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ABSTRAK 
 

Zakiyah, Lu’luatuz.2016. Keefektifan Model Pembelajaran Group Investigation 

terhadap Hasil Belajar IPA Materi Cahaya Siswa Kelas V SDN Gugus 

Wisang Geni Kota Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Dosen 

Pembimbing: Dr. Sri Sulistyorini, M.Pd., Desi Wulandari, S.Pd., M.Pd. 

 

Hasil belajar IPA di SDN Gugus Wisang Geni masih rendah, diketahui 

bahwa penggunaan model pembelajaran yang kurang variatif, belum terlihat 

kemampuan interperonal siswa, serta kurangnya tingkat berpikir kritis siswa. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan model Group 

Investigation lebih efektif dibandingkan dengan model konvensional terhadap 

hasil belajar IPA materi cahaya siswa kelas V SDN Gugus Wisang Geni Kota 

Semarang?. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keefektifan model Group 

Investigation terhadap hasil belajar IPA materi cahaya siswa kelas V SDN Gugus 

Wisang Geni Kota Semarang.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah quasi experimental (eksperimen 

semu) dengan desain nonequivalent control group design. Sampel penelitian ini 

adalah kelas VB SDN Karangayu 02 sebagai kelas eksperimen dan kelas V SDN 

Tawang Mas 02 sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data hasil belajar 

menggunakan tes pilihan ganda dan uraian. Data hasil belajar dianalisis dengan 

uji-t dan uji gain. 

Hasil analisis data pretes menunjukkan t hitung< t tabel (0,036<2,002) 

dengan signifikansi (0,972> 0,05) yang berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata 

skor pretest antara kedua sampel. Hasil analisis data posttest menunjukkan bahwa 

t hitung>tabel (3,258>2,002) dengan signifikansi (0,002 < 0,05) yang berarti 

terdapat perbedaan rata-rata skor posttest kelas eksperimen dan kontrol, dengan 

perbedaan rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi yaitu sebesar 5,50. Besar 

peningkatan rata-rata gain ternormalisasi pada kelas eksperimen sebesar 0,41 

(sedang), sedangkan pada kelas kontrol sebesar 0,29 (rendah). Hasil tersebut 

memberikan kesimpulan bahwa model Group Investigation lebih efektif 

dibandingkan model konvensional. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa model Group 

Investigation efektif terhadap hasil belajar IPA materi cahaya pada siswa kelas V 

SDN Gugus Wisang Geni Kota Semarang. Saran yang dapat disampaikan kepada 

guru, hendaknya memilih model yang dapat mengaktifkan siswa sehingga 

pembelajaran dapat berlangsung dua arah. Bagi siswa, hendaknya lebih aktif 

dalam berpartisipasi supaya pembelajaran lebih bermakna. Penelitian ini 

diharapkan dapat menjadikan model Group Investigation sebagai alternatif 

pemilihan model inovatif dalam meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas 

V SDN Gugus Wisang Geni Kota Semarang. 

 

Kata kunci: Group Investigation, Hasil belajar, IPA, Keefektifan 

 



 
 

ix 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ..................................................... ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................ iii 

PENGESAHAN KELULUSAN .................................................................... iv 

MOTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................... v 

PRAKATA ...................................................................................................... vi 

ABSTRAK ...................................................................................................... viii 

DAFTAR ISI ................................................................................................... ix 

DAFTAR TABEL .......................................................................................... xiii 

DAFTAR BAGAN .......................................................................................... xv 

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xvi 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................  xvii 

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang Masalah ..................................................................... 1 

1.2 Identifikasi Masalah ........................................................................... 9 

1.3 PembatasanMasalah ............................................................................ 9 

1.4 PerumusanMasalah ............................................................................. 10 

1.5 Tujuan Penelitian ................................................................................ 10 

1.6 Manfaat Penelitian .............................................................................. 11 

1.6.1 Manfaat Teoretis ................................................................................. 11 

1.6.2 Manfaat Praktis ................................................................................... 11 

1.7  Definisi Operasional ........................................................................... 12 

BAB II KAJIAN PUSTAKA ......................................................................... 14 

2.1 Kajian Teori ........................................................................................ 14 

2.1.1 Hakikat Belajar ................................................................................... 14 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran ......................................................................... 16 

2.1.3 Hasil Belajar ....................................................................................... 20 

2.1.4 Hakikat Pembelajaran IPA ................................................................. 22 



 
 

x 
 

2.1.4.1 Pengertian ........................................................................................... 22 

2.1.4.2 Pembelajaran IPA di SD ..................................................................... 26 

2.1.5 Model Pembelajaran ........................................................................... 29 

2.1.6 Model Konvensional........................................................................... 30 

2.1.6.1 Kelebihan Model Konvensional ......................................................... 30 

2.1.6.2 Kekurangan ModelKonvensional ....................................................... 31 

2.1.7 Model Pembelajaran Kooperatif ......................................................... 31 

2.1.7.1  Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif ....................................... 31 

2.1.7.2  Karakteristik Pembelajaran Kooperatif .............................................. 32 

2.1.7.3 Prinsip-prinsip Model Pembelajaran Kooperatif ................................ 33 

2.1.8 Model Group Investigation ................................................................ 35 

2.1.8.1 Pengertian Model Group Investigation .............................................. 35 

2.1.8.2 Tahapan-tahapan Model Group Investigation .................................... 37 

2.1.8.3  Kelebihan dan Kekurangan Model Group Investigation .................... 38 

2.1.9 Perbedaan Model GI dan ModelKonvensional .................................. 39 

2.1.10 Teori Belajar yang Mendasari Model Pembelajaran GI ..................... 40 

2.1.11 Penerapan Model Pembelajaran GI pada Materi Cahaya ................... 41 

2.2 Kajian Empiris .................................................................................... 44 

2.3  Kerangka Berpikir .............................................................................. 49 

2.4 Hipotesis Penelitian ............................................................................ 52 

BAB III METODE PENELITIAN ............................................................... 53 

3.1 Jenisdan Desain Penelitian ................................................................. 53 

3.2 Prosedur Penelitian ............................................................................. 55 

3.2.1 Tahap Persiapan .................................................................................. 55 

3.2.2 Tahap Pelaksanaan ............................................................................. 56 

3.2.3 Tahap Akhir Penelitian ....................................................................... 56 

3.3 Subyek, Lokasi, dan Waktu Penelitian ............................................... 57 

3.3.1 Subjek Penelitian ................................................................................ 57 

3.3.2 Lokasi Penelitian ................................................................................ 57 

3.3..3  Waktu Penelitian................................................................................. 57 

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian .......................................................... 57 



 
 

xi 
 

3.4.1 Populasi Penelitian ............................................................................. 57 

3.4.2 Sampel Penelitian ............................................................................... 58 

3.5 Variabel Penelitian ............................................................................. 59 

3.5.1  Variabel Bebas .................................................................................... 59 

3.5.2 Variabel Terikat .................................................................................. 59 

3.6 Teknik Pengumpulan Data ................................................................. 59 

3.6.1   Dokumentasi ....................................................................................... 60 

3.6.2 Observasi ............................................................................................ 60 

3.6.3 Catatan Lapangan ............................................................................... 60 

3.6.4  Tes ...................................................................................................... 61 

3.7  Uji Coba Instrumen Penelitian ........................................................... 61 

3.7.1  Uji Validitas ........................................................................................ 62 

3.7.2 Uji Reliabilitas .................................................................................... 65 

3.7.3 Uji Taraf Kesukaran ........................................................................... 68 

3.7.4 Uji Daya Beda .................................................................................... 71 

3.8  Analisis Data....................................................................................... 75 

3.8.1      Uji Prasayarat Analisis ....................................................................... 75 

3.8.1.1   Uji Normalitas Data Awal .................................................................. 76 

3.8.1.2   Uji Homogenitas Data Awal ............................................................... 77 

3.8.1.3  Uji Kesamaan Rata-rata ...................................................................... 78 

3.8.2  Uji Analisis Data Akhir ...................................................................... 79 

3.8.2.1  Uji Normalitas Data Akhir ................................................................. 80 

3.8.2.2 Uji Homogenitas Data Akhir .............................................................. 81 

3.8.2.3   Uji Hipotesis ...................................................................................... 82 

3.8.3  UjiGain Score ..................................................................................... 83 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .............................. 85 

4.1 Hasil Penelitian ................................................................................... 85 

4.1.1 Uji Prasayat Analisis .......................................................................... 85 

4.1.1.1 Uji Normalitas Data Tes Awal ........................................................... 85 

4.1.1.2 Uji Homogenitas Data Tes Awal ........................................................ 87 

4.1.1.3 Uji Kesamaan Rata-rata Data Tes Awal ............................................. 88 



 
 

xii 
 

4.1.2 Uji Analisis Data Akhir ...................................................................... 90 

4.1.2.1 Uji Normalitas Data Tes Akhir ........................................................... 91 

4.1.2.2 Uji Homogenitas Data Tes Akhir ....................................................... 92 

4.1.2.3 Uji Hipotesis ....................................................................................... 94 

4.1.3 Uji Gain Score .................................................................................... 97 

4.1.4 Deskripsi Proses Pembelajaran ........................................................... 102 

4.2 Pembahasan ........................................................................................ 108 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian ........................................................... 109 

4.2.1.1   Hasil Tes Awal Pembelajaran IPA kelas Eksperimen dan Kontrol .... 109 

4.2.1.2   Hasil Akhir Pembelajaran IPA kelas Eksperimen dan Kontrol .......... 114 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian ................................................................... 123 

4.2.2.1  Implikasi Teoritis ................................................................................ 123 

4.2.2.2 Implikasi Praktis ................................................................................. 124 

4.2.2.3 Implikasi Pedagogis ............................................................................ 125 

BAB V PENUTUP .......................................................................................... 128 

5.1 Simpulan ............................................................................................. 128 

5.2 Saran ................................................................................................... 129 

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 130 

LAMPIRAN .................................................................................................... 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 2.1 Perbedaan Model Group Investigation dan Model Konvensional

 .................................................................................................... 39 

Tabel 2.2 Penerapan Model Pembelajan Group Investigation dalam 

Pembelajaran IPA Materi Cahaya ............................................... 41 

Tabel 3.1 Data Populasi Gugus Wisang Geni Kota Semarang ................... 58 

Tabel 3.2    Daftar Hasil Perhitungan Validitas Butir Soal Pilihan Ganda 

  .................................................................................................... 63 

Tabel 3.3 Daftar Hasil Perhitungan Validitas Soal Uraian ......................... 65 

Tabel 3.4 Daftar Hasil Perhitungan Reliabilitas Soal Pilihan Ganda ......... 67 

Tabel 3.5 Daftar Hasil Perhitungan Reliabilitas Butir Soal Uraian ............ 67 

Tabel 3.6 Daftar Hasil Perhitungan Taraf Kesukaran Soal Pilihan Ganda . 68 

Tabel 3.7 Daftar Hasil Perhitungan Taraf Kesukaran Soal Uraian ............. 70 

Tabel 3.8 Daftar Hasil Perhitungan Daya Beda Soal Pilihan Ganda .......... 72 

Tabel 3.9 Daftar Hasil Perhitungan Daya Beda Butir Soal Uraian ............. 74 

Tabel 3.10 Interpretasi Indeks Gain .............................................................. 84 

Tabel 4.1   Data Hasil Analisis Uji Normalitas Tes Awal  

 Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol ......................................... 86 

