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ABSTRAK 

 

Setiarto, Andi. 2015. Keefektifan Model Group Investigation Terhadap Aktivitas 
dan Hasil Belajar Perubahan Lingkungan Fisik Siswa Kelas IV SD Negeri 
Kedungpucang Kabupaten Purworejo. Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing: Mur Fatimah, S.Pd, M.Pd. 

Kata Kunci: Model pembelajaran, Group Investigation (GI), aktivitas, hasil 
belajar 

 
Salah satu faktor kurang berhasilnya proses pembelajaran IPA adalah guru 

masih kurang inovatif dalam menggunakan model pembelajaran, sehingga siswa 
merasa bosan dan kurang tertarik dengan pelajaran IPA. Model pembelajaran GI 
dapat dijadikan alternatif yang akan mendorong siswa aktif dengan belajar secara 
berkelompok dan meningkatkan aktivitas siswa karena siswa memilih sendiri 
materi yang ingin mereka pelajari. Tujuan penelitian ini yaitu menguji keefektifan 
model GI terhadap aktivitas siswa dan hasil belajar IPA antara kelas yang 
mendapatkan perlakuan penerapan model GI dengan kelas yang menerapkan 
pembelajaran konvensional pada materi perubahan lingkungan fisik di kelas IV. 

Desain penelitian ini menggunakan Quasi Experimental Design dengan 
bentuk Nonequivalent Control Group Design. Populasi dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas IV SD Negeri Kedungpucang Kabupaten Purworejo, tahun 
ajaran 2014/2015 yang berjumlah 40 orang siswa yang terdiri dari dua kelas, yaitu 
kelas IV A dan IV B. Sementara itu sampel penelitian diambil dengan 
menggunakan teknik Proportionate Stratified Random Sampling yang 
menghasilkan kelas IV A sebagai kelas eksperimen, IV B sebagai kelas kontrol. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi dokumentasi, observasi, 
wawancara tidak terstruktur dan tes. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
mengolah data penelitian yaitu uji prasyarat analisis meliputi normalitas dan 
homogenitas, dan analisis akhir. Pada analisis akhir atau pengujian hipotesis 
penelitian yang digunakan adalah independent samples t test dan one sample t test. 

Hasil penelitian menunjukkan hasil uji hipotesis aktivitas belajar siswa 
dengan perhitungan menggunakan rumus independent samples t test menunjukkan 

bahwa, 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 4,338 dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  sebesar 2,032 (𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ), maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Perhitungan keefektifan menggunakan rumus one sample 
t test menunjukkan bahwa, 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 7,741 dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  sebesar 2,110 (𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  

> 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sementara itu, hasil uji hipotesis 
untuk hasil belajar siswa menggunakan rumus independent samples t test 
menunjukkan bahwa, 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 2,803 dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  sebesar 2,032 (𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Perhitungan keefektifan menggunakan 
rumus one sample t test menunjukkan bahwa, 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 4,104  dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

sebesar 2,110 (𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata aktivitas dan hasil belajar siswa IPA dengan 
penerapan model GI pada materi perubahan lingkungan fisik lebih baik dari pada 
rata-rata aktivitas dan hasil belajar IPA siswa dengan penerapan model 
konvensional. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Dalam tahap pendahuluan, hal-hal yang akan dibahas meliputi: (1) latar 

belakang masalah, (2) identifikasi masalah, (3) pembatasan masalah, (4) rumusan 

masalah, (5) penegasan istilah, (6) tujuan penelitian, (7) manfaat penelitian, dan 

(8) sistematika skripsi. 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki pengaruh dalam kehidupan manusia. Pendidikan 

dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki individu secara optimal, 

yaitu pengembangan potensi dalam aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, dan 

spiritual, sesuai dalam tahap perkembangan dan karakteristik lingkungan 

disekitarnya. Pendidikan yang layak merupakan kebutuhan yang penting bagi 

setiap orang. Berkaca pada tuntutan masyarakat serta kebutuhan hidup yang 

semakin bertambah banyak seiring perkembangan jaman. Pendidikan menuntun 

jalan ke mana seorang individu berada dalam masyarakat. Pendidikan merupakan 

suatu jembatan dalam memperoleh jalan kehidupan tiap-tiap orang. Sejauh mana 

pendidikan yang mereka tempuh, sejauh itu pula kehidupan individu tersebut. 

Pendidikan sebagai langkah pengembangan potensi tiap individu. 

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa: 
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Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara. 

 

Hal ini sejalan dengan tujuan Pendidikan Nasional yang disebutkan dalam 

PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Dasar bertujuan untuk 

meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, 

keterampilan untuk diri sendiri, dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Salah satu 

untuk mewujudkannya yaitu melalui pendidikan yang bermutu pada setiap satuan 

pendidikan. Upaya untuk menciptakan pendidikan yang bermutu sesuai dengan 

Permendiknas No. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses yaitu dengan 

menciptakan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan dan 

memotivasi peserta didik, sehingga dapat berperan aktif dalam pembelajaran 

tersebut. Peserta didik juga diberi keleluasaan dalam mengembangkan kreativitas 

dalam menciptakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Dalam setiap satuan pendidikan terdapat berbagai unsur pendukung, salah 

satunya adalah unsur guru. PP Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Bab I Pasal 1 

menyebutkan bahwa, “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 

dasar, dan pendidikan menengah”. Guru merupakan ujung tombak dalam dunia 

pendidikan. Guru sekolah dasar merupakan guru kelas yang mengajar pada semua 
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mata pelajaran termasuk mata pelajaran IPA. Keberhasilan mencapai target 

kurikulum sekolah dasar tidak terlepas dari kemampuan guru. Keberhasilan 

pencapaian target kurikulum untuk mata pelajaran IPA di SD juga tidak terlepas 

dari peranan seorang guru. Guru memiliki peran yang penting yakni sebagai 

penggerak kurikulum. Guru berkewajiban mengolah dan mengembangkan 

kurikulum yang ada agar siap digunakan dalam pembelajaran. Seorang guru 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas suatu pembelajaran. 

Guru sebagai kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran harus bisa 

menyajikan yang terbaik dalam proses pembelajaran tersebut. Model 

pembelajaran yang digunakan oleh guru haruslah sesuai dengan materi yang 

sedang diajarkan, karena tidak semua model pembelajaran dapat digunakan untuk 

semua materi. Pemilihan model pembelajaran yang tepat akan berpengaruh 

terhadap hasil pembelajaran yang akan dicapai. Semua mata pelajaran 

membutuhkan penerapan model pembelajaran. Salah satu mata pelajaran yang 

menuntut penggunaan model pembelajaran yang sesuai adalah mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Model yang digunakan dalam pembelajaran IPA 

harus bisa mengaktifkan siswa untuk ikut serta dalam pembelajaran, sehingga 

siswa menjadi tertarik untuk belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

Ilmu Pengetahuan Alam adalah ilmu yang pokok konsepnya adalah alam 

dengan segala isinya. Obyek yang dipelajari dalam sains adalah sebab-akibat, 

hubungan kausal dari kejadian-kejadian yang terjadi di alam (Wenno I.H 2009: 2). 

Pembelajaran IPA merupakan mata pelajaran praktikum yang perlu diadakan 

eksperimen dan dilakukan langsung oleh siswa dalam konteks pengalaman 
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manusia, serta penerapan konsep materi dengan kenyataan yang ada di 

masyarakat. Pembelajaran IPA seharusnya dapat mengaktifkan siswa sehingga 

pembelajaran berlangsung menyenangkan dan bermakna. Sejalan dengan 

pendapat tersebut guru harus menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik 

tidak hanya mengajar. Salah satu yang dapat dilakukan guru adalah 

menyelenggarakan pembelajaran yang dapat menumbuhkembangkan potensi 

siswa-siswinya. Pembelajaran IPA juga diharapkan dapat melatih siswa untuk 

berpikir kritis dan objektif. IPA merupakan mata pelajaran yang mempelajari 

alam dan lingkungan sekitar karena dengan IPA diharapkan siswa dapat mengenal 

lingkungan alam dan sumber daya alam yang ada di sekitarnya, sehingga dapat 

menggunakan sumber daya alam tersebut dengan sebaik-baiknya serta dapat 

memelihara, menjaga dan melestarikannya. Salah satu materi IPA yang ada di SD 

tepatnya kelas IV semester 2 yaitu materi tentang perubahan lingkungan fisik. 

Dengan materi ini siswa bisa menjadi tahu arti dari perubahan lingkungan fisik, 

penyebab dan pengaruh perubahan lingkungan fisik serta akibat perubahan 

lingkungan fisik. 

Wenno I.H (2009: 9) menjelaskan bahwa pembelajaran IPA di sekolah 

akan menghasilkan berbagai produk IPA yang terdiri atas fakta, konsep, prinsip, 

teori, hukum dan postulat. IPA dalam prosesnya juga akan menghasilkan berbagai 

keterampilan yang dapat meningkatkan berbagai aktivitas dan kreativitas siswa, 

misalnya keterampilan memprediksi, mengobservasi, mengeksplorasi, 

keterampilan menentukan apa yang diukur dan diamati, keterampilan 

memperkirakan apa yang akan terjadi berdasarkan hasil pengamatan. Sehingga 
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fokus pembelajaran IPA di SD hendaknya ditujukan untuk pengaktifkan dan 

pengembangan anak didik terhadap dunia mereka dimana mereka hidup. Selain 

itu, dalam pembelajaran IPA seorang guru dituntut untuk dapat mengajak siswa 

memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber belajar. Namun apabila pembelajaran 

tidak dapat langsung dilaksanakan di alam sekitar, maka guru dalam proses 

pembelajaran bisa menggunakan model pembelajaran yang bisa mengaktifkan dan 

menarik minat siswa. 

Namun dalam kenyataannya di lapangan menunjukkan keadaan yang tidak 

seharusnya. Pembelajaran secara umum berlangsung secara konvensional. Guru 

belum banyak menerapkan model pembelajaran inovatif dalam proses 

pembelajaran di sekolah. Guru masih lebih suka mengajar dengan model 

pembelajaran yang berpusat pada guru. Philip R Wallace (1992) dalam Sunarto 

(2009) menjelaskan bahwa dalam pembelajaran guru mentransfer ilmu 

pengetahuan kepada siswa, sedangkan siswa lebih banyak sebagai penerima. 

Pembelajaran model tersebut biasa disebut dengan pembelajaran konvensional. 

Dengan pembelajaran konvensional dapat mengakibatkan aktivitas belajar siswa 

terhadap pelajaran menjadi rendah. Apabila aktivitas belajar siswa terhadap IPA 

kurang, maka bisa berdampak juga pada hasil belajar siswa yang kurang baik. 

Hal ini sama dengan kondisi di SDN Kedungpucang Kabupaten 

Purworejo. Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan guru kelas IV 

ternyata dalam proses pembelajarannya guru hanya menggunakan ceramah dan 

penugasan. Dalam pembelajaran IPA guru juga belum banyak menggunakan 

model-model pembelajaran yang sesuai dan hanya sekedar diskusi. 
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Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di sekolah dasar sebenarnya 

sangat menarik dan bermakna apabila guru menggunakan metode pembelajaran 

yang tepat. Pada dasarnya semua metode baik tetapi ketertarikan siswa 

bergantung pada bagaimana penyampaian guru pada saat mengajar. Berdasarkan 

permasalahan dan didukung data empiris penelitian yang memiliki kesamaan latar 

belakang tersebut dibutuhkan pembaharuan proses pembelajaran IPA di SD. Salah 

satu alternatif yang sesuai dengan permasalahan tersebut yaitu menerapkan  model 

pembelajaran kooperatif. Dengan model pembelajaran ini keaktifan dan 

kemampuan interaksi siswa dapat meningkat. Johnson, dkk (2000) dalam 

penelitiannya yang berjudul Cooperative Learning Methods: A Meta-Analysis 

menyatakan bahwa ”Cooperative learning is one of the most widespread and 

fruitful areas of theory, research, and practice in education. All eight cooperative 

learning methods had a significant positive impact on student achievement”, yang 

artinya pembelajaran kooperatif merupakan salah satu daerah yang paling luas dan 

bermanfaat untuk teori, penelitian, dan praktek dalam pendidikan. Semua delapan 

metode pembelajaran kooperatif memiliki dampak positif yang signifikan 

terhadap prestasi siswa. 

Suprijono (2013: 54) mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah 

konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-

bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Menurut Wenno 

I.H (2009: 57), dalam pembelajaran kooperatif siswa belajar bersama dalam 

kelompok-kelompok kecil yang saling membantu satu sama lain. 
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Model pembelajaran kelompok menurut Sanjaya (2014: 241) adalah 

rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok 

tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Empat unsur 

penting dalam pembelajaran kooperatif yaitu adanya: (1) peserta dalam kelompok; 

(2) aturan kelompok; (3) upaya belajar setiap anggota kelompok; (4) tujuan yang 

harus dicapai. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan 

menggunakan sistem pengelompokan/tim kecil, yaitu antara empat sampai enam 

orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, 

atau suku yang berbeda (heterogen). Prinsip pembelajaran kelompok pada 

pembelajaran kooperatif menurut Sanjaya (2014: 246) diantaranya yaitu (1) 

prinsip ketergantungan positif; (2) tanggung jawab perorangan; (3) interaksi tatap 

muka; (4) partisipasi dan komunikasi. 

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa pembelajaran kooperatif 

selain memberikan aktivitas belajar yang menyenangkan bagi siswa dan bisa 

mengaktifkan siswa di kelas, pembelajaran kooperatif juga ternyata memiliki 

manfaat melatih kemampuan sosial siswa. Pembelajaran kooperatif 

membelajarkan siswa untuk bertanggung jawab dan bekerjasama dengan teman 

anggota sekelompok untuk mencapai tujuan dan memecahkan masalah secara 

bersama-sama. 

Salah satu tipe dari model kooperatif yaitu Group Investigation. Group 

Investigation merupakan model pembelajaran kooperatif yang paling kompleks 

dan paling sulit untuk diterapkan. Group Investigation termasuk dalam 

pembelajaran kooperatif karena jika dilihat dari langkah-langkah pelaksanaannya 
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Group Investigation ini memuat unsur-unsur penting yang ada dalam 

pembelajaran kooperatif. 

Sharan, dkk (1984) dalam Trianto (2012: 80) membagi langkah-langkah 

pelaksanaan model Group Investigation meliputi 6 (enam) fase yaitu: memilih 

topik, perencanaan kooperatif, implementasi, analisis dan sintesis, presentasi hasil 

final, evaluasi. Robert E. Slavin (2005: 218) juga menjabarkan Group 

Investigation ke dalam enam tahap: (1) mengidentifikasi topik dan mengatur 

murid ke dalam kelompok, (2) merencanakan tugas yang akan dipelajari, (3) 

melaksanakan investigasi, (4) menyiapkan laporan akhir, (5) Mempresentasikan 

laporan akhir, dan (6) evaluasi. 

Penggunaan model Group Investigation dalam pembelajaran juga 

didukung dari hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan latar 

belakang dilakukan oleh Rustina, dkk (2014) berjudul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation Berbantuan Media Konkret 

Terhadap Hasil Belajar IPA Kelas V SD Gugus II Tampaksiring”. Menurut hasil 

pengamatan dalam pembelajaran IPA oleh Rustina, dkk (2014), hasil analisis data 

menunjukkan skor rata-rata kelas eksperimen 86,96 dan skor rata-rata kelas 

kontrol 77,98. Dengan skor tersebut selanjutnya dianalisis dengan uji t. Hasil uji 

hipotesis diperoleh 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 5,22, sedangkan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan taraf 

signifikan 5% adalah adalah 2,00. Dengan hasil ini dapat dinyatakan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA siswa yang belajar melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) berbantuan media 

konkret dengan siswa yang belajar melalui pembelajaran konvensional. 
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Berdasarkan perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation (GI) berbantuan media konkret memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SD Gugus II 

Tampaksiring, Gianyar. 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Widodo, dkk (2013) berjudul 

“Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif IPA dengan Model 

Pembelajaran Kooperatif Group Investigation Untuk Meningkatkan Kreativitas 

Pada Siswa Kelas 5 SDN Purworejo”. hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 

tahap evaluasi uji ketuntasan diperoleh kesimpulan kedua kelompok mencapai 

KKM 71%, uji banding menunjukkan hasil pretest kreativitas dan tes hasil belajar 

kelompok kontrol dan eksperimen tidak berbeda secara signifikan. Posttest hasil 

belajar diperoleh nilai 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  (4,94) > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (2,33) berarti ada perbedaan 

signifikan antara hasil belajar kelas eksperimen dan kontrol. Hasil posttest 

kreativitas kedua kelompok terdapat perbedaan yang signifikan dengan 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  

(8,53) > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (2,33). Uji peningkatan kreativitas diperoleh 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  (12,01) > 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (1,69) yang berarti terjadi peningkatan kreativitas pada kelompok 

eksperimen. Hasil uji regresi terdapat pengaruh antara kreativitas terhadap hasil 

belajar siswa sebesar 83,6%. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan 

produk yang dikembangkan valid dan efektif. 

Sampai saat ini model kooperatif Group Investigation masih belum banyak 

digunakan dalam proses pembelajaran khususnya materi perubahan lingkungan 

fisik. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik ingin mengetahui 

”Keefektifan Model Group Investigation Terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar 
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Perubahan Lingkungan Fisik Siswa Kelas IV SD Negeri Kedungpucang 

Kabupaten Purworejo”. 

 

1.2.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam proses pembelajaran IPA 

terdapat beberapa hal yang menghambat pembelajaran tersebut, antara lain: 

(1) Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran yaitu guru, 

siswa, bahan pengajaran, dan fasilitas/sarana prasarana. 

(2) Dalam pembelajaran IPA materi perubahan lingkungan fisik diterapkan di 

sekolah dasar masih menerapkan pembelajaran konvensional yakni 

pembelajaran yang menggunakan metode ceramah, pola interaksi klasikal, 

pembentukan kelompok diabaikan, dan sedikit terjadi diskusi antar siswa. 

(3) Guru belum menerapkan model pembelajaran yang variatif dalam 

pembelajaran mata pelajaran IPA termasuk materi perubahan lingkungan 

fisik. 

(4) Kurangnya kerja sama yang baik antara siswa dengan siswa maupun siswa 

dengan guru. 

(5) Kurangnya menggunakan media pembelajaran yang mendukung. 

(6) Aktivitas belajar terhadap IPA melalui pembelajaran konvensional rendah 

ditandai kurang antusias atau perhatian siswa terhadap materi pelajaran. 

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

(8) Kurangnya pemahaman siswa terhadap penerapan IPA di lingkungan 

masyarakat. 
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(9) Tidak ada pembelajaran langsung maupun pembelajaran yang berkaitan 

dengan penerapan di masyarakat dalam mempelajari berbagai materi IPA 

di sekolah dasar. 

Sedangkan pembelajaran IPA merupakan mata pelajaran praktikum perlu 

diadakan eksperimen langsung oleh siswa dengan pengarahan guru, serta 

penerapan konsep materi dalam kelompok seperti di masyarakat, sehingga akan 

tercipta kerja sama yang baik dan pemahaman makna serta penerapan di 

masyarakat yang tepat terhadap materi pelajaran IPA. 

 

1.3.  Pembatasan Masalah 

Karena cakupan pada identifikasi masalah yang terlalu luas, maka untuk 

memperjelas kajian yang mendalam tentang faktor keefektifan model 

pembelajaran kooperatif Group Investigation dalam mempengaruhi aktivitas dan 

hasil belajar siswa materi perubahan lingkungan fisik, maka peneliti perlu 

membatasi permasalahan. Peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut : 

(1) Populasi penelitian ini adalah siswa kelas IV A dan IV B semester 2 di SD 

Negeri Kedungpucang Kabupaten Purworejo. 

(2) Variabel yang akan diteliti yaitu model pembelajaran kooperatif tipe 

Group Investigation, aktivitas dan hasil belajar siswa terhadap materi 

perubahan lingkungan fisik. 

Dalam model pembelajaran kooperatif Group Invertigation (GI), perlu 

terciptanya kerja sama antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa 

yang dapat dibentuk dalam suatu kelompok. Media yang diperlukan juga dengan 

pengamatan langsung serta menarik. 
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Untuk mengetahui berhasil tidaknya penelitian eksperimen model 

pembelajaran Group Investigation ini, dalam mengaktifkan siswa serta 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Kedungpucang, peneliti 

akan bekerja sama dengan guru kelas IV SD Negeri Kedungpucang. Kerja sama 

itu dalam bentuk pengumpulan data dokumentasi, seperti dokumen nilai UTS, 

serta validitas instrumen. 

Peneliti akan menggunakan kelas IV A sebagai kelompok eksperimen dan 

kelas IV B sebagai kelompok kontrol. Pada kelompok eksperimen akan 

diterapkan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Group Investigation 

(GI). Dan pada kelompok kontrol akan diterapkan pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran konvensional. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dijabarkan, 

bahwa pembelajaran IPA masih menggunakan model konvensional yang 

berorientasi pada transfer pengetahuan. Padahal, mata pelajaran ini sangat 

diminati siswa dan membutuhkan pembelajaran maupun media untuk 

meningkatkan keaktifan siswa sehingga tercipta hasil yang optimal. Terutama 

penerapan materi IPA dalam kehidupan masyarakat, diperlukan pembelajaran 

yang kiranya dapat menjangkau langsung ke masyarakat dan berbagai hal terjadi 

di lingkungan sekitar. 

Penerapan materi IPA terhadap kejadian di lingkungan sekitar dalam 

pembelajarannya dapat menggunakan  model pembelajaran kooperetif tipe Group 
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Investigation. Dengan demikian dari berbagai fakta-fakta yang dipaparkan, dapat 

ditarik rumusan masalah sebagai berikut: 

”Bagaimana Keefektifan Model Group Investigation Terhadap Aktivitas 

dan Hasil Belajar Perubahan Lingkungan Fisik Siswa Kelas IV SD Negeri 

Kedungpucang Kabupaten Purworejo?” Dengan rincian: 

(1) Apakah ada perbedaan aktivitas belajar antara siswa yang mendapat 

pembelajaran melalui model kooperatif tipe Group Investigation dengan 

aktivitas belajar siswa yang mendapat pembelajaran melalui model 

konvensional pembelajaran IPA materi perubahan lingkungan fisik? 

(2) Apakah aktivitas belajar siswa yang mendapat pembelajaran melalui 

model kooperatif tipe Group Investigation lebih tinggi daripada aktivitas 

belajar siswa yang mendapat pembelajaran melalui model konvensional 

pembelajaran IPA materi perubahan lingkungan fisik? 

(3) Apakah ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang mendapat 

pembelajaran melalui model kooperatif tipe Group Investigation dengan 

hasil belajar siswa yang mendapat pembelajaran melalui model 

konvensional pembelajaran IPA materi perubahan lingkungan fisik? 

(4) Apakah hasil belajar siswa yang mendapat pembelajaran melalui model 

kooperatif tipe Group Investigation lebih tinggi daripada hasil belajar 

siswa yang mendapat pembelajaran melalui model konvensional 

pembelajaran IPA materi perubahan lingkungan fisik? 
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1.5.  Penegasan Istilah 

Supaya diperoleh pengertian yang sama tentang istilah dalam penelitian ini 

dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dari pembaca maka adanya 

penegasan istilah dalam penelitian ini. Penegasan istilah juga dimaksudkan untuk 

membatasi ruang lingkup permasalahan sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini.  

1.5.1. Model Pembelajaran GI 

Slavin (1995) dalam Rusman (2012: 220) menyebutkan model kooperatif 

investigasi kelompok dilandasi oleh filosofi belajar John Dewey. Model 

kooperatif ini telah secara meluas digunakan dalam penelitian dan 

memperlihatkan kesuksesannya terutama untuk program-program pembelajaran 

dengan tugas spesifik. Pengorganisasian kelas dengan menggunakan teknik 

kooperatif Group Investigation adalah kelompok dibentuk oleh siswa itu sendiri 

dengan beranggotakan 4-6 orang, tiap kelompok bebas memilih subtopik dari 

keseluruhan unit materi (pokok bahasan) yang akan diajarkan, dan kemudian 

membuat atau menghasilkan laporan kelompok. Model pembelajaran ini 

memungkinkan siswa secara aktif berkontribusi dari awal hingga pada tahap 

evaluasi dalam pembelajaran. 

1.5.2. Model Pembelajaran Konvensional 

“Pembelajaran konvensional dimaknai sebagai pembelajaran yang lebih 

banyak berpusat pada guru, komunikasi lebih banyak satu arah dari guru ke siswa, 

pembelajaran lebih banyak menggunakan ceramah dan demonstrasi, dan materi 

pembelajaran lebih pada penguasaan konsep bukan kompetensi” (Sunarto, 2009). 
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1.5.3. Penelitian Eksperimen 

Penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai “metode penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam 

kondisi yang terkendalikan, metode penelitian eksperimen adalah metode 

penelitian kuantitatif” (Sugiyono, 2013: 109). Percobaan atau disebut juga 

eksperimen yang berarti menguji coba adalah suatu tindakan yang dilakukan 

untuk mengecek atau menyalahkan hipotesis atau mengenali hubungan sebab-

akibat antara gejala. Dalam penelitian ini sebab dari suatu gejala akan diuji untuk 

mengetahui apakah sebab (variabel bebas) tersebut mempengaruhi akibat 

(variabel terikat).  

1.5.4. Aktivitas Belajar 

Proses aktivitas pembelajaran harus melibatkan seluruh aspek psikofisis 

peserta didik, baik jasmani maupun rohani sehingga akselerasi perubahan 

perilakunya dapat terjadi secara cepat, tepat, mudah, dan benar, baik berkaitan 

dengan aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor (Hanafiah dan Suhana 2009: 

23) 

1.5.5. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajarnya (Sudjana 2014: 22). Menurut Rifa’i dan Anni 

(2011: 85), hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta 

didik setelah mengalami kegiatan belajar. Berdasarkan taksonomi Bloom dalam 

Sudjana (2014: 22), hasil belajar mencakup tiga ranah, antara lain ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Oleh karena itu, perubahan perilaku yang harus dicapai 
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oleh pembelajar setelah melaksanakan aktivitas belajar dirumuskan dalam tujuan 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran tersebut diwujudkan dalam sebuah instrumen. 

Dalam penelitian ini instrumen berbentuk soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda 

inilah yang akan dijadikan alat ukur hasil belajar. 

 

1.6.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan 

khusus. Untuk penjelasan selengkapnya mengenai tujuan umum dan khusus 

penelitian, antara lain sebagai berikut: 

1.6.1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk : 

(1) Meningkatkan kualitas pembelajaran mata pelajaran IPA di sekolah dasar. 

(2) Mengetahui keefektifan model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation dalam pembelajaran IPA khususnya materi perubahan 

lingkungan fisik. 

1.6.2. Tujuan Khusus 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penelitian 

ini yaitu: 

(1) Untuk memperoleh informasi tentang aktivitas belajar siswa yang 

mendapat pembelajaran melalui model konvensioanal pada materi 

perubahan lingkungan fisik. 

(2) Untuk memperoleh informasi tentang perolehan hasil belajar siswa yang 

mendapat pembelajaran melalui model konvensional pada materi 

perubahan lingkungan fisik. 
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(3) Untuk memperoleh informasi tentang aktivitas belajar siswa yang 

mendapat pembelajaran melalui model Group Investigation pada materi 

perubahan lingkungan fisik. 

(4) Untuk memperoleh informasi tentang perolehan hasil belajar siswa yang 

mendapat pembelajaran melalui model Group Investigation pada materi 

perubahan lingkungan fisik. 

(5) Untuk mengetahui perbedaan aktivitas belajar antara siswa yang mendapat 

pembelajaran melalui model Group Investigation dengan pembelajaran 

melalui model konvensional materi perubahan lingkungan fisik. 

(6) Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar antara siswa yang mendapat 

pembelajaran melalui model Group Investigation dengan pembelajaran 

melalui model konvensional materi perubahan lingkungan fisik. 

(7) Untuk mengetahui keefektifan penerapan model Group Investigation pada 

materi perubahan lingkungan fisik ditinjau dari aktivitas belajar siswa. 

(8) Untuk mengetahui keefektifan penerapan model Group Investigation pada 

materi perubahan lingkungan fisik ditinjau dari hasil belajar siswa. 

 

1.7. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 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. 

Penjelasan selengkapnya mengenai manfaat-manfaat yang diharapkan dari 

penelitian bagi pihak-pihak yang terkait yaitu sebagai berikut: 
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1.7.1. Bagi Siswa 

Manfaat penelitian ini bagi siswa yaitu: 

(1) Memudahkan siswa dalam memahami materi perubahan lingkungan fisik, 

sehingga dapat memperoleh hasil belajar yang optimal. 

(2) Meningkatnya aktivitas belajar siswa pada mapel IPA terutama materi 

perubahan lingkungan fisik. 

(3) Siswa dapat berlatih bekerja sama dan menemukan sendiri pembahasan 

yang dipelajari. 

1.7.2. Bagi Guru 

Manfaat penelitian ini bagi guru yaitu: 

(1) Hasil penelitian dapat memberikan alternatif model pembelajaran dalam 

mata pelajaran IPA khususnya materi perubahan lingkungan fisik. 

(2) Meningkatnya keterampilan guru dalam membelajarkan materi perubahan 

lingkungan fisik pada mata pelajaran IPA. 

(3) Memotivasi guru untuk melakukan inovasi pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Group Investigation. 

1.7.3. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi sekolah dalam rangka: 

(1) Perbaikan pembelajaran IPA dan menambah inovasi dalam penggunaan 

model pembelajaran sehingga bisa meningkatkan kualitas proses dan hasil 

pembelajaran IPA di kelas IV Sekolah Dasar Kedungpucang Kabupaten 

Purworejo. 

(2) Tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. 
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(3) Terciptanya warga sekolah yang peduli lingkungan. 

 

1.8.  Sistematika Skripsi 

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi skripsi serta 

memberikan gambaran secara menyeluruh maka secara garis besar sistematika 

penulisan ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal skripsi, pokok skripsi, 

dan bagian akhir skripsi. 

Bagian awal skripsi terdiri dari: sampul, lembar kosong berlogo 

Universitas Negeri Semarang bergasis tengah 13 cm, lembar judul, lembar 

persetujuan, lembar pernyataan, lembar pengesahan, lembar motto dan 

persembahan, kata pengantar, abstrak, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar, dan daftar lampiran. 

Bagian pokok skripsi ini terdiri atas bab pendahuluan, teori yang 

digunakan untuk landasan penelitian dalam tinjauan pustaka, metodologi 

penelitian, hasil penelitian, dan penutup. Pada bab pendahuluan ini bertujuan 

untuk mengantarkan pembaca untuk mengetahui apa yang diteliti, mengapa dan 

untuk apa penelitian dilakukan. Oleh karena itu, bab pendahuluan memuat uraian 

tentang (1) latar belakang masalah penelitian, (2) identifikasi masalah, (3) 

pembatasan masalah, (4) rumusan masalah, (5) penegasan istilah, (6) tujuan 

penelitian, (7) manfaat penelitian, (8) sistematika skripsi.  

Pada bab tinjauan pustaka dijelaskan landasan teori yang diikuti uraian 

tentang kerangka berpikir dan rumusan hipotesis. Sebelumnya dipaparkan 

penelitian terdahulu.  Kerangka berpikir menggambarkan pola hubungan logis 
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antar variabel dalam pemecahan masalah yang diteliti, sedangkan hipotesis 

menyatakan dugaan atau ramalan tentang hasil pemecahan masalah atas dasar 

kerangka berpikir. 

Pada bab metodologi penelitian menguraikan tentang (1) jenis dan desain 

penelitian, (2) populasi dan sampel, (3), variabel penelitian yang dirumuskan 

secara operasional, (4) instrumen penelitian disertai penentuan validitas dan 

reliabilitasnya, (5) teknik pengumpulan data, (6) metode analisis data.  

Pada bab hasil penelitian memuat jawaban atas masalah yang dirumuskan 

di bab pendahuluan. Bab ini berisi hasil penelitian beserta penjelasannya. Akan 

tetapi tidak berarti bahwa judul bab ini hasil penelitian dan pembahasan. Namun 

judul dirumuskan sesuai dengan topik (judul) skripsi. Oleh karena itu judul bab ini 

adalah keefektifan pembelajaran perubahan lingkungan fisik melalui model Group 

Investigation. 

Pada bab penutup berisi simpulan dan saran. Simpulan yang didasarkan 

atas hasil penelitian, serta saran-saran yang sekaligus merupakan akhir dari 

penelitian skripsi. 

Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka serta lampiran-lampiran 

yang diperlukan sebagai bahan acuan dalam penulisan skripsi ini.  
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

Kajian pustaka yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi: (1) kajian 

teori, (2) kajian empiris, (3) kerangka berpikir, dan (4) hipotesis. Kajian pustaka 

tersebut selanjutnya akan dibahas sebagai berikut: 

 

2.1.  Kajian Teori 

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan seperangkat teori yang mendukung 

pelaksanaan penelitian sehingga penelitian yang akan dilakukan mempunyai dasar 

yang kuat. Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi 

yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik, melalui spesifikasi 

hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan 

meramalkan fenomena (Sugiyono 2013: 83). Pada landasan teori ini, akan 

dijelaskan teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilaksanakan. 

Landasan teori ini berisi tentang penjelasan mengenai pendidikan, belajar, 

mengajar, pembelajaran, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, aktivitas 

belajar siswa, hasil belajar siswa, karakteristik siswa sekolah dasar, pembelajaran 

konvensional, strategi, model, metode, teknik pembelajaran, pembelajaran 

kooperatif, model Group Investigation, hakikat IPA, pembelajaran IPA di sekolah 

dasar, perubahan lingkungan fisik, dan penerapan model Group Investigation 

dalam pembelajaran perubahan lingkungan fisik. Berikut merupakan penjabaran 

tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. 
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2.1.1. Pengertian Pendidikan 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 dijelaskan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara. 

 

Berdasarkan pengertian tersebut tampak bahwa pendidikan tidak hanya 

mencerdaskan secara kognitif (pengetahuan) tetapi juga secara afektif (sikap) 

yang membentuk kepribadian serta psikomotor (keterampilan) yang diperlukan 

dalam hidup siswa. Ahmadi, H. Abu. dan Nur Uhbiyati (2003: 70), pendidikan 

pada hakekatnya suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja, serta penuh 

tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak sehingga timbul 

interaksi dari keduanya agar anak tersebut mencapai kedewasaan yang dicita-

citakan dan berlangsung terus menerus. Uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh pemerintah atau warga 

masyarakat dalam suatu bangsa guna menghasilkan generasi yang sadar, terdidik, 

dan berkarakter demi kemajuan bangsa itu sendiri. 

Sedangkan tujuan dari pendidikan itu sendiri yaitu mengusahakan supaya 

tiap-tiap orang sempurna pertumbuhan tubuhnya, sehat otaknya, baik budi 

pekertinya. Sehingga dia dapat mencapai puncak kesempurnaannya dan 

berbahagia hidupnya lahir batin. Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, 

sebab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, 
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masyarakat, sekolah, dan pemerintah. Orang tua dan masyarakat juga berperan 

dalam membimbing anak menuju kedewasaan dan menjadi manusia seutuhnya. 

2.1.2. Pengertian Belajar, Mengajar, dan Pembelajaran 

Kegiatan belajar, mengajar, dan pembelajaran merupakan satu kesatuan 

yang utuh. Ketiga kegiatan ini sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Berikut 

ini merupakan penjabaran tentang belajar, mengajar, dan pembelajaran. 

2.1.2.1. Belajar 

Belajar merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan  

setiap jenis dan jenjang pendidikan. Berbagai pendapat untuk menjelaskan 

pengertian belajar telah dilontarkan para ahli. Cronbach dalam Suprijono (2013: 

2), Learning is shown by a change in behavior as a result of experience. 

Maknanya bahwa belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil pengalaman. 

Gagne dalam Siregar dan Nara (2014: 4) Learning is relatively permanent change 

in behavior that result from past experience or purposeful instruction. Belajar 

adalah suatu perubahan perilaku yang relatif menetap yang dihasilkan dari 

pengalaman masa lalu ataupun dari pembelajaran yang bertujuan/direncanakan. 

Pengalaman diperoleh individu dalam interaksinya dengan lingkungan, baik yang 

tidak direncanakan maupun yang direncanakan, sehingga menghasilkan 

perubahan yang bersifat relatif menetap. 

Robbins dalam Trianto (2012: 15) mendefinisikan belajar sebagai proses 

menciptakan hubungan antara sesuatu (pengetahuan) yang sudah dipahami dan 

sesuatu (pengetahuan) yang baru. Makna belajar di sini bukan berangkat dari 

sesuatu yang benar-benar belum diketahui (nol), tetapi merupakan keterkaitan dari 
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dua pengetahuan yang sudah ada dengan pengetahuan baru. Menurut Slameto 

(2013: 2) belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu aktivitas yang sengaja dilakukan seseorang sehingga mengalami 

perubahan sebagai hasil pengalaman interaksinya dengan lingkungan yang 

berlangsung selama periode waktu tertentu dan bukan berasal dari proses 

pertumbuhan. 

Ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam belajar menurut Slameto (2013: 3-

5) yaitu sebagai berikut: 

(1) Perubahan terjadi secara sadar. 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 
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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. 

2.1.2.2. Mengajar 

Menurut Howard dalam Slameto (2012: 32) mengajar adalah suatu 

aktivitas untuk mencoba menolong, membimbing seseorang untuk mendapatkan, 

mengubah atau mengembangkan skill, attitude, ideals (cita-cita), appreciations 

(penghargaan) dan knowledge, sedangkan menurut Dequeliy dan Gazali dalam 

Slameto (2012: 30) mengajar adalah menanamkan pengetahuan pada seseorang 

dengan cara paling singkat dan tepat. Beberapa pengertian tentang mengajar, 

dapat disimpulkan bahwa mengajar merupakan suatu aktivitas yang dilakukan 

oleh seseorang untuk membantu orang lain mengembangkan pengetahuan, sikap, 

dan keterampilan. 

2.1.2.3. Pembelajaran 

Belajar erat kaitannya dengan pembelajaran. Trianto (2012: 17) 

menjelaskan pembelajaran secara simpel dapat diartikan sebagai produk interaksi 
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berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Dalam makna yang 

lebih kompleks pembelajaran hakikatnya adalah suatu usaha sadar dari seorang 

guru untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan 

sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Winkel 

(1991) dalam Siregar dan Nara (2014: 12) menjelaskan bahwa pembelajaran 

adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar 

siswa, dengan memperhitungkan kejadian-kejadian intern yang berlangsung 

dialami siswa. Senada dengan pengertian pembelajaran tersebut Briggs (1992) 

dalam Rifa’i dan Ani (2011: 193) menjelaskan bahwa pembelajaran adalah 

seperangkat peristiwa yang mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa 

sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan dalam berinteraksi dengan 

lingkungan. 

Dalam proses pembelajaran terjadi komunikasi yang dilakukan secara 

verbal (lisan) dan nonverbal, seperti penggunaan media pembelajaran. 

Komunikasi yang terjadi dalam pembelajaran memudahkan proses belajar siswa. 

Komunikasi tersebut memberikan sejumlah informasi yang diperlukan siswa 

dalam belajar yang selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil belajar dalam 

bentuk ingatan jangka panjang. 

Rifa’i dan Anni (2011: 194) menjelaskan pembelajaran dalam prosesnya 

akan melibatkan berbagai komponen. Komponen-komponen tersebut, antara lain: 

(1) tujuan, (2) subjek belajar, (3) materi pelajaran, (4) strategi pembelajaran, (5) 

media pembelajaran, (6) penunjang, dan (7) evaluasi. Komponen-komponen 

tersebut membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan dalam pembelajaran. 
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Dalam pembelajaran siswa sebagai subjek belajar sekaligus objek belajar 

mendapat bimbingan dari guru. Pembelajaran ini harus mempunyai tujuan yang 

jelas, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan kurikulum sekolah. 

Pembelajaran memerlukan perencanaan sebelum dilaksanakannya 

pembelajaran. Perencanaan pembelajaran itu meliputi tujuan yang hendak dicapai, 

materi pelajaran yang akan disampaikan, strategi pembelajaran yang tepat agar 

tujuan dapat tercapai, media pembelajaran yang diperlukan dalam proses belajar 

mengajar, dan penunjang pembelajaran berupa fasilitas belajar yang berfungsi 

sebagai pelengkap serta mempermudah proses pembelajaran. Pemilihan alat 

evaluasi yang tepat juga menjadi hal penting dalam pembelajaran. Evaluasi dapat 

diberikan selama proses pembelajaran masih berlangsung untuk mengevaluasi 

proses pembelajaran maupun pada akhir pembelajaran untuk mengevaluasi hasil 

pembelajaran. 

2.1.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Slameto (2013: 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. 

(1) Faktor Intern 

1) Jasmaniah yang meliputi kesehatan dan cacat tubuh. Agar seseorang 

dapat belajar dengan baik haruslah mengusahakan kesehatan 

badannya tetap terjamin. Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi 

belajar. Siswa yang cacat, belajarnya juga terganggu. 
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2) Psikologis yaitu intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, dan 

kematangan. Intelegensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan 

belajar. Siswa yang memiliki tingkat intelegensi yang normal dapat 

berhasil dengan baik dalam belajar. Perhatian dan minat juga 

penting. Jika bahan pelajaran tidak menjadi perhatian dan bukan 

yang diminati siswa, siswa akan merasa bosan dan tidak belajar 

dengan baik. 

3) Kelelahan juga mempengaruhi belajar. Maka agar siswa dapat 

belajar dengan baik haruslah menghindari agar jangan sampai terjadi 

kelelahan dalam belajarnya. 

