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ABSTRAK

Windiana, Denti. 2015. Keefektifan Model POE dalam Pembelajaran IPA Materi
Bentuk Energi pada Siswa Kelas III SD Negeri Pekauman 2 Kota Tegal.
Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan,
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Daroni, M.Pd.
Kata Kunci: model pembelajaran POE, aktivitas, dan hasil belajar.
IPA merupakan mata pelajaran yang mempelajari alam dan lingkungan
sekitar. Model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran IPA harus
menarik dan dapat mengaktifkan siswa. Kenyataannya masih sedikit guru yang
menerapkan model pembelajaran yang dapat menarik dan mengaktifkan siswa
dalam proses pembelajaran di sekolah. Guru masih lebih suka mengajar dengan
model pembelajaran yang berpusat pada guru.Maka dari itu peneliti ingin
memberikan solusi berupa model pembelajaran POE untuk pembelajaran IPA.
Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas III SD Negeri Pekauman 2
dan 5 Kota Tegal berjumlah 54 siswa yang terdiri dari 26 di kelas eksperimen dan
28 di kelas kontrol. Desain eksperimen yang digunakan Quasi Experimental
dengan bentuk Nonequivalent Control Group. Analisis statistik yang digunakan
yaitu korelasi product moment untuk uji validitas dan Cronbach’s Alpha untuk uji
reliabilitas instrumen. Metode Lilliefors untuk menguji normalitas data, Levene’s
test untuk uji homogenitas, dan independent samples t test untuk uji hipotesis.
Berdasarkan hasil uji hipotesis data hasil belajar siswa menggunakan
independent samples t test diperoleh data thitung = 5,203 dengan signifikansi = 0,00
dan ttabel = 2,007. Hasil pengujian menunjukkan bahwa thitung > ttabel (5,203>2,007)
dan signifikansinya 0,00<0,05. Sedangkan hasil uji hipotesis data aktivitas
diperoleh data thitung = 2,190 dengan signifikansi 0,033 dan t tabel= 2,007. Hasil
pengujian menunjukkan bahwa thitung>ttabel (2,190>2,007) dan signifikansinya
0,033<0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan
aktivitas dan hasil belajar IPA materi Bentuk Energi antara siswa kelas III yang
menerapkan model POE dibandingkan dengan siswa yang menerapkan model
konvensional. Berdasarkan hasil pengujian keefektifan model dengan
menggunakan uji pihak kanan menggunakan rumus pooled varian, untuk data
aktivitas belajar diperoleh data thitung = 5,221 serta harga ttabel = 1,675. Hasil
pengujian menunjukkan bahwa nilai thitung>ttabel (5,221>1,675). Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar IPA materi Bentuk Energi siswa kelas
III yang menerapkan model POE lebih baik dari aktivitas belajar siswa yang
menerapkan model konvensional. Untuk data hasil belajar diperoleh data thitung =
2,083 serta harga ttabel = 1,675. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai thitung
>ttabel (2,083 >1,675). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar
IPA materi Bentuk Energi antara siswa kelas III yang menerapkan model POE
lebih baik dari hasil belajar siswa yang menerapkan model konvensional.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertera dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan
merupakan suatu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui
pendidikan dapat terwujud harapan bangsa Indonesia untuk maju dan berkembang
mencapai masa depan dan cita-cita bangsa Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan
tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II
Dasar, Fungsi, dan Tujuan pasal 3 menyebutkan:
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut,
yaitu dengan mewujudkan pendidikan yang bermutu pada setiap satuan
pendidikan. Salah satu upaya untuk menciptakan pendidikan yang bermutu sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan Bab IV Standar Proses pasal 19 yaitu dengan
menyelenggarakan proses pembelajaran pada satuan pendidikan secara interaktif,
inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi

19

20
aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan
kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis
siswa.
Guru adalah faktor kunci dalam kegiatan belajar anak di sekolah. Guru
memiliki peranan yang sangat penting dalam keseluruhan program pendidikan di
sekolah. Seorang guru harus memiliki profesionalitas dalam dirinya. Rusman
(2013:19) menjelaskan bahwa “guru profesional adalah guru yang memiliki
kompetensi dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pembelajaran.”
Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa pengertian guru profesional adalah
orang yang memiliki kemampuan serta keahlian khusus dalam bidang keguruan,
sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan
kemampuan maksimal.
Dalam dunia pendidikan guru merupakan seorang pendidik, pembimbing,
pelatih, serta pengembang kurikulum yang dapat menciptakan kondisi dan
suasana belajar yang kondusif, yaitu suasana belajar yang membuat siswa merasa
senang, tertarik, aman, memberikan ruang pada siswa untuk berpikir aktif, kreatif,
dan inovatif dalam mengeksplorasi dan mengelaborasi kemampuannya (Rusman
2013:19). Guru harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang
menyenangkan sehingga bisa membuat siswa berminat, merasa nyaman, dan aktif
dalam mengikuti proses pembelajaran. Apabila siswa aktif di dalam proses
pembelajaran maka siswa akan lebih mempunyai kesempatan untuk menuangkan
ide-idenya dan membangun pengetahuannya sendiri sehingga nantinya mereka
akan lebih memahami materi yang dipelajari. Dengan demikian akan tercipta
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proses pembelajaran yang baik dan diharapkan pula perolehan hasil belajar siswa
akan lebih baik.
Proses pembelajaran yang baik harus disesuaikan dengan karakteristik
perkembangan dari siswa, sehingga siswa dapat menerima dan memahami materi
dengan baik.
Sanjaya (2007:133) mengemukakan dalam standar proses
pendidikan, pembelajaran didesain untuk membelajarkan siswa.
Artinya, sistem pembelajaran menempatkan siswa sebagai subjek
belajar. Dengan kata lain, pembelajaran ditekankan atau berorientasi
pada aktivitas siswa.
Siswa dilibatkan ke dalam pengalaman yang difasilitasi oleh guru sehingga
melibatkan pikiran, emosi, terjalin dalam kegiatan yang menyenangkan dan
menantang serta mendorong prakarsa siswa. Proses pembelajaran yang berpusat
pada siswa menuntut seorang guru untuk lebih kreatif dalam pelaksanaan proses
pembelajaran tersebut. Salah satu cara yang digunakan agar siswa terlibat aktif
dalam pembelajaran yaitu dengan menggunakan model pembelajaran.
Semua mata pelajaran membutuhkan penerapan model pembelajaran
tertentu. Akan tetapi dalam proses penerapannya tetap harus disesuaikan dengan
materi yang akan dibelajarkan. Perlu diketahui bahwa tidak semua model
pembelajaran dapat digunakan untuk semua materi. Mata pelajaran Ilmu
Pengetahuan Alam (IPA) adalah salah satu mata pelajaran yang perlu
menggunakan model pembelajaran yang sesuai. Model yang digunakan dalam
pembelajaran IPA harus menarik dan dapat mengaktifkan siswa dalam proses
pembelajaran. Jadi pembelajaran IPA akan lebih bermakna jika menerapkan
pembelajaran aktif. “Pembelajaran aktif yaitu pembelajaran yang lebih berpusat
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pada siswa (student centered) dari pada berpusat pada guru (teacher centered)”
(Haryono 2013:15).
“IPA merupakan rumpun ilmu, memiliki karakteristik khusus yang
mempelajari fenomena alam yang faktual (factual), baik berupa kenyataan
(reality) atau kejadian (events) dan hubungan sebab akibatnya” (Wisudawati dan
Sulistyowati 2014:22). Pembelajaran IPA diharapkan dapat melatih siswa untuk
berpikir kritis dan objektif. IPA merupakan mata pelajaran yang mempelajari
alam dan lingkungan sekitar. Melalui IPA siswa dapat mengetahui peristiwaperistiwa alam yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Salah satu materi
IPA yang ada di SD tepatnya kelas III semester dua yaitu materi tentang Bentuk
Energi. Melalui materi ini siswa diharapkan akan mengenal jenis-jenis energi
yang ada di alam dan pengaruhnya untuk kehidupan manusia sehari-hari.
Haryono (2013:43) menjelaskan bahwa ”...,IPA di sekolah diharapkan
dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar,
serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam
kehidupan sehari-hari.”
Pembelajaran IPA diarahkan untuk menemukan dan berbuat
sehingga dapat membantu siswa untuk memperoleh pemahaman
yang lebih mendalam tentang alam dan lingkungan sekitar. Jadi
IPA mengandung makna pengajuan pertanyaan, pencarian jawaban,
pemahaman jawaban, penyempurnaan jawaban baik tentang
gejala maupun karakteristik alam sekitar melalui cara-cara
sistematis (Haryono 2013:43).
Selain itu, dalam pembelajaran IPA seorang guru dituntut untuk dapat
mengajak siswa memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber belajar. Namun,
dalam proses pembelajarannya guru dapat menggunakan model pembelajaran
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yang mengaktifkan dan menarik perhatian siswa jika pembelajaran tidak dapat
langsung dilaksanakan di alam sekitar.
Kenyataannya masih sedikit guru yang menerapkan model pembelajaran
yang dapat menarik dan mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran di
sekolah. Guru masih lebih suka mengajar dengan model pembelajaran yang
berpusat pada guru sehingga siswa lebih banyak sebagai penerima ilmu yang
ditransfer guru. Seperti yang diungkapkan oleh guru kelas III SD Negeri
Pekauman 2 Kota Tegal ibu Dewi Setiati yang menyatakan bahwa selama beliau
mengajar lebih sering menggunakan pembelajaran dengan cara ceramah.
Pembelajaran tersebut merupakan pembelajaran yang lebih berpusat pada guru
(Abimanyu 2008:6-2). Pembelajaran yang berpusat pada guru erat kaitannya
dengan model pembelajaran konvensional. Model pembelajaran konvensional
menekankan pemberian materi hanya satu arah (Putra 2013:81). Haryono (2013:34) menyebutkan:
Pembelajaran IPA selama ini masih jauh dari yang diharapkan, yaitu
dilaksanakan guru dengan lebih menekankan pada penguasaan
sejumlah fakta dan konsep. Penggunaan metode ceramah yang tidak
variatif sering dilaksanakan dalam setiap kegiatan pembelajaran,
sehingga aktivitas pembelajaran selalu didominasi oleh guru. Siswa
menjadi pebelajar yang pasif, dan cepat merasa bosan dalam belajar.
Pembelajaran yang lebih berpusat pada guru meliputi ceramah, tanya
jawab dan demonstrasi (Abimanyu 2008:6-2). Hal inilah yang sering menjadi
masalah bagi kebanyakan guru. Pembelajaran yang berpusat kepada guru
berdampak pada pasifnya diri siswa sehingga aktivitas belajar siswa menjadi
berkurang. Selain itu, siswa juga merasa kurang tertarik dalam kegiatan

24
pembelajaran karena kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh guru kurang
bervariasi. Akibatnya banyak siswa yang mengobrol sendiri pada saat proses
pembelajaran berlangsung. Apabila aktivitas belajar siswa terhadap pembelajaran
IPA masih kurang maka dapat berdampak juga pada hasil belajar siswa yang
kurang baik.
Hal ini terbukti dari data yang peneliti peroleh di sekolah tempat penelitian
yaitu SDN Pekauman 2 kota Tegal. Menurut wawancara dengan Ibu Dewi Setiati
guru kelas III, masih ada beberapa siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan
minimal (KKM). Dari 26 siswa kelas III tahun ajaran 2014/2015, terdapat 17 yang
mendapat nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 65. Presentase
hasil belajar siswa yang mendapatkan nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM) pada mata pelajaran IPA hanya 35%. Hal tersebut menunjukkan variasi
dalam pembelajaran yang dapat memudahkan pemahaman siswa dan dapat
meningkatkan aktivitas siswa pada mata pelajaran IPA perlu diadakan oleh guru.
Memperhatikan permasalahan di atas, perlu adanya solusi untuk
menyelesaikan masalah pembelajaran di kelas tersebut. Salah satu alternatif untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu menerapkan model pembelajaran POE
(Predict-Observe-Explain).

Melalui

model

pembelajaran

POE

proses

pembelajaran akan lebih variatif, inovatif, dan konstruktif dalam merekonstruksi
wawasan pengetahuan dan implementasinya sehingga dapat meningkatkan
aktivitas dan kreativitas siswa. Model pembelajaran POE adalah salah satu pilihan
tepat yang dapat digunakan oleh para pendidik untuk menciptakan suasana belajar
yang menyenangkan dan berkualitas. Melalui model POE siswa dapat ikut
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langsung dalam pembelajaran dengan melakukan percobaan-percobaan yang ada
dalam materi. Dalam pembelajaran POE ini siswa dibagi menjadi kelompokkelompok kecil dengan anggota kelompok antara 5-6 orang.
Sebelumnya, model POE telah diterapkan dalam pembelajaran pada
jenjang sekolah dasar yang dilaksanakan oleh Kurniawati (2011) dari Fakultas
Ilmu Pendidikan Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar Universitas Negeri Malang
dengan judul “Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar IPA dengan Model
Pembelajaran POE (Predict-Observe-Explain) Siswa Kelas V SDN Lowokwaru 5
Kota Malang tahun pelajaran 2011/2012.” Hasil penelitiannya menunjukkan
bahwa penggunaan model pembelajaran POE (predict, observe, explain) untuk
pembelajaran IPA siswa kelas V SDN Lowokwaru 5 Kota Malang dengan standar
kompetensi “Memahami hubungan antara sifat bahan dengan penyusunnya dan
benda dan sifatnya sebagai hasil suatu proses” dapat dilaksanakan dengan efektif.
Keaktifan siswa meningkat dari 69,74 pada siklus I menjadi 84,72 pada siklus II.
Skor aktivitas siswa diperoleh dari lembar observasi yang berisi indikatorindikator yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Hasil belajar juga meningkat dari
rata-rata 57,05 dan ketuntasan kelas 29,73% sebelum tindakan menjadi rata-rata
80,95 dan ketuntasan kelas mencapai 83,78% pada akhir siklus II. Hasil tersebut
menjadi bukti empiris terhadap penerapan model POE pada mata pelajaran IPA
untuk menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran.
Menurut Haryono (2013:107-8) dalam model POE, siswa memiliki 3 tugas
yaitu predict, observe, explain. Pada tahap predict, mintalah siswa untuk
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mengamati apa yang akan didemonstrasikan. Mintalah mereka mengamati
fenomena yang didemonstrasikan, kemudian mereka memprediksi hasilnya dan
mempertimbangkan

hasil

prediksinya.

Selanjutnya

tahap

observe,

guru

melaksanakan kegiatan, menunjukkan proses atau demonstrasi dan mintalah siswa
untuk mencatat apa yang akan terjadi. Terakhir tahap explain, guru meminta siswa
untuk mengajukan hipotesis mengenai mengapa terjadi seperti yang mereka
lakukan dan menjelaskan perbedaan antara prediksi yang dibuatnya dengan hasil
observasinya.
Pembelajaran

dengan

menggunakan

model

POE

sesuai

dengan

karakteristik siswa SD. Desmita (2012:35) menjelaskan bahwa karakteristik anakanak usia sekolah yakni senang bermain, bergerak, bekerja dalam kelompok, dan
merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Penerapan model POE
diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang interaktif dan aktif karena
melatih siswa berinteraksi antara satu dengan yang lainnya serta meningkatkan
hasil belajar siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal.
Sampai saat ini model pembelajaran POE masih belum banyak digunakan dalam
proses pembelajaran IPA di sekolah dasar, khususnya materi Bentuk Energi dalam
kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, peneliti tertarik ingin mengetahui
keefektifan model POE dalam pembelajaran IPA khususnya materi Bentuk Energi
terhadap Kehidupan Sehari-hari di kelas III SDN Pekauman 2 Tegal.
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1.2

Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah

sebagai berikut :
(1)

Guru masih lebih suka mengajar dengan model pembelajaran yang berpusat
pada guru sehingga siswa lebih banyak sebagai penerima ilmu yang
ditransfer guru.

(2)

Siswa merasa kurang tertarik dalam kegiatan pembelajaran karena kegiatan
pembelajaran yang dirancang oleh guru kurang bervariasi.

(3)

Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA masih rendah karena siswa masih
terlihat pasif.

(4)

Hasil belajar IPA melalui pembelajaran konvensional cenderung rendah.
Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, dari 26 siswa 17 diantaranya
mendapat nilai di bawah KKM. Dari data tersebut, terlihat hanya 35% siswa
sudah tuntas KKM.

1.3

Pembatasan Masalah
Agar terhindar dari kesalahan maksud dan tujuan serta lebih efektif dan

efisien dalam mengadakan penelitian, maka perlu adanya pembatasan masalah.
Sesuai dengan judul penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan sebagai
berikut:
(1)

Karakteristik yang akan diteliti adalah aktivitas dan hasil belajar siswa pada
pelajaran IPA materi Bentuk Energi.
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(2)

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas III semester 2 SD Negeri
Pekauman 2 dan 5 Kota Tegal.

(3)

Penelitian ini memfokuskan pada keefektifan

penggunaan model POE

terhadap mata pelajaran IPA materi Bentuk Energi terhadap kehidupan
sehari-hari di kelas III sekolah dasar.
(4)

Model yang digunakan sebagai pembanding dalam mengukur keefektifan
model POE adalah model konvensional.

1.4

Rumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang yang dipaparkan di atas maka rumusan

masalah dalam penelitian ini yaitu :

(1) Adakah perbedaan aktivitas belajar IPA materi Bentuk Energi antara siswa
kelas III yang menerapkan model POE dibandingkan dengan siswa yang
menerapkan model konvensional?

(2) Apakah aktivitas belajar IPA materi Bentuk Energi antara siswa kelas III
yang menerapkan model POE lebih baik dari aktivitas belajar siswa yang
menerapkan model konvensional?

(3) Adakah perbedaan hasil belajar IPA materi Bentuk Energi siswa kelas III
yang menerapkan model POE dibandingkan dengan siswa yang menerapkan
model konvensional?
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(4) Apakah hasil belajar IPA materi Bentuk Energi antara siswa kelas III yang
menerapkan model POE lebih baik dari hasil belajar siswa yang
menerapkan model konvensional?

1.5

Tujuan Penelitian
Dalam suatu penelitian tentu terdapat tujuan yang hendak dicapai sesuai

dengan rumusan masalah yang ada. Tujuan penelitian ini, mempunyai tujuan
umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dan tujuan khusus yang hendak dicapai
dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:
1.5.1

Tujuan Umum
Tujuan umum dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui keefektifan

penerapan model pembelajaran POE dibandingkan dengan model konvensional.
1.5.2

Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu :

(1)

Mengetahui ada tidaknya perbedaan aktivitas belajar IPA materi Bentuk
Energi antara siswa kelas III yang menerapkan model POE dibandingkan
dengan siswa yang menerapkan model konvensional.

(2)

Mengetahui aktivitas belajar IPA materi Bentuk Energi yang lebih baik
antara siswa kelas III yang menerapkan model POE dibandingkan dengan
siswa yang menerapkan model konvensional.
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(3)

Mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar IPA materi Bentuk Energi
antara siswa kelas III yang menerapkan model POE dibandingkan dengan
siswa yang menerapkan model konvensional.

(4)

Mengetahui hasil belajar IPA materi Bentuk Energi yang lebih baik antara
siswa kelas III yang menerapkan model POE dibandingkan dengan siswa
yang menerapkan model konvensional.

1.6

Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk

peneliti, tetapi juga untuk pihak-pihak yang terkait di dalamnya yaitu siswa, guru,
dan sekolah tempat penelitian dilaksanakan.
1.6.1 Bagi Siswa
(1)

Meningkatkan penguasaan materi siswa kelas III SD Negeri Pekauman 2
dan 5 Tegal dalam mata pelajaran IPA khususnya pada materi Bentuk
Energi terhadap kehidupan sehari-hari.

(2)

Meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas III SD Negeri
Pekauman 2 dan 5 Tegal dalam mata pelajaran IPA khususnya pada materi
Bentuk Energi terhadap kehidupan sehari-hari.

(3)

Siswa dapat melakukan dan mengalami sendiri serta merekonstruksi
wawasan pengetahuan dan implementasinya sehingga dapat meningkatkan
penguasaan materi dan aktivitas dalam pembelajaran IPA.
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1.6.2 Bagi Guru
(1)

Dapat melaksanakan proses pembelajaran IPA secara optimal dengan
menggunakan model pembelajaran POE.

(2)

Menambah wawasan dan pengalaman tentang model pembelajaran POE.

(3)

Memberikan informasi dan memotivasi guru untuk menggunakan model
pembelajaran yang bervariasi sehingga dapat menciptakan pembelajaran IPA
yang interaktif, konstruktif, dan variatif.

1.6.3 Bagi Sekolah
(1)

Meningkatan kualitas pembelajaran IPA di sekolah.

(2)

Meningkatkan keterampilan guru untuk menerapkan model pembelajaran
POE dalam kegiatan belajar mengajar IPA di sekolah.

(3)

Menambah inovasi dalam penggunaan model pembelajaran IPA dan
memperbaiki pembelajaran IPA sehingga bisa meningkatkan kualitas proses
dan hasil pembelajaran IPA di sekolah.

BAB 2
KAJIAN PUSTAKA

2.1

Landasan Teori
Dalam landasan teori akan dibahas tentang pengertian belajar dan

pembelajaran, aktivitas belajar, hasil belajar, teori belajar IPA, faktor-faktor yamg
mempengaruhi belajar, karakteristik siswa tingkat sekolah dasar, hakikat IPA,
pembelajaran IPA di SD, model pembelajaran, model pembelajaran POE (PredictObserve-Explain), materi bentuk energi, model pembelajaran konvensional.
2.1.1 Pengertian Belajar dan Pembelajaran
Witherington (t.t) dalam Sukmadinata (2004) dalam Suyono dan Hariyanto
(2014:11) menyatakan bahwa “belajar merupakan perubahan dalam kepribadian,
yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respon yang baru yang berbentuk
keterampilan,

sikap,

kebiasaan,

pengetahuan

dan

kecakapan.”

Belajar

mengandung pengertian terjadinya perubahan dari persepsi perilaku, termasuk
juga perbaikan perilaku, misalnya pemuasan kebutuhan masyarakat dan pribadi
secara lengkap (Hamalik 2012:45). Pendapat hampir sama dinyatakan oleh Crow
and Crow (1958) dalam Sukmadinata (2004) dalam Suyono dan Hariyanto
(2014:12) yang menyatakan “belajar merupakan diperolehnya kebiasaankebiasaan, pengetahuan dan sikap baru.” Selain itu Hilgard (1962) dalam Suyono
dan Hariyanto (2014:12) juga menjelaskan bahwa “belajar adalah suatu
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proses dimana suatu perilaku muncul atau berubah karena adanya respon
terhadap suatu situasi.”
Belajar adalah suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya
sebagai akibat dari pengalaman. Oxford Advanced Learner’s Dictionary (1990)
dalam Suyono dan Hariyanto (2014:12), mendefinisikan “belajar sebagai kegiatan
memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui studi, pengalaman, atau
karena diajar.” Lebih lanjut, Piaget (2010) dalam Wisudawati dan Sulistyowati
(2014:35) menyatakan bahwa belajar adalah proses perubahan konsep. Dalam
proses tersebut, siswa selalu membangun (mengkonstruk) konsep baru melalui
asimilasi dan akomodasi skema mereka. Oleh karena itu, belajar merupakan
proses yang terus menerus tidak berkesudahan. Selain itu Wisudawati dan
Sulistyowati (2014:35) juga menyatakan bahwa “belajar merupakan suatu
perubahan pada individu, bukan sebagai hasil dari perubahan. Perubahan di sini
termasuk penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai/karakter, dan
penggunaan pengetahuan dalam kehidupan sosial.”
Berdasarkan pendapat di atas mengenai pengertian belajar, dapat
disimpulkan bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang
dimana orang tersebut mengalami perubahan sebagai hasil pengalaman
interaksinya dengan lingkungan yang berlangsung selama periode waktu tertentu.
Ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam pengertian belajar menurut Slameto
(2010:3-5) yaitu sebagai berikut:

(1)

Perubahan terjadi secara sadar.
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Ini berarti seseorang yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu
atau sekurang-kurangnya merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan
dalam dirinya.
(2)

Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional.
Satu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan
akan berguna bagi kehidupan atau proses belajar selanjutnya.

(3)

Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif.
Dalam perbuatan belajar, perubahan-perubahan itu senantiasa bertambah
dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya.

(4)

Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara.
Perubahan yang bersifat sementara atau temporer terjadi hanya untuk
beberapa saat saja, seperti berkeringat, keluar air mata, dan bersin tidak
dapat digolongkan sebagai perubahan dalam belajar. Ini berarti bahwa
tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan menetap.

(5)

Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah
Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang
akan dicapai. Perubahan belajar terarah kepada perubahan tingkah laku
yang benar-benar disadari.

(6)

Perubahan mencakup seluruh aspek perilaku.
Jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami
perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, keterampilan,
pengetahuan, dan sebagainya.
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Belajar dan pembelajaran merupakan dua kata yang berbeda. Namun
kedua kata ini sangat erat hubungannya satu sama lain. Belajar erat kaitannya
dengan pembelajaran. Bahkan, kedua kegiatan tersebut saling menunjang dan
saling mempengaruhi satu sama lain. Briggs (1992) dalam Rifa’i dan Anni
(2011:191) mendefinisikan pembelajaran sebagai seperangkat peristiwa yang
mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga siswa itu memperoleh
kemudahan. Suharjo (2006:85) menyebutkan bahwa:
Pembelajaran dapat diartikan dari beberapa sudut pandang. Pertama,
pembelajaran diartikan sebagai kegiatan menyampaikan pesan
berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari guru kepada siswa.
Kedua, pembelajaran dipandang sebagai suatu proses penggunaan
seperangkat keterampilan (teaching as a skill) secara terpadu.
Ketiga, pembelajaran dipandang sebagai suatu seni, yang
mengutamakan penampilan (kinerja) guru secara unik yang berasal
dari sifat-sifat khas, dan perasaan serta naluri guru. Keempat,
pembelajaran dipandang sebagai penciptaan suatu sistem lingkungan
yang memungkinkan terjadinya proses belajar (Suharjo 2006:85).
Gagne (1981) dalam Rifa’i dan Anni (2011:192) menyatakan bahwa
pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal siswa yang dirancang
untuk mendukung proses internal belajar. Rifa’i dan Anni (2011:194) menjelaskan
proses pembelajaran merupakan suatu sistem yang bertujuan menghasilkan
belajar, atau memberikan sarana penting untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Komponen-komponen sistem itu adalah pendidik, siswa, materi pembelajaran,
dan lingkungan belajar yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan
pembelajaran. Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa pembelajaran
bukan merupakan kegiatan yang sederhana. Pembelajaran merupakan suatu
kegiatan yang kompleks karena pembelajaran bukan hanya suatu kegiatan yang
menyampaikan informasi tetapi di dalamnya guru dituntut agar dapat
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mengaplikasikan

keterampilan dasar mengajarnya dan dapat mengkondisikan

lingkungan belajar. Dengan demikian diharapkan siswa dapat belajar secara
efektif dan efisien.
2.1.2 Aktivitas Belajar
Prinsip belajar hakikatnya adalah “learning by doing” maka dari itu perlu
adanya aktivitas di dalam belajar. Sardiman (2011:100) menyatakan “aktivitas
belajar itu adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental.” Berdasarkan
penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa aktivitas belajar adalah kegiatan
berupa fisik maupun mental yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh
ilmu atau kepandaian. Djamarah (2008:38) menyebutkan ada beberapa kegiatan
yang dapat digolongkan sebagai aktivitas belajar, yaitu berupa: (1) mendengarkan;
(2) memandang; (3) meraba, membau, dan mencicip/mengecap; (4) menulis atau
mencatat;

(5)

membaca;

(6)

membuat

ikhtisar

atau

ringkasan

dan

menggarisbawahi; (7) mengamati tabel-tabel, diagram-diagram, dan bagan-bagan;
(8) menyusun paper atau kertas kerja; (9) mengingat; (10) berpikir; dan (11)
latihan atau praktek.
Selain itu Slameto (2010:13) juga menjelaskan “aktivitas belajar
merupakan bagian dari proses belajar baik aktivitas berpikir maupun aktivitas
berbuat.” Materi pelajaran yang diperoleh melalui aktivitasnya sendiri tidak akan
berlalu begitu saja sehingga memberikan kesan kebermaknaan pada siswa
tersebut. Paul B. Diedrich dalam Sardiman (2011:101) mengemukakan bahwa
jenis-jenis aktivitas dalam belajar dibagi menjadi 8 kelompok sebagai berikut:
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(1)

Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya membaca,
memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain.

(2)

Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran,
mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi.

(3)

Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan,
diskusi, musik, pidato.

(4)

Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan,
angket, menyalin.

(5)

Drawing activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta, diagram.

(6)

Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan
percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun,
beternak.

(7)

Mental activities, sebagai contoh misalnya menanggapi, mengingat,
memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan.

(8)

Emotional activities, seperti misalnya menaruh minat, merasa bosan,
gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.
Model pembelajaran POE adalah salah satu pilihan tepat yang dapat

digunakan oleh para pendidik untuk menciptakan suasana belajar yang
menyenangkan dan berkualitas. Melalui model POE siswa dapat ikut langsung
dalam pembelajaran dengan melakukan percobaan-percobaan yang ada dalam
materi. Dengan demikian diharapkan aktivitas siswa dalam pembelajaran akan
meningkat sehingga hasil pembelajaran meningkat pula.
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2.1.3 Hasil Belajar
Sudjana (2011:22) mendefinisikan “hasil belajar adalah kemampuankemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.”
Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami
kegiatan belajar (Rifa’i dan Anni 2011:85). Horward Kingsley (t.t) dalam Sudjana
(2011:22) membagi hasil belajar menjadi tiga macam, yakni (a) keterampilan dan
kebiasaan, (b) pengetahuan dan pengertian, (c) sikap dan cita-cita. Masing-masing
jenis hasil belajar dapat diisi dengan bahan yang telah ditetapkan dalam
kurikulum. Sedangkan Gagne (t.t) dalam Sudjana (2011:22) membagi lima
kategori hasil belajar, yakni (a) informasi verbal, (b) keterampilan intelektual, (c)
strategi kognitif, (d) sikap, dan (e) keterampilan motoris.
Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, baik
tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan
klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis
besar membaginya menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah
afektif, dan ranah psikomotoris (Sudjana 2011:22).
1) Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri
dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis,
sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah dan
keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. 2) Ranah afektif
berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni penerimaan, jawaban
atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. 3) Ranah psikomotoris
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berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada
enam aspek ranah psikomotoris, yakni gerakan refleks, keterampilan gerakan
dasar,

kemampuan

perceptual,

keharmonisan

atau

ketepatan,

gerakan

keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif.
Dari ketiga ranah tersebut, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai
oleh para guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam
menguasai isi bahan pengajaran. Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan
pada hasil belajar ranah kognitif, yakni perubahan perilaku dan pemahaman siswa
terhadap mata pelajaran IPA materi Bentuk Energi.
2.1.4 Teori Belajar IPA
Menurut Wisudawati dan Sulistyowati (2014:40-5) beberapa teori belajar
yang digunakan dalam pembelajaran IPA yaitu teori disiplin mental,
behaviorisme, perubahan konsep, konstruktivisme, belajar bermakna (Ausubel),
dan skema. Sedangkan Haryono (2013:49) menyatakan di dalam pembelajaran
IPA teori belajar yang menonjol adalah teori kognitivisme dan teori
konstruktivisme. Teori belajar yang sesuai dengan model POE adalah teori
konstruktivisme. Teori konstruktivisme menekankan bahwa individu tidak
menerima begitu saja ide-ide dari orang lain tetapi membangun sendiri dalam
pikiran mereka ide-ide tentang peristiwa alam dari pengalaman sebelum mereka
mendapat pelajaran IPA di sekolah (Haryono 2013:50). Jadi pengajaran IPA yang
telah didapatkan siswa beserta ide-ide yang telah dibentuk siswa akan disimpan
dalam struktur kognitif mereka sendiri. Richartson (t.t) dalam Hidayati (2011)
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dalam Haryono (2013:51) menjelaskan bahwa teori konstruktivisme memandang
pembentukan

pengetahuan

sepenuhnya

persoalan

individu.

Berdasarkan

penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan di dalam teori konstruktivisme
peran siswa itu sendiri dalam proses pembentukan pengetahuan sangat penting.
Siswa dituntut untuk bertanggung jawab terhadap peristiwa belajar dan hasil
belajarnya.
2.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar
Slameto (2010:54-72) menggolongkan faktor-faktor yang mempengaruhi
belajar ada dua yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor
yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah
faktor yang ada di luar individu.
2.1.5.1 Faktor Intern
Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam individu yang sedang
belajar. Faktor intern digolongkan menjadi tiga faktor, yaitu:
2.1.5.1.1 Faktor Jasmaniah
Faktor jasmaniah mencakup dua faktor, yaitu faktor kesehatan, dan cacat
tubuh.
(1)

Faktor Kesehatan
Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang
terganggu, selain itu juga ia akan cepat lelah dan kurang bersemangat dalam
belajar.
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(2)

Cacat Tubuh
Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar. Jika seseorang mengalami
cacat tubuh maka hendaknya ia belajar pada lembaga pendidikan khusus.

2.1.5.1.2 Faktor Psikologis
Dalam faktor psikologis terdapat beberapa faktor yaitu faktor intelegensi,
perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan.
(1)

Inteligensi
Inteligensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu
kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan kedalam situasi yang baru
dengan cepat dan efektif, mengetahui atau menggunakan konsep-konsep
yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan
cepat.

(2)

Perhatian
Perhatian menurut Gazali adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa
itupun semata-mata tertuju kepada suatu objek (benda/hal) atau sekumpulan
objek. Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus
mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajari, jika bahan pelajaran
tidak menjadi bahan perhatian siswa, maka akan timbul kebosanan,
sehingga ia tidak lagi suka belajar.

(3)

Minat
Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang
dipelajari tidak sesuai minat, siswa tidak akan belajar dengan sebaikbaiknya, karena tidak ada daya tarik baginya.
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(4)

Bakat
Bakat atau aptitude menurut Hilgard (1962) adalah “the capacity to learn”.
Dengan perkataan lain bakat adalah kemampuan untuk belajar.

(5)

Motif
Jamies Drever (1952) menerangkan bahwa motif erat sekali hubungannya
dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam proses belajar haruslah
diperhatikan apa yang dapat mendorong siswa agar dapat belajar dengan
baik atau padanya mempunyai motif untuk berpikir dan memusatkan
perhatian, merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan
atau menunjang belajar.

(6)

Kematangan
Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang,
dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru.

