adanya gangguan konsentrasi seperti terlena dan 

bermain,bahkan muncul suara kebisingan. 

(3) kurang tepat waktu (waktu akan tersita) 

(4) pengelolaan kelas lebih sulit 

(5) lebih banyak menguasai praktik dan minim teori 

(6) bisa terserang panas dingin  

(Vera 2012: 47-51)  

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Objek dari pembelajaran IPA adalah lingkungan alam sekitar dimana 

pembelajarannya membutuhkan hal-hal yang konkret agar lebih memudahkan 

siswa dalam belajar. Hal tersebut akan lebih menarik lagi jika siswa dapat belajar 

di luar kelas sambil bermain. Siswa tidak hanya terjerembab dalam dinding 

tembok kelas saja, namun dengan menerapkan metode Outdoor Study ini, alam 

atau lingkungan sekitar dapat dijadikan sebagai media belajar sekaligus sebagai 

solusi ketika terjadi kejenuhan di dalam kelas. Sehingga diharapkan pembelajaran 

lebih bervariasi dan menarik bagi siswa. 

Berikut ini disajikan sebuah kerangka berpikir untuk penelitian penerapan 

metode Outdoor Study pada materi cuaca kelas III semester 2  
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IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar 

ataupun madrasah ibtidaiyah, namun pada kenyataannya dalam proses 

pembelajaran siswa kurang minat mengikuti pembelajaran tersebut dikarenakan 

guru kurang variatif dalam menyajikan materi. Kebanyakan guru hanya 

menggunakan metode  ceramah, tanya jawab, dan penugasan, dan pembelajaran 

cenderung berada di dalam ruang kelas atau klasik.  Hal ini yang menyebabkan  

siswa pasif dan bosan, sehingga kurang antusias dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Sesekali dalam menerapkan suatu konsep pembelajaran perlu 

adanya suasana tempat yang lebih berbeda, sehingga hal itu dapat menjadikan 

pembelajaran tidak terasa monoton.  

Kelas 

Eksperimen 

Outdoor study 

Proses 

Pembelajaran Kelas 

Kontrol 

Konvensiona

Aktivitas dan hasil 

belajar siswa lebih 

optimal 

(efektif, menarik, dan 

lebih bermakna) 

 

Aktivitas dan hasil 

belajar siswa kurang 

optimal 

(membosankan, kurang 

menarik, kurang 

bermakna) 

 

Dibandingkan 

Gambar 2.1. Skema Kerangka Berpikir 

Pembelajaran IPA 

Materi cuaca 
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Salah satu hal yang dapat dilakukan agar pembelajaran IPA lebih menarik 

yaitu dengan menggunakan metode outdoor study atau biasa disebut dengan 

pembelajaran di luar kelas. Dengan  penggunaan metode ini siswa dapat 

berinteraksi langsung dengan alam dan dapat belajar secara konkret melihat 

langsung objek yang akan dipelajari. Khususnya penerapan metode ini akan 

diterapkan pada materi cuaca. Sehingga diharapkan dengan menerapkan 

pembelajaran metode Outdoor Study ini siswa dapat belajar sambil bermain di 

dalam suasana yang lebih berbeda sekaligus siswa dapat belajar secara riil/nyata 

tentang cuaca, dan pembelajaranpun nantinya akan menjadi lebih bermakna bagi 

siswa.  

Dalam penelitian ini akan dibahas keefektifan metode outdoor study pada 

materi cuaca. Lebih lanjut lagi akan diuji adanya perbedaan pada aktivitas dan 

hasil belajar siswa, dan untuk membuktikan apakah metode ini lebih baik atau 

tidak dari model konvensional yang menggunakan metode ceramah. 

 

2.4 Hipotesis 

Ho1: Tidak ada perbedaan aktivitas belajar siswa antara yang menerapkan 

kegiatan pembelajaran secara Outdoor Study dengan pembelajaran secara 

konvensional.   

Ha1:  Terdapat perbedaan aktivitas belajar siswa antara yang menerapkan 

kegiatan pembelajaran secara Outdoor Study dengan pembelajaran secara 

konvensional.  
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Ho2: Aktivitas pembelajaran metode Outdoor Study tidak lebih baik daripada 

pembelajaran konvensional. 

Ha2:  Aktivitas pembelajaran metode Outdoor Study lebih baik daripada 

pembelajaran konvensional. 

Ho3:  Tidak ada perbedaan hasil belajar siswa antara yang menerapkan kegiatan 

pembelajaran secara Outdoor Study dengan pembelajaran secara 

konvensional. 

Ha3: Terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara yang menerapkan kegiatan 

pembelajaran secara Outdoor Study dengan pembelajaran secara 

konvensional. 

Ho4: Hasil belajar yang menerapakan metode Outdoor Study tidak lebih baik 

daripada hasil belajar yang menerapkan model konvensional. 

Ha4:  Hasil belajar yang menerapkan metode Outdoor Study lebih baik daripada 

hasil belajar yang menerapkan model konvensional.       
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Pada metode penelitian akan dijelaskan: (1) desain penelitian, (2) populasi 

dan sampel, (3) variabel penelitian, (4) teknik pengumpulan data, (5) instrumen 

penelitian, (6) metode analisis data. 

 

3.1 Desain Penelitian 

Pada penelitian ini desain yang digunakan berupa quasi experimental 

design. Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari true 

experimental design. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat 

berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen (Sugiyono 2013: 116). 

Bentuk quasi experimental design yang digunakan adalah nonequivalent 

control group design. Desain ini hampir sama dengan pretest-posttest control 

group design, hanya pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok 

kontrol tidak dipilih secara random. Paradigma desain ini sebagai berikut 

  

 

 

Gambar 3.1 Desain Penelitian adalah Nonequivalent Control Group Design

 O1    X    O2 

 

   O3           O4 
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Keterangan: 

O1 :  kelompok eksperimen sebelum diberi perlakuan. 

O3 :  kelompok kontrol sebelum diberi perlakuan. 

X :  perlakuan yang diberikan. 

 O2 : Kelompok eksperimen yang diberi perlakuan metode Outdoor Study 

 O4  : Kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan metode Outdoor Study 

Pada tahap awal baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol 

mendapat perlakuan yang sama yaitu melaksanakan tes awal (pre-test). Tes awal 

digunakan untuk menghitung kesamaan kemampuan awal antara kedua kelompok 

kelas tersebut. Tahap selanjutnya dilaksanakan proses belajar mengajar pada 

kedua kelompok tersebut. Kelompok pertama (kelas eksperimen) diberi perlakuan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan metode Outdoor Study di 

luar kelas, sedangkan pada kelompok kedua (kelas kontrol) tidak diberi perlakuan, 

dengan kata lain tidak menggunakan metode Outdoor Study namun dengan 

menggunakan model konvensional di dalam kelas.   Selanjutnya dilakukan tes 

akhir  untuk kedua kelompok tersebut. Tes akhir dilaksanakan pada saat akhir 

pembelajaran untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar yang 

signifikan antara kelompok yang mendapat perlakuan dengan yang tidak. 

 

3.2   Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2013: 119). Sementara 
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sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono 2013: 120). Berikut akan dijabarkan populasi serta sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

3.2.1  Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas III semester 2 MSI 14 dan 

15 Medono yang berada di jalan Karya Bakti V/21 Kota Pekalongan dengan 

jumlah 73 siswa, terdiri dari 37 siswa kelas III MSI 14 Medono dan 36 siswa 

kelas III MSI 15 Medono Kota Pekalongan. Kondisi siswa memiliki karakteristik 

yang relatif sama dan memiliki guru dengan klasifikasi sama, khususnya pada 

pelajaran IPA menggunakan guru mata pelajaran IPA. 

3.2.2 Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

nonprobability sampling. Nonprobability sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap 

unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono 2013: 125). Cara 

pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh, yaitu teknik penentuan 

sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Di dalam penelitian ini terdapat variabel eksperimental yang meliputi 

variabel bebas (Independent variable) dan variabel terikat (Dependent variable). 

Penjelasan lebih lanjut akan dipaparkan di bawah ini:  
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3.3.1 Variabel Bebas (Independent variable) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang  

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2013: 

64). Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu penerapan metode Outdoor Study 

(X). 

3.3.2 Variabel Terikat (Dependent variable) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya varibel bebas, Sugiyono (2013: 64). Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah aktivitas dan  hasil belajar IPA siswa kelas III MSI 14 dan 15 

Medono Kota Pekalongan (Y). 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data-data untuk penelitian ini 

seperti tes, dokumentasi, dan obesrvasi. Uraian lebih lanjut akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

3.4.1 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara teknik pengumpulan data yang ditujukan untuk 

memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang 

relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data 

yang relevan penelitian (Riduwan 2009:43). Dalam Penelitian ini peneliti 

melengkapi data dengan daftar nama siswa kelas III, silabus pengembangan mata 

pelajaran IPA, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), foto-foto, video proses 

pembelajaran, surat izin penelitian, dan lain-lain, untuk membuktikan bahwa 

penelitian ini benar-benar dilaksanakan oleh peneliti. 
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3.4.2 Observasi 

Menurut Sudjana (2014: 84) Observasi atau pengamatan sebagai alat 

penelitian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun 

proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang 

sebenarnya maupun dalam situasi buatan . 

Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk mengamati aktivitas 

belajar siswa dalam pembelajaran dan digunakan untuk pengamatan pengajaran 

metode yang digunakan. Observasi dilakukan oleh guru kelas III dengan 

mengamati langkah-langkah metode pembelajaran Outdoor Study dalam 

pembelajaran IPA materi cuaca. Observasi dilakukan dengan menggunakan 

pedoman lembar observasi. Sementara aktivitas siswa saat pembelajaran baik di 

kelas maupun diluar kelas diamati oleh peneliti. Penilaian dengan pedoman 

observasi digunakan untuk mengetahui proses pembelajaran yang meliputi segala 

aktivitas guru dan siswa selama dalam proses pembelajaran. Observasi 

pelaksanaan pembelajaran ini bertujuan untuk mengukur apakah pembelajaran 

yang dilaksanakan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

3.4.3 Tes 

Sudjana (2014: 35) tes sebagai alat penilaian adalah pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk mendapat jawaban dari siswa 

dalam bentuk lisan (tes lisan), dalam bentuk tulisan (tes tulisan), atau dalam 

bentuk perbuatan (tes tindakan). Teknik tes digunakan untuk mengetahui data 

hasil belajar siswa kelas III MSI 14 dan MSI 15 Medono Kota Pekalongan pada 

materi cuaca. 
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Pada penelitian ini tes dibagi menjadi dua, yaitu tes awal (pre-test) dan tes 

akhir (post-test). Tes awal dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Jika hasil tes pada 

kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol menunjukkan hasil yang relatif 

sama, maka penelitian ditindaklanjuti. Sedangkan tes akhir digunakan untuk 

mengukur pencapaian hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran. Pada 

kelompok eksperimen menggunakan pembelajaran model kooperatif dengan 

metode Outdoor Study, sedangkan pada kelompok kontrol menggunakan model 

konvensional di dalam kelas. Apabila pencapaian hasil belajar pada kelompok 

eksperimen lebih tinggi, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh metode Outdoor 

Study terhadap hasil belajar siswa, dan lebih efektif dari model konvensional. 

Soal-soal yang akan diujikan untuk tes awal dan tes akhir terlebih dahulu 

dikonsultasikan oleh tim ahli. Setelah kelayakan soal tersebut telah disetujui oleh 

tim ahli, soal tersebut diujicobakan pada kelas III di MSI 08 Medono Pekalongan, 

dan hasil uji coba tersebut kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya dengan 

menggunakan rumus korelasi product moment dan KR-21. 

 

3.5  Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data dengan cara melakukan pengukuran (Purwanto 2012: 183). 

Pada penelitian ini instrumen yang digunakan berupa lembar pengamatan aktivitas 

siswa, lembar pengamatan pelaksanaan pembelajaran  dan soal-soal tes. 
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3.5.1 Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa   

 Lembar aktivitas siswa yaitu alat yang digunakan untuk memperoleh data 

aktivitas belajar siswa selama penelitian berlangsung dengan menggunakan 

pedoman penilaian aktivitas belajar siswa. Pada lembar pengamatan aktivitas 

siswa, baik pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol dilakukan 

dengan penilaian pada 5 aspek, yaitu: (1) mendengarkan guru saat menerangkan 

materi, (2) keantusiasan siswa saat proses pembelajaran, (3) kerjasama dalam tim, 

(4) keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil pengamatan/pengerjaan LKS,  

(5) keberanian siswa dalam bertanya selama proses pembelajaran. Menurut Yoni 

dkk (2010: 176) cara menghitung prosentase keaktifan siswa berdasarkan lembar 

observasi untuk tiap pertemuan adalah sebagai berikut:  

Persentase = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑥 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 x 100% 

Hasil perhitungan prosentase aktivitas siswa selanjutnya dilihat dari 

kriteria tertentu dengan tabel kriteria sebagai berikut (Yoni 2010: 175) 

 Tabel 3.1 Persentase aktivitas siswa 

Persentase Kriteria 

75% - 100% Sangat tinggi 

50% - 74,99% Tinggi 

25% - 49,99% Sedang 

0% - 24,99% Rendah 

 

3.5.2 Lembar Pengamatan Pelaksanaan Pembelajaran 

 Lembar pengamatan pelaksanaan pembelajaran dilakukan pada kelompok 

eksperimen dengan menggunakan metode Outdoor Study. Pada lembar 
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pengamatan ini penilaian mencakup 10 aspek, yaitu: (1) apersepsi,(2) menjelaskan 

materi pelajaran, (3) memandu siswa saat di luar kelas, (4) pembagian tim dan 

tugas tim, (5) siswa mengerjakan tugas secara tim, (6) Guru mengawasi kerja tim 

dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, (7) Perwakilan dari 

setiap tim mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, (8) Guru bersama 

siswa membuat kesimpulan pembelajaran, (9) guru mengevaluasi hasil individu, 

(10) guru memberikan penghargaan. Pengamatan tersebut dilakukan oleh guru 

kelas yang bersangkutan. 

3.5.3 Soal-soal Tes 

 Soal-soal tes digunakan untuk mengetahui data pencapaian hasil belajar 

siswa materi cuaca. Bentuk instrumen soal-soal tes ini berupa soal pilihan ganda 

berjumlah 20 soal dengan 4 alternatif jawaban. Soal bentuk pilihan ganda dipilih, 

karena memiliki keunggulan yang  dapat  dinilai dengan mudah, cepat, dan 

objektif. Menurut Arikunto (2007: 168), tes bentuk pilihan ganda (PG) merupakan 

bentuk tes objektif yang paling banyak digunakan, karena banyak sekali materi 

yang dapat dicakup.  

 Sebelum soal diujikan untuk tes , terlebih dahulu soal diujicobakan (try 

out)  untuk memperoleh soal yang valid dan reliabel, pada siswa di luar sampel, 

yaitu siswa kelas III MSI 08 Medono Kota Pekalongan. Soal uji coba dibuat 

paralel sehingga butir soal mencapai 40, dan butir soal tersebut telah ditelaah oleh 

2 tim ahli yaitu Mur Fatimah, S.Pd., M.Pd. , dan Alfiyah, S.Pd. SD untuk diuji 

validitas isinya. Instrumen ini membutuhkan pengujian agar data yang diperoleh 

benar-benar valid atau tidak diragukan kebenaranya. Langkah analisis data uji 
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coba instrumen soal-soal tes antara lain berupa validitas butir soal, reliabilitas 

butir soal, analisis tingkat kesukaran soal, dan daya beda soal. 

3.5.3.1 Validitas Butir Soal 

Sebuah data atau informasi dapat dikatakan valid apabila sesuai dengan 

keaadaan senyatanya.  Jika data yang dihasilkan oleh instrumen benar dan valid, 

sesuai kenyataan, maka instrumen yang digunakan tersebut juga valid. Validitas 

adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan 

sebuah instrumen (Arikunto, 2007: 58). Menurut Purwanto (2012: 197) validitas 

adalah kemampuan alat ukur mengukur secara tepat keadaan yang diukurnya. 

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis validitas isi dan menghitung validitas 

konstruk pada butir-butir soal untuk mengetahui soal yang valid dan soal yang 

tidak valid. 

(1) Validitas Isi 

Validitas isi dilakukan untuk mengetahui bahwa tiap butir soal telah 

disusun sesuai dengan silabus dan butir soal efektif. Butir soal dibuat dengan 

jumlah paralel yaitu 40 butir soal untuk mengantisipasi ketidakvalidan dan 

ketidakreliabilitasan soal. Butir soal yang akan dipakai untuk tes awal dan tes 

akhir hanya 20. Validitas isi tersebut dilakukan oleh peneliti dengan cara 

melakukan konsultasi kepada tim ahli. Dalam hal ini tim ahli terdiri dari dua 

orang, yaitu Mur Fatimah, S.Pd.,M.Pd selaku dosen pembimbing dan Alfiyah, 

S.Pd.SD selaku guru kelas uji coba, kelas III MSI 08 Medono Kota Pekalongan. 

Setelah validitas isi dinilai oleh tim ahli, 40 butir soal tersebut diuji cobakan pada 

siswa kelas III MSI 08 Medono Kota Pekalongan pada tanggal 16 Maret 2015. 
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(2) Validitas Konstruk 

Pada tahap validitas konstruk peneliti melakukan analisis data berdasarkan 

hasil uji coba soal untuk diketahui butir soal yang valid dan yang tidak valid. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan rumus korelasi product moment. Jadi 

validitas merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh suatu instrumen tes. Validitas 

butir soal dihitung menggunakan rumus korelasi product moment: 

 𝑟𝑥𝑦 =
𝑁∑𝑋𝑌−(∑𝑋)(∑𝑌)

√*𝑁∑𝑋2−(∑𝑋)2+*𝑁 ∑𝑌2−(∑𝑌)2+
 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦 = Koefisien korelasi antara variabel x dan y 

∑  = Jumlah skor tiap butir soal 

∑  = Jumlah skor total 

∑    = Jumlah perkalian antara skor tiap butir soal dengan skor kuadrat.       

∑   = Jumlah skor tiap butir soal kuadrat 

∑   = Jumlah skor total kuadrat 

  = banyaknya siswa 

Setelah diperoleh harga 𝑟𝑥𝑦 selanjutnya dikonsultasikan dengan nilai 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Dengan taraf signifikan 5% jika 𝑟𝑥𝑦 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka soal dikatakan valid. 