(2) Faktor Ekstern 

1) Keluarga 

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga 

berupa: cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, 

suasana rumah tangga, dan keadaan ekonomi keluarga. 

2) Sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup 

metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa 

dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar 

pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah. 

3) Masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh 

terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaannya 
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siswa dalam masyarakat. Faktor masyarakat meliputi kegiatan siswa 

dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, dan bentuk 

kehidupan masyarakat. 

Berdasarkan faktor-faktor di atas metode mengajar adalah salah satu faktor 

ekstern dalam sekolah yang juga berpengaruh terhadap belajar siswa. Metode 

mengajar adalah suatu cara/ jalan yang harus dilalui di dalam mengajar, sehingga 

guru yang kurang baik akan mempengaruhi belajar siswa yang tidak baik pula. 

Kurangnya kesiapan dan penguasaan bahan pelajaran menyebabkan guru dalam 

menyajikan materi pelajaran tidak jelas, sehingga siswa kurang senang terhadap 

pelajaran atau gurunya. Akibatnya siswa malas untuk belajar. 

 Guru yang berani mencoba metode-metode yang baru, dapat membantu 

meningkatkan kegiatan belajar mengajar, dan meningkatkan motivasi siswa untuk 

belajar. Agar siswa dapat belajar dengan baik, metode mengajar harus diusahakan 

tepat, efisien, dan efektif. 

2.1.4. Aktivitas Belajar Siswa 

Di dalam proses belajar mengajar, guru perlu menimbulkan aktivitas siswa 

dalam berpikir maupun berbuat (Slameto 2010: 36). Dalam kegiatan 

pembelajaran, kedua aktivitas tersebut harus saling menunjang agar diperoleh 

hasil yang maksimal. Aktivitas belajar adalah kegiatan siswa dalam proses 

pembelajaran baik fisik maupun mental. Kegiatan siswa tersebut berupa 

mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, menyimpulkan, dan 

mengkomunikasi. Siswa yang aktif adalah siswa yang mampu bekerja lebih keras 

untuk mencapai tujuan belajarnya. 
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Pembelajaran efektif adalah pengajaran yang menyediakan kesempatan 

belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Siswa belajar sambil bekerja. 

Dengan bekerja mereka akan memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan aspek-

aspek tingkah laku lainnya, serta mengembangkan keterampilan yang bermakna 

untuk hidup bermasyarakat. Banyak kegiatan (aktivitas belajar) yang dapat 

dilakukan siswa dikelas. Dierich dalam Hamalik (2014: 172-173) membagi 

kegiatan (aktivitas belajar) dalam 8 kelompok, yaitu: 

(1) Kegiatan-kegiatan visual, meliputi: membaca, melihat gambar-gambar, 

mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain 

bekerja atau bermain. 

(2) Kegiatan-kegiatan lisan (oral), meliputi: mengemukakan suatu fakta atau 

prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi 

saran, mengemukaan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi. 

(3) Kegiatan-kegiatan mendengarkan, meliputi: mendengarkan penyajian 

bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan 

suatu permainan, mendengarkan radio. 

(4) Kegiatan-kegiatan menulis, meliputi: menulis cerita, menulis laporan, 

memeriksa karangan, membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi 

angket. 

(5) Kegiatan-kegiatan menggambar, meliputi: menggambar, membuat grafik, 

chart, diagram peta, dan pola. 

(6) Kegiatan-kegiatan metrik, meliputi: melakukan percobaan, memilih alat-

alat, melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan 

permainan, menari, dan berkebun. 
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(7) Kegiatan-kegiatan mental, meliputi: merenungkan, mengingat, 

memecahkan masalah, menganalisis, melihat hubungan, dan membuat 

keputusan. 

(8) Kegiatan-kegiatan emosional, meliputi: minat, membedakan, berani, 

tenang, dan lain-lain. 

Beberapa kegiatan di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa aktivitas 

belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi antara 

guru dan siswa dalam pembelajaran. Akan tetapi aktivitas tersebut diutamakan 

pada siswa, sebab dengan adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran maka 

situasi belajar menjadi lebih aktif. 

2.1.5. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan tingkah 

laku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik, apabila 

peserta didik mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan tingkah 

laku yang diperoleh berupa penguasaan konsep (Rifa’i dan Ani, 2011: 85). 

Menurut Bloom dalam Suprijono (2013: 6) hasil belajar mencangkup kemampuan 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif adalah knowledge 

(pengetahuan, ingatan), comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, 

contoh), application (menerapkan), analysis (menguraikan, menentukan 

hubungan), synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan 

baru), dan evaluation (menilai). Domain afektif adalah receiving (sikap 

menerima), responding (memberikan respons), valuing (nilai), organization 
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(organisasi), characterization (karakterisasi). Domain psikomotor meliputi 

initiatory, pre-routine, dan rountinized. 

Horward Kingsley dalam Sudjana (2014: 22) membagi tiga macam hasil 

belajar, yakni (1) keterampilan dan kebiasaan, (2) pengetahuan dan pengertian, (3) 

sikap dan cita-cita. Sedangkan Gagne (Sudjana 2014: 22) membagi lima kategori 

hasil belajar, yakni informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, 

sikap, dan keterampilan motoris. 

Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan baik 

kurikuler maupun instruksional, mengacu pada klasifikasi hasil belajar dari 

Benyamin Bloom (Sudjana 2014: 22-23) yang secara garis besar membaginya 

menjadi tiga ranah, yakni: (1) Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar 

intelektual yang terdiri dari enam aspek. (2) Ranah afektif berkenaan dengan sikap 

yang terdiri dari lima aspek. (3) Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil 

belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. 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 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA khususnya materi perubahan 

lingkungan fisik. 

2.1.6. Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Siswa sekolah dasar berusia 6 sampai dengan 12 tahun. Pada usia tersebut 

siswa berada pada tahap operasional kongkret. Selama tahap ini siswa 

mengembangkan konsep dengan menggunakan benda-benda kongkret untuk 
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menyelidiki hubungan dan model-model ide abstrak. Oleh karena itu dalam proses 

pembelajaran perlu digunakan media-media nyata dengan model pembelajaran 

sesuai sehingga siswa mudah memahami materi dan mudah dalam aplikasi materi 

karena siswa merasakan sendiri alur pengetahuan yang dikemas dalam materi 

pelajaran IPA tersebut. 

Satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh guru atau pendidik di sekolah 

dasar adalah guru hendaknya memahami karakteristik siswa yang akan diajarnya. 

Karena anak yang berada di sekolah dasar masih tergolong anak usia dini. Masa 

usia dini ini merupakan masa yang pendek tetapi merupakan masa yang sangat 

penting bagi kehidupan seseorang. Oleh karena itu, pada masa ini seluruh potensi 

yang dimiliki anak perlu didorong sehingga akan berkembang secara optimal. 

Pertumbuhan dan perkembangan siswa merupakan masa bagian 

pengetahuan yang harus dimiliki oleh guru. Setiap individu berkembang menuju 

kedewasaaan dan mengalami adaptasi dengan lingkungannya. Perkembangan 

yang terjadi pada masing-masing individu berlangsung terus-menerus dengan 

diimbangi perubahan daya pikir dan kekuatan mental, individu yang berbeda usia 

akan berbeda pula cara pikir dan juga kekuatan mentalnya. Begitu pula 

hubungannya dengan motivasi dan aktivitas belajarnya. Tentunya setiap siswa 

juga memiliki motivasi dan aktivitas belajar yang berbeda. Karena masing-masing 

siswa memiliki ciri khas, yang menunjukan keunikan-kenunikan dari masing-

masing individu. Menurut Sumantri (2005) dalam Susanto (2013: 71) pentingnya 

mempelajari perkembangan peserta didik bagi guru, sebagai berikut: 

(1) Kita akan memperoleh ekspektasi yang nyata tentang anak dan remaja. 
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(2) Pengetahuan tentang psikologi perkembangan anak membantu kita untuk 

merespons sebagaimana mestinya pada perilaku tertentu pada seorang 

anak. 

(3) Pengetahuan tentang perkembangan anak akan membantu mengenali 

berbagai penyimpangan dari perkembangan yang normal. 

(4) Dengan mempelajari perkembangan anak akan membantu memahami diri 

sendiri. 

 Peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar tergantung pada tahap 

perkembangannya. Peserta didik yang berbeda usia akan berbeda pula cara pikir 

dan juga kekuatan mentalnya. Piaget dalam Isjoni (2010: 36) membagi 

perkembangan kognitif manusia menjadi empat tahap yaitu: (1) Tahap 

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

Tahap operasional konkret (umur 7-12 tahun), (4) Tahap operasional formal 

(umur 12-18 tahun). 

 
Dilihat dari tahap perkembangan kognitif yang diutarakan Piaget, siswa 

sekolah dasar termasuk dalam tahap operasional konkret. Dalam tahap operasional 

konkret anak-anak mampu berpikir operasional. Mereka dapat mempergunakan 

berbagai simbol, melakukan berbagai bentuk operasional, yaitu kemampuan 

aktivitas mental sebagai kebalikan dari aktivitas jasmani yang merupakan dasar 

untuk mulai berpikir dalam aktivitasnya. 

 
Rifa’i dan Anni (2011: 68) menyebutkan ciri-ciri usia sekolah dasar yaitu, 

orang tua menyebut masa ini sebagai usia yang menyulitkan karena anak pada 

masa ini anak lebih banyak dipengaruhi oleh teman-teman sebaya daripada oleh 

orang tuanya sehingga sulit bahkan tidak mau lagi menuruti perintah orang 
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tuanya. Kebanyakan anak pada masa ini juga kurang memperhatikan terhadap 

pakaian dan benda-benda miliknya, sehingga orang tua menyebutnya usia tidak 

rapi. Anak tidak terlalu memperdulikan penampilannya. Mereka cenderung 

ceroboh, semaunya, dan tidak rapi dalam memelihara kamar dan barang-

barangnya. Pada masa ini, anak juga sering kelihatan saling mengejek dan 

bertengkar dengan saudara-saudaranya sehingga orang tua menyebutnya sebagai 

usia bertengkar. 

Para pendidik memberi sebutan anak usia sekolah dasar, karena pada 

rentang usia ini (6-12 tahun) anak bersekolah di sekolah dasar. Di sekolah dasar, 

anak diharapkan memperoleh dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan yang 

dianggap penting untuk keberhasilan melanjutkan studi dan penyesuaian diri 

dalam kehidupannya kelak. Para pendidik juga memandang periode ini sebagai 

usia kritis dalam dorongan berprestasi. Dorongan berprestasi membentuk 

kebiasaan pada anak untuk mencapai sukses ini cenderung menetap hingga 

dewasa. 

 
Psikolog perkembangan anak memberi sebutan anak pada masa ini sebagai 

usia berkelompok. Pada usia ini perhatian utama anak tertuju pada keinginan 

diterima oleh teman-teman sebaya sebagai anggota kelompoknya. Oleh karena itu, 

anak ingin dan berusaha menyesuaikan diri dengan standar yang disepakati dan 

berlaku dalam kelompok sehingga masa anak ini disebut juga usia penyesuaian 

diri. Anak berusaha menyesuaikan diri dengan standar yang berlaku dalam 

kelompok, misalnya dalam berbicara, penampilan dan berpakaian, dan 

berperilaku. Periode ini juga disebut usia kreatif sebagai kelanjutan dan 

penyempurnaan perilaku kreatif yang mulai terbentuk pada masa anak awal. 
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Kecenderungan kreatif ini perlu mendapat bimbingan dan dukungan dari guru 

maupun orang tua sehingga bekembang menjadi tindakan kreatif yang positif dan 

orisinal, tidak negatif dan sekedar meniru tindakan kreatif orang atau anak yang 

lain. 

 
Karakteristik anak usia sekolah dasar yaitu; (1) senang bermain, (2) senang 

bergerak, (3) senang bekerja dalam kelompok, (4) senang merasakan atau 

melakukan sesuatu secara langsung. Karakteristik yang pertama yaitu senang 

bermain, hal ini menuntut guru sekolah dasar untuk melaksanakan kegiatan 

pendidikan yang bermuatan permainan, terutama para siswa kelas rendah. Guru 

hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur 

permainan di dalamnya. Karakteristik yang kedua adalah senang bergerak, maka 

guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak 

berpindah atau bergerak. Karakteristik yang ketiga ialah anak senang bekerja 

dalam kelompok. Dalam begaul dengan teman sebayanya, anak belajar aspek-

aspek yang penting dalam proses sosialisasi, seperti belajar menemui aturan 

kelompok, belajar setiakawan, belajar untuk tidak bergantung pada orang dewasa, 

belajar bekerjasama, belajar menerima tanggung jawab, dll. Dengan karakteristik 

tersebut, seharusnya seorang guru merancang model pembelajaran yang 

memungkinkan anak untuk bekerja atau belajar dalam kelompok. Karakteristik 

yang keempat adalah senang merasakan sesuatu atau memperagakan sesuatu 

secara langsung. bagi anak usia sekolah dasar, penjelasan guru tentang materi 

pelajaran kan lebih dipahami jika anak melaksanakan atau merasakan sendiri. 

Dengan demikian guru hendaknya merancang model pembelajaran yang 



37 

 

 

 

memungkinkan anak terlibat langsung dalam proses pembelajaran. 

 
Perilaku atau sikap adalah aspek yang paling dominan dalam diri anak. 

Dengan memahami karakteristik siswa diatas, guru dapat menggunakan model 

pembelajaran yang tepat. Dalam penelitian ini memfokuskan pada karakteristik 

anak usia sekolah dasar yang suka bekerja dalam kelompok, senang melakukan 

secara langsung. Wynne Harlen (1987) dalam Hendro dan Jenny (1993: 7) juga 

menjelaskan salah satu sikap ilmiah yang dapat dikembangkan pada anak usia 

sekolah dasar adalah cooperation (kerjasama), sehingga model pembelajaran yang 

digunakan harus dapat mengembangkan sikap kerjasama siswa yang satu dengan 

siswa yang lain. Dari pernyataan tersebut guru dapat menggunakan model 

pembelajaran kooperatif untuk mengembangkan karakater siswa yang suka 

bekerja kelompok dan melakukan pengamatan secara langsung. Dalam hal ini 

model Group Investigation sangat sesuai untuk pengembangan sikap tersebut 

karena dalam pelaksanaannya siswa belajar sambil bermain dan melatih siswa 

untuk bekerjasama dengan teman sekelompoknya dan menemukan sendiri dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan guru. 

2.1.7. Pembelajaran Konvensional 

Pendekatan pembelajaran konvensional terlihat dalam proses pembelajaran 

yang lebih banyak mendominasi yaitu gurunya sebagai pentransfer ilmu, 

sementara siswa lebih pasif sebagai penerima ilmu. Pembelajaran konvensional 

juga dapat dimaknai sebagai pembelajaran yang lebih banyak berpusat pada guru, 

komunikasi lebih banyak satu arah dari guru ke siswa, pembelajaran lebih banyak 

menggunakan ceramah dan demonstrasi, dan materi pembelajaran lebih pada 

penguasaan konsep bukan kompetensi (Sunarto 2009). 
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2.1.8. Strategi, Model, Metode dan Teknik Pembelajaran 

Dalam dunia pendidikan, J.R David (1976) dalam Sanjaya (2014: 126) 

strategi diartikan sebagai a plan, method, or series of activities designed to 

achieves a particular educational goal. Yang dapat diartikan bahwa strategi 

pembelajaran sebagai perencanaan yang berisi tentang kegiatan yang didesain 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dick and Carey (1985) dalam Sanjaya 

(2009: 126) menyebutkan bahwa strategi pembelajaran itu adalah suatu set materi 

dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk 

menimbulkan hasil belajar pada siswa. 

Istilah lain yang biasa digunakan dalam dunia pendidikan yaitu model 

pembelajaran. Suprijono (2013:45) mengemukakan bahwa model pembelajaran 

adalah landasan praktik pembelajaran hasil penurunan teori psikologi pendidikan 

dan teori belajar yang dirancang berdasarkan analisis terhadap implementasi 

kurikulum dan implikasinya pada tingkat operasional di kelas. 

Selanjutnya pada taraf yang lebih sempit dan operasional digunakan istilah 

metode dan teknik. Siregar dan Nara (2014: 80), metode adalah suatu cara yang 

dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sanjaya (2009: 126) 

juga mengemukakan bahwa upaya untuk mengimplementasikan rencana yang 

sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara 

optimal, ini yang disebut dengan metode. Dalam pembelajaran bisa terjadi satu 

strategi pembelajaran digunakan beberapa metode. Misalnya untuk melaksanakan 

strategi ekspositori digunakan metode ceramah sekaligus metode diskusi. 
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2.1.9. Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan bentuk 

pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja secara kelompok-kelompok 

kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang 

dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen (Rusman 2012: 202). 

Selanjutnya menurut Slavin (2010: 4) pembelajaran kooperatif merujuk 

pada berbagai macam metode pengajaran di mana siswa bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari 

materi pelajaran. 

Abdulhak (2001) dalam Rusman (2012: 203), bahwa “pembelajaran 

cooperative dilaksanakan melalui sharing  proses antara peserta belajar, sehingga 

dapat mewujudkan pemahaman bersama antara peserta belajar itu sendiri”. 

Siahaan (2005) dalam Rusman (2012: 205) mengutarakan lima unsur 

esensial yang ditekankan dalam pembelajaran kooperatif, yaitu: (a) saling 

ketergantungan yang positif, (b) interaksi berhadapan (face-toface interaction), (c) 

tanggung jawab individu (individual responsibility), (d) keterampilan sosial 

(social skills), (e) terjadi proses dalam kelompok (group processing). 

Rusman (2012: 206), ada dua komponen pembelajaran kooperatif, yakni: 

(1) cooperative task atau tugas kerja sama dan (2) cooperative incentive structure, 

atau struktur insentif kerja sama. Tugas kerja sama berkenaan dengan suatu hal 

yang menyebabkan anggota kelompok kerja sama dalam menyelesaikan tugas 

yang telah diberikan. Sedangkan struktur insentif kerja sama merupakan sesuatu 
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hal yang membangkitkan motivasi siswa untuk melakukan kerja sama dalam 

rangka mencapai tujuan kelompok tersebut. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif yaitu model pmebelajaran yang dirancang dengan 

menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil untuk memperoleh 

pemahaman dalam belajar. 

2.1.10. Model Group Investigation 

Slavin (1995) dalam Rusman (2012: 220) menyebutkan model kooperatif 

investigasi kelompok dilandasi oleh filosofi belajar John Dewey. Model 

kooperatif ini telah secara meluas digunakan dalam penelitian dan 

memperlihatkan kesuksesannya terutama untuk program-program pembelajaran 

dengan tugas spesifik. 

Asumsi yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan model 

pembelajaran tipe Group Investigation, yaitu (1) untuk meningkatkan kemampuan 

kreativitas siswa dapat ditempuh melalui pengembangan alat bantu yang secara 

eksplisit mendukung kreativitas, (2) komponen emosional lebih penting daripada 

intelektual, yang tidak rasional lebih penting daripada rasional dan (3) untuk 

meningkatkan peluang keberhasilan dalam memecahkan suatu masalah harus 

lebih dahulu memahami komponen emosional dan irrasional (Rusman 2012: 223). 

Slavin (2010: 218-219), model Invetigasi Grup dilaksanakan melalui enam 

tahap, yaitu: 

(1) Mengidentifikasikan topik dan mengatur murid ke dalam kelompok. 

Para siswa meneliti beberapa sumber, mengusulkan sejumlah 

topik, dan mengkategorikan saran-saran. Para siswa bergabung dengan 
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kelompoknya untuk mempelajari topik yang telah mereka pilih. Komposisi 

kelompok didasarkan pada ketertarikan siswa dan harus bersifat heterogen. 

Guru membantu dalam pengumpulan informasi dan memfasilitasi 

pengaturan. 

(2) Merencanakan tugas yang akan dipelajari. 

Para siswa merencanakan bersama mengenai: apa yang kita 

pelajari? Bagaimana kita mempelajarinya? Siapa melakukan 

apa?(pembagian tugas) Untuk tujuan atau kepentingan apa kita 

menginvestigasi topik ini? 

(3) Melaksanakan investigasi. 

Para siswa mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan 

membuat kesimpulan. Tiap anggota kelompok berkontribusi untuk usah-

usaha yang dilakukan kelompoknya. Para siswa saling bertukar, 

berdiskusi, mengklarifikasi, dan mensistesis semua gagasan. 

(4) Menyiapkan laporan akhir. 

Anggota kelompok menentukan pesan-pesan esensial dari proyek 

mereka. Anggota kelompok merencanakan apa yang akan mereka 

laporkan, dan bagaimana mereka akan membuat presentasi mereka. 

Wakil-wakil kelompok membentuk sebuah panitia acara untuk 

mengorganisasikan rencana-rencana presentasi. 

(5) Mempresentasikan laporan akhir. 

Presentasi yang dibuat untuk seluruh kelas dalam berbagai macam 

bentuk. Bagian presentasi tersebut harus dapat melibatkan pendengarnya 
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aktif. Para pendengar tersebut mengevaluasi kejelasan dan penampilan 

presentasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya oleh 

seluruh anggota kelas. 

(6) Evaluasi 

Para siswa saling memberikan umpan balik mengenai topik tersebut, 

mengenai tugas yang telah mereka kerjakan, mengenai keefektifan 

pengalaman-pengalaman mereka. Guru dan murid berkolaborasi dalam 

mengevaluasi pembelajaran siswa. Penilaian atas pembelajaran harus 

mengevaluasi pemikiran paling tinggi. 

2.1.11. Hakikat IPA 

Ilmu pengetahuan alam atau sains (science) diambil dari kata latin Scientia 

yang arti harfiahnya adalah pengetahuan, tetapi kemudian berkembang menjadi 

khusus Ilmu Pengetahuan Alam atau Sains. Dari segi istilah yang digunakan IPA 

atau Ilmu Pengetahuan Alam berarti “ilmu” tentang “Pengetahuan Alam”. “ilmu” 

artinya suatu pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar artinya 

pengetahuan yang dibenarkan menurut tolok ukur kebenaran ilmu, yaitu rasional 

dan obyektif. Rasional artinya masuk akal atau logis, diterima oleh akal sehat; 

sedang objectif artinya sesuai dengan obyeknya, sesuai dengan kenyataannya, atau 

sesuai dengan pengalaman pengamatan melalui pancaindera. Pengetahuan Alam 

sudah jelas artinya adalah pengetahuan tentang alam semesta dengan segala 

isinya. Adapun “pengetahuan” itu sendiri artinya segala sesuatu yang diketahui 

oleh manusia. Jadi IPA adalah pengetahuan yang rasional dan objectif tentang 

alam semesta dengan segala isinya. 
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Nash (1963) dalam Hendro dan Jenny (1993: 3) menyatakan bahwa IPA 

itu suatu cara atau metode untuk mengamati alam. Cara IPA mengamati dunia 

bersifat analitis, lengkap, cermat, serta menghubungkan antara satu fenomena 

dengan fenomena yang lain sehingga keseluruhannya membentuk suatu perspektif 

yang baru tentang objek yang diamatinya itu. IPA di sekolah dasar memuat materi 

awal mengenai pengetahuan alam dan sekitar. Di kelas rendah materi IPA berisi 

pengenalan terhadap pengetahuan alam, seperti unsur-unsur tanah, batuan, sifat-

sifat air, dan sebagainya. Sedangkan materi di kelas tinggi sudah mencakup 

bagian-bagian yang lebih spesifik dengan bentuk dan fungsi, seperti zat-zat yang 

terkandung dalam tanah, struktur tubuh beserta fungsinya. 

2.1.12. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Secara umum sekolah dasar diselenggarakan dengan tujuan untuk 

mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan 

keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta 

mempersiapkan peserta didik mengikuti pendidikan menengah. 

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pendidikan dan pengajaran 

dari berbagai disiplin ilmu, agama, kesenian, dan keterampilan. Salah satu disiplin 

ilmu itu adalah IPA. Ilmu Pengetahuan Alam diperlukan oleh siswa sekolah dasar 

karena IPA dapat memberikan iuran untuk tercapainya sebagian dari tujuan 

pendidikan di sekolah dasar. 

Pada hakikatnya IPA dapat dipandang sebagai proses, produk, dan 

pengembangan sikap. Menurut Wynne Harlen (1987) dalam Hendro dan Jenny 

(1993: 7) setidak-tidaknya ada sembilan aspek sikap ilmiah yang dapat 
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dikembangkan pada anak usia sekolah dasar yaitu curiousiy (ingin tahu), 

originality (ingin mendapatkan sesuatu yang baru), cooperation (kerjasama), 

perseverence (tidak putus asa), oppen-middeness (tidak berprasangka), self 

criticism (mawas diri), responsibility (bertanggung jawab), independence in 

thinking (berfikir bebas), self dicipline (kedisiplinan diri). 

Mengajar dan belajar suatu proses yang tidak dapat dipisahkan. Suatu 

pengajaran akan berhasil apabila terjadi proses mengajar dan proses belajar. John 

S. Richardson (1957) dalam Hendro dan Jenny (1993:12) menyarankan 

digunakannya tujuh prinsip dalam proses belajar-mengajar agar suatu pengajaran 

IPA berhasil, yaitu: (1) prinsip keterlibatan siswa secara aktif, (2) prinsip belajar 

berkesinambungan, (3) prinsip motivasi, (4) prinsip multi saluran, (5) prinsip 

penemuan, (6) prinsip totalitas, (7) prinsip perbedaan individual. 

2.1.13. Materi Perubahan Lingkungan Fisik 

Materi yang digunakan pada penelitian ini yaitu tentang Perubahan 

Lingkungan Fisik kelas IV (empat) semester 2. 

Materi tersebut tertuang dalam Standar Kompetensi (SK) yang ke 10. 

SK 10: Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya 

terhadap daratan. 

Pada SK tersebut terdapat 3 Kompetensi Dasar (KD): 

KD 10.1: Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan 

fisik (angin, hujan, cahaya matahari, dan gelombang air laut). 

KD 10.2: Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap 

daratan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor). 
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KD 10.3: Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan 

(erosi, abrasi, banjir, dan longsor). 

Dalam penelitian ini materi akan difokuskan pada KD 10.2 dan 10.3. 

Jumlah jam pelajaran dari kompetensi dasar tersebut yaitu 4 jam pelajaran. 

Perubahan lingkungan dapat dipengaruhi oleh angin, hujan, matahari, dan 

gelombang laut (Haryanto 2004: 172). Dalam materi ini dijelaskan pengaruh 

angin, hujan, matahari, dan gelombang laut. Adapun rincian materinya sebagai 

berikut: 

Pada era globalisasi seperti sekarang ini semakin marak terjadi 

penebangan hutan. Hutan ditebang untuk dijadikan lahan pertanian, bahan 

bangunan, bahkan pabrik-pabrik. Tindakan tersebut dapat merusak kondisi alam. 

Hutan menjadi gundul yang dapat berdampak pada terjadinya erosi. Erosi 

merupakan pengikisan tanah yang disebabkan oleh aliran air. Tanah yang tandus 

akan lebih mudah terkena erosi. Bila tidak ada tanaman, tidak ada yang menyerap 

air. Hal tersebut berdampak pada terbawanya lapisan atas tanah yang banyak 

mengandung humus. Jika dibiarkan, maka erosi dapat mengakibatkan tanah 

menjadi tandus dan gersang sehingga tidak subur lagi jika ditanami. Adapun cara 

yang dapat ditempuh untuk menanggulangi terjadinya erosi antara lain dengan 

membuat terasering pada tanah yang miring, tidak menebang pohon di hutan 

secara liar, mengadakan reboisasi pada lahan gundul, dan pengadaan hutan 

lindung pada lereng gunung. 

Pengikisan tanah juga dapat disebabkan oleh gelombang air laut yang 

biasa disebut abrasi. Saat ini semakin banyak gedung-gedung yang dibangun di 
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tepi pantai. Pembangunan gedung tersebut menyebabkan pohon pelindung 

ditebang. Hal tersebut berdampak pada gelombang air laut yang langsung 

menerjang bibir pantai. Kondisi tersebut diperparah dengan rusaknya batu karang 

yang berfungsi sebagai pemecah ombak. Namun demikian, abrasi dapat dicegah 

antara lain dengan tidak membangun gedung-gedung di daerah pantai, tidak 

menebangi pohon yang berfungsi sebagi pohon pelindung, reboisasi pohon-pohon 

yang dapat tumbuh di daerah pantai, membuat waduk atau bendungan sebagai 

penampungan air serta tidak merusak batu karang yang ada di sekitar pantai. 

Perubahan lingkungan juga dapat menyebabkan banjir dan longsor. Banjir 

adalah meluapnya air akibat sungai dan danau tidak dapat menampung air. Banjir 

merupakan salah satu dampak dari perbuatan manusia yang tidak menyayangi 

lingkungannya. Beberapa perbuatan yang dapat menyebabkan banjir antara lain 

membuang sampah ke sungai yang menyebabkan aliran air menjadi tersumbat, 

membuat bangunan dari tembok tanpa menyediakan peresapan air, penebangan 

pohon yang tidak terkendali. Untuk mencegah terjadinya banjir diataranya dengan 

membuang sampah pada tempat sampah, mencegah penebangan dan 

penggundulan hutan serta reboisasi. 

Longsor juga termasuk dampak yang ditimbulkan akibat perubahan 

lingkungan. Longsor adalah meluncurnya tanah akibat tanah tersebut tidak dapat 

lagi menampung air dalam tanah. Biasanya longsor terjadi pada tanah yang miring 

atau tebing yang curam. Tanah miring dan tidak terdapat tanaman sangat rentan 

terhadap longsor. Hal itu terjadi karena tidak ada akar tumbuhan yang dapat 

menahan tanah tersebut. Akar-akar tumbuhan yang menjalar di dalam tanah akan 
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saling mengait sehingga permukaan tanah pun akan cukup kuat. Selain itu, air 

yang ada di dalam tanah terus diserap oleh tumbuhan sehingga kandungan air 

dalam tanah tidak berlebih. Curah hujan yang tinggi, tanah berlapis, tanah miring, 

dan hilangnya pohon pelindung merupakan faktor penyebab terjadinya tanah 

longsor. Berdasarkan faktor tersebut, untuk mencegah terjadinya tanah longsor 

dapat dilakukan dengan terasering sehingga air yang mengalir tidak merusak 

lapisan tanah, menanami tanah miring dengan pohon pelindung yang mempunyai 

akar banyak dan panjang yang berfungsi sebagai penahan lapisan tanah. 

2.1.14. Penerapan Model Group Investigation dalam Pembelajaran 

Perubahan Lingkungan Fisik 

Berikut ini langkah-langkah penerapan Group Investigation dalam 

pembelajaran IPA materi Perubahan Lingkungan Fisik: 

(1) Setelah materi perubahan lingkungan fisik selesai disampaikan oleh guru, 

guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok misal empat atau lima 

kelompok berdasarkan kecenderungan subtopik yang ingin mereka 

pelajari. 

(2) Siswa bersama dengan guru merencanakan pelaksanaan tugas yang akan 

dipelajari. 

(3) Masing-masing kelompok akan diberi tugas mencari tahu tentang sub 

topik dalam kelompok mereka baik didalam kelas maupun dari luar kelas. 

(4) Masing-masing kelompok menyiapkan laporan akhir dari tugas yang telah 

diberikan. 
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(5) Setelah selesai masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusinya di 

depan kelas. 

(6) Setelah selesai kelompok lain bisa bertanya atau menanggapi materi yang 

telah dipaparkan oleh kelompok penyaji. 

Pada kegiatan akhir pembelajaran, siswa bersama guru membahas semua 

pertanyaan menyimpulkan materi pembelajaran dengan bimbingan guru, 

dilanjutkan dengan mengerjakan soal formatif. Guru melakukan tindak lanjut dan 

menutup kegiatan pembelajaran. 

 

2.2. Kajian Empiris 

Beberapa hasil penelitian tentang model kooperatif tipe Group 

Investigation yang telah ada sebelum penelitian ini dilakukan menjadi kajian 

empiris bagi penelitian ini. Penelitian tersebut antara lain penelitian yang 

dilakukan oleh:  

(1) Susilaningrum (2014) dengan judul penelitian “Peningkatan Keterampilan 

Berpikir Kritis Siswa Kelas V SD Dalam Pembelajaran IPA Melalui 

Metode Group Investigation”. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPA melalui metode 

Group Investigation pada siswa kelas VC SD Bantul Timur. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 

menggunakan desain penelitian Model Kemmis dan Mc. Taggart. Subjek 

penelitian adalah siswa kelas V C SD Bantul Timur yang berjumlah 21 

siswa. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi dan tes. 
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Observasi digunakan untuk mengumpulkan data aktivitas guru dan siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung. Tes digunakan untuk mengukur 

keterampilan berpikir kritis siswa. Data dianalisis secara deskriptif 

kualitatif dan kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kritis dalam 

pembelajaran IPA pada siswa kelas VC meningkat melalui metode Group 

Investigation. Pada siklus I menunjukkan 43% (9 siswa), meningkat pada 

siklus II menjadi 79% (15 siswa) telah memperoleh nilai akhir ≥ 75. Pada 

siklus II seluruh indikator keberhasilan penelitian tercapai. Peningkatan 

hasil serta ketercapaian indikator keberhasilan penelitian diperoleh melalui 

perbaikan dan penyempurnaan tindakan yang dilakukan pada setiap 

siklusnya. 

(2) Kurniasih (2012) yang berjudul “Peningkatan Prestasi Belajar Pkn Melalui 

Model Group Investigation Pada Siswa Kelas V SD N 1 Pringamba 

Sigaluh Banjarnegara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

peningkatan prestasi belajar PKn pada siswa kelas V SDN 1 Pringamba 

Banjarnegara melalui penerapan model Group Investigation. Penelitian ini 

merupakan penelitian tindakan kelas yang menggunakan model kemmis & 

McTaggart dengan subjek siswa kelas V dan objek prestasi belajar PKn. 

Tempat dan waktu penelitian di kelas V selama 1 bulan, teknik 

pengumpulan datanya adalah tes dan observasi, sedangkan teknik analisis 

datanya yaitu deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Instrumen penelitian 

menggunakan LKS, tes dan observasi, hasil penelitian menunjukkan 
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bahwa model pembelajaran Group Investigation dapat meningkatkan 

prestasi belajar PKn siswa kelas V. Dapat dilihat dari nilai yang diperoleh 

siswa sebelum dan sesudah tindakan. Nilai rata-rata kelas sebelum 

tindakan 57,33 meningkat pada siklus I menjadi 62,58 dan pada siklus II 

menjadi 72,33. Hasil observasi menunjukkan bahwa guru sudah dapat 

menerapkan model Group Investigation sehingga pembelajaran menjadi 

aktif dan menyenangkan. 

Kedua penelitian yang telah dikemukakan di atas merupakan penelitian 

yang relevan dengan penelitian ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

pertama yaitu dalam hal variabel bebasnya yaitu model pembelajaran Group 

Investigation dalam mata pelajaran IPA di SD. Untuk penelitian yang kedua, 

kesamaan dengan penelitian ini pada penggunaan model Group Investigation 

untuk mengukur hasil belajar siswa. 

Selain penelitian-penelitian tersebut, penelitian model kooperatif tipe 

Group Investigation juga banyak ditulis dalam berbagai jurnal, misalnya 

penelitian yang dilakukan oleh: 

(1) Dyson (2002) berjudul “The Implementation of Cooperative Learning in 

an Elementary Physical Education Program”, penelitian yang dilakukan 

di The University of Memphis tersebut bertujuan untuk “The purpose of 

this study was to explore (a) a teacher’s perspective of the implementation 

of cooperative learning in an elementary physical education program, and 

(b) the students’ responses to the implementation into their own physical 
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education classes. Data collection included interviews with a physical 

education teacher and students in two mixed third- and fourth-grade 

classes and two fourth-grade classes, nonparticipant observation, 

fieldnotes, a teacher journal, and documents”. 

(2) Adora (2014) berjudul “Group Investigation in Teaching Elementary 

Science”, dalam penelitian tersebut dihasilkan bahwa “On the basis of the 

research conducted, it could be concluded that group investigation as a 

method in teaching elementary science may provide opportunities for the 

learners to work together as a team towards the attainment of the common 

goal. It would further develop leadership and social skills and give 

opportunities for the learners to engage in learning process that would 

develop appropriate academic and work related behavior. Furthermore, 

this method is much better than the traditional/ conventional method of 

teaching elementary science. (1) Group investigation method be 

implemented as an alternative instruction in teaching science, for it 

provides well-planned and structure cooperative learning. (2) Emphasis 

on the use of group investigation method should be done to achieve better 

quality science outputs. (3) Demonstration teaching using Group 

Investigation method in teaching science be done during science trainings, 

seminars and conferences”. 

(3) Erlisnawati dan Harhadi (2014) berjudul “Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Group Investigation Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

IPS Siswa Kelas IV SD Negeri 56 Pekanbaru”. Setelah penerapan dari 
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model pembelajaran Group Investigation hasil rata-rata siswa dalam UH 

70,50 (meningkat dari dasar skor 17,50%) dengan classicall kelengkapan 

60%. Bentuk Rata-rata UH II adalah 80,83 (34,72% peningkatan) dengan 

classicall kelengkapan 81,82%. Hasil kegiatan guru dalam pertemuan 

pertama siklus I adalah 59,38% (kategori cukup), 71,88% (kategori baik) 

untuk pertemuan kedua dalam siklus I. Sementara itu di pertemuan 

pertama siklus kedua adalah 84,38 % (sangat baik kategori), 90,63% 

(kategori sangat baik) untuk pertemuan kedua di siklus II. Kegiatan siswa 

dalam pertemuan pertama siklus I adalah kategori fair (56,25%), 65,63% 

(baik kategori)) untuk pertemuan kedua dalam siklus I. Kemudian di 

pertemuan pertama siklus kedua adalah 81, 25% (sangat baik kategori), 

87,50% (kategori sangat baik) untuk pertemuan kedua di siklus II. 

Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa penerapan kooperatif tipe 

model pembelajaran Group Investigation dapat ilmu sosial di graderes 

keempat di SD Negeri 56 Pekanbaru. 

(4) Dewi, dkk (2012) berjudul “Penerapan Model Group Investigation 

Terhadap Hasil Belajar Materi Bahan Kimia Di SMP” di SMP N 4 

Temanggung. Peningkatan hasil belajar kelas eksperimen sebesar 0,59 

sedangkan untuk kelas kontrol sebesar 0,48. Ketuntasan belajar pada kelas 

eksperimen (78,13%) lebih tinggi dibanding kelas kontrol (43,75%). 

Aktivitas siswa kelas eksperimen 71% (aktif) lebih tinggi dibandingkan 

kelas kontrol 55% (cukup aktif). Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Group Investigation 
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dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa pada materi bahan 

kimia dalam makanan di SMP Negeri 4 Temanggung. 

(5) Agustina (2011) yang berjudul “Upaya Meningkatkan Minat Belajar 

Mahasiswa Melalui Model Pembelajaran Group Investigation Pada Mata 

Kuliah Pengetahuan Lingkungan Di Program Studi Pendidikan Biologi 

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jabal Ghafur”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemajuan motivasi siswa dalam 

belajar Kursus Kesadaran Lingkungan dengan menggunakan Model Group 

Investigation. Hasil membuktikan bahwa penerapan Model Group 

Investigation meningkat minat siswa tentang Kursus Kesadaran 

Lingkungan. 

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, peneliti akan menguji 

keefektifan model pembelajaran Group Investigation dalam pembelajaran IPA 

khususnya pada materi perubahan lingkungan fisik pada siswa kelas IV. Penelitian 

ini bertujuan untuk memperoleh informasi aktivitas belajar dan perolehan hasil 

belajar siswa pada materi perubahan lingkungan fisik antara yang dalam 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Group Investigation lebih 

baik dari pada siswa yang dalam pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran konvensional.  

Penelitian yang akan dilakukan dikhususkan untuk mengetahui keefektifan 

model kooperatif Group Investigation dalam pembelajaran IPA materi Perubahan 

Lingkungan Fisik pada siswa kelas IV SD Negeri Kedungpucang Kabupaten 

Purworejo. Berdasarkan analisis terhadap model Group Investigation dan 
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pembelajaran IPA SD materi Perubahan Lingkungan Fisik, peneliti membuat 

hipotesis model Group Investigation dapat mengefektifkan pembelajaran IPA 

materi Perubahan Lingkungan Fisik di SD Negeri Kedungpucang kabupaten 

Purworejo. 

 

2.3. Kerangka Berpikir 

IPA adalah ilmu yang mempelajari obyek-obyek konkret dan yang 

terdapat disekitar siswa yang dalam pengajarannya membutuhkan media dan 

pembelajaran langsung dengan bukti-bukti kongkret untuk memudahkan siswa 

dalam mempelajarinya. IPA diharapkan membuat siswa SD memiliki sifat ilmiah, 

kreatif dan sosial. Oleh karena itu, guru diharapkan dalam pelaksanaan 

pembelajarannya disesuaikan dengan karakteristik siswa SD sehingga siswa 

mampu memahami konsep IPA dengan lebih mudah. Salah satu caranya yaitu 

dengan menggunakan model pembelajaran Group Investigation. Model 

pembelajaran Group Investigation sangat sesuai dengan karekteristik siswa SD 

yaitu dalam pelaksanaannya siswa seperti belajar sambil bermain dan melatih 

siswa untuk bekerjasama dengan teman sekelompoknya dan menemukan sendiri 

dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru. Dalam penelitian ini model 

pembelajaran Group Investigation akan dibandingkan dengan kelas yang 

menerapkan pembelajaran konvesional yang kurang inovasi dalam proses 

pembelajarannya. 