(7)

Kesiapan
Kesiapan

atau

readiness

menurut

Jamies

Drever

(1952)

adalah

Preparedness to respond or react. Kesiapan adalah kesediaan untuk
memberi repon atau bereaksi. Kesiapan itu perlu diperhatikan dalam proses
belajar, karena jika siswa belajar dan padanya sudah ada kesiapan, maka
hasil belajarnya akan lebih baik.
2.1.5.1.3 Faktor Kelelahan
Kelelahan itu mempengaruhi belajar. Agar siswa dapat belajar dengan baik
harus menghindari jangan sampai terjadi kelelahan dalam belajarnya. Faktor
kelelahan meliputi:
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(1)

Kelelahan jasmani
Kelelahan jasmani dapat dilihat dengan lemah lunglainya tubuh dan timbul
kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Kelelahan jasmani terjadi
karena kekacauan substansi sisa pembakaran di dalam tubuh, sehingga
darah tidak/kurang lancar pada bagian-bagian tertentu.

(2)

Kelelahan rohani
Kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan,
sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. Kelelahan
ini dapat terjadi secara terus menerus memikirkan masalah yang dianggap
berat tanpa istirahat, menghadapi hal-hal yang selalu sama atau konstan
tanpa ada variasi, dan mengerjakan sesuatu karena terpaksa dan tidak sesuai
dengan bakat, minat dan perhatiannya.

2.1.5.2 Faktor Ekstern
Faktor ekstern merupakan faktor yang berada di luar diri individu yang
sedang belajar. Faktor ekstern, meliputi tiga faktor keluarga, sekolah, dan
masyarakat.
2.1.5.2.1 Faktor Keluarga
Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa: cara
orangtua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga, dan
faktor masyarakat.
(1)

Cara Orang Tua Mendidik
Cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruhnya terhadap belajar
anaknya. Hal ini jelas dan dipertegas oleh Sutjipto Wirowidjojo dengan
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pernyataanya yang menyatakan bahwa: keluarga adalah lembaga pendidikan
yang pertama dan utama.
(2)

Relasi Antar Anggota Keluarga
Relasi antar anggota keluarga terpenting adalah relasi orang tua dengan
anaknya. Selain itu relasi anak dengan saudaranya atau anggota keluarga
yang lain pun turut mempengaruhi belajar anak.

(3)

Suasana Rumah
Suasana rumah dimaksudkan sebagai situasi atau kejadian-kejadian yang
sering terjadi di dalam keluarga dimana anak berada dan belajar. Agar anak
dapat belajar dengan baik perlulah diciptakan suasana rumah yang tenang
dan tenteram karena hal tersebut anak dapat belajar dengan baik.

(4)

Keadaan Ekonomi Keluarga
Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. Anak
yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, misal
makan, pakaian, perlindungan kesehatan, juga membutuhkan fasilitas
belajar.

(5)

Pengertian Orang Tua
Anak belajar perlu dorongan dan pengertian dari orang tua. Bila anak
sedang belajar jangan diganggu dengan tugas-tugas di rumah. Kadangkadang anak mengalami lemah semangat, orang tua wajib memberi
pengertian dan mendorongnya, membantu sedapat mungkin kesulitan yang
dialami anak di sekolah. Kalau perlu menghubungi guru anaknya, untuk
mengetahui perkembangannya.
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(6)

Latar Belakang Kebudayaan
Tingkat pendidikan atau kebiasaan didalam keluarga mempengaruhi sikap
anak dalam belajar. Perlu kepada anak ditanamkan kebiasaan-kebiasaan
yang baik, agar mendorong semangat anak untuk belajar.

2.1.5.2.2 Faktor Sekolah
Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup metode
mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi antar siswa, disiplin
sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode
belajar dan tugas rumah.
2.1.5.2.3 Faktor Masyarakat
Kehidupan masyarakat disekitar siswa juga berpengaruh terhadap belajar
siswa. Kondisi masyarakat yang memiliki masyarakat terpelajar memberikan
pengaruh positif terhadap siswa sehingga dapat belajar dengan baik.
2.1.6 Karakteristik Siswa Tingkat Sekolah Dasar
Mengenal dan memahami siswa merupakan salah satu kriteria guru yang
baik. Dengan mengenal dan memahami siswanya guru dapat memberikan
pendidikan dan pembelajaran. Menjadi seorang guru, terutama guru sekolah dasar
harus mengenal benar karakteristik siswa SD. Dengan begitu diharapkan guru
dapat menggunakan model pembelajaran yang tepat, sesuai dengan karakteristik
siswa SD. Desmita (2012:35-6) berpendapat bahwa anak-anak usia sekolah ini
memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak yang usianya lebih muda.
Ia senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang
merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Oleh sebab itu, guru
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hendaknya mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan,
mengusahakan siswa berpindah atau bergerak, bekerja atau belajar dalam
kelompok, serta memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam
pembelajaran.
Havighurst

(t.t)

dalam

Desmita

(2012:35)

menyebutkan

tugas

perkembangan anak usia sekolah dasar meliputi:
(1)

Menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan
aktivitas fisik.

(2)

Membina hidup sehat.

(3)

Belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok.

(4)

Belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin.

(5)

Belajar membaca, menulis, dan berhitung agar mampu berpartisipasi dalam
masyarakat.

(6)

Memperoleh sejumlah konsep yang diperlukan untuk berpikir efektif.

(7)

Mengembangkan kata hati, moral dan nilai-nilai.

(8)

Mencapai kemandirian pribadi.
Selain itu Sapriati dkk (2011: 2.5) menjelaskan bahwa “siswa SD pada

umumnya berada dalam usia yang masih senang bermain, senang melakukan
kegiatan, memiliki rasa ingin tahu yang besar.” Jadi, siswa SD memiliki keinginan
yang tinggi untuk memenuhi rasa ingin tahunya. Mereka juga tertarik untuk
melakukan penggalian, melakukan kegiatan, melakukan permainan, dan
mendapatkan pengalaman yang bervariasi.
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2.1.7 Hakikat IPA
“IPA meliputi alam semesta keseluruhan, benda-benda yang ada di
permukaan bumi, di dalam perut bumi dan di luar angkasa, baik yang dapat
diamati indera maupun yang tidak dapat diamati dengan indera” (Trianto
2014:141). Samatowa (2011:3) menyebutkan “ilmu pengetahuan alam merupakan
terjemahan kata-kata dalam bahasa inggris yaitu natural sciene, artinya ilmu
pengetahuan alam.” IPA membahas tentang gejala-gejala alam yang disusun
secara sistematis yang didasari pada hasil percobaan dan pengamatan yang
dilakukan oleh manusia.
Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Powler (t.t) dalam Winaputra
(1992) dalam Samatowa (2011:3) menyatakan IPA merupakan ilmu yang
berhubungan dengan gejala alam dan kebendaan yang sistematis yang tersusun
secara teratur, berlaku umum yang berupa kumpulan dari hasil observasi dan
eksperimen/sistematis (teratur). Artinya pengetahuan itu tersusun dalam suatu
sistem, tidak berdiri sendiri, satu dengan lainnya saling berkaitan, saling
menjelaskan sehingga seluruhnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Sedangkan
berlaku umum artinya pengetahuan itu tidak hanya berlaku atau oleh seseorang
atau beberapa orang dengan cara eksperimentasi yang sama akan memperoleh
hasil yang sama atau konsisten.
Hendro Darmodjo (1992) dalam Samatowa (2011:2) mengemukakan “IPA
adalah pengetahuan yang rasional dan obyektif tentang alam semesta dan segala
isinya.” Rasional artinya masuk akal atau logis, dapat diterima oleh akal sehat.
Objektif artinya sesuai dengan objeknya, sesuai dengan kenyataan atau sesuai
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dengan pengalaman. Maka dari itu dalam proses belajar IPA lebih ditekankan pada
keterampilan proses, sehingga dalam belajar IPA siswa dapat menemukan faktafakta, membangun konsep-konsep, teori-teori dan sikap ilmiah siswa itu sendiri
yang akhirnya dapat berpengaruh positif terhadap kualitas proses pendidikan
maupun produk pendidikan (Trianto 2014: 143).
2.1.8 Pembelajaran IPA di SD
Ruang lingkup bahan kajian IPA di SD secara umum meliputi dua aspek
yaitu kerja ilmiah serta pemahaman konsep dan penerapannya (terdiri atas mahluk
hidup dan proses kehidupan; benda atau materi; sifat-sifat dan kegunaannya; bumi
dan alam semesta; serta sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat) (Sapriati
2011:2.5).
Samatowa (2011:6) menjelaskan beberapa alasan IPA perlu dibelajarkan di
SD yaitu : (1) Bahwa IPA berfaedah bagi suatu bangsa. Kesejahteraan materiil
suatu bangsa banyak sekali bergantung pada kemampuan bangsa itu dalam bidang
IPA, sebab IPA merupakan dasar teknologi, dan disebut-sebut sebagai tulang
punggung pembangunan. (2) Bila IPA diajarkan dengan cara yang tepat, maka IPA
merupakan suatu mata pelajaran yang memberikan kesempatan berpikir kritis,
misalnya IPA diajarkan dengan mengikuti metode “menemukan sendiri”. (3) Bila
IPA diajarkan melalui percobaan-percobaan yang dilakukan sendiri oleh anak,
maka IPA tidaklah merupakan mata pelajaran yang bersifat hafalan belaka. (4)
Mata pelajaran ini mempunyai nilai-nilai pendidikan yaitu mempunyai potensi
yang dapat membentuk kepribadian anak secara keseluruhan.
Paolo dan Marten (t.t) dalam (Carin:1993) dalam Samatowa (2011:5)

31
mendefinisikan keterampilan proses sains adalah sebagai berikut: (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. Paolo dan Marten
(t.t) dalam Samatowa (2011:6) juga menegaskan bahwa:
Dalam IPA tercakup juga coba-coba dan melakukan kesalahan, gagal
dan mencoba lagi. IPA tidak menyediakan semua jawaban untuk
semua masalah yang kita ajukan. Dalam IPA anak-anak dan kita
harus bersikap skeptis sehingga kita selalu siap untuk memodifikasi
model-model yang kita punyai tentang alam ini sejalan dengan
penemuan-penemuan baru yang kita dapatkan.
Jadi dapat dikatakan bahwa pembelajaran IPA di SD diharapkan akan
memunculkan rasa ingin tahu pada siswa secara alami sehingga mereka akan
memiliki modal untuk mengembangkan kemampuan bertanya. Seiring dengan
berkembangnya kemampuan bertanya diharapkan pula berkembang kemampuan
mencari jawaban berdasarkan bukti serta mengembangkan cara berpikir ilmiah.
Fokus pembelajaran IPA di SD hendaknya ditujukan untuk memupuk minat dan
mengembangkan pengalaman siswa terhadap lingkungan di sekitarnya.
2.1.9 Model Pembelajaran
Model-model pembelajaran biasanya disusun berdasarkan berbagi prinsip
atau teori pengetahuan. Para ahli menyusun model pembelajaran berdasarkan
prinsip-prinsip pembelajaran, teori-teori psikologis, sosiologis, analisis sistem,
atau teori-teori lain yang mendukung (Joyce & Weil: 1980) dalam Rusman
(2013:132-3). Joyce & Weil mempelajari model-model pembelajaran berdasarkan
teori belajar yang dikelompokkan menjadi empat model pembelajaran. Model
tersebut merupakan pola umum perilaku pembelajaran untuk mencapai tujuan
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pembelajaran yang diharapkan. Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan,
artinya para guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien
untuk mencapai tujuan pendidikannya. Tobing, dkk (1990) dalam Indrawati dan
Wanwan (2009:36) mengidentifikasi lima karakteristik suatu model pembelajaran
yang baik, yang meliputi berikut ini.
(1)

Prosedur Ilmiah
Suatu model pembelajaran harus memiliki suatu prosedur yang sistematik
untuk mengubah tingkah laku siswa atau memiliki sintaks yang merupakan
urutan langkah-langkah pembelajaran yang yang dilakukan guru-peserta
didik.

(2)

Spesifikasi hasil belajar yang direncanakan
Suatu model pembelajaran menyebutkan hasil-hasil belajar secara rinci
mengenai penampilan siswa.

(3)

Spesifikasi lingkungan belajar
Suatu model pembelajaran menyebutkan secara tegas kondisi lingkungan
dimana respon siswa diobservasi.

(4)

Kriteria penampilan
Suatu model pembelajaran merujuk pada kriteria penerimaan penampilan
yang diharapkan dari para siswa. Model pembelajaran merencanakan
tingkah laku yang diharapkan dari siswa yang dapat didemonstrasikannya
setelah langkah-langkah mengajar tertentu.

(5)

Cara-cara pelaksanaannya
Semua model pembelajaran menyebutkan mekanisme yang menunjukkan
reaksi siswa dan interaksinya dengan lingkungan.
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Bruce dan Weil (1980 dan 1992) dalam Indrawati dan Wanwan (2013:289) mengidentifikasi karakteristik model pembelajaran ke dalam aspek-aspek
berikut.
(1)

Sintaks
Suatu model pembelajaran memiliki sintaks atau urutan atau tahap-tahap
kegiatan belajar yang diistilahkan dengan fase yang menggambarkan
bagaimana model tersebut bekerja dalam praktiknya, misalnya bagaimana
memulai pembelajaran, bagaimana memfasilitasi siswa dalam menggunakan
sumber belajar.

(2)

Sistem sosial
Sistem sosial menggambarkan bentuk kerj sama antara guru-siswa dalam
pembelajaran atau peran-peran guru dan siswa dan hubungannya satu sama
lain serta jenis-jenis

aturan-aturan

yang harus diterapkan.

Peran

kepemimpinan guru bervariasi dalam suatu model ke model pembelajaran
lainnya. Dalam beberapa model pembelajaran, guru bertindak sebagai pusat
kegiatan dan sumber belajar (hal ini berlaku pada model yang terstruktur
tinggi), namun dalam model pembelajaran yang terstruktur sedang peran
guru dan siswa seimbang. Setiap model memberikan peran yang berbeda
pada guru dan siswa.
(3)

Prinsip reaksi
Prinsip reaksi menunjukkan kepada guru bagaimana cara menghargai atau
menilai siswa dan bagaimana menanggapi apa yang dilakukan oleh siswa.
Sebagai contoh, dalam suatu situasi belajar, guru memberi penghargaan atas
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kegiatan yang dilakukan siswa atau mengambil sikap netral.
(4)

Sistem pendukung menggambarkan kondisi-kondisi yang diperlukan untuk
mendukung keterlaksanaan model pembelajaran, termasuk sarana dan
prasarana, misalnya alat dan bahan, kesiapan guru, serta kesiapan siswa.

(5)

Dampak pembelajaran langsung dan iringan
Dampak pembelajaran langsung merupakan hasil belajar yang dicapai
dengan cara mengarahkan para siswa pada tujuan yang

diharapkan

sedangkan dampak iringan adalah hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh
suatu proses pembelajaran sebagai akibat terciptanya suasana belajar yang
dialami langsung oleh siswa.
2.1.10 Model Pembelajaran POE (Predict-Observe-Explain)
Indrawati dan Setiawan (2009:45) menyebutkan bahwa “POE adalah
singkatan dari Predict-Observe-Explain”. Joyce dan Weil maupun Arends
menggolongkan POE sebagai model pembelajaran dengan melihat sintaksnya
yang ketat (Warsono dan Hariyanto 2013:171). Melalui POE, guru menggali
pemahaman siswa dengan cara meminta mereka untuk melaksanakan tiga tugas
utama, yaitu prediksi, observasi, dan memberikan penjelasan (Haryono 2013:107).
POE dilandasi oleh teori pembelajaran konstruktivisme yang beranggapan bahwa
melalui kegiatan melakukan prediksi, observasi, dan menerangkan sesuatu hasil
pengamatan, maka struktur kognitifnya akan terbentuk dengan baik (Warsono dan
Hariyanto 2013:93). Seperti yang dikemukakan Wu dan Tsai (2005:113-4), bahwa
POE dilandasi oleh teori pembelajaran konstruktivisme yakni dengan menggali
pengetahuan yang telah diperoleh atau dimiliki siswa sebelumnya dan kemudian
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menginterpretasikannya.
Model pembelajaran POE adalah salah satu pilihan tepat yang dapat
digunakan oleh para pendidik untuk menciptakan suasana belajar yang
menyenangkan dan berkualitas. Model POE merupakan model pembelajaran yang
dikembangkan dalam pendidikan sains. Melalui model POE siswa dapat ikut
langsung dalam pembelajaran dengan melakukan percobaan-percobaan yang ada
dalam materi. Dalam pembelajaran POE ini siswa dibagi menjadi kelompokkelompok kecil dengan anggota kelompok antara 4-5 orang. Haryono (2013:1078) menyebutkan bahwa di dalam model POE, siswa memiliki 3 tugas sebagai
berikut:
(1)

Predict
Pada tahap ini, mintalah siswa untuk mengamati apa yang akan
didemonstrasikan.

Mintalah

didemonstrasikan,

kemudian

mereka
mereka

mengamati
memprediksi

fenomena
hasilnya

yang
dan

mempertimbangkan hasil prediksinya.
(2)

Observe
Pada tahap ini, guru melaksanakan kegiatan kemudian dilanjutkan oleh
siswa, menunjukkan proses atau demonstrasi dan mintalah siswa untuk
mencatat apa yang akan terjadi.

(3)

Explain
Pada tahap ini, guru meminta siswa untuk mengajukan hipotesis mengenai
mengapa terjadi seperti yang mereka lakukan dan menjelaskan
perbedaan antara prediksi yang dibuatnya dengan hasil observasinya.
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Langkah-langkah pembelajaran POE, yaitu :
(1)

Predict, atau membuat prediksi, membuat dugaan sementara terhadap suatu
topik pembelajaran. Dalam proses KBM siswa diberi pertanyaan (tebak
duga-predict).

(2)

Observe, melakukan penelitian, pengamatan apa yang terjadi. Pertanyaan
pokok dalam observasi adalah apakah prediksinya memang terjadi atau
tidak. Siswa diajak untuk melakukan eksperimen berkaitan dengan topik
pembelajaran yang berlangsung. Siswa mengamati apa yang terjadi. Dapat
juga melakukan penguatan bila diperlukan. Hal penting dari langkah ini
adalah untuk menguji apakah dugaan mereka benar atau salah.

(3)

Explain, memberi penjelasan. Penjelasan terutama tentang kesesuaian antara
dugaan/prediksi dengan yang sungguh terjadi. Bila dugaan siswa ternyata
terjadi dalam eksperimen, guru tinggal merangkum dan memberi penjelasan
untuk menguatkan hasil eksperimen yang dilakukan. Bila dugaan siswa
tidak terjadi dalam eksperimen yang dilakukan maka guru membantu siswa
mencari penjelasan mengapa dugaan itu tidak benar. Guru dapat membantu
siswa untuk mengubah dugaannya dan membenarkan dugaan yang semula
tidak benar.
Pembelajaran

dengan

menggunakan

model

POE

sesuai

dengan

karakteristik siswa tingkat SD yakni senang bermain, bergerak, bekerja dalam
kelompok, dan merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Penerapan
model POE diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang interaktif dan
aktif karena melatih siswa berinteraksi antara satu dengan yang lainnya serta
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meningkatkan hasil belajar siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai
dengan optimal.
2.1.11

Materi Bentuk Energi
Materi yang akan digunakan peneliti dalam penelitian yaitu materi Bentuk

Energi. Materi ini adalah materi kelas III semester 2. Standar kompetensi 4:
memahami berbagai cara gerak benda, hubungan dengan Energi, dan sumber
energi. Kompetensi dasar 4.2: Mendiskripsikan hasil pengamatan tentang
pengaruh energi panas, gerak, dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Materi
Bentuk Energi menuntut guru dan siswa untuk melakukan percobaan-percobaan
yang membuktikan bahwa energi itu memiliki pengaruh dalam kehidupan
manusia sehari-hari. Tidak ada yang dapat hidup, bergerak, dan bekerja tanpa
energi karena energi sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Energi
tidak dapat kita lihat secara langsung sehingga untuk mengukur energi yang
digunakan tidak dapat dilakukan secara langsung. Mengukur energi secara tidak
langsung adalah dengan cara mengamati pengaruh yang ditimbulkan oleh energi
itu pada suatu benda. Misalnya, energi panas dapat menyebabkan suhu benda
meningkat (makin panas). Selain energi panas masih ada bentuk-bentuk energi
lain yang ada di alam ini, misalnya energi bunyi, enegi cahaya dan energi gerak.
Bentuk-bentuk energi tersebut sangat berpengaruh bagi manusia di dalam
kehidupannya sehari-hari. Banyak manfaat yang diperoleh manusia dari berbagai
bentuk enegi yang ada di alam ini.
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2.1.12

Model Pembelajaran Konvensional
Model konvensional sering disebut dengan model tradisional. Model ini

dikembangkan oleh Glaser (1962) dalam Muchith (2008:134), dengan melibatkan
empat bagian atau komponen, yaitu (1) Instructional objective, (2) Enterring
behaviour, (3) Instructional procedure, dan (4) Performance assessment. Sampai
saat ini masih banyak guru yang menerapkan model pembelajaran konvensional
dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukannya. Model pembelajaran
konvensional ini banyak menitik beratkan upaya atau proses menghabiskan materi
pelajaran, sehingga model konvensional lebih berorientasi menghabiskan materi p
elajaran (Muchith 2008:14).
Pembelajaran konvensional menghendaki pembelajaran yang berpusat
pada guru. Pembelajaran tersebut merupakan pilihan bagi guru yang
menggunakan pendekatan aliran filsafat realisme (Ruhimat, dkk 2011:191).
Ruhimat, dkk (2011:191) menjelaskan bahwa pembelajaran dalam paham
realisme adalah kegiatan guru dalam menciptakan kondisi lingkungan dengan
displin tertentu untuk dialami siswa, agar siswa menguasai pengetahuan yang
esensisal dan terbentuk kebiasaan-kebiasaan, sehingga dapat menyesuaikan diri
dengan lingkungan alam dan lingkungan sosialnya, serta mampu melaksanakan
tanggung jawab sosial. Guru memegang peran yang sangat penting dalam model
pembelajaran konvensional. Guru lebih banyak aktif dalam kelas daripada siswa.
Jadi, model pembelajaran konvensional merupakan model pembelajaran yang
berpusat pada guru (teacher centered). Model pembelajaran konvensional meliputi
ceramah, tanya jawab, demonstrasi dan penugasan.
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2.2.

Kajian Empiris
Beberapa hasil penelitian yang mendukung pada penelitian ini diantaranya

adalah:
(1)

Nugraheni (2011) dengan judul “Penerapan Model POE (Predict, Observe,
Explain) untuk Meningkatkan Pembelajaran IPA Siswa Kelas III SDN
Karangbesuki 4 Malang.” Subyek penelitian ini adalah siswa kelas III
sebanyak 21 siswa, dengan siswa laki-laki sebanyak 12 siswa dan 9 siswa
perempuan. Rancangan penelitian yang digunakan adalah PTK dalam
bentuk kolaboratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan
model POE dapat meningkatkan pembelajaran IPA. Terbukti pada
pembelajaran yang sudah dilaksanakan, siswa terlibat langsung dalam
pembelajarannya sedangkan guru hanya sebagai fasilitator dan motivator.
Prosentase untuk keberhasilan guru dalam menerapkan model pada siklus 1
mencapai 93,39% dan meningkat pada siklus 2 menjadi 100%. Nilai ratarata aktivitas belajar siswa pada siklus I adalah 70,50 dengan kriteria
memuaskan dan pada siklus II rata-rata aktivitas belajar meningkat menjadi
77,22 dengan kriteria memuaskan. Hasil belajar siswa juga mengalami
peningkatan. Prosentase ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I sebesar
57,14% dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa 73,81 dan pada siklus II
prosentase meningkatan menjadi 85,71% dengan nilai rata-rata 79,91.

(2)

Sari (2014) dengan judul “ Keefektifan Model Pembelajaran POE (PredictObserve-Explain) terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Ipa Materi
Perubahan Sifat Benda Pada Siswa Kelas V SD Negeri Kejambon 4 Kota
Tegal.” Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V SD Negeri
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Kejambon 4 dan 10 Kota Tegal tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 58
siswa. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
probability sampling dengan metode simple random sampling. Kemudian,
diperoleh sampel yang berasal dari kelas V SD Negeri kejambon 4 sebagai
kelas eksperimen sejumlah 21 siswa dan kelas V SD Negeri Kejambon 10
sebagai kelas kontrol sejumlah 31 siswa. Teknik analisis data yang
digunakan meliputi uji normalitas, homogenitas, dan analisis akhir.
Pengujian analisis akhir atau hipotesis penelitian menggunakan uji-t.
Berdasarkan hasil uji hipotesis data aktivitas belajar siswa dengan
perhitungan menggunakan uji hipotesis komparatif dua sampel independen
diperoleh 22,341 > 1,676 (t hitung > t tabel) sehingga Ha diterima dan Ho
ditolak, atau aktivitas belajar IPA siswa dengan penerapan model POE lebih
tinggi daripada aktivitas belajar IPA siswa dengan penerapan model
pembelajaran konvensional. Selanjutnya, Berdasarkan hasil uji hipotesis
data hasil belajar siswa dengan perhitungan menggunakan uji hipotesis
komparatif dua sampel independen diperoleh 2,485 > 1,676 (t hitung > t
tabel), maka Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan kata lain, hasil belajar IPA
siswa dengan penerapan model POE lebih tinggi daripada hasil belajar IPA
siswa dengan penerapan model pembelajaran konvensional.
(3)

Permatasari (2011) dengan judul “Keefektifan Model Pembelajaran PredictObserve-Explain (POE) Berbasis Kontekstual dalam Peningkatan Aktivitas
dan Hasil Belajar Siswa SMP Kelas VIII Pada Pokok Bahasan Tekanan.”
Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen dengan desain control
group pre-test post-test. Populasi penelitian ini adalah semua siswa kelas
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VIII SMP Negeri 1 Rembang yang terdiri dari delapan kelas. Sampel dipilih
secara purposif sampling diperoleh siswa kelas VIII G sebagai kelas
eksperimen dan kelas VIII E sebagai kelas kontrol. Analisis data yang
digunakan adalah t test dan faktor gain <g>. Pengumpulan data
menggunakan metode dokumentasi, test, dan lembar observasi. Hasil
penelitian dengan teknik uji t pihak kanan dengan taraf signifikan 5%,
diperoleh t hitung= 2,822 untuk aktivitas siswa dan t hitung= 4,155 untuk
hasil belajar Nilai t hitung lebih besar dari t tabel=1,669. Selain itu, dengan
teknik uji gain <g>, diperoleh peningkatan pemahaman pada kelas
eksperimen dan kelas kontrol yaitu sebesar 0,530 dan 0,444. Hal ini
menunjukkan bahwa penggunaan model POE berbasis konstektual lebih
efektif untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. Pada uji keefektifan
model pembelajaran yang digunakan adalah nilai post-test kelas eksperimen
yang dibandingkan dengan KKM mata pelajaran IPA, diperoleh t hitung
lebih besar dari t tabel dengan t hitung sebesar 6,840 dan t tabel sebesar
2,034. Hal ini menunjukan bahwa model pembelajaran POE berbasis
kontekstual efektif digunakan dalam pembelajaran fisika bab tekanan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan
model

Predict-Observe-Explain

(POE)

berbasis

kontekstual

dapat

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar, serta efektif digunakan dalam
meningkatkan pemahaman tekanan SMP kelas VIII.
(4)

Hardiyanti (2014) dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Predict,
Observe, and Explanation terhadap Hasil Belajar Siswa Dalam Materi
Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit di Kelas X SMA Negeri 10 Kota
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Jambi.” Jenis penelitian yang digunakan yaitu Quasi Experimental Design
dengan desain Nonequivalent Pretest-Posttest Control Group Design.
Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji normalitas, uji
homogenitas, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa
selisih rata-rata nilai pretest dan posttest kelas kontrol sebesar 49,76 dan
kelas eksperimen sebesar 54,78. Pada uji hipotesis diperoleh hasil analisis
thitung=2,34 dan tttabel= 1,661 atau thit>ttab. Maka hipotesis penelitian (H1)
diterima atau disetujui. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan model
Predict, Observe and Explanation (POE) memberikan pengaruh yang lebih
baik terhadap hasil belajar kimia siswa pada materi larutan elektrolit dan
nonelektrolit kelas X SMAN 10 Kota Jambi.
(5)

Nurlatifah (2014) dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran PredictObserve-Explain (POE) untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada
Pembelajaran IPA tentang Alat Peredaran Darah Manusia: PTK di Kelas V
SD Negeri 3 Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat Tahun Ajaran
2013/2014.” Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus. Hasil
penelitian dengan menerapkan model pembelajaran POE menunjukkan
adanya peningkatan terhadap motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Pada
siklus I rata-rata motivasi mencapai 64,1% dengan kriteria cukup. Pada
siklus II rata-rata motivasi menjadi 77,0 % dengan kriteria baik. Sedangkan
hasil belajar pada siklus I rata-rata kelas mencapai 67,2 % dengan jumlah
siswa yang belum tuntas sebanyak 26,6 % atau 12 orang dan jumlah siswa
yang tuntas sebanyak 73,3 % atau 33 orang.Pada siklus II nilai rata-rata
kelas siswa meningkat menjadi 78,1% dengan jumlah siswa yang belum
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tuntas 11,1 % atau 5 orang dan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 88,8 %
atau 40 orang. Dengan demikian, penerapan model pembelajaran POE pada
pembelajaran IPA tentang alat peredaran darah manusia di kelas V dapat
meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa.
(6)

Yupani, Garminah, dan Mahadewi (2013) dengan judul “Pengaruh Model
Pembelajaran

Predict-Observe-Explain

(POE)

Berbantuan

Materi

Bermuatan Kearifan Lokal Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV di
Gugus III Kecamatan Jembrana Tahun Pelajaran 2012/2013.” Penelitian ini
adalah penelitian eksperimen semu dengan rancangan nonequivalent posttest only control group design. Populasi penelitian berjumlah 9 kelas dan
sampel yang digunakan 2 kelas. Data hasil belajar IPA, dikumpulkan dengan
metode tes.Instrument yang digunakan adalah tes objektif pilihan ganda.
Data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan statistik
inferensial dengan uji-t. Hasil penelitianmenunjukkan terdapat perbedaan
yang signifikan antara kelompok siswa yang menggunakan model
pembelajaran Predict-Observe-Explain (POE) berbantuan materi bermuatan
kearifan lokal dengan kelompok siswa yang menggunakan model
pembelajaran konvensional. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji hipotesis
menggunakan uji-t, karena thitung lebih besar dari ttabel (thitung = 3,81 > ttabel
= 2,000) dan rerata kelompok eksperimen lebih tinggi dari rerata kelompok
kontrol ( X rata-rata eksperimen = 21,4 > X rata-rata kontol = 17,3). Dengan
demikian model pembelajaran Predict-Observe-Explain (POE) berbantuan
materi bermuatan kearifan lokal berpengaruh terhadap hasil belajar IPA pada
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siswa kelas IV di Gugus III Kecamatan Jembrana tahun pelajaran
2012/2013.
(7)

Prabawa, Suarni, dan Margunayasa (2013) dengan judul “Pengaruh Model
Pembelajaran Predict-Observe-Explain terhadap Hasil Belajar IPA Siswa
Kelas IV SDN di Desa Ringkdit”. Jenis penelitian ini adalah quasi
experiment dengan rancangan The Posttest-Only Control Group Design.
Sampel penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 4 dan 5 Ringdikit semester
ganjil tahun pelajaran 2012/2013. Sampel diambil dengan cara random
sampling dan berjumlah 36 siswa dalam 2 kelas. Hasil belajar IPA dalam
penelitian ini dikumpulkan dengan tes hasil belajar IPA berbentuk objektif
yang terdiri dari 30 butir tes. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) ratarata hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran

dengan model

pembelajaran Predict-Observe-Explain sebesar 23,83 termasuk dalam
kategori tinggi, (2) rata-rata hasil belajar siswa yang mengikuti
pembelajaran konvensional sebesar 16,67 termasuk dalam kategori sedang,
(3) terdapat perbedaan hasil belajar secara signifikan antara siswa yang
belajar mengikuti model pembelajaran Predict-Observe-Explain dengan
siswa yang belajar mengikuti pembelajaran konvensional. Siswa yang
belajar

mengikuti

model

pembelajaran

Predict-Observe-Explain

menunjukkan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang
belajar mengikuti pembelajaran konvensional. Dengan demikian, model
pembelajaran Predict-Observe-Explain berpengaruh terhadap hasil belajar
IPA siswa kelas IV SDN di desa Ringdikit.
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(8)

Yuvita (2013), dengan judul “ Pengaruh Model POE (Predict-ObserveExplain) dengan Performance Assessment terhadap Hasil Belajar Biologi
Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Arjasa Jember”. Penelitian ini adalah
penelitian quasi eksperimental pendidikan. Hasil yang diperoleh dalam
penelitian ini adalah aktivitas dan hasil belajar siswa yang signifikan di
kelas eksperimen (VII B). Secara klasikal, keaktifan siswa kelas eksperimen
memiliki rerata selisih yang lebih tinggi (77,78) dibandingkan dengan rerata
selisih kelas kontrol (69,25). Hasil analisis menggunakan uji t (independent
sample t test) menunjukkan nilai probabilitas P < 0,05 sehingga dapat
dikatakan bahwa terdapat perbedaan perlakuan yang signifikan terhadap
nilai keaktifan siswa. Aspek kognitif berupa nilai pre-test, dan post-test.
Rerata selisih nilai pre-test dan post-test antara siswa kelas eksperimen lebih
tinggi dibandingkan rerata selisih siswa kelas kontrol. Selanjutnya, hasil
analisis terhadap nilai pre-test dan post-test menunjukkan nilai signifikansi
P < 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh model POE
dengan performance assessment terhadap aspek kognitif. Berdasarkan hasil
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan POE dengan
performance assessment dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar
siswa. Hal ini dibuktikan dari hasil aktivitas siswa kelas eksperimen
memiliki nilai yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan aktivitas siswa
kelas kontrol.