Tabel 4.2  Data Hasil Analisis Uji Homogenitas Tes Awal  

 Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol ......................................... 88 

Tabel 4.3  Data Hasil Analisis Uji Kesamaan Rata-rata Tes Awal Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol ................................................... 89 

Tabel 4.4  Data Hasil Analisis Uji Normalitas Tes Akhir  

 Kelas Eksperimen dan Kelas  Kontrol ........................................ 91 

Tabel 4.5  Data Hasil Analisis Uji Homogenitas Tes Akhir  

 Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol ......................................... 93 

Tabel 4.6 Data Hasil Analisis Uji Hipotesis Hasil Belajar Siswa Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol ................................................... 95 

Tabel 4.7 Data Skor Hasil Belajar Siswa Kelas V Pelajaran IPA  

 Materi Cahaya Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol ................ 97 



 
 

xiv 
 

Tabel 4.8 Uji t- Gain Score Hasil Belajar Siswa Kelas V Pelajaran IPA  

 Materi Cahaya Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol ................ 98 

Tabel 4.9 Data Hasil Perhitungan Gain Kelas Eksperimen  

 dan Kelas Kontrol ....................................................................... 99 

Tabel 4.10  Perbandingan Gain Ternormalisasi pada Kelas Eksperimen  

 dan Kelas Kontrol ....................................................................... 101 

Tabel 4.11  Jadwal Kegiatan Penelitian ......................................................... 104 

Tabel 4.12  Data Tes Awal IPA Siswa Kelas Eksperimen ............................ 110 

Tabel 4.13  Data Tes Awal IPA Siswa Kelas Kontrol ................................... 111 

Tabel 4.14  Distribusi Frekuensi Nilai Tes Awal Siswa Kelas Eksperimen  

 dan Kelas Kontrol ....................................................................... 112 

Tabel 4.15 Data Tes Akhir IPA Siswa Kelas Eksperimen ............................ 115 

Tabel 4.16 Data Tes Akhir IPA Siswa Kelas Kontrol .................................. 115 

Tabel 4.17  Distribusi Frekuensi Nilai Tes Akhir Siswa Kelas Eksperimen  

 dan Kelas Kontrol ....................................................................... 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xv 
 

DAFTAR BAGAN 

 

Bagan 2.1  Alur Kerangka Berpikir Penelitian ................................................ 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xvi 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 3.1  Desain Nonequivalent Control Group Design .........................   53 

Gambar 3.2   Diagram Hasil Uji Validitas Tes Butir Soal Pilihan Ganda .....   64 

Gambar 3.3   Diagram Hasil Uji Validitas Tes Butir Soal Uraian .................   65 

Gambar 3.4   Diagram Hasil Uji Taraf Kesukatan Butir Soal Pilihan Ganda  

  ..................................................................................................   69 

Gambar 3.5  Diagram Hasil Uji Taraf Kesukaran Butir Soal Uraian ...........   71 

Gambar 3.6   Diagram Hasil Uji Daya Beda Butir Soal Pilihan Ganda .........   73 

Gambar 3.7   Diagram Hasil Uji Daya Beda Butir Soal Uraian  ....................   74 

Gambar 4.1   Histogram Grafik Peningkatan Hasil Belajar Kelas Eksperimen 

  ..................................................................................................   99 

Gambar 4.2   Histogram Grafik Peningkatan Hasil Belajar Kelas Kontrol ...   100 

Gambar 4.3  Distribusi Frekuensi Rata-rata Nilai Tes Awal  

 Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol.......................................   113 

Gambar 4.4  Distribusi Frekuensi Rata-rata Nilai Tes Akhir  

 Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol.......................................   117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xvii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran Halaman ...........................................................................................  134 

Lampiran 3.1     Kisi-kisi Instrumen Penelitian ................................................  135 

Lampiran 3.2     Lembar Observasi Pelaksanaan Model GI .............................  137 

Lampiran 3.3     Perangkat Silabus ...................................................................  140 

Lampiran 3.4     Perangkat RPP Kelas Eksperimen .........................................  144 

Lampiran 3.5     Perangkat RPP Kelas Kontrol ................................................  213 

Lampiran 3.6     Kisi-kisi Soal Uji Coba Instrumen .........................................  235 

Lampiran 3.7     Soal Uji Coba .........................................................................  240 

Lampiran 3.8     Kunci Jawaban Soal Uji Coba................................................  246 

Lampiran 3.9     Perhitungan Validitas Soal Uji Coba .....................................  247 

Lampiran 3.10   Perhitungan Reliabilitas Soal Uji Coba .................................  255 

Lampiran 3.11   Perhitungan Taraf Kesukaran Soal Uji Coba .........................  260 

Lampiran 3.12   Perhitungan Uji Daya Beda Soal Uji Coba ............................  264 

Lampiran 3.13   Kisi-kisi Soal Pretest-Posttest ...............................................  271 

Lampiran 3.14   Soal Pretest-Posttest ..............................................................  276 

Lampiran 3.15   Kunci Jawaban Soal Pretest-Posttest .....................................  281 

Lampiran 3.16  Daftar Nilai Pretest Kelas Kontrol .........................................  282 

Lampiran 3.17  Daftar Nilai Pretest Kelas Eksperimen ..................................  283 

Lampiran 3.18  Daftar Nilai Posttest Kelas Kontrol .......................................  284 

Lampiran 3.16  Daftar Nilai Posttest Kelas Eksperimen .................................  285 

Lampiran 4.1  Hasil Uji Normalitas Tes Awal Kelas Eksperimen  

  dan Kelas Kontrol .................................................................. 286 

Lampiran 4.2  Hasil Uji Homogenitas Tes Awal Kelas Eksperimen 

  dan Kelas Kontrol .................................................................. 288 

Lampiran 4.3  Hasil Uji Kesamaan Rata-rata Tes Awal Kelas Eksperimen  

  dan Kelas Kontrol .................................................................. 290 

Lampiran 4.4  Hasil Uji Normalitas Tes Akhir Kelas Eksperimen  

  dan Kelas Kontrol .................................................................. 293 



 
 

xviii 
 

Lampiran 4.5     Hasil Uji Homogenitas Tes Akhir Kelas Eksperimen  

 dan Kelas Kontrol .................................................................. 295 

Lampiran 4.6     Hasil Uji t (Hipotesis) Tes Akhir Kelas Eksperimen  

 dan Kelas Kontrol .................................................................. 297 

Lampiran 4.7     Perhitungan N-Gain Score ..................................................... 300 

Lampiran 4.8     Lembar Observasi Pelaksanaan Model Group Investigation . 303 

Lampiran 4.9     Catatan Lapangan Kelas Eksperimen..................................... 308 

Lampiran 4.10   Catatan Lapangan Kelas Kontrol ........................................... 316 

Lampiran 4.11   Dokumentasi Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Eksperimen . 320 

Lampiran 4.12   Dokumentasi Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Kontrol ....... 321 

Lampiran 4.13   Surat Izin Penelitian ............................................................... 322 

Lampiran 4.14   Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian ........................... 323 

Lampiran 4.15 Surat Keterangan Uji Coba .................................................... 325 

Lampiran 4.16 Hasil Skor PretestKelas Kontrol dan Eksperimen ................. 326 

Lampiran 4.17 Hasil Skor PosttestKelas Kontrol dan Eksperimen ................ 332 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       51 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang harus dimiliki 

seseorang dalam menjalankan kehidupan. Salah satu pentingnya pendidikan yaitu 

memberikan pengetahuan bagi setiap individu. Pada era globalisasi menuntut 

individu untuk mengembangkan diri dan potensi sehingga dapat dijadikan sebagai 

bekal bersaing dalam kehidupan bermasyarakat, baik untuk memperoleh 

pengetahuan serta membangun karakter yang menjadikan sebagai warga negara 

yang beradap dan bertanggung jawab. Sebagaimana tercantum dalam Undang-

undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab I Pasal 1 ayat 1 menyebutkan: 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. 

 

Berdasarkan pasal tersebut, pendidikan membutuhkan sebuah proses yang 

bertahap dan terencana serta memiliki arah dalam mencapai tujuan. Hal ini sesuai 

dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-undang 

Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 

II Pasal 3 menyebutkan bahwa: 
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Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Tujuan pendidikannasional tersebut, dapat terwujud melalui sebuah proses 

belajar dan penyelenggaraan jenjang pendidikan yang sesuai dengan tahap 

perkembangan siswa baik melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal. 

Pada jalur pedidikan formal salah satunya yaitu jenjang pendidikan dasar yang 

diselenggarakan sesuai dengan kurikulum pendidikan dasar. Undang-undang 

tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Bab X Pasal 37 Ayat 1 

menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat 

salah satunya yaitu Ilmu Pengetahuan Alam. 

Mata pelajaran IPA harus mencakup standar kompetensi dan kompetensi 

dasar. Dalam standar kompetensi dan kompetensi SD/MI yang tercantum dalam 

Permendiknas No. 22 Tahun 2006, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan 

dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan 

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

konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. 

Di tingkat SD/MI diharapkan ada penekanan pembelajaran Salingtemas (sains, 

lingkungan, teknologi, dan masyarakat) yang diarahkan pada pengalaman belajar 

untuk merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA dan 

kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana. 



3 
 

 

Tujuan mata pelajaran IPA di SD/MI dalam KTSP IPA SD/MI dijelaskan 

agar siswa memiliki kemampuan untuk: (1) memperoleh keyakinan terhadap 

kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan dan 

keteraturan alam ciptaan-Nya; (2) mengembangkan pengetahuan dan pemahaman 

konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari; (3) mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran 

tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, 

teknologi dan masyarakat; (4) mengembangkan keterampilan proses untuk 

menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan; (5) 

meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan 

melestarikan lingkungan alam; (6) meningkatkan kesadaran untuk menghargai 

alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan; (7) memperoleh 

bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk 

melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

Tujuan yang tercantum dalam KTSP tersebut sudah mengandung konsep-

konsep yang dapat mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan secara global 

dan menjadikan bekal bersaing dalam bermasyarakat (to live togather). Namun 

pada kenyataan di lapangan, proses pembelajaran IPA di SD/MI selama ini masih 

berorientasi terhadap penguasaan teori dan hafalan dalam semua bidang, serta 

metode pembelajaran yang berfokus pada pemberian informasi dari guru (teacher 

centered) cenderung mengabaikan pada hak-hak dan kebutuhan siswa, serta 

perkembangan dan pertumbuhan anak. Hal ini berdampak pada kurang 

optimalnya proses pembelajaran yang menyenangkan, dan mencerdaskan siswa. 
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Berdasarkan temuan Depdiknas (2007:16), dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan pelaksanaan pembelajaran IPA 

baik dari kelas 1 sampai kelas 6 berhubungan dengan kerja ilmiah yang masih 

minim sekali diperkenalkan, padahal hal tersebut merupakan ciri penting pada 

mata pelajaran IPA. Disini nampak bahwa kerja ilmiah IPA pada pembelajaran 

kurikulum 2006 sangat perlu ditekankan. 