Berikut ini adalah kerangka berpikir keefektifan model pembelajaran 

Group Investigation terhadap aktivitas dan hasil belajar materi perubahan 
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lingkungan fisik pada siswa kelas IV SD Negeri Kedungpucang Kabupaten 

Purworejo yang disajikan dalam bentuk diagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran IPA SD : 

1. Berisi pengetahuan 

yang konkret tentang 

alam semesta dan 

isinya. 

2. Karakteristik siswa 

SD senang bermain 

dan berkelompok. 

Kelas Kontrol: 

Proses pembelajaran 

dengan pembelajaran 

konvensional 

Kelas Eksperimen: 

Proses pembelajaran 

dengan Model 

Pembelajaran (Group 

Investigation) 

Aktivitas dan hasil 

belajar siswa dengan 

pembelajaran 

konvensional yang 

kurang adanya 

inovasi 

Aktivitas dan hasil 

belajar siswa dengan 

teknik pembelajaran 

inovatif yang sesuai 

karakteristik siswa 

SD 

dibandingkan 
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2.4.  Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir, maka diajukan hipotesis yang digunakan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: “Model pembelajaran Group Investigation 

(GI) mengefektifkan pembelajaran IPA materi perubahan lingkungan fisik untuk 

kelas IV SD Negeri Kedungpucang” dengan rincian sebagai berikut: 

Ho1 :  Tidak ada perbedaan aktivitas belajar siswa pada materi 

perubahan lingkungan fisik yang proses pembelajarannya 

menggunakan model Group Investigation dengan yang proses 

pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional. 

  Ho :  µ1 = µ2 

Ha1 : Ada perbedaan aktivitas belajar siswa pada materi perubahan 

lingkungan fisik yang proses pembelajarannya menggunakan 

model Group Investigation dengan yang proses 

pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional. 

  Ha : µ1 ≠ µ2 

Ho2 : Aktivitas belajar siswa pada materi perubahan lingkungan fisik 

yang dalam proses pembelajarannya menggunakan model 

Group Investigation tidak lebih baik dari pada yang proses 

pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional. 

  Ho :  µ1 ≤ µ2 

Ha2 :  Aktivitas belajar siswa pada materi perubahan lingkungan fisik 

yang dalam proses pembelajarannya menggunakan model 
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Group Investigation lebih baik dari pada yang proses 

pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional. 

  Ha : µ1> µ2 

Ho3 : Tidak ada perbedaan hasil belajar siswa pada materi perubahan 

lingkungan fisik yang dalam proses pembelajarannya 

menggunakan model Group Investigation dengan yang proses 

pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional. 

  Ho : µ1 = µ2 

Ha3 : Ada perbedaan hasil belajar siswa pada materi perubahan 

lingkungan fisik yang dalam proses pembelajarannya 

menggunakan model Group Investigation dengan yang proses 

pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional. 

  Ha : µ1 ≠ µ2 

Ho4 :  Hasil belajar siswa pada materi perubahan lingkungan fisik yang 

dalam proses pembelajarannya menggunakan model Group 

Investigation tidak lebih baik dari pada yang proses 

pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional. 

  Ho : µ1 ≤ µ2 

Ha4 :  Hasil belajar siswa pada materi perubahan lingkungan fisik yang 

dalam proses pembelajarannya menggunakan model Group 

Investigation lebih baik dari pada yang proses pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran konvensional. 

 Ha : µ1> µ2 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan 

meliputi: (1) desain penelitian, (2) prosedur penelitian, (3) populasi dan sampel, 

(4) variabel penelitian, (5) teknik pengumpulan data, (6) instrumen penelitian, dan 

(7) teknik analisis data. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu quasi 

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

berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen (Sugiyono, 2013: 116). Quasi 

eksperimental design, digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan 

kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. 

Dalam pelaksanaan, peneliti menggunakan bentuk desain Nonequivalent 

Control Group Design. Bentuk dari desain tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Gambar 3.1. Desain Penelitian Nonequivalent Control Group Design 

 O1         X         O2 

O3                        O4 
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Keterangan: 

O1 = tes yang dilakukan sebelum pembelajaran (tes awal) pada kelas 

eksperimen 

O3 = tes yang dilakukan sebelum pembelajaran (tes awal) pada kelas 

kontrol 

X = perlakuan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation 

terhadap kelas eksperimen 

O2 =  tes yang dilakukan setelah pembelajaran (tes akhir) pada kelas 

eksperimen 

O4  =  tes yang dilakukan setelah pembelajaran (tes akhir) pada kelas kontrol 

(Sugiyono 2013: 118) 

Pada tahap pertama kelas eksperimen dan kelas kontrol mendapat 

perlakuan yang sama yaitu pelaksanaan tes awal (pretest). Tes awal (pretest) 

digunakan untuk menghitung kesamaan kemampuan awal antara kedua kelas. 

Dalam penelitian ini rata-rata kelas eksperimen 50 dan rata-rata kelas kontrol 

56,94. Dari kedua rata-rata tersebut telah dilakukan uji kesamaan rata-rata dan 

didapatkan bahwa kedua kelas memiliki kemampuan awal yang relatif sama. 

Selain itu kedua kelas tersebut juga sudah memenuhi syarat dilakukan penelitian 

eksperimen dari berbagai aspek. Diantaranya yaitu, kedua kelas berada dalam satu 

SD paralel, kualifikasi guru yang sama, yakni lulusan Strata 1 dan telah PNS. 

Desain Nonequivalent Control Group Design ini digunakan untuk 

mengetahui keefektifan model Group Investigation terhadap aktivitas dan hasil 

belajar siswa kelas IV SD Negeri Kedungpucang Kabupaten Purworejo. Model 
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Group Investigation diterapkan pada kelas eksperimen, sedangkan kelas kontrol 

menerapkan model konvensional. Pada tahap pertama kelas eksperimen dan kelas 

kontrol mendapat perlakuan yang sama yaitu pelaksanaan tes awal. Tes awal 

digunakan untuk menghitung kesamaan kemampuan awal antara kedua kelas. 

Setelah itu melaksanakan proses belajar mengajar pada kedua kelas tersebut. 

Kelompok pertama (kelas eksperimen) diberi perlakuan dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation, sedangkan kelompok 

kedua (kelas kontrol) tidak diberi perlakuan (tidak menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation, tetapi menggunakan model 

konvensional). Tes akhir dilaksanakan pada saat akhir pembelajaran untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas yang 

mendapat perlakuan dan yang tidak. 

 

3.2 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan rangkaian tahap kegiatan yang 

dilaksanakan peneliti selama melakukan penelitian. Secara garis besar, prosedur 

penelitian yang dilalui oleh peneliti dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap 

persiapan, pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Penjelasan lebih lanjut mengenai 

ketiga tahap tersebut akan dipaparkan sebagai berikut: 

3.2.1 Tahap Persiapan 

Merupakan tahap awal yang dilakukan oleh peneliti sebelum 

melaksanakan penelitian. Tahapannya sebagai berikut: 



61 

 

 

 

(1) Mengajukan topik. 

Pada tahap ini, peneliti mengajukan tiga topik dengan bidang kajian 

yang berbeda ke lembaga PGSD UNNES UPP Tegal. Setelah diseleksi 

oleh tim ahli (dosen PGSD UNNES UPP Tegal), maka terpilihkan satu 

topik yang dianggap paling baik untuk diangkat sebagai topik penelitian. 

(2) Menentukan tempat penelitian. 

Pada tahap ini, peneliti memilih SD Negeri Kedungpucang 

Kabupaten Purworejo dengan alasan karena SD tersebut memiliki kelas 

paralel dan jumlah siswa yang relatif sama. Jumlah siswa di kelas IV A 

dan IV B sama-sama berjumlah 20 siswa. 

(3) Melakukan wawancara tidak terstruktur dan observasi. 

Pada tahap ini, peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur dan 

observasi untuk memperoleh data awal yang meliputi keadaan 

pembelajaran IPA dan permasalahan yang ada. Wawancara tidak  

terstruktur adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis 

dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang 

digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan (Sugiyono 2013: 191). Peneliti melakukan wawancara tidak 

terstruktur kepada dua guru kelas IV SD Negeri Kedungpucang, yaitu 

Katrin Deritawati, S.Pd dan Khoirunnajah Ristiyanto, S.Pd. Observasi 

dilakukan pada kelas IV A dan IV B di SD Negeri Kedungpucang 

Kabupaten Purworejo. Pedoman wawancara/garis-garis besar yang 

ditanyakan terdapat pada lampiran 9. 
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(4) Menentukan populasi. 

Pada tahap ini, peneliti menentukan populasi berdasarkan data awal 

yang diperoleh dari guru SD Negeri Kedungpucang Kabupaten Purworejo. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu siswa kelas IV A dan 

siswa kelas IV B SD Negeri Kedungpucang Kabupaten Purworejo yang 

berjumlah 40 siswa. 

(5) Menentukan sampel. 

Teknik sampling dalam penelitian ini adalah proportionate 

stratified random sampling. Pengambilan anggota sampel dari populasi 

dilakukan secara acak dengan memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu. Strata dalam penelitian ini yaitu pemisahan antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dalam pengambilan sampel. 

(6) Mengajukan proposal penelitian. 

Pada tahap ini, peneliti mengajukan proposal penelitian kepada 

lembaga PGSD UPP Tegal. Proposal yang peneliti ajukan, sebelumnya 

dikonsultasikan dahulu kepada dosen pembimbing yaitu Mur Fatimah, 

S.Pd, M.Pd. 

(7) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

Pada tahap ini, peneliti membuat RPP sesuai dengan materi yang 

dipilih dalam silabus. RPP yang dibuat merupakan RPP untuk kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. RPP dalam penelitian ini terdapat pada 

lampiran 13 sampai 21. 
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(8) Membuat lembar observasi aktivitas belajar. 

Pada tahap ini, peneliti membuat lembar observasi aktivitas belajar 

yang berisi tentang butir-butir yang akan diamati untuk mengukur tingkat 

keaktifan siswa dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

Group Investigation. Lembar observasi aktivitas belajar siswa dibuat 

berdasarkan model pembelajaran yang digunakan. Lembar observasi 

aktivitas dalam penelitian ini terdapat pada lampiran 36 sampai 41. 

(9) Membuat kisi-kisi soal. 

Pada tahap ini, peneliti membuat kisi-kisi soal sesuai materi yang 

diambil dan indikator pembelajaran. Kisi-kisi soal yang dibuat dilengkapi 

dengan indikator butir soal, nomor soal, tingkat ranah kognitif dan tingkat 

kesukaran soal. Kisi-kisi soal dalam penelitian ini terdapat pada lampiran 

23. 

(10) Membuat soal uji coba. 

Pada tahap ini, peneliti membuat soal uji coba berbentuk soal 

pilihan ganda berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. Pembuatan soal 

memperhatikan tampilan dan isi soal yang kemudian diuji oleh tim ahli. 

Setelah diuji validitas isi oleh tim ahli selanjutnya soal diujicobakan. Soal 

uji coba dalam penelitian ini terdapat pada lampiran 24. 

(11) Membuat lembar pengamatan model. 

Pada tahap ini, peneliti membuat lembar pengamatan  model Group 

Investigation (GI) untuk memastikan bahwa model tersebut benar-benar 

terlaksana dengan baik. Aspek-aspek yang diamati disesuaikan dengan 
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langkah-langkah model pembelajaran Group Investigation. Lembar 

pengamatan model GI dalam penelitian ini terdapat pada lampiran 34. 

(12) Mengurus perijinan penelitian. 

Pada tahap ini, peneliti mengurus perijinan penelitian yang dimulai 

dari perijinan dari dosen pembimbing (Mur Fatimah, S.Pd, M.Pd), 

lembaga PGSD UPP Tegal, BAPPEDA Kota Purworejo, SD Negeri 

Kedungpucang Kabupaten Purworejo, dan SD Negeri Kaliurip Kabupaten 

Purworejo. 

3.2.2 Tahap Pelaksanaan 

Tahap yang dilaksanakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitiannya 

adalah sebagai berikut: 

3.2.2.1 Persiapan Pembelajaran 

Sebelum peneliti melakukan pembelajaran di kelas eksperimen dan 

kontrol, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain: 

(1) Melakukan uji model di kelas uji coba 

Sebelum dilaksanakan di kelas eksperimen, terlebih dahulu model 

pembelajaran Group Investigation diujicobakan di kelas uji coba. Uji coba 

ini dilakukan agar langkah-langkah pembelajaran dapat berjalan dengan 

baik. 

(2) Melakukan tes menggunakan soal uji coba 

Setelah, melakukan uji coba model, selanjutnya dilakukan uji coba 

soal di kelas uji coba. Uji coba ini bertujuan untuk menyaring soal yang 
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valid dan reliabel dengan tingkat kesukaran dan daya pembeda yang baik 

pula. 

(3) Menganalisa hasil uji coba 

Instrumen yang telah diuji cobakan meliputi soal tes dianalis untuk 

menguji validitas dan reliabilitasnya. Pengujian tersebut dibantu dengan 

program SPSS Versi 21. 

3.2.2.2 Perlakuan yang Diberikan 

Dalam proses pembelajaran dibagi menjadi 3 kegiatan yaitu pendahuluan, 

inti, dan penutup. Kegiatan inti juga dibagi lagi menjadi beberapa tahap yaitu 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Perlakuan yang diberikan dalam 

pembelajaran baik di kelas eksperimen maupun kontrol secara garis besar sama, 

hanya dalam kelas eksperimen dimasukkan model Group Investigation dalam 

kegiatan inti. 

3.2.2.3 Pengamatan Pelaksanaan Penelitian 

Observer (guru kelas) mengamati pelaksanaan model pembelajaran Group 

Investigation untuk memastikan keterlaksanaan model pembelajaran. Selain itu, 

observer (peneliti) juga mengamati aktivitas belajar siswa. Observer pada kelas 

eksperimen adalah Katrin Deritawati, S.Pd. 

3.2.3 Tahap Penyelesaian 

Pada tahap penyelesaian dilakukan beberapa hal sebagai berikut: 

(1) Mengolah data yang didapat dari pengamatan aktivitas belajar siswa pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

(2) Mengolah data yang didapat dari tes yang diberikan kepada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 
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(3) Menulis deskripsi data untuk variabel bebas dan variabel terikat. 

(4) Menganalisis data aktivitas belajar siswa dan posttest hasil belajar siswa 

untuk menjawab hipotesis penelitian. 

(5) Menarik kesimpulan dari hasil yang didapatkan sesuai dengan teknik 

analisis data yang digunakan. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Pembahasan mengenai populasi akan menjelaskan besar populasi dan 

penentuan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Di bawah ini 

merupakan penjelasan lebih jelasnya dari populasi dan sampel. 

3.3.1 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 (Sugiyono 2011: 80). Populasi 

bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi 

meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh objek/subjek itu. Menurut 

Riduwan (2013: 8) populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu 

wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. 

Nawawi (1985: 141) dalam Riduwan (2013: 7) menyebutkan bahwa populasi 

adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung ataupun 

pengukuran kuantitatif maupun kualitatif dari pada karakteristik tertentu mengenai 

sekumpulan objek yang lengkap.  

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai populasi yaitu siswa kelas IV 

A dan IV B semester 2 SD Negeri Kedungpucang Kabupaten Purworejo tahun 
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ajaran 2014/2015. Jumlah siswa kelas IV A di SD Negeri Kedungpucang 

sebanyak 20 siswa dan siswa kelas IV B di SD Negeri Kedungpucang sebanyak 

20 siswa. Jadi banyaknya populasi pada penelitian ini yaitu 40 siswa. Alasan 

penentuan populasi karena kedua kelas tersebut masih dalam satu sekolah dan 

merupakan kelas paralel yang disebar secara acak pada tiap kelas, sehingga kedua 

kelas tersebut setara baik dalam kemampuan akademik, sosial ekonomi dan 

budaya maupun jumlah siswa pada kelas tersebut. 

3.3.2 Sampel 

Sugiyono (2013: 120) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh suatu populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik proportionate stratified random 

sampling. Pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak 

dengan memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Teknik ini digunakan 

bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara 

proporsional (Sugiyono 2013: 123). Strata dalam penelitian ini yaitu pemisahan 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dalam pengambilan sampel. Sampel 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV A dan IV B semester 2 SD Negeri 

Kedungpucang Kabupaten Purworejo. Karena kemampuan akademik dari kedua 

kelas tersebut sama, maka pemilihan kelas dilakukan secara acak. Setelah dipilih 

secara acak, diperoleh kelas IV A sebagai kelas eksperimen dan kelas IV B 

sebagai kelas kontrol. Berdasarkan jumlah populasi di kelas IV A sebanyak 20 

siswa dan di kelas IV B 20 siswa (totalnya 40 siswa), maka sampel yang akan 

diambil dengan membaca tabel Krecjie dengan taraf signifikan 5% yaitu sebanyak 
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36 siswa (Sugiyono 2011: 131). Untuk mengetahui sampel dari tiap kelas, 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Sampel tiap kelas =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎   𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚  𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎   𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖
 X jumlah sampel dalam tabel Krecjie. 

Setelah melakukan perhitungan dengan rumus tersebut, diketahui sampel 

yang berasal dari kelas IV A sebanyak 18 siswa dan  kelas IV B sebanyak 18 

siswa. 

 

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 2011: 38). Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah variabel independen (bebas) dan variabel 

dependen (terikat), yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 

3.4.1 Variabel Bebas (Independen) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono 2008: 39). 

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran Group 

Investigation yang digunakan guru pada pembelajaran IPA materi perubahan 

lingkungan fisik. 

3.4.2 Variabel Terikat (Dependen) 

 Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono 2008: 39). Variabel terikat dalam 
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penelitian ini yaitu aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA materi 

perubahan lingkungan fisik kelas IV SD Negeri Kedungpucang Kabupaten 

Purworejo. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dan informasi yang objektif, lengkap, dan dapat 

dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

3.5.1 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan 

kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dalam penelitian 

(Riduwan, 2013: 58). Teknik dokumentasi dilakukan peneliti untuk memperoleh 

berbagai arsip atau data berupa Kurikulum, Silabus, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran, mengetahui daftar nama siswa, dan data kemampuan awal siswa 

kelas IV SD Negeri Kedungpucang Kabupaten Purworejo. 

3.5.2 Observasi 

Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2011: 142) mengemukakan bahwa, 

observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis. Nasution (1988) dalam Sugiono (2013: 

309) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para 

ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia 

kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Teknik ini dilakukan pada saat 



70 

 

 

 

pengumpulan data awal dengan tujuan mengamati proses pembelajaran IPA yang 

dilakukan oleh guru kelas. Kemudian, peneliti membuat catatan anekdot yang 

merupakan catatan mengenai segala sesuatu yang terjadi pada saat pengamatan 

berlangsung. Peristiwa atau sesuatu yang dianggap penting dicatat dengan singkat 

tanpa harus menuruti aturan tertentu (Riduwan 2010: 104). Observasi juga 

dilakukan untuk mengamati variabel Group Investigation dalam penerapannya 

terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti dan diamati oleh 

observer/guru kelas kelompok eksperimen. Observasi juga digunakan peneliti 

untuk mengetahui aktivitas belajar siswa kelas IV SD Negeri Kedungpucang 

Kabupaten Purworejo tehadap mata pelajaran IPA. 

3.5.3 Wawancara Tidak Terstruktur (Wawancara Terbuka) 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

wawancara tak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur merupakan jenis 

wawancara bebas yang dilaksanakan tanpa menggunakan pedoman yang sudah 

tersusun secara sistematis. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa 

garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono 2011: 140). 

Dalam wawancara tidak terstruktur ini, responden bebas memberikan jawaban. 

Melalui wawancara ini, peneliti mendapatkan berbagai informasi sehingga dapat 

menentukan permasalahan atau variabel apa yang harus diteliti. Selain itu, 

wawancara ini dapat digunakan untuk mengetahui KKM pada mata Pelajaran IPA, 
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minat, aktivitas belajar siswa, keadaan siswa, dan proses pembelajaran IPA 

sebelum dilakukannya penelitian. Narasumber dari wawancara ini adalah guru 

kelas IV A (Katrin Deritawati, S.Pd) dan IV B (Khoirunnajah Ristiyanto, S.Pd). 

3.5.4 Tes 

Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan, atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok (Riduwan 2013: 57). Menurut Arikunto 

(2013: 67), tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang sudah 

ditentukan. Teknik tes digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar 

siswa kelas IV SD Negeri Kedungpucang Kabupaten Purworejo pada 

pembelajaran perubahan lingkungan fisik. Tes terbagi menjadi dua, yaitu tes 

awal/pretest dan tes akhir/posttest. Tes awal digunakan untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa dan dilakukan sebelum pembelajaran. Jika hasil tes 

menunjukkan hasil yang relatif sama antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

maka penelitian akan ditindaklanjuti. Tes akhir dilakukan untuk mengukur hasil 

belajar siswa setelah mereka mengikuti pembelajaran. Dalam pembelajarannya, 

kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation, sedangkan kelas kontrol menggunakan model konvensional. Jika 

hasil belajar menunjukkan hasil yang berbeda (kelas eksperimen memperoleh 

hasil yang lebih tinggi), maka terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan 

model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation terhadap hasil belajar 

siswa. 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan soal test berbentuk pilihan 

ganda dengan empat opsi jawaban berjumlah 20 butir soal. Soal ini diberikan 

kepada kelas eksperimen maupun kontrol sebelum diberi perlakuan untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa dan diberikan setelah perlakuan untuk 

mengetahui hasil belajar siswa setelah diberi perlakuan. Soal-soal yang digunakan 

dalam tes awal maupun tes akhir terlebih dahulu dikonsultasikan pada ahli untuk 

uji validitas isinya. Setelah tim ahli memberi rekomendasi tentang kelayakan soal, 

soal diujicobakan pada kelas IV di SD Negeri Kaliurip, dan hasil uji coba tersebut 

diolah untuk dicari indeks validitas dan reliabilitasnya dengan menggunakan 

aplikasi SPSS versi 21. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

variabel penelitian. Dalam bidang pendidikan ada instrumen yang sudah teruji 

validitas dan reliabilitasnya tetapi bila digunakan untuk tempat tertentu belum 

tentu tepat dan mungkin tidak valid dan reliabel lagi, sehingga peneliti dalam 

bidang pendidikan harus sering menyusun sendiri instrumen penelitiannya 

termasuk menguji validitas dan reliabilitasnya (Sugiyono 2013: 148). Instrumen 

penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini berupa 

instrumen kualitatif dan instrumen kuantitatif. Instrumen kualitatif berupa lembar 

pengamatan aktivitas siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dan lembar 

pengamatan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation. Sedangkan intrumen kuantitatif berupa instrumen tes. Beberapa 

instrumen penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu soal tes dan 
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lembar pengamatan. Instrumen pendukung lainnya yaitu silabus kelas IV, 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, kisi-kisi soal tes, kunci jawaban, lembar 

jawaban, dan pedoman penilaian. 

3.6.1 Instrumen Kualitatif 

Instrumen kualitatif (non-tes) dalam penelitian ini yaitu: 

(1) Instrumen Observasi Model Group Investigation 

Pengamatan pelaksanaan model dilakukan untuk mengukur 

variabel model Group Investigation. Pengamatan dilakukan untuk 

mengecek keterlaksanaan model Group Investigation di kelas eksperimen.  

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel model 

pembelajaran Group Investigation berupa lembar observasi. Lembar 

observasi tersebut berupa pernyataan-pernyataan yang memuat indikator 

keterlaksanaan model Group Investigation oleh guru kelas IV. Observer 

yang mengamati peneliti dalam pelaksanaan pembelajaran model Group 

Investigation yaitu guru kelas IV A SD Negeri Kedungpucang Kabupaten 

Purworejo (kelas eksperimen) Katrin Deritawati, S.Pd. Indikator yang 

tercantum dalam lembar observasi merupakan adaptasi dari buku Agus 

Suprijono dengan judul “Cooperative Learning”. Indikator model Group 

Investigation diantaranya yaitu: (1) pendahuluan (apresepsi); (2) 

penjelaskan materi pelajaran; (3) pembagian tim dan penjelasan tugas tim; 

(4) pelaksanaan tugas kelompok; (5) pengawasan oleh guru; (6) presentasi 

hasil diskusi; (7) pemberian tanggapan terhadap kelompok; (8) membuat 

kesimpulan; (9) pemberian kuis/tugas individu; (10) evaluasi hasil kerja; 
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(11) pemberian penghargaan dan penutup (Suprijono 2013: 93). Indikator 

tersebut, dirinci dalam bentuk kisi-kisi sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Kisi – kisi Instrumen Pelaksanaan Model Group Investigation 

No Indikator Model Group Investigation Keterangan 

1 Pendahuluan (apresepsi) 1=A 

2 Penjelaskan materi pelajaran 2=B 

3 Pembagian tim dan penjelasan tugas tim 3=C 

4 Pelaksanaan tugas kelompok 4=D 

5 Pengawasan oleh guru 5=E 

6 Presentasi hasil diskusi 6=F 

7 Pemberian tanggapan terhadap kelompok 7=G 

8 Membuat kesimpulan 8=H 

9 Pemberian kuis/tugas individu 9=I 

10 Evaluasi hasil kerja 10=J 

11 Pemberian penghargaan dan penutup 11=K 

 

Pengukuran pengamatan model dilakukan menggunakan skala 

Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau gejala sosial (Riduwan 2013: 38). Cara mengisi 

lembar pengamatan yaitu dengan membubuhkan tanda cek (√). Cara 

menghitung persentase pelaksanaan model Group Investigation 

berdasarkan lembar pengamatan untuk setiap pertemuan yaitu: 

Persentase = 
𝐴+𝐵+𝐶+𝐷+𝐸+𝐹+𝐺+𝐻+𝐼+𝐽+𝐾

𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 100% 

Dengan kriteria sebagai berikut: 

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

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

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

(4) 75% - 100% : sangat tinggi 

(Yoni, dkk 2010: 175-6) 
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(2) Instrumen Observasi Variabel Aktivitas Belajar Siswa 

Selain untuk mengukur keterlaksanaan Model, instrumen untuk 

mengukur aktivitas belajar juga menggunakan lembar observasi. Lembar 

observasi ini digunakan untuk mengukur aktivitas belajar siswa selama 

pembelajaran berlangsung di kelas kontrol dan eksperimen. Indikator 

aktivitas belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA yang akan diukur yaitu 

kegiatan: (1) mendengarkan guru menjelaskan meteri; (2) memperhatikan 

guru; (3) kerjasama dalam berkelompok; (4) mengerjakan LKS; (5) 

presentasi hasil; (6) mengemukakan pendapat; dan (7) menindaklanjuti 

pengetahuan yang diperoleh. Indikator aktivitas belajar tersebut diadaptasi 

dari Suprijono (2013: 93) dan Hamalik (2014: 172-3). 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Aktivitas Belajar Siswa 

No Indikator Aktivitas Belajar Siswa Butir 

1 Mendengarkan guru menjelaskan meteri A 

2 Memperhatikan guru B 

3 Kerjasama dalam berkelompok C 

4 Mengerjakan LKS D 

5 Presentasi hasil E 

6 Mengemukakan pendapat F 

7 Menindaklanjuti pengetahuan yang diperoleh G 

 

Perhitungan nilai aktivitas belajar siswa menggunakan skala Likert 

bentuk checklist. Indikator aktivitas belajar dijabarkan ke dalam  

deskriptor berupa pernyataan operasional. Cara menghitung persentase 

keaktifan siswa berdasarkan lembar pengamatan untuk setiap pertemuan 

yaitu: 

Persentase = 
𝐴+𝐵+𝐶+𝐷+𝐸+𝐹+𝐺

𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 100% 
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Dengan kriteria sebagai berikut: 

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

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

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

(4) 75% - 100% : sangat tinggi 

3.6.2 Instrumen Kuantitatif 

Variabel hasil belajar dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

instrumen berbentuk soal tes yang dilakukan di kelas kontrol dan eksperimen 

sebelum diberi pembelajaran (pretest) dan setelah diberi pembelajaran (posttest). 

Soal tes digunakan oleh peneliti untuk mengukur hasil belajar siswa kelas IV pada 

mata pelajaran IPA materi perubahan lingkungan fisik. Instrumen soal test ini 

berbentuk soal objektif pilihan ganda dengan 4 opsi jawaban yang berjumlah 20 

soal mencakup ranah kognitif C1 (pengetahuan) sampai dengan C3 (aplikasi). 

Pada instrumen soal-soal tes terdapat analisis uji coba instrumen. Tujuan dari 

analisis uji coba instrumen ini adalah untuk mengukur validitas, reliabilitas, 

tingkat kesukaran, dan daya pembeda butir soal. Soal yang digunakan sebagai uji 

coba terdiri dari 40 (20 soal diparalel) butir soal pilihan ganda dengan 4 opsi 

jawaban.  

Adapun pengujian instrumen dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut: 

3.6.2.1 Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiono 2013: 168). Uji validitas 
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dilakukan dengan menganalisis butir instrumen meliputi validitas isi dan validitas 

konstruk. Uji validitas dilakukan untuk menguji instrumen aktivitas belajar siswa 

yang berupa lembar pengamatan dan instrumen hasil belajar siswa yang berupa 

soal tes. Untuk lebih jelasnya akan diterangkan secara lengkap di bawah ini. 

(1) Validitas Logis (Logical validity) 

Validitas logis berkenaan dengan isi dan format dari instrumen. 

Menurut Sugiyono (2013: 172) untuk menguji validitas isi dilakukan 

dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang 

telah diajarkan. Apakah instrumen tepat mengukur hal yang ingin diukur, 

apakah butir-butir pertanyaan telah mewakili aspek-aspek yang akan 

diukur. Apakah pemilihan format instrumen cocok untuk mengukur segi 

tersebut. Format instrumen dinyatakan memiliki validitas isi apabila 

mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi 

pelajaran yang diberikan. Pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan 

cara menilai kesesuaian butir-butir soal dengan kisi-kisi soal yang telah 

dibuat sebelumnya. Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa 20 soal pilihan ganda dengan 4 opsi jawaban, yang akan 

dimunculkan pada saat tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest). Soal test 

tersebut sebelumnya sudah dikonsultasikan kepada tim ahli, yaitu Mur 

Fatimah, S.Pd, M.Pd selaku dosen pembimbing, Katrin Deritawati, S.Pd 

selaku guru kelas IV A, dan Khoirunnajah Ristiyanto, S.Pd selaku guru 

kelas IV B. Lembar penilaian validitas isi terdapat dalam lampiran 26. 
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(2) Validitas Empirik (Empirical validity) 

Arikunto (2013: 81) menyatakan bahwa validitas empirik adalah 

validitas yang dinyatakan berdasarkan hasil pengalaman. Sebuah 

instrumen penelitian dikatakan memiliki validitas, apabila sudah teruji dari 

pengalaman. Untuk mengetahui validitasnya, instrumen diujicobakan pada 

kelas IV di luar sampel yaitu di SD Negeri Kaliurip Kabupaten Purworejo. 

Setelah data nilai hasil uji coba diperoleh dan ditabulasikan, maka 

dilakukan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antar skor item 

instrumen menggunakan Bivariate Pearson (korelasi pearson product 

moment) berbantuan SPSS pada menu analyze – correlate – bivariate 

untuk mengetahui koefisien kolerasi tiap butir soal. Pengujian 

menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 5%. Ketentuan 

pengambilan keputusan dengan menggunakan batasan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 .  Jika 

𝑟𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka soal dinyatakan valid. Jika nilai korelasi kurang 

dari batasan yang ditentukan (𝑟𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ) maka instrumen dinyatakan 

tidak valid. Untuk uji validitas konstruk instrumen, digunakan program 

SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 21. 

Berikut merupakan hasil pengujian validitas butir soal yang kedua: 

Tabel 3.3 Daftar Hasil Perhitungan Validitas Butir Soal 

Keputusan Jumlah 

Valid 28 

Tidak Valid 12 

 

Dapat dibaca dalam Tabel 3.3. bahwa dari uji coba instrumen 

diperoleh 28 soal valid dan 12 soal tidak valid. Data hasil uji validitas 
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berdasarkan perhitungan SPSS selengkapnya pada lampiran 29 . Soal-soal 

valid tersebut kemudian di uji reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya 

beda.  

3.6.2.2 Reliabilitas 

Reliabilitas alat penilaian adalah ketetapan atau keajegan alat tersebut 

dalam menilai apa yang dinilainya (Sudjana 2014: 16). Instrumen yang reliabel 

adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang 

sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono 2013:168). Untuk 

mengetahui reliabilitas soal, peneliti menggunakan rumus Cronbach’s Alpha yang 

diolah menggunakan program SPSS 21 dengan taraf signifikan 5%. Untuk 

mencari reliabilitas dalam SPSS 21 ini menggunakan menu analyze – scale – 

reliability analysis. Nilai Alpha lebih besar dari 0.6 dinyatakan reliable 

(Trihendradi 2013: 199-201). Menurut Sekaran (2003) dalam Priyatno (2013: 30-

2) juga mejelaskan kriteria yang diambil menggunakan batasan 0.6 menurut, 

reliabilitas kurang dari 0.6 adalah kurang baik, sedangkan 0.6 - 0.79 dapat 

diterima dan di atas 0.8 adalah baik. 

Berikut merupakan hasil pengujian reliabilitas butir soal: 

Tabel 3.4 Daftar Hasil Perhitungan Reliabilitas Butir Soal 

Keputusan Jumlah 

Reliabel 40 

Tidak Reliabel 0 

 

3.6.2.3 Taraf Kesukaran 

Analisis taraf kesukaran digunakan untuk mengukur tingkat kesulitan tiap 

butir soal. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu 
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sukar. Soal yang terlalu mudah tidak membuat siswa termotivasi untuk 

mengerjakan soal dan sebaliknya soal yang terlalu sulit akan membuat siswa putus 

asa untuk mengerjakan soal. Cara melakukan analisis untuk menentukan tingkat 

kesukaran soal adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

  

   

Keterangan: 

I = indeks kesulitan untuk setiap butir soal 

B  = banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal 

N  = banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal yang 

dimaksudkan 

Kriteria yang digunakan adalah makin kecil indeks yang diperoleh, makin 

sulit soal tersebut. Sebaliknya, makin besar indeks yang diperoleh, makin mudah 

soal tersebut (Sudjana, 2014: 137). 

Kriteria indeks kesulitan soal itu sebagai berikut: 

0 -  0,30 = soal kategori sukar 

0,31 -  0,70 = soal kategori sedang 

0,71 - 1,00 = soal kategori mudah 

Berikut merupakan hasil penghitungan taraf kesukaran butir soal: 

Tabel 3.5 Daftar Hasil Perhitungan Taraf Kesukaran Butir Soal 

Tingkat Kesukaran Jumlah 

Sukar 1 

Sedang 18 

Mudah 21 

 

N

B
=I
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3.6.2.4 Daya Pembeda Butir Soal 

Tujuan menganalisis daya pembeda butir-butir soal adalah untuk 

mengetahui kesanggupan soal dalam membedakan siswa yang tergolong mampu 

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

(Sudjana, 2014: 141). 

Rumus untuk menentukan indeks diskriminasi yaitu : 

  

 

Keterangan : 

 𝐽  = jumlah peserta tes 

 𝐽𝐴 = banyak peserta kelompok atas 

 𝐽𝐵 = banyak peserta kelompok bawah 

 𝐵𝐴 = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu 

dengan benar 

 𝐵𝐵 = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu 

dengan benar 

 𝑃𝐴 = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

 𝑃𝐵 = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Setelah hasil perhitungan daya pembeda soal diperoleh kemudian 

golongkan menggunakan kategori. Klasifikasi daya pembeda (Arikunto 2013: 

232) sebagai berikut: 

D = 0,00 - 0,20 = jelek (poor) 

D = 0,21 - 0,40 = cukup (satisfactory) 

BA

B

B

A

A PP
J

B

J

B
=D 
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D = 0,41 - 0,70 = baik (good) 

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

D = negatif, semuanya tidak baik. Jadi semua butir soal yang 

mempunyai nilai D negatif sebaiknya dibuang saja. 

Berikut merupakan hasil penghitungan daya beda butir soal:  

Tabel 3.6 Daftar Hasil Perhitungan Daya Beda Butir Soal 

Daya Beda Jumlah 

Jelek 11 

Cukup 16 

Baik 13 

Baik Sekali 0 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu melakukan 

pengujian hipotesis dan menjawab rumusan masalah yang diajukan. Kegiatan 

dalam analisis data, yaitu antara lain mengelompokkan, mentabulasi, dan 

mendeskripsikan data. Selanjutnya data tersebut dianalisis melalui perhitungan 

untuk menjawab rumusan masalah serta menguji hipotesis yang telah diajukan. 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai: (1) Analisis Deskripsi Data; (2) 

Analisis Statistik Data, meliputi: uji prasyarat analisis dan analisis akhir. Uji 

prasyarat meliputi uji normalitas dan homogenitas, sedangkan uji analisis akhir 

meliputi uji perbedaan dan keefektifan. Uraian secara lengkap, sebagai berikut: 

3.7.1 Deskripsi data 

Dalam penelitian, peneliti mengunakan analisis data kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, kalimat, atau 
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gambar. Sementara data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka. Data 

kualitatif dalam penelitian ini yaitu aktivitas siswa pada saat proses pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran kooperatif Group Investigation berlangsung, 

sedangkan data kuantitatifnya berupa nilai hasil belajar yang termasuk dalam data 

rasio. Untuk lebih jelasnya akan diterangkan secara lengkap di bawah ini. 

(1) Analisis Deskriptif Data Variabel Model Pembelajaran Group 

Investivigation 

Proses pembelajaran yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 

model Group Investigation. Pengamatan pelaksanaan model Group 

Investigation dilakukan untuk mengukur variabel model Group 

Investigation di kelas eksperimen. Pengamatan pelaksanaan model Group 

Investigation dilakukan saat pembelajaran berlangsung oleh guru kelas 

IVA SD Negeri Kedungpucang Kabupaten Purworejo. Pengamatan 

dilakukan untuk mengecek keterlaksanaan model Group Investigation di 

kelas eksperimen. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lembar 

pengamatan pelaksanaan model Group Investigation untuk guru maupun 

siswa guna melihat apakah pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur yang tepat atau tidak. 

Tujuan pengamatan model pembelajaran di kelas eksperimen 

adalah untuk memastikan bahwa pembelajaran berlangsung dengan baik. 

Pembelajaran dikatakan berlangsung dengan baik, apabila komponen-

komponen yang tertera dalam deskriptor lembar pengamatan dilaksanakan 

oleh guru maupun siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya, nilai hasil 
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pengamatan disajikan dalam bentuk skor pelaksanaan model Group 

Investigation. Setelah dilakukan analisis skor dalam pelaksanaan model 

Group Investigation, kemudian skor tersebut diterjemahkan ke dalam 

persentase. 

(2) Analisis Deskriptif Data Variabel Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa 

Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian eksperimen 

untuk menguji apakah penerapan model pembelajaran Group Investigation 

efektif terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa. Untuk mendeskripsikan 

data yang diperoleh, peneliti menggunakan model analisis statistik 

deskriptif yang terdiri dari tendensi sentral dan dispersi. 

Tendensi sentral digunakan untuk menunjukkan nilai atau ukuran 

yang mendekati konsentrasi perangkat data hasil suatu pengukuran. 

Tendensi sentral sering digunakan sebagai gambaran umum tentang 

kecenderungan atau wakil dari suatu perangkat data. Terdapat tiga model 

dalam mengukur tendensi sentral yaitu: rata-rata (mean), nilai tengah 

(median), dan nilai yang paling sering muncul (modus). 

Sedangkan untuk mengetahui seberapa jauh data-data menyebar 

dari titik pusat data, peneliti menggunakan analisis statistik dispersi. 

Dispersi terdiri dari rentang, kuartil, jangkauan antar kuartil, persentil, 

jumlah dan interval kelompok, standar deviasi. Data yang diolah 

menggunakan analisis statistik ini adalah aktivitas dan hasil belajar. 

Dalam analisis deskriptif ini, perhitungan yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat persentase skor jawaban dari masing-masing siswa 

yang diambil sebagai sampel dengan rumus: 
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Nilai = 
Skor  yang  diperoleh

Skor  maksimal
 × 100% 

Data kuantitatif adalah data yang berwujud angka atau data 

kualitatif yang diangkakan (skoring: baik sekali= 4, baik= 3, kurang baik= 

2 dan tidak baik = 1)(Sugiyono, 2012: 215). Data kuantitatif berupa nilai 

hasil belajar siswa dan aktivitas siswa yang sudah diubah ke dalam skala 

angka. 

3.7.2 Statistik Data 

Analisis statistik data meliputi uji prasyarat analisis dan analisis akhir. 

Berikut akan dijelaskan lebih rinci tentang analisis statistik data. 

3.7.2.1 Uji Prasyarat Analisis 

Data yang diolah dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Dalam 

penelitian kuantatif, data yang diperoleh diuji menggunakan analisis statistik yang 

berupa statistik deskriptif dan statistik inferensial. Setelah data analisis dengan 

statistik deskriptif, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan statistik 

inferensial. Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya diperlakukan untuk populasi (Sugiyono 

2013: 199). Dalam penelitian ini, statistik inferensial diperlukan untuk menjawab 

hipotesis.  

Pada statistik inferensial terdapat statistik parametris dan nonparametris. 

Penggunaan statistik parametris dan nonparametris tergantung pada asumsi dan 

jenis data yang akan dianalisis. Diantara asumsi yang diperhitungkan adalah 

normalitas dan homogenitas data. Apabila data yang akan dianalis berdistribusi 

normal, maka teknik yang digunakan adalah statistik parametris. Selanjutnya, 
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apabila data tidak berdisribusi normal, maka menggunakan statistik 

nonparametris. Maka dari itu, sebelum menguji hipotesis, diperlukan uji prasyarat 

analisis. Uji prasyarat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, 

uji homogenitas dan uji kesamaan rata-rata. 