Dari tabel r (pearson product moment), nilai rtabel dengan 32 orang sebesar 0,349 

(Sugiyono 2007: 374). Artinya, apabila rxy >0,349 maka butir soal tersebut 

dianggap valid, sedangkan apabila r xy <0,349  maka butir soal tersebut dianggap 

tidak valid. Rekap data hasil penghitungan dengan rumus korelasi product 

moment dapat dilihat pada Tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Soal Tes Uji Coba dengan Harga  

rtabel = 0,349; Taraf Signifikansi 5%; dan n = 32 

 

Nomor 

Item 

Pearson 

Correlations 

(rxy) 

Validitas 
Nomor 

Item 

Pearson 

Correlations 

(rxy) 

Validitas 

1 0,366 Valid 21 0,109 Tidak Valid 

2 0,265 Tidak Valid 22 0,214 Tidak Valid 

3 0,677 Valid 23 0,503 Valid 

4 0,652 Valid 24 0,233 Tidak Valid 

5 0,411 Valid 25 0,459  Valid 

6 0,390 Valid 26 0,488 Valid 

7 0,649 Valid  27 0,540 Valid 

8 0,504  Valid 28 0,539 Valid 

9 0,325 Tidak Valid 29 0,493 Valid 

10 0,427 Valid 30 0,176 Tidak Valid 

11 0,442 Valid 31 0,462 Valid 

12 0,275 Tidak Valid 32 0,479 Valid 

13 0,442 Valid 33 0,469 Valid 

14 -0,103 Tidak Valid 34 0,484 Valid 

15 0,350 Valid 35 0,378  Valid 

16 0,309 Tidak Valid 36 0,498  Valid 

17 0,191 Tidak Valid 37 0,163 Tidak Valid 

18 0,499 Valid 38 0,047 Tidak Valid 

19 0,388 Valid 39 0,559 Valid 

20 0,387 Valid 40 0,469 Valid 

   

Hasil perhitungan menunjukkan butir soal yang valid sebanyak 28 dan 

yang tidak valid sebanyak 12. Butir-butir soal yang valid dan tidak valid dapat 

dibaca pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.3 Soal Valid dan Tidak Valid 

 Valid Tidak Valid 

Butir soal 1, 3, 4, 5, 6,7, 8, 10, 11, 13, 

15, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 

28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

39, dan 40. 

2, 9, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 24, 

30, 37, dan 38. 

Jumlah 28 butir 12 butir 
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 Setelah berdiskusi dengan tim ahli, soal yang dipakai pada saat penelitian 

berjumlah 20 butir soal yaitu butir 1, 3, 5, 7, 8, 25, 28, 31, 33, 34 untuk pertemuan 

pertama, dan butir 6, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 32, 35, 40 untuk pertemuan kedua. 

3.5.3.2 Reliabilitas Butir Soal 

Reliabilitas menunjukkan kemampuan memberikan hasil pengukuran yang 

relatif tetap (Purwanto 2012: 196). Suatu tes dikatakan reliabel apabila tes tersebut 

dapat dipercaya dan konsisten (ajeg). Untuk mengetahui reliabilitas tes digunakan 

rumus Kuder dan Richardson (KR-21) sebagai berikut: 

            ri 
k

k − 1
(1 −

M(k − M)

kst
 ) 

Keterangan:  

ri : reliabilitas internal seluruh instrumen  

k : jumlah item dalam instrumen 

 M : mean skor total  

St
2
 : varians total 

(Sugiyono, 2013: 180) 

Setelah melalui tahap uji validitas, butir-butir soal yang telah valid 

dianalisis untuk mengetahui indeks reliabilitas. Hasil perhitungan rhitung 

dikonsultasikan dengan rtabel. Apabila rhitung>rtabel maka data dikatakan reliabel. 

Pada analisis data ini menunjukkan r11=0,83 sedangkan pada rtabel untuk taraf 

signifikansi 5% diperoleh nilai 0,312. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

rhitung> rtabel , artinya data tersebut menunjukkan reliabel. 

3.5.3.3 Tingkat Kesukaran Soal 

Taraf kesukaran soal dipandang dari kesanggupan atau kemampuan siswa 

dalam menjawabnya, bukan dilihat dari sudut guru sebagai pembuat soal 
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(Sudjana, 2011: 135). Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau 

tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk 

mempertinggi usaha memecahkannya (Arikunto, 2007: 207). Untuk menganalisis 

tingkat kesukaran soal digunakan rumus: 

P =
B

JS
 

Keterangan: 

P  : indeks kesukaran 

B  : banyak siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

JS  : Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran sering 

diklasifikasikan sebagai berikut 

0       -    0,30   = soal kategori sukar 

0,31  -    0,70  = soal kategori sedang 

0,71  -    1,00  = soal kategori mudah        

(Sudjana 2014: 137) 

 Hasil tingkat kesukaran instrumen butir soal disajikan dalam tabel sebagai 

berikut 

Tabel 3.4. Persentase Tingkat Kesukaran Soal 

No Kriteria Nomor Soal Total Persentase 

1 Sukar 22 1 2.5% 

2 Sedang 2, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 

20, 25, 26, 27, 28, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40. 

23 57,5 % 

3 Mudah 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 21, 

16 40% 
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23, 24, 29 

3.5.3.4 Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda soal, adalah kemampuan sesuatu untuk membedakan antara 

siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh 

(berkemampuan rendah) (Arikunto 2007: 211). Rumus untuk menghitung daya 

beda adalah: 

D = 
𝐵𝐴

𝐽𝐴
− 

𝐵𝐵

𝐽𝐵
 

 

Keterangan: 

𝐷       : daya beda 

J        : jumlah peserta tes 

𝐵𝐴     : banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal    itu dengan 

benar 

𝐵𝐵    : banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan 

benar 

𝐽𝐴      : banyaknya siswa pada kelompok atas 

𝐽𝐵      : banyaknya siswa pada kelompok bawah 

 

Klasifikasi daya pembeda 

D   :  0,00 – 0,20 :  jelek(poor) 

D   :  0,21 – 0,40 : cukup (satisfactory) 

D   :  0,41 – 0,70 : baik(good) 

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

(Arikunto 2013: 232) 

 Hasil tingkat daya beda soal dari perhitungan rumus tersebut dijelaskan 

dalam tabel di bawah ini  
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Tabel 3.5. Persentase Tingkat Daya Beda Soal 

No Kriteria Nomor Soal Total Prosentase 

1 Jelek 2, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 17, 

21, 22, 24, 30, 

37, 38. 

15 37,5% 

2 Cukup 1, 5, 8, 16, 19, 

20, 28, 29, 32, 

33, 35. 

11 27,5% 

3 Baik 3, 4, 6, 7, 18, 23, 

25, 26, 27, 31, 

34, 36, 39, 40. 

14 35% 

4 Sangat Baik - - - 

 

 

3.6 Metode Analisis Data 

 Pada bagian ini akan dibahas metode analisis data yang berupa uji 

prasyarat analisis dan analisis akhir (pengujian hipotesis). Berikut uraiannya: 

3.6.1 Uji Prasyarat Analisis 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis ini adalah uji normalitas, 

uji homogenitas.  

3.6.1.1  Uji Normalitas 

Uji Normalitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 

versi. Aktivitas belajar dihitung menggunakan program spss 20, sedangkan hasil 

belajar dihitung dengan menggunakan rumus chi kuadrat. 
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3.6.1.1.1 Uji Normalitas Aktivitas Belajar Siswa 

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 aktivitas 

belajar siswa ini dihitung menggunakan uji t. Berdasarkan pendapat Priyatno 

(2010: 71), uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan uji Lilliefors 

pada kolom Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria jika signifikansi lebih besar 

dari 0,05, maka data dinyatakan normal. Penghitungannya menggunakan 

program SPSS versi 20. 

3.6.1.1.2 Uji Normalitas Hasil Belajar Siswa 

Pengujian normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

populasi berdistribusi normal atau tidak pada kondisi awal sebelum perlakuan 

(pre-test) dan kondisi akhir setelah perlakuan (post-test). Langkah-langkah uji 

normalitas sebagai berikut: 

(1) Membagi jumlah interval kelas menjadi 6 

(2) Menentukan panjang kelas interval 

6
'

ildataterkecardataterbes
kelasPanjang


  

(3) Menentukan simpangan baku data interval dengan persamaan 
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(4) Menyusun data ke dalam tabel distribusi frekuensi 
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(5) Menghitung frekuensi harapan (fh) berdasarkan persentase luas tiap bidang 

kurva normal dikalikan jumlah sampel 

(6) Menentukan chi kuadrat dengan rumus : 

 






k

i h

ho

f

ff

1

2

2

 

Keterangan : 

χ
2 

= chi kuadrat 

fo  = frekuensi hasil pengamatan 

fh = frekuensi harapan 

Hasil perhitungan nilai χ
2
 dikonsultasikan dengan nilai χ

2
 pada tabel 

dengan dk=6-1 (k adalah banyaknya kelas interval) dengan taraf signifikasi 5%. 

Data dikatakan normal apabila χ
2

hitung< χ
2

tabel (Sugiyono 2007: 80-2). 

3.6.1.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 

versi. Aktivitas belajar dihitung menggunakan program spss 20, sedangkan hasil 

belajar dihitung dengan menggunakan rumus perbandingan nilai F. 

3.6.1.2.1 Uji Homogenitas Aktivitas Belajar Siswa 

Priyatno (2010: 76) mengemukakan bahwa “uji homogenitas digunakan 

untuk mengetahui apakah beberapa varians populasi data adalah sama atau 

tidak.” Selanjutnya, Priyatno (2010: 35) menjelaskan bahwa sebelum dilakukan 

uji t, harus dilakukan uji homogenitas dengan Levene’s test. Uji homogenitas 

bertujuan untuk mengetahui rumus uji t mana yang akan digunakan. Jika varians 

sama, maka uji t menggunakan Equal Variances Assumed dan jika varians 

berbeda, menggunakan Equal Variances Not Assumed. Uji homogenitas dapat 
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dilakukan apabila kelompok data tersebut dalam distribusi normal. Nilai 

homogenitas ditunjukkan melalui penghitungan dengan taraf kesalahan 5%. 

Menurut Priyatno (2010: 35), jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka 

datanya homogen. Pengujian homogenitas dihitung dengan program SPSS versi 

20. 

3.6.1.2.2 Uji Homogenitas Hasil Belajar Siswa 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

memiliki kemampuan yang setara pada kondisi awal sebelum perlakuan (pre-

test) dan kondisi akhir setelah perlakuan (post-test). Uji Homogenitas yang akan 

peneliti gunakan dalam hasil belajar siswa adalah 

F  =   
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
  (Sugiyono 2007: 140) 

Keterangan: 

   =      







)1(

)( 2

n

xxi

. 

Keterangan:  

  = varian sampel  



x    = Rata-rata 

∑   = Epsilon (jumlah) 

Xi  = Nilai x ke i sampai ke n 

n    =  banyak atau jumlah sampel 

(Sugiyono 2007: 57) 

Untuk menguji kedua varian tersebut homogeny atau tidak, maka F Hitung 

dibandingkan dengan F table. Jika F hitung < F table, maka Ho diterima, dan 
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berarti kedua kelompok mempunyai varian sama atau homogeny. Dan jika F 

hitung > F table , maka Ho ditolak atau Ha diterima, yang berarti kedua kelompok 

tidak mempunyai varian sama atau tidak homogen. 

Uji homogenitas ini hanya dilakukan setelah dilakukan uji normalitas dan 

hasilnya menunjukkan data dengan distribusi normal. Namun jika setelah 

dilakukan uji normalitas diperoleh hasil bahwa data tidak berdistribusi normal, 

maka tidak akan dilanjutkan pada uji homogenitas karena sudah jelas bahwa 

kedua kelompok tidak memiliki kesetaraan kemampuan. 

3.6.2 Analisis Akhir (Pengujian Hipotesis) 

Analisis akhir (uji hipotesis) secara statistik digunakan untuk megetahui 

apakah terdapat perbedaan atau tidak antara aktivitas dan hasil belajar  yang 

menerapkan metode Outdoor Study dengan yang tidak. Pengujian hipotesis 1 dan 

3 dibantu dengan SPSS versi 20, dengan menggunakan menu  Analyze – Compare 

Means – Independent Samples T Test.  Untuk mengetahui apakah H0 diterima atau 

ditolak yaitu dengan melihat nilai t dalam kolom T-Test for Equality of Means. 

Nilai thitung dibandingkan dengan nilai ttabel. Jika didapatkan nilai thitung lebih besar 

daripada ttabel, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Pengambilan keputusan 

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

0,05, maka H0 diterima, sedangkan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, 

maka H0 ditolak (Priyatno, 2010: 35). Ketentuan tersebut digunakan untuk 

menguji hipotesis dengan uji dua pihak (two tailed). 

Uji pihak kanan pooled varian digunakan untuk menguji keefektifan, 
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apakah aktivitas dan hasil belajar yang menerapkan metode Outdoor Study lebih 

baik atau tidak lebih baik daripada aktivitas dan hasil belajar yang tidak 

menerapkan metode Outdoor Study. Penghitungan pooled varian menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

 t =
  −   

√
(n − 1) 

2
1
 (n − 1) 

2
2 

n  n − 2
(
1
n 
 
1
n 
)

 

Keterangan: 

x = rata − rata kelas eksperimen 

x = rata − rata kelas kontrol 

n =  ampel kelas eksperimen 

n =  ampel kelas kontrol 

  
 = Varians total kelas eksperimen 

  
 = Varians total kelas kontrol 

(Sugiyono 2013: 259) 

 Pengambilan keputusan yang berlaku dalam ketentuan ini, bila thitung lebih 

kecil atau sama dengan ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak.  Artinya aktivitas 

dan hasil belajar kelas eksperimen tidak lebih baik daripada kelas kontrol. 

Sebaliknya jika t hitung lebih dari atau tidak sama dengan t tabel, maka Ho ditolak 

dan Ha diterima, itu berarti aktivitas dan hasil belajar kelas eksperimen lebih baik 

daripadakelaskontrol.
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BAB 5 

PENUTUP 

 

Pada bagian ini akan dijelaskan simpulan serta saran dari penelitian, 

berikut penejelasannya: 

 

5.1 Simpulan 

 Hasil penelitian yang telah dilaksanakan di MSI 14 dan 15 Medono Kota 

Pekalongan menunjukkan bahwa: 

(1) Terdapat perbedaan aktivitas belajar siswa antara kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen antara yang mendapat metode Outdoor Study dan 

yang tidak. Berdasarkan analisa deskriptif, aktivitas pada kelompok 

eksperimen yang mendapat perlakuan Outdoor Study lebih tinggi daripada 

kelompok kontrol. Pada kelompok Outdoor Study pertemuan pertama 

sebesar 71,35% dan pertemuan kedua sebesar 76,35%, keduanya termasuk 

kriteria tinggi dan sangat tinggi. Sedangkan pada kelompok kontrol skor 

aktivitas pertemuan pertama sebesar 63,06% dan pada pertemuan kedua 

sebesar 68,61% keduanya termasuk kriteria tinggi. Berdasarkan 

perhitungan statistik diketahui bahwa thitung > ttabel (5,415>1,994) dengan 

signifikansi 0,000 (< 0,05) sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. 

(2) Aktivitas pembelajaran Outdoor Study di luar kelas lebih baik daripada 

pembelajaran konvensional. Hal ini dapat diketahui setelah menghitung 

nilai keefektifan. Berdasarkan perhitungan statistik diperoleh nilai thitung > 

ttabel (5,581 >1,994) sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. 
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(3) Terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen. Berdasarkan analisa deskriptif hasil belajar 

kelompok eksperimen yang menerapkan Outdoor Study lebih tinggi 

daripada kelompok kontrol. Hal ini dapat diketahui dari nilai rata-rata tes 

akhir (post-test). Pada kelompok eksperimen rata-rata tes akhir sebesar 

87,16 sementara pada kelompok kontrol sebesar 80,97. Berdasarkan 

perhitungan secara statistik dapat diketahui bahwa nilai thitung > ttabel 

(2,688>1,994) dengan signifikansi 0,009 (<0,05) sehingga H0 ditolak dan 

Ha diterima.  

(4) Hasil belajar siswa pada kelompok eksperimen yang menerapkan metode 

Outdoor Study di luar kelas lebih baik daripada hasil belajar siswa yang 

tidak menerapkan metode Outdoor Study pada kelompok kontrol. Hal ini 

dapat diketahui setelah menghitung nilai keefektifan. Berdasarkan 

perhitungan statistik diperoleh bahwa nilai thitung > ttabel (2,69 > 1,994) 

sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. 

 

5.2 Saran 

(1) Sebelum  menggunakan metode Outdoor Study guru harus merencanakan 

konsep pembelajaran dengan matang. Konsep pendekatan apa yang cocok 

untuk mengajarkan materi tersebut di luar kelas. 

(2) Metode Outdoor Study seperti ini perlu disosialisasikan dan dijadikan 

alternatif metode pembelajaran yang lebih bervariasi untuk meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa. Metode ini menjadikan materi yang 
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disampaikan menjadi lebih nyata karena dapat dibuktikan kebenarannya 

dan metode ini tidak menjadikan siswa jenuh karena dilakukan di luar 

kelas. 

(3) Guru dapat mengkombinasikan macam-macam pendekatan dalam metode 

Outdoor Study ini, tentunya harus disesuaikan dengan materi yang akan 

diajarkan. Untuk materi cuaca, menggunakan metode Outdoor Study 

adalah menjadi pilihan yang sesuai karena siswa dapat mengamati secara 

langsung di luar kelas.  
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Lampiran 1  

 

YAYASAN “AL-MUTTAQIN” MEDONO 

MSI 14 MEDONO – KOTA PEKALONGAN 

Alamat : Jl. Karya Bakti V/21 Telp. (0285) 412759 

Medono – Pekalongan 51111 

 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELOMPOK EKSPERIMEN  

KELAS III MSI 14 MEDONO 

 

 

No 

 

NIS 

 

Nama 

 

L/P 

1. 1549 Antin Vivian Masyithoh P 

2. 1550 Ariel Zalafa L 

3. 1551 Arina Nur Baiti P 

4. 1552 Efa Maula Arifiah P 

5. 1553 Eka Suciwati P 

6. 1554 FadhlanEri Hafizhan L 

7. 1555 Inda Muhammad L 

8. 1556 Irwahi Khoslishotul Azam L 

9. 1557 Khadiqoh P 

10. 1558 Livia Nur Aisyah P 

11. 1559 M. Abdullatif Nurulfikri L 

12. 1560 M. Azka Latif L 

13. 1526 M. Niska Kamil Robani L 

14. 1561 Muchammad Rizqi L 

15. 1562 Muh. Riqza Muqtada L 

16. 1563 Muhammad Ardiansyah L 

17. 1564 Muhammad Arif Setiawan L 

18. 1565 Muhammad Arza Dlulfaus W L 

19. 1566 Muhammad Farhan Najib L 

20. 1567 Muhammad Izza Akhsin S L 

21. 1568 Muhammad Raffi Akbar L 

22. 1569 Muhammad Raihanul Islam L 

23. 1570 Muhammad Uwais Al-Anshor L 

24. 1571 Nabilati Naela Makhasin P 

25. 1572 Naufal Tri Anggara L 

26. 1573 Putri Ningsukma P 
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27. 1574 Raditya Favian Levi Agatha L 

28. 1575 Rahmania Maulida P 

29. 1576 Raihan Rifai L 

30. 1577 Ribcha Mazyda Chaqiqiya P 

31. 1578 Risqi Wahyu Utomo P 

32. 1579 R. M. Arka Robby P 

33. 1580 Rofiqotul Ulya P 

34. 1581 Romadhon Abdus Syakur L 

35. 1582 Salima Rahman P 

36. 1583 Setyo Nugroho L 

37. 1544 Tegar Saputra L 

 

                Mengetahui, 

   Guru Kelas III MSI 14 Medono 
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Lampiran 2 

YAYASAN “AL-MUTTAQIN” MEDONO 

MSI 15 MEDONO – KOTA PEKALONGAN 

Alamat : Jl. Karya Bakti V/21 Telp. (0285) 412759  

Medono – Pekalongan 51111 

 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELOMPOK KONTROL 

KELAS III MSI 15 MEDONO 

 

 

No 

 

NIS 

 

Nama 

 

L/P 

1. 1368 Ahmad Habibi L 

2. 1369 Azam Karomi L 

3. 1370 Dimas Maysya Ananta L 

4. 1371 Dimas Rafi Kurniawan L 

5. 1372 Fahmi Tsaqib L 

6. 1374 Galang Aryasatya M L 

7. 1375 Iqtada Bilhuda Achmad L 

8. 1376 Luthfan Arrosyid M L 

9. 1377 M. Rafi Kurniawan L 

10. 1378 Mochamad Syafiudin L 

11. 1379 Muhammad Adyan Adzaky L 

12. 1380 Muhammad Avif Indrawan L 

13. 1337 Muhammad Barozi L 

14. 1382 Muhammad Hamizul Fuad L 

15. 1383 Muhammad Maksyuf M.A L 

16. 1384 Muhammad Naufal L 

17. 1400 Muhammad Robi Syahrollayal L 

18. 1386 Muhammad Roziq Qoribullah L 

19. 1387 Muhammad Zidan Fahmi L 

20. 1388 Muhammad Zufar Sabiq L 

21. 1485 M.Erikza Alfajrisyah P 

22. 1486 Muhibbudin L 

23. 1389 Syafi’ Abdul Nafis L 

24. 1391 Alina Dwi Ramadani P 

25. 1393 Fitria Okta Rina P 

26. 1394 Hafshoh Nailal Izzah P 

27. 1396 Jusna Parwin P 
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28. 1397 Kharisma Robi’Atus Sania P 

29.  1398 Khoirunnisa P 

30. 1399 Khotimatul Chusna Ramadhani P 

31. 1401 Muna Nurul Azizah P 

32. 1402 Najwa Asyfi Amalya P 

33. 1403 Nur Laili Qothrun Nada P 

34. 1404 Risalatul Auliya P 

35. 1405 Syakila Fahri Alina P 

36. 1406 Zaskia Pramesthi Cesarina P 

 

Mengetahui, 

Guru Kelas III MSI 15 Medono 
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Lampiran 3 

 

Indikator Pelaksanaan Metode Outdoor Study 

di kelas Eksperimen MSI 14 Medono Kota Pekalongan 

Petunjuk 

Berilah tanda (√) untuk skor penilaian aspek yang diobservasi saat pelaksanaan 

pembelajaran. 