Selain itu, berdasarkan temuan Kemendikbud RI (2012) bahwa hasil 

penelitian sains pada tingkat Internasional yang diselengarakan oleh Organization 

for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam PISA (the 

Programme for International Student Assessment) menunjukkan bahwa dari 65 

negara yang berpartisipasi, Indonesia berada pada peringkat 64. Skor yang dicapai 

oleh siswa Indonesia kurang lebih terletak di sekitar angka 400. Hal ini ni berarti 

bahwa siswa Indonesia diduga baru mampu mengingat pengetahuan ilmiah 

berdasarkan fakta sederhana.Bukti lain dapat dilihat dari hasil mengikuti TIMSS 

(Trends In International Mathematic and Science Study) pada tahun 2011 

menunjukkan bahwa untuk bidang sains, Indonesia berada di urutan ke 40 dengan 

skor 406 dari 42 negara. Skor ini tergolong ke dalam katagori low bencmark 

artinya siswa baru mengenal beberapa konsep mendasar dalam Fisika dan Biologi.  

Gambaran hasil temuan di atas, dapat mewakili keadaan pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar pada umumnya. Dalam proses pembelajaran belum 

menekankan pada pemberian pengalaman langsung, kontekstual dan masih 

berpusat kepada guru, guru belum bertindak sebagai fasilitator, motivator, serta 

evaluator, tetapi hanya sebagai transformator dan mendominasi waktu 
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pembelajaran. Keberhasilan siswa dalam memperoleh materi yang disampaikan 

guru bergantung pada bagaimana peran guru dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan kementerian pendidikan nasional, guru menjadi ujung tombak dalam 

pembangunan pendidikan nasional, utamanya dalam membangun dan 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal.  

Kegiatan pembelajaran yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran 

IPA dapat dilakukan dengan pemilihan model pembelajaran yang sesuai, sebagai 

sarana untuk mempermudah dalam menyampaikan materi pelajaran. Oleh karena 

itu, dipelukan variasi model pembelajaran yang inovatif untuk menjadikan 

pembelajaran lebih bermakna serta menjadikan siswa sebagai subjek 

pembelajaran sehingga dilibatkan aktif dalam pemerolehan ilmu pengetahuan. 

Permasalahan pembelajaran IPA juga terjadi di SDN Gugus Wisang Geni 

Kota Semarang. Pada proses pembelajaran, guru belum menggunakan variasi 

model pembelajaran yang inovatif untuk menarik perhatian siswa. Berdasarkan 

hasil refleksi dengan guru kelas VB SDN Karangayu 02 bapak Slamet Tuparjono, 

S.Pd. dan guru kelas V SDN Tawang Mas 02 ibu Woro Ismiyati, S.Pd. pada 

tanggal11 Februari2016 teridentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: (1) 

dalam proses pembelajaran, model yang digunakan guru masih kurang bervariasi 

dan masih menggunakan model konvensional yang dididominasi ceramah dan 

tanya jawab, sehingga tidak memberikan peluang bagi siswa untuk terlibat 

langsung dalam pembelajaran; (2) guru belum memberikan kesempatan siswa 

untuk berpikir kritis dalam menemukan permasalahan suatu topik pembelajaran 

yang sesuai dengan minat siswa; (3) siswa kurang terlatih dalam menemukan 
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pengetahuan secara mandiri dan kurang bertanggung jawab dengan tugas masing-

masing ketika melakukan kerja kelompok; (4) belum terlihat adanya kemampuan 

interpersonal antar siswa; (5) siswa kurang percaya diri dan belum terlatih 

keberaniannya untuk tampil presentasi di depan kelas; (6) dalam pengaturan 

tempat duduk belum ada variasi dan alat penunjang pembelajaran belum optimal; 

(7) siswa kurang termotivasi dalam merespon pembelajaran. 

Hal tersebut berdampak pada hasil belajar yang kurang optimal dengan 

ditunjukkan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN gugus Wisang Geni pada 

semester 1 tahun ajaran 2015/2016 sebagian siswa belum mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) IPA yaitu <62, dari data di SDN Karangayu 02 kelas 

VB diperoleh dari 30 siswa hanya 14 siswa (46,67%) yang mendapatkan nilai di 

atas KKM, sedangkan sisanya 16 siswa (53,33%) belum mencapai nilai KKM. 

Begitu juga dengan data kelas V SDN Tawang Mas 02 diperoleh dari 30 siswa 

ada 13 siswa (43,33%) yang mendapatkan nilai di atas KKM, sedangkan 17 siswa 

(56,67%) mendapat nilai di bawah KKM. Berdasarkan fakta tersebut, peneliti 

memilih SDN Gugus Wisang Geni Kota Semarang untuk dijadikan sebagai objek 

penelitian karena ingin memecahkan masalah pembelajaran tersebut. 

Pemilihan model pembelajaran yang sesuai karakteristikmateri pelajaran 

perlu diperhatikan agar pembelajaran lebih efektif sertamenarik minat 

siswa.Pembelajaran akan lebih menyenangkan dan bermakna, apabila siswa 

diberikan kebebasan memilih topik pembelajaran pada materi cahaya untuk dikaji 

dengan bantuan berbagai sumber belajar. Dengan demikian, diharapkan siswa 
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tidak hanya mengandalkan pemerolehan informasi dari guru melainkan mencari 

sendiri informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber belajar lain. 

Model pembelajaran inovatif menurut peneliti yang baik untuk diterapkan 

pada pembelajaran IPA materi cahaya yaitu dengan menerapkan model 

pembelajaran Group Investigation. Miftahul Huda (2014:292) mengemukakan 

bahwa: “Model pembelajaran Group Investigation merupakan salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang menekankan pada heterogenitas, aktivitas dan 

kerjasama antar siswa. Model Group Investigation memiliki kelebihan 

diantaranya meningkatkan kemandirian, meningkatkan kreativitas siswa, 

meningkatkan kemampuan interpersonal ketika bekerjasama antar siswa, 

meningkatkan penalaran siswa (Wisudawati dan Sulistyowati, 2014:67).  

Berdasarkan hal tersebut menjadikan alasan peneliti untuk menggunakan 

Group Investigation sebagai solusi alternatif pemecahan masalah dalam 

menghadapi masalah pembelajaran IPA. Oleh karena itu, dengan menggunakan 

model Group Investigation diharapkan siswa dapat memahami materi 

pembelajaran IPA yang didasarkan pada minat siswa terhadap suatu topik 

permasalahan, mengembangkan interpersonal siswa, memungkinkan siswa dapat 

menerapkan pengetahuan dan keterampilan akademisnya melalui investigasi 

sehingga hal tersebut menjadikan siswaaktif dan melatih kemandiriannya,serta 

tanggung jawab individu yang akan berpengaruh pada hasil belajar siswa. 

Penggunaan model Group Investigation dalam pembelajaran didukung dari 

hasil penelitian sebelumnya yaitu:Penelitian yang dilakukan oleh Supriyati dan 

Mawardi pada tahun 2015 dengan judul “Keefektifan Model Pembelajaran 
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Kooperatif Tipe Group Investigation dan Inquiry dalam Peembelajaran IPA Kelas 

V SD”. Disebutkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t hitung-

1,182 dan t tabel 1,985 dengan signifikansi 0,240. Hasil uji t gain score kelompok 

eksperimen dan kontrol menunjukkan thitung 0,468 dan t tabel1,985 dengan 

signifikansi 0,641. Karena nilai signifikansi > 0,05 dan thitung < ttabel maka 

Hoditerima yaitu tidak ada perbedaan hasil belajaryang signifikan dalam 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation dan Inquiry 

ditinjau dari hasil belajar IPA siswa kelas V SD Gugus Maruto Bawen.  

Penelitian yang relevan dilakukan oleh Andi Setiarto pada tahun 2015, 

dengan judul “Keefektifan Model Group Investigation terhadap Aktivitas dan 

Hasil Belajar Perubahan Lingkungan Fisik Siswa Kelas IV SDN Kedungpucang 

Kabupaten Purworejo”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: a) ada 

perbedaan aktivitas siswa yang menggunakan model Group Investigation 

dibanding model konvensional dengan hasil uji hipotesis aktivitas belajar siswa 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,086 > 0,005. b) ada perbedaan hasil belajar 

siswa pada pembelajaran menggunakan model Group Investigation dibanding 

model konvensional. Hasil uji hipotesis hasil belajar siswa dengan perhitungan 

menggunakan uji independent sample t test ditandai dengan nilai 𝑡hitung sebesar 

(2,803 dan 2,803) >𝑡tabel (2,032); c) aktivitas siswa pada pembelajaran dengan 

menggunakan model Group Investigation lebih efektif dari pada pembelajaran 

menggunakan model konvensional 𝑡hitung>𝑡tabel (7,742 > 2,110) dan signifikansi 

(0,000 < 0,05); d) hasil belajar siswa pada pembelajaran dengan menggunakan 

model Group Investigation lebih efektif daripada pembelajaran menggunakan 
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model konvensional dengan 𝑡hitung sebesar 4,104 dengan signifikansi 0,001. Nilai 

hasil belajar siswa 𝑡hitung>𝑡tabel (4,104 > 2,110) dan signifikansi (0,001 < 0,05). 

Berdasarkan ulasan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud melakukan 

penelitian eksperimen dengan judul “Keefektifan Model Pembelajaran Group 

Investigation terhadap Hasil Belajar IPA Materi Cahaya Siswa Kelas V SDN 

Gugus Wisang Geni Kota Semarang”. 

 

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan sebagai berikut:  

1) Pada pembelajaran IPA di sekolah dasar, guru belum menerapkan model 

pembelajaran yang inovatif; 

2) Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA melalui model 

konvensional yang didominasi ceramah dan tanya jawab cenderung 

rendah; 

3) Komunikasi antara guru dengan siswa masih bersifat satu arah; 

4) Belum terlihat adanya kemampuan interpersonal antar siswa; 

5) Alat penunjang pembelajaran di sekolah belum optimal; 

6) Motivasi siswa masih kurang dalam mengikuti pembelajaran IPA. 

 

1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Beradasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi 

permasalahan sebagai berikut: 
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1) Keefektifan penerapan model pembelajaran Group Investigation 

2) Peneliti memfokuskan pada mata pelajaran IPA materi cahaya kelas V 

3) Hasil belajar siswa dijadikan variabel untuk melihat dampak penerapan 

model pembelajaran Group Investigation pada materi cahaya. 

4) Model pembanding yang digunakan untuk mengetahui keefektifan 

penerapan model pembelajaran Group Investigation yaitu model 

konvensional yang biasa diterapkan guru kelas V di SDN Gugus Wisang 

Geni Kota Semarang. 

 

1.4 PERUMUSAN MASALAH 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji keefektifan model Group 

Investigation dibandingkan dengan model konvensional terhadap hasil belajar IPA 

siswa kelas V SDN Gugus Wisang Geni Kota Semarang. 

Adapun rumusan masalah sebagai berikut. 

1.4.1 Apakah penerapan model Group Investigation lebih efektif dibandingkan 

dengan model konvensional terhadap hasil belajar IPA materi cahaya siswa 

kelas V SDN Gugus Wisang Geni Kota Semarang? 