(1) Uji Normalitas Data 

Penggunaan statisitik parametris mensyaratkan bahwa data setiap 

variabel yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Oleh karena itu, 

sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dulu akan dilakukan 

pengujian normalitas data. Bila data tidak normal, maka statistik 

parametris tidak dapat digunakan, untuk itu perlu digunakan statistik 

nonparametris. 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel 

berdistribusi normal atau tidak. Untuk uji normalitas pada penelitian, 

peneliti akan mengolah data menggunakan program SPSS versi 21 dengan 

Uji Lilliefors (menu Analyze – Descriptive Statistics – Explore) dengan 

melihat nilai signifikansi pada kolom Kolmogorov-Smirnov. Pengambilan 

keputusan uji dan penarikan simpulan diambil pada taraf signifikansi 5%. 

Apabila nilainya di atas 0,05 maka distribusi data dinyatakan normal, 

namun apabila nilainya di bawah 0,05 maka diinterpretasikan sebagai tidak 

normal (Priyatno 2013: 35-8). 

(2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan 

awal siswa di kelas kontrol dan eksperimen sama ataukah berbeda, yaitu 
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dengan menguji apakah data di kelas eksperimen dan kontrol memiliki 

varian yang sama atau tidak. Uji homogenitas dilakukan apabila data 

berdistribusi normal. Jika data berdistribusi tidak normal, maka tidak perlu 

dilakukan uji homogenitas. Uji homogenitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji One-Way-ANOVA dengan melihat nilai signifikansi pada 

output Test of Homogenity Variance. Penghitungan uji One-Way-ANOVA 

dibantu dengan program SPSS versi 21 melalui menu Analyze – Compare 

Means – One-Way-ANOVA. Pengambilan keputusan uji homogenitas 

diambil pada taraf signifikansi 5%. 

Kriteria pengambilan keputusan uji homogenitas, yaitu jika nilai 

signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data yang diuji 

bersifat homogen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, 

maka dapat disimpulkan bahwa data yang diuji tidak bersifat homogen 

(Priyatno 2013: 45-9).. 

(3) Uji Kesamaan Rata-rata 

Uji kesamaan rata-rata digunakan untuk menguji kesetaraan kelas 

eksperimen dan kontrol yang digunakan sebagai penelitian. Uji kesamaan 

rata-rata dilakukan sebelum kelas eksperimen dan kontrol mendapat 

perlakuan. Data yang digunakan dalam pengujian kesamaan rata-rata yaitu 

nilai tes awal (pretest) sebelum pembelajaran dilakukan dikelas IV SD 

Negeri Kedungpucang Kabupaten Purworejo. Penghitungan secara 

statistik menggunakan program SPSS versi 21 dengan one sample t test 

melalui menu Analyze - Compare Means - One sample t test. 
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Kriteria pengambilan keputusan uji kesamaan rata-rata yaitu, jika – 

t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel dan signifikansi > 0,05, maka tidak ada perbedaan 

secara signifikan kemampuan awal antara kelas eksperimen dan kontrol 

(Sugiyono 2013: 260-1). 

3.7.2.2 Uji Analisis Akhir (pengujian hipotesis) 

Analisis akhir data setelah eksperimen pada penelitian ini menggunakan 

uji t dua sampel (Independent Samples T Test), karena pada penelitian ini 

bertujuan untuk membandingkan (membedakan) apakah di kelas kontrol dan kelas 

eksperimen sama atau berbeda setelah memperoleh perlakuan. Selanjutnya 

melakukan uji keefektifan menggunakan uji pihak kanan (one sample t test) agar 

pada penelitian ini diketahui apakah pembelajaran menggunakan model Group 

Investigation lebih efektif dari pembelajaran yang menggunakan model 

konvensional atau tidak.  

(1) Uji Perbedaan 

Uji perbedaan dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji 

apakah ada perbedaan aktivitas dan hasil belajar IPA antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Dalam penelitian ini, uji perbedaan 

menggunakan independent samples t test, teknik ini digunakan untuk 

menjawab hipotesis komparatif dua sampel (Sugiyono 2013: 235). 

Penggunaan teknik ini dilakukan dengan asumsi bahwa data yang diuji 

memenuhi uji normalitas data. Pengujian hipotesis dibantu dengan 

software SPSS versi 21, dengan menggunakan menu analyze – compare 

means – independent sample t test. 
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Pengambilan keputusan apakah Ha atau Ho yang diterima atau 

ditolak adalah dengan melihat t dalam kolom t test for equality of means. 

Apabila data yang diuji bersifat homogen, maka uji t menggunakan output 

Equal variances assumed. Jika, data yang diuji tidak bersifat homogen, 

maka uji t menggunakan output Equal variances not assumed. 

Ketentuan pengambilan keputusan uji hipotesis perbedaan yaitu 

dengan membandingkan nilai 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dengan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . Jika 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  lebih 

besar daripada 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dapat ditarik kesimpulan bahwa Ha diterima dan Ho 

ditolak. Sebaliknya jika 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  lebih kecil daripada 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Ha ditolak dan Ho diterima. Selain itu, 

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 2013: 91-

2). 

Jika data yang diuji ternyata berdistribusi tidak normal maka 

analisis akhir cukup menggunakan uji nonparametris yaitu dengan uji U 

Mann Whitney. Uji ini berguna untuk menguji kemampuan generalisasi 

(signifikansi hasil penelitian yang berupa perbandingan keadaan variabel 

dari dua rata-rata sampel). Uji U Mann Whitney dibantu dengan program 

SPSS Versi 21 menggunakan menu Analyze – Nonparametric Test – 

Legacy Dialogs – 2 Independent Samples kemudian beri tanda checklist 

pada U Mann Whitney. Untuk mengetahui apakah Ha atau Ho diterima 

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

Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Sebaliknya, apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari atau sama 

dengan 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

(2) Uji Keefektifan 

Uji keefektifan digunakan untuk menguji apakah model Group 

Investigation pada kelas eksperimen lebih efektif dari pada model 

konvensional pada kelas kontrol terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Uji keefektifan dilakukan setelah kelas eksperimen dan kontrol mendapat 

perlakuan. Data yang digunakan dalam pengujian ini yaitu nilai skor 

aktivitas siswa dalam lembar observasi dan tes akhir (posttest) setelah 

pembelajaran dilakukan dikelas IV SD Negeri Kedungpucang Kabupaten 

Purworejo. Penghitungan secara statistik menggunakan program SPSS 

versi 21 dengan uji pihak kanan (one sample t test) melalui menu Analyze 

- Compare Means - One sample t test. 

Kriteria pengambilan keputusan uji kesamaan rata-rata yaitu, jika – 

𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dan signifikansi < 0,05, maka 𝐻𝑎  diterima (Trihendradi 

2013: 92). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan model Group Investigation lebih efektif dari pada 

pembelajaran menggunakan model konvensional. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian keefektifan model Group Investigation pembelajaran IPA materi 

perubahan lingkungan fisik di kelas IV SD Negeri Kedungpucang Kabupaten 

Purworejo tahun pelajaran 2014/2015 ini telah dilaksanakan dalam 2 pertemuan. 

Pertemuan 1 dilaksanakan pada tanggal 13 dan 14 April 2015, sedangkan 

pertemuan 2 dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17 April 2015. Berikut ini akan 

dijelaskan hasil penelitian dan pembahasan. 

 

4.1 Objek Penelitian 

 Objek penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam penelitian. 

Oleh karena itu, diperlukan sebuah gambaran umum mengenai objek dan 

responden dari penelitian. Tujuannya yaitu agar lebih memahami bagaimana 

kondisi objek penelitian. Pemahaman mengenai objek penelitian, akan membantu 

peneliti dalam menganalisis berbagai kemungkinan yang terjadi dalam penelitian. 

Berikut dijelaskan secara ringkas mengenai gambaran umum objek penelitian dan 

kondisi responden penelitian. 

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Kedungpucang Kabupaten 

Purworejo. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV A SD Negeri 
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Kedungpucang sebanyak 20 orang siswa dan siswa kelas IV B SD Negeri 

Kedungpucang sebanyak 20 orang siswa. 

Alasan peneliti memilih SD Negeri Kedungpucang, yaitu SD Negeri 

Kedungpucang memiliki kelas paralel dengan harapan kemampuan siswa setara, 

lingkungan dan iklim yang sama, karakteristik pembelajaran yang diterapkan guru 

relatif sama, rata-rata hasil belajar siswa relatif sama, dan kurikulum yang 

diterapkan serta materi yang diajarkan sama. Data tersebut merupakan hasil 

wawancara dengan Kepala Sekolah serta guru kelas IV A dan IV B SD Negeri 

Kedungpucang. Berdasarkan data tersebut, maka SD Negeri Kedungpucang 

memenuhi telah kriteria untuk dijadikan sebagai objek penelitian. 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih siswa kelas IV A SD Negeri 

Kedungpucang sebagai kelas eksperimen untuk mendeskripsikan keefektifan 

penggunaan model pembelajaran Group Investigation pada pembelajaran IPA 

materi perubahan lingkungan fisik. Sementara siswa kelas IV B SD Negeri 

Kedungpucang sebagai kelas kontrol yang diberi model pembelajaran 

konvensional. 

4.1.2 Kondisi Responden 

Responden merupakan pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam 

penelitian. Responden dalam penelitian ini yaitu siswa kelas IV SD Negeri 

Kedungpucang yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelas IV A sebagai 

kelompok eksperimen dan kelas IV B sebagai kelompok kontrol. Jumlah 

responden dalam penelitian ini di kelas IV A SD Negeri Kedungpucang  yaitu 20 

orang siswa, 8 orang siswa laki-laki dan 12 orang siswa perempuan. Sedangkan di 
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kelas IV B SD Kedungpucang yaitu 20 orang siswa, 8 orang siswa laki-laki dan 

12 orang siswa perempuan.  

 

4.2. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada dua kelas yaitu satu kelas eksperimen yang 

mendapat pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation dan satu kelas kontrol yang mendapat pembelajaran dengan model 

konvensional. Di bawah ini akan dijelaskan secara lengkap tentang pelaksanaan 

pembelajaran dan hasil penilaian aktivitas di kelas kontrol dan eksperimen serta 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Group Investigation. 

4.2.1 Pelaksanaan Pembelajaran 

Kegiatan penelitian dilaksanakan pada bulan April 2015 di SD Negeri 

Kedungpucang Kabupaten Purworejo tahun ajaran 2014/2015. Sampel penelitian 

yaitu kelas IV A sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 20 siswa dan kelas IV 

B sebagai kelas kontrol yang berjumlah 20 siswa. Untuk daftar nama siswa secara 

lengkap terdapat pada lampiran 1 dan 2. Mata pelajaran yang dipilih oleh peneliti 

adalah Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan materi yang dipilih yaitu perubahan 

lingkungan fisik dengan waktu pelaksanaan selama dua pertemuan. Hal tersebut 

disesuaikan dengan silabus dan kesepakatan peneliti dengan kedua guru kelas IV 

SD Negeri Kedungpucang. 

Kegiatan pembelajaran dilakukan selama dua pertemuan pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Kedua kelas tersebut mendapatkan perlakuan yang 
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sama yaitu tes awal, pembelajaran, dan tes akhir. Perbedaan terdapat pada metode 

yang digunakan pada saat pembelajaran. Di bawah ini akan dijelaskan secara 

lengkap pembelajaran yang belangsung pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

4.2.1.1. Kelas Eksperimen 

Pembelajaran pada kelas eksperimen dilaksanakan pada tanggal 13 April 

2015 untuk pertemuan pertama dan 17 April 2015 untuk pertemuan kedua. 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu membagi siswa kelas 

eksperimen menjadi empat kelompok berdasarkan minat siswa terhadap materi. 

Masing-masing kelompok terdiri dari 5-6 siswa. Daftar nama kelompok dan 

anggota selengkapnya terdapat pada lampiran 22. Kegiatan yang dilaksanakan 

yaitu tes awal, pembelajaran dan tes akhir, dalam proses pembelajarannya guru 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation.  

4.2.1.1.1 Pertemuan pertama 

Kegiatan pembelajaran kelas eksperimen pada pertemuan pertama 

dilaksanakan pada tanggal 13 April 2015. Pembelajaran dimulai pada pukul 09.00 

dan diakhiri pada pukul 10.10 (2 jam pelajaran). Kegiatan pembelajaran terdiri 

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

awal berlangsung selama lima menit, yang terdiri atas kegiatan pendahuluan, 

presensi siswa, apersepsi, penyampaian tujuan pembelajaran dan pemberian 

motivasi siswa untuk aktif dan besungguh-sungguh mengikuti kegiatan 

pembelajaran, yang dilanjutkan guru memulai kegiatan inti. 

Kegiatan inti berlangsung selama kurang lebih 50 menit yang terdiri dari 

kegiatan guru dan siswa yang melakukan pembelajaran menggunakan model 
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kooperatif tipe Group Investigation dengan menggunakan media alat peraga erosi, 

abrasi, banjir, dan tanah longsor. Pada pertemuan pertama ini, guru menjelaskan 

tentang pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan yang disebabkan 

oleh erosi, abrasi, banjir, dan longsor (mengidentifikasi topik). Setelah guru 

menyampaikan sedikit tentang materi tersebut kemudian guru mengkondisikan 

siswa untuk belajar dalam kelompok berdasarkan minat siswa terhadap materi 

(merencnakan tugas). Di dalam kelompok, siswa mengerjakan LKS yang telah 

dibagikan guru dengan melalui pengamatan alat peraga erosi, abrasi, banjir, dan 

tanah longsor (melakukan investigasi). Contoh LKS ada dalam RPP yang 

dilampirkan dalam lampiran 14. Kelompok yang sudah dibagi oleh guru sebelum 

pembelajaran ini mendapatkan LKS yang berbeda-beda sesuai dengan materi yang 

sudah diajarkan yaitu erosi, abrasi, banjir, dan tanah longsor. Siswa tidak 

diperkenankan bertanya kepada guru sebelum masalah tersebut dibahas dalam 

kelompok (menyiapkan laporan akhir). Setelah selesai mengerjakan LKS, siswa 

memaparkan hasil diskusinya di depan kelas. Anggota dari salah satu kelompok 

memaparkan hasil diskusinya, sementara yang lain mendengarkan 

(mempresentasikan laporan akhir). Setelah mereka memaparkan, kelompok lain 

diminta memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok mereka. Mereka 

bergantian dan diberi kesempatan yang sama untuk berpendapat. Setelah 

pemaparan hasil dari kelompok, guru mengonfirmasi jawaban siswa (evalusi). 

Siswa diminta untuk memeriksa sendiri pekerjaannya. Jika terdapat 

kesalahan maka diperbaiki. Guru memberikan waktu sekitar 2 menit untuk siswa 

kembali ke bangkunya, karena selanjutnya akan dilakukan tes individu tentang 
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materi yang baru saja dipelajari. Tidak satupun buku yang diperkenankan ada di 

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

Selama tes individu, mereka tidak diperkenankan bekerjasama. Tes individu 

berlangsung selama sepuluh menit. Setelah selesai mengerjakan tes individu, guru 

mengoreksi hasil kerja siswa. Guru menutup pembelajaran dengan memberikan 

penguatan terlebih dahulu dan mengucapkan salam. 

4.2.1.1.2 Pertemuan kedua 

Kegiatan pembelajaran kelas eksperimen pada pertemuan kedua 

dilaksanakan pada tanggal 17 April 2015. Pembelajaran dimulai pada pukul 09.00 

dan diakhiri pada pukul 10.10 (2 jam pelajaran). Kegiatan pembelajaran terdiri 

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

awal berlangsung selama lima menit, yang terdiri atas kegiatan pendahuluan, 

presensi siswa, apersepsi, penyampaian tujuan pembelajaran dan pemberian 

motivasi siswa untuk aktif dan besungguh-sungguh mengikuti kegiatan 

pembelajaran, yang dilanjutkan guru memulai kegiatan inti. 

Kegiatan inti berlangsung selama kurang lebih 50 menit yang terdiri dari 

kegiatan guru dan siswa yang melakukan pembelajaran menggunakan model 

kooperatif tipe Group Investigation dengan menggunakan media alat peraga erosi, 

abrasi, banjir, dan tanah longsor. Pada pertemuan kedua ini, guru menjelaskan 

tentang cara mencegah kerusakan yang disebabkan oleh erosi, abrasi, longsor, dan 

banjir (mengidentifikasi topik). Setelah guru menyampaikan sedikit tentang 

materi tersebut kemudian guru mengkondisikan siswa untuk belajar dalam 

kelompok berdasarkan minat siswa terhadap materi (merencanakan tugas). Di 
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dalam kelompok, siswa mengerjakan LKS yang telah dibagikan guru (melakukan 

investigasi). Contoh LKS ada dalam RPP yang dilampirkan dalam lampiran 16. 

Kelompok yang sudah dibagi oleh guru sebelum pembelajaran ini mendapatkan 

LKS yang berbeda-beda sesuai dengan materi yang sudah diajarkan. Siswa tidak 

diperkenankan bertanya kepada guru sebelum masalah tersebut dibahas dalam 

kelompok (menyiapkan laporan akhir). Setelah selesai mengerjakan LKS, siswa 

memaparkan hasil diskusinya di depan kelas. Anggota dari salah satu kelompok 

memaparkan hasil diskusinya, sementara yang lain mendengarkan 

(mempresentasikan laporan akhir). Setelah mereka memaparkan, kelompok lain 

diminta memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok mereka. Mereka 

bergantian dan diberi kesempatan yang sama untuk berpendapat. Setelah 

pemaparan hasil dari kelompok, guru mengonfirmasi jawaban siswa (elavuasi). 

Siswa diminta untuk memeriksa sendiri pekerjaannya. Jika terdapat 

kesalahan maka diperbaiki. Guru memberikan waktu sekitar 2 menit untuk siswa 

kembali ke bangkunya, karena tahap selanjutnya akan dilakukan tes individu. 

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

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

tidak diperkenankan bekerjasama. Tes individu berlangsung selama sepuluh 

menit. Setelah selesai mengerjakan tes individu, guru mengoreksi hasil kerja 

siswa. Selesai mentabulasi data hasil belajar pada pertemuan 1 dan 2, guru 

mengumumkan penghargaan kelompok. Terdapat satu kelompok super yaitu 

kelompok erosi dan satu kelompok hebat yaitu kelompok abrasi. Sertifikat 

penghargaan diberikan setelah pembelajaran selesai. Guru menutup pembelajaran 

dengan memberikan penguatan terlebih dahulu dan mengucapkan salam. 
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4.2.1.2. Kelas Kontrol 

Pembelajaran pada kelas kontrol dilaksanakan pada tanggal 14 April 2015 

untuk pertemuan pertama dan 16 April 2015 untuk pertemuan kedua. Kegiatan 

yang dilaksanakan sama dengan kelas eksperimen yaitu tes awal, pembelajaran 

dan tes akhir, hanya pada kelas kontrol pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran konvensional. 

4.2.1.2.1 Pertemuan Pertama 

Kegiatan pembelajaran pertemuan pertama pada kelas kontrol 

dilaksanakan pada tanggal 14 April 2015. Pembelajaran dimulai pada pukul 09.00 

dan diakhiri pada pukul 10.10 WIB (dua jam pelajaran). Kegiatan pembelajaran 

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

Kegiatan awal berlangsung selama lima menit, yang terdiri atas kegiatan 

pendahuluan, presensi siswa, apersepsi, penyampaian tujuan pembelajaran dan 

pemberian motivasi siswa untuk aktif dan besungguh-sungguh mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

Kemudian dilanjutkan dengan guru memulai kegiatan inti, kegiatan inti 

berlangsung selama kurang lebih 50 menit yang terdiri dari kegiatan guru dan 

siswa yang melakukan pembelajaran menggunakan model konvensional 

menggunakan media gambar erosi, abrasi, banjir, dan tanah longsor. Pada 

pertemuan pertama ini, guru menjelaskan tentang pengaruh perubahan lingkungan 

fisik terhadap daratan yang disebabkan oleh erosi, abrasi, banjir, dan longsor. 

Setelah melaksanakan kegiatan inti, guru dan siswa menyimpulkan materi yang 

telah dibahas. 



99 

 

 

 

Kemudian kegiatan diteruskan dengan pelaksanaan tes individu yang 

diberikan oleh guru mengenai materi yang baru saja dipelajari. Pada saat tes 

berlangsung, semua buku harus masuk ke dalam tas. Yang ada di atas meja hanya 

alat tulis untuk mengerjakan tes. Setelah sepuluh menit melakukan tes, lembar 

jawab dikumpulkan. Guru menutup pembelajaran dengan memberikan penguatan 

terlebih dahulu dan mengucapkan salam.  

4.2.1.2.2 Pertemuan Kedua 

Kegiatan pembelajaran pertemuan kedua pada kelas eksperimen 

dilaksanakan pada tanggal 16 April 2015. Sama seperti pembelajaran pada 

pertemuan pertama, pembelajaran dimulai pada pukul 09.00 dan diakhiri pada 

pukul 10.10 WIB (dua jam pelajaran). Kegiatan pembelajaran terdiri dari tiga 

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

berlangsung selama lima menit, yang terdiri atas kegiatan pendahuluan, presensi 

siswa, apersepsi, penyampaian tujuan pembelajaran dan pemberian motivasi siswa 

untuk aktif dan besungguh-sungguh mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Kemudian dilanjutkan dengan guru memulai kegiatan inti, kegiatan inti 

berlangsung selama kurang lebih 50 menit yang terdiri dari kegiatan guru dan 

siswa yang melakukan pembelajaran menggunakan model konvensional 

menggunakan media gambar pencegahan erosi, abrasi, banjir, dan tanah longsor. 

Pada pertemuan kedua ini, guru meneruskan penjelasan pada pertemuan pertama 

mengenai cara mencegah kerusakan yang disebabkan oleh erosi, abrasi, longsor, 

dan banjir. 
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Setelah melaksanakan kegiatan inti, guru dan siswa menyimpulkan materi 

yang telah dibahas. Kemudian kegiatan diteruskan dengan pelaksanaan tes 

individu yang diberikan oleh guru mengenai materi yang baru saja dipelajari. Pada 

saat tes berlangsung, semua buku harus masuk ke dalam tas. Yang ada di atas 

meja hanya alat tulis untuk mengerjakan tes. Setelah sepuluh menit melakukan 

tes, lembar jawab dikumpulkan. Guru menutup pembelajaran dengan memberikan 

penguatan terlebih dahulu dan mengucapkan salam.  

4.2.2 Analisis Pelaksanaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group 

Investigation di Kelas Eksperimen 

Proses pembelajaran dalam penelitian ini menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI). Dalam pelaksanaannya, 

peneliti, yang dalam penelitian ini berperan sebagai guru, harus mengetahui 

langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation agar 

pembelajaran bisa sesuai dengan langkah-langkah Group Investigation. Menurut 

Slavin (2015: 218-219) Group Investigation terdiri dari 6 tahap, yaitu (1) 

mengidentifikasi topik, (2) merencanakan tugas, (3) investigasi, (4) menyiapkan 

laporan akhir, (5) mempresentasikan laporan akhir, (6) evaluasi. Dengan 

memperhatikan dan melaksanakan langkah-langkah tersebut, bisa dikatakan 

bahwa pembelajarannya sudah sesuai dengan langkah-langkah Group 

Investigation. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lembar penilaian 

pembelajaran model pembelajaran Group Investigation untuk melihat apakah 

pembelajaran yang dilaksanakan sudah sesuai dengan prosedur Group 

Investigation. Lembar penilaian ini terdiri dari 11 aspek penilaian dengan 

menggunakan rentang nilai 1-4 dan dihitung dengan menggunakan rumus: 
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Skor pelaksanaan GI =  
𝐴+𝐵+𝐶+𝐷+𝐸+𝐹+𝐺+𝐻+𝐼+𝐽+𝐾

𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100% 

Penilaian dilakukan oleh guru kelas pada kelas eksperimen. Untuk lembar 

penilaian lebih lengkap terdapat pada lampiran 34. Hasil penilaian yang 

menunjukkan pelaksanaan pembelajaran model pembelajaran Group Investigation 

dalam pembelajaran di kelas eksperimen pada pertemuan pertama dapat dibaca 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 Rekapitulasi Nilai Pelaksanaan Pembelajaran Model pembelajaran 

Kooperatif tipe Group Investigation Pertemuan Pertama 

 
Aspek yang dinilai 

Jumlah 
Presentase 

nilai A B C D E F G H I J K 

Nilai 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 41 93,18% 

 

Pada pertemuan pertama pelaksanaan pembelajaran model pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation, diperoleh nilai pelaksanaan pembelajaran 

sebesar 93,18%. Semua aspek yang menggambarkan karakteristik dari model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation yang meliputi apersepsi, 

menjelaskan materi pelajaran, pembagian tim dan penjelasan tugas tim, siswa 

mengerjakan tugas secara tim, guru mengawasi kerja tim dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya, perwakilan tiap tim mempresentasikan 

hasil diskusinya, tim lain memberikan tanggapan, guru bersama siswa membuat 

kesimpulan, guru memberikan kuis dan menjelaskan cara mengerjakannya, guru 

mengevaluasi hasil kerja individu dan guru memberikan penghargaan sudah 

terlaksana dengan baik. 
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 Peneliti memberi batasan bahwa pelaksanaan pembelajaran model 

pembelajaran Group Investigation dikatakan berhasil jika presentase nilai 

pelaksanaan pembelajaran ≥ 85%. Jadi bisa dikatakan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran model pembelajaran Group Investigation pada pertemuan pertama 

berhasil. 

Hasil penilaian yang menunjukkan pelaksanaan pembelajaran model 

pembelajaran Group Investigation dalam pembelajaran di kelas eksperimen pada  

pertemuan kedua dapat dibaca pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 Rekapitulasi Nilai Pelaksanaan Pembelajaran Model pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation Pertemuan Kedua 

 
Aspek yang dinilai 

Jumlah 
Presentase 

nilai A B C D E F G H I J K 

Nilai 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 42 95,45% 

  

Pada pertemuan kedua pelaksanaan pembelajaran model pembelajaran 

Group Investigation, diperoleh nilai pelaksanaan pembelajaran sebesar 95,45%. 

Semua aspek yang menggambarkan karakteristik dari model pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation sudah terlaksana dengan baik. Dilihat dari 

presentase tersebut, pelaksanaan pembelajaran model pembelajaran kooperatif 

tipe Group Investigation pada pertemuan kedua juga berhasil. 

 

4.3. Hasil Penelitian 

Dalam hasil penelitian akan dibahas data yang diperoleh setelah 

melaksanakan penelitian. Data-data tersebut berupa data kuantitatif yang berupa 
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data aktivitas dan hasil belajar siswa. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan secara 

lengkap di bawah ini. 

4.3.1 Analis Data Aktivitas Siswa 

Data hasil penilaian aktivitas belajar siswa kelas eksperimen dan kontrol 

setelah menerapkan model pembelajaran Group Investigation dalam pembelajaran 

IPA, disajikan dalam Tabel 4.3 berikut ini: 

Tabel 4.3 Deskripsi Data Variabel Aktivitas Belajar Siswa 

 

No. Kriteria Data 
Aktivitas Siswa 

Eksperimen Kontrol 

1. Jumlah siswa  18 18 

2. Skor rata-rata 91,17 83,23 

3. Median  91,9650 83,0350 

4. Skor minimal 82,14 69,64 

5. Skor maksimal 96,43 94,64 

6. Rentang  14,29 25 

7. Varians  18,939 41,313 

8. Standar deviasi 4,35192 6,42753 

 

Hasil pengolahan data pretest di kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dibantu menggunakan program SPSS versi 21. Hasil pengolahan data tersebut 

menunjukkan bahwa kelas eksperimen dengan jumlah siswa sebanyak 18 orang, 

diperoleh skor rata-rata sebesar 91,176; median sebesar 91,9650; skor minimal 

sebesar 82,14; skor maksimal sebesar 96,43; rentang data sebesar 14,29; varians 

data sebesar 18,939; dan standar deviasi data sebesar 4,35192. Sementara kelas 

kontrol dengan jumlah siswa sebanyak 18 orang, diperoleh skor rata-rata sebesar 

83,23; median sebesar 83,0350; skor minimal sebesar 69,64; skor maksimal 

sebesar 94,64; rentang data sebesar 25; varians data sebesar 41,313; dan standar 

deviasi data sebesar 6,42753. 
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4.3.1.1 Deskripsi Data Variabel Aktivitas Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengamatan terhadap keaktifan 

siswa selama proses pembelajaran, diperoleh rata-rata aktivitas belajar siswa kelas 

eksperimen sebesar 91,17%. Rata-rata aktivitas belajar siswa pada pertemuan 

pertama sebesar 89,88%, termasuk kategori sangat tinggi. Rata-rata aktivitas 

belajar siswa kelas eksperimen pertemuan kedua sebesar 92,46%. Rata-rata 

persentase aktivitas belajar tersebut termasuk kategori sangat tinggi (Yonny dkk, 

2010: 175-6). Rekapitulasi data hasil pengamatan selengkapnya terdapat pada 

lampiran 38. Nilai hasil pengamatan aktivitas belajar siswa pada kelas eksperimen 

pada pertemuan pertama dan kedua, dituangkan dalam Tabel 4.4 berikut ini. 

Tabel 4.4 Data Nilai Aktivitas Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

Pertemuan Kriteria 

(n=18) 

Aspek yang Diamati SAS 

(%) 

Kriteria 

Aktivitas A B C D E F G 

1 Jumlah  59 64 68 59 68 63 72 89.88 

 

Sangat 

Tinggi Rata-rata 3.3 3.6 3.8 3.3 3.8 3.5 4 

2 Jumlah  66 63 68 63 72 62 72 92.46 Sangat 

Tinggi Rata-rata 3.7 3.5 3.8 3.5 4 3.4 4 

Skor Total Jumlah  125 127 136 122 140 125 144 91.17 Sangat 

Tinggi Rata-rata 3.5 3.5 3.8 3.4 3.9 3.5 4 

 

4.3.1.2 Deskripsi Data Variabel Aktivitas Belajar Siswa Kelas Kontrol 

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengamatan terhadap keaktifan 

siswa selama proses pembelajaran, diperoleh rata-rata aktivitas belajar siswa kelas 

kontrol sebesar 83,23%. Rata-rata aktivitas belajar siswa pada pertemuan pertama 

sebesar 83,13%, termasuk kategori sangat tinggi. Rata-rata aktivitas belajar siswa 

kelas kontrol pertemuan ke dua sebesar 83,33%, termasuk kategori sangat tinggi. 

(Yonny dkk, 2010: 175-6). Rekapitulasi data hasil pengamatan selengkapnya 

terdapat pada lampiran 41. Dari nilai pengamatan aktivitas belajar siswa kelas 
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kontrol pertemuan pertama dan kedua dituangkan dalam Tabel 4.5 berikut ini. 

Tabel 4.5 Data Nilai Aktivitas Belajar Siswa Kelas Kontrol 

Pertemuan Kriteria 

(n=18) 

Aspek yang Diamati SAS 

(%) 

Kriteria 

Aktivitas A B C D E F G 

1 Jumlah  55 65 62 51 72 46 68 
83.13 

Sangat 

Tinggi Rata-rata 3.1 3.6 3.4 2.8 4 2.6 3.8 

2 Jumlah  55 64 65 47 72 50 67 
83.33 

Sangat 

Tinggi Rata-rata 3.1 3.6 3.6 2.6 4 2.8 3.7 

Skor Total Jumlah  110 129 127 98 144 96 135 
83.23 

Sangat 

Tinggi Rata-rata 3.1 3.6 3.5 2.7 4 2.7 3.8 

 

4.3.2 Analisis Data Hasil Belajar 

Setelah pembelajaran dilaksanakan, selanjutnya menghitung hasil belajar 

siswa. Hasil belajar siswa berupa hasil tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest) 

yang dilakukan diluar pembelajaran pertama dan kedua. Tes awal (pretest) 

dilakukan di hari lain sebelum pembelajaran dilakukan sedangkan tes akhir 

(posttest) dilakukan setelah pembelajaran. 

4.3.2.1 Data Nilai Tes Awal 

Sebelum melakukan pembelajaran, siswa terlebih dahulu melaksanakan tes 

awal (pretest). Tes awal dilaksanakan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dengan soal yang sama untuk mengetahui kemampuan awal siswa dan uji 

kesamaan rata-rata antar kelas. Berikut ini akan dijelaskan nilai tes awal dari kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

4.3.2.1.1 Nilai Kelas Eksperimen 

Data nilai tes awal (pretest) digunakan untuk mengetahui kemampuan 

awal siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Tes awal (pretest) dilaksanakan 

pada hari lain sebelum pembelajaran dilaksanakan yaitu pada tanggal 6 dan 7 
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April 2015. Rata-rata nilai tes awal (pretest) untuk kelas eksperimen sebesar 50. 

Deskripsi data pretest dijelaskan pada Tabel 4.6 berikut ini. 

Tabel 4.6 Deskripsi Data Pretest IPA Siswa Kelas Eksperimen 

No. Kriteria Data 
Hasil Pretest 

Kelas Eksperimen 

1 Jumlah siswa 18 

2 Skor rata-rata 50 

3 Median 50 

4 Skor minimal 30 

5 Skor maksimal 80 

6 Rentang 55 

7 Varians 229,412 

8 Standar deviasi 15,146 

 

Hasil pengolahan data pretest di kelas eksperimen dibantu menggunakan 

program SPSS versi 21. Hasil pengolahan data tersebut menunjukkan bahwa kelas 

eksperimen dengan jumlah siswa sebanyak 18 orang, memperoleh skor rata-rata 

sebesar 50; median sebesar 50; skor minimal sebesar 35; skor maksimal sebesar 

80; rentang data sebesar 55; varians data sebesar 15,146; dan standar deviasi data 

sebesar 229,412. Berdasarkan data nilai tes awal (pretest) kelas eksperimen dapat 

dibuat tabel distribusi frekuensi sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi kelas Nilai Tes Awal Kelas Eksperimen 

No Kelas Kelas Interval Frekuensi 

1 30-41 6 

2 42-53 5 

3 54-65 5 

4 66-77 1 

5 78-89 1 

Jumlah Total 18 

 

Penyajian data distribusi frekuensi nilai pretest dari kelas eskperimen 

dapat dilihat pada Histogram 4.1 di bawah ini. 



107 

 

 

 

 

Histogram 4.1 Distribusi Frekuensi Nilai Pretest Kelas Eksperimen 

Berdasarkan Tabel 4.7 dan Histogram 4.1 diketahui bahwa terdapat 6 

orang siswa memperoleh nilai 30 sampai 41, 5 orang siswa memperoleh nilai 42 

sampai 53, 5 orang siswa memperoleh nilai 54 sampai 65, 1 orang siswa 

memperoleh nilai 66 sampai 77, dan 1 orang siswa memperoleh nilai 78 sampai 

89. Data selengkapnya mengenai nilai pretest siswa kelas eksperimen dapat 

dibaca pada lampiran 44. 

4.3.2.1.2 Nilai Kelas Kontrol 

Untuk kelas kontrol memiliki rata-rata nilai 56,94. Deskripsi data pretest 

dijelaskan pada Tabel 4.8 berikut ini. 

Tabel 4.8 Deskripsi Data Pretest IPA Siswa Kelas Kontrol 

No. Kriteria Data 
Hasil Pretest 

Kelas Kontrol 

1 Jumlah siswa 18 

2 Skor rata-rata 56,94 

3 Median 57,50 

4 Skor minimal 25 

5 Skor maksimal 85 

6 Rentang 60 

7 Varians 291,585 

8 Standar deviasi 17,076 
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Hasil pengolahan data pretest di kelas kontol dibantu menggunakan 

program SPSS versi 21. Hasil pengolahan data tersebut menunjukkan bahwa kelas 

eksperimen dengan jumlah siswa sebanyak 18 orang, memperoleh skor rata-rata 

sebesar 56,94; median sebesar 57,50; skor minimal sebesar 25; skor maksimal 

sebesar 85; rentang data sebesar 60; varians data sebesar 17,076; dan standar 

deviasi data sebesar 291,585. Berdasarkan data nilai tes awal (pretest) kelas 

eksperimen dapat dibuat tabel distribusi frekuensi sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi kelas Nilai Tes Awal Kelas Kontrol 

No Kelas Kelas Interval Frekuensi 

1 25-37 4 

2 38-50 7 

3 51-63 3 

4 64-76 3 

5 77-89 1 

Jumlah Total 18 

 

Penyajian data distribusi frekuensi nilai pretest dari kelas kontrol dapat 

dilihat pada Histogram 4.2 di bawah ini. 

 

 

Histogram 4.2 Distribusi Frekuensi Nilai Pretest Kelas Kontrol 
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Berdasarkan Tabel 4.9 dan Histogram 4.2 diketahui bahwa terdapat 4 

orang siswa memperoleh nilai 25 sampai 50, 7 orang siswa memperoleh nilai 38 

sampai 50, 3 orang siswa memperoleh nilai 51 sampai 63, 3 orang siswa 

memperoleh nilai 64 sampai 76, dan 1 orang siswa memperoleh nilai 77 sampai 

89. Data selengkapnya mengenai nilai pretest siswa kelas kontrol terdapat pada 

lampiran 45. 

4.3.2.2 Data Nilai Tes akhir 

Tes akhir (posttest) dilaksanankan untuk mengetahui hasil belajar siswa 

setelah menerima pembelajaran. Tes akhir (posttest) juga digunakan untuk 

mengetahui ketuntasan klasikal pada kelas tersebut. Dari hasil wawancara dengan 

guru kelas IV di SD Negeri Kedungpucang pada hari Senin, 16 Maret 2015,  nilai 

KKM untuk mata pelajaran IPA sebesar 70. Sedangkan ketuntasan klasikal untuk 

kelas sebesar 90% dari jumlah siswa kelas tersebut sudah tuntas KKM.   

Soal yang digunakan pada tes akhir (posttest) sama dengan soal yang 

digunakan saat tes awal. Tes akhir (posttest) dilaksanakan pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar pada 

kedua kelas tersebut. Berikut ini akan dijelaskan hasil tes akhir pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

4.3.2.2.1 Nilai Kelas Eksperimen 

Soal-soal yang sudah dihitung validitasnya dan sudah diberikan untuk tes 

awal (pretest) kemudian digunakan untuk tes akhir (posttest). Soal untuk tes akhir 

(posttest) dalam kelas eksperimen terdiri dari 20 soal dengan bentuk pilihan ganda 

dan terdapat 4 alternatif jawaban. Hasil tes akhir terdapat pada lampiran 48. Dari 

data tersebut dapat dibuat tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Kelas Nilai Tes Akhir Kelas Eksperimen 

No Kelas Kelas Interval Frekuensi 

1 71-76 2 

2 77-82 2 

3 83-88 6 

4 89-94 4 

5 95-100 4 

Jumlah Total 18 

 

Siswa dalam kelas eksperimen yang mengikuti tes akhir (posttest) 

sejumlah 18 orang. Dari hasil tes akhir (posttest) didapatkan nilai rata-rata kelas 

adalah 86,94. Nilai tertinggi adalah 100, dan nilai terendah adalah 75. Dari 18 

siswa yang menjadi sampel penelitian, semua siswa sudah tuntas KKM dengan 

ketuntasan klasikal pada kelas eksperimen sebesar 100%. Jadi bisa dikatakan 

pembelajaran di kelas eksperimen berhasil. 

4.3.2.2.2 Nilai Kelas Kontrol 

Soal yang digunakan pada kelas kontrol sama dengan soal yang digunakan 

pada kelas eksperimen. Soal untuk tes akhir (posttest) dalam kelas kontrol terdiri 

dari 20 soal dengan bentuk pilihan ganda dan terdapat 4 alternatif jawaban. Semua 

siswa dalam kelas kontrol yang mengikuti tes akhir (posttest). Hasil tes akhir 

terdapat pada lampiran 49. Dari data tersebut dapat dibuat tabel distribusi 

frekuensi kelas sebagai berikut: 

Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Kelas Nilai Tes Akhir Kelas Kontrol 

No Kelas Kelas Interval Frekuensi 

1 66-71 3 

2 72-77 4 

3 78-83 4 

4 84-89 4 

5 90-95 3 

Jumlah Total 18 



111 

 

 

 

Berdasarkan hasil tes akhir didapatkan nilai rata-rata kelas adalah 80,28. 

Nilai tertinggi adalah 95, dan nilai terendah adalah 70. Dari 18 siswa yang 

menjadi sampel penelitian, semua siswa sudah tuntas KKM dengan ketuntasan 

klasikal pada kelas kontrol sebesar 95%. Jadi bisa dikatakan pembelajaran di kelas 

kontrol dengan menggunakan model konvensional juga sudah berhasil. 

 

4.4 Analisis Statistik Data Hasil Penelitian 

Hasil penelitian menjelaskan kumpulan data berdasarkan penelitian yang 

telah dilaksanakan. Data hasil penelitian dianalisis untuk menginterpretasikan data 

yang telah terkumpul sekaligus menjawab hipotesis penelitian. Sebelum dilakukan 

analisis akhir (pengujian hipotesis) maka perlu dilakukan pengujian prasyarat 

analisis pada data yang telah diperoleh. Uji prasyarat analisis dalam penelitian ini 

meliputi uji kesamaan rata-rata, uji normalitas dan homogenitas. Berikut ini 

merupakan penjelasan dari hasil uji prasyarat analisis aktivitas dan hasil belajar 

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

4.4.1 Uji Kesamaan Rata-rata Nilai Pretest IPA Siswa (Data Awal) 

Uji kesamaan rata-rata dilaksanakan dengan membandingkan nilai awal 

atau tes awal (pretest) yang dilakukan pada kedua kelas tersebut. Jika nilai rata-

rata kelas pada kelas eksperimen dan kelas kontrol relatif sama dan tidak terpaut 

jauh, maka bisa dikatakan bahwa kemampuan awal pada kedua kelas tersebut 

adalah sama. Setelah dilaksanakan tes awal pada kedua kelas tersebut, didapatkan 

nilai rata-rata pada kelas kontrol sebesar 56,94 dan kelas eksperimen sebesar 50. 