No Aspek yang di observasi 
Skor Nilai 

butir 

ket  

1 2 3 4 

1 Apersepsi     
 1=A 

2 Menjelaskan materi pelajaran      2=B 

3 Memandu siswa saat di luar kelas      3=C 

4 pembagian kelompok dan penjelasan 

tugas kelompok 

     4=D 

5 Siswa mengerjakan tugas secara 

kelompok 

     5=E 

6 Guru mengawasi kerja kelompok dan 

memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

     6=F 

7 Perwakilan dari setiap kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya di 

depan kelas 

     7=G 

8 Guru bersama siswa membuat 

kesimpulan 

     8=H 

9 Guru mengevaluasi hasil kerja 

individu 

     9=I 
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10 Guru memberikan penghargaan      10=J 

 Jumlah    

 Rata-rata    

 

Skor pelaksanaan outdoor study = 
 +B+ + + + + + + +J

         i    X 100% 

  

  Pekalongan,    Maret 2015        

  Observer,  

 

 

 

        Maskuroh, S.Pd 

        NIP. 197312132007012026 
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DESKRIPTOR PELAKSANAAN OUTDOOR STUDY  

DALAM PEMBELAJARAN 

1. Apersepsi 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 Apersepsi tanpa melibatkan siswa 

2 Apersepsi dengan melibatkan siswa tetapi hanya sebagian 

kecil yang telibat 

3 Apersepsi dengan melibatkan siswa tetapi hanya sebagian  

besar yang telibat 

4 Apersepsi dengan melibatkan seluruh siswa  

 

2. Menjelaskan materi pelajaran 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 Penjelasan sulit dimengerti dan tidak ada usaha untuk 

mengatasi kebingungan siswa 

2 Penjelasan sulit dimengerti dan ada usaha untuk mengatasi 

kebingungan siswa 

3 Penjelasan sulit dimengerti dan ada usaha untuk mengatasi 

kebingungan siswa secara efektif 

4 Penjelasan sudah jelas dan mudah dipahami siswa 

 

3. Memandu siswa saat di luar kelas 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 Tidak memandu siswa saat terjadi gangguan konsentrasi 

2 Tidak dapat memandu siswa dan ada usaha untuk mengatur 

gangguan konsentrasi. 

3 Tidak dapat memandu siswa dan ada usaha untuk mengatur 

gangguan konsentrasi secara efektif 

4 Memandu siswa dan dapat mengatur gangguan konsentrasi 
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4. Pembagian kelompok dan pembagian tugas kelompok 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 Pembagian dan penjelasan tugas kelompok tidak dipahami 

siswa 

2 Pembagian kelompok jelas, tapi penjelasan tugas kelompok 

belum dapat dipahami siswa 

3 Pembagian kelompok jelas, tapi penjelasan tugas kelompok 

kurang dapat dipahami siswa 

4 Pembagian dan penjelasan tugas kelompok dapat dipahami 

siswa dengan jelas 

 

5. Siswa mengerjakan tugas secara kelompok  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 Tidak ada kerjasama dalam mengerjakan tugas kelompok 

2 Ada sedikit kerjasama dalam mengerjakan tugas kelompok 

3 Hanya sebagian besar dari anggota kelompok yang 

mengerjakan tugas kelompok 

4 Siswa dalam setiap kelompok saling bekerja sama dalam 

mengerjakan tugas kelompok 

 

6. Guru mengawasi kerja tim dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 Guru tidak mengawasi kerja kelompok dan tidak 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

2 Guru mengawasi kerja kelompok, tetapi tidak memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

3 Guru mengawasi kerja kelompok, dan kurang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

4 Guru mengawasi kerja kelompok dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya 
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7. Perwakilan dari setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan 

kelas 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

a. Menjelaskan presentasi hasil pengerjaan LKS dengan runtut. 

b. Mempresentasikan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar 

c.  Mempresentasikan hasil diskusi dengan lancar. 

d. Mempresentasikan di depan kelas dengan penyampaian yang jelas. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

8. Guru bersama siswa membuat kesimpulan pembelajaran 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 Guru tidak menyimpulkan pembelajaran 

2 Guru menyimpulkan pembelajaran, tetapi tidak melibatkan 

siswa 

3 Guru menyimpulkan pembelajaran dan melibatkan siswa, 

tetapi kurang lengkap 

4 Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran dan 

lengkap 

 

9. Guru mengevaluasi hasil individu 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 Guru tidak melakukan evaluasi terhadap hasil kerja individu 

2 Guru melakukan evaluasi terhadap sebagian kecil hasil kerja 

individu 

3 Guru  melakukan evaluasi terhadap sebagian besar hasil 

kerja individu  

4 Guru  melakukan evaluasi terhadap seluruh hasil kerja 

individu  
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10.  Guru memberikan penghargaan 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 Guru tidak memberikan penghargaan 

2 Guru memberikan penghargaan tanpa memperhatikan 

peningkatan kelompok 

3 Guru memberikan penghargaan tetapi kurang 

memperhatikan peningkatan kelompok 

4 Guru memberikan penghargaan berdasarkan peningkatan 

kelompok 
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Lampiran 4 

Lembar Pengamatan Aktivitas Kelompok Eksperimen 

INSTRUMEN PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPA DENGAN 

MENGGUNAKAN  

METODE OUTDOOR STUDY 

Petunjuk 

Setelah membaca dan memeriksa aspek penilaian aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPA, berilah tanda cek (√) 

pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan. 

 

 

No 

 

NIS 

 

Nama 

Aspek yang dinilai Total 

Skor A B C D E 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1. 1549 Antin Vivian Masyithoh                      

2. 1550 Ariel Zalafa                      

3. 1551 Arina Nur Baiti                      

4. 1552 Efa Maula Arifiah                      

5. 1553 Eka Suciwati                      

6. 1554 FadhlanEri Hafizhan                      

 

 



 

 

1
2
5
 

7. 1555 Inda Muhammad                      

8. 1556 Irwahi Khoslishotul Azam                      

9. 1557 Khadiqoh                      

10. 1558 Livia Nur Aisyah                      

11. 1559 M. Abdullatif Nurulfikri                      

12. 1560 M. Azka Latif                      

13. 1526 M. Niska Kamil Robani                      

14. 1561 Muchammad Rizqi                      

15. 1562 Muh. Riqza Muqtada                      

16. 1563 Muhammad Ardiansyah                      

17. 1564 Muhammad Arif Setiawan                      

18. 1565 Muhammad Arza Dlulfaus W                      

19. 1566 Muhammad Farhan Najib                      

20. 1567 Muhammad Izza Akhsin S                      

21. 1568 Muhammad Raffi Akbar                      

22. 1569 Muhammad Raihanul Islam                      

23. 1570 Muhammad Uwais Al-Anshor                      

24. 1571 Nabilati Naela Makhasin                      

 

 



 

 

1
2
6
 

25. 1572 Naufal Tri Anggara                      

26. 1573 Putri Ningsukma                      

27. 1574 Raditya Favian Levi Agatha                      

28. 1575 Rahmania Maulida                      

29. 1576 Raihan Rifai                      

30. 1577 Ribcha Mazyda Chaqiqiya                      

31. 1578 Risqi Wahyu Utomo                      

32. 1579 R. M. Arka Robby                      

33. 1580 Rofiqotul Ulya                      

34. 1581 Romadhon Abdus Syakur                      

35. 1582 Salima Rahman                      

36. 1583 Setyo Nugroho                      

37. 1544 Tegar Saputra                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1
2
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Keterangan : 

A. Mendengarkan guru saat menerangkan materi 

B. Keantusiasan siswa saat proses pembelajaran 

C. Kerjasama dalam kelompok 

D. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil pengamatan  

E. Keberanian siswa dalam bertanya selama proses pembelajaran 

 

Rata-rata Skor Aktivitas Siswa = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑥 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 x 100% 

  

      Pekalongan,  Maret 2015 

      Observer, 

 

 

       

      Isy Maghfirotur R.D 

      NIM. 1401411227 
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DESKRIPTOR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

DALAM PEMBELAJARAN IPA DENGAN METODE OUTDOOR STUDY 

 

1. Mendengarkan guru saat menerangkan materi 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Memperhatikan dengan seksama penjelasan guru. 

b. Membuat catatan ringkasan materi. 

c. Tidak bercanda dengan teman. 

d. Tidak mengganggu teman. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

2. Keantusiasan siswa saat proses pembelajaran 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Menyiapkan peralatan tulis 

b. Menjawab atau menanggapi pertanyaan guru dengan penuh semangat saat 

apersepsi 

c. Melaksanakan tugas selama proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh. 

d. Mengerjakan tes formatif dengan sungguh-sungguh. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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3. Kerjasama dalam kelompok 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Tidak membedakan teman. 

b. Berdiskusi mencari solusi untuk memecahkan masalah. 

c. Saling menerima dan memberi pendapat antar anggota kelompok. 

d. Mengutamakan kepentingan kelompok. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

4. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil pengamatan  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Paparan presentasi secara sistematis. 

b. Hasil diskusi yang dipresentasikan lengkap. 

c. Paparan presentasi lancar. 

d. Mempresentasikan di depan kelas dengan penyampaian yang jelas. 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

5. Keberanian siswa dalam bertanya selama proses pembelajaran 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa berani bertanya setelah disuruh guru. 

b. Siswa berani bertanya ketika guru memberikan kesempatan kepada siswa yang 

ingin bertanya. 
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c. Siswa berani bertanya dengan inisiatif sendiri. 

d. Siswa berani mengemukakan pendapat dari penjelasan guru atas inisiatif 

sendiri. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

 



 

 

1
3
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Lampiran 5 

Lembar Pengamatan Aktivitas Kelompok Kontrol 

INSTRUMEN PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPA DENGAN MENGGUNAKAN 

MODEL KONVENSIONAL 

Petunjuk 

Setelah membaca dan memeriksa aspek penilaian aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPA, berilah tanda cek (√) pada 

kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan. 

 

No 

 

NIS 

 

Nama 

 

Aspek yang dinilai 

Total 

Skor 

A B C D E  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1. 1368 Ahmad Habibi                      

2. 1369 Azam Karomi                      

3. 1370 Dimas Maysya Ananta                      

4. 1371 Dimas Rafi Kurniawan                      

5. 1372 Fahmi Tsaqib                      

6. 1374 Galang Aryasatya M                      

 

 



 

 

1
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2
 

7. 1375 Iqtada Bilhuda Achmad                      

8. 1376 Luthfan Arrosyid M                      

9. 1377 M. Rafi Kurniawan                      

10. 1378 Mochamad Syafiudin                      

11. 1379 MuhammadAdyan Adzaky                      

12. 1380 Muhammad Avif Indrawan                      

13. 1337 Muhammad Barozi                      

14. 1382 Muhammad Hamizul Fuad                      

15. 1383 Muhammad Maksyuf M.A                      

16. 1384 Muhammad Naufal                      

17. 1400 Muhammad Robi S.                      

18. 1386 Muhammad Roziq Q                      

19. 1387 Muhammad Zidan Fahmi                      

20. 1388 Muhammad Zufar Sabiq                      

21. 1485 M.Erikza Alfajrisyah                      

22. 1486 Muhibbudin                      

23. 1389 Syafi’ Abdul Nafis                      

24. 1391 Alina Dwi Ramadani                      
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25. 1393 Fitria Okta Rina                      

26. 1394 Hafshoh Nailal Izzah                      

27. 1396 Jusna Parwin                      

28. 1397 Kharisma Robi’Atus Sania                      

29.  1398 Khoirunnisa                      

30. 1399 Khotimatul Chusna R.                      

31. 1401 Muna Nurul Azizah                      

32. 1402 Najwa Asyfi Amalya                      

33. 1403 Nur Laili Qothrun Nada                      

34. 1404 Risalatul Auliya                      

35. 1405 Syakila Fahri Alina                      

36. 1406 Zaskia Pramesthi Cesarina                      
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Keterangan : 

A. Mendengarkan guru saat menerangkan materi 

B. Keantusiasan siswa saat proses pembelajaran 

C. Kerjasama dalam kelompok 

D. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil pengerjaan LKS  

E. Keberanian siswa dalam bertanya selama proses pembelajaran 

 

Rata-rata Skor Aktivitas Siswa = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑥 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 x 100% 

         Pekalongan,    Maret 2015 

         Observer, 

 

 

         

         Isy Maghfirotur R.D 

              NIM.1401411227 
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DESKRIPTOR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

DALAM PEMBELAJARAN IPA DENGAN MENGGUNAKAN   

MODEL KONVENSIONAL 

 

1. Mendengarkan guru saat menerangkan materi 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Memperhatikan dengan seksama penjelasan guru. 

b. Membuat catatan ringkasan materi. 

c. Tidak bercanda dengan teman. 

d. Tidak mengganggu teman. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

2. Keantusiasan siswa saat proses pembelajaran 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Menyiapkan peralatan tulis 

b. Menjawab atau menanggapi pertanyaan guru dengan penuh semangat saat 

apersepsi 

c. Melaksanakan tugas selama proses pembelajaran dengan sungguh-

sungguh. 

d. Mengerjakan tes formatif dengan sungguh-sungguh. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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3. Kerjasama dalam kelompok 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Tidak membedakan teman. 

b. Berdiskusi mencari solusi untuk memecahkan masalah. 

c. Saling menerima dan memberi pendapat antar anggota kelompok. 

d. Mengutamakan kepentingan kelompok. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

4. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil pengerjaan LKS  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Paparan presentasi secara sistematis. 

b. Hasil diskusi yang dipresentasikan lengkap. 

c. Paparan presentasi lancar. 

d. Mempresentasikan di depan kelas dengan penyampaian yang jelas. 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

5. Keberanian siswa dalam bertanya selama proses pembelajaran 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa berani bertanya setelah disuruh guru. 

b. Siswa berani bertanya ketika guru memberikan kesempatan kepada siswa 

yang ingin bertanya. 
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c. Siswa berani bertanya dengan inisiatif sendiri. 

d. Siswa berani mengemukakan pendapat dari penjelasan guru atas inisiatif 

sendiri. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1
3
8
 

Lampiran 6 

Silabus Pengembangan IPA 

SILABUS PENGEMBANGAN IPA KELAS EKSPERIMEN 

Nama Sekolah          : MSI 14 Medono kota Pekalongan 

Mata Pelajaran         : IPA 

Kelas           : III  

Semester          : 2 (dua) 

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

dengan cara manusia memelihara dan melestarikan alam. 

Kompetensi Dasar      : 6.2 Menjelaskan hubungan antara keadaan awan dan cuaca 

Materi 

pokok 

Kegiatan Pembelajaran 
Indikator 

Alokasi 

waktu 

Bentuk 

penilaian 
Sumber belajar 

Cuaca PERTEMUAN 1 

1. Menginformasikan mata pelajaran, 

materi, dan tujuan pembelajaran. 

2. Guru membentuk kelas menjadi 6 

kelompok. 

3. Guru mengajak siswa keluar kelas 

untuk melakukan outdoor study. 

 Mengidentifikasi 

kondisi cuaca. 

 Meramalkan 

keadaan cuaca 

yang akan terjadi 

berdasarkan 

keadaan langit 

3jp X 35 

menit 

 

 

 

 

 

Teknik 

-Tes 

Bentuk Tes 

-Tertulis: 

Pilihan ganda 

 Muslim. et al. 2008. Ilmu 

Pengetahuan Alam dan 

Lingkunganku untuk Kelas 

III Sekolah 

Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah. Jakarta: Setia 

Purna Inves. 
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4. Guru menerangkan materi cuaca 

dan menjelaskan keadaan cuaca 

yang akan terjadi berdasarkan 

keadaan langit seperti cuaca cerah, 

cuaca panas, dan cuaca berawan. 

5. Siswa bersama guru saling 

berdiskusi. 

6. Siswa melakukan pengamatan 

sederhana secara berkelompok. 

7. Perwakilan siswa menyampaikan 

hasil diskusi  pengamatan. 

8. Guru memberikan penghargaan 

pada siswa yang berani 

menyampaikan hasil diskusi. 

9. Siswa diajak masuk kembali dalam 

kelas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nurhayati, Nunung. 2013. 

Pengetahuan tentang 

Cuaca. Bandung: Yrama 

Widya. 

 Sayekti, T. dan Priyono. 

2008. Ilmu Pengetahuan 

Alam untuk SD dan MI 

Kelas III. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 
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PERTEMUAN 2 

1. Menginformasikan mata pelajaran, 

materi, dan tujuan pembelajaran. 

2. Guru membentuk kelas menjadi 6 

kelompok. 

3. Guru mengajak siswa keluar kelas 

untuk melakukan outdoor study. 

4. Guru menerangkan keadaan cuaca 

yang akan terjadi berdasarkan 

keadaan langit seperti cuaca 

dingin, berangin dan hujan. 

5. Guru menyampaikan simbol-

simbol cuaca 

6. Siswa bersama kelompok 

melakukan permainan tebak 

gambar. 

7. Guru memberikan penghargaan 

pada siswa. 

8. Siswa diajak kembali ke kelas.  

 Meramalkan 

keadaan cuaca 

yang akan terjadi 

berdasarkan 

keadaan langit. 

 Menggambar 

secara sederhana 

simbol yang bisa 

digunakan untuk 

menunjukkan 

kondisi cuaca 

 

 

3jp X 35 

menit 
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SILABUS PENGEMBANGAN IPA KELAS KONTROL 

Nama Sekolah  : MSI 15 Medono kota Pekalongan 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas   : III  

Semester  : 2 (dua) 

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

dengan cara manusia memelihara dan melestarikan alam. 