 

1.5 TUJUAN PENELITIAN 

 Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1.5.1  Mengkaji keefektifan model Group Investigation terhadap hasil belajar IPA 

materi cahayasiswa kelas V SDN Gugus Wisang Geni Kota Semarang. 
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1.6 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi secara 

teoritik dan praktis, yang selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian eksperimen ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pada perkembangan IPTEK dan menambah bahan referensi dalam memberikan 

gambaran mengenai penggunaan model inovatif yaitu model Group Investigation 

pada pembelajaran IPA. Selain itu, hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi 

peneliti lain untuk pemecahan masalah atas kendala pembelajaran yang terjadi 

khususnya pembelajaran IPA materi cahaya. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu: 

1.6.2.1 Bagi Siswa 

Penerapan model Group Investigation dalam pembelajaran IPA 

diharapkan dapat memotivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, 

merangsang keterlibatan siswa secara aktif, melatih siswa bekerjasama, melatih 

kemandirian siswa dalam kelompok, mengembangkan keterampilan interpersonal 

siswa, mengembangkan kepercayaan diri siswa dan melatih berpikir kritis melalui 

proses penyelidikan terhadap suatu permasalahan. 

1.6.2.2 Bagi Guru 

Penerapan model Group Investigation dapat memberikan referensi bagi 

guru tentang model pembelajaran inovatif, serta memiliki keterampilan untuk 

membimbing siswa dalam merencanakan dan melakukan penyelidikan.  



12 
 

 

1.6.2.3 Bagi Sekolah/Lembaga 

 Penerapan model Group Investigation sebagai usaha perbaikan kualitas 

pembelajaran di sekolah khususnya pada pembelajaran IPA yang bermuara pada 

hasil belajar siswa. 

 

1.7 DEFINISI OPERASIONAL 

1.7.1 Keefektifan 

Keefektifan menurut KBBI adalah keadaan berpengaruh, keberhasilan 

(tentang usaha, tindakan). Sementara itu, menurut Husaini (2013:668) keefektifan 

adalah keberhasilan atau ketercapaian tujuan. Keefektifan hasil belajar dapat 

dilihat berdasarkan perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol yang diperoleh dari hasil tes.  

1.7.2 Model Group Investigation 

Model Group Investigation merupakan model pembelajaran yang 

melibatkan siswa sejak perencanaan, baik dalam menemukan topik maupun cara 

mempelajarinya melalui investigasi. Melalui model tersebut, siswa dibiasakan 

untuk melakukan percobaan/penelitian dalam proses pembelajaran, sehingga 

siswa dapat menemukan sendiri pengetahuannya. 

1.7.3 Model Konvensional 

  Djamarah (2010:97) menyatakan bahwa model konvensional adalah model 

yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dan siswa. Model 

konvensional pada penelitian guru sebagai pemberi informasi, sehingga 

pembelajaran berfokus pada guru (teacher centered). 
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1.7.4 Hasil Belajar 

Hasil belajar digunakan oleh guru untuk dijadikan tolak ukur atau kriteria 

dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Hasil belajar dalam penelitian ini 

diperoleh berdasarkan tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest). Soal pretest dan 

posttest berbentuk tes pilihan ganda dan uraian. 

1.7.5 IPA 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan mata pelajaram yang materinya 

menyangkut tentang alam dan seisinya. Dalam penelitian ini, materi IPA yang 

digunakan adalah cahaya yang terdapat pada Standar Isi 2006 kelas V semester II 

Kompetensi Dasar (KD) 4.6 yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya dan 

penerapannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       51 

14 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Belajar 

Setiap orang secara sadar maupun tidak sadar selalu melaksanakan 

kegiatan belajar. Belajar merupakan proses perubahan perilaku setiap orang. 

Konsep belajar banyak didefinisikan oleh pakar psikologi. Gage dan Berliner 

(1983) menyatakan bahwa belajar merupakan proses dimana suatu organisme 

mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman. Sedangkan, Morgan (1986) 

menyatakan belajar merupakan perubahan relatif permanen yang terjadi karena 

hasil dari praktik atau pengalaman (Rifa’i dan Anni, 2012:66). 

Slameto (2010:2) mengartikan belajar sebagai suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yan baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Sejalan dengan pendapat Slameto, Hamdani (2011:21) 

menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, 

dengan serangkaian kegiatan.  

Selain definisi belajar yang telah dikemukakan di atas, Hamalik (2015:27) 

menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan 

suatu hasil atau tujuan. Tujuan yang diharapkan dari proses belajar biasanya 

bersifat permanen dan menuju ke arah yang lebih baik. Belajar bukan hanya 
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mengingat, akan tetapi proses mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan 

hasil latihan melainkan pengubahan kelakuan. Sehingga, belajar bukan suatu 

tujuan melainkan langkah-langkah atau prosedur yang ditempuh. Tujuan dari 

belajar menurut Sardiman (2012:26) yaitu: untuk mendapatkan pengetahuan, 

sebagai penenaman konsep dan keterampilan, pembentukan sikap. Jadi 

pencapaian tujuan belajar akan menghasilkan hasil belajar. 

Prinsip-prinsip belajar yang perlu diperhatikan dalam kegiatan belajar 

menurut Gagne dalam Rifa’i dan Anni (2012:79) sebagai berikut: (1) 

Keterdekatan (contiguity). Prinsip keterdekatan menyatakan bahwa situasi 

dorongan yang akan direspon oleh siswa harus disampaikan sedekat mungkin 

waktunya degan respon yang diinginkan; (2) Pengulangan (repetition). Prinsip 

pengulangan memiliki arti bahwa dalam kegiatan belajar situasi stimulus dan 

responnya perlu dilakukan secara berulang-ulang, atau dipraktekkan, sehingga 

belajar dapat diperbaiki dan ditingkatkan retensinya; (3) Penguatan 

(reinforcement). Prinsip penguatan menyatakan bahwa dalam mempelajari sesuatu 

yang baru perlu diikuti oleh perolehan hasil yang menyenangkan. Hal ini akan 

memperkuat motivasi siswa dalam mempelajari sesuatu apabila hasil belajar yang 

telah dicapai mendapatkan penguatan.  

Gagne mengatakan bahwa ketiga prinsip tersebut merupakan kondisi 

eksternal yang mempengaruhi belajar. Selain itu prinsip internal yang harus 

diperhatikan sebagai berikut: (1) Informasi faktual (factual information). 

Informasi faktual dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu: dikomunikasikan 

dengan siswa, dipelajari sebelum memulai pelajaran baru, dilacak dari memori.(2) 
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Kemahiran intelektual (intelectual skill). Siswa harus memiliki berbagai cara 

dalam mengerjakan dan mempelajari sesuatu sesuatu yang baru, terutama yang 

berkaitan dengan simbol-simbol, bahasa dll. (3) Strategi (strategy). Setiap 

aktivitas belajar membutuhkan pengaktifan strategi belajar dan mengingat. Siswa 

harus mampu menggunakan strategi dalam memecahkan masalah dan mengingat 

kembali informasi yang telah dipelajari. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan 

suatu proses perubahan pengetahuan atau tingkah laku seseorang secara permanen 

melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman diri, sehingga dengan 

perubahan tersebut akan menuju ke arah yang lebih baik. Seseorang dapat 

dikatakan mengalami proses belajar apabila telah melakukan aktivitas melalui 

pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya sehingga 

menimbulkan perubahan pada diri yang meliputi aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik yang terpisahkan satu dengan yang lainnya sebagai hasil dari 

hubungannya dengan lingkungan sekitar yang bersifat permanen. 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

Rusmono (2012:6) mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan suatu 

upaya untuk menciptaan kondisi bagi terciptanya kegiatan belajar yang 

memungkinkan siswa memperoleh pengalaman belajar yang memadai. 

Tercapainya tujuan pembelajaran yaitu berupa pemahaman siswa tentang materi 

yang telah dipelajari. Cara mengukur tingkat pemahaman siswa yaitu dengan cara 

melakukan evaluasi. Pada proses pembelajaran guru bertindak sebagai fasilitator, 

sedangkan subjek pembelajaran adalah siswa.  
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Pembelajaran menurut Brigg dalam (Rifa’i dan Anni, 2012:159) 

menyatakan bahwa pembelajaran merupakan seperangkat peristiwa yang dapat 

mempengaruhi siswa untuk memperoleh kemudahan dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya. Proses pembelajaran dapat diartikan sebagai proses komunikasi 

antara pendidik dan siswa, atau antar siswa. Proses komunikasi tersebut dapat 

dilakukan dengan cara verbal, dan non verbal yang difungsikan untuk membantu 

dalam proses belajar. Proses pembelajaran berlangsung sepanjang hayat serta 

dapat berlaku kapanpun dan di manapun.  

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran menurut 

Sanjaya (2014:52) meliputi faktor guru, faktor siswa, sarana, alat dan media, serta 

lingkungan. 

1) Faktor Guru 

Guru merupakan pemegang peran yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya berperan sebagai 

model atau teladan bagi siswa, melainkan sebagai pengelola pembelajaran. 

Peran guru sangat dibutuhkan dalam mengelola kelas, mengelola 

pembelajaran, dll. 

2) Faktor Siswa 

Faktor yang dapat mempengaruhi pembelajaran dilihat dari siswa meliputi 

latar belakang siswa dan sifat yang dimiliki siswa. Aspek latar belakang 

meliputi jenis kelamin, tempat kelahiran, tempat tinggal, tingkat sosial 

ekonomi, serta kelaurga yang bagaimana siswa berasal. Sedangkan dilihat 
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dari aspek sifat yang dimiliki siswa meliputi kemampuan dasar, pengetahuan 

dan sikap siswa. 

3) Faktor Sarana dan Prasarana 

Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung dalam 

kelancaran proses pembelajaran seperti alat-alat pelajaran, media dan lain-

lain. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung 

dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Kelengkapan sarana dan 

prasarana akan membantu guru dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. 

4) Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan ada dua macam yang dapat mempengaruhi proses 

pembelajaran, yaitu faktor organisasi kelas dan faktor iklim sosial-psikologis. 

Faktor organisasi kelas meliputi jumlah siswa dalam satu kelas, sedangkan 

faktor iklim sosial-psikologis meliputi hubungan antara orang yang terlibat 

dalam proses pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran mengacu pada kemampuan atau kompetensi yang 

diharapkan dimiliki siswa setelah mengikuti suatu pembelajaran. Materi 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dibahas dalam pembelajaran. Kegiatan 

pembelajaran mengacu pada penggunaan pendekatan, strategi, metode, dan teknik 

dan media dalam rangka membangun proses belajar. Proses pembelajaran dalam 

arti yang luas merupakan jantung dari pendidikan sebagai upaya untuk 

mengembangkan kemampuan, membangun watak dan peradapan bangsa yang 

bermartabat dalam rangka pencerdasan kehidupan bangsa.  
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Pembelajaran yang efektif merupakan proses belajar mengajar yang bukan 

saja terfokus pada hasil yang dicapai peserta didik, namun bagaimana proses 

pembelajaran yang efektif mampu memberikan pemahaman yang baik, 

kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu serta dapat memberikan perubahan 

perilaku dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka (Djiwandono 2002: 

226). Hamdani (2011:194) menyatakan bahwa keefektifan sebagai mutu atau 

kualitas. Efektifitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau 

sasaran yang hendak dicapai. Menurut Slameto (2010:92) syarat-syarat 

pembelajaran yang efektif antara lin: (1) belajar secara aktif baik mental maupun 

fisik, (2) menggunakan berbagai metode atau strategi pembelajaran, (3) kurikulum 

yang baik dan seimbang, (4) membuat perencanaan sebelum mengajar, (5) 

menjadi narasumber, fasilitator, dan motivator yang handal, (6) memperhitungkan 

karakteristik intelektual, sosial dan kultural siswa. Syarat-syarat pembelajaran 

efektif tersebut, akan mengarahkan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah diuraikan mengenai 

pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses komunikasi 

anatara siswa dengan pendidik, atau antar siswa melalui upaya sistematis dan 

syarat-syarat pembelajaran efektif untuk memperoleh informasi nyata dalam 

rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga memperoleh kemudahan 

dalam berinteraksi dengan lingkungannya.  
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2.1.3 Hasil Belajar 

Menurut Rifa’i (2012:69) hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar. Aspek-aspek perubahan 

perilaku yang diperoleh siswa tergantung pada apa yang telah dipelajari siswa. 