(9)

Setyarini (2013) dengan judul “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran
POE (Prediction, Observation, and Explanation) terhadap Aktivitas dan
Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran IPA Materi Sifat-Sifat Cahaya Kelas
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V SDN Klero 01 Kabupaten Semarang Semester II Tahun Pelajaran
2012/2013.” Berdasarkan hasil analisis nilai pretest kelompok eksperimen
menunjukkan bahwa kedua kelompok tersebut homogen, dilihat dari nilai
sig.0,815 > 0,05. Data memiliki varian yang sama secara signifikan,
sehingga kelompok eksperimen dapat diberi perlakuan yaitu dengan
penggunaan

model

pembelajaran

POE

sedangkan

kelas

kontrol

menggunakan metode pembelajaran konvensional yaitu ceramah. Data
dianalisis dengan menggunakan Independent Sample T Test untuk menguji
beda rata-rata. Dari hasil uji hipotesis yang dilakukan pada nilai posttest
kelompok eksperimen dan kontrol diperoleh nilai sig. (2 tailed) 0,000<0,05
maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa
terdapat perbedaan yang signifikan antara aktivitas dan hasil belajar IPA
dalam pokok bahasan sifat-sifat cahaya pada siswa kelas V A SDN Klero 01,
maka perlakuan yang diberikan dapat berpengaruh signifikan.
(10) Kibirage, Osodo, dan Tlala (2014) dengan judul “ The Effect of PredictObserve-Explain Strategy on Learners’ Misconceptions about Dissolved
Salts.” Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa

“The results show that

learners in the experimental group (EG) taught using POE performed better
in the post-test than their counterparts in the control group (CG) taught
using traditional methods.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa
dalam kelompok eksperimen yang menggunakan pembelajaran model POE
memperoleh tes akhir lebih baik daripada rekan mereka di kelompok kontrol
yang menggunakan metode tradisional.
Dalam penelitian terdahulu tersebut digunakan oleh peneliti sebagai kajian
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yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peneliti. Hasil penelitian
terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti di atas membuktikan bahwa
model POE berhasil meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Oleh karena
itu dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah aktivitas dan hasil
belajar IPA siswa kelas III materi Bentuk Energi yang mendapat pembelajaran
dengan model POE lebih tinggi daripada yang mendapat pembelajaran dengan
model pembelajaran konvensional.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh
Setyaningtyas yaitu sama-sama menggunakan model POE, sama-sama diterapkan
pada kelas III tingkat sekolah dasar, dan sama-sama diterapkan pada mata
pelajaran IPA sedangkan perbedaannya pada jenis penelitian yang dilakukan.
Peneliti melakukan jenis penelitian eksperimen. Sementara itu, Setyaningtyas
melaksanakan jenis penelitian PTK kolaboratif.
Penelitian yang dilakukan Kurnia dan peneliti sama-sama menggunakan
model POE, sama-sama pada mata pelajaran IPA, dan sama-sama meneliti tentang
aktivitas dan hasil belajar siswa. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti
dengan penelitian Kurnia yaitu pada tingkatan kelas yang digunakan, materi
pembelajaran, dan tempat penelitian. Kurnia menerapkan model POE pada siswa
kelas V di SDN Kejambon 4 Kota Tegal materi Perubahan Wujud Benda
sedangkan peneliti menerapkan model POE pada siswa kelas III materi Bentuk
Energi di SDN Pekauman 2 Tegal.
Persamaan penelitian yang dilakukan Obimita dan peneliti sama-sama
menggunakan model POE dan sama-sama meneliti tentang aktivitas dan hasil
belajar siswa, sedangkan perbedaannya pada jenjang pendidikan, dan materi
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pembelajaran. Peneliti melaksanakan penelitian pada jenjang sekolah dasar kelas
III materi Bentuk Energi sedangkan Obimita pada jenjang sekolah menengah
kelas VIII pokok bahasan Tekanan.
Kajian empiris yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh
Hardiyanti. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Hardiyanti dengan peneliti
yaitu sama-sama melaksanakan jenis penelitian eksperimen dan sama-sama
menerapkan model POE. Namun Hardiyanti menerapkan model POE pada siswa
kelas X SMA materi Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit sedangkan peneliti
menerapkan model POE pada siswa kelas III tingkat sekolah dasar pada mata
pelajaran IPA materi Bentuk Energi.
Penelitian yang dilakukan oleh Nurlatifah digunakan sebagai kajian
empiris yang keenam oleh peneliti. Persamaan yang dilakukan oleh peneliti
dengan Nurlatifah yaitu sama-sama menerapkan model POE dan sama-sama
diterapkan pada siswa tingkat sekolah dasar. Perbedaannya yaitu Nurlatifah
menerapkan model POE pada siswa kelas V materi Alat Peredaran Darah Manusia
sedangkan peneliti menerapkan model POE pada siswa kelas III materi Bentuk
Energi. Selain itu peneliti melaksanakan jenis penelitian Eksperimen sedangkan
Nurlatifah melaksanakan jenis penelitian tindakan kelas.
Selanjutnya, ada kajian empiris yang keenam yaitu penelitian yang
dilakukan oleh Yupani, Garminah, dan Mahadewi. Penelitian yang dilakukan oleh
Yupani, Garminah, dan Mahadewi memiliki persamaan dengan penelitian yang
dilakukan oleh peneliti. Persamaan tersebut yaitu sama-sama menerapkan model
POE, sama-sama melaksanakan jenis penelitian eksperimen, dan sama-sama
diterapkan pada tingkat sekolah dasar. Selain persamaan, kedua penelitian ini juga
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terdapat perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan peneliti menerapkan model
POE untuk siswa kelas III SD sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yupani,
Garminah dan Mahadewi menerapkan model POE untuk siswa kelas IV SD.
Penelitian yang relevan yang ke tujuh dilakukan oleh Prabawa, Suarni, dan
Margunayasa. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh ke tiga orang tersebut
dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menerapkan
model POE pada tingkat sekolah dasar dan sama-sama melaksanakan jenis
penelitian eksperimen. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh
Prabawa, Suarni dan Margunayasa diterapkan pada siswa kelas IV sedangkan
peneliti menerapkan model POE untuk siswa kelas III tingkat SD.
Kajian empiris yang ke delapan yaitu penelitian yang dilaksanakan oleh
Yuvita. Persamaan penelitiannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti
yaitu sama-sama melaksanakan jenis penelitian eksperimen dan sama-sama
menerapkan model POE. Selain itu variabel yang diteliti juga sama yaitu aktivitas
dan hasil belajar siswa. Perbedaannya yaitu Yuvita menerapkan model POE untuk
siswa kelas VIII tingkat SMP sedangkan peneliti menerapkan model POE untuk
siswa kelas III tingkat SD.
Penelitian yang dilakukan oleh Setyarini digunakan sebagai penelitian
yang relevan kesembilan Persamaan yang dilakukan oleh Setyarini dan peneliti
dalam penelitiannya yaitu sama-sama menerapkan model POE untuk siswa
tingkat sekolah dasar, sama-sama meneliti dua variabel yaitu variabel aktivitas
belajar dan hasil belajar siswa serta sama-sama melaskasanakan jenis penelitian
eksperimen. Perbedaannya yaitu peneliti menerapkan model POE untuk siswa
kelas III SD materi Bentuk Energi sedangkan Yuvita menerapkan model POE
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untuk siswa kelas V SD materi Sifat-Sifat Cahaya
Kajian empiris yang kesepuluh yaitu penelitian yang dilakukan oleh
Kibirage, Osodo, dan Tlala. Persamaan penelitiannya dengan penelitian yang
dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menerapkan model POE dan sama-sama
melaksanakan penelitian eksperimen.

2.3.

Kerangka Berpikir
IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang harus dipelajari siswa

dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Di dalam IPA siswa mempelajari obyekobyek konkret terutama yang ada di sekitar mereka. Materi dalam pembelajaran
IPA biasanya menuntut adanya interaksi langsung dengan lingkungan alam
sekitarnya. Maka dari itu kegiatan pembelajaran yang bersifat konvensional yaitu
menggunakan model ceramah saja dan berada di dalam ruang kelas kurang sesuai
jika diterapkan dalam pembelajaran materi IPA. Tujuan pembelajaaran IPA yaitu
dapat mengembangkan sifat ilmiah, kreatif, dan sosial yang ada pada siswa
khususnya tingkat sekolah dasar. Maka dari itu, pelaksanaan pembelajaran yang
dilakukan oleh guru hendaknya disesuaikan dengan karakteristik siswa tingkat
SD. Tujuannya yaitu agar siswa mampu memahami konsep IPA dengan lebih
mudah.
Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan model
POE. Model POE sangat sesuai dengan karekteristik siswa usia SD dan mata
pelajaran IPA. Di dalam pelaksanaan pembelajaran materi IPA dengan model
POE, siswa belajar disertai dengan melakukan percobaan-percobaan mengenai
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konsep materi sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Akan tetapi pada
kenyataannya masih ada sebagian besar guru yang dalam pembelajarannya hanya
menggunakan model yang konvensional yaitu berupa ceramah. Akibatnya
aktifitas siswa rendah dan menjadi pasif. Kurang aktifnya siswa terhadap mata
pelajaran IPA menjadikan hasil belajar dari mata pelajaran IPA menjadi kurang
maksimal. Dari permasalahan diatas, munculah sebuah pemikiran untuk
menggunakan Model POE (Predict, Observe, Explain). Melalui model POE ini
diharapkan siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan aktif, sehingga aktifitas
belajarnya meningkat dan hasil belajar dalam mata pelajaran IPA dapat meningkat
khususnya pada materi Bentuk-bentuk Energi dan Pengaruhnya terhadap
kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini model pembelajaran POE akan
dibandingkan dengan kelas yang menerapkan pembelajaran konvesional yang
hanya berinteraksi satu arah.
Pembelajaran
IPA di SD
Kelompok

Kelompok

Eksperimen

Kontrol

Model POE

Model
Konvensional

Aktivitas dan
Hasil Belajar
Siswa

Aktivitas dan
Dibandingkan

Hasil Belajar
Siswa
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2.4.

Hipotesis Penelitian
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk
kalimat pertanyaan (Sugiyono 2014: 99). Berdasarkan landasan teori dan
kerangka berpikir, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:
Ho1 : Tidak terdapat perbedaan aktivitas belajar IPA materi Bentuk Energi antara
siswa kelas III yang menerapkan model POE dibandingkan dengan siswa
yang menerapkan model konvensional.
Ha1 : Terdapat perbedaan aktivitas belajar IPA materi Bentuk Energi antara siswa
kelas III yang menerapkan model POE dibandingkan dengan siswa yang
menerapkan model konvensional.
Ho2 : Aktivitas belajar IPA materi Bentuk Energi antara siswa kelas III yang
menerapkan model POE tidak lebih baik dari aktivitas belajar siswa yang
menerapkan model konvensional.
Ha2 : Aktivitas belajar IPA materi Bentuk Energi siswa kelas III yang
menerapkan model POE lebih baik dari aktivitas belajar siswa yang
menerapkan model konvensional.
Ho3

:

Tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA materi Bentuk Energi antara
siswa kelas III yang menerapkan model POE dibandingkan dengan siswa
yang menerapkan model konvensional.

Ha3 : Terdapat perbedaan hasil belajar IPA materi Bentuk Energi antara siswa
kelas III yang menerapkan model POE dibandingkan dengan siswa yang
menerapkan model konvensional
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Ho4 : Hasil belajar IPA materi Bentuk Energi antara siswa kelas III yang
menerapkan model POE tidak lebih baik dari hasil belajar siswa yang
menerapkan model konvensional.
Ha4 : Hasil belajar IPA materi Bentuk Energi antara siswa kelas III yang
menerapkan model POE lebih baik dari hasil belajar siswa yang
menerapkan model konvensional.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1

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

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya” (Sugiono 2014:119). Nazir
(1983) dalam (Riduwan 2013:7-8) menjelaskan “populasi adalah berkenaan
dengan data bukan bendanya.” Nawawi (1985) dalam Riduwan (2013:8)
menjelaskan bahwa populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil
menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualtitatif daripada
karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap. Lain halnya
dengan Lestari (1998) dalam Riduwan (2013:8) mengatakan bahwa “populasi
adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi
objek penelitian.” Berdasarkan beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa
“populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan
memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian” (Riduwan
2013:8).
“ Jadi populasi bukan hanya orang tetapi bisa juga berupa benda atau objek
yang lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada subjek/objek
yang dipelajari tetapi juga meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh
subjek/objek itu” (Sugiyono 2014:119). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa
kelas III SD Negeri Pekauman 2 dan Pekauman 5 Kota Tegal. Jumlah populasi
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dari penelitian ini sebanyak 55 siswa yang terdiri dari 26 siswa kelas III SD
Negeri Pekauman 2 (kelas eksperimen) dan 29 siswa kelas III SD Negeri
Pekauman 5 (kelas kontrol).

3.2

Sampel
“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut” (Sugiyono 2014:120). Sampel diambil dari suatu populasi harus
betul-betul representatif, karena hasil penelitian akan digeneralisasikan pada
populasi tersebut. Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga
benar-benar dapat mewakili seluruh populasi dan dapat menggambarkan keadaan
populasi yang sebenarnya (Riduwan 2013: 11). Oleh karena itu, agar sampel
representatif perlu memberlakukan teknik sampling. Teknik sampling merupakan
teknik yang digunakan peneliti untuk pengambilan sampel dalam suatu penelitian
(Sugiyono 2014:121). Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan
teknik sampling jenuh. Sampling jenuh ialah teknik penentuan sampel bila semua
anggota populasi digunakan sebagai sampel dan dikenal dengan istilah sensus
(Sugiyono 2014: 126). Oleh karena itu, seluruh siswa kelas III akan dijadikan
sebagai sampel penelitian.

3.3

Desain Penelitian
Desain penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah quasi

experimental design. Bentuk desain eksperimen ini mempunyai kelompok kontrol,
tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar
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yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen (Sugiyono 2014:116). Peneliti
menggunakan desain tersebut karena tidak mampu mengontrol secara ketat
masuknya pengaruh variabel-variabel yang datang dari luar. Desain penelitian
quasi experimental dibagi menjadi dua bentuk dan peneliti memilih desain
penelitian bentuk nonequivalent control group design sebagai desain penelitian
ini. Desain ini hampir sama dengan pretest-posttest control group design pada true
experimental design, hanya saja pada desain ini kelompok eksperimen maupun
kelompok kontrol tidak dipilih secara random (Sugiyono 2014: 118). Menurut
Sugiyono (2014: 118), gambaran dari nonequivalent control group design yaitu
sebagai berikut:
O1

X

O3

O2
O4

Keterangan:
O1 dan O3

= keadan awal kelas eksperimen dan kontrol

X

= perlakuan yang diberikan, yaitu model POE

O2

= hasil penilaian kelas eksperimen setelah mendapatkan perlakuan

O4

= hasil penilaian kelas kontrol tanpa perlakuan
Kedua kelas yang peneliti pilih sudah memenuhi syarat dilakukan

penelitian eksperimen dari berbagai aspek. Diantaranya yaitu, kedua sekolah
berada dalam satu lingkungan komplek, kedua sekolah terakreditasi B, memiliki
sarana dan prasarana sekolah cukup memadai yang dapat digunakan oleh kelas
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eksperimen dan kontrol, kualifikasi guru kedua kelas sama, yakni lulusan Strata 1,
dan kemampuan awal siswa yang relatif sama (penghitungan uji kesamaan ratarata secara empiris dan ststistik).
Peneliti menggunakan desain tersebut untuk mengetahui pengaruh model
POE (Predict-Observe-Explain) terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa kelas III
SD Negeri Pekauman 2 Tegal. Model POE diterapkan pada kelas eksperimen
yaitu kelas III SD Negeri Pekauman 2. Sedangkan, model konvensional
diterapkan pada kelas III SD Negeri Pekauman 5. Sebelum dilakukan penelitian,
baik kelas eksperimen dan kelas kontrol mendapatkan perlakuan yang sama yaitu
pelaksanaan tes awal. Setelah itu, kedua kelas baik kelas eksperimen maupun
kontrol sama-sama melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Akan tetapi pada
kelas eksperimen diberi perlakuan dengan model POE, sedangkan kelas kontrol
tidak diberi perlakuan (tidak menggunakan model POE, tetapi menggunakan
pembelajaran model konvensional). Tes akhir dilaksanakan pada saat akhir
pembelajaran untuk mengetahui apakah ada perbedaan aktivitas dan hasil belajar
antara kelas yang mendapat perlakuan dengan kelas yang tidak mendapat
perlakuan.

3.4

Variabel Penelitian
Variabel penelitian adalah “segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal
tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya” (Sugiyono 2014:63). Variabel-variabel
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
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3.4.1

Variabel Independen
Variabel independen sering disebut dengan variabel bebas. Variabel bebas

adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau
timbulnya variabel terikat (Sugiyono 2014: 64). Variabel bebas dalam penelitian
ini yaitu model pembelajaran POE yang digunakan guru dalam pembelajaran
materi Bentuk Energi. Variabel independen dilambangkan dengan (X).
3.4.2

Variabel Dependen
Variabel dependen sering disebut dengan variabel terikat. “Variabel terikat

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya
variabel bebas” (Sugiyono 2014: 64). Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu
aktivitas (Y1) dan hasil (Y2) belajar siswa kelas III SD Negeri Pekauman 2 Tegal
materi Bentuk Energi.
Y1
X

Y2

3.5

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

Pekauman 2 Tegal, data nilai ujian akhir semester gasal tahun 2014/2015, dan
hasil belajar siswa kelas III SDN Pekauman 2 Tegal pada materi Bentuk Energi.
3.5.1

Daftar Nama Siswa
Penelitian ini membutuhkan data daftar nama siswa baik di kelas
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eksperimen maupun kontrol. Daftar nama siswa digunakan untuk mengetahui
nama-nama anggota populasi dan sampel dalam penelitian.
3.5.2

Data Nilai Ujian Akhir Semester Gasal Tahun 2014/2015
Data ini digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses

pembelajaran IPA di kelas. Selain itu, kedua kelompok data tersebut juga akan
digunakan sebagai dasar penentuan kemampuan awal siswa pada kedua
kelompok. Kemampuan awal yang relatif sama antara kelas eksperimen dan
kontrol merupakan salah satu syarat dilaksanakan penelitian eksperimen.
3.5.3 Hasil Belajar Siswa Kelas III SD Negeri Pekauman 2 Materi Bentuk
Energi
Data hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi Bentuk Energi dan
Pengaruhnya digunakan untuk mengetahui keefektifan model POE pada kelas
eksperimen dan model konvensional pada kelas kontrol. Kedua kelompok data
tersebut kemudian dibandingkan. Perbandingan kedua kelompok data tersebut
akan digunakan untuk menguji hipotesis ada atau tidaknya perbedaan hasil belajar
antara kelas eksperimen dan kontrol serta lebih baik mana hasil belajar antara
kelas eksperimen dan kontrol.
3.5.4

Aktivitas Belajar Siswa Kelas III SD Negeri Pekauman 2 Tegal
Materi Bentuk Energi
Data aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi Bentuk Energi

digunakan untuk mengetahui keefektifan model POE pada kelas eksperimen dan
model konvensional pada kelas kontrol. Kedua kelompok data tersebut kemudian
dibandingkan. Perbandingan kedua kelompok data tersebut akan digunakan untuk
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menguji hipotesis ada atau tidaknya perbedaan aktivitas belajar antara kelas
eksperimen dan kontrol serta lebih baik mana aktivitas belajar antara kelas
eksperimen dan kontrol.

3.6

Teknik Pengumpulan Data
Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data untuk

mencari variabel-variabel penelitian. Teknik yang digunakan peneliti meliputi
wawancara, dokumentasi, tes, dan observasi.
3.6.1

Wawancara
“Wawancara merupakan teknik pengumpulan data di mana pewawancara

dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang
diwawancarai” (Sugiyono 2014:188). Wawancara dilakukan secara lisan dalam
pertemuan tatap muka secara individual. Wawancara yang peneliti lakukan yaitu
wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini dilakukan pada saat studi
pendahuluan. Melalui wawancara tidak terstruktur, peneliti mendapatkan berbagai
informasi tentang pembelajaran IPA di kelas III yang selama ini berlangsung di
SD Negeri Pekauman 2 dan 5, model pembelajaran yang sering digunakan guru,
aktivitas belajar siswa saat mengikuti kegiatan belajar mengajar IPA, dan KKM
pada mata pelajaran IPA sehingga dapat menentukan permasalahan atau variabel
yang harus diteliti.
3.6.2

Dokumentasi
Sugiyono (2014:326) menjelaskan bahwa dokumentasi merupakan catatan

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau
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karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen digunakan untuk memperoleh
data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan
kebijakan, laporan kegiatan, foto-foto, video, surat ijin penelitian, rekap nilai dan
lain-lain. Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh namanama siswa dan mengetahui data kemampuan awal siswa secara empiris maupun
yang didapat melalui daftar nilai ujian akhir semester gasal tahun statistik ajaran
2014/2015.
3.6.3

Tes
Riduwan (2013:57) menyatakan bahwa “tes sebagai instrumen pengumpul

data adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur
keterampilan pengetahuan, intelegensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh
individu atau kelompok.” Teknik tes digunakan untuk mengetahui data hasil
belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol materi Bentuk Energi. Tes
tersebut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
Prosedur tes

: tes awal dan tes akhir

Jenis tes

: tertulis

Bentuk tes

: objektif (pilihan ganda)

Alat tes

: soal-soal

3.6.4 Observasi
Sanjaya (2013:270) mendefinisikan observasi adalah teknik pengumpulan
data dengan cara mengamati baik secara langsung maupun tidak tentang hal-hal
yang diamati dan mencatatnya pada alat observasi. Pada penelitian ini, peneliti
meggunakan observasi nonpartisipan. Menurut Sugiyono (2014:197) observasi
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nonpartisipan berarti peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat. Dalam
penelitian ini, yang diamati yaitu aktivitas belajar siswa selama mengikuti
pembelajaran baik pada kelas eksperimen maupun kontrol dengan indikator yang
sama. Lembar pengamatan aktivitas belajar siswa digunakan untuk mengukur
tingkat keefektifan aktivitas belajar siswa yang menggunakan model POE dari
pada yang menggunakan model konvensional. Penilaian aktivitas belajar siswa ini
dilakukan dengan menggunakan lembar observasi disertai dengan deskriptor
penilaian Selain itu, teknik observasi dalam penelitian ini juga digunakan untuk
memperoleh data aktivitas guru (peneliti) pada pembelajaran dengan menerapkan
model POE.

3.7

Instrumen Penelitiaan
Berdasarkan penjelasan Sugiyono (2014:148), “ instrumen penelitian

adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang
diamati”. Instrumen penelitian yang akan digunakan berupa pedoman wawancara,
dokumentasi, lembar observasi, dan soal-soal tes.
3.7.1

Pedoman Wawancara
Sebelum melaksanakan wawancara, peneliti perlu menyiapkan instrumen

wawancara yaitu pedoman wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara yang
digunakan peneliti yaitu wawancara tidak terstruktur. Pedoman wawancara yang
digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan
Pedoman wawancara terlampir pada lampiran 5.
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3.7.2

Dokumen
Dokumen merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam

penelitian ini, untuk memperoleh daftar nama siswa dan data nilai ujian akhir
semester gasal siswa kelas III tahun ajaran 2014/2015 di Sekolah Dasar Negeri
Pekauman 2 dan 5 Kota Tegal. Daftar nama siswa kelas eksperimen dan kontrol
terlampir pada lampiran 1 dan 2. Data nilai ujian akhir semester gasal kelas
eksperimen dan kontrol terlampir pada lampiran 3 dan 4.
3.7.3 Lembar Observasi
Instrumen observasi digunakan untuk mengukur bagaimana keterlaksanaan
penerapan model POE dan nilai aktivitas belajar siswa. Instrumen observasi yang
digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
3.7.3.1 Instrumen Observasi Penerapan Model POE dan Penerapan Model
Konvensional
Dalam penelitian ini, menggunakan lembar pengamatan pelaksanaan
model pada kelompok eksperimen dan kontrol. Pengamatan ini digunakan untuk
mengecek keterlaksanaan model POE pada kelompok eksperimen dan model
konvensional pada kelompok kontrol. Kisi-kisi lembar pengamatan model POE
terhadap guru dan siswa terlampir pada lampiran ke 6 dan 7. Kemudian lembar
observasi pelaksanaan model POE

terhadap guru dan siswa terlampir pada

lampiran ke 8 dan 9. Sedangkan kisi-kisi lembar observasi pelaksanaan model
konvensional terhadap guru dan siswa terlampir pada lampiran ke 10 dan 11.
Untuk lembar observasi pelaksanaan model

konvensional terhadap guru dan

siswa terlampir pada lampiran ke 12 dan 13. Pengamatan pelaksanaan model
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POE dan konvensional pada saat pembelajaran dilaksanakan oleh guru kelas
masing-masing. Hasil dari pengamatan tersebut, ditulis dalam bentuk skor yang
memiliki skala 1 sampai 4. Rumus yang digunakan untuk menilai pelaksanaan
model saat pembelajaran yaitu:

Setelah menghitung nilai hasil pelaksanaan model menggunakan rumus di
atas, selanjutnya besarnya nilai yang diperoleh kemudian dimasukkan dalam
kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan untuk penilaian pelaksanaan model saat
pembelajaran dapat dilihat pda Tabel 3.1.
Tabel 3.1. Kriteria Pelaksanaan Model
Nilai
Kriteria
86-100
Baik sekali
81-85
Lebih dari baik
71-80
Baik
66-70
Lebih dari cukup
61-65
Cukup
56-60
Kurang dari cukup
51-55
Kurang
≤ 50
Gagal

3.7.3.2 Instrumen Observasi Aktivitas Belajar Siswa
Untuk mengukur aktivitas belajar siswa menggunakan instrumen berupa
lembar pengamatan aktivitas siswa pada kelomlok eksperimen dan kelompok
kontrol. Lembar pengamatan aktivitas belajar siswa digunakan untuk mengambil
data berupa aktivitas siswa dalam pembelajaran yang menggunakan model POE
maupun yang menggunakan model konvensional. Perhitungan nilai aktivitas
belajar siswa menggunakan skala likert bentuk checklist. Data yang diperoleh dari
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skala tersebut berupa data interval. Masing-masing indikator dijabarkan ke dalam
empat deskriptor dengan interval skor 1 sampai 4. Cara menghitung persentase
keaktifan siswa berdasarkan lembar pengamatan untuk setiap pertemuan yaitu:

(Yonny dkk 2010: 176)
Dengan kriteria persentasi aktivitas siswa yaitu:
(1)

0% - 24,99%

: Keaktifan siswa rendah

(2)

25% - 49,99% : Keaktifan siswa sedang

(3)

50% - 74,99% : Keaktifan siswa tinggi

(4)

75% - 100%

: Keaktifan siswa sangat tinggi

(Yonny dkk 2010: 175).
Kisi-kisi lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan deskriptor lembar
pengamatan aktivitas belajar siswa terlampir pada lampiran ke 14 dan 15.
Sedangkan lembar pengamatan aktivitas belajar siswa kelas eksperimen dan
kontrol terdapat pada lampiran ke 16 dan 17.
3.7.4

Soal-soal Tes
Soal-soal yang digunakan sebagai instrumen penelitian berbentuk pilihan

ganda dengan empat alternatif jawaban. Soal bentuk pilihan ganda memiliki
keunggulan yang dapat dinilai dengan mudah, cepat, dan objektif maka dari itu
dipilih sebagai instrumen penelitian. “Tes bentuk pilihan ganda ( PG) merupakan
bentuk tes objektif yang paling banyak digunakan karena dapat mencakup materi
yang lebih luas” (Arikunto 2013:183). Pembuatan soal-soal pilihan ganda
didasarkan pada kompetensi dasar materi yang diajarkan. Kompetensi dasar
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tersebut kemudian dijabarkan menjadi indikator soal dalam bentuk kisi-kisi soal.
Sebelum soal-soal tersebut digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa,
terlebih dahulu diujicobakan kepada siswa di luar sampel penelitian. Kisi-kisi soal
uji coba dan soal uji coba selengkapnya terdapat pada lampiran 18 dan 19.
Uji coba soal dalam penelitian ini dilaksanakan di kelas III Sekolah Dasar
Negeri Pekauman Kulon 1 Kabupaten Tegal yang terdiri dari 28 siswa. Jumlah
soal yang digunakan untuk uji coba, yaitu 20 butir yang diparalelkan, setara
tingkat kesukaran dan cakupan materinya, sehingga menjadi 40 butir. Maksud
dilaksanakannya uji coba ini yaitu untuk memperoleh instrumen yang valid dan
reliabel dalam mengukur data yang diinginkan, sehingga diperoleh hasil penelitian
yang valid dan reliabel. Selain valid dan reliabel, soal yang akan digunakan untuk
mengukur hasil belajar siswa juga dilakukan analisis tingkat kesukaran dan daya
pembeda soal. Adapun pengujian instrumen soal-soal tes dapat dijelaskan secara
rinci sebagai berikut.
3.7.4.1 Uji Validitas
Sudjana (2011:12) berpendapat bahwa “validitas berkenaan dengan
ketetapan alat penilaian tehadap konsep yang dinilai sehingga benar-benar menilai
apa yang seharusnya dinilai.” Tujuan pengujian validitas instrumen adalah agar
instrumen sesuai dengan kriteria yang diharapkan dan dapat dikategorikan sebagai
instrumen yang layak untuk digunakan dalam penelitian. Pelaksanaan uji validitas
dilakukan dengan menganalisis butir instrumen meliputi validitas logis dan
validitas empiris. Penjelasan mengenai validitas logis dan empiris dapat dilihat
secara lengkap sebagai berikut:
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3.7.4.1.1 Validitas logis
“Validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi
bagi instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan penalaran”
(Arikunto 2013:80). Pengujian validitas logis dilakukan dengan cara menilai
kesesuaian butir-butir soal dengan kriteria dan kisi-kisi soal yang telah dibuat
berdasarkan silabus sebelumnya. Pengujian validitas logis dilakukan oleh dua
penilai ahli, yaitu Drs. Daroni, M.Pd. sebagai dosen pembimbing dan Dewi
Setiati, S.Pd sebagai guru kelas III SD Negeri Pekauman 2 Kota Tegal.
Pengujian validitas isi dilakukan dengan menggunakan lembar validitas.
Lembar validitas penilai ahli terlampir pada lampiran 20 dan 21. Soal yang
dipakai pada saat proses penilaian dalam pembelajaran sebanyak 20 butir. Namun,
untuk proses validiasi, soal dibuat paralel yang setara cakupan materi dan tingkat
kesulitan soalnya dengan jumlah 40 butir. Setelah pengujian validitas isi dari
penilai ahli selesai, dilanjutkan uji coba instrumen.
3.7.4.1.2 Validitas Empiris
Validitas empiris adalah validitas yang dinyatakan berdasarkan hasil
pengalaman. Validitas empiris tidak dapat diperoleh hanya dengan menyusun
instrumen berdasarkan ketentuan seperti halnya validitas logis, namun harus
dibuktikan melalui pengalaman (Arikunto 2013: 81). Instrumen penelitian
dikatakan valid apabila telah teruji dari pengalaman, yaitu melalui sebuah uji
coba. Untuk mengetahui validitas instrumen soal yang digunakan dalam penelitian
ini, peneliti melakukan uji coba soal pada siswa kelas III SD Negeri Pekauman
Kulon 1 Kabupaten Tegal. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data hasil uji coba
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dan menganalisisnya dengan mengorelasikan antar skor item soal menggunakan
rumus pearson product moment yang ada pada program SPSS versi 20. Nilai r
hasil dari penghitungan dibandingkan dengan r tabel. Siswa yang diberi soal uji
coba berjumlah 27 siswa, dengan melihat tabel product moment taraf signifikansi
5% dapat diperoleh r tabel sebesar 0,381. Apabila r hitung > r tabel maka soal
tersebut valid begitupun sebaliknya. Keterangan untuk soal yang valid dan tidak
valid dapat dilihat selengkapnya pada lampiran.
3.7.4.2 Uji Reliabilitas
Reliabilitas alat penilaian adalah ketetapan atau keajegan alat tersebut
dalam menilai apa yang dinilainya” (Sudjana 2011:16). Artinya, kapan pun alat
penilaian tersebut digunakan akan memberian hasil yang relatif sama atau ajeg.
Uji reliabilitas dilakukan pada seluruh item soal. Untuk mengetahui reabilitas
perangkat tes soal bentuk pilihan ganda digunakan rumus KR-21 sebagai berikut:

Keterangan:
r1

: reabilitas instrumen keseluruhan

k

: banyaknya item soal

M

: mean skor soal

st 2

: varians total

(Sugiyono 2014:180).
Besar r1 dikonsultasikan dengan harga kritik product moment dengan
menggunakan taraf signifikansi (α) = 5%. Jika r1 > rtabel, maka perangkat tes
dikatakan reliabel.
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Berdasarkan alat tes yang berupa soal pilihan ganda dengan 4 pilihan
jawaban dan identitas skor benar 1 dan salah 0, pengujian reliabilitas dengan
menerapkan cronbach's alpha pada program SPSS versi 20. Sesuai pendapat
Priyatno (2010: 100), jika nilai cronbach's alpha di atas 0,6 maka dikatakan
reliabel.
3.7.4.3 Taraf Kesukaran
Menurut Sudjana (2011:135), persoalan yang penting dalam melakukan
analisis tingkat kesukaran soal adalah penentuan proporsi dan kriteria soal yang
termasuk mudah, sedang, dan sukar. Kriteria soal yang baik adalah soal yang tidak
terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Untuk mengukur tingkat kesulitan soal dapat
dilakukan dengan menghitung indeks tingkat kesulitan. Indeks tingkat kesulitan
soal dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

I=
Keterangan:
I

= indeks kesulitan untuk setiap butir soal

B

= banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal

N

= banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal yang dimaksudkan

(Sudjana 2011: 137)
Kriteria yang digunakan adalah makin kecil indeks yang diperoleh, makin
sulit soal tersebut. Sebaliknya, makin besar indeks yang diperoleh, makin mudah
soal tersebut. Kriteria indeks kesulitan soal itu adalah sebagai berikut:
0

sampai 0,30 adalah soal kategori sukar,
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0,31 sampai 0,70 adalah soal kategori sedang,
0,71 sampai 1,00 adalah soal kategori mudah.
(Sudjana 2011:137).
3.7.4.4 Daya Pembeda
Arikunto (2013:226) menjelaskan bahwa daya pembeda soal adalah
kemampuan soal untuk membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan
tinggi) dengan siswa yang bodoh (berkemampuan rendah). Besarnya daya
pembeda yaitu indeks diskriminasi bersimbol D. Untuk menentukan besarnya D,
dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

Keterangan:
J

= jumlah peserta tes

JA

= banyaknya peserta kelompok atas

JB

= banyaknya peserta kelompok bawah

BA

= banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar

BB

= banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan
benar

PA

= proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar

PB

= proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar

(Arikunto 2013:228-9)
Untuk menafsirkan hasilnya dapat digunakan kriteria sebagai berikut:
a)

D = 0,00 – 0,20 berarti jelek (poor)

b)

D = 0,21 – 0,40 berarti cukup (satisfactory)
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c)

D = 0,41– 0,70 berarti baik (good)

d)

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

(Arikunto 2013:232).