Dari dua hasil rata-rata tersebut kemudian dibandingkan melalui penghitungan 
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secara statistik menggunakan program SPSS versi 21 dengan one sample t test 

melalui menu Analyze - Compare Means - One sample t test. 

Kriteria pengambilan keputusan uji kesamaan rata-rata yaitu, jika – 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  ≤ 

𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  ≤ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dan signifikansi > 0,05, maka tidak ada perbedaan secara 

signifikan kemampuan awal antara kelas eksperimen dan kontrol (Sugiyono 2013: 

260-1). Simpulan hasil output analisis uji kesamaan rata-rata dapat dibaca pada 

Tabel 4.11 berikut ini. 

Tabel 4.12 Hasil Uji Kesamaan Rata-rata 

 

Dari hasil penghitungan statistik dari dua rata-rata kelas eksperimen dan 

kontrol tersebut didapatkan 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 1,725 dengan signifikansi 0,103. Tabel 

distribusi t dicari pada a = 5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) 

n-1 atau 18-1=17. Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh 

untuk 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   sebesar 2,110. Nilai 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   (1,725 < 2,110) dan signifikansi  

(0,103 > 0,05) maka Ho diterima. Jadi bisa disimpulkan bahwa kemampuan awal 

siswa pada kedua kelas tersebut sama. 

4.4.2 Uji Prasyarat Instrumen 

Sebelum instrumen soal digunakan untuk penelitian, sebelumnya 

dilakukan uji coba instrumen pada soal tersebut. Uji coba yang dilakukan yaitu uji 

validitas, uji reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda soal. Jika instrumen 
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soal sudah diuji dan dinyatakan valid, reliabel, tingkat kesukaran seimbang, dan 

daya pembeda soal minimal baik maka instrumen soal tersebut bisa digunakan. 

Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan secara lengkap di bawah ini. 

4.4.2.1 Validitas 

Peneliti melakukan analisis berdasarkan hasil uji coba soal, untuk 

menganalisis validitas isi pada soal yang akan digunakan dan menghitung 

validitas konstruk agar diketahui butir mana yang valid dan butir mana yang tidak 

valid. Untuk lebih jelasnya akan diterangkan secara lengkap tentang validitas isi 

dan validitas konstruk di bawah ini. 

4.4.2.1.1 Validitas Isi (content validity) 

Validitas isi dilaksanakan untuk mengetahui bahwa soal yang telah 

disusun sudah sesuai dengan silabus serta bahasa yang digunakan dalam soal 

tersebut benar. Soal yang digunakan untuk tes awal (pretest) dan tes akhir 

(posttest) berjumlah 20 butir, namun untuk mengantisipasi kemungkinan tidak 

valid dan tidak reliabelnya soal tersebut, peneliti menyusun soal yang berjumlah 

40 butir (20 soal diparalelkan). Validitas isi dilaksanakan peneliti dengan 

melakukan konsultasi kepada tim ahli. Tim ahli tersebut terdiri dari tiga orang, 

yaitu Mur Fatimah, S.Pd, M.Pd sebagai dosen pembimbing, ibu Katrin Deritawati, 

S.Pd guru kelas IV A SD Negeri Kedungpucang, dan bapak Khoirunnajah 

Ristiyanto, S.Pd guru kelas IV B SD Negeri Kedungpucang dengan menggunakan 

lembar penilaian validitas isi. Lembar penilaian validitas isi terdapat pada 

lampiran 26. Sesudah dinilai validitas isinya, soal di ujicobakan pada kelas IV SD 

Negeri Kaliurip Kabupaten Purworejo pada tanggal 1 April 2015. 
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4.4.2.1.2 Validitas Konstruk (construct validity) 

Peneliti melakukan analisis berdasarkan hasil uji coba soal, untuk 

menghitung validitas konstruk agar diketahui butir mana yang valid dan butir 

mana yang tidak valid. Untuk mempermudah pengolahan data, maka digunakan 

aplikasi SPSS versi 21 dan diperoleh hasil yang selengkapnya terdapat pada 

lampiran 29. Soal dikatakan valid apabila nilai r pearson correlation (𝑟𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ) ≥ 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan taraf signifikansi 5%. Dari tabel r (pearson product moment), nilai 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan 25 orang sebesar 0,396 (Sugiyono 2013: 613). Artinya, apabila 

𝑟𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  >0,396 maka butir soal tersebut dianggap valid, sedangkan apabila r hitung 

<0,396  maka butir soal tersebut dianggap tidak valid (Priyatno 2010: 91). Dari 

perhitungan, diperoleh butir soal yang valid sebanyak 28 dan yang tidak valid 

sebanyak 12. Butir-butir soal yang valid dan tidak valid bisa dibaca pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.13 Soal Valid dan Tidak Valid 

Keterangan Soal Valid Soal Tidak Valid 

Nomor Soal 

1, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 

15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 

23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 

34, 36, 37, 38, 39, dan 40 

2, 3, 6, 7, 8, 14, 18, 24, 

29, 30, 33, dan 35 

Jumlah 28 butir soal 12 butir soal 

 

Untuk tabel hasil uji validitas soal secara lengkap dapat dibaca pada 

lampiran 27 dan 28. Setelah berdiskusi dengan tim ahli, soal yang dipakai pada 

saat penelitian berjumlah 20 soal yaitu butir 1, 4, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 

25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 38, dan 40. 
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4.4.2.2 Reliabilitas 

Setelah hasil uji validitas diketahui, peneliti melakukan analisis soal untuk 

mengetahui indeks reliabilitas. Hanya soal yang valid yang dianalisis untuk 

diketahui indeks reliabilitasnya. Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya data 

tersebut, kita melihat nilai pada kolom Cronbach’s Alpha. Nilai reliabilitas per 

item dilihat dari perbandingan antara Cronbach’s Alpha (𝑟𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ) dengan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

(0,396). Jika 𝑟𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka item tersebut dikatakan reliabel. Setelah butir 

soal diuji melalui perhitungan dengan menggunakan SPSS versi 21, diketahui 

bahwa nilai cronbach’s alpha sebesar 0,865. Oleh karenanya, butir soal tersebut 

reliabel. Untuk perhitungan lebih lengkap tentang hasil reliabilitas dapat dibaca 

pada lampiran 30. 

Tabel 4.14  Data Hasil Reliabilitas Soal 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.865 40 

 

4.4.3 Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis dilaksanakan untuk menguji data yang sudah 

didapatkan, sehingga bisa diuji hipotesisnya. Uji prasyarat analisis terdiri dari uji 

normalitas dan uji homogenitas. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan secara lebih 

lengkap di bawah ini. 

4.4.3.1 Uji Normalitas Data Aktivitas Siswa 

Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui data aktivitas siswa 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini dilakukan pada data aktivitas 
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siswa dari lembar pengamatan aktivitas pada kelas eksperimen dan kontrol. Uji 

normalitas dilakukan dengan menggunakan program software Statistical Product 

and Service Solution (SPSS) versi 21. Untuk mengetahui normal atau tidaknya 

data tersebut, kita melihat nilai signifikansi pada kolom kolmogorov smirnov. Jika 

nilai signifikansinya > 0.05 maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi 

normal. Hasil perhitungan SPSS dapat dibaca dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 4.15 Normalitas Aktivitas Siswa 

 

Hasil dari uji normalitas menunjukan bahwa nilai signifikansi pada kolom 

kolmogorov smirnov  pada kelas eksperimen 0,2 dan kelas kontrol 0,2. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa data aktivitas siswa kedua kelas normal. Untuk hasil 

selengkapnya terdapat pada lampiran 51. 

4.4.3.2 Uji Homogenitas Data Aktivitas Siswa 

Jika data aktivitas siswa berdistribusi normal, maka selanjutnya dilakukan 

uji homogenitas data. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui untuk 

mengetahui terpenuhi tidaknya sifat homogen pada varians antar kelas. Karena 

data aktivitas siswa dalam lembar pengamatan berdistribusi normal, maka perlu 

dilakukan uji homogenitas. 

Untuk mengetahui homogenitas skor aktivitas siswa dari kelas eksperimen 

dan kelas kontrol, digunakan program software Statistical Product and Service 
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Solution (SPSS) versi 21. Setelah itu, kita lihat nilai signifikansi dari kolom 

Levene Statistic. Jika nilai signifikansinya di atas 0,05, maka dapat dikatakan 

kalau hasilnya homogen. Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS 21 diketahui 

nilai signifikansi dari kolom Levene Statistic menunjukan nilai signifikansinya 

0,085. Dengan nilai signifikansi > 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan kalau 

kedua kelas tersebut homogen. Hasil perhitungan dapat dibaca pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 4.16 Homogenitas Aktivitas Siswa 

 

Untuk hasil selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 53. 

4.4.3.3 Uji Normalitas Data Hasil Belajar 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data hasil belajar berdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas ini dilakukan pada data hasil belajar tes akhir 

(posttest) siswa pada kelas eksperimen dan kontrol. Uji normalitas dilakukan 

dengan menggunakan program software Statistical Product and Service Solution 

(SPSS) versi 21. Untuk mengetahui normal atau tidaknya data tersebut, kita 

melihat nilai signifikansi pada kolom kolmogorov smirnov. Jika nilai 

Signifikansinya > 0.05 maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal. 

Hasil perhitungan SPSS dapat dibaca dalam tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.17 Normalitas tes akhir 

 

Hasil dari uji normalitas menunjukan bahwa nilai signifikansi pada kolom 

kolmogorov smirnov  pada kelas eksperimen 0,2 dan kelas kontrol 0,2. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa data hasil tes akhir normal. Untuk hasil selengkapnya terdapat 

pada lampiran 52. 

4.4.3.4 Uji Homogenitas Data Hasil Belajar 

Jika data hasil belajar siswa berdistribusi normal, maka selanjutnya 

dilakukan uji homogenitas data. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui 

untuk mengetahui terpenuhi tidaknya sifat homogen pada varians antar kelas. 

Karena data nilai hasil belajar siswa dalam tes akhir (posttest) berdistribusi 

normal, maka perlu dilakukan uji homogenitas. 

Untuk mengetahui homogenitas nilai tes akhir (posttest) dari kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, digunakan program software Statistical Product 

and Service Solution (SPSS) versi 21. Setelah itu, kita lihat nilai signifikansi dari 

kolom Levene Statistic. Jika nilai signifikansinya > 0,05, maka dapat dikatakan 

kalau hasilnya homogen. Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS 21 diketahui 

nilai signifikansi dari kolom Levene Statistic menunjukan nilai signifikansinya 

0,769. Dengan nilai signifikansi > 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan kalau 
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kedua kelas tersebut homogen. Hasil perhitungan dapat dibaca pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 4.18 Homogenitas Hasil Belajar 

 

Untuk hasil selengkapnya terdapat pada lampiran 54. 

 

4.5 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah model pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation efektif terhadap aktivitas dan hasil belajar 

siswa. Keefektifan tersebut dapat dilihat dari adanya perbedaan aktivitas dan hasil 

belajar siswa yang dikenai model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation dibanding dengan hasil belajar siswa yang dikenai pembelajaran 

dengan model konvensional. Peneliti melakukan uji hipotesis setelah diketahui 

nilai masing-masing kelas. Pengujian hipotesis menggunakan teknik independent 

samples t test. Teknik tersebut digunakan dengan melihat asumsi bahwa data 

dalam penelitian ini berbentuk rasio dan bentuk hipotesis berbentuk komparatif 

(dua sampel) independen. Dalam penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan 

program SPSS 21. Menu yang digunakan adalah analyze-compare dilanjutkan 

means- independent-sample t-test. Di dalam uji dua pihak berlaku ketentuan 

pengambilan keputusan uji hipotesis perbedaan yaitu dengan membandingkan 
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nilai 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dengan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . Jika 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Sebaliknya jika 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Ha ditolak dan Ho diterima. Selain itu, 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 2013: 91-2). Hasil perhitungan uji hipotesis dapat 

dibaca dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 4.19 Uji Hipotesis Aktivitas Siswa 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

taile
d) 

Mean 
Differen

ce 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Skor 

Equal 
variances 
assumed 

3.146 .085 4.338 34 .000 7.93667 1.82958 4.21852 11.65481 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  4.338 29.880 .000 7.93667 1.82958 4.19954 11.67379 

 

Tabel 4.20 Uji Hipotesis Hasil Belajar 

Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Posttest 

Equal 
variances 
assumed 

.088 .769 2.803 34 .008 6.667 2.378 1.834 11.500 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  2.803 33.846 .008 6.667 2.378 1.833 11.500 
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Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS 21 dapat diperoleh data berupa 

nilai signifikansi dalam kolom Levene’s test of equality of variences sebesar 0,086 

> 0,005 untuk aktivitas siswa dan 0,769 > 0,05 untuk hasil belajar. Maka dapat 

dikatakan kalau kedua data itu homogen. Apabila data yang diuji bersifat 

homogen, maka uji t menggunakan output Equal variances assumed. Jika, data 

yang diuji tidak bersifat homogen, maka uji t menggunakan output Equal 

variances not assumed. (Priyatno, 2013: 21). Sedangkan dilihat dari kolom t tes 

for equality of means diperoleh nilai 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar (4,338 dan 4,338) > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

(2,032) untuk aktivitas siswa dan (2,803 dan 2,803) > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   (2,032) untuk hasil 

belajar. Taraf signifikansinya untuk aktivitas siswa 0,00 < 0,005 dan hasil belajar 

sebesar 0,008 < 0,05. Mengacu pada ketentuan pengambilan keputusan uji 

hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya ada 

perbedaan aktivitas dan nilai hasil belajar antara kelas eksperimen dan kontrol. 

Untuk hasil selengkapnya terdapat pada lampiran 55 dan 56. 

Selanjutnya dilakukan pengujian keefektifan aktivitas dan hasil belajar 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Uji keefektifan digunakan untuk 

menguji apakah model Group Investigation pada kelas eksperimen lebih efektif 

dari pada model konvensional pada kelas kontrol terhadap aktivitas dan hasil 

belajar siswa. Uji keefektifan dilakukan setelah kelas eksperimen dan kontrol 

mendapat perlakuan. Data yang digunakan dalam pengujian ini yaitu nilai skor 

aktivitas siswa dalam lembar observasi dan tes akhir (posttest) setelah 

pembelajaran dilakukan dikelas IV SD Negeri Kedungpucang Kabupaten 

Purworejo. Penghitungan secara statistik menggunakan program SPSS versi 21 
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dengan uji pihak kanan (one sample t test) melalui menu Analyze - Compare 

Means - One sample t test. Hasil perhitungan uji keefektifan dapat dibaca dalam 

tabel di bawah ini. 

Tabel 4.21 Uji Keefektifan Aktivitas Siswa 

 

Tabel 4.22 Uji Keefektifan Hasil Belajar 

 

Kriteria pengambilan keputusan uji kesamaan rata-rata yaitu, jika  

𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dan signifikansi < 0,05, maka 𝐻𝑎  diterima (Trihendradi 2013: 

92). Dari hasil penghitungan statistik aktivitas dan hasil belajar kelas eksperimen 

dan kontrol tersebut didapatkan 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 7,741 dengan signifikansi 0,000 

untuk aktivitas siswa dan didapatkan 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 4,104 dengan signifikansi 

0,001 untuk hasil belajar. Tabel distribusi t dicari pada a = 5% : 2 = 2,5% (uji 2 

sisi) dengan derajat kebebasan (df) n-1 atau 18-1=17. Dengan pengujian 2 sisi 

(signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   sebesar 2,110. Nilai aktivitas 

siwa 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   (7,742 > 2,110) dan signifikansi  (0,000 < 0,05) maka 𝐻𝑎  

diterima. Sedangkan nilai hasil belajar siswa 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   (4,104 > 2,110) dan 
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signifikansi (0,001 < 0,05) maka 𝐻𝑎  diterima. Jadi bisa disimpulkan bahwa 

aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran dengan menggunakan model 

Group Investigation lebih efektif dari pada pembelajaran menggunakan model 

konvensional. 

 

4.6 Pembahasan 

4.6.1 Hasil Penelitian Aktivitas Belajar Siswa dengan Penerapan Model 

Pembelajaran Group Investigation 

Hasil penelitian penerapan model pembelajaran Group Investigation 

terhadap aktivitas belajar siswa, diketahui melalui pengambilan data yang 

dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran. Temuan penelitian menunjukkan 

adanya perbedaan antara aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran yang 

menerapkan model Group Investigation dengan aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran yang menerapkan model konvensional. 

Aktivitas belajar dibagi ke dalam delapan kelompok, yaitu kegiatan visual, 

lisan, menulis, mendengarkan, menggambar, metrik, mental, dan emosional 

(Hamalik, 2014: 172-3). Namun, dalam pembelajaran menggunakan model Group 

Investigation pada mata pelajaran IPA materi perubahan lingkungan fisik hanya 

memuat tujuh kelompok aktivitas tersebut, yaitu kegiatan visual, lisan, menulis, 

mendengarkan, metrik, mental, dan emosional. Ketujuh indikator inilah yang 

kemudian dideskripsikan dalam 7 pernyataan yang masing-masing berisi empat 

deskriptor dan digunakan untuk menyusun instrumen penelitian dalam mengamati 

aktivitas belajar siswa selama penelitian berlangsung. 
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Aktivitas berupa kegiatan visual yang ditunjukkan siswa memperhatikan 

penyajian materi dari guru, membaca buku materi pelajaran,  dan memperhatikan 

unjuk kerja siswa lain. Untuk butir kegiatan visual, kelas eksperimen memperoleh 

total poin sebesar 125 (86,80%), sedangkan kelas kontrol memiliki total poin 110 

(76,39%). 

Aktivitas berupa kegiatan mendengarkan yang ditunjukkan siswa saat 

mendengarkan penyampaian materi dan arahan guru, mendengarkan percakapan 

selama diskusi dan presentasi hasil diskusi. Untuk butir kegiatan mendengarkan, 

kelas eksperimen memperoleh total poin sebesar 127 (88,19%), sedangkan kelas 

kontrol memperoleh total poin 129 (89,58%). 

Aktivitas berupa kegiatan metrik yang ditunjukkan siswa saat melakukan 

percobaan, membuat keputusan tentang penyelesaian masalah, dan memecahkan 

masalah dalam diskusi kelompok. Untuk butir kegiatan mental, kelas eksperimen 

memperoleh total poin 136 (94,45%), sedangkan kelas kontrol memiliki total poin 

127 (88,19%). 

Aktivitas berupa kegiatan menulis yang ditunjukkan siswa saat menulis 

pertanyaan tentang materi yang belum dipahami, membuat rangkuman materi 

pelajaran, menulis hasil diskusi dan mengerjakan soal evaluasi. Untuk butir 

kegiatan menulis, kelas eksperimen memperoleh total poin sebesar 122 (84,72%), 

sedangkan kelas kontrol memperoleh total poin sebesar 98 (68,05%). 

Aktivitas berupa kegiatan mental yang ditunjukkan siswa saat mengingat 

materi pelajaran, melaporkan hasil, merenungkan materi pelajaran. Untuk butir 

kegiatan mental, kelas eksperimen memperoleh total poin 140 (97,22%), 
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sedangkan kelas kontrol memiliki total poin 144 (100%). 

Aktivitas berupa kegiatan lisan yang ditunjukkan siswa saat 

mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan terlibat aktif dalam 

kegiatan diskusi. Untuk butir kegiatan lisan, kelas eksperimen memperoleh total 

poin sebesar 125 (86,80%), sedangkan kelas kontrol memiliki total poin 96 

(66,67%). 

Kegiatan emosional meliputi semangat dalam mengikuti proses 

pembelajaran, tenang serta tidak mengganggu siswa lain, pemaparan materi oleh 

guru dan menindaklanjuti pengetahuan yang diperoleh. Untuk butir kegiatan 

emosional, kelas eksperimen memperoleh total poin 144 (100%), sedangkan kelas 

kontrol memperoleh total poin 135 (93,75%). 

Dalam model pembelajaran Group Investigation, siswa dilatih untuk 

mencari informasi/menginvestigasi sebuah sub topik dalam sebuah materi secara 

berkelompok. Melalui pembentukan kelompok, akan membantu siswa menjadi 

lebih mengenal satu sama lain atau menciptakan semangat kerjasama dan saling 

ketergantungan yang akan membuat siswa aktif sejak awal (Silberman, 2013: 13). 

Aktivitas belajar siswa dengan menerapkan model Group Investigation sangat 

berbeda dengan aktivitas belajar siswa yang menerapkan model konvensional. 

Terbukti dengan hasil rata-rata skor akhir aktivitas belajar kelas eksperimen 

sebesar 91,17%, sedangkan kelas kontrol sebesar 83,23%. Rata-rata skor akhir 

aktivitas belajar menunjukkan bahwa terdapat perbedaan aktivitas belajar antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berdasarkan perbedaan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan aktivitas belajar siswa kelas IV pada 
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materi perubahan lingkungan fisik yang proses belajarnya menerapkan model 

Group Investigation dengan siswa kelas IV yang menerapkan model 

konvensional. 

4.6.2 Hasil Penelitian Terhadap Hasil Belajar Siswa dengan Penerapan 

Model Group Investigation 

Temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara hasil belajar 

siswa yang diperoleh dengan menerapkan model Group Investigation dan  

menerapkan konvensional. Penerapan model Group Investigation yang 

merupakan bagian dari pembelajaran kooperatif, membuat belajar menjadi suatu 

proses yang benar-benar dirasakan sendiri oleh siswa. Vygotsky dalam Suprijono 

(2012: 55) menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif membuat siswa 

mengontruksikan pengetahuan melalui interaksi sosial dengan orang lain. Proses 

tersebut membuat siswa saling berbagi pengetahuan, sehingga hasil belajar siswa 

menjadi tinggi. Terbukti hasil belajar pada kelas eksperimen memperoleh rata-rata 

86,94 dan kelas kontrol memperoleh rata-rata 80,28. Rata-rata nilai hasil belajar 

siswa menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Berdasarkan perbedaan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan antara hasil belajar siswa kelas IV pada materi 

perubahan lingkungan fisik yang proses belajarnya menggunakan model Group 

Investigation dengan siswa kelas IV yang menggunakan model konvensional. 

4.6.3 Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation 

Terhadap Aktivitas Belajar Siswa 

Hasil perhitungan data aktivitas belajar siswa menggunakan model Group 

Investigation dengan persentase 91,17% dan model konvensional dengan 
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persentase 83,23% menunjukkan bahwa model Group Investigation lebih efektif 

terhadap aktivitas belajar dibandingkan model konvensional. 

Penerapan model pembelajaran Group Investigation dikatakan efektif 

terhadap aktivitas belajar siswa karena terbukti memiliki rata-rata skor akhir siswa 

lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Pada pelaksanaan model Group 

Investigation, pembelajaran dimulai dari minat dan keinginan siswa pada materi 

yang ingin mereka pelajari dan dilakukan secara berkelompok. Hal ini akan 

membuat siswa aktif dalam pembelajaran, meliputi aktif berpikir, berdiskusi dan 

mencari informasi tentang apa yang ingin mereka pelajari karena materi itu adalah 

materi yang mereka suka. Hal tersebut yang membuat aktivitas belajar peserta 

didik di kelas eksperimen lebih efektif dari pada kelas kontrol. 

4.6.4 Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation 

Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Pembelajaran di kelas eksperimen menggunakan model Group 

Investigation yang di dalamnya ada unsur menemukan sendiri tentang materi dan 

berdiskusi menyelesaikan permasalahan, sehingga memunculkan aktivitas belajar  

siswa yang akan meningkatkan hasil belajar siswa dan membuat hasil belajar yang 

dicapai bertahan lama. Melalui model Group Investigation siswa mencari dan 

menemukan sendiri tentang materi yang akan mereka pelajari. Hal ini yang 

menyebabkan materi yang akan mereka pelajari nantinya tersimpan di memori 

jangka panjang dan tidak mudah terlupakan seperti hanya mendengarkan ceramah 

dari guru.  

Pada pelaksanaan model Group Investigation, pembelajaran dimulai dari 

minat dan keinginan siswa terhadap materi yang ingin mereka pelajari yang 
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kemudian dikerjakan secara berkelompok. Hal ini akan membuat siswa aktif 

berpikir, berdiskusi dan mencari jawaban sendiri atas permasalahan yang 

diberikan. Proses ini akan membuat siswa mencari sendiri materi yang sedang 

dipelajarinya, sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. 

Kebermaknaan dalam pembelajaran ini akan meningkatkan hasil belajar siswa dan 

membuatnya bertahan lama. Hal ini membuktikan pendapat Piaget dalam Rifa’i 

dan Anni (2011: 207), yang menyatakan bahwa perkembangan kognitif anak akan 

lebih bermakna apabila didasarkan pada pengalaman nyata dari pada bahasa yang 

digunakan berkomunikasi. 

Hasil belajar yang diukur dalam penelitian ini lebih kepada aspek kognitif. 

Bloom dalam Suprijono (2013: 6), membagi aspek kognitif  menjadi enam, yaitu 

C1 (pengetahuan), C2 (pemahaman), C3 (penerapan), C4 (analisis), C5 (sintesis), 

danC6 (evaluasi). Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa soal posttest yang telah teruji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan 

daya bedanya. Soal terdiri dari domain kognisi tingkat C1-C3 dengan tingkat 

kesukaran bervariasi dari mudah, sedang dan sukar. Sedangkan aspek afektif dan 

psikomotor tidak diukur secara rinci melalui instrumen penelitian. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa hasil belajar siswa yang menerapkan 

model Group Investigation berbeda dengan hasil siswa yang menerapkan model 

konvensional yakni dilihat dari rata-rata nilai hasil evaluasi antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Rata-rata hasil belajar pada kelas eksperimen 86,94 

sedangkan di kelas kontrol 80,28. Dapat disimpulkan bahwa nilai hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran Group Investigation  lebih tinggi dibandingkan dengan 
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pembelajaran di kelas kontrol yang tidak menerapkan model Group Investigation. 

Berdasarkan hasil evaluasi akhir yang telah dilaksanakan oleh kelas 

eksperimen, diketahui bahwa skor hasil belajar siswa paling banyak berada pada 

kisaran 83-88. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar siswa di kelas 

eksperimen mampu mengerjakan soal evaluasi dengan tepat. Pelaksanaan 

pembelajaran di kelas eksperimen dengan menerapkan model Group Investigation 

mampu memberikan hasil belajar yang baik. 

Pembelajaran di kelas kontrol yang menggunakan model konvensional 

berbeda dengan kelas eksperimen yang menggunakan model Group Investigation. 

Pada pembelajaran dengan model konvesional terkesan kurang mementingkan 

proses belajar siswa dan hanya terpaku pada hasil belajar. Siswa secara pasif 

mendengarkan ceramah guru yang merupakan satu-satunya sumber informasi. 

Siswa tidak mencari sendiri pengetahuannya melalui proses berfikir dan 

berdiskusi. Siswa pun malas memperhatikan atau tidak berminat ketika 

pembelajaran berlangsung, karena pembelajaran berlangsung monoton dan tidak 

melibatkan siswa. 

 Pembelajaran menggunakan model Group Investigation juga sesuai 

pendapat Jean Piaget dalam Rifa’i dan Anni (2011: 207) yang mengemukakan 

bahwa prinsip-prinsip utama pembelajaran, yaitu (1) belajar aktif; (2) belajar 

lewat interaksi sosial; dan (3) belajar lewat pengalaman sendiri. Melalui model 

Group Investigation, siswa dikondisikan untuk belajar secara aktif, baik secara 

fisik, mental dan emosional. Keaktifan secara fisik nampak saat siswa 

menyampaikan pendapat saat diskusi, menyampaikan hasil diskusi di depan 
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umum, dan melihat unjuk kerja siswa lain. Keaktifan secara mental nampak saat 

siswa berfikir kritis untuk mencari informasi bersama kelompoknya. Keaktifan 

secara emosional nampak pada semangat siswa saat mengikuti pembelajaran. 

Model Group Investigation merupakan pengembangan dari pembelajaran 

kooperatif yang membagi siswa untuk bekerja dalam kelompok. Pada saat belajar 

dalam kelompok, masing-masing siswa akan saling berinteraksi melalui 

penyampaian pendapat. Melalui interaksi sosial ini, perkembangan kognitif anak 

akan diperkaya dengan macam-macam sudut pandangan dan alternative tindakan. 

Model Group Investigation menstimulus siswa untuk menemukan sendiri 

pengetahuannya melalui proses berpikir kritis dalam diskusi kelompok. Sehingga 

siswa tidak sekedar menghafal materi yang didapatnya. Melainkan siswa juga 

paham akan materi yang diperolehnya karena materi tersebut diperoleh oleh siswa 

sendiri melalui pembelajaran yang bermakna. Berdasarkan temuan hasil penelitian 

dan kajian menggunakan teori seperti dalam penjabaran di atas, dapat disimpulkan 

bahwa penerapan model Group Investigation efektif terhadap hasil belajar siswa 

kelas IV materi perubahan lingkungan fisik.  
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BAB 5 

PENUTUP 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang simpulan hasil penelitian dan saran 

baik untuk guru, siswa, sekolah maupun peneliti lain. Uraian selengkapnya 

sebagai berikut: 

 

5.1 Simpulan 

Hasil penelitian eksperimen yang telah dilaksanakan pada pembelajaran 

IPA materi perubahan lingkungan fisik dengan menggunakan model Group 

Investigation pada siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri Kedungpucang 

Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa: 

(1) Hasil uji hipotesis aktivitas belajar siswa dengan perhitungan menggunakan 

uji independent samples t test pada program SPSS versi 21, yaitu nilai 

signifikansi dalam kolom Levene’s test of equality of variences sebesar 

0,086 > 0,005. Maka dapat dikatakan kalau data itu homogen, sehingga uji 

t menggunakan output “Equal variances assumed”. Dilihat dari kolom t 

tes for equality of means diperoleh nilai 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar (4,338 dan 4,338) 

> 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (2,032). Taraf signifikansinya untuk aktivitas siswa 0,00 < 0,005. 

Mengacu pada ketentuan pengambilan keputusan uji hipotesis, maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi bisa disimpulkan 
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bahwa ada perbedaan aktivitas siswa pada pembelajaran menggunakan 

model Group Investigation dengan pembelajaran menggunakan model 

konvensional.  

(2) Hasil uji hipotesis hasil belajar siswa dengan perhitungan menggunakan 

uji independent sample t test ditandai dengan nilai 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar (2,803 

dan 2,803) > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   (2,032). Taraf signifikansinya 0,008 < 0,05. Mengacu 

pada ketentuan pengambilan keputusan uji hipotesis, maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi bisa disimpulkan 

bahwa ada perbedaan hasil belajar siswa pada pembelajaran menggunakan 

model Group Investigation dengan pembelajaran menggunakan model 

konvensional. 

(3) Hasil uji keefektifan aktivitas belajar siswa dengan perhitungan menggunakan 

uji pihak kanan (one sample t test) pada program SPSS versi 21. Dari hasil 

penghitungan statistik aktivitas siswa kelas eksperimen dan kontrol 

tersebut didapatkan 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 7,741 dengan signifikansi 0,000. Nilai 

aktivitas siwa 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   (7,742 > 2,110) dan signifikansi  (0,000 < 

0,05) maka 𝐻𝑎  diterima. Jadi bisa disimpulkan bahwa aktivitas siswa pada 

pembelajaran dengan menggunakan model Group Investigation lebih 

efektif dari pada pembelajaran menggunakan model konvensional. 

(4) Hasil uji keefektifan hasil belajar siswa dengan perhitungan menggunakan uji 

pihak kanan (one sample t test) pada program SPSS versi 21. Dari hasil 

penghitungan statistik hasil belajar kelas eksperimen dan kontrol 
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didapatkan 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 4,104 dengan signifikansi 0,001. Nilai hasil 

belajar siswa 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   (4,104 > 2,110) dan signifikansi (0,001 < 

0,05) maka 𝐻𝑎  diterima. Jadi bisa disimpulkan bahwa hasil belajar siswa 

pada pembelajaran dengan menggunakan model Group Investigation lebih 

efektif dari pada pembelajaran menggunakan model konvensional. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation terbukti efektif terhadap aktivitas dan hasil 

belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri Kedungpucang pada materi perubahan 

lingkungan fisik, maka disarankan: 

5.2.1 Bagi Guru 

(1) Guru dapat melakukan variasi dalam penggunaan model pembelajaran 

kooperatif sehingga dapat menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan. 

(2) Guru hendaknya mulai menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Group Investigation, karena lebih efektif dalam meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa dibandingkan dengan menggunakan model 

pembelajaran konvensional. 

(3) Sebelum menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation, hendaknya guru merencanakan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dengan baik, sehingga pelaksanaanya dapat berlangsung 

sesuai dengan yang diharapkan. 
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(4) Sebelum menggunakan model Group Investigation, hendaknya guru 

mengetahui dahulu karakteristik anak agar nantinya tidak terjadi 

penggerombolan (geng) dalam berkelompok sehingga kemampuan tiap 

kelompok merata dan kegiatan pembelajaran berkelompok dapat 

berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. 

(5) Guru dapat melakukan variasi model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation dengan model lainnya, sehingga diperoleh model yang lebih 

sesuai dengan karakteristik pokok bahasan dan kondisi siswa.  

(6) Guru hendaknya selalu berusaha melakukan inovasi dalam pembelajaran. 

Dengan demikian siswa tidak merasa bosan dan menjadi bersemangat ketika 

mengikuti pembelajaran. 

5.2.2 Bagi Pihak Sekolah 

(1) Model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation perlu 

disosialisasikan dan dijadikan alternatif dalam pembelajaran di sekolah 

untuk mengefektifkan proses pembelajaran di dalam kelas. 

(2) Pihak sekolah perlu mengambil kebijakan-kebijakan yang mendukung 

pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation, tidak hanya 

pada pembelajaran IPA, tetapi juga pada mata pelajaran yang lainnya, 

memberikan fasilitas dan kelengkapan yang mendukung pembelajaran, 

serta memberikan keleluasaan kepada guru untuk menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation, sehingga dapat 

mengefektifkan proses pembelajaran. 
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5.2.3 Bagi Peneliti Lain 

Praktisi pendidikan atau peneliti lain dapat menggunakan penelitian ini 

sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian yang lain dengan metode 

pembelajaran yang berbeda sehingga diperoleh berbagai alternatif inovasi metode 

pembelajaran. 
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Lampiran 1 

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UPT DIKBUDPORA KECAMATAN BENER 

SD NEGERI KEDUNGPUCANG 
Alamat: Jalan Magelang KM 10 Purworejo 54183 Telp. 0275-324278 

 

 

DAFTAR POPULASI SISWA KELAS EKSPERIMEN (IV A) 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

NO Nama Siswa Jenis Kelamin 

1 Achmad Chusnul M Laki-laki 

2 Adytia Saputra Laki-laki 

3 Ambar Oktaviana Perempuan 

4 Ana Mirchatun F Perempuan 

5 Annisa narumalita Perempuan 

6 Asri Ardelia Putri Perempuan 

7 Cholil Mahfud Laki-laki 

8 Daffa Maulana Laki-laki 

9 Deva Arya Pradana Laki-laki 

10 Dewi Kurnia sari Perempuan 

11 Erika Riskiana Perempuan 

12 Fadzilah Dyah KS Perempuan 

13 Fahri Ardianto Laki-laki 

14 Ibnu Ido Rusdiyanto Laki-laki 

15 Ika Alya Safira Perempuan 

16 Intan Dyah Ayu O Perempuan 

17 Isticharoh Perempuan 

18 Muhammad Tsaqib A Laki-laki 

19 Nayla Kanza  C Perempuan 

20 Rindhita Rizka Atilla Perempuan 

Mengetahui, 
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Lampiran 2 

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UPT DIKBUDPORA KECAMATAN BENER 

SD NEGERI KEDUNGPUCANG 
Alamat: Jalan Magelang KM 10 Purworejo 54183 Telp. 0275-324278 

 

 

DAFTAR POPULASI SISWA KELAS KONTROL (IV B) 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

NO Nama Siswa Jenis Kelamin 

1 Supriyadi Laki-laki 

2 Wahyu Hidayat Laki-laki 

3 Ibnu Dwi Susilo Laki-laki 

4 Nafis Ghalib S Laki-laki 

5 Nina Lailatun N Perempuan 

6 Nur  Fadila F Perempuan 

7 Nurul Chakimah Perempuan 

8 Panggih Tri S Laki-laki 

9 Rafi Andre H Laki-laki 

10 Raihan Dwi A Laki-laki 

11 Sugita Sekar A Perempuan 

12 Salsabila Nafi’ah Perempuan 

13 Sanatalia Senja Perempuan 

14 Talitha Zuhro R Perempuan 

15 Umi Khariroh Perempuan 

16 Vera Amalia Perempuan 

17 Wisnu Prasetyo Laki-laki  

18 Amanda C. Perempuan 

19 Najma Aisyah N Perempuan 

20 Salfa Fitria Azizah A. Perempuan 

Mengetahui, 
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Lampiran 3 

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UPT DIKBUDPORA KECAMATAN BENER 

SD NEGERI KEDUNGPUCANG 
Alamat: Jalan Magelang KM 10 Purworejo 54183 Telp. 0275-324278 

 

 

DAFTAR SAMPEL SISWA KELAS EKSPERIMEN (IV A) 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

NO Nama Siswa Jenis Kelamin 

1 Achmad Chusnul M Laki-laki 

2 Adytia Saputra Laki-laki 

3 Ambar Oktaviana Perempuan 

4 Ana Mirchatun F Perempuan 

5 Annisa narumalita Perempuan 

6 Asri Ardelia Putri Perempuan 

7 Cholil Mahfud Laki-laki 

8 Daffa Maulana Laki-laki 

9 Dewi Kurnia sari Perempuan 

10 Erika Riskiana Perempuan 

11 Fadzilah Dyah KS Perempuan 

12 Fahri Ardianto Laki-laki 

13 Ibnu Ido Rusdiyanto Laki-laki 

14 Intan Dyah Ayu O Perempuan 

15 Isticharoh Perempuan 

16 Muhammad Tsaqib A Laki-laki 

17 Nayla Kanza  C Perempuan 

18 Rindhita Rizka Atilla Perempuan 

 

Mengetahui, 
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Lampiran 4 

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UPT DIKBUDPORA KECAMATAN BENER 

SD NEGERI KEDUNGPUCANG 
Alamat: Jalan Magelang KM 10 Purworejo 54183 Telp. 0275-324278 

 

 

DAFTAR SAMPEL SISWA KELAS KONTROL (IV B) 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

NO Nama Siswa Jenis Kelamin 

1 Wahyu Hidayat Laki-laki 

2 Ibnu Dwi Susilo Laki-laki 

3 Nafis Ghalib S Laki-laki 

4 Nina Lailatun N Perempuan 

5 Nur  Fadila F Perempuan 

6 Nurul Chakimah Perempuan 

7 Panggih Tri S Laki-laki 

8 Rafi Andre H Laki-laki 

9 Raihan Dwi A Laki-laki 

10 Sugita Sekar A Perempuan 

11 Salsabila Nafi’ah Perempuan 

12 Sanatalia Senja Perempuan 

13 Talitha Zuhro R Perempuan 

14 Umi Khariroh Perempuan 

15 Vera Amalia Perempuan 

16 Wisnu Prasetyo Laki-laki  

17 Amanda C. Perempuan 

18 Najma Aisyah N Perempuan 

 

Mengetahui, 
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Lampiran 5 

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UPT DIKBUDPORA KECAMATAN BENER 

SD NEGERI KALIURIP 
Alamat: Jl. Magelang KM. 11 Purworejo 54183 

 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS UJI COBA 

SD NEGERI KALIURIP 

NO Nama Siswa Jenis Kelamin 

1 Riyan Adi Cahyono Laki-laki 

2 Achmad Tomi’ul Falach Laki-laki 

3 Alful Laili Perempuan 

4 Awalinda Putri Isyana Perempuan 

5 Choirul Fahreza Laki-laki 

6 Dian Widya Permana Laki-laki 

7 Dwi Shabiela Afanie Perempuan 

8 Fabian Jati Yudatama Laki-laki 

9 Humaira Zulzakia Ulaya Perempuan 

10 Ircham Dwinanda Wicaksana Laki-laki 

11 Luthfi Hanifah Perempuan 

12 M. Aldo Fahriansyah Laki-laki 

13 M. Nur Azza Laki-laki 

14 Munnimunasih Ahmad Laki-laki 

15 Novalindo Dwi Ardana Laki-laki 

16 Naufal Dzaky Kusuma Laki-laki  

17 Raditya Putra Perkasa Laki-laki 

18 Salma Fatichur Rizqiya Perempuan 

19 Tegar Gayuh Pambudi Laki-laki 

20 Vikri Febian Laki-laki 

21 Wima Rangga Raditya Laki-laki 

22 Zaki Putra Utama Laki-laki 

23 Rizki Choirul Nur M Laki-laki 

24 Annisa Dwi Aulia Perempuan 

25 Dimas Candra Andika Laki-laki 
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Lampiran 6 

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UPT DIKBUDPORA KECAMATAN BENER 

SD NEGERI KEDUNGPUCANG 
Alamat: Jalan Magelang KM 10 Purworejo 54183 Telp. 0275-324278 

 

 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS IV A 

SD NEGERI KEDUNGPUCANG 

NO Nama Siswa 
Pertemuan Keterangan 

1 2 S I A 

1 Achmad Chusnul M   . . . 
2 Adytia Saputra   . . . 
3 Ambar Oktaviana   . . . 
4 Ana Mirchatun F   . . . 
5 Annisa narumalita   . . . 
6 Asri Ardelia Putri   . . . 
7 Cholil Mahfud   . . . 
8 Daffa Maulana   . . . 
9 Deva Arya Pradana   . . . 