Sejalan dengan hal tersebut, Snelbeker (1974) dalam Rusmono (2012:8) 

menyatakan bahwa perubahan atau kemampuan baru yang diperoleh oleh siswa 

setelah melakukan proses pembelajaran yaitu hasil belajar, karena belajar 

merupakan proses perubahan perilaku seseorang akibat dari pengalaman. 

Dalam kegiatan belajar, tujuan yang harus dicapai oleh setiap individu 

dalam proses belajar memiliki beberapa peranan penting, yaitu: a) memberikan 

arah pada kegiatan peserta didikan. Bagi pendidik, tujuan peserta didikan akan 

mengarahkan pemilihan strategi dan jenis kegiatan yang tepat. Sementara pada 

kegiatan belajar diharapkan siswa mampu memanfaatkan waktu seefisien 

mungkin, b) untuk mengetahui kemajuan belajar dan perlu tidaknya pemberian 

pembinaan bagi siswa, c) sebagai bahan komunikasi.  

Gerlach dan Ely (dalam Rifa’i dan Anni, 2012:69) menyatakan bahwa 

dalam proses pendidikan menghendaki adanya perubahan perilaku dari siswa. 

Perubahan perilaku yang harus dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan 

belajar dirumuskan dalam sebuah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan 

merupakan deskripsi tentang perubahan perilaku yang diinginkan atau deskripsi 

produk yang menunjukkan bahwa belajar telah terjadi. Untuk mengukur 

kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan diperlukan adanya 
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pengamatan kinerja (performance) sebelum dan sesudah pendidikan berlangsung, 

serta mengamati perubahan kinerja yang telah terjadi. 

Hasil dan bukti seseorang telah melakukan proses belajar yaitu adanya 

perubahan tingkah laku (Hamalik, 2015:30). Hasil belajar terjadi karena adanya 

proses merekasi (menyikapi), mengalami, berbuat, dan melakukan sesuatu yang 

dilakukan secara sadar. Indikasi lain dari hasil belajar yaitu perubahan tingkah 

laku atau perubahan kemampuan seseorang yang dapat bertahan dan bukan hasil 

pertumbuhan (Anitah, Sri 2008:2.5). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar seseorang dapat 

digolongkan menjadi dua kelompok yaitu faktor intern (dari dalam) dan faktor 

ekstern (dari luar). Faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang 

berpengaruh terhadap hasil belajar yaitu kecakapan, minat, bakat, usaha, motivasi, 

perhatian, kelemahan dan kesehatan, serta kebiasaan siswa. Sedangkan faktor dari 

luar (ekstern) antara lain: lingkungan fisik dan non fisik (termasuk suasana kelas 

dalam belajar, seperti riang gembira, menyenangkan), lingkungan sosial budaya, 

lingkungan keluarga, guru, pelaksanaan pembelajaran, program sekolah, dan lain 

sebagainya (Anitah, Sri, 2008:2.7).  

Berdasarkan pemaparan tentang hasil belajar di atas, kita dapat mengambil 

simpulan bahwa hasil belajar adalah kemampuan, sikap, dan keterampilan yang 

diperoleh siswa selama proses pembelajaran yang diharapkan mampu diterapkan 

oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari dengan ditunjukkan adanya perubahan 

kemampuan dan tingkahlaku seseorang. Siswa dapat dikatakan berhasil dalam 

pembelajaran IPA apabila pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku, pengalaman 
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dan daya pikir siswa mengalami perubahan yang sebelumnya tidak tahu menjadi 

tahu serta mengalami suatu peningkatan yang baik. Hasil belajar siswa digunakan 

oleh guru untuk dijadikan tolak ukur atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan 

pembelajaran.Jika tujuan pembelajaran tercapai maka dapat dikatakan 

pembelajaran IPA sudah berhasil diterapkan. 

2.1.4 Hakikat Pembelajaran IPA 

2.1.4.1 Pengertian  

IPA menurut Powler (dalam Samatowa, 2010:3) merupakan ilmu yang 

berhubungan dengan gejala alam dan kebendaan yang tersusun secara sistematis, 

dan merupakan hasil dari pengamatan atau observasi. Sedangkan Wisudawati dan 

Sulistyowati (2014:22) mengemukakan bahwa IPA merupakan rumpun ilmu, 

memiliki karakteristik khusus yang mempelajari fenomena alam yang faktual 

(factual), baik berupa kenyataan atau kejadian dan berhubungan sebab 

akibatnya.Proses pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman 

langsung untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dalam kurikulum, 

agar siswa mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah.  

Hakikat IPA menurut Cain dan Evans (1993:4-6) meliputi produk, 

proses, sikap, dan teknologi. 

1. IPA sebagai produk 

“You are probably most familiar with science as content or produk. This 

component includes the accpted facts, laws, principals, and theories of 

science.” 
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IPA sebagai produk menghasilkan produk ilmiah berupa fakta, konsep-

konsep, prinsip, teori-reori dalam kehidupan sehari-hari. Produk IPA ini dimuat 

dalam buku ajar, buku teks, maupun artikel ilmiah dan jurnal. 

Produk IPA yang dimaksud dalam penelitian ini adalah materi pembelajaran 

yang berisi fakta-fakta, konsep, prinsip, teori tentang materi sifat-sifat cahaya 

dan penerapannya. Dalam proses pembelajaran IPA sebagai contoh produk 

dapat dilihat dari pengetahuan yang didapat siswa mengenai materi yang 

dipelajari tentang cahaya, bahwa cahaya memiliki beberapa sifat salah satunya 

yaitu: cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya ada dua jenis yaitu 

pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi apabila 

cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata. Sementara pemantulan 

teratur terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang licin, rata, dan 

mengkilap. 

2. IPA sebagai proses  

“As an elementary science teacher, you must think of science not as a noun–

a body of knowledge or facts to be memorized–but as verb–acting, doing, 

investigating; that is, science as a means to an end.” 

IPA sebagai proses diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang 

memungkinkan adanya prosedur yang runtut dan sistematis melalui metode 

ilmiah. Jadi dapat dikatakan bahwa proses IPA adalah metode ilmiah.  

Menurut Funk (dalam Trianto, 2013:144) membagi keterampilan proses 

menjadi dua tingkatan, yaitu keterampilan proses tingkat dasar (basic science 

process skill) dan keterampilan proses terpadu (integrated science process 
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skill). Keterampilan proses tingkat dasar, meliputi: observasi, klasifikasi, 

komunikasi, pengukuran, prediksi, dan inferensi. Sementara keterampilan 

proses terpadu, meliputi: menentukan variabel, menyusun tabel data, menyusun 

grafik, memberi hubungan variabel, memproses data, menganalisis 

penyelidikan, menyusun hipotesis, menentukan variabel secara operasional, 

merencanakan penyelidikan, dan melakukan eksperimen. Penelitian ini 

menerapakan keterampilan dasar dan keterampilan terpadu sebagai proses di 

dalam pembelajaran IPA. 

Dalam penelitian ini, IPA sebagai proses dimaksudkan bagaimana proses 

siswa memperoleh pengetahuan/produk IPA berupa konsep, teori, prinsip 

tentang sifat cahaya dan penerapannya. Misalnya siswa melakukan investigasi 

melalui percobaan untuk mengamati sifat-sifat cahaya seperti pembuktian 

cahaya dapat dipantulkan dengan salah satu percobaan menggunakan sendok 

sayur dari logam stainless yang dipegang secara vertikal, dan diamati bayangan 

wajah dalam sendok sayur tersebut, ukuran bayangan, serta sifat bayangan. 

Melalui percobaan tersebut, siswa dapat mengetahui sifat cahaya melalui 

pengamatan langsung, sehingga dapat membuktikan teori yang ada. 

3. IPA sebagai pemupukan sikap  

“As a teacher, capitalize on children’s natural curiosity and promote an 

attitude of discovery. Focus on the students finding out for themselves how and 

why phenomena occur.” 

IPA sebagai pemupukan sikap artinya bahwa IPA dapat memunculkan rasa 

ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan 
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sebab akibat dengan cara memupuk sikap ilmiah siswa. Sikap ilmiah berupa 

sikap ingin tahu yang dimiliki siswa, sikap yang selalu ingin mendapatkan 

jawaban yang benar dari objek yang diamati. 

IPA sebagai pemupukan sikap dalam penelitian ini diwujudkan dengan 

sikap ilmiah siswa yang muncul pada proses menemukan produk dari 

investigasi melalui cara menemukan, berdiskusi, dan melakukan percobaan. 

Misalnya sikap rasa ingin tahu siswa, tanggung jawab, percaya diri, objektif, 

kerjasama, disiplin, dll. 

4. IPA sebagai teknologi 

“The focus emphasizes preparing our students for the world of tomorrow. 

The development of technology as relates to our daily lives has become a vital 

part of sciencing.” 

IPA sebagai teknologi bertujuan mempersiapkan diri siswa dalam 

menghadapi tantangan dunia yang semakin maju dikarnakan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi. Produk IPA yang telah diuji 

kebenarannya dapat diterapkan dan dimanfaatkan oleh manusia untuk 

mempermudah kehidupannya secara langsung dalam bentuk teknologi. 

Dalam penelitian ini, IPA sebagai teknologi dimaksudkan bahwa setelah 

siswa mempelajari IPA, diharapkan dapat menerapkan suatu bentuk teknologi 

yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan 

mempelajari sifat cahaya dipantulkan dapat dimanfaatkan dalam pembuatan 

periskop untuk melihat benda yang berada jauh di atas atau dibawah 

pandangan mata. 
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Berdasarkan hakikat IPA tersebut, dalam proses pembelajaran 

diharapkan ke empat komponen tersebut muncul, sehingga menjadikan 

pembelajaran menjadi bermakna dan utuh, serta siswa memiliki rasa ingin tahu 

yang tinggi dalam memahami fenomena alam melalui kegiatan pemecahan 

masalah dengan menerapkan metode ilmiah, maka tujuan pembelajaran IPA dapat 

tercapai dengan optimal. 

2.1.4.1 Pembelajaran IPA di SD 

Ilmu Pengetahuan Alam dalam KTSP (2006:142) telah disebutkan bahwa 

berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA 

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

konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. 

Pendidikan IPA diharapkan menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri 

sendiri, alam sekitar dan prospek pengembangan lebih lanjut dalam kehidupan 

sehari-hari. Pembelajaran IPA dapat digambarkan sebagai suatu sistem sehingga 

pembelajaran IPA merupakan interaksi antara komponen-komponen pembelajaran 

dalam bentuk proses pembelajaran guna mencapai tujuan yang berbentuk 

kompetensi yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran IPA terdiri atas tiga tahap 

yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian hasil 

pembelajaran.  

Ruang lingkup bahan kajian IPA untuk SD/MI antara lain: (1) makhluk 

hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan interaksinya 

dengan lingkungan serta kesehatan; (2) benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya 

meliputi cair, padat dan gas; (3) energi dan perubahannya meliputi gaya, bunyi, 
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panas, magnet, listrik, cahaya dan pesawat sederhana; dan (4) bumi dan alam 

semesta meliputi tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. 