3.8

Teknik Analisis Data
Setelah data penelitian yang dibutuhkan diperoleh, selanjutnya dilakukan

analisis data penelitian. Sugiyono (2014:333) mendefinisikan bahwa: analisis data
adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh
berdasarkan hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara
mengorganisasikan data tersebut ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unitunit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting
dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah
dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
Analisis data dalam penelitian ini meliputi: deskripsi data, uji kesamaan
rata-rata, uji prasyarat analisis, dan analisis akhir (pengujian hipotesis). Secara
lengkap analisis data dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.
3.8.1 Deskripsi Data
Penelitian yang dilaksanakan merupakan jenis penelitian eksperimen untuk
menguji apakah model POE efektif terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa.
Data yang digunakan yaitu data aktivitas dan hasil belajar siswa kelas III SD
Negeri Pekauman 2 Tegal sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas III SD Negeri
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Pekauman 5 Kota Tegal sebagai kelas kontrol pada materi Bentuk Energi dan
Pengaruhnya.
3.8.2

Uji Prasyarat Analisis
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji prasyarat analisis yaitu

berupa uji normalitas dan uji homogenitas. Langkah-langkah dalam analisis data
meliputi: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden,
mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data
tiap variabel yang diteliti, melakukan penghitungan untuk menjawab rumusan
masalah, dan menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono 2013:147). Uji
prasyarat analisis data dalam penelitian ini, baik untuk menguji normalitas
maupun homogenitas data akan diolah menggunakan program SPSS versi 20. Uji
prasyarat analisis di atas akan diuraikan sebagai berikut:
3.8.2.1 Uji Normalitas
Tujuan pengujian normalitas untuk mengetahui jenis statistik yang akan
digunakan. Statistik parametris digunakan sebagai analisis pengujian jika data
tersebar merata dan berdistribusi normal. Namun, jika data berdistribusi tidak
normal maka rumus U Mann Whitney. Priyatno (2010:71) menyatakan pada
penelitian ini uji normalitas dilakukan menggunakan rumus uji Liliefors pada taraf
signifikan 5 %. Penghitungan uji normalitas dengan rumus uji Liliefors dibantu
menggunakan program SPSS versi 20 Menu yang digunakan untuk mengetahui
normalitas data adalah Analyze – Descriptive Statistics – Explore. Pengelolaan
data dilakukan dengan melihat kolom nilai pada Kolmogorof-Smirnov. Data
dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi yang ditunjukkan pada
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kolom Kolmogorof-Smirnov menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,05.
Namun, apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data dikatakan
berdistribusi tidak normal (Priyatno, 2010: 73).
3.8.2.2 Uji Homogenitas
Priyatno (2010:76) mengemukakan bahwa “uji homogenitas digunakan
untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi data adalah sama atau tidak.”
Uji homogenitas dilakukan untuk menguji kemampuan awal siswa, apakah sama
atau berbeda. Uji homogenitas dilakukan dengan membandingkan antara
kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Dalam penelitian ini, uji
homogenitas juga dilakukan sebagai syarat dilakukannya uji t (hipotesis). Syarat
agar uji homogenitas dapat dilakukan yaitu kelompok data tersebut berdistribusi
normal. Untuk mengetahui homogenitas dari kelompok eksperimen dan kelompok
kontrol, digunakan uji kesamaan varian (homogenitas) dengan Levene’s Test
dalam program SPSS versi 20. Menu yang digunakan untuk mengetahui
homogenitas adalah Analyze – Compare Means – Independent sample T test. Nilai
homogenitas ditunjukkan melalui penghitungan dengan taraf kesalahan 5%. Jika
nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka datanya homogen.
3.8.2.3 Uji Kesamaan Rata-rata
Uji kesamaan rata-rata digunakan untuk menguji kesetaraan kelas
eksperimen dan kontrol yang digunakan sebagai penelitian. Serta membuktikan
bahwa kedua kelas yang akan digunakan dalam penelitian ini tidak mempunyai
perbedaan kondisi awal. Uji kesamaan rata-rata dilakukan sebelum kelas
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eksperimen dan kontrol mendapat perlakuan. Data yang digunakan dalam
pengujian kesamaan rata-rata yaitu nilai ulangan akhir semester gasal tahun
akademik 2014/2015 kelas eksperimen maupun kontrol.
Uji kesamaan rata-rata dilakukan menggunakan uji satu sampel (one
sample t test). Pengujian dibantu dengan software SPSS versi 20 dengan
menggunakan menu analyze – compare means – one sample t test. Untuk
mengetahui apakah Ha atau Ho diterima atau ditolak yaitu dengan melihat nilai t
dalam kolom T-Test for Equality of Means. Nilai t hitung dibandingkan dengan
nilai t tabel. Jika didapatkan nilai -t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak. Pengambilan keputusan juga bisa
dilihat dari nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0.05 maka
Ho diterima, sedangkan jika nilai signifikansinya kurang dari 0.05 maka Ho
ditolak (Priyatno 2010: 28-31). Untuk hasil uji kesamaan rata-rata nilai UAS
semester gasal terlampir pada lampiran 27.
3.8.2.4 Analisis Akhir (Pengujian Hipotesis)
Analisis

akhir

digunakan

untuk

menyimpulkan

hasil

penelitian.

Berdasarkan rumusan hipotesis pada bab sebelumnya, disebutkan bahwa ada atau
tidak adanya perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol
setelah adanya perlakuan pembelajaran menggunakan model POE pada kelas
eksperimen. Selain itu, untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan aktivitas belajar
siswa pada kelas eksperimen dan kontrol. Setelah dilakukan pengujian yang
menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan homogen, maka dilanjutkan uji
hipotesis. Uji hipotesis 1 dan 3 dalam penelitian ini menggunakan teknik
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independent sample t test. Pengujian hipotesis dengan software SPSS versi 20,
dengan menggunakan menu Analyze – Compare Means – Independent Sample T
Test. Untuk mengetahui apakah Ha atau Ho diterima atau ditolak adalah dengan
melihat nilai t dalam kolom T Test for Equality of Means. Nilai t
dibandingkan dengan nilai t

tabel.

hitung

Jika nilai ttabel lebih kecil dari thitung, maka dapat

ditarik kesimpulan H0 diterima dan Ha ditolak (Riduwan 2013: 212).
Pengambilan keputusan bisa juga dilihat dari nilai signifikansi. Jika nilai
signifikansinya > 0,05 maka Ho diterima, sedangkan jika nilai signifikansinya <
0,05 maka Ho ditolak (Priyatno 2010: 101). Jika data yang diuji ternyata
berdistribusi tidak normal maka analisis akhir hipotesis cukup menggunakan uji
nonparametris yaitu uji U Mann Whitney. Rumus U Mann Whitney digunakan
dalam perhitungan karena akan diperlukan untuk menguji kemampuan
generalisasi (signifikansi hasil penelitian yang berupa perbandingan keadaan
variabel dari dua rata – rata sampel) yaitu dengan mengetahui harga U mana yang
lebih kecil. Uji U Mann Whitney menggunakan menu analyze – nonparametrics
test – 2 independent samples. Untuk mengetahui apakah Ha atau Ho diterima atau
ditolak yaitu dengan melihat nilai pada kolom Asymp. Sig. (2-tailed). Ketentuan
dalam uji U Mann Whitney yaitu apabila Uhitung kurang dari Utabel atau nilai
signifikansi kurang dari 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sebaliknya,
apabila Uhitung lebih dari atau sama dengan Utabel atau nilai signifikansi lebih
dari atau sama dengan 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak.
Analisis statistik untuk uji keefektifan (hipotesis 2 dan 4) menggunakan uji
pihak kanan. Uji pihak kanan digunakan untuk menguji kefektifan dari sebuah

76
perlakuan karena hipotesis alternatif (Ha) berbunyi “lebih baik” atau “efektif”
(Sugiyono, 2013: 309). Pada penelitian ini, peneliti melakukan uji pihak kanan
melalui polled varian. Pengujian menggunakan polled varian akan membuktikan
apakah hipotesis alternatif berhasil didukung atau tidak. Penghitungan pooled
varian dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan:
= Jumlah sampel ke-1
= Jumlah sampel ke-2
= Rata-rata sampel ke-1
= Rata-rata sampel ke-2
= Varians total sampel ke-1
= Varians total sampel ke-2
(Sugiyono 2013: 259).
Untuk mengetahui Ha diterima atau ditolak, yaitu dengan cara
membandingkan nilai t

hitung

dengan t

tabel.

Jika –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel, maka Ha

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

BAB 5
PENUTUP
5.1.

Simpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian eksperimen yang telah

dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Pekauman 2 Kota Tegal, simpulan yang
diperoleh adalah sebagai berikut.
(1)

Terdapat perbedaan aktivitas belajar IPA materi Bentuk Energi antara
siswa kelas III yang menerapkan model POE dibandingkan dengan siswa
yang menerapkan model konvensional. Hal ini ditunjukkan dengan
perolehan hasil uji independent sample t test yang menunjukkan thitung>
ttabel (5,203>2,007) dan nilai signifikansi ≤ 0,05 (0,00<0,05). Jika mengacu
pada ketentuan pengambilan keputusan uji hipotesis menurut Priyatno
(2010: 36), maka Ho1ditolak dan Ha1 diterima.

(2)

Aktivitas belajar IPA materi Bentuk Energi siswa kelas III yang
menerapkan model POE lebih baik dari aktivitas belajar siswa yang
menerapkan model konvensional. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji
pihak kanan menggunakan rumus pooled varian yang menunjukkan thitung
> ttabel (5,221>1,675) maka Ho2 ditolak Ha2 diterima.

(3)

Terdapat perbedaan hasil belajar IPA materi Bentuk Energi antara siswa
kelas III yang menerapkan model POE dibandingkan dengan siswa yang
menerapkan model konvensional. Ketentuan yang digunakan pada uji t
ditunjukkan dengan perolehan hasil uji independent sample t test yang
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menunjukkan thitung > ttabel (2,190>2,007) atau nilai signifikansi ≤ 0,05
(0,033 atau < 0,05). Jika mengacu pada ketentuan pengambilan keputusan
uji hipotesis menurut Priyatno (2010: 36), maka Ho3 ditolak dan Ha3
diterima.
(4)

Hasil belajar IPA materi Bentuk Energi antara siswa kelas III yang
menerapkan model POE lebih baik dari hasil belajar siswa yang
menerapkan model konvensional. Kriteria keputusan uji pihak kanan yaitu
jika thitung lebih kecil atau sama dengan t tabel maka Ho diterima. Harga
ttabel =1 ,675. Berdasarkan kriteria keputusan dapat disimpulkan bahwa
thitung lebih besar dari ttabel (2,083>1,675) maka Ho4 ditolak dan Ha4
diterima.

5.2

Saran
Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, bahwa model POE terbukti

efektif meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA, sehingga
disarankan:
5.2.1

Bagi Guru
Guru hendaknya mulai menggunakan model POE dalam pembelajaran. Hal

ini didasarkan pada hasil penelitian, dimana model POE efektif untuk
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Sementara itu, dalam rangka
mendapatkan aktivitas dan hasil belajar siswa yang lebih maksimal dalam
penerapan model POE pada mata pelajaran IPA, kepada guru disarankan agar:
(1)

Menjadikan model POE sebagai salah satu alternatif model pembelajaran
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IPA yang dapat diterapkan di kelas. Berdasarkan hasil penelitian yang
telah dilakukan, terbukti bahwa model pembelajaran ini efektif
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran. Oleh
karena itu, guru hendaknya mencoba untuk menerapkan model POE dalam
proses pembelajaran di kelas.
(2)

Menambah pengetahuan mengenai model pembelajaran yang menarik,
aktif, dan inovatif. Hal ini bertujuan agar guru dapat lebih menyesuaikan
antara kebutuhan pembelajaran dan model pembelajaran yang digunakan.
Dengan demikian diharapkan proses pembelajaran dapat berjalan lancar
dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sehingga pembelajaran menjadi
bermakna.

5.2.2

Bagi Sekolah
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model POE lebih efektif

dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa daripada pembelajaran
model konvensional dalam pembelajaran IPA di Sekolah Dasar Negeri Pekauman
2 Kota Tegal. Oleh karena itu, pihak sekolah disarankan untuk mengambil
kebijakan-kebijakan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran dengan model
POE . Salah satunya yaitu sarana dan prasarana sekolah khususnya untuk media
mengajar harus lengkap sehingga dapat mendukung pembelajaran dengan baik.

5.23

Bagi Peneliti Lanjutan
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Bagi peneliti lanjutan yang ingin melakukan penelitian sejenis disarankan
untuk memperhatikan kelemahan-kelemahan model POE. Selain itu, peneliti
lanjutan perlu mengkaji lebih dalam mengenai model POE beserta kelebihan dan
kekurangannya. Dengan demikian diharapkan penelitian yang dilaksanakan akan
mendapatkan hasil yang lebih baik.
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Lampiran 5

PEDOMAN WAWANCARA TIDAK TERSTRUKTUR
Hari, tanggal : Senin, 19 Januari 2015
Narasumber

: Guru Kelas III SD Negeri Pekauman 2 dan 5 Kota Tegal

Tempat

: SD Negeri Pekauman 2 dan 5 Kota Tegal

1. Sudah berapa lama bapak/ibu mengajar di SD?
2. Apa pendidikan terakhir yang bapak/ibu tempuh?
3. Berapa jumlah siswa kelas III di sekolah bapak/ibu?
4. Apa saja kendala yang bapak/ibu temui pada saat pembelajaran IPA?
5. Berapa batas KKM untuk mata pelajaran IPA di sekolah bapak/ibu?
6. Apa saja model pembelajaran IPA yang sudah pernah bapak/ibu diterapkan?

Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
kehidupan sehari-hari.
Materi
Pokok
Pembelajaran

: SDN Pekauman .....Kota Tegal
: IPA
: III (Tiga)
: Genap Alokasi Waktu : 4 JP
: 4. Memahami berbagai cara gerak benda, hubungan dengan energi, dan sumber energi.
: 4.2 Mendeskripsikan hasil pengamatan tentang pengaruh energi panas, gerak, dan getaran dalam

Indikator

Energi dan
 Menunjukkan
Pengaruhnya
adanya pengaruh
dalam
energi dalam
Kehidupan
kehidupan sehariSehari-hari
hari.

Kegiatan
Pembelajaran

Penilaian
Teknik

Bentuk
Instrumen

 Objektif
 Melakukan
 Tes
percobaan adanya
tertulis
pengaruh energi
dalam kehidupan
sehari-hari.

Contoh
Instrumen

Alokasi
Waktu

 Apa sebab buku 4 jp
yang diletakkan
di halaman
sekolah terasa
panas?

 Menyimpulkan
 Melakukan
 Tes unjuk  Uji petik

kerja
produk
bahwa energi itu
percobaan bahwa
kerja
ada, tidak dapat
energi itu ada,
dilihat tetapi dapat
tidak dapat dilihat
dirasakan dan dapat
tetapi dapat
dirubah bentuknya.
dirasakan, dan
dapat dirubah
bentuknya.

Buatlah talang
air dari
selembar
kertas.
Letakkan
sepotong kapur
di atasnya.

Sumber &
Media

 Buku IPA Tematik Kelas
III SD/MI, Sri
Lestari, dkk
 Lingkungan
sekitar.
 Aneka benda
(bola, uang,
dll)
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Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester
Alokasi Waktu
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
kehidupan sehari-hari.

: SDN Pekauman 2 Kota Tegal
: IPA
: III (Tiga)
: Genap
: 4 JP
: 4. Memahami berbagai cara gerak benda, hubungan dengan energi, dan sumber energi.
: 4.2 Mendeskripsikan hasil pengamatan tentang pengaruh energi panas, gerak, dan getaran dalam

Penilaian
Indikator
Teknik
Bentuk
Contoh
Instrumen
Soal
Kegiatan
 Bentuk
MenunjukTes
 Apa yang terjadi
evaluasi
Predict:
energy dan
kan adanya
jika pakaian
tertulis.
pengaruhnya
pengaruh
Melakukan
yang
dalam
energi dalam
demonstrasi
telah dicuci
Observasi Lembar
observasi
kehidupan
kehidupan
untuk
kemudian
Sehari-hari
sehari-hari.
memunculkan
diletakkan di
dugaan siswa.
halaman rumah
yang terik?
Melakukan
tanya jawab
dengan siswa
dengan
memberi
Materi Pokok
Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Alokasi
Waktu
4 jp

Sumber dan Media


Arifin, Mulyati, dkk.
2008.Ilmu
Pengetahuan Alam
dan Lingkunganku
untuk kelas III
Sekolah Dasar dan
Madrasah Ibtidaiyah.
Jakarta: Pusat
Perbukuan,
Departemen
Pendidikan Nasional.
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Materi Pokok
Pembelajaran

Indikator

Kegiatan
Pembelajaran

pertanyaan
tebak duga
secara lisan.
 Membuktikan  Menyimpul  Memberikan
bahwa energi
kan bahwa
pertanyaan
itu ada, tidak
energi itu
tebak duga
dapat dilihat
ada, tidak
secara tertulis
tetapi dapat
dapat dilihat
kepada siswa
dirasakan ,
tetapi dapat
berkaitan
dan dapat
dirasakan
dengan
dirubah
dan dapat
demonstrasi
bentuknya.
dirubah
yang telah
bentuknya.
dilakukan
dalam bentuk
LKS 1.
Kegiatan
Observe:
 Siswa melakukan percobaan
mengenai
bentuk energy
sesuai yang
tertulis pada
LKS II.

Teknik

Penilaian
Bentuk
Instrumen

Contoh

 Apa yang dapat
dirasakan jika
dua buah batu
digosokgosokkan
kemudian di
tempelkan di
pipi kita?

Alokasi
Waktu

Sumber dan Media

 Arifin Priyono dan
Titik Sayekti. 2008.
Ilmu Pengetahuan
Alam 3 untuk SD
dan MI Kelas III.
Jakarta: Pusat
Perbukuan
Departemen
Pendidikan Nasional.
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Materi Pokok
Pembelajaran

Indikator

Kegiatan
Pembelajaran
 Siswa
mencatat hal
yang terjadi
pada
percobaan
tersebut
berdasarkan
pengamatan
dan
mendiskusika
nnya.
 Siswa
menyimpulkan
hasil
diskusinya.
Kegiatan
Explain:
 Siswa
mempresenta
sikan hasil
diskusinya.

Teknik

Penilaian
Bentuk
Instrumen

Contoh

Alokasi
Waktu

Sumber dan Media
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Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester
Alokasi Waktu
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
kehidupan sehari-hari.
Materi Pokok
Pembelajaran

: SDN Pekauman 5 Kota Tegal
: IPA
: III (Tiga)
: Genap
: 4 JP
: 4. Memahami berbagai cara gerak benda, hubungan dengan energi, dan sumber energi.
: 4.2 Mendeskripsikan hasil pengamatan tentang pengaruh energi panas, gerak, dan getaran dalam

Indikator

 Bentuk
 Menunjukenergy dan
kan adanya
pengaruhnya
pengaruh
dalam
energi dalam
kehidupan
kehidupan
Sehari-hari
sehari-hari.

Kegiatan
Pembelajaran

Teknik

Penilaian
Bentuk
Contoh
Instrumen
Soal
Berilah 2 contoh
evaluasi
pengaruh energi

Kegiatan
Tes
Demonstrasi:
tertulis.
 Guru
mendemonstrasi ObservasiLembar
observasi
kan bentuk
energi/ciri
energi.
Ceramah
 Guru memberi
penjelasan
mengenai hasil
demonstrasi

panas dalam
kehidupan
sehari-hari!

Alokasi
Waktu
4 jp

Sumber dan Media


Arifin, Mulyati, dkk.
2008.Ilmu
Pengetahuan Alam
dan Lingkunganku
untuk kelas III
Sekolah Dasar dan
Madrasah Ibtidaiyah.
Jakarta: Pusat
Perbukuan,
Departemen
Pendidikan Nasional.

Lampiran 8

PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN KELAS KONTROL
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Materi Pokok
Pembelajaran

Indikator

Kegiatan
Pembelajaran

Teknik

Penilaian
Bentuk
Instrumen

Contoh

Alokasi
Waktu

Sumber dan Media

yang telah
dilakukan
 Membuktikan bahwa
energi itu
ada, tidak
dapat dilihat
tetapi dapat
dirasakan ,
dan dapat
dirubah
bentuknya.

 Menyimpulkan bahwa
energi itu
ada, tidak
dapat dilihat
tetapi dapat
dirasakan
dan dapat
dirubah
bentuknya.

Diskusi
 Siswa
mendiskusikan.
jawaban dari
pertanyaan yang
ada dalam
lembar kerja.

Presentasi
 Siswa
menyampaikan
hasil diskusi di
depan kelas



Kegiatan apa
yang
membuktikan
energi itu ada?

Arifin Priyono dan Titik
Sayekti. 2008. Ilmu
Pengetahuan Alam 3
untuk SD dan MI
Kelas III. Jakarta:
Pusat Perbukuan
Departemen
Pendidikan Nasional.
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Lampiran 9
Kisi-kisi Lembar Pengamatan
Pelaksanaan Model POE (Predict-Observe-Explain) terhadap Guru

No.
Aspek yang Diamati
1 Pendahuluan
2 Guru membimbing siswa pada tahap
predict
3 Guru membimbing siswa pada tahap
observe
4 Guru membimbing siswa pada tahap
explain
5 Guru
membimbing
siswa
dalam
menganalisis dan mengevaluasi peristiwa
perubahan benda

Nomor
1a, 1b, 1c, 1d
2a, 2b, 2c, 2d
3a, 3b, 3c, 3d
4a, 4b, 4c, 4d
5a, 5b, 5c, 5d

Kisi-kisi Lembar Pengamatan
Pelaksanaan Model POE (Predict-Observe-Explain) terhadap Siswa
No.
1
2
3
4
5
6

Aspek yang Diamati
Nomor
Pendahuluan
1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d
Siswa melakukan tahap predict
3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 4c, 4d
Siswa melakukan tahap observe
5a, 5b, 5c, 5d
Siswa melakukan tahap explain
6a, 6b, 6c, 6d
Siswa menganalisis dan mengevaluasi 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d
peristiwa perubahan sifat benda
9a, 9b, 9c, 9d, 10a, 10b,
10c, 10d
Kegiatan Akhir
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Lampiran 10
Lembar Pengamatan (Observasi) Pelaksanaan Model
POE (Predict-Observe-Explain) terhadap Guru pada
Pertemuan ke 1 dan 2
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/ semester

: SD Negeri Pekauman 2
: IPA
: III/ II

Petunjuk
Berilah tanda centang (√) pada kolom yang tersedia jika deskriptor yang
ada tampak.
Pertemuan Pertemuan
Aspek
No.
Deskriptor
ke-1
ke-2
yang
Diamati
1.
Pendahuluan a. Guru menjelaskan materi
yang akan dipelajari

2.

b. Guru menjelaskan peristiwa
yang terjadi dalam kehidupan
sehari-hari berkaitan dengan
bentuk energi.
c. Guru menjelaskan fakta-fakta
berkaitan dengan bentuk
energi dan pengaruhnya.
d. Guru membimbing siswa
mengidentifikasi contoh
bentuk enegi dan pengaruhnya
yang akan diamati melalui
percobaan.
Guru
a. Guru memimpin pembagian
membimbing
kelompok siswa.
siswa pada b. G u r u membimbing siswa
tahap predict
memahami pertanyaan
berdasarkan pengetahuan awal
yang dimilikinya.
c. Guru membimbing jalannya
diskusi membuat prediksi
jawaban pertanyaan
berdasarkan pengetahuan
awal/pengalaman yang
dimiliki masing-masing
anggota kelompok dan dari
sumber belajar lain yaitu
buku paket IPA kelas III.
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d. G u r u menjelaskan langkahlangkah menjawab pertanyaan
LKPD melalui
percobaan secara berkelompok
/ diskusi.
3.

Guru
a. Guru membimbing siswa
membimbing
melakukan percobaan yang
siswa pada
dapat membantu membuktik
tahap observe
an prediksi atau jawaban
pertanyaan.
b. Guru membimbing siswa
mencatat hal yang terjadi
pada percobaan melalui
pengamatan.
c. Guru membimbing jalannya
diskusi menjawab
pertanyaan pada LKPD.

4.

d. G u r u membimbing siswa
membuat kesimpulan
jawaban dari pertanyaan
yang diajukan.
Guru
a. Guru membimbing jalannya
membimbing
presentasi diskusi
siswa pada
tahap explain b. Guru memperhatikan
presentasi hasil diskusi siswa
c. Guru memfasilitasi siswa
untuk saling memberikan
tanggapan terhadap presentasi
kelompok.
d. Guru membimbing siswa
mencatat tanggapan dan
masukan yang diberikan
untuk kemudian didiskusikan
dengan kelompoknya

5.

Guru
membimbing
siswa dalam
menganalisis
dan
mengevaluasi
peristiwa

a. Membimbing siswa dalam
menganalisis peristiwa
perubahan benda hasil diskusi
kelompok.
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b. Membimbing siswa
mengelompokkan jawaban,
tanggapan,dan masukan.
c. Membimbing siswa
menggabungkan antara
prediksi dengan hasil
presentasi untuk dijadikan
kesimpulan jawaban.
d. Bersama siswa
Menyimpulkan jawaban
berdasarkan hasil diskusi,
percobaan, masukan, dan
tanggapan dari kelompok lain

Tegal, Maret 2015
Mengetahui,
Kepala Sekolah

Guru Kelas
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Lampiran 11
Lembar Pengamatan (Observasi) Pelaksanaan Model
POE (Predict-Observe-Explain) terhadap Siswa pada
Pertemuan ke 1 dan 2
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/semester

: SD Negeri Pekauman 2
: IPA
: III/ II

Petunjuk
Berilah tanda centang (√) pada kolom yang tersedia jika deskriptor yang
ada tampak.
Pertemuan Pertemuan
Aspek yang
No.
Deskriptor
ke-1
ke-2
Diamati
1.
Kegiatan
a. Siswa datang tepat waktu.
Pendahuluan
b. Siswa masuk kelas dengan
tertib.
c. Siswa duduk dengan rapi
dan tertib di tempat
duduknya masing-masing.

2.

d. Siswa berdo’a di awal
pembelajaran sesuai dengan
keyakinan masing-masing.
a. Siswa menyiapkan alat
Kegiatan
yang dibutuhkan dalam
Pendahuluan
pembelajaran di tempat
2
duduknya masing-masing.
b. Siswa memperhatikan
penjelasan guru tentang
tujuan pembelajaran yang
akan dicapai.
c. Siswa memperhatikan
penjelasan guru tentang
materi sebelumnya yang
dikaitkan dengan materi saat
ini kemudian menjawab
pertanyaan guru.
d. Siswa bertanya tentang hal
yang belum jelas sebelum
masuk ke kegiatan inti.
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3.

Kegiatan Inti
Eksplorasi

a.

Siswa memperhatikan
penjelasan guru tentang
materi yang akan
dipelajari.
b. Siswa memperhatikan
penjelasan guru tentang
peristiwa yang terjadi
dalam kehidupan seharihari.
c.

Siswa memperhatikan
penjelasan guru tentang
fakta-fakta berkaitan
dengan bentuk energi dan
pengaruhnya.

d. Siswa bertanya kepada
guru tentang hal yang
belum jelas mengenai
bentuk energi dan
pengaruhnya yang akan
diamati melalui
percobaan.
4.

Elaborasi 1

a. Siswa duduk berkelompok
bersiap-siap menerima
tugas
b. Siswa menjawab
pertanyaan guru
mengenai bentuk energi
dan pengaruhnya terhadap
kehidupan sehari-hari.
c.

Siswa mencari informasi
berkenaan dengan
prediksi berdasarkan
pengalaman yang dimiliki
siswa dan dari sumbe
belajar lain yaitu buku
paket IPA kelas III.

d. Siswa berdiskusi secara
berkelompok menjawab
pertanyaan guru untuk
memprediksi kemudian
menuliskannya pada
LKPD.

152
5.

Elaborasi 2

a.

Siswa melakukan
percobaan yang dapat
membantu membuktikan
prediksi atau jawaban
pertanyaan.

b. Siswa mencatat hal yang
terjadi pada percobaan
tersebut berdasarkan
pengamatan.
c. Siswa berdiskusi
menjawab
pertanyaan pada LKPD.
d. Siswa membuat
kesimpulan jawaban dari
pertanyaan yang diajukan.
6.

7.

Elaborasi 3

Elaborasi 4

a. Siswa membacakan hasil
diskusi di depan kelas
dengan lancar dan jelas
b. Siswa menerima masukan
dari kelompok lain.
c. Siswa memberikan
tanggapan dari masukan
kelompok lain.
d. Siswa bekerjasama saling
membantu
mempresentasikan dan
memberikan tanggapan.
a.

Siswa mencatat jawaban
dari kelompok lain.
b. Siswa mengelompokkan
jawaban dari kelompok
lain ke dalam analisis
terjadinya suatu peristiwa
yang tepat dan kurang
tepat.
c.

Siswa menganalisis
apakah jawaban
sementara hasil diskusi
kelompok sudah
menjawab jawaban dari
pertanyaan.
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8.

Konfirmasi 1

d. Siswa melengkapi
jawaban berdasarkan
tanggapan dan masukan
kelompok lain.
a. Siswa memperhatikan
demonstrasi dan
penjelasan guru tentang
jawaban dari
permasalahan.
b. Siswa mendengarkan
pelurusan
kesalahpahaman yang
disampaikan guru.
c.

9.

10.

Konfirmasi 2

Siswa menghargai
konfirmasi yang telah
disepakati antara siswa
dan guru.

d. Siswa termotivasi untuk
memperbaiki
kesalahannya atau
meningkatkan
kemampuannya.
a. Siswa mendapatkan
penghargaan/hadiah.
b.

Siswa tidak
mengejek/menyepelekan
teman yang tidak
mendapat
penghargaan/hadiah.

c.

Siswa memberikan
ucapan selamat kepada
teman yang mendapat
penghargaan/ hadiah.

d.

Siswa termotivasi untuk
meningkatkan prestasi.
Siswa menanyakan materi
yang belum dipahami
Siswa menyimpulkan
materi.
Siswa mengerjakan
evaluasi pembelajaran.
Dengan

Kegiatan Penu- a.
Tup
b.
c.
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d.

Siswa merapikan tempat
duduk, alat tulis dan
berdoa.
Tegal, Maret 2015

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Guru Kelas

155
Lampiran 12
Kisi-kisi Lembar Pengamatan Pelaksanaan Model Konvensional
terhadap Guru
No.
Aspek yang Diamati
1 Guru menjelaskan materi
2 Guru bertanya jawab mengenai materi
3 Guru menjelasklan peristiwa dalam kehidupan seharihari
4 Guru berdemonstrasi terkait dengan materi
5 Guru bertanya jawab tentang penjelasan materi
6 Guru membagikan LKPD
7 Guru membimbing siswa mengerjakan soal LKPD
8 Guru membahas jawaban LKPD
9 Guru melakukan tanya jawab tentang hal yang
belum diketahui siswa
10 Guru memberikan penguatan
11 Guru menyimpulkan materi bersama dengan siswa

Nomor
1a
1b
1c
1d
2a
2b
2c
2d
3a
3b
3c

Kisi-kisi Lembar Pengamatan Pelaksanaan Model Konvensional
terhadap Siswa
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Aspek yang Diamati

Nomor

Pendahuluan.
1a, 1b, 1c, 1d, 2a,
Siswa menyiapkan alat pelajaran.
2b, 2c, 2d
Siswa memperhatikan penjelasan guru.
3a
Siswa bertanya jawab dengan guru.
3b
Siswa mendengarkan penjelasan guru
3c
mengenai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.
Siswa memperhatikan demonstrasi yang
3d
dilakukan guru terkait dengan materi.
Siswa bertanya jawab dengan guru tentang materi.
4a
Siswa menerima LKPD.
4b
Siswa mengerjakan soal pada LKPD secara
4c
berkelompok.
Siswa membahas jawaban LKPD bersama dengan
5d
guru.
Siswa menanyakan materi yang belum dipahami
5a
kepada guru.
Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi
5b
yang belum dipahami.
Siswa mendapatkan penguatan.
5c
Kegiatan akhir
6a,6b
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Lampiran 13
Lembar Pengamatan (Observasi)
Pelaksanaan Model Konvensional terhadap Guru
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester

: SD Negeri Pekauman 5
: IPA
: III/2

Petunjuk
Berikan tanda centang () pada kolom yang tersedia jika deskriptor yang ada
tampak.
Aspek yang
Deskriptor
Diamati
1. Eksplorasi a. Guru menjelaskan materi
yang akan dipelajari.
b. Guru bertanya jawab
mengenai materi bentuk
energi dan pengaruhnya
terhadap kehidupan seharihari.
c. Guru menjelaskan peristiwa
dalam kehidupan sehari-hari
yang berhubungan dengan
materi.
d. Guru berdemonstrasi
terkait dengan materi
yang dibahas.
2. Elaborasi a. Guru bertanya jawab
kepada siswa tentang
penjelasan materi.
b. Guru membagikan LKPD.
No

3.

c. Guru membimbing siswa
mengerjakan soal LKPD.
d. Guru membahas jawaban
LKPD.
Konfirmasi a. Guru bertanya jawab tentang
hal yang belum diketahui
siswa terkait materi yang
telah memberikan
dibahas.
b. Guru
penguatan
kepada siswa.
c. Guru menyimpulkan materi
bersama dengan siswa.