10 Dewi Kurnia sari   . . . 
11 Erika Riskiana   . . . 
12 Fadzilah Dyah KS   . . . 
13 Fahri Ardianto   . . . 
14 Ibnu Ido Rusdiyanto   . . . 
15 Ika Alya Safira   . . . 
16 Intan Dyah Ayu O   . . . 
17 Isticharoh   . . . 
18 Muhammad Tsaqib A   . . . 
19 Nayla Kanza  C   . . . 
20 Rindhita Rizka Atilla   . . . 
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Lampiran 7 

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UPT DIKBUDPORA KECAMATAN BENER 

SD NEGERI KEDUNGPUCANG 
Alamat: Jalan Magelang KM 10 Purworejo 54183 Telp. 0275-324278 

 

 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS IV B 

SD NEGERI KEDUNGPUCANG 

NO Nama Siswa 
Pertemuan Keterangan 

1 2 S I A 

1 Supriyadi   . . . 
2 Wahyu Hidayat   . . . 
3 Ibnu Dwi Susilo   . . . 
4 Nafis Ghalib S   . . . 
5 Nina Lailatun N   . . . 
6 Nur  Fadila F   . . . 
7 Nurul Chakimah   . . . 
8 Panggih Tri S   . . . 
9 Rafi Andre H   . . . 

10 Raihan Dwi A   . . . 
11 Sugita Sekar A   . . . 
12 Salsabila Nafi’ah   . . . 
13 Sanatalia Senja   . . . 
14 Talitha Zuhro R   . . . 
15 Umi Khariroh   . . . 
16 Vera Amalia   . . . 
17 Wisnu Prasetyo   . . . 
18 Amanda C.   . . . 
19 Najma Aisyah N   . . . 
20 Salfa Fitria Azizah A.   . . . 
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Lampiran 8 

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UPT DIKBUDPORA KECAMATAN BENER 

SD NEGERI KALIURIP 
Alamat: Jl. Magelang KM. 11 Purworejo 54183 

 

 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS UJI COBA 

SD NEGERI KALIURIP 

NO Nama Siswa 
Pertemuan Keterangan 

1 2 S I A 

1 Riyan Adi Cahyono   . . . 
2 Achmad Tomi’ul Falach   . . . 
3 Alful Laili   . . . 
4 Awalinda Putri Isyana   . . . 
5 Choirul Fahreza   . . . 
6 Dian Widya Permana   . . . 
7 Dwi Shabiela Afanie   . . . 
8 Fabian Jati Yudatama   . . . 
9 Humaira Zulzakia Ulaya   . . . 

10 Ircham Dwinanda Wicaksana   . . . 
11 Luthfi Hanifah   . . . 
12 M. Aldo Fahriansyah   . . . 
13 M. Nur Azza   . . . 
14 Munnimunasih Ahmad   . . . 
15 Novalindo Dwi Ardana   . . . 
16 Naufal Dzaky Kusuma   . . . 
17 Raditya Putra Perkasa   . . . 
18 Salma Fatichur Rizqiya   . . . 
19 Tegar Gayuh Pambudi   . . . 
20 Vikri Febian   . . . 
21 Wima Rangga Raditya   . . . 
22 Zaki Putra Utama   . . . 
23 Rizki Choirul Nur M   . . . 
24 Annisa Dwi Aulia   . . . 
25 Dimas Candra Andika   . . . 
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Lampiran 9 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Berikut ini pedoman wawancara tidak terstruktur yang dilakukan di SD Negeri  

Kedungpucang Kabupaten Purworejo. 

No Aspek yang Ditanyakan Indikator Keterangan 

1 Perijinan penelitian Meminta ijin Diijinkan oleh Kepala 

Sekolah untuk melakukan 

penelitian 

Mencari kelas Kelas yang dipilih untuk 

penelitian yaitu kelas IV 

(empat) 

Nama guru Nama guru kelas: 

Katrin Deritawati, S.Pd 

(IV A) 

Khoirunnajah Ristiyanto, 

S.Pd (IV B) 

Mata pelajaran Mata pelajaran : Ilmu 

Pengetahuan Alam 

Materi Materi pembelajaran: 

Perubahan Lingkungan 

Fisik 

2 Kurikulum yang digunakan 

 

Kurikulum yang 

digunakan  

Kurikulum yang 

digunakan kurikulum 

KTSP tahun 2006 

Penerapan 

kurikulum dalam 

pembelajaran 

Penerapan kurikulum 

dituliskan pada silabus 

Penerapan 

pembelajaran 

Menerapkan pembelajaran 

di silabus 

3 Proses pembelajaran Kondisi 

pembelajaran 

Pembelajaran berpusat 

pada guru 

Keaktifan siswa Siswa yang pintar masih 

mendominasi 

Karakteristik 

siswa 

Siswa masih suka bermain 

dan berkelompok di kelas 

4 Hasil pembelajaran Nilai hasil Kriteria Ketuntasan 

Minimum 70 
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No Aspek yang Ditanyakan Indikator Keterangan 

Penilaian hasil 

pembelajaran 

Penilaian difokuskan pada 

penilaian kognitif saja 

5 Penggunaan metode atau 

model pembelajaran 

Metode atau 

model 

pembelajaran 

yang digunakan 

Ceramah, tanya jawab, 

diskusi, kerja kelompok 

Sudah/belum 

pernah 

menerapkan 

model 

pembelajaran 

kooperatif tipe 

Group 

Investigation 

Belum pernah model 

pembelajaran kooperatif 

tipe Group Investigation 
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4
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Lampiran 10 

SILABUS PEMBELAJARAN 

Sekolah : SD Negeri Kedungpucang 

Kelas : IV 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Semester : 2 (dua) 

Standar Kompetensi : 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 

 

Kompetensi Dasar 
Materi Pokok dan 

Uraian Materi 

Pengalaman 

Belajar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Bahan/ Alat 

Nilai 

Karakter 
Jenis 

Tagihan 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instumen 

 

10.2 Menjelaskan 

pengaruh 

perubahan 

lingkungan fisik 

terhadap daratan 

(erosi, abrasi, 

banjir, dan 

longsor) 

10.3 Mendeskripsikan 

cara pencegahan 

kerusakan 

lingkungan (erosi, 

abrasi, banjir, dan 

longsor) 

 

Perubahan Lingkungan 

A. Pengaruh Angin 

(hlm.192) 

B. Pengarug Hujan 

(hlm.195) 

C. Pengaruh Matahari 

(hlm.198) 

D. Pengaruh 

Gelombang Laut 

(hlm.200) 

 

 

. 

o Memahami 

bahwa pengaruh 

angin, hujan, 

matahari, 

gelombang laut 

dapat 

menghasilkan 

perubahan yang 

menguntungkan 

dan merugikan 

o Mencari nama 

angin yang 

merugikan  

o Memahami cara 

mencegah erosi. 

o Memahami 

pentingnya 

menanam pohon 

bakau. 

 

o Mengidentifik

asi pengaruh 

erosi, abrasi, 

longsor, dam 

banjir 

 

 

 

o Menjelaskan 

cara mencegah 

kerusakan 

yang 

disebabkan 

oleh erosi, 

abrasi, 

longsor, dan 

banjir 

 

 

Tugas 

Individu 

dan 

kelompok 

 

 

 

Laporan 

dan unjuk 

kerja 

 

 

Uraian 

Objektif 

 

 

Kegiatan 

10.1 

Hlm.196 

 

 

 

2 jp 

 

 

 

 

2 jp 

 

 

 

 

 

 

Sumber: 

Buku SAINS 

SD 

 

Kelas IV 

 

Alat : 

Lapisan 

tanah biasa, 

tanah 

berumput 

sedikit, 

tanah 

berumput 

banyak, 3 

balok,  6 

kotak, air 

dan gayung 

 

 Disiplin 

 Rasa 

hormat 

dan 

perhatian 

 Tekun 

 Tanggung

jawab 

 Ketelitian 
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Lampiran 11 

SILABUS PENGEMBANGAN IPA KELAS EKSPERIMEN 

Nama Sekolah  : SD Negeri Kedungpucang Kabupaten Purworejo 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Program : IV  

Semester  : 2 (dua) 

Standar Kompetensi  : 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 

Kompetensi Dasar : 10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

     10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

 

Materi pokok Indikator Kegiatan Belajar 
Alokasi 

waktu 

Bentuk 

penilaian 
Sumber belajar 

Perubahan Lingkungan 

A. Pengaruh Angin 

(hlm.192) 

B. Pengarug Hujan 

(hlm.195) 

C. Pengaruh Matahari 

(hlm.198) 

10.2.1. Mengidentifikasi 

pengaruh erosi, 

abrasi, longsor, 

dan banjir 

        

Eksplorasi 

1. Guru memberikan 

penjelasan mengenai 

pengertian erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor serta 

penyebabnya 

2jp x 35 

menit 

Uraian  Haryanto. SAINS 

4 untuk Sekolah 

Dasar Kls IV. 

Erlangga: 

Jakarta. Hal.105-

112 

 Widodo, dkk. 
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Materi pokok Indikator Kegiatan Belajar 
Alokasi 

waktu 

Bentuk 

penilaian 
Sumber belajar 

D. Pengaruh 

Gelombang Laut 

(hlm.200) 

 

2. Guru membagi materi ke 

beberapa sub topik yaitu 

erosi, abrasi, banjir, dan 

longsor 

3. Siswa dikelompokkan 

berdasarkan kesamaan 

minat dalam salah satu 

subtopik tersebut, tiap 

kelompok 5 orang 

(memilih topik) 

4. Siswa dan guru 

merencanakan prosedur 

pembelajaran dan tugas 

dengan subtopik yang 

telah dipilih 

(merencanakan tugas) 

Elaborasi 

1. Siswa berdiskusi 

mencari tahu berkenaan 

dengan pemecahan 

masalah berdasarkan 

percobaan yang 

dilakukan (investigasi) 

2006. Alamku 

SAINS 4 untuk 

SD Kelas IV. 

Bumi Aksara: 

Jakarta. Hal. 

172-186 

 Alat peraga 

pengaruh erosi 

 Alat peraga 

pengaruh abrasi 

 Alat peraga 

mengilustrasikan 

pengaruh banjir 

 Alat peraga 

mengilustrasikan 

pengaruh longsor 
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Materi pokok Indikator Kegiatan Belajar 
Alokasi 

waktu 

Bentuk 

penilaian 
Sumber belajar 

2. Siswa menganalisis 

informasi yang telah 

diperoleh (menyiapkan 

laporan akhir) 

3. Siswa mempresentasikan 

hasil diskusi secara 

bergiliran 

(mempresentasikan 

hasil) 

4. Kelompok lain 

menanggapi hasil kerja 

kelompok yang maju 

(evaluasi) 

Konfirmasi 

1. Penilaian guru terhadap 

hasil kerja kelompok, 

dan memberi 

penghargaan untuk 

kelompok terbaik 

2. Guru menanyakan 

apakah ada materi yang 

balum dipahami siswa 

3. Guru memberikan 

penguatan dan motivasi 
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Materi pokok Indikator Kegiatan Belajar 
Alokasi 

waktu 

Bentuk 

penilaian 
Sumber belajar 

kepada siswa 

10.3.1. Menjelaskan cara 

mencegah 

kerusakan yang 

disebabkan oleh 

erosi, abrasi, 

longsor, dan 

banjir 

Eksplorasi 

1. Guru menjelaskan 

tentang cara mencegah 

kerusakan yang 

disebabkan oleh erosi, 

abrasi, longsor, dan 

banjir 

2. Guru membagi materi ke 

beberapa subtopik yaitu 

erosi, abrasi, longsor, 

dan banjir 

3. Siswa dikelompokkan 

berdasarkan kesamaan 

minat dalam salah satu 

subtopik tersebut, tiap 

kelompok 5 orang 

(memilih topik) 

4. Siswa dan guru 

merencanakan prosedur 

pembelajaran dan tugas 

dengan subtopik yang 

telah dipilih 

(merencanakan tugas) 

2jp x 35 

menit 

Uraian  Haryanto. SAINS 

4 untuk Sekolah 

Dasar Kls IV. 

Erlangga: 

Jakarta. Hal.105-

112 

 Widodo, dkk. 

2006. Alamku 

SAINS 4 untuk 

SD Kelas IV. 

Bumi Aksara: 

Jakarta. Hal. 

172-186 

 Alat peraga 

upaya mencegah 

terjadinya erosi 

 Alat peraga 

upaya mencegah 

terjadinya abrasi 

 Tanah berundak 

pada bidang 

miring kemudian 

dialiri air 
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Materi pokok Indikator Kegiatan Belajar 
Alokasi 

waktu 

Bentuk 

penilaian 
Sumber belajar 

Elaborasi 

1. Siswa berdiskusi 

mencari tahu tentang 

cara mencegah 

kerusakan yang 

disebabkan oleh erosi, 

abrasi, longsor, dan 

banjir (investigasi) 

2. Siswa menganalisis 

informasi yang telah 

diperoleh (menyiapkan 

laporan akhir) 

3. Siswa mempresentasikan 

hasil diskusi secara 

bergiliran 

(mempresentasikan 

hasil) 

4. Kelompok lain 

menanggapi hasil kerja 

kelompok yang maju 

(evaluasi) 
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Materi pokok Indikator Kegiatan Belajar 
Alokasi 

waktu 

Bentuk 

penilaian 
Sumber belajar 

Konfirmasi 

1. Penilaian guru terhadap 

hasil kerja kelompok, 

dan memberi 

penghargaan untuk 

kelompok terbaik 

2. Guru menanyakan 

apakah ada materi yang 

balum dipahami siswa 

3. Guru memberikan 

penguatan dan motivasi 

kepada siswa 
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Lampiran 12 

SILABUS PENGEMBANGAN IPA KELAS KONTROL 

Nama Sekolah  : SD Negeri Kedungpucang Kabupaten Purworejo 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Program : IV  

Semester  : 2 (dua) 

Standar Kompetensi  : 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 

Kompetensi Dasar : 10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

     10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

 

Materi pokok Indikator Kegiatan Belajar 
Alokasi 

waktu 

Bentuk 

penilaian 
Sumber belajar 

Perubahan Lingkungan 

E. Pengaruh Angin 

(hlm.192) 

F. Pengarug Hujan 

(hlm.195) 

G. Pengaruh Matahari 

(hlm.198) 

10.2.1. Mengidentifikasi 

pengaruh erosi, 

abrasi, longsor, 

dan banjir 

Eksplorasi 

Guru memberikan 

penjelasan mengenai 

pengertian erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor serta 

penyebabnya  

 

2jp x 35 

menit 

Uraian  Haryanto. 

SAINS 4 untuk 

Sekolah Dasar 

Kls IV. 

Erlangga: 

Jakarta. 

Hal.105-112 
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H. Pengaruh 

Gelombang Laut 

(hlm.200) 

 

Elaborasi 

Siswa mencatat materi, 

guru memberikan LKS, 

siswa mengerjakan LKS 

dan guru membimbing 

siswa dalam 

mengerjakan LKS.  

Konfirmasi 

Guru dan siswa 

membahas semua 

pertanyaan, bertanya 

jawab hal yang belum 

dikuasai siswa, dan 

pemberian penguatan. 

 Widodo, dkk. 

2006. Alamku 

SAINS 4 untuk 

SD Kelas IV. 

Bumi Aksara: 

Jakarta. Hal. 

172-186 

 Gambar 

lingkungan 

yang terkena 

erosi, abrasi, 

banjir, tanah 

longsor 

 

10.3.1. Menjelaskan cara 

mencegah 

kerusakan yang 

disebabkan oleh 

erosi, abrasi, 

longsor, dan 

banjir 

Eksplorasi 

Guru menjelaskan 

tentang cara mencegah 

kerusakan yang 

disebabkan oleh erosi, 

abrasi, longsor, dan 

banjir menggunakan 

media.  

Elaborasi 

Siswa mencatat materi, 

guru memberikan LKS, 

siswa mengerjakan LKS 

dan guru membimbing 

siswa dalam 

2jp x 35 

menit 

Uraian  Haryanto. 

SAINS 4 untuk 

Sekolah Dasar 

Kls IV. 

Erlangga: 

Jakarta. 

Hal.105-112 

 Widodo, dkk. 

2006. Alamku 

SAINS 4 untuk 

SD Kelas IV. 

Bumi Aksara: 

Jakarta. Hal. 

172-186 
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mengerjakan LKS.  

Konfirmasi 

Guru dan siswa 

membahas semua 

pertanyaan, bertanya 

jawab hal yang belum 

dikuasai siswa, dan 

pemberian penguatan. 

 

 Gambar 

macam-macam 

pencegahan 

erosi, abrasi, 

banjir, tanah 

longsor 
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Lampiran 13 

 

 

 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran: IPA 

Pembelajaran Model Group Investigation di Kelas Eksperimen 

Pertemuan Ke-1 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

(Group Investigation) 

  Nama Sekolah  :   SD Negeri Kedungpucang 

  Mata Pelajaran :   Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

  Kelas/Semester :   IV (empat)/ 2 (dua)   

Alokasi waktu  :   2 x 35 menit  

 Pertemuan ke  :   1 

 

A. Standar Kompetensi 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap 

daratan. 

B. Kompetensi Dasar 

10.2. Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

(erosi, abrasi, banjir, dan longsor). 

C. Indikator 

10.2.1. Mengidentifikasi pengaruh erosi, abrasi, longsor, dan banjir. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang pengaruh perubahan 

lingkungan fisik, siswa dapat mendefinisikan pengertian erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor. 

2. Melalui model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI), 

siswa dapat menjelaskan dengan benar pengaruh erosi, abrasi, hujan, 

dan longsor. 
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E. Materi Ajar 

Pengertian Abrasi 

 Gelombang yang ada di laut terkadang berupa gelombang yang 

sangat besar. Gelombang besar dapat mengubah penampakan daratan. 

Pengikisan pantai oleh ombak dan gelombang laut disebut abrasi. 

Pengertian Erosi 

 Tanah yang gundul tidak akan mampu menahan aliran air. Hal 

tersebut dapat mengakibatkan erosi atau pengikisan tanah. Tanah yang 

terkikis terbawa oleh aliran air dan diendapkan pada suatu tempat, peristiwa 

itu dinamakan sedimentasi. Daerah pinggiran sungai yang tidak ditumbuhi 

tanaman lebih mudah terkikis oleh arus sungai. 

Pengertian Banjir 

 Banjir adalah meluapnya air akibat sungai dan danau tidak dapat 

menampung air. Banjir merupakan salah satu dampak dari perbuatan 

manusia yang tidak menyayangi lingkungannya. 

Pengertian Longsor 

 Longsor adalah meluncurnya tanah akibat tanah tersebut tidak dapat 

lagi menampung air dalam tanah. Biasanya longsor terjadi pada tanah yang 

miring atau tebing yang curam. 

Pengaruh abrasi 

 Abrasi dapat merusak ekosistem pantai seperti karang, pasir, dan 

hewan-hewan yang tinggal di pantai. Selain itu, gelombang laut yang besar 

dapat menyulitkan kapal atau perahu yang sedang berlayar. 
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Pengaruh erosi 

 Jika hutan gundul, tidak ada daun-daun tumbuhan yang menahan 

jatuhnya air ke atas tanah dan menahan hembusan angin. Air hujan jatuh 

langsung ke atas tanah dan membawa butiran tanah bersama aliran air. 

Selain itu, angin dapat mengikis permukaan tanah. Dampak lebih lanjut dari 

erosi adalah tanah menjadi tandus dan tidak subur. Hal tersebut terjadi 

karena lapisan tanah yang subur ikut terkikis air. 

Pengaruh banjir 

 Beberapa perbuatan yang dapat menyebabkan banjir adalah sebagai 

berikut. Membuang sampah ke sungai yang menyebabkan aliran air menjadi 

tersumbat. Membuat bangunan dari tembok tanpa menyediakan peresapan 

air. Penebangan pohon yang tidak terkendali. Perbuatan manusia tersebut 

sangat berdampak besar terhadap perubahan lingkungan. Banjir merupakan 

salah satu dampaknya. Banjir dapat merusak dan mengubah lingkungan 

dengan cepat. 

Pengaruh longsor 

 Tanah miring dan tidak terdapat tanaman sangat rentan terhadap 

longsor. Hal itu terjadi karena tidak ada akar tumbuhan yang dapat menahan 

tanah tersebut. Akar-akar tumbuhan yang menjalar di dalam tanah akan 

saling mengait sehingga permukaan tanah pun akan cukup kuat. Selain itu, 

air yang ada di dalam tanah terus diserap oleh tumbuhan sehingga 

kandungan air dalam tanah tidak berlebih. 
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F. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode  

a. Ceramah 

b. Diskusi 

c. Demonstrasi 

d. Tanya jawab 

e. Penugasan 

2. Model 

Model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation 

G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan (5 menit) 

a. Guru mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin do’a. (taqwa) 

b. Guru melakukan presensi siswa. (disiplin) 

c. Menyiapkan  kondisi fisik  antara lain buku pelajaran. (persiapan) 

d. Menyiapkan kondisi psikis siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan menyampaikan salam  “Assalamu’alaikum 

wr.wb atau selamat pagi anak-anak, mata pelajaran kali ini apa anak-

anak? (Ilmu Pengetahuan Alam)”. (ramah) 

e. Apersepsi (tanya jawab/bernyanyi/melakukan kegiatan). 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberi motivasi 

siswa untuk aktif dan besungguh-sungguh mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 
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2. Kegiatan Inti (50 menit) 

Kegiatan Waktu 

a. Eksplorasi 

1. Guru memberikan penjelasan mengenai pengertian 

erosi, abrasi, banjir, dan longsor serta penyebabnya 

2. Guru membagi materi ke beberapa sub topik yaitu 

erosi, abrasi, banjir, dan longsor 

3. Siswa dikelompokkan berdasarkan kesamaan minat 

dalam salah satu subtopik tersebut, tiap kelompok 5 

orang. (memilih topik) 

4. Siswa dan guru merencanakan prosedur 

pembelajaran dan tugas dengan subtopik yang telah 

dipilih. (merencanakan tugas) 

 

 

5 menit 

b.  Elaborasi 

1. Siswa berdiskusi mencari tahu berkenaan dengan 

pemecahan masalah berdasarkan percobaan yang 

dilakukan (kerjasama) (investigasi) 

2. Siswa menganalisis informasi yang telah diperoleh 

(teliti) (menyiapkan laporan akhir) 

3. Siswa mempresentasikan hasil diskusi secara 

bergiliran per-kelompok (keberanian) 

(mempresentasikan hasil) 
4. Kelompok lain menanggapi hasil kerja kelompok 

yang maju (keberanian) (evaluasi) 

 

 

38 menit 

c. Konfirmasi 

1. Penilaian guru terhadap hasil kerja kelompok, dan 

memberi penghargaan untuk kelompok terbaik 

2. Guru menanyakan apakah ada materi yang belum 

dipahami siswa 

3. Guru memberikan penguatan dan motivasi kepada 

siswa. 

 

7 menit 

 

3. Kegiatan Akhir (15 menit) 

a. Siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan tentang materi 

yang telah dipelajari, siswa menulis kesimpulan pada buku catatan. 

b. Guru melakukan evaluasi pembelajaran. Pada kegiatan ini peserta 

didik diminta kembali duduk pada tempat semula, untuk 
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melaksanakan kuis secara individu (tes akhir). Guru meminta kepada 

peserta didik untuk bekerja sendiri. (jujur) 

c. Guru memeriksa hasil kuis siswa (analisis akhir). 

d. Penilain hasil tes KBM dan refleksi KBM 

Pemberian tugas/PR 

e. Guru menutup pelajaran dengan pemberian motivasi dan salam. 

Nilai budaya dan karekter bangsa yang ditanamkan : religius, cinta 

tanah air, disiplin, kerja sama, keberanian, kejujuran 

H. Buku Sumber/Media 

        Buku Sumber 

a. Silabus KTSP IPA SD kelas IV 

b. Haryanto. SAINS 4 untuk Sekolah Dasar Kls IV. Erlangga: Jakarta. Hal. 

105-112 

c. Widodo, dkk. 2006. Alamku SAINS 4 untuk SD Kelas IV. Bumi Aksara: 

Jakarta Hal. 172-186 

  Media 

a. Alat peraga pengaruh erosi.  

b. Alat peraga pengaruh abrasi. 

c. Alat peraga mengilustrasikan pengaruh banjir. 

d. Alat peraga mengilustrasikan pengaruh longsor 

I. Penilaian 

1. prosedur penilaian 

a. Penilaian hasil  = tes objektif 
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b. Penilaian Proses  = diskusi kelompok 

2. Bentuk penilaian  = Tes objektif 

3. Teknik penilaian  = Tes dan non tes 

4. Instrumen Penilaian  = a. LKS 

       b. Lembar pengamatan 

 

       Purworejo, 13 April 2015 
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Lampiran 14 

Lembar Kerja Siswa (LKS)  

LEMBAR KERJA SISWA 

 

Semester  : 2 

Alokasi Waktu : 10 menit 

Kelas   : IV 

Pelaksanaan  : 13 April 2015 

 

Nama  : 

No. Absen : 

 

Kerjakan soal di bawah ini! 

1. Sebutkan pengertian erosi! 

Erosi adalah…………………………………………………………. 

2. Sebutkan pengaruh abrasi, banjir, longsor! 

a. …………..................…………… 

b. .................………….…………… 

c. ..………………………................ 

3. Sebutkan minimal tiga penyebab terjadinya banjir! 

a. ……………………… 

b. ……………………… 

c. ……………………… 

d. …………………….... 

4. Sebutkan empat akibat tanah longsor! 

a. ……………………… 

b. ……………………… 

c. ………………………. 

d. .................................... 
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Lembar Diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

Jelaskan yang mempengaruhi terjadinya erosi, abrasi, banjir, dan longsor! 

Dikerjakan sesuai dengan tugas kelompok masing-masing!  

 

Jawab: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama : 1. 

   2. 

   3. 

   4. 

   5. 

Kelas : 
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Lampiran 15 

 

 

 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran: IPA 

Pembelajaran Model Group Investigation di Kelas Eksperimen 

Pertemuan Ke-2 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

(Group Investigation) 

  Nama Sekolah  :   SD Negeri Kedungpucang 

  Mata Pelajaran :   Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

  Kelas/Semester :   IV (empat)/ 2 (dua) 

  Alokasi waktu  :   2 x 35 menit  

 Pertemuan ke  :   2 

 

A. Standar Kompetensi 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap 

daratan. 

B. Kompetensi Dasar  

10.3. Mendeskripsikan pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, 

abrasi, banjir, dan longsor). 

 

C. Indikator 

10.3.1. Menjelaskan cara mencegah kerusakan yang disebabkan oleh erosi, 

abrasi, longsor, dan banjir. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang pengaruh perubahan 

lingkungan fisik, siswa dapat menjelaskan cara mencegah kerusakan 

lingkungan yang disebabkan oleh erosi, abrasi, banjir dan longsor. 
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2. Melalui model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation, 

siswa dapat mendemontrasikan cara mencegah kerusakan 

lingkungan yang disebabkan erosi, abrasi, banjir, dan longsor. 

3. Setelah melakukan percobaan cara mencegah kerusakan lingkungan, 

siswa dapat memiliki sikap tanggap terhadap lingkungan agar 

terhindar dari erosi, abrasi, banjir, dan longsor. 

E. Materi Ajar 

Cara mencegah terjadinya erosi 

 Banyak cara yang dapat dilakukan manusia untuk mencegah 

terjadinya erosi, antara lain:  

a. Menanami kembali tanah yang gundul dan tandus dengan penghijauan 

dan reboisasi, 

b. Membuat sistem terasering atau sengkedan (tanah bertingkat-tingkat) 

pada tanah yang miring, 

c. Membuat waduk atau bendungan penampungan air, 

d. Tidak menebangi pohon atau hutan secara liar. 

Cara mencegah terjadinya abrasi 

 Upaya yang dapat dilakukan manusia untuk mencegah terjadinya 

abrasi, di antaranya:  

a. Membuat tanggul 

Tanggul di tepi pantai berguna untuk menahan ombak yang menghantam 

pantai yang dapat menyebabkan abrasi.  
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b. Membuat pemecah gelombang 

Gelombang laut yang besar dapat dipecah menjadi lebih kecil dengan 

membuat beton yang dipasang di perairan pantai.  

c. Menanam pohon bakau  

Penanaman pohon bakau di pantai juga dapat mencegah abrasi. Pohon ini 

mempunyai akar tunjang yang banyak dan kuat sehingga mampu 

menahan ombak atau gelombang air laut. 

Cara mencegah terjadinya banjir 

  Cara untuk mencegah banjir dapat dilakukan dengan membuang 

sampah pada tempat sampah dan mencegah penebangan dan penggundulan 

hutan. Selain itu dilakukan penghijauan dan reboisasi untuk mencegah 

terjadinya banjir. 

Cara mencegah terjadinya longsor 

  Curah hujan yang tinggi, tanah berlapis, tanah miring, dan hilangnya 

pohon pelindung merupakan faktor penyebab terjadinya tanah longsor. Dari 

faktor penyebab tersebut, kita dapat mencegah terjadinya tanah longsor 

dengan cara:  

a. Pengolahan tanah miring dengan sistem terasering, sehingga air dapat 

mengalir teratur dan tidak masuk di antara lapisan tanah. 

b. Menanami tanah miring dengan pohon pelindung yang mempunyai akar 

yang banyak dan panjang. Akar tersebut berfungsi sebagai penahan 

lapisan tanah. 
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F. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode  

a. Ceramah 

b. Diskusi 

c. Tanya jawab 

d. Penugasan 

2. Model 

Model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) 

G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan (5 menit) 

a. Guru mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin do’a. (taqwa) 

b. Guru melakukan presensi siswa. (disiplin) 

c. Menyiapkan  kondisi fisik  antara lain buku pelajaran. (persiapan) 

d. Menyiapkan kondisi psikis siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan menyampaikan salam  “Assalamu’alaikum 

wr.wb atau selamat pagi anak-anak, mata pelajaran kali ini apa anak-

anak? (Ilmu Pengetahuan Alam)”. (ramah) 

e. Apersepsi (tanya jawab/bernyanyi/melakukan kegiatan). 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberi motivasi 

siswa untuk aktif dan besungguh-sungguh mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti (50 menit) 

Kegiatan Waktu 

a. Eksplorasi 

1. Guru menjelaskan tentang kerusakan yang 

 

5 menit 
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Kegiatan Waktu 

disebabkan oleh erosi, abrasi, longsor, dan banjir 

2. Guru membagi materi ke beberapa subtopik yaitu 

erosi, abrasi, longsor, dan banjir 

3. Siswa dikelompokkan berdasarkan kesamaan minat 

dalam salah satu subtopik tersebut, tiap kelompok 5 

orang (memilih topik) 

4. Siswa dan guru merencanakan prosedur 

pembelajaran dan tugas dengan subtopik yang telah 

dipilih (merencanakan tugas) 

 

b.  Elaborasi 

1. Siswa berdiskusi mencari tahu tentang cara 

mencegah kerusakan yang disebabkan oleh erosi, 

abrasi, longsor, dan banjir (investigasi) 

2. Siswa menganalisis informasi yang telah diperoleh 

(teliti) (menyiapkan laporan akhir) 

3. Siswa mempresentasikan hasil diskusi secara 

bergiliran per-kelompok (keberanian) 

(mempresentasikan hasil) 
4. Kelompok lain menanggapi hasil kerja kelompok 

yang maju (keberanian) (evaluasi) 

 

 

38 menit 

c. Konfirmasi 

1. Penilaian guru terhadap hasil kerja kelompok, dan 

memberi penghargaan untuk kelompok terbaik 

2. Guru menanyakan apakah ada materi yang belum 

dipahami siswa 

3. Guru memberikan penguatan dan motivasi kepada 

siswa. 

 

7 menit 

 

3. Kegiatan Akhir (15 menit) 

a. Siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan tentang materi 

yang telah dipelajari, siswa menulis kesimpulan pada buku catatan. 

b. Guru melakukan evaluasi pembelajaran. Pada kegiatan ini peserta 

didik diminta kembali duduk pada tempat semula, untuk 

melaksanakan kuis secara individu (tes akhir). Guru meminta kepada 

peserta didik untuk bekerja sendiri. (jujur) 
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c. Guru memeriksa hasil kuis siswa (analisis akhir). 

d. Penilain hasil tes KBM dan refleksi KBM 

e. Pemberian tugas/PR 

f. Guru menutup pelajaran dengan pemberian motivasi dan salam. 

Nilai budaya dan karekter bangsa yang ditanamkan : religius, cinta 

tanah air, disiplin, kerja sama, keberanian, kejujuran 

H. Buku Sumber/Media 

        Buku Sumber 

a. Silabus KTSP IPA SD kelas IV 

b. Haryanto. SAINS 4 untuk Sekolah Dasar Kls IV. Erlangga: Jakarta. Hal. 

105-112 

c. Widodo, dkk. 2006. Alamku SAINS 4 untuk SD Kelas IV. Bumi Aksara: 

Jakarta Hal. 172-186 

 Media 

a. Alat peraga upaya mencegah terjadinya erosi. 

b. Alat peraga upaya mencegah terjadinya abrasi. 

c. Tanah berundak pada bidang miring kemudian dialiri air. 

I. Penilaian 

1. Prosedur penilaian 

c. Penilaian hasil  = tes objektif 

d. Penilaian Proses  = diskusi kelompok 

2. Bentuk penilaian  = Tes objektif 

3. Teknik penilaian  = Tes dan non tes 
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4. Instrumen Penilaian  = a. LKS 

       b. Lembar pengamatan 

 

       Purworejo, 17 April 2015 
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Lampiran 16 

Lembar Kerja Siswa (LKS)  

LEMBAR KERJA SISWA 

 

Semester  : 2 

Alokasi Waktu : 10 menit 

Kelas   : IV 

Pelaksanaan  : 17 April 2015 

 

Nama  : 

No. Absen : 

 

Kerjakan soal di bawah ini! 

1. Sebutkan cara mencegah terjadinya abrasi! 

…………………………………………………………....................................... 

2. Jelaskan yang dimaksud banjir dan longsor! 

a. Banjir: 

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

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

b. Longsor: 

…………..................……………..................................................................

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

3. Apa yang kamu lakukan untuk mencegah atau menanggulangi abrasi dan tanah 

longsor! 

a. Mencegah atau menanggulangi abrasi: 

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

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

b. Mencegah atau menanggulangi longsor: 

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

........................................................................................................................ 
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Lembar Diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jelaskan cara mencegah kerusakan yang disebabkan oleh erosi, abrasi, 

longsor, dan banjir! 

Jawab: 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Jelaskan cara menanggulangi terjadinya erosi, abrasi, longsor, dan banjir! 

Jawab: 

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

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

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

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

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

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

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

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

NB: Dikerjakan sesuai dengan tugas kelompok masing-masing 

 

Nama : 1. 

   2. 

   3. 

   4. 

   5. 

Kelas : 
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Lampiran 17 

 

 

 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran: IPA 

Pembelajaran Model Konvensional di Kelas Kontrol 

Pertemuan Ke-1 

 

 

 

 

Oleh  

Andi Setiarto 

1401411022 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN PGSD UPP TEGAL 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

(KONVENSIONAL) 

  Nama Sekolah  :   SD Negeri Kedungpucang 

  Mata Pelajaran :   Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

  Kelas/Semester :   IV (empat)/ 2 (dua) 

  Alokasi waktu  :   2 x 35 menit  

 Pertemuan ke  :   1 

 

A. Standar Kompetensi 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap 

daratan. 

B. Kompetensi Dasar 

10.2. Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

(erosi, abrasi, banjir, dan longsor). 

C. Indikator 

10.2.1. Mengidentifikasi pengaruh erosi, abrasi, longsor, dan banjir. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Seletah mendengarkan penjelasan guru tentang pengaruh perubahan 

lingkungan fisik, siswa dapat menyebutkan dengan benar pengertian 

erosi, abrasi, banjir, dan longsor. 

2. Melalui pengamatan gambar lingkungan fisik, siswa dapat menjelaskan 

dengan benar pengaruh erosi, abrasi, hujan, dan longsor. 
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E. Materi Ajar 

Pengertian Abrasi 

 Gelombang yang ada di laut terkadang berupa gelombang yang 

sangat besar. Gelombang besar dapat mengubah penampakan daratan. 

Pengikisan pantai oleh ombak dan gelombang laut disebut abrasi. 

Pengertian Erosi 

 Tanah yang gundul tidak akan mampu menahan aliran air. Hal 

tersebut dapat mengakibatkan erosi atau pengikisan tanah. Tanah yang 

terkikis terbawa oleh aliran air dan diendapkan pada suatu tempat, peristiwa 

itu dinamakan sedimentasi. Daerah pinggiran sungai yang tidak ditumbuhi 

tanaman lebih mudah terkikis oleh arus sungai. 

Pengertian Banjir 

 Banjir adalah meluapnya air akibat sungai dan danau tidak dapat 

menampung air. Banjir merupakan salah satu dampak dari perbuatan 

manusia yang tidak menyayangi lingkungannya. 

Pengertian Longsor 

 Longsor adalah meluncurnya tanah akibat tanah tersebut tidak 

dapat lagi menampung air dalam tanah. Biasanya longsor terjadi pada tanah 

yang miring atau tebing yang curam. 

Pengaruh abrasi 

 Abrasi dapat merusak ekosistem pantai seperti karang, pasir, dan 

hewan-hewan yang tinggal di pantai. Selain itu, gelombang laut yang besar 

dapat menyulitkan kapal atau perahu yang sedang berlayar. 
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Pengaruh erosi 

 Jika hutan gundul, tidak ada daun-daun tumbuhan yang menahan 

jatuhnya air ke atas tanah dan menahan hembusan angin. Air hujan jatuh 

langsung ke atas tanah dan membawa butiran tanah bersama aliran air. 

Selain itu, angin dapat mengikis permukaan tanah. Dampak lebih lanjut dari 

erosi adalah tanah menjadi tandus dan tidak subur. Hal tersebut terjadi 

karena lapisan tanah yang subur ikut terkikis air. 

Pengaruh banjir 

 Beberapa perbuatan yang dapat menyebabkan banjir adalah sebagai 

berikut. Membuang sampah ke sungai yang menyebabkan aliran air menjadi 

tersumbat. Membuat bangunan dari tembok tanpa menyediakan peresapan 

air. Penebangan pohon yang tidak terkendali. Perbuatan manusia tersebut 

sangat berdampak besar terhadap perubahan lingkungan. Banjir merupakan 

salah satu dampaknya. Banjir dapat merusak dan mengubah lingkungan 

dengan cepat. 

Pengaruh longsor 

 Tanah miring dan tidak terdapat tanaman sangat rentan terhadap 

longsor. Hal itu terjadi karena tidak ada akar tumbuhan yang dapat menahan 

tanah tersebut. Akar-akar tumbuhan yang menjalar di dalam tanah akan 

saling mengait sehingga permukaan tanah pun akan cukup kuat. Selain itu, 

air yang ada di dalam tanah terus diserap oleh tumbuhan sehingga 

kandungan air dalam tanah tidak berlebih. 

F. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 
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3. Penugasan 

G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan (5 menit) 

a. Guru mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin do’a. (taqwa) 

b. Guru melakukan presensi siswa. (disiplin) 

c. Menyiapkan  kondisi fisik  antara lain buku pelajaran. (persiapan) 

d. Menyiapkan kondisi psikis siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan menyampaikan salam  “Assalamu’alaikum 

wr.wb atau selamat pagi anak-anak, mata pelajaran kali ini apa anak-

anak? (Ilmu Pengetahuan Alam)”. (ramah) 

e. Apersepsi (tanya jawab/bernyanyi/melakukan kegiatan). 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberi motivasi 

siswa untuk aktif dan besungguh-sungguh mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti (50 menit) 

Kegiatan Waktu 

a. Eksplorasi 

1) Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai 

tentang perubahan lingkungan fisik terhadap 

daratan. 

2) Menggali perubahan lingkungan fisik terhadap 

daratan. 

3) Guru memberikan penjelasan singkat kepada siswa 

mengenai pengertian erosi, abrasi, banjir, dan 

longsor serta penyebabnya  melalui gambar. 

4) Guru menjelaskan tentang pengaruh erosi, abrasi, 

hujan, dan longsor 

 

 

5 menit 

b.  Elaborasi 

1) Meminta siswa untuk mencatat materi mengenai 

 

38 menit 
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Kegiatan Waktu 

pengertian dan pengaruh erosi, abrasi, hujan, dan 

longsor 

2) Meminta siswa untuk mengerjakan LKS. (teliti) 

 

c. Konfirmasi   

1) Guru menanyakan apakah ada materi yang belum 

dipahami siswa.  

2) Guru memberikan penguatan dan motivasi kepada 

siswa. 

 

7 menit 

 

3. Kegiatan Akhir (15 menit) 

a. Siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan tentang materi 

yang telah dipelajari, siswa menulis kesimpulan pada buku catatan. 

b. Guru melakukan evaluasi pembelajaran. Pada kegiatan ini peserta 

didik diminta kembali duduk pada tempat semula, untuk 

melaksanakan kuis secara individu (tes akhir). Guru meminta kepada 

peserta didik untuk bekerja sendiri. (jujur) 

c. Guru memeriksa hasil kuis siswa (analisis akhir). 

d. Penilain hasil tes KBM dan refleksi KBM 

e. Pemberian tugas/PR 

f. Guru menutup pelajaran dengan pemberian motivasi dan salam. 