Kompetensi Dasar     : 6.2 Menjelaskan hubungan antara keadaan awan dan cuaca 

Materi 

pokok 

Kegiatan Pembelajaran 
Indikator 

Alokasi 

waktu 

Bentuk 

penilaian 
Sumber belajar 

Cuaca PERTEMUAN 1 

1. Menginformasikan mata pelajaran, 

materi, dan tujuan pembelajaran. 

2. Menyampaikan materi cuaca dan 

menjelaskan keadaan cuaca yang 

akan terjadi berdasarkan keadaan 

langit, Seperti cuaca cerah, panas, 

dan berawan. 

3. Siswa mencatat materi pelajaran. 

 Mengidentifikasi 

kondisi cuaca 

 Meramalkan 

keadaan cuaca 

yang akan terjadi 

berdasarkan 

keadaan langit. 

 

 

3jp x 35 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik 

-Tes 

Bentuk Tes 

-Tertulis: 

Pilihan ganda 

 Muslim. et al. 2008. 

Ilmu Pengetahuan 

Alam dan 

Lingkunganku untuk 

Kelas III Sekolah 

Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah. Jakarta: 

Setia Purna Inves. 
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4. Siswa mendiskusikan LKS secara 

berkelompok. 

5. Perwakilan siswa menyampaikan 

hasil diskusi LKS di depan kelas. 

6. Guru memberikan reward pada 

siswa yang berani menyampaikan 

hasil diskusi di depan kelas. 

 

 

 

PERTEMUAN 2 

1. Menginformasikan mata pelajaran, 

materi, dan tujuan pembelajaran. 

2. Guru menyampaikan materi 

keadaan cuaca yang akan terjadi 

berdasarkan keadaan langit seperti 

cuaca dingin, berangin dan hujan. 

3. Guru menjelaskan simbol-simbol 

cuaca. 

 

 

 Meramalkan 

keadaan cuaca 

yang akan terjadi 

berdasarkan 

keadaan langit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nurhayati, Nunung. 

2013. Pengetahuan 

tentang Cuaca. 

Bandung: Yrama 

Widya. 

 Sayekti, T. dan Priyono. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan Alam 

untuk SD dan MI Kelas 

III. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 
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4. Siswa mencatat keterangan guru. 

5. Bermain tebak gambar. 

6. Guru memberikan reward. 

 Menggambar 

secara sederhana 

simbol yang bisa 

digunakan untuk 

menunjukkan 

kondisi cuaca 

 

3jp x 35 

menit 
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Lampiran 7 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 KELAS EKSPERIMEN 

 

 

Satuan Pendidikan : MSI 14 Medono Pekalongan 

Kelas/Semester  : III/2 

Alokasi waktu  : 3 x 35 menit 

Pelaksanaan  : Sabtu, 28 Maret 2015 

Pertemuan  : 1 

 

Nama Mahasiswa : Isy Maghfirotur Rohmatillah Dillah 

NIM   : 1401411227 

Dosen Pembimbing : Mur Fatimah, S.Pd., M.Pd 

Guru Kelas  : Maskuroh, S.Pd 

 

 

 

 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
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2015 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(KELAS EKSPERIMEN)  

  Nama Sekolah  :   MSI 14 Medono Pekalongan 

  Mata Pelajaran :   Ilmu Pengetahuan Alam 

  Kelas/Semester :   III/2 

  Alokasi waktu  :   3 x 35  menit  

 Pertemuan ke  :   1 

 Pelaksanaan  :   Sabtu, 28 Maret 2015 

 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi 

manusia, serta hubungannya dengan cara manusia memelihara dan 

melestarikan alam. 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.2 Menjelaskan hubungan antara keadaan awan dan cuaca 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mengidentifikasi kondisi cuaca 

2. Meramalkan keadaan cuaca yang akan terjadi berdasarkan keadaan 

langit 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah berdiskusi secara outdoor study bersama guru, siswa mampu 

mengidentifikasikan makna cuaca. 

2. Melalui pengamatan secara outdooor study, siswa mampu menyebutkan 

macam-macam cuaca cerah, berawan, dan panas. 

3. Melalui diskusi secara outdoor study, siswa mampu menjelaskan 

keadaan cuaca yang akan terjadi berdasarkan keadaan langit seperti 

cuaca cerah, berawan, dan panas kepada teman sekelas. 
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 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin (discipline), Tekun 

(diligence), Tanggung jawab (responsibility), ketelitian (carefulness), 

kerja sama (cooperation), Toleransi (tolerance), percaya diri ( 

confidence), keberanian (bravery).  

 

E. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode  

a. Outdoor study 

b. Ceramah 

c. Diskusi 

d. Tanya jawab 

e. Penugasan 

2. Model 

Model cooperative learning 

 

F. Media dan Sumber Belajar  

1. Media  

a. alam 

b. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

c. Soal 

2. Sumber Belajar 

a. Silabus KTSP IPA SD kelas III 

b. Buku Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas SD dan MI kelas III 

karangan Priyono dan Titik Sayekti terbitan Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional 2008. 

c. Buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Lingkunganku untuk kelas III 

SD/MI karangan Mulyati Arifin, Mimin Nurjhani K, dan Muslim 

terbitan Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional 2008. 

 

 

 



147 

 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan (20 menit) 

a. Guru mengucapkan salam 

b. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin teman-temannya dalam 

mempersiapkan kondisi kelas. 

c. Guru melakukan presensi 

d. Guru melakukan apersepsi kepada siswa dengan bertanya “ Anak-

anak ketika tadi kalian berangkat ke sekolah cuaca nya bagaimana? 

Sekarang, apa yang kalian ketahui arti dari cuaca itu sendiri? Selain 

cuaca yang tadi kalian sebutkan, apakah ada yang tahu macam cuaca 

yang lain?”   

e. Guru memberikan reward seperti acungan jempol pada siswa yang 

aktif menjawab. 

f. Guru melakukan pre-test 

 

2. Kegiatan Inti (70 menit) 

Kegiatan Waktu 

a. Eksplorasi 

1) Guru menjelaskan secara singkat pengertian cuaca 

dan macam-macam kondisi cuaca. 

2) Guru mengeksplor pemahaman siswa 

 

10 menit 

b.  Elaborasi 

1) Siswa dikelompokkan menjadi 6 kelompok. 

2) Siswa diajak keluar kelas menuju ke halaman 

sekolah. 

3) Setiap siswa duduk bergerombol sesuai dengan 

kelompoknya masing-masing. 

4) Siswa bersama guru saling berdiskusi tentang cuaca 

cerah, panas, dan berawan. 

5) Setiap kelompok diberikan LKS 

 

50 menit 
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6) Tiap kelompok melakukan pengamatan  

7) Tiap kelompok berdiskusi guna mengerjakan LKS 

8) Perwakilan dari kelompok maju mempresentasikan 

hasil pengamatan dan diskusi. 

9) Masing – masing siswa atau kelompok saling 

berpartisipasi dalam membahas presentasi..  

c. Konfirmasi  

1) Guru mengkonfirmasi jawaban yang benar 

2) Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami 

siswa berkaitan dengan materi. 

3) Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

4) Guru memberikan penguatan dan motivasi kepada 

siswa. 

5) Guru meminta siswa untuk kembali ke kelas. 

 

10 menit 

 

3. Kegiatan Akhir (15 menit) 

a. Guru melakukan evaluasi pembelajaran. Pada kegiatan ini peserta 

didik diminta kembali duduk pada tempatnya masing-masing, untuk 

melaksanakan tes formatif. Guru meminta kepada peserta didik untuk 

bekerja sendiri. 

b. Guru melakukan post-test. 

c. Guru memberikan penguatan pada siswa yang kinerjanya baik/aktif. 

d. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

H. Penilaian 

1. prosedur penilaian 

a. Penilaian hasil  = tes formatif  

b. Penilaian Proses  = diskusi kelompok 

2. Bentuk penilaian  = Tes formatif 
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3. Teknik penilaian  = Tes dan non tes 

4. Instrumen Penilaian  = a. Soal pilihan ganda 

   b. LKS 

       c. Lembar pengamatan 

 

Tes formatif 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat 

1. Makna cuaca adalah . . . . 

a. keadaan udara pada suatu tempat dalam waktu tertentu.    

b. angin yang bertiup kencang. 

c. suhu rata-rata udara dalam waktu lama pada daerah yang sangat luas. 

d. udara yang mengembang di atas awan.    

2. Ilmu yang mempelajari cuaca disebut . . . . 

a. klimatologi  c. hidrologi 

b. meteorologi  d. cuacalogi 

3. Cuaca berbeda dengan iklim. Iklim adalah . . . . 

a. keadaan udara pada suatu tempat dalam waktu tertentu. 

b. suhu rata-rata udara dalam waktu lama pada daerah yang sangat luas. 

c. panas dingin dan berangin atau tidak berangin. 

d. udara yang sangat banyak  

4. ilmu yang mempelajari iklim disebut . . . . 

a. meteorologi  c. klimatologi 

b. hidrologi  d. cuacalogi 

5. Cuaca disebabkan oleh perubahan . . . . di sekeliling bumi. 

a. air   c. udara 

b. hawa   d. iklim 

6. kondisi cuaca dapat dipengaruhi oleh keadaan suhu. Alat untuk mengukur 

suhu disebut .... 

a. regenmeter  c. barometer 

b. meteran   d. termometer 
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7. Cuaca yang menunjukkan langit dalam kondisi terang, sinar matahari 

memancar terang tapi tidak begitu terasa panas menunjukkan cuaca  . . . . 

a. berawan  c. panas 

b. hujan   d. cerah 

8. kondisi langit banyak terdapat awan. Hal ini menunjukkan kondisi cuaca . . . . 

a. panas   c. cerah 

b. berawan  d. mendung 

9. Indonesia adalah salah satu negara yang terletak di daerah khatulistiwa. Oleh 

karena itu hampir setiap hari cuacanya selalu . . . . 

a. panas   c. bersalju 

b. dingin   d. berangin 

10. udara di pantai Slamaran terasa panas. Hal ini dikarenakan pantai Slamaran 

berada di daerah . . . . 

a. dataran rendah  c. dataran miring 

b. dataran tinggi  d. dataran kota 

 

Kunci jawaban 

1.   A 

2.   B 

3.   B 

4.   C 

5.   C 

6.   D 

7.   D 

8.   B 

9.   A 

10. A 
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Lampiran 

Materi Ajar 

1. Cuaca 

Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat dalam waktu tertentu. Ilmu 

yang mempelajari cuaca disebut meteorologi. Cuaca berbeda dengan iklim. 

Iklim adalah suhu rata-rata udara dalam waktu lama pada daerah yang sangat 

luas. Ilmu yang mempelajari iklim disebut klimatologi. 

Cuaca bisa panas atau dingin,basah atau kering, berangin atau tidak 

berangin. Cuaca disebabkan oleh perubahan udara di sekeliling bumi saat 

udara memanas atau mendingin. 

Ramalan cuaca sangat penting sekali kita ketahui karena ramalan cuaca 

hari ini berhubungan dengan kegiatan kita pada hari tersebut. Dengan ramalan 

cuaca, segala kegiatan bisa direncanakan dengan baik. 

Kita bisa mengetahui ramalan cuaca setiap hari karena ada satu badan 

negara yang mengelolanya. Badan tersebut mempunyai salah satu fungsi 

untuk mengamati keadaan cuaca dan menyampaikannya ke masyarakat. Badan 

negara itu adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). 

Ramalan cuaca yang diinformasikan oleh BMKG tidak selalu terbukti benar. 

Tergantung dengan musim pada saat itu. 

Keadaan cuaca tergantung pada pemanasan dari sinar matahari. Matahari 

merupakan sumber energi utama yang ada di dunia ini. Matahari selalu 

memancarkan energi yang sama setiap saat dan di setiap tempat. Namun, tidak 

berarti cuaca di setiap tempat sama. 

 

2. Kondisi Cuaca 

a. Cuaca cerah 

Cuaca cerah adalah cuaca yang menunjukkan langit dalam kondisi terang, 

sinar matahari memancar terang tetapi tidak begitu terasa panas (udara terasa 

hangat), terdapat awan yang berlapis-lapis tipis seperti bulu-bulu serat sutra 

halus bahkan terkadang tidak berawan. 
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Pada saat siang hari, awan ini terlihat berwarna putih bersih. Namun, 

menjelang matahari terbit dan terbenam akan terlihat berwarna merah atau 

kuning cerah. Angin berhembus semilir. Umumnya, hujan tidak akan turun 

pada saat cuaca cerah. 

b. Cuaca Berawan 

Cuaca berawan adalah cuaca yang menunjukkan bahwa di langit banyak 

terdapat awan. Awan merupakan kumpulan uap air yang terdapat di udara. 

Uap air ini berasal dari air kolam, air danau, air laut, serta air sungai yang naik 

ke atas dan bergabung dengan udara karena pengaruh panas matahari. 

Benarkah awan dapat berjalan? Mengapa awan dapat berjalan? Awan 

terlihat berjalan karena didorong oleh angin. Arah gerakan awan sesuai dengan 

arah gerakan angin. Artinya, jika angin bertiup ke arah utara, maka awan akan 

bergerak ke arah utara. Jika angin bertiup ke arah barat, maka awan akan 

bergerak ke arah barat, dan seterusnya. 

Beberapa awan dapat bergerombol menjadi satu, sehingga menghasilkan 

sebuah awan yang besar. Awan yang besar tersebut dapat berubah menjadi 

mendung. Apabila keadaan di sekitarnya mendukung, maka mendung dapat 

berubah menjadi hujan. 

c. Cuaca Panas 

Matahari menyinari bumi dan menghangatkan udara di sekeliling bumi. 

Saat cuaca panas matahari bersinar terang dan udara terasa panas. Beberapa 

tempat di bumi menerima lebih banyak sinar matahari sehingga lebih panas 

daripada tempat lainnya. Daerah tersebut sering disebut daerah khatulistiwa. 

Indonesia adalah salah satu negara yang terletak di daerah khatulistiwa. Oleh 

karena itu, hampir setiap hari cuacanya selalu panas. 

Suhu di dataran rendah, umumnya berbeda dengan suhu di dataran tinggi. 

Bila kita berada di dataran rendah, maka udaranya akan terasa panas. 

Sebaliknya, jika kita berada di dataran tinggi, maka udaranya akan terasa 

sejuk. 
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LKS 

1. Amatilah keadaan lingkungan sekitarmu dengan memperhatikan indikator 

berikut, berilah tanda (√) lalu simpulkanlah cuaca yang terjadi hari ini ! 

Diskusikanlah dengan temanmu ! 

INDIKATOR 

Matahari Udara Awan Angin 

Terang Tidak 

terang 

Panas Tidak 

panas 

Terlihat Tidak 

terlihat 

Kencang Tidak 

kencang 

…. …. …. …. …. …. …. …. 

Kesimpulan: 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

2. Tulislah cuaca lain yang kalian ketahui dan berilah tanda (√) pada kolom yang 

sesuai ! 

No 

 

 

Cuaca 

 

  

INDIKATOR 

Matahari Udara Awan Angin 

Terang Tidak 

terang 

Panas Tidak 

panas 

Terlihat Tidak 

terlihat 

Kencang Tidak 

kencang 

1. ….         

2. ….         

 

 

Lampiran 8 
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(KELAS EKSPERIMEN) 

  Nama Sekolah  :   MSI 14 Medono Pekalongan 

  Mata Pelajaran :   Ilmu Pengetahuan Alam 

  Kelas/Semester :   III/2 

  Alokasi waktu  :   3 x 35 menit 

  Pertemuan ke  :   2 

 Pelaksanaan  :   Sabtu, 4 April 2015 

 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi 

manusia, serta hubungannya dengan cara manusia memelihara dan 

melestarikan alam. 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.2 Menjelaskan hubungan antara keadaan awan dan cuaca 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.  Meramalkan keadaan cuaca yang akan terjadi berdasarkan keadaan langit. 

2.  Menggambar secara sederhana simbol yang bisa digunakan untuk 

menunjukkan kondisi cuaca. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui diskusi secara outdoor study, siswa mampu menjelaskan keadaan 

cuaca yang akan terjadi berdasarkan keadaan langit, seperti cuaca dingin, 

berangin, dan hujan kepada teman sekelas. 

2. Melalui permainan dalam outdoor study, siswa mampu menggambarkan 

simbol-simbol sederhana kondisi cuaca.  

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin (discipline), Tekun (diligence), 

Tanggung jawab (responsibility), ketelitian (carefulness), kerja sama 

(cooperation), Toleransi (tolerance), percaya diri ( confidence), keberanian 

(bravery).  
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E. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode  

a. Outdoor study 

b. Ceramah 

c. Diskusi 

d. Tanya jawab 

e. Penugasan 

2. Model 

Model cooperative learning 

 

F. Media dan Sumber Belajar  

1. Media  

a. alam 

b. alat tulis dan pensil warna 

c. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

d.Soal  

2. Sumber Belajar 

a.  Silabus KTSP IPA SD kelas III 

b. Buku Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas SD dan MI kelas III 

karangan Priyono dan Titik Sayekti terbitan Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional 2008. 

c.  Buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Lingkunganku untuk kelas III 

SD/MI karangan Mulyati Arifin, Mimin Nurjhani K, dan Muslim 

terbitan Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional 2008. 

 

 

 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan (20 menit) 
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a. Guru mengucapkan salam 

b. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin teman-temannya dalam 

mempersiapkan kondisi kelas. 

c. Guru melakukan presensi 

d. Guru melakukan apersepsi kepada siswa dengan bertanya “minggu 

lalu kalian telah mengenal macam-macam kondisi cuaca, coba 

sebutkan apa saja? Bulan januari lalu cuacanya yang kalian rasakan 

bagaimana? Nah, kali ini kita akan melanjutkan macam-macam 

cuaca  lainnya, seperti cuaca dingin, cuaca hujan, dan berangin.” 

e. Guru memberikan reward seperti acungan jempol pada siswa yang 

aktif menjawab. 

f. Guru melakukan pre-test. 

2. Kegiatan Inti (70 menit) 

Kegiatan Waktu 

a. Eksplorasi 

1) Guru menjelaskan secara singkat macam – 

macam kondisi cuaca yang lain. 

2) Guru mengeksplor pemahaman siswa 

 

10 menit 

b.  Elaborasi 

1) Siswa dikelompokkan menjadi 6 kelompok. 

2) Siswa diajak keluar kelas menuju ke halaman 

sekolah. 

3) Setiap siswa duduk bergerombol sesuai dengan 

kelompoknya masing-masing. 

4) Siswa bersama guru berdiskusi tentang keadaan 

cuaca yang terjadi pada hari itu. 

5) Siswa bersama guru berdiskusi tentang kondisi 

cuaca lain seperti cuaca dingin, berangin, dan 

hujan. 

6) Siswa ditunjukkan macam-macam simbol cuaca. 

 

50 menit 
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7) Siswa dengan kelompoknya masing-masing 

bermain tebak gambar yang dipandu oleh guru. 

8) Tiap kelompok saling bekerja sama agar 

memperoleh poin yang tinggi. 

9) Siswa mengerjakan LKS.  

c. Konfirmasi  

1) Guru mengkonfirmasi jawaban yang benar 

2) Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami 

siswa berkaitan dengan materi. 

3) Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

4) Guru memberikan penguatan dan motivasi kepada 

siswa. 

5) Guru meminta siswa untuk kembali ke kelas. 