Pertemuan
ke-1

Pertemuan
ke-2
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Lampiran 14
Lembar Pengamatan (Observasi)
Pelaksanaan Model Konvensional terhadap Siswa
pada Pertemuan ke 1 dan 2
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester

: SD Negeri Pekauman 5
: IPA
: III/2

Petunjuk
Berikan tanda centang () pada kolom yang tersedia jika deskriptor yang ada
tampak.
Pertemuan Pertemuan
No Aspek yang
Deskriptor
ke-1
ke-2
Diamati
1. Kegiatan
a. Siswa datang tepat waktu.
Pendahuluan 1 b. Siswa masuk kelas dengan tertib.
c. Siswa duduk dengan rapi dan tertib
di tempat duduknya masing-masing.
d. Siswa berdo’a di awal pembelajaran
sesuai dengan keyakinan masingmasing.
2. Kegiatan
a. Siswa menyiapkan alat yang
dibutuhkan dalam pembelajaran
Pendahuluan 2
di tempat duduknya masingmasing.
b. Siswa memperhatikan penjelasan
guru tentang tujuan pembelajaran
yang akan dicapai.
c. Siswa memperhatikan penjelasan
guru tentang materi sebelumnya
yang dikaitkan dengan materi saat
ini kemudian menjawab pertanyaan
guru.
d. Siswa bertanya tentang hal yang
belum jelas sebelum masuk ke
kegiatan inti.
3. Kegiatan Inti a. Siswa memperhatikan penjelasan
guru tentang materi yang akan
dipelajari.
Eksplorasi
b. Siswa bertanya jawab dengan guru
mengenai materi bentuk energi dan
pengaruhnya.
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No Aspek yang
Diamati

Pertemuan Pertemuan
ke-1
ke-2

Deskriptor
c. Siswa mendengarkan penjelasan
guru mengenai peristiwa dalam
kehidupan sehari-hari yang
berhubungan dengan materi.
d. Siswa memperhatikan demonstrasi
yang dilakukan guru terkait dengan
materi yang dibahas.

4.

Elaborasi

a. Siswa bertanya jawab dengan guru
tentang materi yang dibahas.
b. Siswa menerima LKPD.

5.

6.

Konfirmasi

Kegiatan
Akhir

c. Siswa mengerjakan soal LKPD
secara berkelompok.
d. Siswa membahas jawaban LKPD
bersama dengan guru.
a. Siswa menanyakan materi yang
belum dipahami kepada guru.
b. Siswa mendengarkan penjelasan
guru tentang materi yang belum
dipahami.
c. Siswa mendapatkan penguatan.
d. Siswa menyimpulkan materi
bersama dengan guru.
a. Siswa mengerjakan evaluasi
pembelajaran dengan tenang dan
tertib.
b. Siswa merapikan tempat duduk, alat
tulis dan berdo’a menutup
pelajaran.
Tegal, Maret 2015

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Guru Kelas III
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Lampiran 15
Kisi-Kisi Lembar Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa
No
Aspek yang Diamati
Deskriptor
1.
Ketekunan siswa dalam
a. Memahami tugas yang diberikan guru.
melaksanakan tugas
b. Menyelesaikan tugas secara individu.
yang diberikan guru.
c. Menyelesaikan tugas secara
berkelompok.
d. Menyelesaikan tugas dengan tepat waktu.
2.
Usaha siswa dalam
a. Membangun pengetahuan yang telah
menganalisis penyebab
dimiliki dalam menganalisis terjadinya
terjadinya suatu
suatu pristiwa.
peristiwa.
b. Menganalisis penyebab terjadinya
peristiwa tersebut berdasarkan
pengetahuan yang telah dimiliki.
c. Meminta bimbingan guru saat mengalami
kesulitan agar menemukan pemecahan
masalah.
d. Menerapkan berbagai strategi agar dapat
menganalisis terjadinya suatu peristiwa.
3.

Kerja sama dengan
anggota lain dalam
bekerja kelompok.

a. Memberi dan menerima pendapat, kritik,
dan saran dari pihak lain dalam upaya
menganalisis terjadinya peristiwa.
b. Melakukan interaksi dengan baik kepada
seluruh anggota kelompok.
c. Melakukan diskusi untuk menemukan
faktor penyebab terjadinya suatu
peristiwa.
d. Mengedepankan kesepakatan kelompok
dalam menyelesaikan persoalan.

4.

Kesungguhan siswa
dalam melaksanakan
percobaan.

5.

Keberanian siswa dalam
mengajukan pertanyaan
kepada guru atau siswa
lain.

a. Melaksanakan percobaan dengan cermat
dan sungguh-sungguh.
b. Melaksanakan percobaan sendiri dengan
bimbingan guru.
c. Menuliskan hasil pengamatan saat
percobaan.
d. Menganalisis terjadinya suatu peristiwa
beerdasarkan hasil pengamatan saat
percobaan.
a. Bertanya dengan kemauan sendiri.
b. Menyampaikan pertanyaan dengan jelas,
singkat dan sopan.
c. Menyampaikan pertanyaan menggunakan
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No

Aspek yang Diamati
d.

6.

Keberanian diri siswa
untuk mengemukakan
ide dan gagasannya
dalam bentuk pendapat.

a.
b.

c.
d.
7.

Keberanian siswa untuk
mempresentasikan hasil
kerja.

a.
b.
c.
d.

Deskriptor
Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Mengajukan pertanyaan sesuai dengan
materi.
Mengemukakan pendapat atau tanggapan
dengan kemauan sendiri.
Mengemukakan pendapat atau tanggapan
untuk menjawab pertanyaan berkaitan
dengan terjadinya suatu peristiwa.
Mengemukakan pendapat atau tanggapan
dengan logis.
Mengemukakan tanggapan terhadap
presentasi siswa lain.
Mempresentasikan hasil kerja dengan
percaya diri.
Mempresentasikan hasil kerja dengan
kemauan atau kesadaran sendiri.
Mempresentasikan hasil kerja dengan baik
dan benar.
Mempresentasikan hasil kerja dengan jelas
dan suara lantang.
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Lampiran 16
DESKRIPTOR
LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA
A. Ketekunan siswa dalam melaksanakan tugas yang diberikan guru.
Agar dapat menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut:
1. Siswa paham terhadap tugas yang diberikan oleh guru.
2. Siswa mampu menyelesaikan tugas secara individu.
3. Siswa mampu menyelesaikan tugas secara berkelompok.
4. Siswa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu.
Skor Penilaian
1
2
3
4

Keterangan
Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

B. Usaha siswa dalam menganalisis terjadinya suatu peristiwa.
Agar dapat menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut:
1. Siswa mampu membangun pengetahuan yang telah dimiliki dalam
menganalisis terjadinya suatu peristiwa.
2. Siswa mampu menganalisis penyebab terjadinya peristiwa tersebut
berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki.
3. Siswa meminta bimbingan guru saat mengalami kesulitan agar
menemukan pemecahan masalah.
4. Siswa menerapkan berbagai strategi agar dapat menganalisis terjadinya
suatu peristiwa.
Skor Penilaian
1
2
3
4

Keterangan
Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

C. Kerja sama dengan anggota lain dalam kerja kelompok
Agar dapat menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut:
1. Siswa memberi dan menerima pendapat, kritik, dan saran dari pihak lain
dalam upaya menganalisis terjadinya peristiwa.
2. Siswa mampu berinteraksi dengan baik kepada seluruh anggota kelompok.
3. Siswa ikut berdiskusi untuk menemukan faktor penyebab terjadinya suatu
peristiwa.
4. Mengedepankan kesepakatan kelompok dalam menyelesaikan persoalan.

162

Skor Penilaian
1
2
3
4

Keterangan
Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

D. Kesungguhan siswa dalam melaksanakan percobaan
Agar dapat menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut:
1. Siswa melaksanakan percobaan dengan cermat dan sungguh-sungguh
2. Siswa mampu melaksanakan percobaan sendiri dengan bimbingan guru.
3. Siswa mampu menuliskan hasil pengamatan saat percobaan
4. Siswa menganalisis terjadinya suatu peristiwa berdasarkan hasil
pengamatan saat percobaan.
Skor Penilaian
1
2
3
4

Keterangan
Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

E. Keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan kepada guru atau siswa lain.
Agar dapat menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut:
1. Siswa bertanya dengan kemauan sendiri tanpa diperintah guru atau siswa
lain.
2. Siswa menyampaikan pertanyaan dengan jelas , singkat dan sopan.
3. Siswa menyampaikan pertanyaan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik
dan benar.
4. Siswa mengajukan pertanyaan sesuai dengan materi.
Skor Penilaian
1
2
3
4

Keterangan
Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

F. Keberanian diri siswa untuk mengemukakan ide dan gagasannya dalam bentuk
pendapat atau tanggapan.
Agar dapat menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut:
1. Siswa mengemukakan pendapat atau tanggapan dengan kemauan sendiri
tanpa diperintah orang lain.
2. Siswa mengemukakan pendapat atau tanggapan untuk menjawab
pertanyaan berkaitan dengan terjadinya suatu peristiwa.
3. Siswa mengemukakan pendapat atau tanggapan dengan logis.
4. Siswa mengemukakan tanggapan terhadap presentasi siswa lain.
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Skor Penilaian
1
2
3
4

Keterangan
Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

G. Keberanian siswa untuk mempresentasikan hasil kerja
Agar dapat menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut:
1. Siswa mampu mempresentasikan hasil kerja dengan percaya diri.
2. Siswa mempresentasikan hasil kerja dengan kemauan atau kesadaran
sendiri.
3. Siswa mampu mempresentasikan hasil kerja dengan baik dan benar.
4. Siswa mampu mempresentasikan hasil kerja dengan jelas dan suara
lantang.
Skor Penilaian
1
2
3
4

Keterangan
Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA KELAS EKSPERIMEN

Mata Pelajaran
: IPA
Kelas/Semester
: III/2
Pelaksanaan
: ....Maret 2015
Petunjuk
Setelah membaca dan memeriksa aspek penilaian aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA, sesuai dengan hasil pengamatan
berilah tanda cek () pada kolom yang tersedia.
Aspek yang Diamati
Jumlah
No Nama Siswa
A
B
C
D
E
F
G
Nilai
Skor
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 M. Fauzan
2 Rahranie Cahya
3 Chintya SavellaP.J
4 Destiyana Gusanti
5 Muhammad Hafidt
6 M. Rizky Ramadani
7 Salwa Aulia Azzahra
8 Askia Zulfa
9 Farhan Zain S
10 Hasbi Irwan N
11 M Yasar Hakim
12 M Wildan Abdillah
13 M Rizqi
14 Nakabsya Hana Sabrina
15 Nur Agustin S
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No Nama Siswa
1
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Aspek yang Diamati
A
B
C
D
E
F
G
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Jumlah
Skor

Rizqulloh Izzu Z
Said Ridho
Sandy Yuniar
Satriyo Fasabbih
Sultan Hadi W
Vita Aulia
Wahyu Riski R
Yanuar Satria P
Zalfadika Khaerunisa
Febrian Eka C
Nibras Aliah M
Guru Kelas

Dewi Setiati, S.Pd
NIP. -

Nilai
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA KELAS KONTROL

Mata Pelajaran
: IPA
Kelas/Semester
: III/2
Pelaksanaan
: ....Maret 2015
Petunjuk
Setelah membaca dan memeriksa aspek penilaian aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA, sesuai dengan hasil pengamatan
berilah tanda cek () pada kolom yang tersedia.
Aspek yang Diamati
Jumlah
No
Nama Siswa
A
B
C
D
E
F
G
Nilai
Skor
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Karlinda
2 Fahrul Riyef
3 Johan Prasetyo
4 Wisnu Bayu A
5 Nur Hanifa
6 Nur Laela Banin
7 Sabrina
8 Abhi F
9 A Nur Faizal
10 A Devan
11 Amin Aziz
12 Chanunah
13 Gian Dwinata
14 Giska Aura
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No

Nama Siswa

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Hayfa
Ivan Dhika W
M Faizal Fikri
M Sahrul Saputra
M Rizki Fairus
Nabila Putri
Paska Riana
Rinto Adilah
Robiatun Nafiah
Safira Salsabila
Sasi Diniarti A
Tamara Rosita
Wahyu Febriyanto
Yusuf Tri A

Aspek yang Diamati
A
B
C
D
E
F
G
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Jumlah
Skor

Guru Kelas

Tri Miftahudin S.Pd
NIP. -

Nilai
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menghasilkan energi.
6. Siswa dapat memberi
contoh alat musik
menghasilkan energi bunyi.
7. Siswa dapat memberi
contoh alat yang menghasil
kan energi cahaya.
8. Disajikan sebuah

Pilihan
Ganda

C2

6 dan 26

√

Pilihan
Ganda

C2

7 dan 27

√

C2

8 dan 28

√

Lampiran 19

KISI-KISI SOAL UJI COBA
Satuan Pendidikan : SD Negeri Pekauman Kulon 1
Mata Pelajaran
: IPA
Kelas / semester
: III/2
Alokasi waktu
: 60 menit
Standar Kompetensi : 4. Memahami berbagai cara gerak benda, hubungan dengan energi, dan sumber energi.
Tingkat Kesulitan
Ranah
Nomor
Kompetensi Dasar
Indikator Soal
Jenis Soal
Kognitif
Soal
Mudah
Sedang
Sulit
4.2 Mendiskripsikan 1. Siswa dapat menyebutkan
Pilihan
√
C1
1 dan 21
pengertian energi.
hasil pengamatan
Ganda
2. Siswa dapat menyebutkan
tentang pengaruh
√
pengertian bentuk energi
energi panas, gerak,
Pilihan
C1
2 dan 22
jika
telah
diketahui
contoh
dan getaran dalam
Ganda
bendanya.
kehidupan sehari3. Siswa dapat menyebutkan
Pilihan
√
hari.
C1
3 dan 23
pengertian energi bunyi.
Ganda
4. Siswa dapat mencontohkan
Pilihan
C2
4 dan 24
√
pengaruh energi panas.
Ganda
5. Siswa dapat memberi
Pilihan
contoh alat yang
C2
5 dan 25
√
Ganda
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Kompetensi Dasar

Indikator Soal

Jenis Soal

pernyataan, siswa dapat
membedakan pengaruh
matahari sebagai energi

Pilihan
Ganda

Tingkat Kesulitan
Mudah
Sedang
Sulit

Ranah
Kognitif

Nomor
Soal

C2

9 dan 29

√

C2

10 dan 30

√

C3

11 dan 31

√

C3

12 dan 32

√

C1

13 dan 33

C3

14 dan 34

√

C3

15 dan 35

√

panas dan cahaya.
9. Siswa dapat mencontohkan
pengaruh energi gerak.
10. Siswa dapat memberi
contoh pengaruh energi
cahaya.
11. Disajikan sebuah gambar,
siswa dapat menentukan
bentuk energi yang
dihasilkan dari gambar
tersebut.
12. Diberikan beberapa pilihan
jawaban, siswa dapat
menentukan pernyataan
yang tepat dan kurang tepat
berkaitan dengan energi.
13. Siswa dapat menyebutkan
ciri-ciri energi.
14. Siswa dapat menentukan
perubahan bentuk energi
gerak menjadi bunyi yang
terjadi pada suatu kegiatan
15. Siswa dapat membuktikan
bahwa energi dapat

Pilihan
Ganda
Pilihan
Ganda
Pilihan
Ganda

Pilihan
Ganda

Pilihan
Ganda
Pilihan
Ganda
Pilihan

√
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Kompetensi Dasar

Total

Tingkat Kesulitan
Mudah
Sedang
Sulit

Ranah
Kognitif

Nomor
Soal

C2

16 dan 36

Pilihan
Ganda

C3

17 dan 37

√

Pilihan
Ganda

C3

18 dan 38

√

C1

19 dan 39

C3

20 dan 40

40

40

Indikator Soal

Jenis Soal

dirasakan.
16. Disajikan empat buah
gambar, siswa dapat
mengelompokkan alat yang
menghasilkan energi cahaya
dan gerak.
17. Siswa dapat menentukan
perubahan bentuk energi
panas menjadi energi gerak.
18. Disajikan sebuah gambar,
siswa dapat menentukan
energi yang dihasilkan dari
gambar tersebut.
19. Siswa dapat menyebutkan
manfaat energi matahari.
20. Disajikan empat buah
pernyataan, siswa dapat
menentukan pernyataan
yang tepat dan kurang tepat
berkaitan dengan energi.

Ganda
Pilihan
Ganda

20

40

Pilihan
Ganda
Pilihan
Ganda

√

√

√

10

16

14
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Nama

:

No. Absen

:

UJI COBA INSTRUMEN
Nama Sekolah

: SD Negeri Pekauman Kulon 1

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam

Materi

: Energi dan Pengaruhnya

Waktu

: 60 menit

Pilihlah jawaban yang benar dengan cara memberi tanda silang (X) pada
huruf a, b, c, atau d!
1. Suatu benda dikatakan memiliki energi apabila benda itu melakukan….
a. gaya
b. perpindahan
c. gerak
d. usaha
2. Energi yang dihasilkan dari benda-benda bersuhu tinggi seperti api disebut
energi ….
a. gerak
b. bunyi
c. panas
d. matahari
3. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang ….
a. bergetar
b. bersinar
c. bergerak
d. berpindah tempat
4. Pakaian yang dijemur dapat menjadi kering merupakan contoh adanya
pengaruh energi ….
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a. bunyi
b. gerak
c. cahaya
d. panas
5. Berikut ini contoh alat yang menghasilkan energi panas yaitu ….
a. peluit
b. radio
c. setrika
d. televisi
6. Gitar adalah contoh alat musik yang menghasilkan energi ….
a. udara
b. bunyi
c. panas
d. gerak
7. Energi cahaya dapat dihasilkan dari benda ….
a. kipas angin
b. senter
c. radio
d. peluit
8. Pada siang hari kita dapat melihat dengan jelas. Hal ini karena matahari
menghasilkan energi ….
a. cahaya
b. terang
c. panas
d. terik
9. Contoh pengaruh energi gerak yang dapat dimanfaatkan manusia dalam
kehidupan sehari-hari yaitu untuk….
a. menggerakkan kincir angin
b. mengeringkan pakaian
c. menerangi bumi
d. mendengar suara
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10. Pengaruh energi cahaya dapat dilihat pada peristiwa ….
a. kain yang dijemur
b. kincir angin yang berputar
c. dua batu yang saling digosokkan
d. lampu senter yang menyala
11. Perhatikan gambar di bawah ini!

Energi yang dihasilkan oleh alat musik di atas saat dipukul adalah energi ….
a. panas
b. gerak
c. bunyi
d. cahaya
12. Pernyataan berikut yang tidak benar berkaitan dengan energi adalah ….
a. energi cahaya merupakan salah satu bentuk energi
b. energi berpengaruh dalam kehidupan kita
c. energi tidak dapat dirasakan
d. energi tidak dapat dilihat
13. Di bawah ini yang tidak termasuk ciri-ciri energi ialah ….
a. dapat diubah bentuk
b. dapat dirasakan
c. tidak dapat dirasakan
d. tidak dapat dilihat
14. Berikut yang mengalami perubahan bentuk energi gerak menjadi bunyi
yaitu....
a. orang yang sedang bertepuk tangan
b. orang yang menggosok-gosokkan kedua telapak tangan
c. lampu yang menyala
d. kincir angin yang berputar
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15. Tangan akan terasa panas bila di dekatkan dengan api. Hal ini membuktikan
bahwa energi dapat ….
a. dilihat
b. diubah bentuk
c. diamati
d. dirasakan
16. Perhatikan gambar berikut!

I

II

III

IV

Di antara benda-benda di atas yang menghasilkan energi cahaya adalah ….
a. I dan II
b. II dan III
c. II dan IV
d. I dan III
17. Kertas bentuk spiral akan bergerak bila di letakkan di atas api. Hal ini
menunjukan adanya perubahan energi … menjadi energi ….
a. panas menjadi gerak
b. bunyi menjadi panas
c. cahaya menjadi gerak
d. api menjadi abu
18. Perhatikan gambar di bawah ini!

Energi yang dihasilkan oleh benda di atas yaitu energi ….
a. cahaya dan gerak
b. cahaya dan panas
c. cahaya dan uap
d. cahaya dan terang
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19. Kegiatan pembuatan garam memanfaatkan energi yang berasal dari …
a. api
b. air
c. matahari
d. udara
20. Perhatikan pernyataan berikut ini!
I. Energi dapat dirubah bentuknya
II. Kita tidak memerlukan energi
III. Lampu senter merupakan contoh energi bunyi
IV. Matahari menghasilkan energi panas dan cahaya
Pernyataan yang sesuai ditunjukan oleh nomor ….
a. I dan IV
b. I dan III
c. II dan III
d. III dan IV
21. Energi adalah kemampuan untuk melakukan ….
a. usaha
b. pertumbuhan
c. perkembangan
d. pemanasan
22. Energi yang berasal dari benda yang menyala seperti lampu disebut energi ….
a. bunyi
b. gerak
c. cahaya
d. gaya
23. Energi yang berasal dari getaran benda disebut energi ….
a. panas
b. suara
c. bunyi
d. gerak
24. Di bawah ini contoh manfaat energi panas bagi manusia yaitu ….
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a. menerbangkan layang-layang
b. menggerakkan kincir
c. menerangi bumi
d. mengeringkan padi
25. Berikut ini contoh alat yang menghasilkan energi gerak yaitu ….
a. kipas angin
b. radio
c. kompor
d. televisi
26. Terompet adalah contoh alat musik yang menghasilkan energi ….
a. suara
b. bunyi
c. tiup
d. gerak
27. Di bawah ini contoh benda yang menghasilkan energi cahaya yaitu….
a. kulkas, kipas, lilin
b. lilin, matahari, kulkas
c. gitar, lilin, senter
d. lampu, lilin, senter
28. Para petani menjemur padi di bawah sinar matahari saat musim panen. Hal ini
karena matahari menghasilkan energi….
a. cahaya
b. terang
c. udara
d. panas
29. Kincir mainan yang terbuat dari kertas akan berputar saat ditiup atau dibawa
lari. Hal ini merupakan contoh adanya pengaruh dari energi….
a. gerak angin
b. bunyi
c. udara
d. panas
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30. Pada saat lampu padam kita menyalakan lilin dan nyala api lilin dapat
menerangi ruangan. Hal ini karena adanya pengaruh energi ….
a. sinar
b. lilin
c. api
d. cahaya
31. Perhatikan gambar di bawah ini!

Energi yang dihasilkan oleh alat di atas saat
dinyalakan adalah energi ….
a. gerak
b. panas
c. cahaya
d. bunyi
32. Berikut merupakan pernyataan yang tepat berkaitan dengan energi adalah ….
a. energi terdiri dari beberapa bentuk energi
b. energi tidak bermanfaat bagi kehidupan
c. semua energi dapat lihat
d. energi tidak dapat diubah bentuknya
33. Di bawah ini yang merupakan ciri-ciri energi adalah ….
a. dapat dirasakan
b. dapat dilihat
c. tidak dapat dirasakan
d. tidak dapat diubah bentuk
34. Saat orang memukul bedug terjadi perubahan energi ... menjadi energi ....
a. gerak menjadi bunyi
b. bunyi menjadi gerak
c. bunyi menjadi panas
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d. panas menjadi bunyi
35. Kegiatan di bawah ini yang tepat menunjukkan energi dapat dirasakan oleh
manusia yaitu ….
a. bertepuk tangan
b. menyalakan senter di tempat gelap
c. menggosok-gosokkan telapak tangan
d. gerakkkan kertas spiral yang digantung di atas lilin
36. Perhatikan gambar berikut!

I

II

III

IV

Di antara benda-benda di atas yang menghasilkan energi gerak adalah ….
a. I dan IV
b. I dan III
c. I dan II
d. III dan IV
37. Berikut ini yang menunjukkan adanya perubahan energi panas menjadi energi
gerak yaitu ….
a. telapak tangan di dekatkan pada api
b. dua buah batu yang digosok-gosokkan
c. gitar yang dipetik
d. kertas spiral yang digantung di atas lilin yang menyala
38. Perhatikan gambar di bawah ini!

Benda seperti gambar di atas jika dinyalakan akan menghasilkan energi ….
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a. cahaya
b. panas
c. udara
d. gerak
39. Kegiatan nelayan menjemur ikan memanfaatkan energi yang berasal dari ….
a. api
b. air
c. angin
d. matahari
40. Perhatikan pernyataan berikut!
I. Energi tidak dapat dilihat dan dirasakan
II. Energi gerak secara alami dihasilkan oleh angin dan air
III. Energi tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan
IV. Energi dapat dilihat dan dirubah bentuknya
Pernyataan yang tepat ditunjukan oleh nomor ….
a. I dan II
b. I dan IV
c. II dan III
d. III dan I
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Validitas soal oleh Tim Ahli I (Drs. Daroni, M.Pd)
TELAAH SOAL PILIHAN GANDA
Petunjuk
Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPA di SD Negeri
Pekauman 2 Kota Tegal, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah dan tanda silang
(x) jika tidak sesuai.
No

Aspek yang ditelaah

A.
1.

Materi
Soal sesuai dengan indikator
(menuntut tes tertulis untuk bentuk
pilihan ganda
Materi yang ditanyakan sesuai dengan
kompetensi (urgensi, relevasi,
kontinuitas, keterpakaian sehari-hari
tinggi)
Pilihan jawaban homogen dan logis
Hanya ada satu kunci jawaban
Konstruksi
Pokok soal dirumuskan dengan singkat,
jelas, dan tegas.
Rumusan pokok soal dan pilihan

2.

3.
4.
B.
1.
2.

Nomor Soal
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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No

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
C.
1.
2.

Aspek yang ditelaah
jawaban merupakan pernyataan yang
diperlukan saja
Pokok soal tidak memberi petunjuk
kunci jawaban
Pokok soal bebas dan pernyataan yang
bersifat negatif ganda
Pilihan jawaban homogen dan logis
ditinjau dari segi materi
Gambar, grafik, tabel, diagram, atau
sejenisnya jelas dan berfungsi
Panjang pilihan jawaban relatif sama
Pilihan jawaban tidak menggunakan
pernyataan "semua jawaban di atas
salah/benar" dan sejenisnya
Pilihan jawaban yang berbentuk
angka/waktu disusun berdasarkan
urutan besr kecilnya angka atau
kronologisnya
Butir soal tidak bergantung pada
jawaban soal sebelumnya
Bahasa/Budaya
Menggunakan bahasa yang sesuai
dengan kaidah bahasa Indonesia
Menggunakan bahasa yang

Nomor Soal
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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No
3.
4.

No.
A.
1.
2.
3.
4.
B.
1.
2.
3.
4.

Aspek yang ditelaah
komunikatif
Tidak menggunakan bahasa yang
berlaku setempat/tabu
Pilihan jawaban tidak mengulang
kata/kelompok kata yang sama, kecuali
merupakan satu kesatuan pengertian

Nomor Soal
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Aspek yang ditelaah
Materi
Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes
tertulis untuk bentuk pilihan ganda
Materi yang ditanyakan sesuai dengan
kompetensi
Pilihan jawaban homogen dan logis
Hanya ada satu kunci jawaban
Konstruksi
Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas,
dan tegas
Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban
merupakan pernyataan yang diperlukan saja
Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci
jawaban
Pokok soal bebas dan pernyataan yang

Nomor Soal
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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No.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
C.
1.
2.
3.
4.

Aspek yang ditelaah
bersifat negatif ganda
Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau
dari segi materi
Gambar, grafik, tabel, diagram, atau
sejenisnya jelas dan berfungsi
Panjang pilihan jawaban relatif sama
Pilihan jawaban tidak menggunakan
pernyataan "semua jawaban di atas
salah/benar" dan sejenisnya
Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu
disusun berdasarkan urutan besar kecilnya
angka atau kronologisnya
Butir soal tidak bergantung pada jawaban
soal sebelumnya
Bahasa/Budaya
Menggunakan bahasa yang sesuai dengan
kaidah bahasa Indonesia
Menggunakan bahasa yang komunikatif

Nomor Soal
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Tidak menggunakan bahasa yang tabu
√
Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok
√
kata yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

185
No.

Aspek yang ditelaah

Nomor Soal
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

pengertian
Tegal, Maret 2015
Penilai Ahli I

186
Lampiran 22

Validasi Soal oleh Tim Ahli II (Dewi Setiati, S. Pd)
TELAAH SOAL PILIHAN GANDA
Petunjuk
Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPA di SD Negeri
Pekauman 2 Kota Tegal, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah dan tanda silang
(x) jika tidak sesuai.
No
.
A.
1.

2.

3.
4.
B.

Aspek yang ditelaah
Materi
Soal sesuai dengan indikator
(menuntut tes tertulis untuk
bentuk pilihan ganda
Materi yang ditanyakan sesuai
dengan kompetensi (urgensi,
relevasi, kontinuitas, keterpakaian
sehari-hari tinggi)
Pilihan jawaban homogen dan
logis
Hanya ada satu kunci jawaban
Konstruksi

Nomor Soal
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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No
.
1.

Aspek yang ditelaah

Nomor Soal
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Pokok soal dirumuskan dengan
singkat, jelas, dan tegas.

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Rumusan pokok soal dan pilihan
jawaban merupakan pernyataan
yang diperlukan saja

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3.

Pokok soal tidak memberi
petunjuk kunci jawaban

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

4.

Pokok soal bebas dan pernyataan
yang bersifat negatif ganda
Pilihan jawaban homogen dan
logis ditinjau dari segi materi
Gambar, grafik, tabel, diagram,
atau sejenisnya jelas dan
berfungsi
Panjang pilihan jawaban relatif
sama
Pilihan jawaban tidak
menggunakan pernyataan "semua
jawaban di atas salah/benar" dan
sejenisnya

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2.

5.
6.

7.
8.

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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No
.
9.

10.
C.
1.
2.
3.
4.

No.
A.
1.

Nomor Soal

Aspek yang ditelaah

1

Pilihan jawaban yang berbentuk
angka/waktu disusun berdasarkan
urutan besar kecilnya angka atau
kronologisnya
Butir soal tidak bergantung pada
jawaban soal sebelumnya
Bahasa/Budaya
Menggunakan bahasa yang sesuai
dengan kaidah bahasa Indonesia
Menggunakan bahasa yang
komunikatif
Tidak menggunakan bahasa yang
berlaku setempat/tabu
Pilihan jawaban tidak mengulang
kata/kelompok kata yang sama,
kecuali merupakan satu kesatuan
pengertian
Aspek yang ditelaah
Materi
Soal sesuai dengan indikator
(menuntut tes tertulis untuk
bentuk pilihan ganda

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

√

18

19

√

20

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Nomor Soal
21

22

23

24

25

26

27 28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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No.

Aspek yang ditelaah

2.

Materi yang ditanyakan sesuai
dengan kompetensi (urgensi,
relevasi, kontinuitas,
keterpakaian sehari-hari tinggi)
Pilihan jawaban homogen dan
logis
Hanya ada satu kunci jawaban
Konstruksi
Pokok soal dirumuskan dengan
singkat, jelas, dan tegas.
Rumusan pokok soal dan pilihan
jawaban merupakan pernyataan
yang diperlukan saja
Pokok soal tidak memberi
petunjuk kunci jawaban
Pokok soal bebas dan
pernyataan yang bersifat negatif
ganda
Pilihan jawaban homogen dan
logis ditinjau dari segi materi
Gambar, grafik, tabel, diagram,
atau sejenisnya jelas dan
berfungsi
Panjang pilihan jawaban relatif

3.
4.
B.
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Nomor Soal
21

22

23

24

25

26

27 28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√
√

√
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No.
8.

9.

10.
C.
1.

2.
3.
4.

Aspek yang ditelaah
sama
Pilihan jawaban tidak
menggunakan pernyataan
"semua jawaban di atas
salah/benar" dan sejenisnya
Pilihan jawaban yang berbentuk
angka/waktu disusun berdasarkan
urutan besr kecilnya angka atau
kronologisnya
Butir soal tidak bergantung pada
jawaban soal sebelumnya
Bahasa/Budaya
Menggunakan bahasa yang
sesuai dengan kaidah bahasa
Indonesia
Menggunakan bahasa yang
komunikatif
Tidak menggunakan bahasa yang
berlaku setempat/tabu
Pilihan jawaban tidak mengulang
kata/kelompok kata yang sama,
kecuali merupakan satu kesatuan
pengertian

Nomor Soal
21

22

23

24

25

26

27 28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Catatan:
1. Semua butir soal sudah valid dari segi tampang dan isinya.
2. Semua soal sudah layak diujicobakan.
Tegal, Maret 2015
Penilai Ahli I,

192
Lampiran 23
HASIL UJI VALIDITAS SOAL

item1

item2

item3

item4

item5

item6

Nomor Soal
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

item7

Item8

Item9

Item10

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation

Correlations
Skortotal
Nomor Soal
Item12
Pearson
,519
Correlation
,006
Sig. (2-tailed)
27
N
Item13
Pearson
,529
Correlation
,005
Sig. (2-tailed)
N
27
item14
Pearson
,459
Correlation
,016
Sig. (2-tailed)
27
N
item15
Pearson
,568
Correlation
,002
Sig. (2-tailed)
27
N
item16
Pearson
,543
Correlation
,003
Sig. (2-tailed)
27
N
item17
Pearson
,592
Correlation
,001
Sig. (2-tailed)
N
27
,677

item18

,000
27
,462

Item19

,015
27
,660

Item20

,000
27
,623

Item21

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation

Skortotal
,515
,006
27
,185
,356
27
,597
,001
27
,508
,007
27
,459
,016
27
,225
,260
27
,510
,007
27
,432
,025
27
,190
,343
27
,181

193

Item11

Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Nomor Soal
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
item24 Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Item25 Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Item26 Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Item27 Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Item28 Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Item29 Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Item30 Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Item31 Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Item23

,001
27
,522
,005
27

Item22

Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Correlations
Skortotal
Nomor Soal
Item32
Pearson
,232
Correlation
Sig. (2-tailed)
,245
N
27
Item33
Pearson
,074
Correlation
Sig. (2-tailed)
,712
N
27
Item34
Pearson
,508
Correlation
,007
Sig. (2-tailed)
N
27
Item35
Pearson
-,123
Correlation
,542
Sig. (2-tailed)
N
27
Item36
Pearson
C
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
27
Item37
Pearson
,084
Correlation
,679
Sig. (2-tailed)
27
N
Item38
Pearson
-,013
Correlation
,948
Sig. (2-tailed)
27
N
Item39
Pearson
,045
Correlation
,825
Sig. (2-tailed)
27
N
Item40
Pearson
-,059
Correlation
Sig. (2-tailed)
,770
N
27

,366
27
-,162
,420
27
Skortotal
,034
,868
27
,569
,002
27
-,092
,647
27
,316
,108
27
,382
,049
27
,542
,004
27
,390
,045
27
,258
,193
27
,438
,022
27
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Lampiran 24

item1
item2
item3
item4
item5
item6
item7
item8
item9
item10
item11
item12
item13
item14
item15
item16
item17
item18
item19
item20
item21
item22
item23
item24
item25
item26
item27
item28
item29
item30
item31
item32
item33
item34
item35
item36
item37
item38
item39
item40

HASIL UJI RELIABILITAS SOAL
Item-Total Statistics
Scale Mean
Scale
Corrected
Cronbach's
if Item
Variance if
Item-Total Alpha if Item
Deleted
Item Deleted Correlation
Deleted
24,93
29,610
,451
,747
24,85
29,823
,467
,748
25,07
29,533
,407
,748
24,89
29,487
,507
,745
24,78
30,179
,488
,749
25,07
28,840
,541
,742
24,81
29,387
,632
,743
24,85
30,054
,412
,750
25,22
28,410
,618
,738
24,96
28,883
,580
,741
24,96
29,422
,468
,746
25,22
29,333
,439
,747
25,22
31,256
,086
,764
24,85
29,516
,541
,745
24,96
29,575
,436
,748
25,00
29,692
,397
,749
25,11
30,949
,141
,761
24,70
30,986
,456
,754
25,00
29,923
,351
,751
24,93
31,225
,115
,762
25,00
31,154
,115
,762
25,15
33,208
-,250
,779
25,07
30,840
,163
,760
25,15
31,900
-,028
,769
24,70
32,063
-,046
,763
25,15
32,977
-,211
,778
24,67
32,000
,000
,762
25,00
31,846
-,014
,768
25,22
32,256
-,089
,772
25,07
32,071
-,057
,770
25,04
32,499
-,132
,773
24,96
32,114
-,063
,770
25,19
29,003
,499
,744
25,22
32,718
-,168
,776
25,26
30,507
,225
,757
24,81
30,618
,312
,754
25,52
29,875
,504
,747
25,15
30,054
,302
,754
25,07
30,764
,177
,760
25,19
29,695
,369
,750
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Lampiran 25
HASIL UJI TINGKAT KESUKARAN

No.