Pada umumnya seorang anak memasuki jenjang pendidikan sekolah 

dasar pada usis 6 tahun. Piaget (dalam Soeparwoto, 2006:85) mengelompokkan 

tahap perkembangan kognitif menjadi beberapa tahapan antara lain. 

1) Tahap sensomotorik/ instingtif (0-2 tahun) 

2) Tahap pra-operasional (2-7 tahun) 

3) Tahap operasional konkret (7-12 tahun) 

4) Tahap operasional formal (12-15 tahun) 

Tahapan perkembangan yang telah diungkapkan Piaget, bahwa pada usia 

7-12 tahun anak sedang duduk di bangku sekolah dasar dan berada dalam tahap 

operasional konkret. Pada tahap ini anak mampu mengoperasionalkan berbagai 

logika namun cara berpikir anak masih konkret dan belum menangkap yang 

abstak. Kebutuhan dalam pembelajaran dipengaruhi oleh karakteristik yang 

dimiliki siswa, oleh karena itu model pembelajaran yang digunakan guru perlu 

disesuaikan dengan keadaan dan karakteristik siswa. 

Edgar Dale dalam kerucut pengalaman Dale (Dale’s Cone Experience) 

mengatakan bahwa: hasil belajar seseorang diperoleh melalui pengalaman 

langsung, kenyataan yang ada di lingkungan, melalui benda tiruan, hingga pada 

lambang (abstrak). Pengalaman konkrit akan mempermudah siswa dalam 

memahami suatu gagasan dibandingkan ketika siswa menerima pengetahuan 

secara teoritis. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka siswa kelas V sekolah dasar berada 

pada tahap operasional konkret. Anak pada usia ini memerlukan pembelajaran 

yang nyata. Artinya perlu pengamatan langsung untuk memahami suatu konsep 

atau permasalahan. Karakteristik siswa pada penelitian ini sama seperti 

karakteristik siswa pada umumnya. Siswa kelas V SDN Gugus Wisang Geni 

masih senang bermain, bergerak, bekerja dalam kelompok, dan melakukan 

sesuatu secara langsung, sehingga diperlukan pembelajaran yang menarik dan 

bersifat nyata untuk dapat menyerap informasi yang disampaikan oleh pendidik, 

selain itu pembelajaran IPA di SD hendaknya dapat memupuk rasa ingin tahu 

siswa. Hal itu dapat membantu siswa dalam mengemukakan kemampuan 

bertanya, dan mencari tahu jawaban berdasarkan bukti dari hasil investigasi serta 

mengembangkan cara berpikir ilmiah.  

Oleh karena itu, peran guru dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar 

sangat penting dalam menyediakan benda-benda konkrit serta alat peraga sebagai 

pendukung pembelajaran, sehingga menjadikan pembelajaran IPA lebih mudah 

dimengerti oleh siswa. Untuk memperoleh pengalaman belajar, seorang guru 

harus menggunakan keterampilan proses dalam pembelajaran IPA. Keterampilan 

proses merupakan perlakuan dalam pembelajaran yang menekankan pada 

pembentukan keterampilan untuk memperoleh suatu pengetahuan dan 

mengkomunikasikan perolehannya. Hal itulah yang menyebabkan IPA masuk 

dalam kurikulum di sekolah dasar. 
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2.1.5 Model Pembelajaran 

Menurut Arend (dalam Suprijono, 2014:46), model pembelajaran 

merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Menurut Wisudawati dan Sulistyowati (2014:48) model pembelajaran adalah 

pembungkus proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik pembelajaran.  

Joyce and Weil (1980:7) menyatakan bahwa “Models of teaching are 

really models of learning. The most important long-term outcome of instruction 

may be the studens’ increased capabilities to learn more easily and effectively in 

the future, both because of the knowledge and skill they have acquired and 

because they have mastered learning processes”. Model pengajaran adalah model 

pembelajaran. Hasil jangka panjang yang paling penting adalah meningkatnya 

kemampuan siswa untuk belajar lebih mudah dan efektif di masa depan, baik 

karena pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka peroleh dan karena 

mereka telah menguasai proses belajar. 

Menurut Hamid (dalam Wisudawati dan Sulistyowati, 2014:48) model 

pembelajaran memiliki ciri khusus antara lain: (1) mempunyai langkah-langkah 

pembelajaran yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran IPA; (2) mempunyai 

sistem sosial, dibangun dari interaksi antar siswa dan siswa dengan guru; (3) 

mempunyai sistem pendukung yaitu sumber belajar dan media, serta sarana dan 

prasarana; (4) mempunyai dampak pembelajaran/dampak instruksional; (5) 
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mempunyai dampak pengiring yang diharapkan membentuk nilai karakter yang 

ada pada siswa. 

Tujuan penggunaan model pembelajaran adalah untuk memepermudah 

guru dalam melaksanakan pembelajaran melalui sintak yang menggambarkan 

pelaksanaaan model. Dengan merancang model pembelajaran secara matang, guru 

dapat melaksanakan pembelajaran dengan maksimal dan penuh persiapan. Selain 

itu, penggunaan model pembelajaran juga bertujuan untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. 

Dari pengertian model pembelajaran menurut ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan yang sistematis 

dan berfungsi sebagai pedoman guru atau perancang pembelajaran dalam 

merencanakan proses pembelajaran. Dengan adanya model pembelajaran maka 

perancang pembelajaran akan lebih mudah menentukan hal-hal apa sajayang akan 

dibutuhkan dalam pelaksanaanproses pembelajaran. 

2.1.6 Model Konvensional 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan 

konvensional merupakan sikap atau cara berpikir yang didasarkan pada kebiasaan 

secara turun temurun. Djamarah (2010:97) menyatakan bahwa model 

konvensional adalah model tradisional yang dapat digunakan sebagai alat 

komunikasi lisan antara guru dan siswa.  

2.1.6.1 Kelebihan Model Konvensional 

Model konvensional memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya 

antara lain: (1) guru mampu mengontrol materi yang akan diajarkan; (2) dapat 



31 
 

 

diikuti dalam jumlah yang besar; (3) sangat baik untuk materi yang belum tersedia 

dalam bentuk hard copy dan sekolah yang kekurangan bahan ajar; (4) guru 

mampu merencanakan waktu yang telah ditetapkan kurikulum saat 

menyampaikan materi pembelajaran.   

2.1.6.2 Kekurangan Model Konvensional 

Kekurangan dari model konvensional yaitu: (1) memaksa peserta didik 

untuk menjaga konsentrasi dengan menggunakan indera pendengaran yang 

terbatas; (2) peserta didik sulit menentukan gagasan guru yang bersifat analisis, 

sintesis, kritis, dan evaluatif; (3) peserta didik cenderung diperlakukan sama rata 

oleh peserta didik; (4) membuat kelas monoton dan apabila metode ini 

disampaikan oleh guru yang tidak pandai bertutur kata maka kelas akan menjadi 

monoton; (5) guru bersifat otoriter; (6) lebih berpusat pada guru (teacher 

centered) karena komunikasi yang terjalin dalamproses pembelajaran hanya 

bersifat satu arah yaitu dari guru ke siswa yang menyebabkan siswa pasif; (7) 

siswa kurang termotivasi dan menjadikan pembelajaran menjadi kurang 

bermakna, dengan kebermaknaan yang kurang dalam proses pembelajaran 

mengakibatkan hasil belajar siswa menjadi kurang optimal. 

2.1.7 Model Pembelajaran Kooperatif 

2.1.7.1 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif  

Sanjaya (2014:241) menyatakan bahwa model kooperatif merupakan 

serangkaian belajar yang dilakukan siswa dalm kelompok-kelompok tertentu 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Menurut Suprijono 

(2009:54) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih 
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luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih 

dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Sementara Wisudawati dan 

Sulistyowati (2014:53) menyebutkan model pembelajaran kooperatif merupakan 

suatu model pembelajaran yang dapat meningkatkan pencapaiaan akademik dan 

sikap sosial siswamelalui kerjasama di antara mereka. Rusman (2014:206) 

menyatakan bahwa pembelajara kooperatif berbedadengan strategi pembelajaran 

yang lain. Perbedaan tersebut dapat terlihat dariproses pembelajaran yang lebih 

menekankan pada proses kerja sama dalam kelompok. Tujuan yang ingin dicapai 

yaitu unsur kerja sama untuk penguasaan materi sehingga tidak hanya 

menekankan pada penguasaan materi dalam kemampuan akademik saja. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif merupakan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa yang 

mengacu pada metode pembelajaran dimana siswa bekerjasama dalam kelompok 

kecil dan saling membantu dalam belajar untuk meningkatkan pencapain 

akademik dan sikap sosial siswa. Dengan demikian, pembelajaran kooperatif 

bergantung pada efektivitas kelompok-kelompok siswa tersebut. Seorang guru 

harus mampu membentuk kelompok-kelompok kooperatif agar dapat bekerjasama 

untuk memaksimalkan pembelajarannya. 

2.1.7.2 Karakteristik Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Arend (2008:5) karakteristik pembelajran kooperatif adalah: 1) 

siswa bekerja dalam tim untuk mencapai tujuan belajar; 2) tim yang dibentuk 

memiliki prestasi tinggi, sedang, dan rendah; 3) tim yang dibentuk 
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heterogenterdiri atas campuran ras, budaya, dan gender; 4) sistem reward 

diorientasikan pada kelompok dan individu. 

 Sementara Hamdani (2011:31) menyatakan ciri-ciri pembelajaran 

kooperatif adalah: 1) setiap anggota memiliki peran; 2) terjadi hubungan interaksi 

langsung di antara siswa; 3) setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas cara 

belajarnya dan juga teman-teman sekelompoknya; 4) guru membantu 

mengembangkan keterampilan-keterampilan interpersonal kelompok; 5) guru 

hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan. 

 Berdasarkan ciri-ciri di atas maka dalam proses pembelajaran, model 

kooperatif dikembangkan utuk mencapai tiga tujuan yaitu hasil belajar akademik, 

penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. Jadi, 

dalam pembelajaran kooperatif, siswa tidak hanya mempelajari materi saja, 

melainkan juga mempelajari keterampilan-keterampilan khusus yang disebut 

keterampilan kooperatif. Hal ini dapat berfungsi sebagai pelancar hubungan, 

kerja, dan tugas. Peranan hubungan kerja dapat dibangun melalui komunikasi 

antar anggota, sedangkan peranan tugas dapat dilakukan dengan cara membagi 

tugas kepada anggota kelompok pada saat kegiatan pembelajaran. 

2.1.7.3 Prinsip-prinsip Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Lie (2010:32) menyatakan bahwa terdapat lima unsur dasar 

Cooperative Learning, antara lain:  

1) Prinsip ketergantungan positif (positive independent) 

Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam mencapai keberhasilan peenyelesaian 

kerja kelompok ditentukan pada kinerja masing-masing anggota kelompok, 
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sehingga dibutuhkan saling ketergantungan dalam penyelesaiaan tugas 

tersebut. 

2) Tanggung jawab perseorangan (individual accountability) 

Prinsip tanggung jawab perseorangan yaitu bahwa setiap anggota kelompok 

memiliki tanggungjawab dan tugas masing-masing yang akan membawa 

keberhasilan kelompoknya. 