 

10 menit 

 

3. Kegiatan Akhir (15 menit) 

a. Guru melakukan evaluasi pembelajaran dengan memberikan soal 

evaluasi. Pada kegiatan ini peserta didik diminta kembali duduk pada 

tempat semula, untuk melaksanakan tes formatif. Guru meminta 

kepada peserta didik untuk bekerja sendiri. 

b. Guru melakukan post-test. 

c. Guru memberikan penguatan pada siswa yang kinerjanya baik/aktif. 

d. Guru mengakhiri pembelajaran dengan pemberian motivasi dan 

mengucapkan salam. 

 

H. Penilaian 

1.  Prosedur penilaian 

a.  Penilaian hasil  = tes formatif 

b.  Penilaian proses  = diskusi kelompok 
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2. Bentuk penilaian  = Tes formatif 

3. Teknik penilaian  = Tes dan non tes 

4. Instrumen Penilaian  = a. Soal pilihan ganda 

   b. LKS 

       c. Lembar pengamatan 

Tes formatif 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat 

1. Cuaca dingin menunjukkan suhu udara …. 

a. tinggi    c. sedang  

b. rendah    d. tinggi sekali    

2. Saat cuaca dingin biasanya angin bertiup . . . . 

a.  kencang  c. semilir 

b. lambat   d. sedang 

3. Kondisi kelembapan udara saat cuaca dingin biasanya . . . . 

a.  tinggi   c. sedang 

b. rendah   d. biasa 

4.  Angin adalah . . . . 

a. hawa yang sejuk 

b. semilir udara di malam hari 

c. udara yang bergerak  

d. udara yang mati  

5. Pada siang hari daratan lebih panas daripada lautan, karena pada siang hari 

terjadi …. 

a.  angin muson  c. angin puting beliung 

b. angin darat  d. angin laut 

6. Angin darat terjadi pada .... 

a. siang hari  c. malam hari 

b. pagi hari  d. siang menjelang sore 
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7. Saat cuaca berangin, biasanya langit tampak agak berawan, suhu udara rendah, 

dan kondisi angin ….  

a.  sejuk               c.  panas 

b. bertiup kencang   d. tidak ada angin  

 

8.  

    

a.  cerah   c. hujan disertai petir  

b. berawan    d. bersalju 

9. Hujan berasal dari udara yang mengandung…. 

a.  api   c. tanah 

b. angin   d. uap air 

10. Simbol cuaca yang menunjukkan kondisi hujan yaitu. . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbol cuaca disamping menunjukkan kondisi…. 

a. 

 

b. 

 

d. 

 

c. 
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Kunci jawaban 

1.   b. rendah 

2.   a. kencang 

3.   a. tinggi 

4.   c. udara yang bergerak 

5.   d. angin laut 

6.   c. malam hari 

7.   b. bertiup kencang 

8.   c. hujan disertai petir 

9.   d. uap air 

10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 
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Lampiran 

Materi Ajar 

1) Kondisi Cuaca 

a. Cuaca Dingin 

Kondisi cuaca dipengaruhi oleh kelembapan udara, kecepatan angin, dan 

suhu udara di suatu derah pada waktu tertentu. Bila kelembapan udara tinggi, 

angin bertiup kencang, dan suhu udara rendah, maka cuaca di daerah tersebut 

pada waktu itu dapat dikatakan dingin. 

b. Cuaca Berangin 

Angin adalah udara yang bergerak. Udara bergerak dari daerah yang 

bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Di waktu siang hari, 

daratan lebih cepat panas daripada lautan sehingga tekanan udara di atas 

daratan lebih rendah daripada tekanan udara di atas lautan. Akibatnya, angin 

akan bertiup dari laut menuju ke daratan. Angin tersebut dinamakan angin 

laut. 

Saat cuaca berangin, langit biasanya tampak agak berawan, suhu udara 

rendah, dan angin bertiup kencang sehingga menerbangkan benda-bemda 

ringan yang dilaluinya. Kecepatan angin dapat diukur dengan alat yang 

disebut anemometer.    

Keberadaan angin dimanfaatkan nelayan untuk menggerakkan perahu 

layarnya saat pergi ke laut, begitu pula saat kembali dari laut. Angin juga 

dimanfaatkan di dalam dunia penerbangan, menggerakkan kincir angin, 

terbang layang, dan bermain layang-layang. 

c. Cuaca Hujan 

Hujan berasal dari udara yang mengandung uap air. Udara akan naik ke 

atas dan membentuk awan. Makin ke atas, suhu uap air menjadi makin rendah. 

Pada suhu tertentu, uap air akan mengembun menjadi titik-titik air. Titik-titik 

air akan berubah menjadi tetes-tetes air. Makin lama tetes-tetes air itu makin 

berat dan akhirnya jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. 
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2) Simbol-simbol Kondisi Cuaca 

Seperti yang telah disampaikan di atas, bahwa ramalan cuaca sangatlah 

penting. Banyak orang perlu untuk mengetahui ramalan cuaca besok, minggu 

depan, atau bahkan bulan depan. Kondisi cuaca sangat penting untuk nelayan, 

petani, pilot pesawat terbang, olahragawan, dan sebagainya. BMKG bertugas 

menerima laporan dari stasiun-stasiun cuaca di darat, di laut, di udara, dan dari 

satelit. Informasi yang berasal dari stasiun-stasiun itu lalu digunakan untuk 

membuat ramalan cuaca. 

Simbol-simbol ramalan cuaca sendiri sebagai berikut     

                                               

Simbol Keadaan Cuaca 

 

 

 

Cerah 

 

 

 

Cerah Berawan 

 

 

 

Berawan 

 

 

 

Hujan 

 

 

 

Hujan disertai petir 
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LKS 

Simbol – Simbol Kondisi Cuaca 

1) Isilah titik-titik dalam tabel di bawah ini !  

No Simbol Kondisi Cuaca 

1.  

 

………………………………………………. 

 

 

Cuaca cerah 

2. 

                        

 

 

……………………. 

3.  

 

 

………………………………………………… 

 

 

Cuaca hujan disertai 

petir 

4.                           

                          

 

 

……………………. 

5.  

 

………………………………………………… 

 

 

Berawan 
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2015 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

(KELAS KONTROL) 

  Nama Sekolah  :   MSI 15 Medono Pekalongan 

  Mata Pelajaran :   Ilmu Pengetahuan Alam 

  Kelas/Semester :   III/2 

  Alokasi waktu  :   3 x 35  menit  

 Pertemuan ke  :   1 

 Pelaksanaan  :  Sabtu, 28 Maret 2015  

 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi 

manusia, serta hubungannya dengan cara manusia memelihara dan 

melestarikan alam. 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.2 Menjelaskan hubungan antara keadaan awan dan cuaca 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mengidentifikasi kondisi cuaca 

2. Meramalkan keadaan cuaca yang akan terjadi berdasarkan keadaan 

langit 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang cuaca siswa mampu 

mengidentifikasi makna cuaca secara mandiri. 

2. Melalui pengamatan cuaca secara diskusi kelompok, siswa mampu 

menjelaskan dan menyebutkan keadaan cuaca cerah, panas, dan berawan 

yang akan terjadi berdasarkan keadaan langit kepada teman sekelas. 

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin (discipline), Tekun 

(diligence), Tanggung jawab (responsibility), ketelitian (carefulness), 
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kerja sama (cooperation), Toleransi (tolerance), percaya diri 

(confidence), keberanian (bravery).  

 

E. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode  

a. Ceramah 

b. Tanya jawab 

c. Penugasan 

2. Model 

Model konvensional 

 

F. Media dan Sumber Belajar  

1. Media 

a. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

b. Soal  

2. Sumber Belajar 

a. Silabus KTSP IPA SD/MI kelas III 

b. Buku Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas SD dan MI kelas III 

karangan Priyono dan Titik Sayekti terbitan Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional 2008. 

c. Buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Lingkunganku untuk kelas III 

SD/MI karangan Mulyati Arifin, Mimin Nurjhani K, dan Muslim 

terbitan Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional 2008. 

  

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (20 menit) 

a. Guru mengucapkan salam 

b. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin teman-temannya dalam 

mempersiapkan kondisi kelas. 

c. Guru mengajak siswa berdoa sebelum mengawali pembelajaran. 

d. Guru melakukan presensi 
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e. Guru melakukan apersepsi kepada siswa dengan bertanya “ Anak-

anak ketika tadi kalian berangkat ke sekolah cuaca nya bagaimana? 

Sekarang, apa yang kalian ketahui arti dari cuaca itu sendiri? Selain 

cuaca yang tadi kalian sebutkan, ada yang tau macam cuaca yang 

lain?”   

f. Guru memberikan reward seperti acungan jempol pada siswa yang 

aktif menjawab. 

g. Guru melakukan pre-test. 

 

2. Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Eksplorasi (10 menit) 

1) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai tentang 

cuaca. 

2) Guru menyampaikan macam-macam kondisi cuaca yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari seperti cuaca cerah, panas, dan 

berawan. 

3) Guru mengeksplor pemahaman siswa dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan seputar materi yang sedang disampaikan. 

4) Guru memberikan penjelasan singkat kepada siswa mengenai 

keadaaan cuaca yang akan terjadi berdasarkan keadaan langit. 

 

b. Elaborasi (50 menit) 

1) Siswa diminta untuk mencatat materi mengenai macam-macam 

kondisi cuaca yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari meliputi 

cuaca cerah, berawan, dan panas. 

2) Siswa dibentuk kelompok. 

3) Siswa diminta untuk mengerjakan LKS secara berdiskusi. 

4) Perwakilan kelompok maju ke depan untuk membacakan 

kesimpulan hasil diskusi. 
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c. Konfirmasi (10 menit) 

a. Guru bersama siswa mengkonfirmasi jawaban. 

b. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya 

mengenai hal-hal yang belum dipahami siswa berkaitan dengan 

materi. 

c. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

 

3. Kegiatan Akhir (15 menit) 

a. Guru melakukan evaluasi pembelajaran. Pada kegiatan ini peserta 

didik diminta kembali duduk pada tempatnya masing-masing, untuk 

melaksanakan tes formatif secara individu. Guru meminta kepada 

peserta didik untuk bekerja sendiri. 

b. Guru melakukan post-test. 

c. Guru memberikan penguatan pada siswa yang kinerjanya baik/aktif. 

d. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

H. Penilaian 

1. prosedur penilaian 

a. Penilaian hasil  = tes formatif  

b. Penilaian Proses  = diskusi kelompok 

2. Bentuk penilaian  = Tes formatif 

3. Teknik penilaian  = Tes dan non tes 

4. Instrumen Penilaian  = a. Soal pilihan ganda 

   b. LKS 

       c. Lembar pengamatan 

Tes formatif 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat 

1. Makna cuaca adalah . . . . 

a. keadaan udara pada suatu tempat dalam waktu tertentu.    

b. angin yang bertiup kencang. 
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c. suhu rata-rata udara dalam waktu lama pada daerah yang sangat luas. 

d. udara yang mengembang di atas awan.   

2. Ilmu yang mempelajari cuaca disebut . . . . 

c. klimatologi  c. hidrologi 

d. meteorologi  d. cuacalogi 

3. Cuaca berbeda dengan iklim. Iklim adalah . . . . 

a. keadaan udara pada suatu tempat dalam waktu tertentu. 

b. suhu rata-rata udara dalam waktu lama pada daerah yang sangat luas. 

c. panas dingin dan berangin atau tidak berangin. 

d. udara yang sangat banyak  

4. ilmu yang mempelajari iklim disebut . . . . 

a. meteorologi  c. klimatologi 

b. hidrologi  d. cuacalogi 

5. Cuaca disebabkan oleh perubahan . . . . di sekeliling bumi. 

a. air   c. udara 

b. hawa   d. iklim 

6. kondisi cuaca dapat dipengaruhi oleh keadaan suhu. Alat untuk mengukur 

suhu disebut .... 

a. regenmeter 

b. meteran 

c. barometer 

d. termometer 

7. Cuaca yang menunjukkan langit dalam kondisi terang, sinar matahari 

memancar terang tapi tidak begitu terasa panas menunjukkan cuaca  . . . . 

a. berawan  c. panas 

b. hujan   d. cerah 

8. kondisi langit banyak terdapat awan. Hal ini menunjukkan kondisi cuaca . . . . 

a. panas   c. cerah 

b. berawan  d. mendung 
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9. Indonesia adalah salah satu negara yang terletak di daerah khatulistiwa. Oleh 

karena itu hampir setiap hari cuacanya selalu . . . . 

a. panas   c. bersalju 

b. dingin   d. berangin 

10. udara di pantai Slamaran terasa panas. Hal ini dikarenakan pantai Slamaran 

berada di daerah . . . . 

a. dataran rendah  c. dataran miring 

b. dataran tinggi  d. dataran kota 

 

Kunci jawaban 

1.   A 

2.   B 

3.   B 

4.   C 

5.   C 

6.   D 

7.   D 

8.   B 

9.   A 

10. A 
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Lampiran 

Materi Ajar 

1. Cuaca 

Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat dalam waktu tertentu. Ilmu 

yang mempelajari cuaca disebut meteorologi. Cuaca berbeda dengan iklim. 

Iklim adalah suhu rata-rata udara dalam waktu lama pada daerah yang sangat 

luas. Ilmu yang mempelajari iklim disebut klimatologi. 

Cuaca bisa panas atau dingin,basah atau kering, berangin atau tidak 

berangin. Cuaca disebabkan oleh perubahan udara di sekeliling bumi saat 

udara memanas atau mendingin. 

Ramalan cuaca sangat penting sekali kita ketahui karena ramalan cuaca 

hari ini berhubungan dengan kegiatan kita pada hari tersebut. Dengan ramalan 

cuaca, segala kegiatan bisa direncanakan dengan baik. 

Kita bisa mengetahui ramalan cuaca setiap hari karena ada satu badan 

negara yang mengelolanya. Badan tersebut mempunyai salah satu fungsi 

untuk mengamati keadaan cuaca dan menyampaikannya ke masyarakat. Badan 

negara itu adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). 

Ramalan cuaca yang diinformasikan oleh BMKG tidak selalu terbukti benar. 

Tergantung dengan musim pada saat itu. 

Keadaan cuaca tergantung pada pemanasan dari sinar matahari. Matahari 

merupakan sumber energi utama yang ada di dunia ini. Matahari selalu 

memancarkan energi yang sama setiap saat dan di setiap tempat. Namun, tidak 

berarti cuaca di setiap tempat sama. 

2. Kondisi Cuaca 

a. Cuaca cerah 

Cuaca cerah adalah cuaca yang menunjukkan langit dalam kondisi terang, 

sinar matahari memancar terang tetapi tidak begitu terasa panas, terdapat awan 

yang berlapis-lapis tipis seperti bulu-bulu serat sutra halus. 

Pada saat siang hari, awan ini terlihat berwarna putih bersih. Namun, 

menjelang matahari terbit dan terbenam akan terlihat berwarna merah atau 

kuning cerah. Angin berhembus semilir. Umumnya, hujan tidak akan turun 
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pada saat cuaca cerah. 

b. Cuaca Berawan 

Cuaca berawan adalah cuaca yang menunjukkan bahwa di langit banyak 

terdapat awan. Awan merupakan kumpulan uap air yang terdapat di udara. 

Uap air ini berasal dari air kolam, air danau, air laut, serta air sungai yang naik 

ke atas dan bergabung dengan udara karena pengaruh panas matahari. 

Benarkah awan dapat berjalan? Mengapa awan dapat berjalan? Awan 

terlihat berjalan karena didorong oleh angin. Arah gerakan awan sesuai dengan 

arah gerakan angin. Artinya, jika angin bertiup ke arah utara, maka awan akan 

bergerak ke arah utara. Jika angin bertiup ke arah barat, maka awan akan 

bergerak ke arah barat, dan seterusnya. 

Beberapa awan dapat bergerombol menjadi satu, sehingga menghasilkan 

sebuah awan yang besar. Awan yang besar tersebut dapat berubah menjadi 

mendung. Apabila keadaan di sekitarnya mendukung, maka mendung dapat 

berubah menjadi hujan. 

c. Cuaca Panas 

Matahari menyinari bumi dan menghangatkan udara di sekeliling bumi. 

Beberapa tempat di bumi menerima lebih banyak sinar matahari sehingga 

lebih panas daripada tempat lainnya. Daerah tersebut sering disebut daerah 

khatulistiwa. Indonesia adalah salah satu negara yang terletak di daerah 

khatulistiwa. Oleh karena itu, hampir setiap hari cuacanya selalu panas. 

Suhu di dataran rendah, umumnya berbeda dengan suhu di dataran tinggi. 

Bila kita berada di dataran rendah, maka udaranya akan terasa panas. 

Sebaliknya, jika kita berada di dataran tinggi, maka udaranya akan terasa 

sejuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

 

 

LKS 

1) Tulislah cuaca yang kalian ketahui dan berilah tanda (√) sesuai dengan 

hubungan keadaan alam ! 

No 

 

 

Cuaca 

 

  

INDIKATOR 

Matahari Udara Awan Angin 

Terang Tidak 

terang 

Panas Tidak 

panas 

Terlihat Tidak 

terlihat 

Kencang Tidak 

kencang 

1. ….         

2. ….         

3. ….         

 

2) Buatlah kesimpulan dari tabel diatas ! 

Kesimpulan: 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 10 
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(KELAS KONTROL) 

  Nama Sekolah  :   MSI 15 Medono Pekalongan 

  Mata Pelajaran :   Ilmu Pengetahuan Alam 

  Kelas/Semester :   III/2 

  Alokasi waktu  :   3 x 35 menit 

  Pertemuan ke  :   2 

 Pelaksanaan  :   Sabtu, 4 April 2015 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi 

manusia, serta hubungannya dengan cara manusia memelihara dan 

melestarikan alam. 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.2 Menjelaskan hubungan antara keadaan awan dan cuaca 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Meramalkan keadaan cuaca yang akan terjadi berdasarkan keadaan langit 

2. Menggambar secara sederhana simbol yang bisa digunakan untuk 

menunjukkan kondisi cuaca. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengar penjelasan guru tentang keadaan cuaca, siswa mampu 

menjelaskan dan menyebutkan keadaan cuaca yang akan terjadi 

berdasarkan keadaan langit seperti cuaca dingin, berangin, dan hujan 

kepada teman sekelas. 

2. Melalui permainan tebak gambar simbol cuaca, siswa mampu 

menggambarkan simbol-simbol sederhana kondisi cuaca secara mandiri.  

 

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin (discipline), Tekun (diligence), 

Tanggung jawab (responsibility), ketelitian (carefulness), kerja sama 
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(cooperation), Toleransi (tolerance), percaya diri ( confidence), keberanian 

(bravery).  

 

E. Metode dan Model Pembelajaran 

a.  Metode  

a. Ceramah 

b. Tanya jawab 

c. Penugasan 

b. Model 

Model konvensional 

 

F. Media dan Sumber Belajar  

1. Media  

a. Gambar  

b.Lembar Kerja Siswa LKS 

c. Soal  

2. Sumber Belajar 

a.  Silabus KTSP IPA SD kelas III 

b. Buku Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas SD dan MI kelas III 

karangan Priyono dan Titik Sayekti terbitan Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional 2008. 

c.  Buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Lingkunganku untuk kelas III 

SD/MI karangan Mulyati Arifin, Mimin Nurjhani K, dan Muslim 

terbitan Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional 2008. 