Nomor Soal

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
18
19
33
36
37
38
40

Tingkat
Kesukaran
0,81
0,81
0,59
0,78
0,81
0,59
0,93
0,81
0,44
0,70
0,70
0,44
0,81
0,70
0,78
0,85
0,67
0,48
0,85
0,15
0,52
0,48

Keterangan
Mudah
Mudah
Sedang
Sedang
Mudah
Sedang
Mudah
Mudah
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Mudah
Sedang
Mudah
Mudah
Sedang
Sedang
Mudah
Sukar
Sedang
Sedang
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Lampiran 26
HASIL UJI DAYA BEDA
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Nomor Soal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
18
19
33
36
37
38
40

Daya Beda
0,23
0,23
0,69
0,31
0,23
0,69
0,15
0,23
0,77
0,46
0,31
0,54
0,23
0,38
0,23
0,31
0,31
0,62
0,31
0,31
0,00
0,38

Keterangan
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Baik
Baik
Cukup
Baik Sekali
Baik
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Jelek
Cukup
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Lampiran 27
Uji Kesamaan Rata-rata Nilai UAS
1. Penghitungan Uji Kesamaan secara
Data

Kelas Eksperimen

Kelas Kontrol

Rata-rata Nilai Ujian Akhir Semester Gasal

68,3

68.8

Kelas III 2014/2015

Analisis secara empiris kesamaan rata-rata kemampuan siswa di
kedua kelas dapat dikatakan relatif sama jika mempunyai selisih ≤ 3.
Berdasarkan tabel di atas, selisih rata-rata nilai ujian akhir semester gasal
kelas III 2014/2015 yaitu 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara
empiris kemampuan rata-rata peserta didik di kedua kelas relatif sama.
2. Penghitungan Uji Kesamaan secara statistik menggunakan SPSS 20

ttabel= 2,052
-ttabel ≤ thitung ≤ ttabel
- 2,052 ≤ 0,725 ≤ 2,052
Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa -ttabel ≤ thitung ≤ ttabel,
sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa baik pada kelas eksperimen maupun
kelas kontrol mempunyai kemampuan awal yang relatif sama.
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Lampiran 28
Pedoman Penelitian
No
1.

Kriteria
Lokasi Penelitian
a. Nama Sekolah
b. Alamat

2.

Kemampuan Awal

3.

Subjek Penelitian
a. Populasi
b. Sampel
Mata Pelajaran
Materi
Perlakuan

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Instrumen Penelitian
a. Bentuk Soal
b. Banyak Soal
c. Banyak Alternatif
Jawaban
Uji Coba Instrumen
a. Lokasi Uji Coba
b. Peserta Uji Coba
c. Waktu Uji Coba
Rencana Pelaksanaan
Penelitian
a. Pertemuan I
1) Materi
2) Hari/Tanggal
3) Waktu
4) RPP
b. Pertemuan II
1) Materi
2) Hari/Tanggal
3) Waktu
4) RPP

Kelompok Eksperimen

Kelompok Kontrol

SD Negeri Pekauman 2
Jalan Gajah Mada no
74A Kota Tegal
Rata-rata nilai ujian
akhir semester 1= 68,3

SD Negeri Pekauman 5
Jalan Gajah Mada no
74B Kota Tegal
Rata-rata nilai ujian
akhir semester 1= 68,8

26 siswa
26 siswa
IPA
Bentuk Energi
Model Predict-Observe
- Explain (POE)

28 siswa
28 siswa
IPA
Bentuk Energi
Model pembelajaran
konvensional

Pilihan Ganda
20 soal
4 Pilihan

Pilihan Ganda
20 soal
4 Pilihan

SD Negeri Pekauman Kulon 1 Kab. Tegal
Siswa kelas III berjumlah 27 siswa
Maret 2015

Bentuk Energi dan Pengaruhnya terhadap
Kehidupan Sehari-hari.
26 Maret 2015
26 Maret 2015
07.15 – 08.25
09.00 - 10.00
Terlampir
Terlampir
Bentuk Energi dan Pengaruhnya terhadap
Kehidupan Sehari-hari.
2 April 2015
2 April 2015
07.15 – 08.25
07.15 - 08.25
Terlampir
Terlampir
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Lampiran 29

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Mata Pelajaran IPA
Pembelajaran Model POE (predict-observe-explain)
Kelas Eksperimen
Pertemuan Ke-1

Oleh
Denti Windiana
1401411155

JURUSAN PGSD UPP TEGAL
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )
Nama Sekolah

: SD Negeri Pekauman 2

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas/Semester

: III/1

Alokasi Waktu

: 2x35 menit (1 x pertemuan)

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

B. KOMPETENSI DASAR
4.2 Mendeskripsikan hasil pengamatan tentang pengaruh energi panas,
gerak, dan getaran dalam kehidupan sehari-hari.
C. INDIKATOR
4.2. Menunjukkan adanya pengaruh energi dalam kehidupan sehari-hari.
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui penjelasan guru tentang bentuk energi dan pengaruhnya,
siswa dapat menyebutkan pengertian energi.
2. Melalui tanya jawab dengan guru tentang bentuk energi dan
pengaruhnya, siswa dapat menyebutkan 4 bentuk energi.
3. Melalui percobaan tentang bentuk energi dan pengaruhnya, siswa
dapat membuktikan adanya pengaruh energi dalam kehidupan
sehari-hari.
4. Melalui diskusi dengan anggota kelompok, siswa dapat menjawab
pertanyaan yang diberikan oleh guru.

E. MATERI PEMBELAJARAN
Bentuk-bentuk energi dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari.
F. PENDEKATAN, MODEL, DAN METODE PEMBELAJARAN
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1. Pendekatan
a. Pendekatan konstruktivisme
b. Pendekatan keterampilan proses
2. Model pembelajaran
Model POE (predict-observe-explain)
3. Metode pembelajaran
a. Metode ceramah
Guru menjelaskan pengertian tentang energi.
b. Metode tanya jawab
Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai bentukbentuk energi dan contohnya
c. Metode demonstrasi
Guru

melakukan

demonstrasi

di

depan

kelas

untuk

membuktikan adanya pengaruh dari bentuk-bentuk energi
dalam kehidupan sehari-hari.
d. Metode penugasan
Guru memberikan tugas kepada siswa untuk memprediksi
apa yang akan terjadi dari pengaruh energi dalam kehidupan
sehari-hari.
e. Metode eksperimen
Siswa melakukan percobaan sederhana yang berkaitan dengan
bentuk energi dan pengaruhnya serta akibat dari pengaruh
energi dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan alat
dan bahan percobaan yang telah disediakan
f. Metode diskusi
Siswa secara berkelompok mendiskusikan kesesuaian prediksi
dan hasil pengamatan pada percobaan.

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
1. Kegiatan Awal (10 menit)
a. Membuka kegiatan pembelajaran dengan memberi salam.
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b. Guru menyuruh ketua kelas untuk memimpin doa sebelum
memulai pembelajaran.
c. Guru mengkondisikan kelas agar siswa siap untuk mengikuti
pembelajaran.
d. Guru melakukan presensi kelas.
e. Guru memberikan motivasi kepada siswa.
f. Guru melakukan apersepsi
1) Guru mengajak siswa melakukan tepuk semangat.
2) Guru

melakukan

apersepi

dengan

mengajak

siswa

menyanyikan lagu layang-layang.
3) Guru mengkaitkan lagu tersebut dengan materi yang akan
dipelajari

yaitu bentuk energi dan pengaruhya dalam

kehidupan sehari-hari.
4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
2. Kegiatan inti (45 menit)
a. Eksplorasi (10 menit)
1) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai
pengertian energi.
2) Guru menjelaskan apa itu energi kepada siswa.
3) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai apa
saja bentuk energi beserta contohnya dan pengaruhnya
terhadap kehidupan sehari-hari.
4) Guru menjelaskan 4 bentuk energi dan pengaruhnya terhadap
kehidupan sehari-hari.
5) Guru melakukan demonstrasi 4 bentuk energi dan pengaruh
nya terhadap kehidupan sehari-hari.
a) “Anak-anak, perhatikan dua potongan kain yang Ibu
bawa. Jika Ibu masukkan dua potongan kain ini ke dalam
air kemudian kain yang berwarna merah di letakkan di
halaman sekolah yang terik dan kain yang berwarna biru
Ibu tetap letakkan di ruangan kelas. Bagaimana keadaan
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kain merah dan biru setelah beberapa menit?”
b) “Perhatikan baling-baling kertas yang Ibu bawa. Jika
baling-baling kertas ini dibawa sambil berlari, apa yang
akan terjadi pada baling-baling kertas ini?”
c) “Perhatikan kardus bekas bungkus pasta gigi yang ibu
bawa. Jika ibu membuka salah satu tutup kardus ini dan
mengarahkan senter yang menyala pada dalam kardus.
Bagaimana keadaan di dalam kardus? Manakah yang
lebih terang antara kardus yang disinari dengan senter
atau kardus yang tidak disinari dengan senter? Apa yang
menyebabkan hal tersebut?
d) “Anak-anak perhatikan mainan telpon-telponan yang
terbuat dari 2 kaleng bekas susu ini. Jika ibu memegang
satu kaleng ini dan ditempelkannya ke telinga. Kemudian
ada satu orang lagi memegang kaleng bekas yang lain
dan ditempelkannya ke telinganya. Apakah orang tesebut
dapat mendengar suara ibu ketika ibu bicara padanya
begitu juga sebaliknya?”
5) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa.
b. Elaborasi (25 menit)
1) Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok. Masing-masing
kelompok terdiri dari 5-6 siswa. Setiap kelompok menerima
Lembar Kerja S i s w a (LKS) I.
2) Siswa secara berkelompok menjawab pertanyaan guru untuk
memprediksi kemudian menuliskannya pada LKS I. Siswa
mencari informasi berkenaan dengan prediksi berdasarkan
pengalaman yang dimiliki siswa dan dari sumber belajar lain.
3) Siswa melakukan percobaan mengenai bentuk energi dan
pengaruhnya sesuai dengan petunjuk yang tertulis pada LKS
II.
4) Siswa mencatat hal yang terjadi pada percobaan tersebut
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berdasarkan pengamatan dan mendiskusikannya.
5) Siswa menyimpulkan hasil diskusinya.
6) Siswa mempresentasikan hasil diskusinya.
7) Siswa mendapatkan penguatan jawaban.
c. Konfirmasi (10 menit)
1) Guru melakukan tanya jawab tentang hal-hal yang belum
diketahui siswa beserta membahas LKS I dan LKS II.
2) Guru

bersama

siswa

meluruskan

kesalahpahaman,

memberikan penguatan, dan penyimpulan.
3. Kegiatan akhir (10 menit)
a. Guru memberikan tes formatif.
b. Guru memberikan tindak lanjut dengan mengoreksi tes
formatif.
c. Guru menutup kegiatan pembelajaran.

H. ALAT DAN SUMBER BELAJAR
1. Alat / Media

:

a. Gelas
b. Air
c. Kain
d. Baling-baling dari kertas siap pakai (terbuat dari kertas, paku
pinus, gunting, kayu).
e. Senter.
f. Kardus bekas pasta gigi.
g. Telpon-telponan sederhana siap pakai (terbuat dari kaleng bekas
susu, benang, paku, gunting).
2. Sumber Belajar

:

a. Arifin, Mulyati, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam dan
Lingkunganku untuk kelas III Sekolah Dasar dan Madrasah
Ibtidaiyah. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan
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Nasional.

I. PENILAIAN
1. Prosedur

: Tes

2. Jenis Penilaian

:

a. Penilaian proses

: Pengamatan aktivitas siswa.

b. Penilaian hasil

: Tes formatif.

3. Bentuk Tes

: Tes Objektif.

4. Alat Tes

: Soal.

5. Skor Penilaian

: Terlampir.

Tegal,

Maret 2015
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1
Lembar Kerja Siswa 1
Anggota Kelompok :
1. ………………….
2. ………………….
3. ………………….
4. ………………….
5. ...............................
Kegiatan 1
Hari Minggu cuaca sangat cerah. Sella mencuci dua buah selimut yang tebalnya
sama berwarna merah dan biru. Setelah itu Sella menjemur selimut yang berwarna
merah di halaman rumahnya yang panas. Akan tetapi selimut yang berwarna biru
dijemur di dalam rumahnya karena di halaman rumah sudah tidak ada tempat
untuk menjemur. Kemudian pada siang hari kedua selimut itu diangkat dari
jemuran. Bagaimana keadaan selimut merah setelah diangkat dari jemuran yang
ada di halaman rumah? Bagaimana keadaan selimut biru setelah diangkat dari
jemuran yang ada di dalam rumah?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Apa yang menyebabkan hal itu dapat terjadi?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Kegiatan 2
Kemarin Danu membuat baling-baling mainan dari kertas. Setelah jadi Danu
memainkan baling-baling kertas itu dengan membawanya berlari-lari. Apa yang
terjadi pada baling-baling kertas itu ketika dibawa Danu berlari?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Apa yang menyebabkan hal itu dapat terjadi?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Kegiatan 3
Ibu memiliki sebuah kardus yang tertutup rapat dan di dalam kardus itu gelap serta
berisi sebuah benda. Karena penasaran apa isinya, lalu Dedi mengintipnya dengan
melubangi kardus itu. Tetapi Dedi tidak dapat melihat isi kardus karena gelap.
Kemudian Dedi mengambil senter dan mengarahkan pada bagian dalam kardus.
Bagaimana keadaan di dalam kardus sekarang? Apakah benda yang ada di dalam
kardus dapat terlihat?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Apa yang menyebabkan hal itu dapat terjadi?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Kegiatan 4
Beberapa hari yang lalu, Beni dan Banu membuat mainan telpon-telponan dari
dua buah kaleng bekas susu. Dua buah plastik itu dihubungkan dengan benang.
Selanjutnya Beni dan Banu berbicara melalui kaleng tersebut. Caranya yaitu
kaleng yang satu ditempel pada salah satu telinga Beni. Lalu kaleng yang kedua
ditempel pada telinga Banu. Setelah itu Beni berbicara pada Banu melalui kaleng
tersebut. Apakah Banu dapat mendengar suara Beni?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Apa yang menyebabkan hal itu dapat terjadi?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Lampiran 2
Lembar Kerja Siswa 2
(Percobaan Bentuk Energi)

Anggota Kelompok :
1. ………………….
2. ………………….
3. ………………….
4. ………………….
5.

............................

6. .............................

Kegiatan 1
Tujuan
Kamu dapat menyebutkan pengaruh bentuk energi setelah kain yang basah
dibiarkan diletakkan di halaman sekolah yang terik.
Alat dan Bahan
1. Dua potong kain warna merah dan biru

2. Gelas
3. Air
Langkah Kerja
1. Ambillah dua potongan kain berwarna merah dan biru yang telah disiapkan.
2. Celupkan kedua kain itu ke dalam gelas yang berisi air hingga seluruh bagian
dari kedua kain itu basah semua.
3. Letakkan kain yang berwarna merah di halaman sekolah yang panas.
4. S e m e n t a r a i t u letakkan kain biru tetap di dalam kelas.
5. Tunggulah selama beberapa menit.
6. Amati perbedaan keadaan dari kain merah yang diletakkan di halaman sekolah
yang terik dengan kain biru yang dibiarkan berada tetap di dalam kelas.
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Pertanyaan
Bagaimana keadaan kain merah setelah diletakkan di halaman sekolah yang panas
terik?
Bagaimana keadaan kain biru yang dibiarkan berada di dalam kelas?
Pengaruh bentuk energi apa yang terjadi?
Jawaban
……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Kegiatan 2
Tujuan
Kamu dapat menyebutkan pengaruh bentuk energi yang terjadi pada balingbaling kertas ketika dibawa berlari.
Alat dan Bahan
1. Baling-baling kertas mainan yang sudah jadi (terbuat dari kertas asturo, gunting,
paku pinus, kayu untuk tangkai)
Langkah Kerja
1. Ambil baling-baling kertas mainan yang sudah jadi.
2. Pegang tangkainya yang terbuat dari kayu.
3. Cobalah bawa baling-baling kertas itu sambil berlari atau tiup baling-baling
kertas itu.
4. Perhatikan dan amati apa yang terjadi pada saat baling-baling kertas itu dibawa
berlari
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Pertanyaan
Apa yang terjadi pada saat baling-baling kertas itu dibawa berlari ?
Pengaruh bentuk energi apa yang terjadi?
Jawaban
……………………………………………………………………………………...

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

Kegiatan 3
Tujuan
Kamu dapat menyebutkan pengaruh bentuk energi

yang terjadi pada senter

ketika digunakan pada tempat gelap.
Alat dan Bahan
1. Senter
2. Kardus bekas pasta gigi
Langkah Kerja
1. Buka salah satu tutup kardus bekas pasta gigi.
2. Nyalakan senter.
3. Arahkan senter yang telah menyala pada bagian dalam kardus melalui tutup
kardus yang telah dibuka.
4. Amati bagian dalam kardus ketika terkena cahaya dari senter.

Pertanyaan
Apakah bagian dalam kardus yang disinari senter menjadi lebih terang?
Pengaruh bentuk energi apa yang terjadi?
Jawaban
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………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Kegiatan 4
Tujuan
Kamu dapat menyebutkan pengaruh bentuk energi yang terjadi pada mainan
telpon-telponan ketika mainan itu digunakan untuk praktik menelpon.
Alat dan Bahan
1. Mainan telpon-telponan (terbuat dari 2 buah kaleng bekas susu, benang, paku,
dan gunting).
Langkah Kerja
1. Ambillah mainan telpon-telponan yang sudah siap pakai dan tersedia.
2. Coba minta dua anak dari setiap kelompok untuk melakukan praktik
menelpon.
3. Caranya yaitu kedua anak masing -masing memegang kaleng bekas susu.
4. Letakkan gelas bekas susu itu di salah satu telinga masing-masing anak.
5. Kemudian bicaralah seperti orang sedang menelpon. Ketika anak yang
pertama bicara maka anak kedua mendengarkan, begitu juga sebaliknya.
Lakukan hal itu secara bergantian.
6. Coba rasakan apakah anak pertama dapat mendengar suara anak kedua
begitu juga sebaliknya.

Pertanyaan
Apakah anak pertama bisa mendengar suara anak kedua?
Apakah anak kedua juga bisa mendengar suara dari anak pertama?
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Pengaruh bentuk energi apa yang terjadi?
Jawaban
……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Lampiran 3
Materi Pertemuan ke-1

Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi ada
empat macam bentuk, yaitu energi panas, energi angin, energi gerak dan energi
bunyi. Energi sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Berikut akan
dijelaskan pengaruh dari masing-masing energi.
1) Pengaruh energi panas dalam kehidupan sehari-hari
Air pada kain basah jika terkena panas matahari lama-kelamaan akan kering.
Hal ini terjadi karena peristiwa penguapan. Penguapan lebih cepat terjadi pada
kain basah yang disimpan di tempat yang panas. Adapun, kain basah
yangdisimpan di tempat teduh akan lebih lambat kering. Para petani juga
memanfaatkan energi panas matahari untuk mengeringkan hasil panennya.
Misalnya, padi, kopi, cengkeh, dan garam.
2) Pengaruh energi gerak pada kehidupan sehari-hari.
Pernahkah kamu membuat kincir angin dari kertas? Apa yang terjadi ketika
kincir angin kertas buatanmu tertiup angin? Kincir angin kertas akan bergerak,
bukan? Semakin kencang angin bertiup,putaran kincir angin pun semakin
cepat. Berputarnya kincir angin disebabkan adanya energi dari udara yang
bergerak. Udara yang tampak, angin juga membawa energi. Energi itu disebut
energi gerak. Di Inggris dan Belanda, banyak sekali terdapat kincir angin
raksasa. Kincir angin raksasa ini dimanfaatkan untuk menggiling gandum atau
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untuk mengairi perkebunan mereka.
3) Pengaruh energi cahaya dalam kehidupan sehari-hari.
Matahari merupakan sumber energi cahaya bagi kehidupan di bumi. Cahaya
yang dipancarkan matahari pada siang hari menyebabkan permukaan bumi
menjadi terang. Oleh karena itu, kita dapat melihat benda dengan jelas.
Dapatkah kamu membayangkan apa yang terjadi jika bumi tidak mendapatkan
cahaya dari matahari? Pada malam hari tidak ada cahaya matahari. Oleh karena
itu, bumi menjadi gelap gulita. Ada juga bulan yang membantu penerangan di
malam hari sebagai pengganti cahaya matahari pada malam hari, kita
menggunakan cahaya dari lampu. Akan tetapi, energi cahaya dari lampu jauh
lebih kecil dibandingkan dengan energi cahaya dari matahari. Selain itu, cahaya
matahari membantu tumbuhan membuat makanannya sendiri. Proses tersebut
dinamakan fotosintesis.
4) Pengaruh energi bunyi yang dihasilkan dari getaran benda
Tahukah kamu bagaimana cara memainkan gitar? Agar gitar menghasilkan
bunyi, kamu harus memetik senar gitar, bukan? Ketika jarimu memetik senar
gitar, senar gitar akan bergetar. Getaran senar gitar inilah yang menghasilkan
bunyi. Jadi, bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Meskipun energi tidak
dapat dilihat, energi dapat dirasakan. Dapatkah kamu merasakan adanya
energi? Energi dari udara yang bergerak dapat kamu rasakan ketika kamu
mengendarai sepeda. Rambutmu akan terurai dan badanmu terasa terembus
angin.
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Lampiran 4
Kisi-Kisi Soal

Kisi-Kisi Soal Evaluasi Individu
Satuan Pendidikan

: SD Negeri Pekauman 2

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas/Semester

: III/2

Materi Pokok

: Energi dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan Sehari-hari

Standar Kompetensi : 4. Memahami berbagai cara gerak benda, hubungan
dengan energi, dan sumber energi.
Kompetensi
Dasar
4.2
Mendeskripsi
kan hasil
pengamatan
tentang
pengaruh
energi panas,
gerak,dan
getaran
dalam
kehidupan
sehari-hari.

Nomor
Soal

Tingkat
Kesulitan

Uraian C1

1

Sedang

C1

2

Mudah

C2

3

Mudah

- Siswa dapat
menyebutkan pengaruh
energi yang terjadi
pada gerak kertas yang
di kipas-kipas.

C2

4

Mudah

- Siswa dapat

C3

5

Sulit

Indikator Soal
- Siswa dapat

Jenis
Soal

Ranah
Kognitif

menyebutkan pengertian
energi.
- Siswa dapat
menyebutkan 4 bentuk
energi.
- Siswa dapat
menyebutkan
2 benda yang dapat me
nghasilkan energi
bunyi.

memberikan 2 contoh
pengaruh energi panas
dalam
kehidupan
sehari-hari.
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Lampiran 5
Lembar Evaluasi Individu

Nama : …………………….
Kelas : ……………………

Kerjakan soal-soal dibawah ini dengan tepat!
1. Sebutkan pengertian dari energi!
2. Sebutkan 4 macam bentuk energi yang ada di alam ini!
3. Sebutkan 3 benda yang dapat menghasilkan energi bunyi!
4. Pengaruh dari bentuk energi apa yang menyebabkan kertas bergerak ketika
dikipas-kipas?
5. Berilah 2 contoh pengaruh energi panas dalam kehidupan sehari-hari!
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Lampiran 6
Kunci Jawaban dan Skor Penilaian
Kunci Jawaban
1. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha.
2. Energi panas, cahaya, bunyi, dan gerak.
3. Peluit, seruling, drum, telpon mainan dari gelas bekas air mineral
(kebijaksanaan guru).
4. Energi gerak / angin
5. Menghangatkan tubuh, mengeringkan pakaian,
mengeringkan bahan makanan, seperti ikan, kerupuk, kopi yang baru dipetik,
padi yang baru dipanen (kebijaksanaan guru).

Skor Penilaian
NA =

X 100

Keterangan :
NA

: Nilai Akhir

Skor Maksimal

: 15

Kriteria Penilaian

:

soal dijawab dengan lengkap dan tepat

: Skor 3

soal dijawab benar tetapi kurang lengkap

: Skor 2

soal dijawab dengan jawaban yang salah

: Skor 1

soal tidak dijawab

: Skor 0
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Lampiran 30

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Mata Pelajaran IPA
Pembelajaran Model POE (predict-observe-explain)
Kelas Eksperimen
Pertemuan Ke-2

Oleh
Denti Windiana
1401411155

JURUSAN PGSD UPP TEGAL
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )

Nama Sekolah

: SD Negeri Pekauman 2

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas/Semester

: III/1

Alokasi Waktu

: 2x35 menit (1 x pertemuan)

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

B. KOMPETENSI DASAR
4.2 Mendeskripsikan hasil pengamatan tentang pengaruh energi panas,
gerak, dan getaran dalam kehidupan sehari-hari.
C. INDIKATOR
4.2.2 Menyimpulkan bahwa energi itu ada, tidak dapat dilihat tetapi
dapat dirasakan dan dapat berubah bentuk.

D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui percobaan mengenai materi ciri-ciri energi, siswa dapat
membuktikan bahwa energi itu ada.
2. Melalui percobaan mengenai materi ciri-ciri energi, siswa dapat
membuktikan bahwa energi tidak dapat dilihat tetapi dapat
dirasakan.
3. Melalui percobaan mengenai materi ciri-ciri energi, siswa dapat
membuktikan bahwa energi dapat berubah bentuk.

E. MATERI PEMBELAJARAN
Ciri-ciri energi
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F. PENDEKATAN, MODEL, DAN METODE PEMBELAJARAN
1. Pendekatan
a. Pendekatan konstruktivisme
b. Pendekatan keterampilan proses
2. Model pembelajaran
Model POE (predict-observe-explain)
3. Metode pembelajaran
a. Metode tanya jawab
Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang apa saja ciriciri energi.
b. Metode ceramah
Guru menjelaskan 3 ciri energi.
c. Metode demonstrasi
Guru melakukan demonstrasi di depan kelas berkaitan
dengan 3 ciri energi.
d. Metode penugasan
Guru memberikan tugas kepada siswa untuk memprediksi
terkait dengan 3 ciri energi.
e. Metode eksperimen
Siswa melakukan percobaan sederhana yang berkaitan dengan
3 ciri energi.
f. Metode diskusi
Siswa

secara

berkelompok

mendiskusikan

kesesuaian

prediksi dan hasil pengamatan pada percobaan.

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
1. Kegiatan Awal (10 menit)
a.

Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan memberi salam.

b.

Guru menyuruh ketua kelas untuk memimpin doa sebelum
memulai pembelajaran.

c.

Guru mengondisikan kelas agar siswa siap untuk mengikuti
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pembelajaran.
d.

Guru melakukan presensi kelas.

e.

Guru memberikan motivasi kepada siswa.

f.

Guru melakukan apersepsi.
1) Guru mengajak siswa melakukan tepuk semangat.
2) Guru melakukan apersepsi dengan bertanya jawab pada
siswa.
Guru : “Anak-anak apabila kalian baru selesai olahraga
kan

banyak mengeluarkan keringat. Kira-kira

tubuh kalian panas tidak?”
Siswa: “Panas bu.”
Guru : “Apa yang kamu lakukan agar tidak merasa
panas?
Siswa: “Kipas-kipas bu.”
Guru : “Nah pada saat kalian mengipas badan kalian,
ternyata ada energi. Apa kalian dapat melihat
wujud nyata energi itu seperti apa?”
Siswa: “Tidak bisa bu.”
Guru : “Benar, karena energi itu memang tidak bisa
dilihat. Nah pada hari ini kita akan belajar ciri-ciri
energi dan membuktikan ciri-ciri tersebut.”
3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
2. Kegiatan inti (45 menit)
a. Eksplorasi (10 menit)
1) Guru bertanya jawab dengan siswa tentang apa saja ciri-ciri
energi.
2) Guru menjelaskan bahwa energi memiliki 3 ciri kepada siswa.
4) Guru melakukan demonstrasi mengenai 3 ciri energi:
i.

Membuktikan bahwa energi itu tidak dapat dilihat,
tetapi dapat dirasakan
Percobaan menggosok-gosok kedua telapak tangan
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selama 1 menit lalu menempelkannya pada

pipi

kemudian siswa disuruh untuk memprediksi hasilnya.
Contoh:
“Anak-anak, perhatikan kedua telapak tangan ibu.
Jika ibu menggosok-gosokkan kedua telapak tangan
dengan cepat. Kemudian menempelkannya pada pipi
ibu. Kira-kira apa yang dapat dirasakan ibu?”
ii.

Membuktikan energi itu ada
Percobaan kertas telah dipotong kecil-kecil yang
semula diam, kemudian dikipas-kipas. Siswa disuruh
untuk memprediksi apa yang terjadi ketika kertas
tersebut sedang dikipas-kipas.

iii.

Membuktikan energi itu dapat berubah bentuk.
Percobaan menggunakan kertas spiral yang digantung
di atas lilin selama 3 menit. Kertas spiral tersebut
harus diatur jaraknya agar tidak bersentuhan dengan
lilin yang menyala. Siswa disuruh untuk memprediksi
apa yang terjadi pada kertas spiral tersebut.

5) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa.
b. Elaborasi (25 menit)
1) Siswa dikelompokkan menjadi 5 kelompok oleh guru. Masingmasing kelompok terdiri dari 5-6 siswa.
2) Setiap kelompok menerima Lembar Kerja Siswa (LKS) I dan
LKS II.
3) Siswa secara berkelompok menjawab pertanyaan guru untuk
memprediksi kemudian menuliskannya pada LKS I. Siswa
mencari informasi berkenaan dengan prediksi berdasarkan
pengalaman yang dimiliki siswa dan dari sumber belajar lain
yaitu buku paket IPA kelas III.
4) Siswa melakukan percobaan mengenai ciri energi sesuai
dengan petunjuk yang tertulis pada LKS II.
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5) Siswa mencatat hal yang terjadi pada percobaan tersebut
berdasarkan pengamatan dan mendiskusikannya.
6) Siswa menyimpulkan hasil diskusinya.
7) Siswa mempresentasikan hasil diskusinya.
8) Siswa mendapatkan penguatan jawaban.
c. Konfirmasi (10 menit)
1) Guru melakukan tanya jawab tentang hal-hal yang belum
diketahui siswa beserta membahas LKS I dan LKS II.
2) Guru

bersama

siswa

meluruskan

kesalahpahaman,

memberikan penguatan, dan penyimpulan.
3. Kegiatan akhir (15 menit)
a. Guru memberikan tes formatif.
b. Guru memberikan tindak lanjut dengan mengoreksi tes
formatif.
c. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam.

H. ALAT DAN SUMBER BELAJAR
1. Alat / Media

:

a. Kertas

e. Lilin

b. Gunting

f. Korek api

c. Batu

g. Kertas spiral siap pakai

d. Kipas

h. Tatakan lilin

2. Sumber Belajar :
a. Priyono dan Titik Sayekti. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 3 untuk
SD dan MI Kelas III. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional
b. Saleh, Lukman M. dkk. 2006. IPA SD Jilid 3 untuk Sekolah Dasar
Kelas III. Jakarta: Erlangga
c. Syuri, Ita dan Nurhasanah. 2011. Next Step IPA Aktif 3 untuk
Sekolah Dasar Kelas III. Jakarta: Erlangga
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I. PENILAIAN
1. Prosedur

: Tes

2. Jenis Penilaian

:

a. Penilaian proses : Pengamatan aktivitas siswa
b. Penilaian hasil

: Tes formatif

3. Bentuk Tes

: Tes Objektif

4. Alat Tes

: Soal

5. Skor penilaian

: Terlampir

Tegal,

Maret 2015
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1
LEMBAR KERJA SISWA I
Anggota Kelompok :
1. …………………......
2. …………………......
3. …………………......
4. …………………......
5. ..................................
Kegiatan 1
Devi menggosok-gosokkan dua buah batu selama lima menit. Setelah itu Devi
menempelkan batu itu pada kulit tangannya. Kira-kira apa yang dirasakan oleh
Devi?
……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………
Apa yang menyebabkan hal itu dapat terjadi?
…………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………….
Kegiatan 2
Bobi membuat percobaan kertas spiral. Kemudian kertas spiral itu digantung di
atas lilin yang menyala dengan cara atasnya diikat dengan salah satu ujung
benang. Ujung benang yang lain digantungkan pada lidi. Lalu Bobi mengatur
jarak agar kertas spiral itu tidak terkena lilin. Kira-kira setelah beberapa menit
kertas itu digantungkan di atas lilin apakah kertas itu tetap diam atau bergerak?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Apa yang menyebabkan hal itu dapat terjadi?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Kegiatan 3
Joni dan Jono sedang bermain potongan kertas kecil-kecil. Kemudian Joni dan
Jono mengipasi potongan kertas itu dengan buku. Apa yang terjadi pada kertaskertas itu saat dikipas menggunakan buku?
……………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………
Apa yang menyebabkan hal itu dapat terjadi?
……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………….
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Lampiran 2
Lembar Kerja Siswa 2
(Percobaan Ciri-ciri Energi)

Anggota Kelompok :
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
3.
4.

.....................
.. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kegiatan 1

...