3) Interaksi tatap muka (face to face promotion interaction)  

Kegiatan interaksi ini memberikan kesempatan kepada setiap anggota 

kelompok untuk saling bertatap muka melakukan interaksi dan diskusi, 

sehingga dapat memberi dan menerima informasi antar anggota kelompok. 

4) Partisipasi dan komunikasi (participation and comunication) 

Kegiatan ini dapat melatih siswa untuk berpartisipasi aktif dan 

berkomunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Prinsip ini menghendaki agar 

siswa dibekali dengan berbagai keterampilan berkomunikasi untuk saling 

mendengarkan dan kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapatnya. 

5) Evaluasi dan proses kelompok  

Melalui prinsip ini, siswa diberikan waktu khusus untuk mengevaluasi 

proses kerja kelompok dengan cara mengidentifikasi urutan atau tahapan 

kegiatan anggota kelompok dan hasil kerja sama mereka selama proses 

pembelajaran, sehingga selanjutnya dapat bekerja sama dengan lebih efektif 

lagi. 
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2.1.8 Model Group Investigation 

2.1.8.1 Pengertian Model Group Investigation 

Model pembelajaran yang baik yaitu apabila tercipta suasana 

pembelajaran yang kondusif dan tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran, model pembelajaran harus mempertimbangkan 

kondisi siswa, baik itu keadaan internal maupun eksternal siswa. Menurut 

Miftahul Huda (2014:292) menyebutkan bahwa model pembelajaran Group 

Investigation merupakan salah satu metode kompleks dalam pembelajaran 

kelompok yang mengharuskan siswa untuk menggunakan kemampuan berpikir 

level tinggi. Model Group Investigation menekankan heterogenitas dan kerja 

sama antara siswa. 

Dalam model Group Investigation guru bertugas untuk memberikan 

pilihan dan kontrol terhadap para siswa untuk memilih strategi penelitian yang 

akan digunakan. Metode ini bisa diterapkan pada semua tingkatan kelas dan 

bidang materi pelajaran. Metode ini melibatkan siswa sejak perencanaan, baik 

dalam menentukan topik maupun cara mempelajarinya melalui investigasi. Materi 

yang digunakan adalah materi yang cakupannya luas sehingga materi atau topik 

tersebut dapat dibagi ke dalam beberapa subtopik agar dapat dilakukan 

penyelidikan oleh kelompok-kelompok investigasi. Sebagai bagian dari 

investigasi, siswa dapat mencari informasi dari berbagai sumber yang berkaitan 

dengan masalah yang dipelajari. Hasil dari investigasi tersebut selanjutnya 

dievaluasi dan disintesis oleh semua anggota kelompok sehingga menghasilkan 

sebuah karya atau laporan. 
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Slavin (2005:215-217), mengemukakan hal-hal penting untuk 

melaksanakan model pembelajaran Group Investigation antara lain: 

1. Menguasai kemampuan kelompok 

Kesuksesan implementasi dari Group Investigaton sebelumnya menuntut 

pelatihan dalam komunikasi dan sosial. Metode ini menuntut para siswa untuk 

memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam 

keterampilan proses kelompok. 

2. Perencanaan kooperatif 

Setiap kelompok membagi tugas kepada masing-masing anggota 

kelompoknya untuk melakukan penyelidikan sesuai topik yang dipilih. 

Pembagian ini berhubungan dengan bagaimana cara melakukan penyelidikan, 

informasi apa yang perlu dicari, sumber apa yang akan digunakan, siapa, apa 

dan bagaimana cara mempresentasikan hasilkarya mereka di depan kelas. 

3. Peran guru 

Pada setiap pembelajaran, peran guru sangat penting dalam menunjang 

keberhasilan belajar siswa. Dalam kelas yang menggunakan model 

pembelajaran  Group Investigation, guru bertindak sebagai narasumber dan 

fasilitator. Saat proses pembelajaran dengan model investigasi kelompok 

berlangsung, guru berkeliling mengontrol diskusi siswa. Guru dapat membantu 

siswa yang mengalami kesulitan saat melakukan investigasi. Kesulitan disini 

bisa berbentuk kesulitan dalam  interaksi kelompok maupun penyelesaian 

tugas-tugas siswa. 
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2.1.8.2 Tahapan-tahapan Model Group Investigation 

Slavin (2005:218) mengemukakan tahapan-tahapan dalam dalam 

pembelajaran kooperatif dengan model Group Investigation yaitu sebagai berikut. 

1) Tahap I : Mengidentifikasi topik dan membagi siswa ke dalam kelompok 

 Guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk memilih berbagai subtopik 

dalam suatu masalah umum yang telah digambarkan oleh guru. Siswa 

diorganisasikan menjadi kelompok-kelompok berdasarkan heterogenitas. 

2) Tahap II : Merencanakan tugas yang akan dipelajari 

 Kelompok akan membagi subtopik kepada seluruh anggota kelompok. 

Kemudian anggota kelompok membuat perencanaan dari masalah yang akan 

diteliti, bagaimana proses dan sumber belajar apa yang akan dipakai.  

3) Tahap III : Melaksanakan penyelidikan/investigasi 

Anggota kelompok berkontribusi dalam usaha mengumpulkan, menganalisis, 

mengevaluasi informasi, dan membuat kesimpulan serta mengaplikasikan 

bagian mereka ke dalam pengetahuan baru untuk mencapai solusi masalah 

kelompok.  

4) Tahap IV : Mempersiapkan laporan akhir 

Setiap kelompok merencanakan penyajian yang menarik untuk dipresentasikan 

di depan kelas.  

5) Tahap V : Mempresentasikan tugas akhir 

Siswa mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok lain mengevaluasi 

kejelasan dan penampilan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. 
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6) Tahap VI : Evaluasi 

Para siswa memberikan umpan balik mengenai topik tersebut. Guru beserta 

siswa melaksanakan penilaiaan mengenai kontribusi tiap kelompok yang 

mencakup tiap siswa secara individu atau kelompok. 

2.1.8.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Group Investigation 

Menurut Wisudawati dan Sulistyowati (2104:67) kelebihan model 

kooperatif tipe Group Investigation yaitu: 1) meningkatkan kemandirian; 2) 

meningkatkan kreativitas siswa; 3) meningkatkan kemampuan interpersonal 

ketika bekerjasama antar siswa; 4) meningkatkan penalaran siswa. 

 Setiawan dalam Soimin (2104:82) menyebutkan bahwa kekurangandari 

model kooperatif tipe Group Investigation yaitu: 1) sedikitnya materi yang 

disampaikan pada satu kali pertemuan; 2) sulitnya memberikan penilaiaan secara 

personal; 3) tidak semua topik cocok untuk diterapkan dengan model 

pembelajaran Group Investigation. Model ini cocok untuk diterapkan pada suatu 

topik yang menuntut siswa untuk memahami suatu bahasan dari pengalaman yang 

dialami sendiri; 4) diskusi kelompok biasanya berjalan kurang efektif; 5) siswa 

yang tidak tuntas memahami materi prasyarat akan mengalami kesulitan saat 

menggunakan model ini. 

 Berdasarkan kajian di atas, peneliti memberikan solusi untuk mengatasi 

masalah tersebut yaitu guru harus menguasai materi dengan baik serta menguasai 

konsep tentang model kooperatif tipe Group Investigation, guru harus aktif 

membimbing kelompok, guru harus dapat memanajemen waktu agar pada proses 

pelaksanannya dapat berjalan efektif. 
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2.1.9 Perbedaan Model Pembelajaran Group Investigation dengan Model 

Konvensional 

Model konvensional merupakan model yang digunakan dalam proses 

pembelajaran IPA di SD yaitu model yang berpusat pada guru. Berikut ini 

merupakan perbedaan model pembelajaran Group Investigation dengan model 

konvensional. 

Tabel 2.1 

Perbedaan Model Pembelajaran Group Investigationdengan Model Konvensional 

 

No. Aspek Model Group Investigation Model Konvensional 

1. Kedudukan siswa Siswa sebagai subyek belajar, 

artinya siswa berperan aktif dalam 

setiap proses pembelajaran dengan 

cara menemukan dan menggali 

sendiri materi yang akan dipelajari 

Siswa sebagai obyek 

belajar yang berperan 

sebagai penerima 

informasi secara pasif 

dari guru 

2. Kegiatan 

pembelajaran 

Siswa belajar melalui kegiatan 

kelompok, seperti bekerja sama 

antar anggota kelompok,diskusi, 

saling memberi dan menerima 

tanggapan 

Siswa lebih banyak 

belajar secara individual 

dengan menerima, 

mencatat, dan menghafal 

materi pelajaran 

3. Situasi 

pembelajaran 

Pembelajaran dikaitkan dengan 

kehidupan nyata 

Pembelajaran bersifat 

teoritis dan abstrak 

4. Dasar 

kemampuan 

Kemampuan didasarkan atas 

pengalaman dan melalui investigasi. 

Kemampuan diperoleh 

melalui latihan-latihan. 

5. Tujuan akhir 

pembelajaran 

Kepuasan diri Nilai atau angka 

6. Hal yang 

mendasari 

tindakan/perilaku 

Tindakan atau perilaku dibangun 

atas kesadaran diri sendiri 

Tindakan atau perilaku 

individu didasarkan oleh 

faktor dari luar dirinya 

7. Pemerolehan 

pengetahuan 

Pengetahuan yang dimiliki setiap 

individu selalu berkembang sesuai 

dengan pengalaman yang 

dialaminya 

Pengetahuan dikonstruksi 

oleh orang lain 

8. Pelaksana 

pembelajaran 

Guru sebagai fasilitator, 

pembimbing dan narasumber yang 

membantu jalannya proses 

pembelajaran. Sedangkan siswa 

sebagai penentu jalannya 

pembelajaran 

Guru adalah penentu 

jalannya proses 

pembelajaran 

9. Tempat Pembelajaran bisa terjadi di mana Pembelajaran hanya 
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pembelajaran saja dalam konteks dan setting yang 

berbeda 

terjadi di dalam kelas 

10. Evaluasi 

pembelajaran 

Keberhasilan dalam pembelajaran 

diukur dengan berbagai cara, 

misalnya dengan evaluasi proses, 

penampilan,  observasi, wawancara, 

dan lain sebagainya. 

Keberhasilan 

pembelajaran hanya 

diukur dengan tes 

 

2.1.10 Teori Belajar yang Mendasari Model Pembelajaran GI 

Salah satu teori yang melandasi pembelajaran IPA melalui model 

kooperatif tipe Group Investigation adalah teori konstruktivisme. Menurut Trianto 

(2010:28) teori ini menekankan siswa harus dapat menemukan pengetahuannya 

sendiri dengan ide-ide yang dimilikinya ataupun bantuan dari berbagai sumber 

pendukung yang meliputi buku-buku penunjang dalam pembelajaran IPA model 

kooperatif tipe Group Investigaton.  

Suprijono (2012:30) menyebutkan gagasan tentang konstruktivisme 

mengenai pengetahuan ada 3 macam yaitu: (1) pengetahuan bukanlah gambaran 

dunia kenyataan belaka, tetapi selalu merupakan konstruksi kenyataan melalui 

kegiatan subjek; (2) subjek membentuk skema kognitif, kategori, konsep, dan 

struktur yang perlu untuk pengetahuan; dan (3) pengetahuan dibentuk dalam 

struktur konsep seseorang, struktur konsep membentuk pengetahuan jika konsep 

itu berlaku dalam berhadapan dengan pengalaman-pengalaman seseorang. 