 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (20 menit) 

a. Guru mengucapkan salam 

b. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin teman-temannya dalam 

mempersiapkan kondisi kelas. 

c. Guru mengajak siswa berdoa sebelum mengawali pembelajaran. 
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d. Guru melakukan presensi 

e. Guru melakukan apersepsi kepada siswa dengan bertanya “minggu lalu 

kalian telah mengenal macam-macam kondisi cuaca, coba sebutkan apa 

saja? Bulan januari lalu cuacanya yang kalian rasakan bagaimana? Nah, 

kali ini kita akan melanjutkan macam-macam cuaca  lainnya, seperti 

cuaca dingin, cuaca hujan, dan berangin.” 

f. Guru malakukan pre-test.   

g. Guru memberikan reward seperti acungan jempol pada siswa yang aktif 

menjawab. 

2.  Kegiatan Inti (70 menit) 

a.  Eksplorasi (10 menit) 

1) Guru menyampaikan macam-macam kondisi cuaca yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari khusunya cuaca dingin, berangin, dan 

hujan 

2) Guru mengeksplor pemahaman siswa dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan seputar materi yang sedang disampaikan. 

3) Guru memberikan penjelasan singkat kepada siswa mengenai 

hubungan keadaaan cuaca yang akan terjadi berdasarkan keadaan 

langit. 

4) Guru menjelaskan simbol-simbol cuaca sederhana yang 

menggambarkan kondisi cuaca. 

b. Elaborasi (50 menit) 

1) Siswa diminta untuk mencatat materi mengenai macam-macam 

kondisi cuaca yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari meliputi 

cuaca dingin, berangin, dan hujan. 

2) Siswa memainkan sebuah permainan tebak gambar dan dipandu 

oleh guru. 

3) Tiap kelompok saling bekerjasama agar memperoleh poin yang 

tinggi. 

4) Tiap kelompok saling berdiskusi mengerjakan LKS 
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c. Konfirmasi (10 menit) 

1) Guru bersama siswa mengkonfirmasi jawaban. 

2) Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya 

mengenai hal-hal yang belum dipahami siswa berkaitan dengan 

materi. 

3) Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

3. Kegiatan Akhir (15 menit) 

a. Guru melakukan evaluasi pembelajaran. Pada kegiatan ini peserta didik 

diminta kembali duduk pada tempatnya masing-masing, untuk 

melaksanakan tes formatif secara individu. Guru meminta kepada 

peserta didik untuk bekerja sendiri. 

b. Guru melakukan post-test. 

c. Guru memberikan penguatan pada siswa yang kinerjanya baik/aktif. 

d. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

H. Penilaian 

1. prosedur penilaian 

a. Penilaian hasil  = tes formatif  

b. Penilaian proses  = diskusi kelompok 

2. Bentuk penilaian  = Tes formatif 

3. Teknik penilaian  = Tes dan non tes 

4. Instrumen Penilaian  = a. Soal pilihan ganda 

   b. LKS 

       c. Lembar pengamatan 

Tes formatif 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat 

1. Cuaca dingin menunjukkan suhu udara …. 

a. tinggi    c. sedang  

b. rendah    d. tinggi sekali   
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2. Saat cuaca dingin biasanya angin bertiup . . . . 

a. kencang  c. semilir 

b.lambat   d. sedang 

3. Kondisi kelembapan udara saat cuaca dingin biasanya . . . . 

a.  tinggi   c. sedang 

b. rendah   d. biasa 

4.  Angin adalah . . . . 

a. hawa yang sejuk 

b.  semilir udara di malam hari 

c. udara yang bergerak  

d.  udara yang mati  

5. Pada siang hari daratan lebih panas daripada lautan, karena pada siang hari 

terjadi …. 

a.  angin muson  c. angin puting beliung 

b.  angin darat  d. angin laut 

6. Angin darat terjadi pada .... 

a. siang hari  c. malam hari 

b. pagi hari  d. siang menjelang sore 

7. Saat cuaca berangin, biasanya langit tampak agak berawan, suhu udara rendah, 

dan kondisi angin ….  

a.  sejuk               c.  panas 

b.  bertiup kencang d. tidak ada angin  

8.  

    

a.  cerah   c. hujan disertai petir  

b.  berawan    d. bersalju 

 

 

Simbol cuaca disamping menunjukkan kondisi…. 
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9. Hujan berasal dari udara yang mengandung…. 

a.  api   c. tanah 

b.  angin   d. uap air 

 

10. Simbol cuaca yang menunjukkan kondisi hujan yaitu. . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunci jawaban 

1.   b. rendah 

2.   a. kencamg 

3.   a. tinggi 

4.   c. udara yang bergerak 

5.   d. angin laut 

6.   c. malam hari 

7.   b. bertiup kencang 

8.   c. hujan disertai petir 

9.   d. uap air 

10.  

 

 

 

 

 

 

a. 

 

c. 

 

b. 

 

d. 

 

a. 
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Lampiran 

Materi Ajar 

1) Kondisi Cuaca 

a. Cuaca Dingin 

Kondisi cuaca dipengaruhi oleh kelembapan udara, kecepatan angin, 

dan suhu udara di suatu derah pada waktu tertentu. Bila kelembapan udara 

tinggi, angin bertiup kencang, dan suhu udara rendah, maka cuaca di 

daerah tersebut pada waktu itu dapat dikatakan dingin. 

b. Cuaca Berangin 

Angin adalah udara yang bergerak. Udara bergerak dari daerah yang 

bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Di waktu siang hari, 

daratan lebih cepat panas daripada lautan sehingga tekanan udara di atas 

daratan lebih rendah daripada tekanan udara di atas lautan. Akibatnya, 

angin akan bertiup dari laut menuju ke daratan. Angin tersebut dinamakan 

angin laut. 

Saat cuaca berangin, langit biasanya tampak agak berawan, suhu udara 

rendah, dan angin bertiup kencang sehingga menerbangkan benda-bemda 

ringan yang dilaluinya. Kecepatan angin dapat diukur dengan alat yang 

disebut anemometer.    

Keberadaan angin dimanfaatkan nelayan untuk menggerakkan perahu 

layarnya saat pergi ke laut, begitu pula saat kembali dari laut. Angin juga 

dimanfaatkan di dalam dunia penerbangan, menggerakkan kincir angin, 

terbang layang, dan bermain layang-layang. 

c. Cuaca Hujan 

Hujan berasal dari udara yang mengandung uap air. Udara akan naik 

ke atas dan membentuk awan. Makin ke atas, suhu uap air menjadi makin 

rendah. Pada suhu tertentu, uap air akan mengembun menjadi titik-titik air. 

Titik-titik air akan berubah menjadi tetes-tetes air. Makin lama tetes-tetes 

air itu makin berat dan akhirnya jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. 
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2) Simbol-simbol Kondisi Cuaca 

Seperti yang telah disampaikan di atas, bahwa ramalan cuaca sangatlah 

penting. Banyak orang perlu untuk mengetahui ramalan cuaca besok, minggu 

depan, atau bahkan bulan depan. Kondisi cuaca sangat penting untuk nelayan, 

petani, pilot pesawat terbang, olahragawan, dan sebagainya. BMKG bertugas 

menerima laporan dari stasiun-stasiun cuaca di darat, di laut, di udara, dan dari 

satelit. Informasi yang berasal dari stasiun-stasiun itu lalu digunakan untuk 

membuat ramalan cuaca. 

Simbol-simbol ramalan cuaca sendiri sebagai berikut     

                                               

Simbol Keadaan Cuaca 

 

 

 

Cerah 

 

 

 

Cerah Berawan 

 

 

 

Berawan 

 

 

 

Hujan 

 

 

 

Hujan disertai petir 
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LKS 

Simbol – Simbol Kondisi Cuaca 

1) Isilah titik-titik dalam tabel di bawah ini !  

No Simbol Kondisi Cuaca 

1.  

 

………………………………………………. 

 

 

Cuaca cerah 

2. 

                        

 

 

……………………. 

3.  

 

 

………………………………………………… 

 

 

Cuaca hujan disertai 

petir 

4.                           

                          

 

 

……………………. 

5.  

 

………………………………………………… 

 

 

Berawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1
8
9
 

 

 

Lampiran 11 

Kisi-kisi Soal Tes Uji Coba Mata Pelajaran IPA 

 

Satuan Pendidikan : MI     Kelas/Semester : III/2 

Mata Pelajaran    : IPA                Materi Pokok   : Cuaca 

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

cara manusia memelihara dan melestarikan alam. 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal 
Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Jenjang Kemampuan dan 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

6.2.Menjelaskan 

hubungan antara 

keadaan awan 

dengan cuaca. 

 

1 Siswa dapat mendefinisikan 

makna cuaca dan iklim 

Pilihan Ganda 

 

C1 1, 2  

 

√ 

 

 

 

2 Disajikan simbol cuaca, 

siswa dapat menyatakan 

makna simbol cuaca tersebut. 

Pilihan Ganda 

 

C1 10, 12, 

13 

 

 

 

√ 

 

 

3 Siswa dapat mendeskripsikan 

tanda hujan akan turun. 

Pilihan Ganda 

 

C1 6 √ 

 

  

 



 

 

1
9
0
 

4 Siswa dapat menyatakan 

keadaan cuaca berdasarkan 

deskripsi kondisi yang 

disebutkan. 

Pilihan Ganda 

 

C1 14, 24, 

27, 32 

 √ 

 

 

 

 

5 Siswa dapat mendeskripsikan 

keadaan udara pada cuaca 

tertentu 

Pilihan Ganda 

 

C1 9 √ 

 

 

 

 

6 Siswa dapat mendeskripsikan 

keadaan udara di daerah 

dataran tinggi maupun 

rendah 

Pilihan Ganda 

 

C1 40, 33   

√ 

 

 

 

7 Siswa dapat mengidentifikasi 

makna awan dan angin 

Pilihan Ganda 

 

C1 15, 16  √ 

 

 

8 Siswa dapat menyatakan 

badan pengelola cuaca 

Pilihan Ganda 

 

C1 21  

 

 √ 

 

9 Siswa dapat menyatakan 

warna awan pada cuaca 

tertentu 

Pilihan Ganda 

 

C1 23 √ 

 

 

 

 



 

 

1
9
1
 

10 Siswa dapat menyatakan ahli 

pengamat cuaca dan iklim 

Pilihan Ganda 

 

C1 28, 34   

√ 

 

 

11 Siswa dapat membedakan 

ilmu yang mempelajari cuaca 

dan iklim 

Pilihan Ganda 

 

C2 3, 4   

 

 

√ 

 

12 Siswa dapat memberikan 

contoh cuaca dalam kegiatan 

sehari- hari  

Pilihan Ganda 

 

C2 5, 31 √ 

 

 

 

 

13 Siswa dapat membandingkan 

ciri keadaan cuaca cerah dan 

berawan 

Pilihan Ganda 

 

C2 7, 8 √ 

 

 

 

 

14 Siswa dapat menduga 

pengaruh bergeraknya awan. 

Pilihan Ganda 

 

C2 17  

√ 

  

15 Siswa dapat membedakan 

ciri angin darat dengan angin 

laut 

Pilihan Ganda 

 

C2 19, 20, 

36 

 √ 

 

 

 

16 Siswa dapat membedakan 

jumlah musim di Indonesia 

Pilihan Ganda 

 

C2 25, 26   

√ 

 

 



 

 

1
9
2
 

dengan Eropa  

17 Siswa dapat menunjukkan 

simbol cuaca yang tepat 

Pilihan Ganda 

 

C3 11, 29  

√ 

  

18 Siswa dapat menunjukkan 

alat-alat  untuk mengukur 

suhu udara, kecepatan angin, 

besar kecilnya hujan 

Pilihan Ganda 

 

C3 18, 30, 

35 

 

 

 

 

√ 

 

19 Siswa dapat menyatakan 

bahwa Indonesia termasuk 

daerah khatulistiwa 

Pilihan Ganda 

 

C1 39   

 

 

√ 

 

20 Siswa dapat menunjukkan 

faktor - faktor yang 

mempengaruhi cuaca  

Pilihan Ganda 

 

C3 22, 37, 

38 

  

 

 

√ 

 

Jumlah Soal 
30 10 20 10 

100% 25% 50% 25% 
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Lampiran 12 

SOAL UJI COBA TES HASIL BELAJAR 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : III/2  

Waktu   : 45 menit 

 

 

 

Petunjuk cara mengerjakan: 

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

benar! 

1. Keadaan udara pada suatu tempat dalam waktu tertentu disebut…. 

a. cuaca     c. musim     

b. iklim     d. angin 

2. Suhu rata-rata udara dalam waktu lama pada daerah yang sangat luas 

disebut…. 

a. iklim     c. cuaca 

b. musim     d. udara 

3. Ilmu yang mempelajari cuaca disebut…. 

a. klimatologi    c. ekologi 

b. meteorologi    d. hidrologi 

4. Ilmu yang mempelajari iklim disebut…. 

a. meteorologi    c.  klimatologi 

b. hidrologi    d.  ekologi 

5. Cuaca yang sering kamu alami, di antaranya.... 

a. angin     c.  badai 

b. topan     d. cerah  

6. Berikut adalah tanda-tanda hujan akan turun, kecuali.... 

a. angin bertiup kencang   c.  suhu dingin 

b. cuaca cerah    d.  awan tebal 

 

Nama  : …………………. 

No. Absen : …………………. 

Nilai  : …………………. 
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7. Matahari bersinar terang menunjukkan bahwa cuaca sedang.... 

a. mendung    c. berawan 

b. cerah     d. hujan 

8. Cuaca yang menunjukkan bahwa di langit banyak terdapat awan, dinamakan 

cuaca…. 

a. berawan    c. cerah 

b. mendung    d. panas 

9. Pada saat hujan biasanya udara…. 

a. terasa panas    c. terasa dingin 

b. terasa hangat    d. banyak angin 

10. 

 

Simbol seperti gambar diatas menunjukkan kondisi cuaca…. 

a.  berawan    c.  cerah 

b. berangin    d.  mendung 

11. Di bawah ini simbol yang menunjukkan cuaca hujan yaitu…. 

a.   

          

b. 

 

 

 

 

c.  

         

d. 
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12. Simbol keadaan cuaca pada gambar berikut menunjukkan cuaca ....  

 

a. cerah     c.  cerah berawan 

b. berawan    d.  hujan disertai petir 

13. Simbol cuaca                            menunjukkan cuaca akan.... 

 

 

a. mendung        c.  hujan 

b. hujan disertai petir   d. berawan 

14. Saat matahari bersinar terik dan udara terasa sangat panas disebut…. 

a. cuaca berangin    c. cuaca hujan 

b. cuaca panas    d.  cuaca berawan 

15. Kumpulan uap air yang terdapat di udara dinamakan.... 

a. awan     c.  angin 

b. petir     d.  putting beliung 

16. Udara yang bergerak disebut.... 

a. angin     c.  cuaca 

b. awan     d.  suhu 

17. Awan dapat berpindah tempat karena pengaruh…. 

a. angin     c. suhu 

b. cuaca     d. petir 

18. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin yaitu.... 

a. regenmeter    c.  barometer 

b. anemometer    d.  Termometer 

19. Angin laut terjadi pada…. 

a. pagi hari    c. malam hari 

b. siang hari    d. sore hari 
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20. Para nelayan berangkat berlayar pada malam hari, sebab pada malam hari 

terdapat…. 

a. angin muson    c. angin darat 

b. angin laut    d. angin puting beliung \ 

21. Badan negara yang mengelola ramalan cuaca adalah.... 

a. BKD     c.  BPD 

b. BRI     d.  BMKG 

22. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi cuaca yaitu…. 

a. tekanan udara, pemandangan alam, panas. 

b. kelembapan udara, tempat yang luas, iklim,  

c. dataran tinggi, tempat yang luas, tekanan udara. 

d. suhu udara, tekanan udara, kelembapan udara.  

23. Cuaca mendung ditandai dengan adanya awan yang berwarna.... 

a. merah     c. hitam 

b. kuning    d. biru 

24. Banjir dapat terjadi saat cuaca.... 

a. mendung    c.  hujan 

b. berawan    d.  cerah 

25. Negara Indonesia mengalami.... musim.  

a. 1     c.  3 

b. 2     d.  4 

26. Negara eropa mengalami.... musim. 

a. 1     c.  3 

b. 2     d.  4 

27. Keadaan dimana langit tampak agak berawan, suhu udara rendah, dan angin 

bertiup kencang adalah kondisi.... 

a. cuaca cerah    c.  cuaca berangin 

b. cuaca panas    d. cuaca berawan 

28. Para ahli pengamat atau peramal cuaca disebut…. 

a. psikolog    c. meteorolog 

b. astronot    d. dukun 
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29. Simbol untuk cuaca berawan ditunjukkan oleh gambar…. 

a.  

      

b. 

      

 

30. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi cuaca adalah suhu udara. Alat 

untuk mengukur suhu udara yaitu…. 

a. barometer    c. anemometer 

b. termometer    d. regenmeter 

31.  Keadaan cuaca yang dapat membuat sawah atau sumur kekeringan manakala 

…. 

a. cuaca hujan    c. cuaca berawan 

b. cuaca panas     d. cuaca dingin 

32.  Suatu keadaan dimana kelembapan udara tinggi, angin bertiup sangat 

kencang, dan suhu udara rendah, maka cuacanya dapat dikatakan …. 

a. panas     c. dingin 

b. berawan    d. cerah 

33.  Apabila kita berada di daerah dataran rendah maka udaranya akan terasa …. 

a. sejuk     c. panas 

b. dingin     d. segar 

34.  Para peramal iklim biasa disebut dengan…. 

a. meteorolog    c. antropologi 

b. psikolog    d. klimatolog 

 

 

c. 