Tujuan
Kamu dapat membuktikan ciri dari energi yakni energi itu tidak dapat dilihat
tetapi dapat dirasakan setelah menggosok-gosokkan kedua telapak tanganmu
kemudian ditempelkan pada pipimu.
Alat dan Bahan
Kedua telapak tangan
Langkah Kerja
1. Gosok-gosokkan kedua telapak tanganmu selama kurang lebih 1 menit
2. Tempelkan telapak tangan pada pipi kalian
3. Rasakan apa yang terjadi pada pipi kalian
Pertanyaan
Apa yang kamu rasakan ketika kedua telapak tangan yang sudah digosokgosokkan ditempelkan pada pipi kalian?
Membuktikkan ciri energi apakah percobaan di atas?
Jawaban
……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………...
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………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Kegiatan 2
Tujuan
Kamu dapat membuktikan ciri dari energi yakni energi dapat berubah bentuk
setelah melakukan percobaan kertas spiral yang digantungkan di atas lilin.
Alat dan Bahan
1. Kertas spiral siap pakai
2. Gunting
3. Benang jahit
4. Korek api
5. Lilin
6. Tatakan lilin
Langkah Kerja
1. Ambil kertas spiral yang sudah siap pakai.
2. Nyalakan lilin dengan korek api, kemudian gantungkan kertas spiral dengan
menggunakan benang di atas nyala api lilin tersebut (atur jaraknya agar kertas
tidak terbakar).
3. Amati dengan teliti! Apa yang terjadi pada kertas spiral? Apa yang
menyebabkannya demikian?
Pertanyaan
Apakah kertas spiral yang digantung dengan menggunakan benang di atas nyala
api lilin itu bergerak?
Membuktikkan ciri energi apakah percobaan di atas?
Jawaban
………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Kegiatan 3
Tujuan
Kamu dapat membuktikan ciri dari energi yakni energi itu ada setelah melakukan
percobaan mengipas potongan kertas kecil-kecil.
Alat dan Bahan
1. Kertas bekas
2. Gunting
3. Kipas
Langkah Kerja
1. Guntinglah beberapa lembar kertas bekas menjadi potongan kertas kecil-kecil.
2. Letakkan potongan kertas kecil-kecil itu pada suatu tempat.
3. Kipasilah potongan kertas kecil-kecil tersebut.
4. Amati apa yang terjadi pada potongan kertas kecil-kecil tersebut!
Pertanyaan
Bagaimana keadaan awal potongan kertas kecil-kecil tersebut sebelum dikipaskipas menggunakan buku?
Bagaimana keadaan potongan kertas kecil-kecil itu ketika sedang dikipas-kipas?
Menunjukkan ciri energi apa dari percobaan tersebut?
Jawaban
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Lampiran 3
Materi Pertemuan ke-2
Dapatkah kamu melihat keberadaan energi? Ya kita tidak dapat melihat
keberadaan energi karena energi memang tidak dapat dilihat. Makhluk hidup
tidak dapat melihat energi, tetapi dapat merasakan keberadaan energi. Salah satu
buktinya, sehabis beristirahat dan makan, tubuhmu yang semula letih dan lemah
setelah beraktivitas akhirnya dapat segar dan kuat kembali. Hal ini tentu saja
disebabkan oleh adanya energi baru yang berasal dari makanan yang telah kamu
makan tersebut. Dapatkah kamu melihat energi baru yang timbul di dalam
tubuhmu itu? Tidak, bukan? Kamu hanya dapat merasakan keberadaan energi
baru tersebut dari kondisi tubuhmu yang semula letih dan lemah menjadi segar
dan kuat kembali. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan.
Namun, energi dapat diubah menjadi bentuk-bentuk yang lain. Jadi dapat
dikatakan bahwa energi memiliki tiga ciri, yaitu energi itu ada,energi tidak dapat
dilihat tetapi dapat dirasakan, dan energi dapat berubah bentuk. Energi itu ada,
contohnya saat kita menjemur pakaian di bawah terik matahari. Pakaian yang
awalnya basah dapat berubah kering karena adanya energi panas. Contoh lain
kincir angin dapat berputar karena adanya energi angin. Kedua kegiatan tersebut
membuktikan adanya energi.
Kita dapat merasakan pengaruhnya namun kita tidak dapat melihat bentuk
energinya, layaknya kita dapat melihat batu, meihat buku, ataupun melihat meja.
Pembuktian dari ciri yang kedua ini yaitu saat kita menggosokan dua buah batu.
Saat kita menempelkan tangan pada batu yang telah digosok-gosok, maka tangan
kita akan terasa hangat, hal ini menunjukan adanya energi panas. Kita dapat
merasakan rasa hangat namun kita tidak dapat melihat panas itu seperti apa.
Selanjutnya energi dapat berubah bentuk, hal ini ini juga dapat kita lihat saat kita
menggosokan dua buah batu. Dari kegiatan ini kita melakukan kegiatan
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menggosok-gosokkan batu yang menyebabkan permukaan batu terasa panas. Ini
menunjukan adanya perubahan energi dari energi gerak (saat kita menggosok
batu) menjadi energi panas (rasa panas pada permukaan batu).

Lampiran 4
Kisi-Kisi Soal Evaluasi Individu
Satuan Pendidikan

: SD Negeri Pekauman 2

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas/Semester

: III/2

Materi Pokok

: Ciri-ciri energi

Standar Kompetensi : 4. Memahami berbagai cara gerak benda, hubungan
dengan
Kompetensi
Dasar

energi, dan sumber energi.

Indikator Soal

4.2
- Siswa dapat
Mendeskripsikan
menyebutkan
hasil pengamatan ciri-ciri energi.
tentang pengaruh
energi panas,
- Siswa dapat
gerak,dan getaran menyebutkan
dalam kehidupan
kegiatan yang
sehari-hari.
membuktikan
energi itu ada.
- Siswa dapat
memberikan 2
contoh
perubahan
energi.

Jenis
Soal

Ranah
Kognitif

Nomor
Soal

Tingkat
Kesulitan

Uraian

C1

1

Mudah

C2

2

sedang

C3

3

sulit
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Lampiran 5
Lembar Evaluasi Individu

Nama : …………………….
Kelas : ……………………

Kerjakan soal-soal dibawah ini dengan tepat!
1. Sebutkan 3 ciri energi!
2. Berikan 2 contoh kegiatan yang membuktikan energi itu ada!
3. Sebutkan 2 contoh bentuk perubahan energi!
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Lampiran 6
Kunci Jawaban dan Skor Penilaian
Kunci Jawaban
1. Energi itu ada, energi tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan, dan energi
dapat dirubah bentuknya.
2. Baju yang semula basah kemudian dijemur akan menjadi kering, kertas
berterbangan saat dikipas-kipas (kebijaksanaan guru).
3. Kertas bentuk spiral bergerak saat digantungkan di atas lilin yang menyala,
telapak tangan terasa panas setelah kedua telapak tangan di gosok-gosokkan
(kebijaksanaan guru).

Skor Penilaian
NA =

x 100

Keterangan :
NA

: Nilai Akhir

Skor Maksimal

: 15

Kriteria Penilaian

:

soal dijawab dengan lengkap dan tepat

: Skor 5

soal dijawab benar tetapi kurang lengkap

: Skor 3

soal dijawab dengan jawaban yang salah

: Skor 1

soal tidak dijawab

: Skor 0
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Lampiran 31
Rekapitulasi Hasil Pengamatan (Observasi)
Pelaksanaan Model POE (Predict-Observe-Explain)
terhadap Guru pada Pertemuan ke 1 dan 2
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/ semester

: SD Negeri Pekauman 2
: IPA
: III/ II

Petunjuk
Berilah tanda centang (√) pada kolom yang tersedia jika deskriptor yang
ada tampak.
Pertemuan Pertemuan
Aspek
No.
Deskriptor
ke-1
ke-2
yang
Diamati
1.
Pendahuluan a. Guru menjelaskan materi


yang akan dipelajari.

2.

b. Guru menjelaskan peristiwa
yang terjadi dalam kehidupan
sehari-hari berkaitan dengan
bentuk energi.
c. Guru menjelaskan fakta-fakta
berkaitan dengan bentuk
energi dan pengaruhnya.
d. Guru membimbing siswa
mengidentifikasi contoh
bentuk enegi dan pengaruhnya
yang akan diamati melalui
percobaan.
Guru
a. Guru memimpin pembagian
membimbing
kelompok siswa.
siswa pada b. G u r u membimbing siswa
tahap predict
memahami pertanyaan
berdasarkan pengetahuan awal
yang dimilikinya.
c. Guru membimbing jalannya
diskusi membuat prediksi
jawaban pertanyaan
berdasarkan pengetahuan
awal/pengalaman yang
dimiliki masing-masing
anggota kelompok dan dari
sumber belajar lain yaitu buku
paket IPA kelas III.
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d. G u r u menjelaskan langkahlangkah menjawab pertanyaan
LKPD melalui
percobaan secara berkelompok
/ diskusi.
3.





























c. Guru memfasilitasi siswa
untuk saling memberikan
tanggapan terhadap presentasi
kelompok.





d. Guru membimbing siswa
mencatat tanggapan dan
masukan yang diberikan
untuk kemudian didiskusikan
dengan kelompoknya





Guru
a. Guru membimbing siswa
membimbing
melakukan percobaan yang
siswa pada
dapat membantu membuktik
tahap observe
an prediksi atau jawaban
pertanyaan.
b. Guru membimbing siswa
mencatat hal yang terjadi
pada percobaan melalui
pengamatan.
c. Guru membimbing jalannya
diskusi menjawab
pertanyaan pada LKPD.

4.

d. G u r u membimbing siswa
membuat kesimpulan
jawaban dari pertanyaan
yang diajukan.
Guru
a. Guru membimbing jalannya
membimbing
presentasi diskusi
siswa pada
tahap explain b. Guru memperhatikan
presentasi hasil diskusi siswa
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5.

Guru
membimbing
siswa dalam
menganalisis
dan
mengevaluasi
peristiwa

a. Membimbing siswa dalam
menganalisis peristiwa
perubahan benda hasil diskusi
kelompok.

b. Membimbing siswa
mengelompokkan jawaban,
tanggapan,dan masukan.
c. Membimbing siswa
menggabungkan antara
prediksi dengan hasil
presentasi untuk dijadikan
kesimpulan jawaban.
d. Bersama siswa
Menyimpulkan jawaban
berdasarkan hasil diskusi,
percobaan, masukan, dan
tanggapan dari kelompok
lain



-





-
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Lampiran 32
Rekapitulasi Hasil Pengamatan (Observasi)
Pelaksanaan Model POE (Predict-Observe-Explain)
terhadap Siswa pada Pertemuan ke 1 dan 2
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/semester

: SD Negeri Pekauman 2
: IPA
: III/ II

Petunjuk
Berilah tanda centang (√) pada kolom yang tersedia jika deskriptor yang
ada tampak.
Pertemuan Pertemuan
Aspek yang
No.
Deskriptor
ke-1
ke-2
Diamati
1.
Kegiatan
a. Siswa datang tepat waktu.
Pendahuluan


b. Siswa masuk kelas dengan


tertib.
c. Siswa duduk dengan rapi
dan tertib di tempat


duduknya masing-masing.

2.

d. Siswa berdo’a di awal
pembelajaran sesuai dengan
keyakinan masing-masing.
a. Siswa menyiapkan alat
Kegiatan
yang dibutuhkan dalam
Pendahuluan
pembelajaran di tempat
2
duduknya masing-masing.
b. Siswa memperhatikan
penjelasan guru tentang
tujuan pembelajaran yang
akan dicapai.
c. Siswa memperhatikan
penjelasan guru tentang
materi sebelumnya yang
dikaitkan dengan materi saat
ini kemudian menjawab
pertanyaan guru.
d. Siswa bertanya tentang hal
yang belum jelas sebelum
masuk ke kegiatan inti.
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3.

Kegiatan Inti
Eksplorasi

a.

Siswa memperhatikan
penjelasan guru tentang
materi yang akan
dipelajari.
b. Siswa memperhatikan
penjelasan guru tentang
peristiwa yang terjadi
dalam kehidupan seharihari.
c.

Siswa memperhatikan
penjelasan guru tentang
fakta-fakta berkaitan
dengan bentuk energi dan
pengaruhnya.

d. Siswa bertanya kepada
guru tentang hal yang
belum jelas mengenai
bentuk energi dan
pengaruhnya yang akan
diamati melalui
percobaan.
4.

Elaborasi 1

a. Siswa duduk berkelompok
bersiap-siap menerima
tugas
b. Siswa menjawab
pertanyaan guru
mengenai bentuk energi
dan pengaruhnya terhadap
kehidupan sehari-hari.
c.

Siswa mencari informasi
berkenaan dengan
prediksi berdasarkan
pengalaman yang dimiliki
siswa dan dari sumbe
belajar lain yaitu buku
paket IPA kelas III.

d. Siswa berdiskusi secara
berkelompok menjawab
pertanyaan guru untuk
memprediksi kemudian
menuliskannya pada
LKPD.
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5.

Elaborasi 2

a.

Siswa melakukan
percobaan yang dapat
membantu membuktikan
prediksi atau jawaban
pertanyaan.

b. Siswa mencatat hal yang
terjadi pada percobaan
tersebut berdasarkan
pengamatan.
c. Siswa berdiskusi
menjawab
pertanyaan
pada LKPD.
d. Siswa
membuat
kesimpulan jawaban dari
pertanyaan yang diajukan.
6.

Elaborasi 3

a. Siswa membacakan hasil
diskusi di depan kelas
dengan lancar dan jelas
b. Siswa menerima masukan
dari kelompok lain.
c. Siswa memberikan
tanggapan dari masukan
kelompok lain.











































d.

7.

Elaborasi 4

Siswa bekerjasama saling
membantu
mempresentasikan dan
memberikan tanggapan.
a. Siswa mencatat jawaban
dari kelompok lain.
b. Siswa mengelompokkan
jawaban dari kelompok
lain ke dalam analisis
terjadinya suatu peristiwa
yang tepat dan kurang
tepat.
c. Siswa menganalisis
apakah jawaban
sementara hasil diskusi
kelompok sudah
menjawab jawaban dari
pertanyaan.
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8.

9.

Konfirmasi 1

Konfirmasi 2

d. Siswa melengkapi
jawaban berdasarkan
tanggapan dan masukan
kelompok lain.
a. Siswa memperhatikan
demonstrasi dan
penjelasan guru tentang
jawaban dari
permasalahan.
b. Siswa mendengarkan
pelurusan
kesalahpahaman yang
disampaikan guru.
c. Siswa menghargai
konfirmasi
yang telah disepakati
antara siswa dan guru.
d. Siswa termotivasi untuk
memperbaiki
kesalahannya atau
meningkatkan
kemampuannya.
a. Siswa mendapatkan
penghargaan/hadiah.
b. Siswa tidak
mengejek/menyepelekan
teman yang tidak
mendapat
penghargaan/hadiah.
c. Siswa memberikan
ucapan selamat kepada
teman yang mendapat
penghargaan/ hadiah.
d.

10. Kegiatan Penutup a.
b.
c.

Siswa termotivasi untuk
meningkatkan prestasi.
Siswa menanyakan materi
yang belum dipahami
Siswa menyimpulkan
materi.
Siswa mengerjakan
evaluasi pembelajaran.
Dengan





































-
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d.

Siswa merapikan tempat
duduk, alat tulis dan
berdoa.
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Lampiran 33

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Mata Pelajaran IPA
Pembelajaran Model Konvensional
Kelas Kontrol
Pertemuan Ke-1

Oleh
Denti Windiana
1401411155

JURUSAN PGSD UPP TEGAL
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )
Nama Sekolah

: SD Negeri Pekauman 5

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas/Semester

: III/ 1

Alokasi Waktu

: 2x35 menit (2 jp)

A. STANDAR KOMPETENSI
4.

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

B. KOMPETENSI DASAR
4.2 Mendeskripsikan hasil pengamatan tentang pengaruh energi
panas, gerak, dan getaran dalam kehidupan sehari-hari

C. INDIKATOR
4.2.1 Menunjukkan adanya pengaruh energi dalam kehidupan seharihari.

D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Setelah mendengarkan penjelasan guru mengenai materi bentuk
energi dan pengaruhnya, siswa dapat menyebutkkan pengertian
energi.
2. Melalui tanya jawab dengan guru mengenai materi bentuk energi
dan pengaruhnya, siswa dapat menyebutkan 4 bentuk energi.
3. Melalui demonstrasi guru mengenai materi bentuk energi dan
pengaruhnya, siswa dapat memberikan contoh pengaruh dari
bentuk-bentuk energi.

E. MATERI PEMBELAJARAN
Bentuk-bentuk energi dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari.
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F. PENDEKATAN, MODEL, DAN METODE PEMBELAJARAN
1. Pendekatan
Pendekatan komunikatif
2. Model pembelajaran
Model pembelajaran langsung
3. Metode pembelajaran
a. Metode ceramah
Guru menjelaskan apa itu energi dan pengaruhnya dalam
kehidupan sehari hari.
b. Metode tanya jawab
Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai bentukbentuk energi.
c. Metode demonstrasi
Guru melakukan demonstrasi berkaitan dengan bentuk energi
dan pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari.
d . Metode diskusi
Siswa berdiskusi untuk menemukan jawaban soal-soal yang
ada pada lembar kerja siswa.
e . Metode penugasan
Guru memberikan tugas pada siswa berupa soal evaluasi
individu.

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
1. Kegiatan Awal (10 menit)
a. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan memberi salam.
b. Guru menyuruh ketua kelas untuk memimpin doa sebelum
memulai pembelajaran.
c. Guru mengkondisikan kelas agar siswa siap untuk mengikuti
pembelajaran.
d. Guru melakukan presensi kelas.
e. Guru memberikan motivasi kepada siswa.

244
f. Guru melakukan apersepsi:
1) Guru mengajak siswa melakukan tepuk semangat.
2) Guru melakukan apersepi dengan mengajak siswa
menyanyikan lagu layang-layang.
3) Guru mengkaitkan lagu tersebut dengan materi yang akan
dipelajari yaitu bentuk energi dan pengaruhya dalam
kehidupan sehari-hari.
4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
2. Kegiatan inti (45 menit)
a. Eksplorasi (20 menit)
1) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai
pengertian energi.
2) Guru menjelaskan apa itu energi pada siswa.
3) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai apa
saja bentuk energi beserta contohnya dan pengaruhnya
terhadap kehidupan sehari-hari.
4) Guru menjelaskan 4 bentuk energi dan pengaruhnya terhadap
kehidupan sehari-hari.
5) Guru melakukan demonstrasi untuk membuktikan adanya
pengaruh dari 4 bentuk energi terhadap kehidupan seharihari.
i.

Membuktikan adanya pengaruh energi panas:
Percobaan mencelupkan kain berwarna merah dan
biru ke dalam gelas. Kemudian kain yang berwarna
merah diletakkan di halaman sekolah yang panas
dan kain yang berwarna biru tetap diletakkan di
dalam kelas, sehingga ketika diangkat setelah
beberapa menit kain merah dalam keadaan kering
dan kain biru tidak.

ii.

Membuktikan pengaruh adanya energi gerak:
Percobaan memainkan baling-baling mainan dari
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kertas dengan membawanya berlari sehingga
baling-baling kertas yang semula diam menjadi
bergerak.
iii.

Membuktikan pengaruh adanya energi cahaya:
Percobaan melihat keadaan dalam kardus tanpa
menggunakan senter dibandingkan dengan yang
menggunakan senter. Hasilnya yaitu keadaan dalam
kardus yang disinari senter lebih jelas daripada yang
tidak disinari dengan senter.

iv.

Membuktikan pengaruh adanya energi bunyi:
Percobaan berbicara lewat mainan telpon-telponan
yang terbuat dari dua gelas plastik bekas air
mineral. Dua buah plastik itu dihubungkan dengan
senar. Cara menggunakannya yaitu ada dua orang
yang masing-masing memegang satu gelas plastik
itu. Kemudian gelas iti ditempelkan pada telinga
masing-masing. Setelah itu keduanya saling
berbicara secara bergantian layaknya orang
menelpon sehingga mendengar suara lawan
bicaranya.

6) Guru menjelaskan demonstrasi 4 bentuk energi dan
pengaruhnya yang telah dilakukan dan menuliskannya di
papan tulis.
b. Elaborasi (20 menit)
1) Siswa mendengarkan penjelasan guru.
2) Siswa mencatat penjelasan guru di bukunya masing-masing.
3) Siswa dikelompokkan menjadi 5 kelompok oleh guru. Masingmasing kelompok terdiri dari 5-6 siswa.
4) Siswa melakukan diskusi untuk menjawab pertanyaan di LKS
yang telah dibagikan guru.
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c. Konfirmasi (5 menit)
1) Guru melakukan tanya jawab tentang hal-hal yang belum
diketahui siswa.
2) Guru bersama siswa meluruskan kesalah pahaman,
memberikan penguatan, dan penyimpulan.
3. Kegiatan akhir (15 menit)
a. Guru memberikan tes formatif.
b. Guru meminta semua siswa untuk berkemas-kemas merapikan
tempat duduknya.
c. Guru menyuruh salah satu siswa untuk memimpin berdoa
sebelum pulang.
d. Guru memberikan salam untuk menutup pembelajaran.

H. ALAT DAN SUMBER BELAJAR
1. Alat / Media

:

a. Gelas
a. Air
b. Kain
c. Baling-baling dari kertas siap pakai ( terbuat dari kertas, paku
pinus, gunting, sedotan).
d. Senter
e. Kardus
f. Telpon-telponan sederhana (Gelas bekas air mineral, senar, paku,
gunting).
2. Sumber Belajar :
a. Arifin, Mulyati, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam dan
Lingkunganku untuk kelas III Sekolah Dasar dan Madrasah
Ibtidaiyah. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan
Nasional.
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I. PENILAIAN
1. Prosedur

: Tes.

2. Jenis Penilaian

:

a. Penilaian proses : Pengamatan aktivitas siswa dan LKPD.
b. Penilaian hasil

: Tes formatif.

3. Bentuk Tes

: Tes Objektif.

4. Alat Tes

: Soal.

5. Skor Penilaian

: Terlampir.

Tegal,

Maret 2015
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1
Lembar Kerja Siswa
Anggota Kelompok :
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskusikanlah soal-soal di bawah ini dengan teman kelompokmu!
1. Berikan contoh pengaruh energi panas dalam kehidupan sehari-hari!
…………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………..........
2. Berikan contoh pengaruh energi cahaya dalam kehidupan sehari-hari!
………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………..............
3. Berikan contoh pengaruh energi bunyi dalam kehidupan sehari-hari!
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..............
4. Berikan contoh pengaruh energi gerak dalam kehidupan sehari-hari!
…………………………………………………………………………………….
…..………………………………………………………………………............
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Lampiran 2
Prosedur Pelaksanaan Demonstrasi Guru
Demonstrasi Alat dan Bahan
Energi Panas 1. Dua lembar
kain warna
merah
dan
biru
2. Gelas
3. Air

Langkah-Langkah
1. Mencelupkan
kedua
kain ke dalam air.
2. Mengangkat
kedua
kain dari dalam air.
3. Menjemur
kain
ditempat panas dan
teduh.

Pertanyaan
Apa yang terjadi
bila satu kain ini
dijemur di bawah
terik matahari,
sedangkan kain
satunya di tempat
yang teduh?
Kain mana yang
lebih cepat
kering?
Energi apa yang
dihasilkan
matahari?
Energi
1. Senter
1. Menyalakan senter.
Apa perbedaan
Cahaya
2. Lima kardus 2. Mengarahkan cahaya saat melihat
bekas
senter pada salah satu bagian dalam
bagian dalam kardus.
kardus
menggunakan
cahaya senter
dengan yang
tidak?
Energi apa yang
dihasilkan senter?
Energi Bunyi Telpon mainan 1. Menyiapkan telpon
Apakah temanmu
(2 buah gelas
mainan
mendengar suara
bekas air
2. Menyuruh salah satu
ibu guru begitu
mineral yang
siswa maju membantu
juga apakah ibu
dihubungkan
guru
guru bisa
dengan benang) 3. Menyuruh siswa
mendengar suara
memegang salah satu
temanmu?
gelas dan
Energi apa yang
menempelkannya di
menyebabkan
telinga.
suara itu dapat
4. Gelas yang lain
didengar?
dipegang oleh guru
dan ditempelkan pada
telinga.
5. Praktikkan kegiatan
orang yang sedang
menelpon dengan cara
bebicara bergantian.
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Demonstrasi Alat dan Bahan Langkah-Langkah
Energi Gerak Baling-baling
1. Memegang tangkai
mainan yang
baling-baling kertas
terbuat dari
yang terbuat dari
kertas siap
sedotan
pakai (kertas
2. Memainkan balingasturo, paku
baling itu dengan cara
pinus, dan
membawanya berlari.
tangkai dari
sedotan)

Pertanyaan
Apa yang terjadi
pada balingbaling kertas
ketika dibawa
berlari?
Energi apa yang
dihasilkan oleh
baling-baling
kertas ketika
dibawa berlari
itu?
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Lampiran 3
Materi Pertemuan Ke-1
Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi ada
empat macam bentuk, yaitu energi panas, energi angin, energi gerak dan energi
bunyi. Energi sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Berikut akan
dijelaskan pengaruh dari masing-masing energi.
1) Pengaruh energi panas dalam kehidupan sehari-hari
Air pada kain basah jika terkena panas matahari lama-kelamaan akan kering.
Hal ini terjadi karena peristiwa penguapan. Penguapan lebih cepat terjadi pada
kain basah yang disimpan di tempat yang panas. Adapun, kain basah
yangdisimpan di tempat teduh akan lebih lambat kering. Para petani juga
memanfaatkan energi panas matahari untuk mengeringkan hasil panennya.
Misalnya, padi, kopi, cengkeh, dan garam.
2) Pengaruh energi gerak pada kehidupan sehari-hari.
Pernahkah kamu membuat kincir angin dari kertas? Apa yang terjadi ketika
kincir angin kertas buatanmu tertiup angin? Kincir angin kertas akan bergerak,
bukan? Semakin kencang angin bertiup,putaran kincir angin pun semakin
cepat. Berputarnya kincir angin disebabkan adanya energi dari udara yang
bergerak. Udara yang tampak, angin juga membawa energi. Energi itu disebut
energi gerak. Di Inggris dan Belanda, banyak sekali terdapat kincir angin
raksasa. Kincir angin raksasa ini dimanfaatkan untuk menggiling gandum atau
untuk mengairi perkebunan mereka.
3) Pengaruh energi cahaya dalam kehidupan sehari-hari.
Matahari merupakan sumber energi cahaya bagi kehidupan di bumi. Cahaya
yang dipancarkan matahari pada siang hari menyebabkan permukaan bumi
menjadi terang. Oleh karena itu, kita dapat melihat benda dengan jelas.
Dapatkah kamu membayangkan apa yang terjadi jika bumi tidak mendapatkan
cahaya dari matahari? Pada malam hari tidak ada cahaya matahari. Oleh karena
itu, bumi menjadi gelap gulita. Ada juga bulan yang membantu penerangan di
malam hari sebagai pengganti cahaya matahari pada malam hari, kita
menggunakan cahaya dari lampu. Akan tetapi, energi cahaya dari lampu jauh
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lebih kecil dibandingkan dengan energi cahaya dari matahari. Selain itu,
cahaya matahari membantu tumbuhan membuat makanannya sendiri. Proses
tersebut dinamakan fotosintesis.
4) Pengaruh energi bunyi yang dihasilkan dari getaran benda
Tahukah kamu bagaimana cara memainkan gitar? Agar gitar menghasilkan
bunyi, kamu harus memetik senar gitar, bukan? Ketika jarimu memetik senar
gitar, senar gitar akan bergetar. Getaran senar gitar inilah yang menghasilkan
bunyi. Jadi, bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Meskipun energi tidak
dapat dilihat, energi dapat dirasakan. Dapatkah kamu merasakan adanya
energi? Energi dari udara yang bergerak dapat kamu rasakan ketika kamu
mengendarai sepeda. Rambutmu akan terurai dan badanmu terasa terembus
angin.
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Lampiran 4
Kisi-Kisi Soal
Kisi-Kisi Soal Evaluasi Individu
Satuan Pendidikan

: SD Negeri Pekauman 5

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas/Semester

: III/2

Materi Pokok

: Energi dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan Sehari-hari

Standar Kompetensi : 4. Memahami berbagai cara gerak benda, hubungan
dengan energi, dan sumber energi.
Kompetensi
Dasar
4.2

Jenis
Soal

Ranah
Kognitif

Nomor
Soal

Tingkat
Kesulitan

C1

1

Sedang

C1

2

Mudah

C2

3

Mudah

- Siswa
dapat
menyebutkan
pengaruh
energi
yang terjadi pada
gerak kertas yang
di kipas-kipas.

C2

4

Mudah

- Siswa
dapat
memberikan
2
contoh pengaruh
energi panas dalam
kehidupan seharihari.

C3

5

Sulit

Indikator Soal
- Siswa

dapat Uraian

Mendeskripsi menyebutkan
kan
hasil pengertian energi.
pengamatan
tentang
- Siswa
dapat
pengaruh
menyebutkan
4
energi panas, bentuk energi.
gerak,dan
getaran
- Siswa
dapat
dalam
menyebutkan
2
kehidupan
benda yang dapat
sehari-hari.
menghasilkan

energi bunyi.
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Lampiran 5
Lembar Evaluasi Individu

Nama : …………………….
Kelas : ……………………

Kerjakan soal-soal dibawah ini dengan tepat!
1. Sebutkan pengertian dari energi!
2. Sebutkan 4 macam bentuk energi yang ada di alam ini!
3. Sebutkan 3 benda yang dapat menghasilkan energi bunyi!
4. Pengaruh dari bentuk energi apa yang menyebabkan kertas bergerak ketika
dikipas-kipas?
5. Berilah 2 contoh pengaruh energi panas dalam kehidupan sehari-hari!
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Lampiran 6
Kunci Jawaban dan Skor Penilaian
Kunci Jawaban
1. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha.
2. Energi panas, cahaya, bunyi, dan gerak.
3. Kemungkinan jawaban: peluit, seruling, drum, telpon mainan dari gelas bekas
air mineral
4. Energi gerak / angin
5. Kemungkinan jawaban: menghangatkan tubuh, mengeringkan pakaian,
mengeringkan bahan makanan, seperti ikan, kerupuk, kopi yang baru dipetik,
padi yang baru dipanen.

Skor Penilaian
NA =

X 100

Keterangan
NA

:
: Nilai Akhir

Skor Maksimal

: 15

Kriteria Penilaian

:

soal dijawab dengan lengkap dan tepat

: Skor 3

soal dijawab benar tetapi kurang lengkap

: Skor 2

soal dijawab dengan jawaban yang salah

: Skor 1

soal tidak dijawab

: Skor 0
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Lampiran 34

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Mata Pelajaran IPA
Pembelajaran Konvensional
Kelas Kontrol
Pertemuan Ke-2

Oleh
Denti Windiana
1401411155

JURUSAN PGSD UPP TEGAL
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )
Nama Sekolah
Mata Pelajaran

: SD Negeri Pekauman 5
: IPA

Kelas/Semester

: III/ 1

Alokasi Waktu

: 2x35 menit (2 jp)

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

B. KOMPETENSI DASAR
4.2 Mendeskripsikan hasil pengamatan tentang pengaruh energi
panas, gerak, dan getaran dalam kehidupan sehari-hari.

C. INDIKATOR
4.2.2 Menyimpulkan bahwa energi itu ada, tidak dapat dilihat, tetapi
dapat dirasakan dan dapat berubah bentuk.

D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui demonstrasi guru mengenai materi ciri-ciri energi, siswa
dapat memberikan contoh bahwa energi itu ada.
2. Melalui demonstrasi guru mengenai materi ciri-ciri energi, siswa
dapat memberikan contoh bahwa energi itu tidak dapat dilihat tetapi
dapat dirasakan.
3. Melalui demonstrasi mengenai materi ciri-ciri energi, siswa dapat
memberikan contoh bahwa energi dapat berubah bentuk.

E. MATERI PEMBELAJARAN
Ciri-ciri energi.

F. PENDEKATAN, MODEL, DAN METODE PEMBELAJARAN
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1. Pendekatan
Pendekatan komunikatif
2. Model pembelajaran
Model pembelajaran langsung
3. Metode pembelajaran
a. Metode tanya jawab
Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang apa saja ciriciri energi.
b. Metode ceramah
Guru menjelaskan 3 ciri energi kepada siswa.
c. Metode demonstrasi
Guru melakukan demonstrasi d i d e p a n k e l a s berkaitan
dengan 3 ciri energi.
d. Metode diskusi
Siswa berdiskusi untuk menemukan jawaban soal-soal yang
ada pada lembar kerja siswa.
e. Metode Penugasan
Guru memberikan tugas pada siswa berupa soal evaluasi
individu.

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
1. Kegiatan Awal (10 menit)
a. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan memberi salam.
b. Guru menyuruh ketua kelas untuk memimpin doa sebelum
memulai pembelajaran.
c. Guru mengkondisikan kelas agar siswa siap untuk mengikuti
pembelajaran.
d. Guru melakukan presensi kelas.
e. Guru memberikan motivasi kepada siswa.
f. Guru melakukan apersepsi.
1) Guru mengajak siswa melakukan tepuk semangat.
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2) Guru melakukan apersepsi dengan bertanya jawab pada siswa.
Guru : “Anak-anak apabila kalian baru selesai olahraga badan
kalian biasanya berkeringat. Kira-kira tubuh kalian
panas tidak?”
Siswa: “Panas bu.”
Guru : “Apa yang kamu lakukan agar tidak merasa panas?”
Siswa: “Kipas-kipas bu.”
Guru : “Nah pada saat kalian mengipas badan kalian, ternyata
ada energi. Apa kalian dapat melihat wujud nyata
energi itu seperti apa?”
Siswa:”Tidak bisa bu.”
Guru :”Benar, karena energi itu memang tidak bisa dilihat.
Nah pada hari ini kita akan belajar ciri-ciri energi dan
membuktikan ciri-ciri tersebut.
g. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
2. Kegiatan inti (45 menit)
a. Eksplorasi (15 menit)
1) Guru bertanya jawab dengan siswa tentang apa saja ciri-ciri
energi.
2) Guru menjelaskan bahwa energi memiliki 3 ciri kepada siswa.
3) Guru melakukan demonstrasi mengenai 3 ciri energi:
i.

Membuktikan energi itu ada:
Percobaan kertas telah dipotong kecil-kecil yang
semula diam, kemudian dikipas-kipas sehingga menjadi
bergerak.

ii.

Membuktikan energi itu tidak dapat dilihat, tetapi dapat
dirasakan:
Percobaan menggosok-gosok kedua telapak tangan
selama 1 menit kemudian menempelkannya pada pip
sehingga pipi terasa hangat.

iii.