Nilai budaya dan karekter bangsa yang ditanamkan : religius, cinta 

tanah air, disiplin, kerja sama, keberanian, kejujuran, teliti 

H. Buku Sumber/Media 

        Buku Sumber 

a. Silabus KTSP IPA SD kelas IV 
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b. Haryanto. SAINS 4 untuk Sekolah Dasar Kls IV. Erlangga: Jakarta. Hal. 

105-112 

c. Widodo, dkk. 2006. Alamku SAINS 4 untuk SD Kelas IV. Bumi Aksara: 

Jakarta Hal. 172-186 

  Media 

Gambar lingkungan yang terkena erosi, abrasi, banjir, tanah longsor. 

I. Penilaian 

1. prosedur penilaian 

e. Penilaian hasil  = tes objektif 

f. Penilaian Proses  = diskusi kelompok 

2. Bentuk penilaian  = Tes objektif 

3. Teknik penilaian  = Tes dan non tes 

4. Instrumen Penilaian  = LKS 

 

       Purworejo, 14 April 2015 
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Lampiran 18 

Lembar Kerja Siswa (LKS)  

LEMBAR KERJA SISWA 

 

Semester  : 2 

Alokasi Waktu : 10 menit 

Kelas   : IV 

Pelaksanaan  : 14 April 2015 

 

Nama  : 

No. Absen :  

 

Kerjakan soal di bawah ini! 

1. Sebutkan pengertian erosi! 

Erosi adalah…………………………………………………………. 

2. Sebutkan pengaruh abrasi, banjir, longsor! 

a. …………..................…………… 

b. .................………….…………… 

c. ..………………………................ 

3. Sebutkan minimal tiga penyebab terjadinya banjir! 

a. ……………………… 

b. ……………………… 

c. ……………………… 

d. …………………….... 

4. Sebutkan empat akibat tanah longsor! 

a. ……………………… 

b. ……………………… 

c. ………………………. 

d. .................................... 
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Lampiran 19 

 

 

 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran: IPA 

Pembelajaran Model Konvensional di Kelas Kontrol 

Pertemuan Ke-2 

 

 

 

 

Oleh  

Andi Setiarto 

1401411022 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN PGSD UPP TEGAL 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

(KONVENSIONAL) 

  Nama Sekolah  :   SD Negeri Kedungpucang 

  Mata Pelajaran :   Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

  Kelas/Semester :   IV (empat)/ 2 (dua) 

  Alokasi waktu  :   2 x 35 menit  

 Pertemuan ke  :   2 

 

A. Standar Kompetensi 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap 

daratan. 

B. Kompetensi Dasar  

10.3. Mendeskripsikan pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, 

abrasi, banjir, dan longsor). 

 

C. Indikator 

10.3.1. Menjelaskan cara mencegah kerusakan yang disebabkan oleh erosi, 

abrasi, longsor, dan banjir. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru tentang perubahan lingkungan fisik, siswa 

dapat menjelaskan cara mencegah kerusakan lingkungan yang 

disebabkan oleh erosi, abrasi, banjir dan longsor 
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2. Melalui tanya jawab tentang perubahan lingkungan fisik, siswa dapat 

memahami dan memiliki sikap tanggap terhadap lingkungan agar 

terhindar dari erosi, abrasi, banjir, dan longsor. 

E. Materi Ajar 

Cara mencegah terjadinya erosi 

 Banyak cara yang dapat dilakukan manusia untuk mencegah 

terjadinya erosi, antara lain:  

a. Menanami kembali tanah yang gundul dan tandus dengan penghijauan 

dan reboisasi, 

b. Membuat sistem terasering atau sengkedan (tanah bertingkat-tingkat) 

pada tanah yang miring, 

c. Membuat waduk atau bendungan penampungan air, 

d. Tidak menebangi pohon atau hutan secara liar. 

Cara mencegah terjadinya abrasi 

 Upaya yang dapat dilakukan manusia untuk mencegah terjadinya 

abrasi, di antaranya:  

a. Membuat tanggul  

Tanggul di tepi pantai berguna untuk menahan ombak yang menghantam 

pantai yang dapat menyebabkan abrasi.  

b. Membuat pemecah gelombang  

Gelombang laut yang besar dapat dipecah menjadi lebih kecil dengan 

membuat beton yang dipasang di perairan pantai.  
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c. Menanam pohon bakau  

Penanaman pohon bakau di pantai juga dapat mencegah abrasi. Pohon ini 

mempunyai akar tunjang yang banyak dan kuat sehingga mampu 

menahan ombak atau gelombang air laut. 

Cara mencegah terjadinya banjir 

  Cara untuk mencegah banjir dapat dilakukan dengan membuang 

sampah pada tempat sampah dan mencegah penebangan dan penggundulan 

hutan. Selain itu dilakukan penghijauan dan reboisasi untuk mencegah 

terjadinya banjir. 

Cara mencegah terjadinya longsor 

  Curah hujan yang tinggi, tanah berlapis, tanah miring, dan hilangnya 

pohon pelindung merupakan faktor penyebab terjadinya tanah longsor. Dari 

faktor penyebab tersebut, kita dapat mencegah terjadinya tanah longsor 

dengan cara:  

a. Pengolahan tanah miring dengan sistem terasering, sehingga air dapat 

mengalir teratur dan tidak masuk di antara lapisan tanah. 

b. Menanami tanah miring dengan pohon pelindung yang mempunyai akar 

yang banyak dan panjang. Akar tersebut berfungsi sebagai penahan 

lapisan tanah. 

F. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Penugasan 
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G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan (5 menit) 

a. Guru mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin do’a. (taqwa) 

b. Guru melakukan presensi siswa. (disiplin) 

c. Menyiapkan  kondisi fisik  antara lain buku pelajaran. (persiapan) 

d. Menyiapkan kondisi psikis siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan menyampaikan salam  “Assalamu’alaikum 

wr.wb atau selamat pagi anak-anak, mata pelajaran kali ini apa anak-

anak? (Ilmu Pengetahuan Alam)”. (ramah) 

e. Apersepsi (tanya jawab/bernyanyi/melakukan kegiatan). 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberi motivasi 

siswa untuk aktif dan besungguh-sungguh mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti (50 menit) 

Kegiatan Waktu 

a. Eksplorasi 

1) Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai 

tentang perubahan lingkungan fisik 

2) Menggali pengetahuan siswa tentang pengaruh 

perubahan lingkungan fisik 

3) Guru memberikan penjelasan singkat kepada siswa 

mengenai cara mencegah kerusakan yang 

disebabkan oleh erosi, abrasi, longsor, dan banjir 

 

 

5 menit 

b.  Elaborasi 

1) Meminta siswa untuk mencatat materi mengenai 

cara mencegah kerusakan yang disebabkan oleh 

erosi, abrasi, longsor, dan banjir 

2) Siswa melakukan kegiatan tanya jawab mengenai 

sikap/perilaku yang dapat dilakukan untuk 

menanggulangi kerusakan yang disebabkan oleh 

 

38 menit 
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Kegiatan Waktu 

erosi, abrasi, longsor, dan banjir (keberanian) 

3) Meminta siswa untuk mengerjakan LKS (teliti) 

 

c. Konfirmasi   

1) Guru menanyakan apakah ada materi yang belum 

dipahami siswa 

2) Guru memberikan penguatan dan motivasi kepada 

siswa. 

 

7 menit 

 

3. Kegiatan Akhir (15 menit) 

a. Siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan tentang materi 

yang telah dipelajari, siswa menulis kesimpulan pada buku catatan. 

b. Guru melakukan evaluasi pembelajaran. Pada kegiatan ini peserta 

didik diminta kembali duduk pada tempat semula, untuk 

melaksanakan kuis secara individu (tes akhir). Guru meminta kepada 

peserta didik untuk bekerja sendiri. (jujur) 

c. Guru memeriksa hasil kuis siswa (analisis akhir). 

d. Penilain hasil tes KBM dan refleksi KBM 

e. Pemberian tugas/PR 

f. Guru menutup pelajaran dengan pemberian motivasi dan salam. 

Nilai budaya dan karekter bangsa yang ditanamkan : religius, cinta 

tanah air, disiplin, kerja sama, keberanian, kejujuran, teliti 

H. Buku Sumber/Media 

        Buku Sumber 

a. Silabus KTSP IPA SD kelas IV 
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b. Haryanto. SAINS 4 untuk Sekolah Dasar Kls IV. Erlangga: Jakarta. Hal. 

105-112 

c. Widodo, dkk. 2006. Alamku SAINS 4 untuk SD Kelas IV. Bumi Aksara: 

Jakarta Hal. 172-186 

  Media 

 Gambar macam-macam pencegahan erosi, abrasi, banjir, tanah longsor. 

I. Penilaian 

1. prosedur penilaian 

a. Penilaian hasil  = tes objektif 

b. Penilaian Proses  = diskusi kelompok 

2. Bentuk penilaian  = Tes objektif 

3. Teknik penilaian  = Tes dan non tes 

4. Instrumen Penilaian  = LKS     

 

       Purworejo, 16 April 2015 
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Lampiran 20 

Lembar Kerja Siswa (LKS)  

LEMBAR KERJA SISWA 

 

Semester  : 2 

Alokasi Waktu : 10 menit 

Kelas   : IV 

Pelaksanaan  : 16 April 2015 

 

Nama  : 

No. Absen : 

 

Kerjakan soal di bawah ini! 

1. Sebutkan cara mencegah terjadinya abrasi! 

…………………………………………………………....................................... 

2. Jelaskan yang dimaksud banjir dan longsor! 

a. Banjir: 

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

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

b. Longsor: 

…………..................……………..................................................................

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

3. Apa yang kamu lakukan untuk mencegah atau menanggulangi abrasi dan tanah 

longsor! 

a. Mencegah atau menanggulangi abrasi: 

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

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

b. Mencegah atau menanggulangi longsor: 

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

........................................................................................................................ 
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Lampiran 21 

KRITERIA PENILAIAN 

 

I. LEMBAR KERJA SISWA (Pertemuan 1) 

Jika menjawab soal benar 

Soal 1 = skor maksimal 10 

Soal 2 = skor maksimal 30 

Soal 3 = skor maksimal 30 

Soal 4 = skor maksimal 30 

Jika menjawab soal salah, maka skor perolehan 0 

Skor maksimal untuk LKS yaitu 100 

Nilai LKS = 
Jumlah  skor  yang  diperoleh

Jumlah  skor  maksimal
 x 100 

 

II. LEMBAR KERJA SISWA (Pertemuan 2) 

Jika menjawab soal benar 

Soal 1 = skor maksimal 20 

Soal 2 = skor maksimal 40 

Soal 3 = skor maksimal 40 

Jika menjawab soal salah, maka skor perolehan 0 

Skor maksimal untuk LKS yaitu 100 

Nilai LKS = 
Jumlah  skor  yang  diperoleh

Jumlah  skor  maksimal
 x 100 
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Lampiran 22 

Daftar Nama Tim Group Investigation 

 

No Nama Tim Nama Anggota 

1 Abrasi 

Nayla Kanza C 

Intan Dyah Ayu O 

Ana Mirchatun F 

Isticharoh 

Dewi Kurnia Sari 

2 Erosi 

Annisa Narumalita 

Asri Ardelia Putri 

Ambar Oktaviana 

Rindhita Rizka Atilla 

Erika Riskiana 

3 Banjir 

Muhammad Tsaqib A 

Deva Arya Pradana 

Ibnu Ido Rusdiyanto 

Daffa Maulana 

Fahri Ardianto 

4 Tanah Longsor 

Fadzilah Dyah KS 

Ika Alya Safira 

Cholil Mahfud 

Adytia Saputra 

Achmad Chusnul M 
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Lampiran 23 

KISI – KISI PENULISAN SOAL TES FORMATIF 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri Kedungpucang      Alokasi waktu    :   40 menit 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam      Jumlah soal    :   40 butir soal 

Kurikulum  : KTSP 

Standar Kompetensi : 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 

No. 

Urut 
KD 

Kelas/ 

Semester 
Materi Indikator Soal 

Bentuk 

Tes 

Tingkat 

Kesukaran 
Kognitif No. Soal 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 

10.2  Menjelaskan 

pengaruh 

perubahan 

lingkungan fisik 

terhadap daratan 

(erosi, abrasi, 

banjir, dan 

longsor) 

10.3  Mendeskripsikan 

pencegahan 

kerusakan 

lingkungan 

(erosi, abrasi, 

banjir, dan 

longsor). 

IV/ 2 Perubahan 

Lingkungan 

Siswa dapat 

mendefinisikan 

pengikisan pantai 

yang disebabkan 

gelombang laut 

 

PG Mudah C1 1, 21 

2 

Siswa dapat 

menyebutkan satu 

profesi yang dalam 

menjalankan 

profesinya 

memperhatikan 

besar kecilnya 

gelombang laut 

 

PG Sedang C1 2, 22 
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3 

 

 

Siswa dapat 

mendefinisikan 

pengertian pasir, 

tanah, dan batu 

yang terbawa aliran 

air 

PG Sedang C1 3, 23 

4 

Siswa dapat 

mendefinisikan hal 

yang akan terjadi 

pada tanah atau 

batuan pada saat 

musim kemarau 

PG Sulit C1 4, 24 

5 

Siswa dapat 

menjelaskan 

peristiwa yang 

terjadi dengan ciri-

ciri banyak batu 

karang yang 

terkikis 

 

PG Mudah C2 5, 25 

6 

Siswa dapat 

menjelaskan 

peristiwa yang 

dapat dicegah 

dengan tidak 

menebang pohon 

hutan secara liar 

 

PG Mudah C2 6, 26 



 

 

 

1
9
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7 

Siswa dapat 

memberikan 

contoh pemicu 

banjir 

 

PG Mudah C2 7, 27 

8 

Siswa dapat 

menjelaskan jenis 

tanah yang dapat 

mengakibatkan 

erosi 

 

PG Sedang C2 8, 28 

9 

Disajikan beberapa 

gambar, siswa 

dapat menunjukkan 

manfaat reboisasi 

 

PG Mudah C3 9, 29 

10 

Disajikan tabel, 

siswa  dapat 

menemukan cara 

penanggulangan 

tanah longsor 

 

PG Sedang C3 10, 30 

11 

Siswa dapat 

mendefinisikan 

penyebab keadaan 

tanah seperti yang 

tertera pada gambar 

 

PG Sedang C1 11, 31 
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12 

Siswa dapat 

menentukan 

penyebab 

perubahan pada 

daratan 

 

PG Sulit C3 12, 32 

13 

Siswa dapat 

menjelaskan akibat 

dari hujan 

 

PG Sedang C2 13, 33 

14 

Siswa dapat 

menjelaskan jenis 

tanah yang apabila 

terjadi hujan 

mengakibatkan 

becek dan lengket 

 

PG Sedang C2 14, 34 

15 

Siswa dapat 

menentukan akibat 

yang disebabkan 

pengaruh banjir 

 

 

PG Sedang C3 15, 35 

16 

 

Siswa dapat 

menjelaskan 

dampak yang 

terjadi akibat abrasi 

 

PG Sulit C2 16, 36 
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17 

Siswa dapat 

menjelaskan 

penyebab 

terjadinya ombak 

 

PG Sulit C2 17, 37 

18 

Siswa dapat 

menentukan 

penyebab 

terjadinya tanah 

longsor 

 

PG Sedang C3 18, 38 

19 

Siswa dapat 

menjelaskan 

pengaruh abrasi 

 

PG Sedang C2 19, 39 

20 

Siswa dapat 

menjelaskan upaya 

mencegah 

terjadinya 

pengikisan pantai 

PG Sedang C2 20, 40 
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Lampiran 24 

Soal Uji Coba Tes Hasil Belajar 

LEMBAR SOAL TES FORMATIF 

 

Nama Sekolah  :   SD Negeri Kaliurip 

  Mata Pelajaran :   Ilmu Pengetahuan Alam 

  Kelas/ Semester :   IV/ 2 

Materi  :   Perubahan Lingkungan Fisik 

  Waktu   :   40 menit 

  

Berilah tanda silang (X) pada pilihan a, b, c atau d pada jawaban yang 

paling tepat! 

1. Pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang laut disebut .... 

a. sedimentasi 

b. erosi 

c. reboisasi 

d. abrasi 

2. Dalam menjalankan profesinya, … sangat memperhatikan besar 

kecilnya gelombang laut. 

a. peselancar 

b. penyelam 

c. pemancing 

d. atlit arum jeram 

3. Pasir, tanah dan batu yang terbawa aliran air kemudian diendapkan di 

suatu tempat dinamakan …. 

a. abrasi 

b. erosi 

c. reboisasi 

d. sedimentasi 
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4. Teriknya cahaya matahari di musim kemarau dapat menyebabkan tanah 

atau batuan mengalami .... 

a. pengerasan 

b. pengerutan 

c. keretakan 

d. pemuaian 

5. Jika kita melihat banyak terdapat batu karang yang terkikis, hal tersebut 

menandakan bahwa wilayah tersebut mengalami .... 

a. longsor 

b. erosi 

c. abrasi 

d. banjir 

6. Jika tidak ada upaya mengatasi penebangan hutan secara liar yang kian 

marak terjadi, maka negara ini akan berpotensi terkena bencana .... 

a. longsor 

b. kebakaran 

c. banjir 

d. tsunami 

7. Salah satu pemicu banjir yaitu .... 

a. lahan miring 

b. banyak tanaman 

c. hilangnya resapan air 

d. saluran air lancar 

8. Erosi dapat terjadi pada tanah yang .... 

a. gundul 

b. subur 

c. tergenang air 

d. kering 
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9. Perhatikan gambar dibawah ini! 

     

      (1)   (2)     (3)         (4) 

Gambar yang menunjukkan manfaat adanya reboisasi adalah .... 

a. (1) 

b. (2) 

c. (3) 

d. (4)  

10. Perhatikan tabel berikut ini! 

No Upaya yang dilakukan 

1 Penanaman pohon bakau 

2 Reboisasi 

3 Drainase 

4 Terasering 

Perilaku diatas yang merupakan upaya penanggulangan tanah longsor 

adalah nomor .... 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 4 

c. 1 dan 3 

d. 3 dan 4 

11. Perhatikan gambar dibawah ini! 

Faktor yang mempengaruhi keadaan tanah seperti 

gambar disamping yaitu .... 

 

 

a. air hujan 

b. cahaya matahari 

c. tiupan angin 

d. gelombang laut 
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12. Perubahan fisik pada daratan disebabkan oleh faktor-faktor berikut, 

kecuali .... 

a. angin topan 

b. hujan 

c. erosi 

d. reboisasi 

13. Berikut ini merupakan akibat dari hujan yaitu .... 

a. badai topan dan erosi 

b. badai topan dan banjir 

c. kekeringan dan abrasi 

d. tumbangnya pohon dan longsor 

14. Hujan mengakibatkan becek dan lengket jika jatuh pada tanah .... 

a. berpasir 

b. liat 

c. berbatu-batu 

d. berumput 

15. Akibat yang ditimbulkan karena adanya banjir kecuali .... 

a. rusaknya sarana prasarana 

b. gangguan kesehatan 

c. terkikisnya batu karang 

d. putusnya jalur transportasi 

16. Berikut ini dampak yang ditimbulkan akibat abrasi yaitu .... 

a. luas daratan dan lautan seimbang 

b. luas lautan berkurang 

c. luas daratan bertambah 

d. luas daratan berkurang 

17. Ombak terbentuk akibat gaya dorongan dari .... 

a. air ditengah laut 

b. angin yang menggerakkan air laut 

c. dasar laut 

d. bulan purnama 
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18. Tanah longsor terjadi akibat .... 

a. penebangan hutan liar 

b. sedikit daerah resapan 

c. angin 

d. air hujan 

19. Pengaruh yang dapat ditimbulkan akibat abrasi yaitu .... 

a. bertambahnya biota laut 

b. gundukan pasir di daratan semakin bertambah 

c. rusaknya terumbu karang 

d. terkikisnya batu karang 

20. Ombak di pantai, terutama di pantai selatan terkadang sampai mengikis 

daratan pinggiran pantai. Upaya yang dapat kita lakukan diantaranya 

yaitu .... 

a. menanam pohon bakau 

b. menanam pohon kelapa 

c. membuat pagar pembatas pinggiran pantai 

d. meletakkan gundukan pasir yang tinggi di pinggiran pantai 

21. Abrasi dalah proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh .... 

a. hujan 

b. gelombang laut 

c. angin 

d. cahaya matahari 

22. Saat berselancar di laut, peselancar harus memperhatikan .... 

a. besar kecilnya gelombang laut 

b. besar kecilnya angin 

c. tinggi rendahnya permukaan laut 

d. besar kecilnya arus 
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23. Berikut adalah benda yang terbawa aliran air yang kemudian 

diendapkan saat abrasi kecuali .... 

a. pasir 

b. tanah 

c. karang 

d. batu 

24. Cahaya matahari dapat menyebabkan terjadinya pelapukan, yaitu 

pelapukan .... 

a. kimia 

b. biologi 

c. organik 

d. fisika 

25. Salah satu contoh peristiwa yang terjadi akibat adanya abrasi yaitu .... 

a. bertambahnya ikan dilaut 

b. permukaan pantai bertambah tinggi 

c. keanekaragaman laut berkurang 

d. batu karang terkikis 

26. Upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya longsor 

diantaranya yaitu .... 

a. membuat tanggul 

b. membuat daerah resapan air 

c. tidak menebang pohon secara liar 

d. penanaman pohon bakau  

27. Di wilayah perkotaan hampir seluruh permukaan tertutup semen dan 

beton. Hal ini mengakibatkan daerah resapan air menjadi sedikit dan 

berpotensi terjadinya .... 

a. tanah longsor 

b. banjir 

c. abrasi 

d. sedimentasi 
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28. Tanah yang tidak ditanami tumbuhan akan berpotensi terjadi .... 

a. abrasi 

b. tsunami 

c. erosi  

d. sedimentasi 

29. Perhatikan gambar dibawah ini! 

          

         (1)      (2)   (3)        (4) 

Dampak negatif dari hutan yang gundul terjadi pada gambar .... 

a. (1) 

b. (2) 

c. (3) 

d. (4) 

30. Perhatikan tabel berikut ini! 

No Upaya yang dilakukan 

1 Penanaman pohon bakau 

2 Reboisasi 

3 Drainase 

4 Terasering 

Perilaku diatas yang bukan merupakan upaya penanggulangan tanah 

longsor adalah nomor .... 

a. 1 dan 3 

b. 1 dan 2 

c. 2 dan 4 

d. 3 dan 4 
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31. Perhatikan gambar dibawah ini! 

Faktor yang mempengaruhi keadaan tanah 

seperti gambar disamping yaitu.... 

 

 

a. air hujan 

b. gelombang laut 

c. angin 

d. cahaya matahari 

32. Badai di daratan dapat mengikis tanah dan menghancurkan apa saja 

yang ada di permukaan tanah. Hal ini termasuk perubahan daratan dapat 

disebabkan oleh .... 

a. air 

b. angin 

c. erosi 

d. abrasi 

33. Banjir merupakan salah satu akibat dari .... 

a. gelombang laut 

b. matahari 

c. angin 

d. hujan 

34. Hujan dapat mengakibatkan permukaan tanah menjadi .... 

a. basah dan berlumut 

b. keras dan licin 

c. basah dan licin 

d. licin dan berlumut 

35. Dampak positif banjir adalah .... 

a. menyadarkan manusia untuk cinta lingkungan 

b. memutuskan jalur transportasi 

c. menyadarkan manusia untuk penanaman pohon bakau 

d. menyadarkan manusia untuk membuat terasering 
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36. Luas permukaan pantai yang semakin berkurang dari hari ke hari 

disebabkan karena adanya pengaruh .... 

a. sedimentasi 

b. banjir 

c. erosi 

d. abrasi 

37. Gelombang laut yang terjadi karana adanya gaya dorong angin yang 

terjadi di pinggir pantai disebut .... 

a. pasang surut  

b. arus 

c. ombak 

d. pusaran 

38. Tingginya curah hujan yang terjadi pada wilayah gundul berpotensi 

terjadinya .... 

a. banjir 

b. tanah longsor 

c. erosi 

d. sedimentasi 

39. Berikut yang bukan pengaruh yang dapat ditimbulkan akibat abrasi 

adalah .... 

a. gundukan pasir di daratan semakin bertambah 

b. terkikisnya batu karang 

c. berkurangnya luas daratan 

d. tepi pantai curam 

40. Upaya yang dilakukan manusia melalui penanaman pohon bakau 

dimaksudkan untuk menanggulangi terjadinya .... 

a. longsor 

b. banjir 

c. pengikisan pantai 

d. sedimentasi 

----------selamat mengerjakan---------- 
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Lampiran 25 

LEMBAR KUNCI JAWABAN SOAL TES FORMATIF 

 

Nama Sekolah  :   SD Negeri Kaliurip 

  Mata Pelajaran :   Ilmu Pengetahuan Alam 

  Kelas/ Semester :   IV/ 2 

Materi  :   Perubahan Lingkungan Fisik  

  Waktu   :   40 menit 

 

Pilihan Ganda 

1. D 

2. A 

3. D 

4. C 

5. C 

6. A 

7. C 

8. A 

9. D 

10. B 

11. B 

12. D 

13. B 

14. B 

15. C 

16. D 

17. B 

18. A 

19. D 

20. A 

 

21. B 

22. A 

23. C 

24. D 

25. D 

26. C 

27. B 

28. C 

29. A 

30. A 

31. B 

32. B 

33. D 

34. C 

35. A 

36. D 

37. C 

38. B 

39. A 

40. C
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Lampiran 26 

LEMBAR VALIDASI OLEH PENILAI AHLI 

 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPA di SD Negeri 

Kedungpucang, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, 

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

 

No Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

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

A. Materi                     

1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal dalam 

kisi-kisi. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan jenis 

tes/bentuk soal yang dipergunakan. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

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

B. Konstruksi                      

5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, 

dan  tegas 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 

merupakan pernyataan yang diperlukan saja 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 

jawaban 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat  

negatif ganda 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari  

segi materi 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya  

jelas dan berfungsi 
        √ √ √          

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan  

"semua jawaban di atas salah/benar" dan 

sejenisnya 

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

13. Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu 

disusun berdasarkan urutan besar kecilnya 

angka atau  kronologisnya 

        √ √           
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No Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

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

14. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal  

sebelumnya 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya                      

15. Bahasa soal sudah komunikatif dan sesuai 

dengan jenjang pendidikan siswa. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Soal sudah menggunakan bahasa Indonesia 

baku. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku 

setempat/tabu. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 

kelompok kata yang sama, kecuali merupakan 

satu kesatuan pengertian. 

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

Catatan:  

Tegal, 2 Maret 2015 
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LEMBAR VALIDASI OLEH PENILAI AHLI 

 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester : V/ II 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPA di SD Negeri 

Kedungpucang, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, 

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

No Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

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

A. Materi                     

1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal dalam 

kisi-kisi. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan jenis 

tes/bentuk soal yang dipergunakan. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi                      

5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, 

dan  tegas 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

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

6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 

merupakan pernyataan yang diperlukan saja 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 

jawaban 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat  

negatif ganda 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau 

dari  segi materi 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya  

jelas dan berfungsi 
        √ √ √          

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan  

"semua jawaban di atas salah/benar" dan 

sejenisnya 

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

13. Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu 

disusun berdasarkan urutan besar kecilnya 

angka atau  kronologisnya 

        √ √           

14. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal  

sebelumnya √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

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

C. Bahasa/Budaya                      

15. Bahasa soal sudah komunikatif dan sesuai 

dengan jenjang pendidikan siswa. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Soal sudah menggunakan bahasa Indonesia 

baku. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku 

setempat/tabu. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 

kelompok kata yang sama, kecuali merupakan 

satu kesatuan pengertian. 

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

 

Catatan:  

Tegal, 2 Maret 2015 
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LEMBAR VALIDASI OLEH PENILAI AHLI 

 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPA di SD Negeri 

Kedungpucang, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, 

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

 

No Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

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

A. Materi                     

1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal dalam 

kisi-kisi. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan jenis 

tes/bentuk soal yang dipergunakan. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

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

B. Konstruksi                      

5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, 

dan  tegas 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 

merupakan pernyataan yang diperlukan saja 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 

jawaban 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat  

negatif ganda 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari  

segi materi 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya  

jelas dan berfungsi 
        √ √ √          

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan  

"semua jawaban di atas salah/benar" dan 

sejenisnya 

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

13. Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu 

disusun berdasarkan urutan besar kecilnya 

angka atau  kronologisnya 

        √ √           
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No Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

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

14. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal  

sebelumnya 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya                      

15. Bahasa soal sudah komunikatif dan sesuai 

dengan jenjang pendidikan siswa. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Soal sudah menggunakan bahasa Indonesia 

baku. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku 

setempat/tabu. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 

kelompok kata yang sama, kecuali merupakan 

satu kesatuan pengertian. 

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

Catatan:  

Purworejo, 30 Maret 2015 
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LEMBAR VALIDASI OLEH PENILAI AHLI 

 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester : V/ II 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPA di SD Negeri 

Kedungpucang, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, 

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

No Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

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

A. Materi                     

1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal dalam 

kisi-kisi. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan jenis 

tes/bentuk soal yang dipergunakan. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi                      

5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, 

dan  tegas 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

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

6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 

merupakan pernyataan yang diperlukan saja 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 

jawaban 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat  

negatif ganda 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau 

dari  segi materi 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya  

jelas dan berfungsi 
        √ √ √          

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan  

"semua jawaban di atas salah/benar" dan 

sejenisnya 

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

13. Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu 

disusun berdasarkan urutan besar kecilnya 

angka atau  kronologisnya 

        √ √           

14. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal  

sebelumnya √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

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

C. Bahasa/Budaya                      

15. Bahasa soal sudah komunikatif dan sesuai 

dengan jenjang pendidikan siswa. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Soal sudah menggunakan bahasa Indonesia 

baku. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku 

setempat/tabu. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 

kelompok kata yang sama, kecuali merupakan 

satu kesatuan pengertian. 

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

 

Catatan:  

Purworejo, 30  Maret 2015 
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LEMBAR VALIDASI OLEH PENILAI AHLI 

 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPA di SD Negeri 

Kedungpucang, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, 

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

 

No Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

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

A. Materi                     

1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal dalam 

kisi-kisi. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan jenis 

tes/bentuk soal yang dipergunakan. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

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

B. Konstruksi                      

5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, 

dan  tegas 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 

merupakan pernyataan yang diperlukan saja 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 

jawaban 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat  

negatif ganda 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari  

segi materi 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya  

jelas dan berfungsi 
        √ √ √          

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan  

"semua jawaban di atas salah/benar" dan 

sejenisnya 

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

13. Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu 

disusun berdasarkan urutan besar kecilnya 

angka atau  kronologisnya 

        √ √           
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No Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

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

14. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal  

sebelumnya 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya                      

15. Bahasa soal sudah komunikatif dan sesuai 

dengan jenjang pendidikan siswa. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Soal sudah menggunakan bahasa Indonesia 

baku. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku 

setempat/tabu. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 

kelompok kata yang sama, kecuali merupakan 

satu kesatuan pengertian. 

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

Catatan:  

Purworejo,     Maret 2015 
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LEMBAR VALIDASI OLEH PENILAI AHLI 

 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester : V/ II 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPA di SD Negeri 

Kedungpucang, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, 

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

No Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

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

A. Materi                     

1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal dalam 

kisi-kisi. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan jenis 

tes/bentuk soal yang dipergunakan. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi                      

5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, 

dan  tegas 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 



 

 

 

2
2
8 

No Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

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

6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 

merupakan pernyataan yang diperlukan saja 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 

jawaban 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat  

negatif ganda 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau 

dari  segi materi 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya  

jelas dan berfungsi 
        √ √ √          

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan  

"semua jawaban di atas salah/benar" dan 

sejenisnya 

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

13. Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu 

disusun berdasarkan urutan besar kecilnya 

angka atau  kronologisnya 

        √ √           

14. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal  

sebelumnya √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

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

C. Bahasa/Budaya                      

15. Bahasa soal sudah komunikatif dan sesuai 

dengan jenjang pendidikan siswa. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Soal sudah menggunakan bahasa Indonesia 

baku. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku 

setempat/tabu. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 

kelompok kata yang sama, kecuali merupakan 

satu kesatuan pengertian. 

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

 

Catatan:  

Purworejo,       Maret 2015 
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Lampiran 27 

 

TABULASI HASIL UJI VALIDITAS SOAL 

 

NO. NAMA 
NO. SOAL 

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

1.  Riyan Adi Cahyono 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 

2.  Achmad Tomi’ul Falach 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 

3.  Alful Laili 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

4.  Awalinda Putri Isyana 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

5.  Choirul Fahreza 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 

6.  Dian Widya Permana 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 

7.  Dwi Sha1iela Afanie 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 

8.  Fa1ian Jati Yudatama 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

9.  Humaira Zulzakia Ulaya 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

10.  Ircham Dwinanda W 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

11.  Luthfi Hanifah 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12.  M. Aldo Fahriansyah 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 

13.  M. Nur Azza 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

14.  Munnifunasih Ahmad 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

15.  Novalino Dwi Ardana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 

16.  Naufal Dzaky Kusuma 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

17.  Raditya Putra Perkasa 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

18.  Salma Fatichtur Rizqiya 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 

19.  Tegar Gayuh Pam1udi 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

20.  Vikri Fe1ian 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

21.  Wima Rangga Raditya 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

22.  Zaki Putra Utama 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 

23.  Rizki Choirul Nur M 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 

24.  Annisa Dwi Aulia 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 

25.  Dimas Candra Andika 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 
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NO. 
NO. SOAL 

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

1.  1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 

2.  1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 

3.  1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 

4.  1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

5.  1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 

6.  1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

7.  1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

8.  1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9.  1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 

10.  0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

11.  1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

12.  1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

13.  1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 

14.  1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

15.  1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

16.  1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 

17.  1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 

18.  1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

19.  1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 

20.  1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

21.  1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

22.  1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

23.  1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24.  1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 

25.  1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 
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Lampiran 28 

Rekapitulasi Uji Validitas Soal Tes Uji Coba dengan 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍= 0,396 

Taraf Signifikansi 0,05 dan n = 25 

Nomor 

Item 

Pearson 

Correlation 

Validitas Nomor 

item 

Pearson 

Correlation 

Validitas 

1 .686** Valid 21 .439* Valid 

2 .261 Tidak valid 22 .498* Valid 

3 .122
 

Tidak valid 23 .542** Valid 

4 .545** Valid 24 -.071 Tidak valid 

5 .512** Valid 25 .433* Valid 

6 .167 Tidak valid 26 .411* Valid 

7 .245
 

Tidak valid 27 .481* Valid 

8 .174 Tidak valid 28 .538** Valid 

9 .595** Valid 29 -.220 Tidak valid 

10 .642** Valid 30 .210 Tidak valid 

11 .421* Valid 31 .546** Valid 

12 .470* Valid 32 .561** Valid 

13 .409* Valid 33 .293 Tidak valid 

14 .302 Tidak valid 34 .582** Valid 

15 .482* Valid 35 .281 Tidak valid 

16 .400* Valid 36 .628** Valid 

17 .421* Valid 37 .411* Valid 

18 -.037 Tidak valid 38 .410* Valid 

19 .646** Valid 39 .622** Valid 

20 .410* Valid 40 .672** Valid 
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Lampiran 29 

OUTPUT SPSS VERSI 21 

UJI VALIDITAS SOAL 

Correlations Correlations 

  skortotal   Skortotal 

item1 

Pearson 

Correlation 
.686** 

item21 

Pearson 

Correlation 
.439* 

Sig. (2-

tailed) 
.000 

Sig. (2-

tailed) 
.028 

N 25 N 25 

item2 

Pearson 

Correlation 
.261 

item22 

Pearson 

Correlation 
498* 

Sig. (2-

tailed) 
.208 

Sig. (2-

tailed) 
.011 

N 25 N 25 

item3 

Pearson 

Correlation 
.122 

item23 

Pearson 

Correlation 
.542** 

Sig. (2-

tailed) 
.563 

Sig. (2-

tailed) 
.005 

N 25 N 25 

item4 

Pearson 

Correlation 
.545** 

item24 

Pearson 

Correlation 
-.071 

Sig. (2-

tailed) 
.005 

Sig. (2-

tailed) 
.735 

N 25 N 25 

item5 

Pearson 

Correlation 
.512** 

Item25 

Pearson 

Correlation 
.433* 

Sig. (2-

tailed) 
.009 

Sig. (2-

tailed) 
.031 

N 25 N 25 

item6 

Pearson 

Correlation 
.167 

Item26 

Pearson 

Correlation 
.411* 

Sig. (2-

tailed) 
.424 

Sig. (2-

tailed) 
.041 

N 25 N 25 

item7 

Pearson 

Correlation 
.245 

Item27 

Pearson 

Correlation 
.481* 

Sig. (2-

tailed) 
.238 

Sig. (2-

tailed) 
.015 

N 25 N 25 

item8 

Pearson 

Correlation 
.147 

Item28 

Pearson 

Correlation 
.538** 

Sig. (2-

tailed) 
.405 

Sig. (2-

tailed) 
.006 

N 25 N 25 

item9 

Pearson 

Correlation 
.595** 

Item29 

Pearson 

Correlation 
-.220 

Sig. (2-

tailed) 
.002 

Sig. (2-

tailed) 
.290 

N 25 N 25 
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Correlations Correlations 

  skortotal   Skortotal 

item10 

Pearson 

Correlation 
.642** 

Item30 

Pearson 

Correlation 
.210 

Sig. (2-

tailed) 
.001 

Sig. (2-

tailed) 
.313 

N 25 N 25 

item11 

Pearson 

Correlation 
.421* 

Item31 

Pearson 

Correlation 
.546** 

Sig. (2-

tailed) 
.036 

Sig. (2-

tailed) 
.005 

N 25 N 25 

item12 

Pearson 

Correlation 
.470* 

item32 

Pearson 

Correlation 
.561** 

Sig. (2-

tailed) 
.018 

Sig. (2-

tailed) 
.004 

N 25 N 25 

item13 

Pearson 

Correlation 
.409* 

item33 

Pearson 

Correlation 
.293 

Sig. (2-

tailed) 
.042 

Sig. (2-

tailed) 
.154 

N 25 N 25 

item14 

Pearson 

Correlation 
.302 

item34 

Pearson 

Correlation 
.582** 

Sig. (2-

tailed) 
.143 

Sig. (2-

tailed) 
.002 

N 25 N 25 

item15 

Pearson 

Correlation 
.482* 

Item35 

Pearson 

Correlation 
.281 

Sig. (2-

tailed) 
.015 

Sig. (2-

tailed) 
.174 

N 25 N 25 

item16 

Pearson 

Correlation 
.400* 

Item36 

Pearson 

Correlation 
.628** 

Sig. (2-

tailed) 
.048 

Sig. (2-

tailed) 
.001 

N 25 N 25 

item17 

Pearson 

Correlation 
.421* 

Item37 

Pearson 

Correlation 
.411* 

Sig. (2-

tailed) 
.036 

Sig. (2-

tailed) 
.041 

N 25 N 25 

item18 

Pearson 

Correlation 
-.037 

Item38 

Pearson 

Correlation 
.410* 

Sig. (2-

tailed) 
.861 

Sig. (2-

tailed) 
.042 

N 25 N 25 

item19 
Pearson 

Correlation 
.646** 

 
Item39 

Pearson 

Correlation 
.622** 



235 

 

 

2
3
5 

Correlations Correlations 

  skortotal   Skortotal 

Sig. (2-

tailed) 
.000 

Sig. (2-

tailed) 
.001 

N 25 N 25 

item20 

Pearson 

Correlation 
.410* 

Item40 

Pearson 

Correlation 
. 510** 

Sig. (2-

tailed) 
.042 

Sig. (2-

tailed) 
.000 

N 25 N 25 
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Lampiran 30 

 

OUTPUT UJI RELIABILITAS SOAL UJI COBA 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 25 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 25 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.865 40 
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Lampiran 31 

 

REKAPITULASI TINGKAT KESUKARAN SOAL 

No Soal valid B JS P KETERANGAN 

1 1 20 25 0.8 MUDAH 

2 4 21 25 0.84 MUDAH 

3 5 20 25 0.8 MUDAH 

4 9 18 25 0.72 MUDAH 

5 10 20 25 0.8 MUDAH 

6 11 23 25 0.92 MUDAH 

7 12 11 25 0.44 SEDANG 

8 13 8 25 0.32 SEDANG 

9 15 15 25 0.6 SEDANG 

10 16 11 25 0.44 SEDANG 

11 17 22 25 0.88 MUDAH 

12 19 17 25 0.68 SEDANG 

13 20 19 25 0.76 MUDAH 

14 21 24 25 0.96 MUDAH 

15 22 21 25 0.84 MUDAH 

16 23 16 25 0.64 SEDANG 

17 25 16 25 0.64 SEDANG 

18 26 15 25 0.6 SEDANG 

19 27 13 25 0.52 SEDANG 

20 28 12 25 0.48 SEDANG 

21 31 22 25 0.88 MUDAH 

22 32 12 25 0.48 SEDANG 

23 34 18 25 0.72 MUDAH 

24 36 20 25 0.8 MUDAH 

25 37 15 25 0.6 SEDANG 

26 38 7 25 0.28 SUKAR 

27 39 11 25 0.44 SEDANG 

28 40 18 25 0.72 MUDAH 



238 

 

 

  

2
3
8 

Lampiran 32 

 

REKAPITULASI DAYA BEDA SOAL 

Nomor Valid BA JA BB JB PA PB D KET 

1 1 13 13 7 12 1 0.58 0.42 BAIK 

2 4 13 13 8 12 1 0.67 0.33 CUKUP 

3 5 13 13 7 12 1 0.58 0.42 BAIK 

4 9 12 13 6 12 0.92 0.5 0.42 BAIK 

5 10 13 13 7 12 1 0.58 0.42 BAIK 

6 11 13 13 10 12 1 0.83 0.17 JELEK 

7 12 8 13 3 12 0.62 0.25 0.37 CUKUP 

8 13 6 13 2 12 0.46 0.17 0.29 CUKUP 

9 15 11 13 4 12 0.85 0.33 0.51 BAIK 

10 16 8 13 3 12 0.62 0.25 0.37 CUKUP 

11 17 13 13 9 12 1 0.75 0.25 CUKUP 

12 19 12 13 5 12 0.92 0.42 0.51 BAIK 

13 20 12 13 7 12 0.92 0.58 0.34 CUKUP 

14 21 13 13 11 12 1 0.92 0.08 JELEK 

15 22 13 13 8 12 1 0.67 0.33 CUKUP 

16 23 10 13 6 12 0.77 0.50 0.27 CUKUP 

17 25 10 13 6 12 0.77 0.5 0.27 CUKUP 

18 26 11 13 4 12 0.85 0.33 0.51 BAIK 

19 27 10 13 3 12 0.77 0.25 0.52 BAIK 

20 28 10 13 2 12 0.77 0.17 0.60 BAIK 

21 31 13 13 9 12 1 0.75 0.25 CUKUP 

22 32 10 13 2 12 0.77 0.17 0.60 BAIK 

23 34 12 13 6 12 0.92 0.5 0.42 BAIK 

24 36 12 13 8 12 0.92 0.67 0.26 CUKUP 

25 37 9 13 6 12 0.69 0.5 0.19 JELEK 

26 38 5 13 2 12 0.38 0.17 0.22 CUKUP 

27 39 9 13 2 12 0.69 0.17 0.53 BAIK 

28 40 13 13 5 12 1 0.42 0.58 BAIK 
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Lampiran 33 

DESKRIPTOR 

PEDOMAN OBSERVASI PELAKSANAAN GROUP INVESTIGATION 

DALAM PEMBELAJARAN 

1. Apersepsi 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 Apersepsi tanpa melibatkan siswa 

2 Apersepsi dengan melibatkan siswa tetapi hanya sebagian 

kecil yang telibat 

3 Apersepsi dengan melibatkan siswa tetapi hanya sebagian  

besar yang telibat 

4 Apersepsi dengan melibatkan seluruh siswa  

  

2. Menjelaskan materi pelajaran 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 Penjelasan sulit dimengerti dan tidak ada usaha untuk 

mengatasi kebingungan siswa 

2 Penjelasan sulit dimengerti dan ada usaha untuk mengatasi 

kebingungan siswa 

3 Penjelasan sulit dimengerti dan ada usaha untuk mengatasi 

kebingungan siswa secara efektif 

4 Penjelasan sudah jelas dan mudah dipahami siswa 

 

3. Pembagian tim dan pembagian tugas tim 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 Pembagian dan penjelasan tugas tim tidak dipahami siswa 

2 Pembagian kelompok jelas, tapi penjelasan tugas tim belum 

dapat dipahami siswa 

3 Pembagian kelompok jelas, tapi penjelasan tugas tim kurang 

dapat dipahami siswa 

4 Pembagian dan penjelasan tugas tim dapat dipahami siswa 

dengan jelas 
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4. Siswa mengerjakan tugas secara tim  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 Tidak ada kerjasama dalam mengerjakan tugas tim 

2 Ada sedikit kerjasama dalam mengerjakan tugas tim 

3 Hanya sebagian besar dari anggota tim yang mengerjakan 

tugas tim 

4 Siswa dalam setiap tim saling bekerja sama dalam 

mengerjakan tugas tim 

 

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

bertanya 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 Guru tidak mengawasi kerja tim dan tidak memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

2 Guru mengawasi kerja tim, tetapi tidak memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

3 Guru mengawasi kerja tim, dan kurang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

4 Guru mengawasi kerja tim dan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya 

 

6. Perwakilan dari setiap tim mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

a. Menjelaskan presentasi hasil pengerjaan LKS dengan runtut. 

b. Mempresentasikan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar 

c. Mempresentasikan hasil diskusi dengan lancar. 

d. Mempresentasikan di depan kelas dengan penyampaian yang jelas. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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7. Tim lain memberikan tanggapan 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 Tidak ada tim lain yang memberikan tanggapan 

2 Hanya 1 tim yang memberikan tanggapan 

3 Hanya sebagian besar tim yang memberikan tanggapan 

4 Tim lain yang memberikan tanggapan 

 

8. Guru bersama siswa membuat kesimpulan 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 Guru tidak menyimpulkan pembelajaran 

2 Guru menyimpulkan pembelajaran, tetapi tidak melibatkan 

siswa 

3 Guru menyimpulkan pembelajaran dan melibatkan siswa, 

tetapi kurang lengkap 

4 Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran dan 

lengkap 

 

9. Guru memberikan soal kuis dan menjelaskan cara mengerjakannya 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 Guru memberikan soal kuis, tapi tidak menjelaskan cara 

mengerjakannya 

2 Guru memberikan soal kuis dan menjelaskan cara 

mengerjakannya, tetapi tidak dipahami siswa 

3 Guru memberikan soal kuis dan menjelaskan cara 

mengerjakannya, tetapi kurang dipahami siswa 

4 Guru memberikan soal kuis dan menjelaskan cara 

mengerjakannya dan dipahami siswa 

 

10. Guru mengevaluasi hasil individu 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 
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Skor Penilaian Penjelasan 

1 Guru tidak melakukan evaluasi terhadap hasil kerja individu 

2 Guru melakukan evaluasi terhadap sebagian kecil hasil kerja 

individu 

3 Guru  melakukan evaluasi terhadap sebagian besar hasil 

kerja individu  

4 Guru  melakukan evaluasi terhadap seluruh hasil kerja 

individu  

 

11.  Guru memberikan penghargaan 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 Guru tidak memberikan penghargaan 

2 Guru memberikan penghargaan tanpa memperhatikan 

peningkatan kelompok 

3 Guru memberikan penghargaan tetapi kurang 

memperhatikan peningkatan kelompok 

4 Guru memberikan penghargaan berdasarkan peningkatan 

kelompok 
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Lampiran 34 

Lembar Pengamatan Model Pembelajaran Kooperatif 

Group Investigation (GI)  

di Kelas Eksperimen SD Negeri Kedungpucang 

 

Petunjuk 

Berilah tanda  untuk skor penilaian aspek yang diobservasi dengan benar dan 

jujur sesuai dengan yang dilihat saat pelaksanaan. 