      

d. 
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35. Alat untuk mengukur besar kecilnya hujan disebut…. 

a. regenmeter    c. barometer 

b. termometer    d. meteran 

36. Angin darat terjadi pada…. 

a. malam hari    c. sore hari 

b. pagi hari    d. siang hari 

37. Kondisi cuaca di daerah Surabaya saat ini adalah 270C, hal ini menunjukkan 

bahwa kondisi cuaca dipengaruhi oleh…. 

a. curah hujan    c. tekanan udara 

b. suhu udara    d. angin 

38.  Salah satu pengaruh kondisi cuaca yaitu berat massa udara di atas suatu 

wilayah. Pengaruh kondisi cuaca tersebut dinamakan…. 

a. tekanan  udara    c. suhu  

b. letak suatu daerah   d. kelembapan udara 

39. Hampir setiap hari Indonesia cuacanya selalu panas, karena menerima sinar 

matahari lebih banyak daripada tempat di bumi yang lain. Hal ini karena letak 

Indonesia tepat berada di daerah…. 

a. kutub    c. gurun  

b. padang pasir   d. khatulistiwa 

40. Apabila kita berada di daerah dataran tinggi seperti Dieng, maka udaranya 

akan terasa…. 

a. panas    c. gerah 

b. lembab    d. sejuk 
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Lampiran 13 

Hasil Uji Coba Tes Hasil Belajar 

YAYASAN “AL-MUTTAQIN” MEDONO 

MSI 08 MEDONO – KOTA PEKALONGAN 

Alamat : Jl. Karya Bakti V/21 Telp. (0285) 412759  

Medono – Pekalongan 51111 

 

 

DAFTAR NILAI SISWA KELAS UJI COBA 

KELAS III MSI 08 MEDONO PEKALONGAN  

No NIS NAMA SISWA NILAI 

1 2603 ABDULLAH FAQIH 57,5 

2 2604 AHMAD BAIHAQI 65 

3 2605 AISATUL KAMILIA 75 

4 2606 GHOSSANIYYA KHAFIDHOTIL FITHROTI 77,5 

5 2607 HAMID RIZKY SUFINANDA 82,5 

6 2608 HANA’ AZZAHRO’ 87,5 

7 2609 ISYFI FUAIDA 80 

8 2610 M. NURIL YASIN 65 

9 2611 MEUTIA AYU PERMATA SIWI 77,5 

10 2613 MUH. HILMY AMMAR 87,5 

11 2614 MUH. ZEDITH RIZQI SYAHBANA 85 

12 2615 MUHAMAD FADHIL 50 

13 2616 MUHAMAD ZAKI 85 

14 2617 MUHAMMAD ABDILLAH 90 

15 2618 MUHAMMAD FAJRULFALAH 72,5 

16 2619 MUHAMMAD FATIH 65 

17 2620 MUHAMMAD ILHAM FARISI 60 

18 2621 MUHAMMAD LUQNI 40 

19 2622 MUHAMMAD NASYITH 57,5 

20 2623 MUHAMMAD RAJENDRA ABINAYA 82,5 

21 2624 MUHAMMAD SINNA AL FARUQ 40 

22 2625 MUHAMMAD ZUHDAN IRFANI 60 

23 2629 NOVIA ARIANA SAFITRI 27,5 

24 2630 NOVIA LATIFATUL KHUSNA 50 

25 2631 OKTAFIANA ROSIDHA 62,5 

26 2632 RICKY INDRA FEBRIAN 52,5 

27 2633 ROFIDAH NUR AZIZAH 55 

28 2634 SAM EDGAR ALFAIQ 87,5 

29 2635 SETYANING AULIA 95 
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30 2637 WAWAN SETIAWAN 77,5 

31 2638 ZAHROTUN NISAK 42,5 

32 2639 DANIELLE RACCA FADEL MUHAMMAD 72,5 

  

 

  Mengetahui, 

  Guru kelas III MSI 08  
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Lampiran 15 

LEMBAR VALIDASI OLEH PENILAI AHLI 

 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester : III/ 2 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPA , 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. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi                      

5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, 

dan  tegas 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 

merupakan pernyataan yang diperlukan saja 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 

jawaban 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat  

negatif ganda 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari  

segi materi 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya  

jelas dan berfungsi 
- - - - - - - - - √ √ √ √ - - - - - - - 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan  

"semua jawaban di atas salah/benar" dan 

sejenisnya 

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

C. Bahasa/Budaya                      
13. Bahasa soal sudah komunikatif dan sesuai 

dengan jenjang pendidikan siswa. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14. Soal sudah menggunakan bahasa Indonesia 

baku. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

15. Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku 

setempat/tabu. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. 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                      

5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, 

dan  tegas 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 

merupakan pernyataan yang diperlukan saja 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 

jawaban 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat  

negatif ganda 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau 

dari  segi materi 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya  

jelas dan berfungsi 
- - - - - - - - √ - - - - - - - - - - - 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan  

"semua jawaban di atas salah/benar" dan 

sejenisnya 

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

C. Bahasa/Budaya                      

13. Bahasa soal sudah komunikatif dan sesuai √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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dengan jenjang pendidikan siswa. 

14. Soal sudah menggunakan bahasa Indonesia 

baku. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

15. Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku 

setempat/tabu. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 

kelompok kata yang sama, kecuali merupakan 

satu kesatuan pengertian. 

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

 

Catatan:  

Tegal,   Februari 2015 

             Penilai Ahli, 

     

Mur Fatimah, S.Pd., M.Pd 

                       NIP. 19761004 200604 2 001 
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LEMBAR VALIDASI OLEH PENILAI AHLI 

 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester : III/ 2 

 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPA , 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. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi                      

5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, 

dan  tegas 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 

merupakan pernyataan yang diperlukan saja 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 

jawaban 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat  

negatif ganda 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari  

segi materi 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya  

jelas dan berfungsi 
- - - - - - - - - √ √ √ √ - - - - - - - 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan  

"semua jawaban di atas salah/benar" dan 

sejenisnya 

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

C. Bahasa/Budaya                      
13. Bahasa soal sudah komunikatif dan sesuai 

dengan jenjang pendidikan siswa. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14. Soal sudah menggunakan bahasa Indonesia 

baku. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

15. Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku 

setempat/tabu. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. 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                      

5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, 

dan  tegas 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 

merupakan pernyataan yang diperlukan saja 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 

jawaban 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat  

negatif ganda 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau 

dari  segi materi 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya  

jelas dan berfungsi 
- - - - - - - - √ - - - - - - - - - - - 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan  

"semua jawaban di atas salah/benar" dan 

sejenisnya 

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

C. Bahasa/Budaya                      

13. Bahasa soal sudah komunikatif dan sesuai 

dengan jenjang pendidikan siswa. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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14. Soal sudah menggunakan bahasa Indonesia 

baku. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

15. Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku 

setempat/tabu. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 

kelompok kata yang sama, kecuali merupakan 

satu kesatuan pengertian. 

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

 

Catatan:  

Pekalongan, 16 Maret 2015 

Penilai Ahli,  
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Lampiran 16 

Soal Tes Awal dan Tes Akhir Pertemuan Pertama 

SOAL (Pertemuan 1) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : III/2 

Waktu   : 10 menit 

  

 

 

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

paling benar! 

1. Keadaan udara pada suatu tempat dalam waktu tertentu disebut…. 

c. cuaca     c. musim     

d. iklim     d. angin 

2. Ilmu yang mempelajari cuaca disebut…. 

c. klimatologi    c. ekologi 

d. meteorologi    d. Hidrologi 

3. Cuaca yang sering kamu alami, di antaranya.... 

c. angin     c.  badai 

d. topan     d. cerah 

4. Matahari bersinar terang menunjukkan bahwa cuaca sedang.... 

c. mendung    c. berawan 

d. cerah     d. hujan 

5. Cuaca yang menunjukkan bahwa di langit banyak terdapat awan, dinamakan 

cuaca…. 

c. berawan    c. cerah 

d. mendung    d. panas 

6. Negara Indonesia mengalami.... musim.  

c. 1     c.  3 

d. 2     d.  4 

7. Para ahli pengamat atau peramal cuaca disebut…. 

c. psikolog    c. meteorolog 

d. astronot    d. dukun 

Nama  : …………………. 

No. Absen : …………………. 

Nilai  : …………………. 
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8. Para peramal iklim biasa disebut dengan…. 

c. meteorolog    c. antropologi 

d. psikolog    d. klimatolog 

9. Keadaan cuaca yang dapat membuat sawah atau sumur kekeringan manakala 

…. 

c. cuaca hujan    c. cuaca berawan 

d. cuaca panas     d. cuaca dingin 

10. Apabila kita berada di daerah dataran rendah maka udaranya akan terasa …. 

c. sejuk     c. panas 

d. dingin     d. segar 
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Lampiran 17 

Soal Tes Awal dan Tes Akhir Pertemuan Kedua 

SOAL (Pertemuan 2) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : III/2  

Waktu   : 10 menit 

  

 

 

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

paling benar! 

1. Suatu keadaan dimana kelembapan udara tinggi, angin bertiup sangat kencang, 

dan suhu udara rendah, maka cuacanya dapat dikatakan …. 

c. panas     c. dingin 

d. berawan    d. cerah 

2. Berikut adalah tanda-tanda hujan akan turun, kecuali.... 

c. angin bertiup kencang   c.  suhu dingin 

d. cuaca cerah    d.  awan tebal 

3. Cuaca mendung ditandai dengan adanya awan yang berwarna.... 

c. merah     c. hitam 

d. kuning    d. biru 

4. Alat untuk mengukur besar kecilnya hujan disebut…. 

c. regenmeter    c. barometer 

d. termometer    d. meteran 

5. Angin laut terjadi pada…. 

c. pagi hari    c. malam hari 

d. siang hari    d. sore hari 

 

 

6. Para nelayan berangkat berlayar pada malam hari, sebab pada malam hari 

terdapat…. 

c. angin muson    c. angin darat 

d. angin laut    d. angin puting beliung 

Nama  : …………………. 

No. Absen : …………………. 

Nilai  : …………………. 
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7. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin yaitu.... 

c. regenmeter    c.  barometer 

d. anemometer    d.  termometer 

8. Keadaan dimana langit tampak agak berawan, suhu udara rendah, dan angin 

bertiup kencang adalah kondisi.... 

c. cuaca cerah    c.  cuaca berangin 

d. cuaca panas    d. cuaca berawan 

9. Apabila kita berada di daerah dataran tinggi seperti Dieng, maka udaranya 

akan terasa…. 

c. panas     c. gerah 

d. lembab     d. sejuk 

10. Simbol untuk cuaca berawan ditunjukkan oleh gambar…. 

a.  

      

b. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 

      

d. 
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Lampiran 18 

Kunci Jawaban 

Pertemuan Pertama 

1. A 

2. B 

3. D 

4. B 

5. A 

6. B 

7. C 

8. D 

9. B 

10. C 

 

Pertemuan Kedua 

1. C 

2. B 

3. C 

4. A 

5. B 

6. C 

7. B 

8. C 

9. D 

10. A 
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Lampiran 19 

Daftar Nama Kelompok Outdoor Study 

Kelompok 1 Kelompok 3 Kelompok 5 

1.Khadiqoh 

2.Ribcha M 

3. Efa Maula 

4.Arina Nur Baiti 

5. Livia 

6. Antin Zalafa 

1.Tegar Saputra 

2.M.Abdullatif 

3.M.Arif Setiawan 

4.M.Raffi Akbar 

5.M.Niska Kamil 

6.M.Uwais 

1.M.Arza Zulfaus 

2.Ariel Zalafa 

3.M.Farhan Najib  

4. M. Ardiansyah 

5.M.Izza Akhsin  

6.Risqi Wahyu Utomo 

Kelompok 2 Kelompok 4 Kelompok 6 

1. Rofiqotul Ulya 

2. Nabilati Naela M 

3.Putri Ningsukma 

4.Salima Rahman 

5.Rahmania Maulida 

6.Eka Suciwati 

1.Fadhlan Eri Hafizan 

2.M.Riqza Muqtada 

3.Raihan Rifai  

4. Arka Robby 

5.Romadhon  

6.Setyo Nugroho 

1. M.Azka Latif  

2. Raditya Favian 

3.Naufal Tri A.  

 4. Inda Muhammad 

5.Irwakhi K.Azam 

6.M.Raihanul 

7.M.Rizqi 
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Lampiran 20 

 

YAYASAN “AL-MUTTAQIN” MEDONO 

MSI 14 MEDONO – KOTA PEKALONGAN 

Alamat : Jl. Karya Bakti V/21 Telp. (0285) 412759 

Medono – Pekalongan 51111 

 

 

Hasil Tes Awal (pre-test) Kelompok Eksperimen 

No NIS Kode  

 

Nama Nilai 

Tes Awal 

1 1549 E-01 Antin Vivian Masyithoh 60 

2 1550 E-02 Ariel Zalafa 50 

3 1551 E-03 Arina Nur Baiti 45 

4 1552 E-04 Efa Maula Arifiah 35 

5 1553 E-05 Eka Suciwati 40 

6 1554 E-06 FadhlanEri Hafizhan 60 

7 1555 E-07 Inda Muhammad 70 

8 1556 E-08 Irwahi Khoslishotul Azam 65 

9 1557 E-09 Khadiqoh 50 

10 1558 E-10 Livia Nur Aisyah 55 

11 1559 E-11 M. Abdullatif Nurulfikri 70 

12 1560 E-12 M. Azka Latif 40 

13 1526 E-13 M. Niska Kamil Robani 40 

14 1561 E-14 Muchammad Rizqi 55 

15 1562 E-15 Muh. Riqza Muqtada 80 

16 1563 E-16 Muhammad Ardiansyah 60 

17 1564 E-17 Muhammad Arif Setiawan 60 

18 1565 E-18 Muhammad Arza Dlulfaus W 60 
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19 1566 E-19 Muhammad Farhan Najib 60 

20 1567 E-20 Muhammad Izza Akhsin S 65 

21 1568 E-21 Muhammad Raffi Akbar 45 

22 1569 E-22 Muhammad Raihanul Islam 45 

23 1570 E-23 Muhammad Uwais Al-Anshor 35 

24 1571 E-24 Nabilati Naela Makhasin 50 

25 1572 E-25 Naufal Tri Anggara 70 

26 1573 E-26 Putri Ningsukma 65 

27 1574 E-27 Raditya Favian Levi Agatha 40 

28 1575 E-28 Rahmania Maulida 70 

29 1576 E-29 Raihan Rifai 65 

30 1577 E-30 Ribcha Mazyda Chaqiqiya 60 

31 1578 E-31 Risqi Wahyu Utomo 30 

32 1579 E-32 R. M. Arka Robby 65 

33 1580 E-33 Rofiqotul Ulya 70 

34 1581 E-34 Romadhon Abdus Syakur 65 

35 1582 E-35 Salima Rahman 35 

36 1583 E-36 Setyo Nugroho 60 

37 1544 E-37 Tegar Saputra 35 

   
 

 

∑ = 
 

 
2025.00 

x 
= 

 
 

54.73 

Var 
= 

 
 

167.98 

SD 
= 

 
 

12.96 
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Lampiran 21 

 

 

YAYASAN “AL-MUTTAQIN” MEDONO 

MSI 15 MEDONO – KOTA PEKALONGAN 

Alamat : Jl. Karya Bakti V/21 Telp. (0285) 412759  

Medono – Pekalongan 51111 

 

Hasil Tes Awal (pre-test) Kelompok Kontrol 

No 

 
NIS Kode  

Nama Nilai 

Tes Awal 

1 1368 K-01 Ahmad Habibi 60 

2 1369 K-02 Azam Karomi 50 

3 1370 K-03 Dimas Maysya Ananta 25 

4 1371 K-04 Dimas Rafi Kurniawan 65 

5 1372 K-05 Fahmi Tsaqib 60 

6 1374 K-06 Galang Aryasatya M 60 

7 1375 K-07 Iqtada Bilhuda Achmad 40 

8 1376 K-08 Luthfan Arrosyid M 45 

9 1377 K-09 M. Rafi Kurniawan 45 

10 1378 K-10 Mochamad Syafiudin 35 

11 1379 K-11 Muhammad Adyan Adzaky 50 

12 1380 K-12 Muhammad Avif Indrawan 40 

13 1337 K-13 Muhammad Barozi 10 

14 1382 K-14 Muhammad Hamizul Fuad 45 

15 1383 K-15 Muhammad Maksyuf M.A 35 

16 1384 K-16 Muhammad Naufal 40 

17 1400 K-17 Muhammad Robi Syahrollayal 70 

18 1386 K-18 Muhammad Roziq Qoribullah 70 

19 1387 K-19 Muhammad Zidan Fahmi 30 

20 1388 K-20 Muhammad Zufar Sabiq 55 

21 1485 K-21 M.Erikza Alfajrisyah 70 
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No 

 

NIS 

 

Kode 

 

Nama 

Nilai 

Tes Awal 

22 1486 K-22 Muhibbudin 50 

23 1389 K-23 Syafi’ Abdul Nafis 30 

24 1391 K-24 Alina Dwi Ramadani 50 

25 1393 K-25 Fitria Okta Rina 30 

26 1394 K-26 Hafshoh Nailal Izzah 55 

27 1396 K-27 Jusna Parwin 60 

28 1397 K-28 Kharisma Robi’Atus Sania 60 

29 1398 K-29 Khoirunnisa 40 

30 1399 K-30 Khotimatul Chusna Ramadhani 65 

31 1401 K-31 Muna Nurul Azizah 55 

32 1402 K-32 Najwa Asyfi Amalya 60 

33 1403 K-33 Nur Laili Qothrun Nada 30 

34 1404 K-34 Risalatul Auliya 40 

35 1405 K-35 Syakila Fahri Alina 60 

36 1406 K-36 Zaskia Pramesthi Cesarina 60 

 
 

 
  

∑ = 
 

 1745.00 

x = 
 

 48.47 

Var = 
 

 208.31 

SD = 
 

 14.43 
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Lampiran 22 

YAYASAN “AL-MUTTAQIN” MEDONO 

MSI 14 MEDONO – KOTA PEKALONGAN 

Alamat : Jl. Karya Bakti V/21 Telp. (0285) 412759 

Medono – Pekalongan 51111 

 

 

Hasil Tes Akhir (Post-test) Kelompok Eksperimen 

No NIS Kode  

 

Nama 
Nilai 

Tes 

Akhir 

Ketuntasan 

1 1549 E-01 Antin Vivian Masyithoh 90 KKM 

2 1550 E-02 Ariel Zalafa 75 KKM 

3 1551 E-03 Arina Nur Baiti 90 KKM 

4 1552 E-04 Efa Maula Arifiah 75 KKM 

5 1553 E-05 
Eka Suciwati 

65 
BELUM 

KKM 

6 1554 E-06 FadhlanEri Hafizhan 90 KKM 

7 1555 E-07 Inda Muhammad 95 KKM 

8 1556 E-08 Irwahi Khoslishotul Azam 90 KKM 

9 1557 E-09 Khadiqoh 90 KKM 

10 1558 E-10 Livia Nur Aisyah 75 KKM 

11 1559 E-11 M. Abdullatif Nurulfikri 95 KKM 

12 1560 E-12 M. Azka Latif 90 KKM 

13 1526 E-13 M. Niska Kamil Robani 70 KKM 

14 1561 E-14 Muchammad Rizqi 75 KKM 

15 1562 E-15 Muh. Riqza Muqtada 100 KKM 

No NIS Kode 
Nama Nilai Tes 

Akhit 

Ketuntasan 

16 1563 E-16 Muhammad Ardiansyah 75 KKM 
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17 1564 E-17 Muhammad Arif Setiawan 90 KKM 

18 1565 E-18 Muhammad Arza Dlulfaus  80 KKM 

19 1566 E-19 Muhammad Farhan Najib 90 KKM 

20 1567 E-20 Muhammad Izza Akhsin S 85 KKM 

21 1568 E-21 Muhammad Raffi Akbar 100 KKM 

22 1569 E-22 Muhammad Raihanul Islam 90 KKM 

23 1570 E-23 Muhammad Uwais A 85 KKM 

24 1571 E-24 Nabilati Naela Makhasin 85 KKM 

25 1572 E-25 Naufal Tri Anggara 100 KKM 

26 1573 E-26 Putri Ningsukma 85 KKM 

27 1574 E-27 Raditya Favian Levi Agatha 70 KKM 

28 1575 E-28 Rahmania Maulida 95 KKM 

29 1576 E-29 Raihan Rifai 95 KKM 

30 1577 E-30 Ribcha Mazyda Chaqiqiya 95 KKM 

31 1578 E-31 Risqi Wahyu Utomo 90 KKM 

32 1579 E-32 R. M. Arka Robby 100 KKM 

33 1580 E-33 Rofiqotul Ulya 95 KKM 

34 1581 E-34 Romadhon Abdus Syakur 95 KKM 

35 1582 E-35 Salima Rahman 80 KKM 

36 1583 E-36 Setyo Nugroho 95 KKM 

37 1544 E-37 Tegar Saputra 85 KKM 

∑ = 
 

 
3225.00 

 

x 
= 

 
 

87.16 
 

Var 
= 

 
 

88.25 
 

SD 
= 

 
 

9.39 
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Lampiran 23 

YAYASAN “AL-MUTTAQIN” MEDONO 

MSI 15 MEDONO – KOTA PEKALONGAN 

Alamat : Jl. Karya Bakti V/21 Telp. (0285) 412759  

Medono – Pekalongan 51111 

 