Membuktikan energi itu dapat berubah bentuk.
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Percobaan menggunakan kertas spiral yang digantung
di atas lilin selama 3 menit sampai kertas itu bergerak.
Kertas spiral tersebut harus diatur jaraknya agar tidak
bersentuhan dengan lilin yang menyala.
4) Guru menjelaskan demonstrasi 3 ciri energi yang telah
dilakukan dan menuliskannya di papan tulis.
b. Elaborasi (25 menit)
1) Siswa mendengarkan penjelasan guru.
2) Siswa mencatat penjelasan guru di bukunya masing-masing.
3) Siswa dikelompokkan menjadi 5 kelompok oleh guru. Masingmasing kelompok terdiri dari 5-6 siswa.
4) Siswa melakukan diskusi untuk menjawab pertanyaan di LKS
yang telah dibagikan guru.
c. Konfirmasi (5 menit)
1) Guru melakukan tanya jawab tentang hal-hal yang belum
diketahui siswa.
2) Guru bersama siswa meluruskan kesalah pahaman,
memberikan penguatan, dan penyimpulan.
3. Kegiatan akhir (15 menit)
a. Guru memberikan tes formatif.
b. Guru meminta semua siswa untuk berkemas-kemas merapikan
tempat duduknya.
c. Guru menyuruh salah satu siswa untuk memimpin berdoa
sebelum pulang.
d. Guru memberikan salam untuk menutup pembelajaran.

H. ALAT DAN SUMBER BELAJAR
1. Alat / Media
a. Kertas
b. Gunting
c. Batu

:
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d. Kipas
e. Lilin
f. Tatakan lilin
g. Korek api
h. Kertas spiral siap pakai.
i. Benang jahit
j. Lidi
2. Sumber Belajar :
a. Arifin Priyono dan Titik Sayekti. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 3
untuk SD dan MI Kelas III. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional.
b. Saleh, Lukman M. dkk. 2006. IPA SD Jilid 3 untuk Sekolah Dasar
Kelas III. Jakarta: Erlangga
c. Syuri, Ita dan Nurhasanah. 2011. Next Step IPA Aktif 3 untuk
Sekolah Dasar Kelas III. Jakarta: Erlangga

I. PENILAIAN
1. Prosedur

: Tes

2. Jenis Penilaian :
a. Penilaian proses : Pengamatan aktivitas siswa dan LKPD.
b. Penilaian hasil

: Tes formatif.

3. Bentuk Tes

: Tes Objektif

4. Alat Tes

: Soal (terlampir)

5. Skor Penilaian

: terlampir
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6. Kunci Jawaban

: terlampir

Tegal, Maret 2015
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1
LEMBAR KERJA SISWA
Anggota Kelompok
1. ………………….
2. ………………….
3. ………………….
4. ………………….
5. ..........................
6. ...........................

Diskusikanlah soal-soal di bawah ini!
1. Berikan 2 contoh kegiatan yang membuktikan bahwa energi itu ada!
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...............
2. Berikan 2 contoh kegiatan yang membuktikan energi tidak dapat dilihat tetapi
dapat dirasakan!
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...............
3. Berikan 2 contoh kegiatan yang membuktikan energi dapat berubah
bentuknya!
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….............
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Lampiran 2
Prosedur Pelaksanaan Demonstrasi Guru
Demonstrasi
Energi itu ada

Alat
dan Bahan
1. Kertas
2. Gunting
3. Kipas

Langkah-Langkah
1.

Memotong kertas
kecil-kecil dengan
gunting.
2. Meletakkan potongan
kertas di atas meja.
3. Mengipas-ngipas di
dekat potongan
kertas.
1.
Ambil dua buah
batu
2. Menggosokkan dua
buah batu itu selama
3 menit
3. Menempelkan
padada kulit tangan
dan merasakannya.

Energi dapat
dirasakan

Dua buah batu

Energi dapat
dirubah
bentuknya

1. Lilin
1.
2. Benang
3. Korek api
4. Lidi
5. Tatakan lilin 2.
6. Kertas bentuk
spiral
3.

Mengikat salah satu
ujung kertas spiral
menggunakan
benang.
Mengikat ujung
benang lainnya pada
lidi
Menyalakan lilin
dengan
menggunakan korek
api.
4. Meletakkan lilin di
atas tatakan lilin.
5. Menggantungkan
kertas bentuk spiral
di atas api dengan
jarak ± 5 cm. Atur
jaraksehingga
kertas tidak terbakar.

Pertanyaan
Apa yang terjadi
saat potongan
kertas dikipaskipas?
Apa
penyebabnya?
Apakah energi
dapat dilihat?
Apa yang
dirasakan saat
batu tersebut
ditempelkan
pada kulit?
Apa
penyebabnya?

Apakah kertas
spiral yang
diletakkan di
atas api akan
tetap diam atau
bergerak?
Perubahan
energi apa yang
terjadi pada
kegiatan ini?
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Lampiran 3
Materi Pertemuan Ke-2

Ciri-ciri Energi
Dapatkah kamu melihat keberadaan energi? Ya kita tidak dapat melihat
keberadaan energi karena energi memang tidak dapat dilihat. Dapatkah kamu
merasakan keberadaan energi? Makhluk hidup tidak dapat melihat energi, tetapi
dapat merasakan keberadaan energi. Salah satu buktinya, sehabis beristirahat dan
makan, tubuhmu yang semula letih dan lemah setelah beraktivitas akhirnya dapat
segar dan kuat kembali. Hal ini tentu saja disebabkan oleh adanya energi baru
yang berasal dari makanan yang telah kamu makan tersebut. Dapatkah kamu
melihat energi baru yang timbul di dalam tubuhmu itu? Tidak, bukan? Kamu
hanya dapat merasakan keberadaan energi baru tersebut dari kondisi tubuhmu
yang semula letih dan lemah menjadi segar dan kuat kembali. Energi tidak dapat
diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Namun, energi dapat diubah menjadi
bentuk-bentuk yang lain. Jadi dapat dikatakan bahwa energi memiliki tiga ciri,
yaitu energi itu ada,energi tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan, dan energi
dapat berubah bentuk.
Energi itu ada, contohnya saat kita menjemur pakaian basah di bawah terik
matahari. Pakaian yang awalnya basah dapat berubah kering karenan adanya
energi panas. Contoh lain kincir angin dapat berputar karena adanya energi angin.
Kedua kegiatan tersebut membuktikan adanya energi. Kita dapat merasakan
pengaruhnya namun kita tidak dapat melihat bentuk energinya, layaknya kita
dapat melihat batu, meihat buku, ataupun melihat meja. Pembuktian dari ciri yang
kedua ini yaitu saat kita menggosokan dua buah batu. Saat kita menempelkan
tangan pada batu yang telah digosok-gosok, maka tangan kita akan terasa hangat,
hal ini menunjukan adanya energi panas. Kita dapat merasakan rasa hangat namun
kita tidak dapat melihat panas itu seperti apa. Selanjutnya energi dapat berubah
bentuk, hal ini ini juga dapat kita lihat saat kita menggosokan dua buah batu. Dari
kegiatan ini kita melakukan kegiatan menggosok-gosokkan batu yang
menyebabkan permukaan batu terasa panas. Ini menunjukan adanya perubahan
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energi dari energi gerak (saat kita menggosok batu) menjadi energi panas (rasa
panas pada permukaan batu).

Lampiran 4
Kisi-Kisi Soal
Kisi-Kisi Soal Evaluasi Individu
Satuan Pendidikan

: SD Negeri Pekauman 5

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas/Semester

: III/2

Materi Pokok

: Ciri-ciri energi

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

Indikator Soal

- Siswa dapat
4.2
Mendeskrips menyebutkan
ciri-ciri energi.
ikan hasil
pengamatan
- Siswa dapat
tentang
menyebutkan
pengaruh
energi panas, kegiatan yang
membuktikan
gerak,dan
energi itu ada.
getaran
dalam
- Siswa dapat
kehidupan
memberikan 2
sehari-hari.
contoh perubahan
energi.

Jenis
Soal

Ranah
Kognitif

Nomor
Soal

Tingkat
Kesulitan

Uraian

C1

1

mudah

C2

2

sedang

C3

3

sulit
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Lampiran 5
Lembar Evaluasi Individu

Nama : …………………….
Kelas : ……………………

Kerjakan soal-soal dibawah ini dengan tepat!
1. Sebutkan 3 ciri energi!
2. Berikan 2 contoh kegiatan yang membuktikan energi itu ada!
3. Sebutkan 2 contoh bentuk perubahan energi!
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Lampiran 6
Kunci Jawaban dan Skor Penilaian
Kunci Jawaban
1. Energi itu ada, energi tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan, dan energi
dapat dirubah bentuknya.
2. Kemungkinan jawaban baju yang semula basah kemudian dijemur akan
menjadi kering, kertas berterbangan saat dikipas-kipas.
3. Kemungkinan jawaban: kertas bentuk spiral bergerak saat digantungkan di atas
lilin yang menyala, telapak tangan terasa panas setelah kedua telapak tangan di
gosok-gosokkan.

Skor Penilaian
NA =

x 100

Keterangan :
NA

: Nilai Akhir

Skor Maksimal

: 15

Kriteria Penilaian

:

soal dijawab dengan lengkap dan tepat

: Skor 5

soal dijawab benar tetapi kurang lengkap

: Skor 3

soal dijawab dengan jawaban yang salah

: Skor 1

soal tidak dijawab

: Skor 0
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Lampiran 35
Rekapitulasi Hasil Pengamatan (Observasi)
Pelaksanaan Model Konvensional terhadap Guru
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester

: SD Negeri Pekauman 5
: IPA
: III/2

Petunjuk
Berikan tanda centang () pada kolom yang tersedia jika deskriptor yang ada
tampak.
No

1.

Aspek yang
Diamati

Deskriptor

Eksplorasi a. Guru menjelaskan materi
yang akan dipelajari.
b. Guru bertanya jawab
mengenai materi bentuk
energi dan pengaruhnya
terhadap kehidupan seharihari.

2.

3.

Elaborasi

Pertemuan
ke-1

Pertemuan
ke-2









c. Guru menjelaskan peristiwa
dalam kehidupan sehari-hari
yang berhubungan dengan
materi.





d. Guru berdemonstrasi
terkait dengan materi
yang dibahas.





a. Guru bertanya jawab
kepada siswa tentang
penjelasan materi.
b. Guru membagikan LKPD.









c. Guru membimbing siswa
mengerjakan soal LKPD.





d. Guru membahas jawaban
LKPD.









Konfirmasi a. Guru bertanya jawab tentang
hal yang belum diketahui
siswa terkait materi yang
telah dibahas.
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b. Guru memberikan penguatan
kepada siswa.
c. Guru menyimpulkan materi
bersama dengan siswa.









Tegal,

Maret 2015
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Lampiran 36
Rekapitulasi Hasil Pengamatan (Observasi)
Pelaksanaan Model Konvensional terhadap Siswa
pada Pertemuan ke 1 dan 2
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester

: SD Negeri Pekauman 5
: IPA
: III/2

Petunjuk
Berikan tanda centang () pada kolom yang tersedia jika deskriptor yang ada
tampak.
Pertemuan Pertemuan
No Aspek yang
Deskriptor
ke-1
ke-2
Diamati
1. Kegiatan
a. Siswa datang tepat waktu.


Pendahuluan 1 b. Siswa masuk kelas dengan tertib.


c. Siswa duduk dengan rapi dan tertib
di tempat duduknya masing-masing.


d. Siswa berdo’a di awal pembelajaran
sesuai dengan keyakinan masing

masing.
2. Kegiatan
a. Siswa menyiapkan alat yang
dibutuhkan dalam pembelajaran
Pendahuluan 2


di tempat duduknya masingmasing.
b. Siswa memperhatikan penjelasan
guru tentang tujuan pembelajaran


yang akan dicapai.
c. Siswa memperhatikan penjelasan
guru tentang materi sebelumnya
yang dikaitkan dengan materi saat


ini kemudian menjawab pertanyaan
guru.
d. Siswa bertanya tentang hal yang
belum jelas sebelum masuk ke


kegiatan inti.
3. Kegiatan Inti a. Siswa memperhatikan penjelasan
guru tentang materi yang akan


dipelajari.
Eksplorasi
b. Siswa bertanya jawab dengan guru
mengenai materi bentuk energi dan


pengaruhnya.
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No Aspek yang
Diamati

Pertemuan Pertemuan
ke-1
ke-2

Deskriptor
c. Siswa mendengarkan penjelasan
guru mengenai peristiwa dalam
kehidupan sehari-hari yang
berhubungan dengan materi.
d. Siswa memperhatikan demonstrasi
yang dilakukan guru terkait dengan
materi yang dibahas.

4.

5.

6.

Elaborasi

Konfirmasi

Kegiatan
Akhir









a. Siswa bertanya jawab dengan guru
tentang materi yang dibahas.





b. Siswa menerima LKPD.





c. Siswa mengerjakan soal LKPD
secara berkelompok.
d. Siswa membahas jawaban LKPD
bersama dengan guru.
a. Siswa menanyakan materi yang
belum dipahami kepada guru.
b. Siswa mendengarkan penjelasan
guru tentang materi yang belum
c. dipahami.
Siswa mendapatkan penguatan.
d. Siswa menyimpulkan materi
bersama dengan guru.
a. Siswa mengerjakan evaluasi
pembelajaran dengan tenang dan
tertib. merapikan tempat duduk, alat
b. Siswa
tulis dan berdo’a menutup
pelajaran.

































Tegal,

Maret 2015
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Lampiran 37

PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN
UPPD SEKOLAH DASAR KECAMATAN TEGAL BARAT
SD NEGERI PEKAUMAN 5
Alamat:Jl. Gajah Mada No.72B Telp. (0283) 352923 kota Tegal Kode Pos 52113

DAFTAR NILAI TES AWAL KELAS EKSPERIMEN
SD NEGERI PEKAUMAN 2 KOTA TEGAL
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Nama
M. Fauzan
Zahranie Cahya A
Chintya Savella P. J
Destiyana Susanti
Muhammad Hafidt
M. Rizky Ramadani
Salwa Aulia Azzahra
Askia Zulfa
Farhan Zain S
Hasbi Irwan N
M. Yasar Hakim
M. Wildan Abdillah
M. Rizqi
Nakaesya Hana Sabrina
Nur Agustin S
Rizqulloh Izzu Z
Said Ridho
Sandy Yuniar P
Satriyo Fasabbih
Sultan Hadi W
Vita Aulia
Wahyu Riski R
Yanuar Satria P
Zalfadika Khaerunisa
Febrian Eka C
Nibras Aliah M

Nilai
65
60
70
65
70
55
75
65
70
50
60
65
50
65
75
65
60
80
70
70
75
45
65
60
60
60
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Lampiran 38
PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN
UPPD SEKOLAH DASAR KECAMATAN TEGAL BARAT
SD NEGERI PEKAUMAN 5
Alamat:Jl. Gajah Mada No.72B Telp. (0283) 352923 kota Tegal Kode Pos 52113

DAFTAR NILAI TES AWAL KELAS KONTROL
SD NEGERI PEKAUMAN 5 KOTA TEGAL
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nama
Karlinda
Fahrul Riyef
Johan Prasetyo
Wisnu Bayu A
Nur Hanifah
Nur Laela Banin
Sabrina
Abhi F
A. Nur Faizal
A. Devan
Amin Aziz
Chanunah
Gian Dwinata
Giska Aura
Haifah
Ivan Dika W
M. Faizal Fikri
M.Syahrul S.
M. Rizki Fairus
Nabila Putri
Paska Riana
Rinto Adila
Robiatun Nafiah
Safira Salsabila
Sasi Diniati A
Tamara Rosita
Wahyu Febriyanto
Yusuf Tri A

Nilai
65
60
60
60
65
65
60
70
65
65
70
65
70
70
65
70
75
70
60
65
65
55
65
65
65
65
60
65
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Lampiran 39

SOAL PRETEST dan POSTTEST
Nama Sekolah

: SD Negeri Pekauman....

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas Semester : III (Tiga) / 2 (Dua)
Materi

: Bentuk Energi

PETUNJUK:
1. Tulis nama dan nomor absen pada kolom yang disediakan.
2. Kerjakan soal di bawah ini secara individu.
3. Dilarang bekerja sama maupun membuka buku.
4. Cermati tiap soal dan telitilah dalam menjawab.

1. Suatu benda dikatakan memiliki energi apabila benda itu

melakukan….
a. gaya
b. perpindahan
c. gerak
d. usaha
2. Energi yang dihasilkan dari benda-benda bersuhu tinggi seperti api

disebut energi ….
a. gerak
b. bunyi
c. panas
d. matahari
3. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang ….

a. bergetar
b. bersinar
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c. bergerak
d. berpindah tempat
4. Pakaian yang dijemur dapat menjadi kering merupakan contoh

adanya pengaruh energi ….
a. bunyi
b. gerak
c. cahaya
d. panas
5. Berikut ini contoh alat yang menghasilkan energi panas yaitu ….

a. peluit
b. radio
c. setrika
d. televisi
6. Gitar adalah contoh alat musik yang menghasilkan energi ….

a. udara
b. bunyi
c. panas
d. gerak
7. Energi cahaya dapat dihasilkan dari benda ….

a. kipas angin
b. senter
c. radio
d. peluit
8. Pada siang hari kita dapat melihat dengan jelas. Hal ini karena

matahari menghasilkan energi ….
a. cahaya
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b. terang
c. panas
d. sinar
9. Contoh pengaruh energi gerak yang dapat dimanfaatkan manusia

dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk….
a. menggerakkan kincir angin
b. mengeringkan pakaian
c. menerangi bumi
d. mendengar suara
10. Pengaruh energi cahaya dapat dilihat pada peristiwa ….

a. kain yang dijemur
b. kincir angin yang berputar
c. dua batu yang saling digosokkan
d. lampu senter yang menyala
11. Perhatikan gambar di bawah ini!

Energi yang dihasilkan oleh alat musik di atas saat dipukul adalah
energi ….
a. panas
b. gerak
c. bunyi
d. cahaya
12. Pernyataan berikut yang tidak benar berkaitan dengan energi

adalah ….
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a. energi cahaya merupakan salah satu bentuk energi
b. energi berpengaruh dalam kehidupan kita
c. energi tidak dapat dirasakan
d. energi tidak dapat dilihat
13. Di bawah ini yang merupakan ciri-ciri energi adalah ….

a. dapat dirasakan
b. dapat dilihat
c. tidak dapat dirasakan
d. tidak dapat diubah bentuknya
14. Berikut yang mengalami perubahan bentuk energi gerak menjadi

bunyi yaitu....
a. orang yang sedang bertepuk tangan
b. orang yang menggosok-gosokkan kedua telapak tangan
c. lampu yang menyala
d. kincir angin yang berputar
15. Tangan akan terasa panas bila di dekatkan dengan api. Hal ini

membuktikan bahwa energi dapat ….
a. dilihat
b. diubah bentuk
c. diamati
d. dirasakan
16. Perhatikan gambar berikut!

I

II

III

IV

Di antara benda-benda di atas yang menghasilkan energi cahaya
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adalah ….
a. I dan II
b. II dan III
c. II dan IV
d. I dan III
17. Berikut ini yang menunjukkan adanya perubahan energi panas

menjadi energi gerak yaitu ….
a. telapak tangan di dekatkan pada api
b. dua buah batu yang digosok-gosokkan
c. gitar yang dipetik
d. kertas spiral yang digantung di atas lilin yang menyala
18. Perhatikan gambar di bawah ini!

Energi yang dihasilkan oleh benda di atas yaitu energi ….
a. cahaya dan gerak
b. cahaya dan panas
c. cahaya dan uap
d. cahaya dan terang
19. Kegiatan pembuatan garam memanfaatkan energi yang berasal

dari …
a. api
b. air
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c. matahari
d. udara
20. Perhatikan pernyataan berikut!

I. Energi tidak dapat dilihat dan dirasakan
II. Energi gerak secara alami dihasilkan oleh angin dan air
III. Energi tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan
IV. Energi dapat dilihat dan dirubah bentuknya
Pernyataan yang tepat ditunjukan oleh nomor ….
a. I dan II
b. I dan IV
c. II dan III
d. III dan IV
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Lampiran 40
Hasil Uji Normalitas Nilai Tes Awal
Tests of Normality
a
Kolmogorov-Smirnov
Statistic
Df
Sig.
*
kontrol
,125
26
,200
eksperimen
,152
26
,125
*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

Shapiro-Wilk
Statistic
df
,953
26
,954
26

Sig.
,268
,294

Hasil Uji Homogenitas Nilai Tes Awal
Levene's Test for Equality of
Variances

Nilai

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

F
2,825

Sig.
,099

Hasil Uji Kesamaan Rata-rata Nilai Tes Awal
One-Sample Test
Test Value = 64.23
T
Df
Sig. (2Mean
95% Confidence
tailed)
Difference
Interval of the
Difference
Lower
Upper
Kontrol

,947

27

,352

,770

-,90

2,44

ttabel= 2,052
-ttabel ≤ thitung ≤ ttabel
- 2,052 ≤ 0,947 ≤ 2,052
Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa -ttabel ≤ thitung ≤ ttabel, sehingga
dapat disimpulkan bahwa siswa baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol
mempunyai kemampuan awal yang relatif sama terhadap materi Bentuk Energi
sebelum materi itu diajarkan.
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Lampiran 41

PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN
UPPD KECAMATAN TEGAL BARAT
SD NEGERI PEKAUMAN 02
Jalan Gajahmada 72 A Kota Tegal Telp. (0283) 321390
DAFTAR NILAI TES AKHIR KELAS EKSPERIMEN
SD NEGERI PEKAUMAN 02 KOTA TEGAL
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Nama
M. Fauzan
Zahranie Cahya A
Chintya Savella P. J
Destiyana Susanti
Muhammad Hafidt
M. Rizky Ramadani
Salwa Aulia Azzahra
Askia Zulfa
Farhan Zain S
Hasbi Irwan N
M. Yasar Hakim
M. Wildan Abdillah
M. Rizqi
Nakaesya Hana Sabrina
Nur Agustin S
Rizqulloh Izzu Z
Said Ridho
Sandy Yuniar P
Satriyo Fasabbih
Sultan Hadi W
Vita Aulia
Wahyu Riski R
Yanuar Satria P
Zalfadika Khaerunisa
Febrian Eka C
Nibras Aliah M

Nilai
85
80
90
90
70
70
85
75
75
55
70
90
75
75
80
90
65
95
85
90
80
65
80
85
90
65
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Lampiran 42
PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN
UPPD SEKOLAH DASAR KECAMATAN TEGAL BARAT
SD NEGERI PEKAUMAN 5
Alamat:Jl. Gajah Mada No.72B Telp. (0283) 352923 kota Tegal Kode Pos 52113

DAFTAR NILAI TES AKHIR KELAS KONTROL
SD NEGERI PEKAUMAN 5 KOTA TEGAL
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nama
Karlinda
Fahrul Riyef
Johan Prasetyo
Wisnu Bayu A
Nur Hanifah
Nur Laela Banin
Sabrina
Abhi F
A. Nur Faizal
A. Devan
Amin Aziz
Chanunah
Gian Dwinata
Giska Aura
Haifah
Ivan Dika W
M. Faizal Fikri
M.Syahrul S.
M. Rizki Fairus
Nabila Putri
Paska Riana
Rinto Adila
Robiatun Nafiah
Safira Salsabila
Sasi Diniati A
Tamara Rosita
Wahyu Febriyanto
Yusuf Tri A

Nilai
90
55
55
60
90
70
70
80
75
70
80
85
80
80
90
75
80
80
65
65
65
60
70
75
75
65
65
75
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Mata Pelajaran
: IPA
Kelas/Semester
: III/2
Pelaksanaan
: ....Maret 2015
Petunjuk
Setelah membaca dan memeriksa aspek penilaian aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA,
berilah tanda cek () pada kolom yang tersedia.
Aspek yang Diamati
No
Nama Siswa
A
B
C
D
E
F
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
1
M. Fauzan
      -  -         -    
2
Zahranie Cahya
     -               - 
3
Chintya SavellaP.J
       -   -  -    -     
4
Destiyana Susanti
      -    -      - -   - 
5
Muhammad Hafidt
     -   -         -    
6
M. Rizky Ramadani
     -   -  -           
7
Salwa Aulia Azzahra
     -            -    
8
Askia Zulfa
      -    -      -    - 
9
Farhan Zain S
      -      -    -     
10 Hasbi Irwan N
      -    -  -    -    - 
11 M Yasar Hakim
      -    -  -    -    - 
12 M Wildan Abdillah
        -  -  -        - 
13 M Rizqi
      -  -  -  -    -    - 
14 Nakaesya Hana Sabrina      -   -    -    - -   - 

Lampiran 43

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN 1

sesuai dengan hasil pengamatan

3












4













G
1















2






-

3















4















Jumlah
Skor

Nilai

25
24
21
21
24
25
25
24
24
22
23
23
22
21

89,28
85,71
75
75
85,71
89,28
89,28
85,71
85,71
78,57
82,14
82,14
78,57
75
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No
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Nama Siswa
Nur Agustin S
Rizqulloh Izzu Z
Said Ridho
Sandy Yuniar
Satriyo Fasabbih
Sultan Hadi W
Vita Aulia
Wahyu Riski R
Yanuar Satria P
Zalfadika Khaerunisa
Febrian Eka C
Nibras Aliah M

A
1













2













3













4













B
1












2

-

3













4













C
1






-

2













Aspek yang Diamati
D
E
3 4 1 2 3 4 1 2
-     - - 
-      - 
 - -   - -      -  
- -    - - 
 - -     
-      - 
  - - - - - 
-  -     
-   -    
-  - -    
  - -    

3













4



-

F
1


-

2












3













4













G
1



-

2




3













4













Jumlah
Skor

Nilai

21
23
18
22
22
22
19
17
21
21
20
21

75
82,14
64,28
78,57
78,57
78,5
67,85
60,71
75
75
71,42
75

Tegal, Maret 2015
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Lampiran 44

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN 2

Mata Pelajaran
: IPA
Kelas/Semester
: III/2
Pelaksanaan
: ....Maret 2015
Petunjuk
Setelah membaca dan memeriksa aspek penilaian aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA, sesuai dengan hasil pengamatan
berilah tanda cek () pada kolom yang tersedia.
Aspek yang Diamati
Jumlah
No
Nama Siswa
A
B
C
D
E
F
G
Nilai
Skor
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 M. Fauzan
24
85,71
      - - -         -          
2 Zahranie Cahya
24
85,71
     -               -  -   -  
3 Chintya SavellaP.J
23
82,14
       - -  -  -          -     
4 Destiyana Susanti
22
78,57
      -      -    - -     -   -  
5 Muhammad Hafidt
24
85,71
        -  -          -     -  
6 M. Rizky Ramadani
25
89,28
     -  
 -                 
7 Salwa Aulia Azzahra
25
89,28
    
           -        -  
8 Askia Zulfa
22
78,57
      -    -      - -   -  -     
9 Farhan Zain S
25
89,28
      -      -    -           
10 Hasbi Irwan N
21
75
      -    -  -    -    -  - -    
11 M Yasar Hakim
22
78,57
      -    -  -    -    -  -     
12 M Wildan Abdillah
22
78,57
     


 -        -     -  
13 M Rizqi
23
82,14
        -  -  -    -    -       
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No

Nama Siswa

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Nakaesya Hana Sabrina
Nur Agustin S
Rizqulloh Izzu Z
Said Ridho
Sandy Yuniar
Satriyo Fasabbih
Sultan Hadi W
Vita Aulia
Wahyu Riski R
Yanuar Satria P
Zalfadika Khaerunisa
Febrian Eka C
Nibras Aliah M

1














A
2














3














4














1











-

B
2 3
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

4














1






-

Aspek yang Diamati
C
D
E
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
 -  -    - - 
 -     - - - 
 -      - - 
  - -   - - - 
  -    -   
 - -    - -  
 - - -      
 -        
   - - - -   
 -  -      
 -   -     
 -  - -     
   - -     

4




-

1


-

F
2 3
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
 

4














1




-

2




G
3














4














Jumlah
Skor

Nilai

20
20
22
18
21
21
21
20
18
20
21
21
20

71,42
71,42
78,57
64,28
75
75
75
71,42
64,28
71,42
75
75
71,42

Tegal, Maret 2015
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Lampiran 45

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA KELAS KONTROL PERTEMUAN 1

Mata Pelajaran
: IPA
Kelas/Semester
: III/2
Pelaksanaan
: ....Maret 2015
Petunjuk
Setelah membaca dan memeriksa aspek penilaian aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA, sesuai dengan hasil pengamatan
berilah tanda cek () pada kolom yang tersedia.
Aspek yang Diamati
Jumlah
No
Nama Siswa
A
B
C
D
E
F
G
Nilai
Skor
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1
Karlinda
18
64,28
          - - -   -   -   - - -   - 2
Fahrul Riyef
21
75
          - -    -       - -   - 3
Johan Prasetyo
18
64,28
          - -    -      - - - - - - 4
Wisnu Bayu A
18
64,28
             -   -   - - -   5
Nur Hanifa
19
67,85
           

  

 
6
Nur Laela Banin
18
64,28
           - - - - -       - - -  - 7
Sabrina
18
64,28
            - -  -      - - - - - - 8
Abhi F
20
71,42
             -  -       - - - - - 9
A Nur Faizal
21
75
                  - - -  - -  
10 A Devan
20
71,42
         
 
 
 
   
11 Amin Aziz
19
67,85
          -  - -     -   -  - -  - 12 Chanunah
20
71,42
          -   -     -   -  - -  - 13 Gian Dwinata
19
67,85
          -   -  -   - - -  - -    14 Giska Aura
17
60,71
         
  - -  - - -    - - - 
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No

Nama Siswa

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Hayfa
Ivan Dhika W
M Faizal Fikri
M Sahrul Saputra
M Rizki Fairus
Nabila Putri
Paska Riana
Rinto Adilah
Robiatun Nafiah
Safira Salsabila
Sasi Diniarti A
Tamara Rosita
Wahyu Febriyanto
Yusuf Tri A

1















A
2 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -  
 

4















1















B
2 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- -  
 

4










-

1














Aspek yang Diamati
C
D
E
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
  - -   - - -  -   - -      -   - -   
  -   - -     -   - -    - -   - -    - -   - -    - -   - -   
 - -   - -    - -   - -   
 - -   - -   
 - -   - -        - -    - -   -    -

4

-

1













F
2 3
 
 - 
     
 -     -

4




1















Jumlah
G
Skor
2 3 4
- - 
18
- - 
18
21
 - 
19
 - 20
  - - 17
- - 17
19
 - 20
- - 17
15

15
 - 
20
 - 19
  Tegal, Maret 2015

Nilai
64,28
64,28
75
67,85
71,42
60,71
60,71
67,85
71
60,71
53,57
53,57
71
67,85
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Lampiran 46

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA KELAS KONTROL PERTEMUAN 2

Mata Pelajaran
: IPA
Kelas/Semester
: III/2
Pelaksanaan
: ....Maret 2015
Petunjuk
Setelah membaca dan memeriksa aspek penilaian aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA, sesuai dengan hasil pengamatan
berilah tanda cek () pada kolom yang tersedia.
Aspek yang Diamati
Jumlah
No
Nama Siswa
A
B
C
D
E
F
G
Nilai
Skor
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1
Karlinda
19
67,85
          - - -   -   -    - -   - 2
Fahrul Riyef
22
78,57
          - -    -        -   - 3
Johan Prasetyo
20
71,42
          - -    -        - - - - 4
Wisnu Bayu A
20
71,42
          
   -   -    - -   5
Nur Hanifa
19
67,85
           

  

 
6
Nur Laela Banin
18
64,28
           - - - - -       - - -  - 7
Sabrina
18
64,28
            - -  -      - - - - - - 8
Abhi F
21
75
               -       - - - - - 9
A Nur Faizal
23
82,14
                  - -    -  
10 A Devan
22
78,57
          
  
   
 
 
11 Amin Aziz
21
75
             -     -   -  - -  - 12 Chanunah
22
78,57
          -   -     -     -   - 13 Gian Dwinata
20
71,42
          -   -  -   - -   - -    14 Giska Aura
20
71,42
         
  - -    -    - -  
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No

Nama Siswa

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Hayfa
Ivan Dhika W
M Faizal Fikri
M Sahrul Saputra
M Rizki Fairus
Nabila Putri
Paska Riana
Rinto Adilah
Robiatun Nafiah
Safira Salsabila
Sasi Diniarti A
Tamara Rosita
Wahyu Febriyanto
Yusuf Tri A

1















A
2 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4















1















B
2 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4











-

1















Aspek yang Diamati
C
D
E
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
  - -   - - -  -    -         - -   
      -     -   - -     -   - -    - -   - -     -   - -   
 - -   - -    - -   - -   
  -   - -   
  -   - -        - -    - -   -    -

4

-

1













F
2 3
 
 
 
  
   
 -     -

4




1















G
2 3
-     
-  
   
    

4




-

Tegal,

Jumlah
Skor

Nilai

18
22
23
21
21
18
19
20
21
19
20
20
20
19

64,28
78,57
82,1
75
75
64,28
67,85
71,42
75
67,85
71,42
71,42
71,42
67,85

Maret 2015
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Lampiran 47
Hasil Uji Normalitas Aktivitas Belajar
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
Kontrol
,146
Eksperimen ,125

df
26
26

Shapiro-Wilk

Sig.
,160
,200*

Statistic
,939
,951

df
26
26

Sig.
,125
,246

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

Hasil Uji Homogenitas Aktivitas Belajar
Levene's Test for Equality of
Variances
F
Nilai

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

1,401

Sig.
,242
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Kontrol

Hasil Uji Normalitas Hasil Belajar
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Statistic df
Sig.
Statistic df
*
,130
26
,200
,953
26

Eksperimen ,144

26

,178

,942

Sig.
,275

26

,149

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction
Hasil Uji Homogenitas Hasil Belajar
Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of
Variances

Nilai

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

F

Sig.

,026

,872
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Lampiran 49
Surat-surat Penelitian

295

296

297

298

299
Lampiran 50
Dokumentasi
Kelas Eksperimen

Guru membuka KBM

Guru bertanya jawab dengan siswa

Guru berdemonstrasi mengenai materi

Siswa mengerjakan LKS prediksi

Siswa melakukan percobaan (observe)

300

Siswa melakukan percobaan berkelompok Guru membimbing siswa

Siswa mempresentasikan hasil diskusinya Siswa mengerjakan evaluasi individu

Kelas Kontrol

Siswa melakukan apesepsi

Guru menjelaskan materi dengan ceramah

301

Guru menjelaskan materi dengan demonstrasi Siswa berdiskusi kelompok

Guru membimbing diskusi kelompok

Guru memotivasi siswa

Siswa mengerjakan evaluasi

Guru memberi penghargaan pada siswa