 

Pertemuan 1 

No Aspek yang di observasi 
Skor Nilai 

butir 
ket 

1 2 3 4 

1 Apersepsi     3 1=A 

2 Menjelaskan materi pelajaran     4 2=B 

3 
Pembagian tim dan penjelasan tugas 

tim 
    4 3=C 

4 Siswa mengerjakan tugas secara tim     4 4=D 

5 

Guru mengawasi kerja tim dan 

memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

    4 5=E 

6 
Perwakilan tiap tim 

mempresentasikan hasil diskusinya 
    4 6=F 

7 Tim lain memberikan tanggapan     4 7=G 

8 
Guru bersama siswa membuat 

kesimpulan 
    3 8=H 

9 
Guru memberikan kuis dan 

menjelaskan cara mengerjakannya 
    3 9=I 

10 
Guru mengevaluasi hasil kerja 

individu 
    4 10=J 

11 Guru memberikan penghargaan     4 11=K 

 Jumlah  41  

 Rata-rata  3,73  
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Skor pelaksanaan GI = X 100% 

  

  Purworejo, 13 April 2015 
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Lembar Pengamatan Model Pembelajaran Kooperatif 

Group Investigation (GI)  

di Kelas Eksperimen SD Negeri Kedungpucang 

 

Petunjuk 

Berilah tanda  untuk skor penilaian aspek yang diobservasi dengan benar dan 

jujur sesuai dengan yang dilihat saat pelaksanaan. 

 

Pertemuan 2 

No Aspek yang di observasi 
Skor Nilai 

butir 
ket 

1 2 3 4 

1 Apersepsi     4 1=A 

2 Menjelaskan materi pelajaran     3 2=B 

3 
Pembagian tim dan penjelasan tugas 

tim 
    4 3=C 

4 Siswa mengerjakan tugas secara tim     4 4=D 

5 

Guru mengawasi kerja tim dan 

memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

    4 5=E 

6 
Perwakilan tiap tim 

mempresentasikan hasil diskusinya 
    4 6=F 

7 Tim lain memberikan tanggapan     3 7=G 

8 
Guru bersama siswa membuat 

kesimpulan 
    4 8=H 

9 
Guru memberikan kuis dan 

menjelaskan cara mengerjakannya 
    4 9=I 

10 
Guru mengevaluasi hasil kerja 

individu 
    4 10=J 

11 Guru memberikan penghargaan     4 11=K 

 Jumlah  42  

 Rata-rata  3,82  
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Skor pelaksanaan GI = X 100% 

  

  Purworejo, 17 April 2015  
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Lampiran 35 

 

TABULASI LEMBAR PENGAMATAN MODEL GROUP INVESTIGATION 

 

Pertemuan Aspek yang Diamati JUMLAH SKOR (%) Kriteria 

A B C D E F G H I J K 

1 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 41 93,18 Sangat Tinggi 

2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 42 95,45 Sangat Tinggi 

Rata-rata 3,5 3,5 4 4 4 4 3,5 3,5 3,5 4 4 41,5 94,32 Sangat Tinggi 
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Lampiran 36 

Lembar Penilaian Aktivitas Siswa Kelas Eksperimen 

DESKRIPTOR PENILAIAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA  

DALAM PEMBELAJARAN IPA DENGAN MODEL KOOPERATIF 

GROUP INVESTIGATION (GI) 

 

A. Mendengarkan guru saat menjelaskan materi 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Memperhatikan dengan seksama penjelasan guru. 

2. Membuat catatan ringkasan materi. 

3. Tidak bercanda dengan teman. 

4. Tidak mengganggu teman. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

B. Memperhatikan guru saat mendemonstrasikan perubahan lingkungan fisik 

terhadap daratan 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Memgamati dan memahami dengan seksama demonstrasi yang dilakukan 

oleh guru. 

2. Membuat catatan ringkasan materi. 

3. Tidak bercanda dengan teman. 

4. Tidak mengganggu teman. 
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Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

C. Kerjasama siswa berkelompok dalam menggali informasi tentang perubahan 

lingkungan fisik 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Tidak membedakan teman. 

2. Berdiskusi mencari solusi untuk memecahkan masalah. 

3. Saling menerima dan memberi pendapat antar anggota tim. 

4. Mengutamakan kepentingan tim. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

D. Ketekunan siswa menyelesaikan LKS 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1.  Siswa mencermati soal/tugas yang diberikan guru dalam LKS. 

2. Siswa menyelesaikan tugas bersama timnya. 

3. Siswa bekerja secara efektif. 

4. Siswa menyelesaikan tugas tepat waktu. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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E. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil pengerjaan LKS  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Paparan presentasi secara sistematis. 

2. Hasil diskusi yang dipresentasikan lengkap. 

3. Paparan presentasi lancar. 

4. Mempresentasikan di depan kelas dengan penyampaian yang jelas. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

F. Keberanian siswa mengemukakan pendapat/tanggapan 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Siswa mengemukakan pendapat tanpa ditunjuk guru. 

2. Siswa mengemukakan pendapat untuk memecahkan masalah. 

3. Siswa mengemukakan pendapat terhadap presentasi tim lain. 

4. Siswa mengemukakan pendapat secara logis. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

G. Kemampuan siswa dalam menindaklanjuti pengetahuan yang diperoleh. 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Siswa dapat merefleksi (mengingat kembali) materi yang telah dipelajari. 

2. Siswa dapat menyimpulkan materi yang dipelajari. 
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3. Siswa mencatat dan merangkum materi yang dipelajari. 

4. Siswa dapat menerapkan materi yang dipelajari dalam kehidupan nyata. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 37 

Lembar Penilaian Aktivitas Siswa Kelas Eksperimen 

LEMBAR PENILAIAN AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPA 

DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE GROUP INVESTIGATION (GI) 

 

Petunjuk 

Amatilah aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investgation, kemudian nilailah mereka dengan cara memberi tanda cek () pada kotak yang disediakan sesuai dengan deskriptor 

yang tampak. 

Pertemuan 1 

 

No Nama 

Aspek Yang Dinilai 

Jumlah 
Skor 

(%) 
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 

1.  Achmad Chusnul M                             22 78,57 

2.  Adytia Saputra                             21 75 

3.  Ambar Oktaviana                             25 89,29 

4.  Ana Mirchatun F                             27 96,43 

5.  Annisa narumalita                             26 92,86 



 

 

 

2
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No Nama 

Aspek Yang Dinilai 

Jumlah 
Skor 

(%) 
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 

6.  Asri Ardelia Putri                             26 92,86 

7.  Cholil Mahfud                             22 78,57 

8.  Daffa Maulana                             26 92,86 

9.  Dewi Kurnia sari                             27 96,43 

10.  Erika Riskiana                             28 100 

11.  Fadzilah Dyah KS                             23 82,14 

12.  Fahri Ardianto                             26 92,86 

13.  Ibnu Ido Rusdiyanto                             25 89,29 

14.  Intan Dyah Ayu O                             25 89,29 

15.  Isticharoh                             27 96,43 

16.  Muhammad Tsaqib A                             25 89,79 

17.  Nayla Kanza  C                             27 96,43 

18.  Rindhita Rizka Atilla                             25 89,29 
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Pertemuan 2 

 

No Nama 

Aspek Yang Dinilai 

Jumlah 
Skor 

(%) 
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 

1.  Achmad Chusnul M                             26 92,86 

2.  Adytia Saputra                             25 89,29 

3.  Ambar Oktaviana                             26 92,86 

4.  Ana Mirchatun F                             27 96,43 

5.  Annisa narumalita                             27 96,43 

6.  Asri Ardelia Putri                             26 92,86 

7.  Cholil Mahfud                             25 89,29 

8.  Daffa Maulana                             23 82,14 

9.  Dewi Kurnia sari                             26 92,86 

10.  Erika Riskiana                             26 92,86 

11.  Fadzilah Dyah KS                             26 92,86 

12.  Fahri Ardianto                             24 85,71 

13.  Ibnu Ido Rusdiyanto                             26 92,86 

14.  Intan Dyah Ayu O                             27 96,43 

15.  Isticharoh                             26 92,86 

16.  Muhammad Tsaqib A                             26 92,86 

17.  Nayla Kanza  C                             27 96,43 

18.  Rindhita Rizka Atilla                             27 96,43 
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Keterangan: 

A. Mendengarkan guru saat menerangkan materi 

B. Memperhatikan guru saat mendemonstrasikan perubahan lingkungan fisik 

terhadap daratan 

C. Kerjasama siswa berkelompok dalam menggali informasi tentang 

perubahan lingkungan fisik 

D. Ketekunan siswa menyelesaikan LKS 

E. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil pengerjaan LKS 

F. Keberanian siswa mengemukakan pendapat/tanggapan 

G. Kemampuan siswa dalam menindaklanjuti pengetahuan yang diperoleh 

 

 

Rumus untuk menentukan keaktifan siswa.  

𝑘𝑒𝑎𝑘𝑡𝑖𝑓𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 =  
𝐴+𝐵+𝐶+𝐷+𝐸+𝐹+𝐺

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎   𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑙
 × 100% 

 

 

 Purworejo, 17 April 2015 
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Lampiran 38  

 

 TABULASI DATA AKTIVITAS BELAJAR SISWA KELAS EKSPERIMEN  

 

No 
PERTEMUAN KE-1 PERTEMUAN KE-2 

skor 1 skor 2 SAS 1 SAS 2 
SAS 

TOTAL 

SAS 

RATA2 
A B C D E F G A B C D E F G 

1 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 22 26 78.57 92.86 171.43 85.71 

2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 21 25 75.00 89.29 164.29 82.14 

3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 25 26 89.29 92.86 182.14 91.07 

4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 27 27 96.43 96.43 192.86 96.43 

5 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 26 27 92.86 96.43 189.29 94.64 

6 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 26 26 92.86 92.86 185.71 92.86 

7 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 22 25 78.57 89.29 167.86 83.93 

8 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 26 23 92.86 82.14 175.00 87.50 

9 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 27 26 96.43 92.86 189.29 94.64 

10 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 28 26 100.00 92.86 192.86 96.43 

11 3 4 4 2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 23 26 82.14 92.86 175.00 87.50 

12 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 26 24 92.86 85.71 178.57 89.29 

13 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 25 26 89.29 92.86 182.14 91.07 

14 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 25 27 89.29 96.43 185.71 92.86 

15 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 27 26 96.43 92.86 189.29 94.64 

16 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 25 26 89.29 92.86 182.14 91.07 

17 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 27 27 96.43 96.43 192.86 96.43 
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No 
PERTEMUAN KE-1 PERTEMUAN KE-2 

skor 1 skor 2 SAS 1 SAS 2 
SAS 

TOTAL 

SAS 

RATA2 
A B C D E F G A B C D E F G 

18 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 25 27 89.29 96.43 185.71 92.86 

Jumlah                    1641.07 

Rata-rata                    91.17 
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Lampiran 39 

Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa Kelas Kontrol 

DESKRIPTOR PENILAIAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA  

DALAM PEMBELAJARAN IPA DENGAN MODEL KONVENSIONAL 

 

A. Mendengarkan guru saat menerangkan materi 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Memperhatikan dengan seksama penjelasan guru. 

2. Membuat catatan ringkasan materi. 

3. Tidak bercanda dengan teman. 

4. Tidak mengganggu teman. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

B. Memperhatikan guru saat mendemonstrasikan perubahan lingkungan fisik 

terhadap daratan 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Memgamati dan memahami dengan seksama demonstrasi yang dilakukan 

oleh guru. 

2. Membuat catatan ringkasan materi. 

3. Tidak bercanda dengan teman. 

4. Tidak mengganggu teman. 
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Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

C. Kerjasama siswa berkelompok dalam menggali informasi tentang perubahan 

lingkungan fisik 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Tidak membedakan teman. 

2. Berdiskusi mencari solusi untuk memecahkan masalah. 

3. Saling menerima dan memberi pendapat antar anggota tim. 

4. Mengutamakan kepentingan tim. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

D. Ketekunan siswa menyelesaikan LKS 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Siswa mencermati soal/tugas yang diberikan guru dalam LKS. 

2. Siswa menyelesaikan tugas bersama timnya. 

3. Siswa bekerja secara efektif. 

4. Siswa menyelesaikan tugas tepat waktu. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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E. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil pengerjaan LKS  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Paparan presentasi secara sistematis. 

2. Hasil diskusi yang dipresentasikan lengkap. 

3. Paparan presentasi lancar. 

4. Mempresentasikan di depan kelas dengan penyampaian yang jelas. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

F. Keberanian siswa mengemukakan pendapat/tanggapan 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Siswa mengemukakan pendapat tanpa ditunjuk guru. 

2. Siswa mengemukakan pendapat untuk memecahkan masalah. 

3. Siswa mengemukakan pendapat terhadap presentasi tim lain. 

4. Siswa mengemukakan pendapat secara logis. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

G. Kemampuan siswa dalam menindaklanjuti pengetahuan yang diperoleh. 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Siswa dapat merefleksi (mengingat kembali) materi yang telah dipelajari. 

2. Siswa dapat menyimpulkan materi yang dipelajari. 



261 

 

 

1
7
4
 

3. Siswa mencatat dan merangkum materi yang dipelajari. 

4. Siswa dapat menerapkan materi yang dipelajari dalam kehidupan nyata. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 40 

Lembar Penilaian Aktivitas Siswa Kelas Kontrol 

LEMBAR PENILAIAN AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPA 

DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KONVENSIONAL 

 

Petunjuk 

Amatilah aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran konvensional, kemudian nilailah 

mereka dengan cara memberi tanda cek () pada kotak yang disediakan sesuai dengan deskriptor yang tampak. 

Pertemuan 1 

 

No Nama 

Aspek Yang Dinilai 

Jumlah 
Skor 

(%) 
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 

1.  Wahyu Hidayat                             23 82,14 

2.  Ibnu Dwi Susilo                             22 78,57 

3.  Nafis Ghalib S                             19 67,86 

4.  Nina Lailatun N                             24 85,71 

5.  Nur  Fadila F                             24 85,71 

6.  Nurul Chakimah                             25 89,29 

7.  Panggih Tri S                             23 82,14 
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No Nama 

Aspek Yang Dinilai 

Jumlah 
Skor 

(%) 
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 

8.  Rafi Andre H                             23 82,14 

9.  Raihan Dwi A                             21 75 

10.  Sugita Sekar A                             22 78,57 

11.  Salsabila Nafi’ah                             23 82,14 

12.  Sanatalia Senja                             27 96,43 

13.  Talitha Zuhro R                             25 89,29 

14.  Umi Khariroh                             23 82,14 

15.  Vera Amalia                             24 85,71 

16.  Wisnu Prasetyo                             22 78,57 

17.  Amanda C.                             23 82,14 

18.  Najma Aisyah N                             26 92,86 
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Pertemuan 2 

 

No Nama 

Aspek Yang Dinilai 

Jumlah 
Skor 

(%) 
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 

1.  Wahyu Hidayat                             24 85,71 

2.  Ibnu Dwi Susilo                             22 78,57 

3.  Nafis Ghalib S                             23 82,14 

4.  Nina Lailatun N                             21 75 

5.  Nur  Fadila F                             24 85,71 

6.  Nurul Chakimah                             24 85,71 

7.  Panggih Tri S                             23 82,14 

8.  Rafi Andre H                             21 75 

9.  Raihan Dwi A                             18 64,29 

10.  Sugita Sekar A                             26 92,86 

11.  Salsabila Nafi’ah                             26 92,86 

12.  Sanatalia Senja                             26 92,86 

13.  Talitha Zuhro R                             25 89,29 

14.  Umi Khariroh                             22 78,57 

15.  Vera Amalia                             27 96,43 

16.  Wisnu Prasetyo                             21 75 

17.  Amanda C.                             22 78,57 

18.  Najma Aisyah N                             25 89,29 
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Keterangan: 

A. Mendengarkan guru saat menerangkan materi 

B. Memperhatikan guru saat mendemonstrasikan perubahan lingkungan fisik 

terhadap daratan 

C. Kerjasama siswa berkelompok dalam menggali informasi tentang 

perubahan lingkungan fisik 

D. Ketekunan siswa menyelesaikan LKS 

E. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil pengerjaan LKS 

F. Keberanian siswa mengemukakan pendapat/tanggapan 

G. Kemampuan siswa dalam menindaklanjuti pengetahuan yang diperoleh 

 

Rumus untuk menentukan keaktifan siswa.  

𝑘𝑒𝑎𝑘𝑡𝑖𝑓𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 =  
𝐴+𝐵+𝐶+𝐷+𝐸+𝐹+𝐺

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎   𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 100% 

 

 

 Purworejo, 16 April 2015 

   



 

 

 

2
6
6 

Lampiran 41 

  

TABULASI DATA AKTIVITAS BELAJAR SISWA KELAS KONTROL 

 

No 
PERTEMUAN KE-1 PERTEMUAN KE-2 

skor 1 skor 2 SAS 1 SAS 2 
SAS 

TOTAL 

SAS 

RATA2 
A B C D E F G A B C D E F G 

1 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 23 24 82.14 85.71 167.86 83.93 

2 1 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 4 3 3 22 22 78.57 78.57 157.14 78.57 

3 1 3 3 3 4 3 3 2 4 4 2 4 4 3 19 23 67.86 82.14 150.00 75.00 

4 4 4 4 2 4 3 4 3 3 4 2 4 2 3 24 21 85.71 75.00 160.71 80.36 

5 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 2 4 3 3 24 24 85.71 85.71 171.43 85.71 

6 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 25 24 89.29 85.71 175.00 87.50 

7 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 2 4 4 4 23 23 82.14 82.14 164.29 82.14 

8 2 4 4 3 4 2 4 2 4 3 3 4 1 4 23 21 82.14 75.00 157.14 78.57 

9 2 4 3 3 4 1 4 2 3 3 2 4 1 3 21 18 75.00 64.29 139.29 69.64 

10 3 3 4 3 4 1 4 4 3 4 3 4 4 4 22 26 78.57 92.86 171.43 85.71 

11 4 4 3 1 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 23 26 82.14 92.86 175.00 87.50 

12 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 27 26 96.43 92.86 189.29 94.64 

13 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 25 25 89.29 89.29 178.57 89.29 

14 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 3 4 1 4 23 22 82.14 78.57 160.71 80.36 

15 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 24 27 85.71 96.43 182.14 91.07 

16 2 4 3 3 4 2 4 2 3 3 3 4 2 4 22 21 78.57 75.00 153.57 76.79 

17 4 4 4 3 4 1 4 3 4 3 2 4 2 4 23 22 82.14 78.57 160.71 80.36 
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No 
PERTEMUAN KE-1 PERTEMUAN KE-2 

skor 1 skor 2 SAS 1 SAS 2 
SAS 

TOTAL 

SAS 

RATA2 
A B C D E F G A B C D E F G 

18 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 26 25 92.86 89.29 182.14 91.07 

Jumlah                    1498.21 

Rata-rata                    83.23 
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Lampiran 42 

SOAL PILIHAN GANDA 

Nama Sekolah  :   SD Negeri Kedungpucang 

  Mata Pelajaran :   Ilmu Pengetahuan Alam 

  Kelas/ Semester :   IV/ 2 

Materi  :   Perubahan Lingkungan Fisik 

  Waktu   :   20 menit 

  

Petunjuk Umum: 

1. Berdo’alah terlebih dahulu sebelum mengerjakan! 

2. Tulislah identitasmu disudut kanan atas pada soal! 

3. Bacalah setiap soal dengan benar dan teliti! 

4. Dahulukan mengerjakan soal yang kamu anggap mudah! 

5. Teliti kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada guru! 

 

Berilah tanda silang (X) pada pilihan a, b, c atau d pada jawaban yang 

paling tepat! 

1. Pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang laut disebut .... 

a. sedimentasi 

b. erosi 

c. reboisasi 

d. abrasi

2. Saat berselancar di laut, peselancar harus memperhatikan .... 

a. besar kecilnya gelombang laut 

b. besar kecilnya angin 

c. tinggi rendahnya permukaan laut 

d. besar kecilnya arus 

3. Berikut adalah benda yang terbawa aliran air yang kemudian 

diendapkan saat erosi kecuali .... 

a. pasir 

b. tanah 

c. karang 

d. batu 
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4. Teriknya cahaya matahari di musim kemarau dapat menyebabkan tanah 

atau batuan mengalami .... 

a. pengerasan 

b. pengerutan 

c. keretakan 

d. pemuaian

5. Salah satu contoh peristiwa yang terjadi akibat adanya abrasi yaitu .... 

a. bertambahnya ikan dilaut 

b. permukaan pantai bertambah tinggi 

c. keanekaragaman laut berkurang 

d. batu karang terkikis 

6. Upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya longsor 

diantaranya yaitu .... 

a. membuat tanggul 

b. membuat daerah resapan air 

c. tidak menebang pohon secara liar 

d. penanaman pohon bakau 

7. Di wilayah perkotaan hampir seluruh permukaan tertutup semen dan 

beton. Hal ini mengakibatkan daerah resapan air menjadi sedikit dan 

berpotensi terjadinya .... 

a. tanah longsor 

b. banjir 

c. abrasi 

d. sedimentasi

8. Tanah yang tidak ditanami tumbuhan akan berpotensi terjadi .... 

a. abrasi 

b. tsunami 

c. erosi 

d. sedimentasi

9. Perhatikan gambar dibawah ini! 

     

      (1)   (2)     (3)         (4) 

Gambar yang menunjukkan manfaat adanya reboisasi adalah .... 

a. (1) 

b. (2) 

c. (3) 

d. (4)
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10. Perhatikan tabel berikut ini! 

No Upaya yang dilakukan 

1 Penanaman pohon bakau 

2 Reboisasi 

3 Drainase 

4 Terasering 

Perilaku diatas yang merupakan upaya penanggulangan tanah longsor 

adalah nomor .... 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 4 

c. 1 dan 3 

d. 3 dan 4 

11. Perhatikan gambar dibawah ini! 

Faktor yang mempengaruhi keadaan tanah 

seperti gambar disamping yaitu.... 

 

 

a. air hujan 

b. gelombang laut 

c. angin 

d. cahaya matahari 

12. Badai di daratan dapat mengikis tanah dan menghancurkan apa saja 

yang ada di permukaan tanah. Hal ini termasuk perubahan fisik daratan 

yang disebabkan oleh .... 

a. air 

b. angin 

c. erosi 

d. abrasi

13. Berikut ini merupakan akibat dari hujan yaitu .... 

a. badai topan dan erosi 

b. badai topan dan banjir 

c. kekeringan dan abrasi 

d. tumbangnya pohon dan longsor 
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14. Hujan dapat mengakibatkan permukaan tanah menjadi .... 

a. basah dan berlumut 

b. keras dan licin 

c. basah dan licin 

d. licin dan berlumut

15. Akibat yang ditimbulkan karena adanya banjir kecuali .... 

a. rusaknya sarana prasarana 

b. gangguan kesehatan 

c. terkikisnya batu karang 

d. putusnya jalur transportasi 

16. Berikut ini dampak yang ditimbulkan akibat abrasi yaitu .... 

a. luas daratan dan lautan seimbang 

b. luas lautan berkurang 

c. luas daratan bertambah 

d. luas daratan berkurang 

17. Ombak terbentuk akibat gaya dorongan dari .... 

a. air ditengah laut 

b. angin yang menggerakkan air laut 

c. dasar laut 

d. bulan purnama 

18. Tingginya curah hujan yang terjadi pada wilayah gundul berpotensi terjadinya 

.... 

a. banjir 

b. tanah longsor 

c. erosi 

d. sedimentasi

19. Pengaruh yang ditimbulkan akibat abrasi yaitu .... 

a. bertambahnya biota laut 

b. gundukan pasir di daratan semakin bertambah 

c. rusaknya terumbu karang 

d. terkikisnya batu karang 

20. Upaya yang dilakukan manusia melalui penanaman pohon bakau 

dimaksudkan untuk menanggulangi terjadinya .... 

a. longsor 

b. banjir 

c. pengikisan pantai 

d. sedimentasi

 

----------selamat mengerjakan---------- 
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Lampiran 43 

LEMBAR KUNCI JAWABAN SOAL PRETEST-POSTTEST 

 

Nama Sekolah  :   SD Negeri Kedungpucang 

  Mata Pelajaran :   Ilmu Pengetahuan Alam 

  Kelas/ Semester :   IV/ 2 

Materi  :   Perubahan Lingkungan Fisik  

  Waktu   :   20 menit 

 

Pilihan Ganda 

1. D 

2. A 

3. C 

4. C 

5. D 

6. C 

7. B 

8. C 

9. D 

10. B 

11. B 

12. B 

13. B 

14. C 

15. C 

16. D 

17. B 

18. B 

19. D 

20. C 
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Lampiran 44 

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UPT DIKBUDPORA KECAMATAN BENER 

SD NEGERI KEDUNGPUCANG 
Alamat: Jalan Magelang KM 10 Purworejo 54183 Telp. 0275-324278 

 

 

DAFTAR NILAI PRETEST SISWA KELAS EKSPERIMEN (IV A) 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

NO Nama Siswa Nilai 

1 Achmad Chusnul M 30 

2 Adytia Saputra 50 

3 Ambar Oktaviana 50 

4 Ana Mirchatun F 70 
5 Annisa narumalita 85 
6 Asri Ardelia Putri 55 

7 Cholil Mahfud 40 

8 Daffa Maulana 35 

9 Dewi Kurnia sari 40 

10 Erika Riskiana 45 
11 Fadzilah Dyah KS 30 
12 Fahri Ardianto 45 

13 Ibnu Ido Rusdiyanto 50 

14 Intan Dyah Ayu O 55 

15 Isticharoh 30 

16 Muhammad Tsaqib A 65 

17 Nayla Kanza  C 60 
18 Rindhita Rizka Atilla 65 

 

Mengetahui, 
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Lampiran 45 

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UPT DIKBUDPORA KECAMATAN BENER 

SD NEGERI KEDUNGPUCANG 
Alamat: Jalan Magelang KM 10 Purworejo 54183 Telp. 0275-324278 

 

 

DAFTAR NILAI PRETEST SISWA KELAS KONTROL (IV B) 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

NO Nama Siswa Nilai 

1 Wahyu Hidayat 25 

2 Ibnu Dwi Susilo 70 

3 Nafis Ghalib S 60 

4 Nina Lailatun N 40 
5 Nur  Fadila F 75 
6 Nurul Chakimah 45 

7 Panggih Tri S 45 

8 Rafi Andre H 60 

9 Raihan Dwi A 65 

10 Sugita Sekar A 40 
11 Salsabila Nafi’ah 85 
12 Sanatalia Senja 65 

13 Talitha Zuhro R 80 

14 Umi Khariroh 80 

15 Vera Amalia 40 

16 Wisnu Prasetyo 55 

17 Amanda C. 55 
18 Najma Aisyah N 40 

 

Mengetahui, 
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Lampiran 46 

 

PERHITUNGAN MANUAL 

CARA MEMBUAT TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI 

DATA PRETEST IPA SISWA 

  

a. Kelas Eksperimen 

Diketahui: N = 18 

1. Menentukan Nilai Tertinggi (H) dan Nilai Terendah (L) 
H = 80 dan L= 30 

2. Menentukan Range (R) dengan Rumus R = H – L  
R = 80  – 30 

R = 50 

3. Menentukan banyaknya kelas (K) dengan Rumus K = 1 + 3,3 (Log N) 

K= 1 + 3,3 log N 

= 1+ 3,3 log 18 

= 1+ 4,142 

= 5,142 (dibulatkan menjadi 5) 

4. Menentukan panjang kelas dengan Rumus P = R/K 

P = R/K 

 = 50/5 

 = 10 

Jadi, batas bawah   = 30 

Panjang kelas   = 10  

 

b. Kelas Kontrol 

Diketahui N = 18 

1. Menentukan Nilai Tertinggi (H) dan Nilai Terendah (L) 
H = 85 dan L= 25 

2. Menentukan Range (R) dengan Rumus R = H – L  
R = 85 – 25 

R = 60 

3. Menentukan banyaknya kelas (K) dengan Rumus K = 1 + 3,3 (Log N) 

K = 1 + 3,3 Log N 

K = 1 + 3,3 Log 18 

 = 1+ 4,142 

 = 5,142 (dibulatkan menjadi 5) 

4. Menentukan panjang kelas dengan Rumus P = R/K 

P = R/K 

= 60/6 

= 10 (dibulatkan menjadi 10) 

Jadi, batas bawah   = 25 

Panjang kelas   = 10 
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HASIL UJI ONE SAMPLE T TEST DATA AWAL (PRETEST) 

 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Pretest 18 56.94 17.076 4.025 

 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 50 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pretest 1.725 17 .103 6.944 -1.55 15.44 
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UPT DIKBUDPORA KECAMATAN BENER 

SD NEGERI KEDUNGPUCANG 
Alamat: Jalan Magelang KM 10 Purworejo 54183 Telp. 0275-324278 

 

 

DAFTAR NILAI POSTTEST SISWA KELAS EKSPERIMEN (IV A) 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

NO Nama Siswa Nilai 

1 Achmad Chusnul M 85 

2 Adytia Saputra 80 

3 Ambar Oktaviana 85 

4 Ana Mirchatun F 95 
5 Annisa narumalita 90 
6 Asri Ardelia Putri 90 

7 Cholil Mahfud 85 

8 Daffa Maulana 80 

9 Dewi Kurnia sari 85 

10 Erika Riskiana 85 
11 Fadzilah Dyah KS 75 
12 Fahri Ardianto 100 

13 Ibnu Ido Rusdiyanto 75 

14 Intan Dyah Ayu O 85 

15 Isticharoh 90 

16 Muhammad Tsaqib A 95 

17 Nayla Kanza  C 90 
18 Rindhita Rizka Atilla 95 

 

Mengetahui, 
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UPT DIKBUDPORA KECAMATAN BENER 

SD NEGERI KEDUNGPUCANG 
Alamat: Jalan Magelang KM 10 Purworejo 54183 Telp. 0275-324278 

 

 

DAFTAR NILAI POSTTEST SISWA KELAS KONTROL (IV B) 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

NO Nama Siswa Nilai 

1 Wahyu Hidayat 70 

2 Ibnu Dwi Susilo 90 

3 Nafis Ghalib S 80 

4 Nina Lailatun N 80 
5 Nur  Fadila F 90 
6 Nurul Chakimah 70 

7 Panggih Tri S 80 

8 Rafi Andre H 85 

9 Raihan Dwi A 85 

10 Sugita Sekar A 70 
11 Salsabila Nafi’ah 95 
12 Sanatalia Senja 75 

13 Talitha Zuhro R 75 

14 Umi Khariroh 80 

15 Vera Amalia 75 

16 Wisnu Prasetyo 75 

17 Amanda C. 85 
18 Najma Aisyah N 85 

 

Mengetahui, 
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PERHITUNGAN MANUAL 

CARA MEMBUAT TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI 

DATA POSTTEST IPA SISWA 

 

a. Kelas Eksperimen 

Diketahui: N = 18 

1. Menentukan Nilai Tertinggi (H) dan Nilai Terendah (L) 
H = 100 dan L= 75 

2. Menentukan Range (R) dengan Rumus R = H – L  
R = 100  – 75 

R = 25 

3. Menentukan banyaknya kelas (K) dengan Rumus K = 1 + 3,3 (Log N) 

K= 1+ 3,3 log N 

= 1+ 3,3 log 18 

= 1+ 4,142 

 = 5,142 (dibulatkan menjadi 5) 

4. Menentukan panjang kelas dengan Rumus P = R/K 

P= R/K  

= 25/5 

= 5 

Jadi, batas bawah   = 75 

Panjang kelas   = 5 

 

b. Kelas Kontrol 

Diketahui N = 18 

1. Menentukan Nilai Tertinggi (H) dan Nilai Terendah (L) 
H = 95 dan L= 70 

2. Menentukan Range (R) dengan Rumus R = H – L  
R = 95 – 70 

R = 25 

3. Menentukan banyaknya kelas (K) dengan Rumus K = 1 + 3,3 (Log N) 

K = 1 + 3,3 Log N 

K = 1 + 3,3 Log 18 

 = 1+ 4,142 

 = 5,142 (dibulatkan menjadi 5) 

4. Menentukan panjang kelas dengan Rumus P = R/K 

P= R/K 

= 25/5 

= 5 

Jadi, batas bawah  = 70 

Panjang kelas   = 5 



280 

 

 

2
8
0 

Lampiran 51 
 

HASIL UJI NORMALITAS DATA AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Eksperimen 18 100.0% 0 0.0% 18 100.0% 

Kontrol 18 100.0% 0 0.0% 18 100.0% 
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Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Eksperimen .157 18 .200
*
 .927 18 .169 

Kontrol .117 18 .200
*
 .983 18 .975 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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HASIL UJI NORMALITAS DATA HASIL BELAJAR SISWA 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Eksperimen 18 100.0% 0 0.0% 18 100.0% 

Kontrol 18 100.0% 0 0.0% 18 100.0% 
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Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Eksperimen .167 18 .200
*
 .947 18 .383 

Kontrol .152 18 .200
*
 .940 18 .294 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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HASIL UJI HOMOGENITAS DATA AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Skor   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3.146 1 34 .085 

 

 

 

ANOVA 

Skor   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 566.916 1 566.916 18.818 .000 

Within Groups 1024.290 34 30.126   

Total 1591.206 35    
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HASIL UJI HOMOGENITAS DATA HASIL BELAJAR SISWA 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Posttest   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.088 1 34 .769 

 

 

ANOVA 

Posttest   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 400.000 1 400.000 7.859 .008 

Within Groups 1730.556 34 50.899   

Total 2130.556 35    
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HASIL UJI INDEPENDENT SAMPLE T TEST AKTIVITAS BELAJAR 

SISWA 

 

 

 

Group Statistics 

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Skor 
Eksperimen 18 91.1706 4.35192 1.02576 

Kontrol 18 83.2339 6.42753 1.51498 

 
Independent Samples Test 

 Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

taile
d) 

Mean 
Differen

ce 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Skor 

Equal 
variances 
assumed 

3.146 .085 4.338 34 .000 7.93667 1.82958 4.21852 11.65481 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  4.338 29.880 .000 7.93667 1.82958 4.19954 11.67379 
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HASIL UJI INDEPENDENT SAMPLE T TEST HASIL BELAJAR SISWA 

 

 

Group Statistics 

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Posttest 
Eksperimen 18 86.94 6.890 1.624 

Kontrol 18 80.28 7.371 1.737 

 
Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Posttest 

Equal 
variances 
assumed 

.088 .769 2.803 34 .008 6.667 2.378 1.834 11.500 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  2.803 33.846 .008 6.667 2.378 1.833 11.500 
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HASIL UJI ONE SAMPLE T TEST 

AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

 

 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Skor 18 91.1706 4.35192 1.02576 

 

 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 83.23 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Skor 7.741 17 .000 7.94056 5.7764 10.1047 
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HASIL UJI ONE SAMPLE T TEST 

HASIL BELAJAR SISWA 

 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Posttest 18 86.94 6.890 1.624 

 

 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 80.28 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Posttest 4.104 17 .001 6.664 3.24 10.09 
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DOKUMENTASI 

PEMBELAJARAN GROUP INVESTIGATION 

 

 

          

 Mengidentifikasikan topik  Merencanakan tugas 

 

 

           
 Melaksanakan investigasi  Menyiapkan laporan akhir 

 

 

           
 Mempresentasikan laporan akhir  Evaluasi 

 

 

 

 

 



291 

 

 

2
9
1 

Lampiran 60 

 

UJI COBA SOAL 

SD NEGERI KALIURIP 

 

  
 

 

PRETEST DAN POSTTEST 

SD NEGERI KEDUNGPUCANG 
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