 

 

 

 

Hasil Tes Tes Akhir (post-test) Kelompok Kontrol 

 

No 

 

NIS Kode  

 

Nama 

Nilai 

Tes 

Akhir 

Ketuntasan 

1 1368 K-01 Ahmad Habibi 85 KKM 

2 1369 K-02 Azam Karomi 90 KKM 

3 1370 K-03 Dimas Maysya Ananta 70 KKM 

4 1371 K-04 Dimas Rafi Kurniawan 90 KKM 

5 1372 K-05 Fahmi Tsaqib 90 KKM 

6 1374 K-06 Galang Aryasatya M 100 KKM 

7 1375 K-07 Iqtada Bilhuda Achmad 90 KKM 

8 1376 K-08 Luthfan Arrosyid M 90 KKM 

9 1377 K-09 M. Rafi Kurniawan 70 KKM 

10 1378 K-10 Mochamad Syafiudin 65 BELUM KKM 

11 1379 K-11 Muhammad Adyan Adzaky 75 KKM 

12 1380 K-12 Muhammad Avif Indrawan 90 KKM 

13 1337 K-13 Muhammad Barozi 60 BELUM KKM 

14 1382 K-14 Muhammad Hamizul Fuad 75 KKM 

15 1383 K-15 Muhammad Maksyuf M.A 70 KKM 

16 1384 K-16 Muhammad Naufal 80 KKM 

17 1400 K-17 Muhammad Robi Syahrollayal 90 KKM 

18 1386 K-18 Muhammad Roziq Qoribullah 90 KKM 
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No 

 

NIS 

 

Kode 

 

Nama 

Nilai Tes 

Akhir 

 

Ketuntasan 

19 1387 K-19 Muhammad Zidan Fahmi 70 KKM 

20 1388 K-20 Muhammad Zufar Sabiq 80 KKM 

21 1485 K-21 M.Erikza Alfajrisyah 95 KKM 

22 1486 K-22 Muhibbudin 80 KKM 

23 1389 K-23 Syafi’ Abdul Nafis 70 KKM 

24 1391 K-24 Alina Dwi Ramadani 75 KKM 

25 1393 K-25 Fitria Okta Rina 75 KKM 

26 1394 K-26 Hafshoh Nailal Izzah 80 KKM 

27 1396 K-27 Jusna Parwin 95 KKM 

28 1397 K-28 Kharisma Robi’Atus Sania 85 KKM 

29 1398 K-29 Khoirunnisa 80 KKM 

30 1399 K-30 Khotimatul Chusna Ramadhani 80 KKM 

31 1401 K-31 Muna Nurul Azizah 85 KKM 

32 1402 K-32 Najwa Asyfi Amalya 75 KKM 

33 1403 K-33 Nur Laili Qothrun Nada 65 BELUM KKM 

34 1404 K-34 Risalatul Auliya 70 KKM 

35 1405 K-35 Syakila Fahri Alina 85 KKM 

36 1406 K-36 Zaskia Pramesthi Cesarina 100 KKM 

 
 

 
   

∑ = 
 

 2915.00  

x = 
 

 80.97  

Var = 
 

 105.46  

SD = 
 

 10.27  
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Lampiran 24 

Rekapitulasi Penilaian Pelaksanaan Metode Outdoor Study di Kelas Eksperimen 

Pertemuan pertama 

 Aspek yang dinilai Jumlah Presentase 

nilai A B C D E F G H I J 

Nilai 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 36 90% 

 

Pertemuan kedua 

 Aspek yang dinilai Jumlah Presentase 

nilai A B C D E F G H I J 

Nilai 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 42 95,45% 

 

Keterangan 

A. Apersepsi 

B. Menjelaskan materi pelajaran 

C. Memandu siswa saat di luar kelas 

D. Pembagian kelompok dan pembagian tugas kelompok  

E. Siswa mengerjakan tugas secara kelompok 

F. Guru mengawasi kerja kelompok dan memberikan kesempatan siswa untuk 

bertanya 

G. Perwakilan dari setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan 

kelas. 

H. Guru bersama siswa membuat kesimpulan pembelajaran 

I. Guru mengevaluasi hasil individu 

J.  Guru memberikan penghargaan 

 



 

 

2
3
2
 

Lampiran 25 

Rekapitulasi Penilaian Aktivitas Belajar Kelompok Eksperimen Pertemuan I 

 

No 

 

NIS 

 

Nama 

Aspek yang dinilai Total 

Skor A B C D E 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1. 1549 Antin Vivian Masyithoh    √    √    √  √   √    15 

2. 1550 Ariel Zalafa    √  √     √  √    √    11 

3. 1551 Arina Nur Baiti    √   √    √   √    √   14 

4. 1552 Efa Maula Arifiah    √   √    √   √    √   14 

5. 1553 Eka Suciwati    √   √    √   √    √   14 

6. 1554 FadhlanEri Hafizhan    √   √     √  √    √   15 

7. 1555 Inda Muhammad    √   √     √  √    √   15 

8. 1556 Irwahi Khoslishotul Azam    √  √     √   √   √    12 

9. 1557 Khadiqoh    √    √    √  √   √    15 

10. 1558 Livia Nur Aisyah    √    √    √  √   √    15 

11. 1559 M. Abdullatif Nurulfikri    √   √     √  √    √   15 

12. 1560 M. Azka Latif    √  √     √   √   √    12 

13. 1526 M. Niska Kamil Robani    √   √    √   √   √    13 

14. 1561 Muchammad Rizqi    √  √     √   √   √    12 



 

 

2
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15. 1562 Muh. Riqza Muqtada    √    √    √    √   √  19 

16. 1563 Muhammad Ardiansyah    √   √    √   √   √    13 

17. 1564 Muhammad Arif Setiawan    √  √     √   √   √    12 

18. 1565 Muhammad Arza Dlulfaus W    √  √     √   √    √   13 

19. 1566 Muhammad Farhan Najib    √  √     √   √     √  14 

20. 1567 Muhammad Izza Akhsin S    √  √     √   √    √   13 

21. 1568 Muhammad Raffi Akbar    √  √     √  √     √   11 

22. 1569 Muhammad Raihanul Islam    √  √     √   √    √   13 

23. 1570 Muhammad Uwais Al-Anshor    √  √     √    √   √   15 

24. 1571 Nabilati Naela Makhasin    √   √    √     √   √  17 

25. 1572 Naufal Tri Anggara    √    √    √   √    √  18 

26. 1573 Putri Ningsukma    √   √    √   √    √   14 

27. 1574 Raditya Favian Levi Agatha    √  √     √   √     √  14 

28. 1575 Rahmania Maulida    √   √     √  √     √  15 

29. 1576 Raihan Rifai    √   √    √   √    √   14 

30. 1577 Ribcha Mazyda Chaqiqiya    √   √   √   √     √   15 

31. 1578 Risqi Wahyu Utomo    √   √    √  √    √    15 

32. 1579 R. M. Arka Robby    √    √   √   √    √   18 



 

 

2
3
4
 

33. 1580 Rofiqotul Ulya    √    √  √    √    √   17 

34. 1581 Romadhon Abdus Syakur    √   √   √   √    √    14 

35. 1582 Salima Rahman    √   √   √   √    √    14 

36. 1583 Setyo Nugroho    √   √    √  √    √    15 

37. 1544 Tegar Saputra    √  √    √   √    √    13 

    

∑  528 

Rata-rata  71,35

% 

Keterangan: 

A. Mendengarkan guru saat menerangkan materi 

B. Keantusiasan siswa saat proses pembelajaran 

C. Kerjasama dalam kelompok 

D. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil pengamatan 

E. Keberanian siswa dalam bertanya selama proses pembelajaran 

 

Rata-rata Skor Aktivitas Siswa = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑥 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 x 100% 

 

 

 

 

Pekalongan, 28 Maret 2015  
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Lampiran 26 

Rekapitulasi Penilaian Aktivitas Belajar Kelompok Eksperimen Pertemuan II 

 

No 

 

NIS 

 

Nama 

Aspek yang dinilai Total 

Skor A B C D E 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1. 1549 Antin Vivian Masyithoh    √    √    √ √     √   15 

2. 1550 Ariel Zalafa    √    √    √ √     √   15 

3. 1551 Arina Nur Baiti    √    √    √  √    √   16 

4. 1552 Efa Maula Arifiah    √    √    √ √    √    15 

5. 1553 Eka Suciwati    √    √    √  √    √   16 

6. 1554 FadhlanEri Hafizhan    √    √    √ √    √    15 

7. 1555 Inda Muhammad    √    √    √ √    √    15 

8. 1556 Irwahi Khoslishotul Azam    √    √    √  √    √   16 

9. 1557 Khadiqoh    √    √    √ √    √    14 

10. 1558 Livia Nur Aisyah    √    √    √  √   √    15 

11. 1559 M. Abdullatif Nurulfikri    √   √     √  √    √   15 

12. 1560 M. Azka Latif    √   √     √ √    √    13 
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13. 1526 M. Niska Kamil Robani    √   √     √ √    √    13 

14. 1561 Muchammad Rizqi    √   √     √ √     √   14 

15. 1562 Muh. Riqza Muqtada    √    √    √    √    √ 20 

16. 1563 Muhammad Ardiansyah    √    √    √ √    √    14 

17. 1564 Muhammad Arif Setiawan    √    √    √ √     √   15 

18. 1565 Muhammad Arza Dlulfaus W    √   √     √ √    √    13 

19. 1566 Muhammad Farhan Najib    √   √     √ √     √   14 

20. 1567 Muhammad Izza Akhsin S    √    √    √ √     √   15 

21. 1568 Muhammad Raffi Akbar    √    √    √  √   √    15 

22. 1569 Muhammad Raihanul Islam    √    √    √  √    √   16 

23. 1570 Muhammad Uwais Al-Anshor    √    √    √ √    √    14 

24. 1571 Nabilati Naela Makhasin    √    √    √    √   √  18 

25. 1572 Naufal Tri Anggara    √    √    √    √   √  19 

26. 1573 Putri Ningsukma    √   √     √  √    √   15 

27. 1574 Raditya Favian Levi Agatha    √   √     √ √     √   14 

28. 1575 Rahmania Maulida    √   √     √  √    √   15 

29. 1576 Raihan Rifai    √    √    √  √   √    15 

30. 1577 Ribcha Mazyda Chaqiqiya    √    √    √ √    √    14 
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31. 1578 Risqi Wahyu Utomo    √   √     √  √    √   15 

32. 1579 R. M. Arka Robby    √    √    √    √    √ 20 

33. 1580 Rofiqotul Ulya    √    √    √   √     √ 19 

34. 1581 Romadhon Abdus Syakur    √    √    √  √   √    15 

35. 1582 Salima Rahman    √    √    √ √    √    14 

36. 1583 Setyo Nugroho    √    √    √  √   √    15 

37. 1544 Tegar Saputra    √   √     √ √     √   14 

    

∑  565 

Rata-rata  76,35% 

Keterangan: 

A. Mendengarkan guru saat menerangkan materi 

B. Keantusiasan siswa saat proses pembelajaran 

C. Kerjasama dalam kelompok 

D. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil pengamatan 

E. Keberanian siswa dalam bertanya selama proses pembelajaran 

 

Rata-rata Skor Aktivitas Siswa = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑥 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 x 100 

 

 

 

 

Pekalongan, 4 April 2015  
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Lampiran 27 

 

 

Rekapitulasi Penilaian Aktivitas Belajar Kelompok Kontrol Pertemuan I 

 

 

No 

 

NIS 

 

Nama 

 

Aspek yang dinilai 
 

Total 

Skor 
A B C D E 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 1368 Ahmad Habibi    √    √    √   √    √  18 

2. 1369 Azam Karomi   √   √     √    √  √    12 

3. 1370 Dimas Maysya Ananta   √    √   √    √   √    11 

4. 1371 Dimas Rafi Kurniawan    √    √   √  √    √    13 

5. 1372 Fahmi Tsaqib  √    √   √    √     √   8 

6. 1374 Galang Aryasatya M   √    √    √  √    √    11 

7. 1375 Iqtada Bilhuda Achmad   √    √    √  √     √   12 

8. 1376 Luthfan Arrosyid M    √    √    √    √   √  19 
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9. 1377 M. Rafi Kurniawan   √    √    √    √   √   14 

10. 1378 Mochamad Syafiudin   
√ 

   
√ 

   
√ 

 
√ 

   
√ 

   11 

11. 1379 Muhammad Adyan Adzaky   
√ 

   
√ 

   
√ 

 
√ 

   
√ 

   11 

12. 1380 Muhammad Avif Indrawan   
√ 

   
√ 

    √ 
√ 

   
√ 

   12 

13. 1337 Muhammad Barozi  √    √     
√ 

 
√ 

   
√ 

   9 

14. 1382 Muhammad Hamizul Fuad  √     √    
√ 

 
√ 

   
√ 

   10 

15. 1383 Muhammad Maksyuf M.A   √    √    
√ 

  
√ 

  
√ 

   12 

16. 1384 Muhammad Naufal  √    √     
√ 

  
√ 

   √   11 

17. 1400 Muhammad Robi S.    √   √     √ 
√ 

     √  15 

18. 1386 Muhammad Roziq Q.  √    √    √   
√ 

   √    8 

19. 1387 Muhammad Zidan Fahmi  √     
√ 

   √    √    √  14 

20. 1388 Muhammad Zufar Sabiq    √   
√ 

   √   √    √   14 
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21. 1485 M.Erikza Alfajrisyah    √   √    √    √  √    14 

22. 1486 Muhibbudin   √   √     √  √    √    10 

23. 1389 Syafi’ Abdul Nafis   √   √    √   √     √   10 

24. 1391 Alina Dwi Ramadani    √   √      √      √  12 

25. 1393 Fitria Okta Rina   √   √     √  √     √   11 

26. 1394 Hafshoh Nailal Izzah    √   √     √ √    √    13 

27. 1396 Jusna Parwin    √   √     √ √    √    13 

28. 1397 Kharisma Robi’Atus Sania    √    √    √    √   √  19 

29. 1398 Khoirunnisa   √   √     √  √    √    10 

30. 1399 Khotimatul Chusna R.   √   √     √  √    √    10 

31. 1401 Muna Nurul Azizah    √   √      √    √    13 

32. 1402 Najwa Asyfi Amalya    √   √      √    √    13 

33. 1403 Nur Laili Qothrun Nada    √  √     √  √    √    11 
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34. 1404 Risalatul Auliya    √   √     √  √   √    14 

35. 1405 Syakila Fahri Alina    √    √    √  √     √  17 

36. 1406 Zaskia Pramesthi Cesarina    √    √    √    √   √  19 

   

∑  454 

Rata

-rata 

 63,06% 

Keterangan: 

A. Mendengarkan guru saat menerangkan materi 

B. Keantusiasan siswa saat proses pembelajaran 

C. Kerjasama dalam kelompok 

D. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil pengamatan 

E. Keberanian siswa dalam bertanya selama proses pembelajaran 

 

Rata-rata Skor Aktivitas Siswa = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑥 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 x 100% 

 

 

 

 

 

Pekalongan, 28 Maret 2015  
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Lampiran 28 

Rekapitulasi Penilaian Aktivitas Belajar Kelompok Kontrol Pertemuan II 

 

No 

 

NIS 

 

Nama 

 

Aspek yang dinilai 
 

Total 

Skor 
A B C D E 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 1368 Ahmad Habibi    √    √    √   √     √ 18 

2. 1369 Azam Karomi   √   √     √   √    √   12 

3. 1370 Dimas Maysya Ananta   √  √      √   √    √   11 

4. 1371 Dimas Rafi Kurniawan    √    √   √   √    √   15 

5. 1372 Fahmi Tsaqib   √    √    √   √   √    12 

6. 1374 Galang Aryasatya M    √   √    √   √    √   15 

7. 1375 Iqtada Bilhuda Achmad   √    
√    

√   
√    

√   13 

8. 1376 Luthfan Arrosyid M    √    √    √    √   √  19 
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9. 1377 M. Rafi Kurniawan    √   √    √   √    √   14 

10. 1378 Mochamad Syafiudin  √ 
 

  √ 
 

   √  
 

 √  
 

√   12 

11. 1379 Muhammad Adyan Adzaky   √  √  
 

   √  
 

√   
 

 √  12 

12. 1380 Muhammad Avif Indrawan   
 √   √    √  √    √    12 

13. 1337 Muhammad Barozi    √  √     √  √    
 √   12 

14. 1382 Muhammad Hamizul Fuad    √  √     √  
 

 √  
 √   14 

15. 1383 Muhammad Maksyuf M.A    √ 
√      √   √   

 √   12 

16. 1384 Muhammad Naufal    √   √    √  √ 
 

   √   13 

17. 1400 Muhammad Robi S.    √    √   √  
 

  √    √ 19 

18. 1386 Muhammad Roziq Q.   √   √     √  √    √    10 

19. 1387 Muhammad Zidan Fahmi    √  √ 
 

    √  √    √   14 

20. 1388 Muhammad Zufar Sabiq   √    √    √   √     √  14 
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21. 1485 M.Erikza Alfajrisyah    √  √     √    √   √   14 

22. 1486 Muhibbudin    √   √    √  √     √   13 

23. 1389 Syafi’ Abdul Nafis    √  √     √  √    √    11 

24. 1391 Alina Dwi Ramadani    √   √    √  √     √   13 

25. 1393 Fitria Okta Rina   √    √    √  
 

√   √    12 

26. 1394 Hafshoh Nailal Izzah    √   √     √ 
√    √    13 

27. 1396 Jusna Parwin    √   √     √ 
√    √    13 

28. 1397 Kharisma Robi’Atus Sania    √    √    √   √    √  14 

29. 1398 Khoirunnisa    √  √     √  
 

 √  
 

√   14 

30. 1399 Khotimatul Chusna R.   √    √    √  
 √   √    12 

31. 1401 Muna Nurul Azizah   
 √    √   √  

 √   √    14 
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32. 1402 Najwa Asyfi Amalya    √    √   √  √    
 

√   14 

33. 1403 Nur Laili Qothrun Nada   √     √    √ √    √    14 

34. 1404 Risalatul Auliya    √    √   √   √    √   15 

35. 1405 Syakila Fahri Alina    √    √    √   √   √   17 

36. 1406 Zaskia Pramesthi Cesarina    √    √    √   √    √  18 

   

∑  494 

Rata

-rata 

 68,61% 

 

Pekalongan, 4 April 2015 
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Lampiran 36 

Dokumentasi 

 

 
 

Gambar 1. Siswa mengerjakan tes awal (pre-test) 

 

 
 

 

Gambar 2. Siswa mencatat hal-hal penting saat guru menerangkan dalam Outdoor 

Study 
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Gambar 3. Siswa berdiskusi melakukan pengamatan bersama kelompoknya 

 

 

 
 

 

Gambar 4. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi 
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Gambar 5. Guru melakukan kegiatan pendahuluan 

 

 
Gambar 6. Guru membahas keadaan cuaca pada hari itu 
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Gambar 7. Guru memberikan instruksi saat bermain dalam Outdoor Study 

 
Gambar 8. Siswa bermain dalam Outdoor Study 
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Gambar 9. Siswa mendapaat penghargaan 

 
Gambar 10. Siswa mengerjakan tes akhir (post-test) 
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Gambar 11. Kondisi kerja kelompok dalam kelas kontrol 

 
Gambar 12. Kerja kelompok dalam kelas kontrol 
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Lampiran 37 

Surat-Surat  
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