Model kooperatif tipe Group Investigation memiliki enam tahapan, 

sejalan dengan gagasan teori konstruktivisme bahwa pengetahuan bersifat 

subjektif. Pengetahuan dikonstruksikan atau dibangun bukan dipersepsi langsung 

melalui indra, sehingga pengetahuan didasarkan pada pengalaman sendiri. Hal ini 

sesuai dengan konsep model kooperatif tipe Group Investigation yang 
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menekankan siswa dalam menemukan pengetahuannya sendiri melalui 

permasalahan-permasalahan yang dikembangkan dari topik, sehingga siswa 

melakukan investigasi untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan berbagai 

sumber pendukung, oleh karena itu, siswa mampu membangun sendiri 

pemahaman terhadap pengetahuan yang didasarkan pada pengalamannya. 

 

2.1.11 Penerapan Model Pembelajaran Group Investigation dalam 

Pembelajaran IPA Materi Cahaya 

Penerapan model pembelajaran Group Investigation pada materi cahaya 

di kelas V dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.2 

Penerapan Model Pembelajaran Group Investigation dalam Pembelajaran IPA 

Materi Cahaya 

 

No 
Langkah-langkah Pembelajaran Tahapan Model Group 

Investigation Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1 Guru menyampaikan 

materi permasalahan 

mengenai sifat-sifat 

cahaya, diantaranya 

merambat lurus, 

dapat dipantulkan, 

dapat dibiaskan, dan 

dapat diuraikan serta 

pemanfaatan cahaya 

dalam suatu karya 

yang berguna dalam 

kehidupan sehari-

hari. 

 Siswa mendengarkan dan 

mengamati penyampaian 

materi dari guru mengenai 

materi cahaya. 

 Siswa diberikan 

kesempatan untuk 

bertanya dan menanggapi 

materi yang telah 

disampaikan. Mengidentifikasi topik 

dan mengatur siswa ke 

dalam kelompok 

2 Guru menyediakan 

beberapa topik 

permasalahan yang 

akan diselidiki dalam 

kelompok 

investigasi. 

 

 Siswa dengan bimbingan 

guru memilih beberapa 

topik yang akan diselidiki 

dalam kelompok 

investigasi sesuai dengan 

minat siswa 
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3 Guru membagi kelas 

menjadi 4 kelompok 

dan setiap kelompok 

beranggotakan 6-7 

siswa 

 Siswa berkelompok 

dengan jumlah anggota 6-

7 siswa 

4 Guru menjelaskan 

prosedur percobaan 

dan membimbing 

kelompok dalam 

pemilihan topik 

 Setiap kelompok 

memperhatikan 

penjelasan dari guru dan 

memilih salah satu topik 

untuk diselidiki  

Merencanakan tugas yang 

akan dipelajari 

(perencanaan kooperatif) 

5 Guru memberikan 

instruksi kepada 

siswa untuk mencari 

sumber-sumber yang 

diperlukan dalam 

proses penyelidikan 

 Siswa menentukan 

sumber-sumber yang 

diperlukan dalam 

penyelidikan  

 

6 Guru membimbing 

siswa dalam 

pembagian tugas 

setiap anggotanya 

 Siswa dalam kelompok 

membagi tugas pada 

seluruh anggotanya 

7 Guru mejadi 

fasilitator  
 Siswa mengumpulkan 

informasi dari berbagai 

sumber 

Melakukan investigasi 

8 Guru sebagai 

pembimbing dan 

fasilitator dalam 

membimbing setiap 

kelompok melakukan 

percobaan/investigasi 

 Siswa melakukan 

percobaan untuk 

membuktikan sifat-sifat 

cahaya dan penerapannya. 

 Siswa mendiskusikan 

hasil percobaan dengan 

melakukan pengamatan, 

mencatat hal-hal penting 

yang terjadi saat proses 

percobaan. 

9 Guru membimbing 

siswa dalam 

membuat kesimpulan 

hasil investigasi 

 Siswa membuat 

kesimpulan dari 

informasi-informasi hasil 

investigasi setiap anggota 

kelompok. 

10 Guru membimbing 

siswa dalam 

membuat laporan 

hasil investigasi 

 Siswa membuat laporan 

hasil penyelidikan/ 

investigasi kelompok. 
Menyiapkan laporan akhir 

11 Guru membimbing 

setiap kelompok 

untuk 

 Siswa mempersiapkan 

cara mempresentasikan 

laporan hasil pengamatan 
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mempersiapkan 

presentasi 

12 Guru membimbing 

setiap kelompok 

dalam menentukan 

perwakilan 

kelompok untuk 

mempresentasikan 

laporan 

 Siswa menentukan 

perwakilan kelompok 

untuk mempresentasikan 

laporan 

13 Guru membimbing 

siswa laporan hasil 

penyelidikan 

kelompoknya di 

depan kelas. 

 Siswa mempresentasikan 

laporan hasil penyelidikan 

kelompoknya di depan 

kelas. 

Mempresentasikan laporan 

akhir 

14 Guru memberikan 

kesempatan kepada 

kelompok lain 

menanggapi atau 

menanyakan hal-hal 

yang belum dipahami 

dari hasil presentasi 

kelompok 

 Kelompok presentator 

bertanya jawab dengan 

kelompok pendengar 

dengan bimbingan guru 

15 Guru membimbing 

dalam pembuatan 

kesimpulan 

 Siswa dengan bimbingan 

guru membuat 

kesimpulan. 

16 Guru memberikan 

umpan balik positif 

berupa penguatan 

kepada siswa yang 

telah berpartisipasi 

 Siswa saling memberikan 

umpan balik mengenai 

topik yang dipelajari 

Evaluasi 

17 Guru bertugas sebagi 

pendamping dan 

pengawas serta 

memberikan 

penguatan dan 

meluruskan hal-hal 

yang kurang tepat 

selama proses diskusi 

dan mengevaluasi 

pemikiran paling 

tinggi dari siswa. 

 Guru mengevaluasi hasil 

belajar siswa 

* Slavin, Robert E. 2005. Cooperative Learning Teori, Riset, dan Praktik. 

Bandung: Nusa Media 
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2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian yang relevan juga dilakukan oleh Anwar Ardani, Budiyono, Sri 

Subanti pada tahun 2015 dengan judul “Eksperimentasi Model Pembelajaran 

Problem Based Learning, Group Investigation dan Think Pair Share dengan 

Pendekatan Saintifik Ditinjau dari Kemampuan Penalaran Siswa”. Hasil 

penelitian menunjukkan: (1) siswa yang dikenai model pembelajaran PBL PS 

mempunyai prestasi belajar matematika yang sama baiknya dengan siswa yang 

dikenai model pembelajaaran GI PS, siswa yang dikenai model pembelajaran PBL 

PS dan GI PS mempunyai prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada 

siswa yang dikenai model pembelajaran TPS PS, (2) Siswa yang mempunyai 

kemampuan penalaran tinggi mempunyai prestasi belajar matematika yang sama 

baiknya dengan siswa yang mempunyai kemampuan penalaran sedang, siswa 

yang mempunyai kemampuan penalaran tinggi dan sedang mempunyai prestasi 

matematika yang lebih baik daripada siswa yang mempunyai kemampuan 

penalaran rendah, (3) Pada masing-masing kemampuan penalaran, siswa yang 

dikenai model pembelajaran PBL PS mempunyai prestasi belajar matematika 

yang sama baiknya dengan siswa yang dikenai model pembelajaran GI PS, siswa 

yang dikenai model pembelajaran PBL PS dan GI PS mempunyai prestasi belajar 

matematika yang lebih baik daripada siswa yang dikenai model pembelajaran TPS 

PS, dan (4) Pada masing-masing model pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik, siswa yang mempunyai kemampuan penalaran tinggi mempunyai 

prestasi belajar matematika yang sama baiknya dengan siswa yang mempunyai 

kemampuan penalaran sedang, siswa yang mempunyai kemampuan penalaran 
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tinggi dan sedang mempunyai prestasi belajar matematika yang lebih baik 

daripada siswa yang mempunyai kemampuan penalaran rendah. 

Penelitian yang dilakukan oleh A.A.Ayu Nevi Yuli Yunita1, Ni Nyoman 

Ganing, I Wayan Rinda Suardika pada tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation Berbantuan Media Gambar 

terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SDN 21 Dauh Puri”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: terdapat terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar 

IPA siswa yang mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation berbantuan media gambar dengan siswa yang mengikuti 

pembelajaran konvensional. Hal tersebut dapat ditunjukkan bahwa thitung= 7,897 

>ttabel= 2,000 dengan nilai rata-rata hasil belajar IPA kelompok eksperimen 

sebesar 83,32 sedangkan kelompok kontrol sebesar 77,42. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation 

berbantuan media gambar berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V 

SDN 21 Dauh Puri. 

Penelitian yang relevan juga dilakukan oleh: S. Pt. Bagus Rustina1, Siti 

Zulaikha, I Km. Ngr. Wiyasa pada tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe GroupInvestigation Berbantuan Media Konkret 

terhadap Hasil Belajar IPA Kelas V SD Gugus II Tampaksiring”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hasil analisis data menunjukkan skorrata-rata kelas 

ekspermen 86,96 dan skor rata-rata kelas kontrol 77,98. Dengan skortersebut 

selanjutnya dianalisis dengan uji t. Hasil uji hipotesis diperoleh thitung sebesar5,22, 

sedangkan nilai ttabel dengan taraf signifikan 5% adalah adalah 2,00. Dengan 
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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  

konvensional pada siswa kelas V SD Gugus II Tampaksiring, Gianyar. 

Penelitian yang dilakukan oleh I Ketut Budiastra, Dewa Nyoman Sudana, 

Nyoman Arcana pada tahun 2015 dengan judul “ Pengaruh Model Kooperatif 

Tipe Group Investigation terhadapa Keterampilan Berpikir Kritis dalam 

Pembelajaran IPA”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) skor 

keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran IPA pada siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan pembelajaran konvensional cenderung sedang, dengan mean 

32,05, 2) skor keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran IPA pada siswa 

yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe GI 

(Group Investigation) cenderung tinggi, dengan mean 41,7, 3) terdapat pengaruh 

yang signifikan pada keterampilan berpikir kritis antara kelompok siswa yang 

dibelajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe GI (Group Investigation) 

dengan kelompok siswa yang dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional, 

dengan thit > ttab (thit = 28,82 > ttab = 2,02). 

Penelitian yang relevan dilakukan oleh I Pt Ariadi1, Ndara T. Renda 2, Ni 

Wyn Rati pada tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Group 

Investigation (GI) terhadap Hasil Belajar IPA Kelas IV”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar IPA yang signifikan antara 

kelompok siswa yang belajar dengan model pembelajaran Kooperatif tipe GI 

dengan kelompok siswa yang belajar dengan model pembelajaran konvensional. 
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Hal ini ditunjukkan oleh (tarithmetic=3,135>ttable=2,00) dan di dukung oleh 

perbedaan skor rata-rata yang diperoleh antara siswa yang mengikuti model 

pembelajaran Kooperatif Tipe GI yaitu 21,47 yang berada pada kategori baik dan 

siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran konvensional yaitu 16,9 

yang berada pada kategori cukup.  

Selain itu, penelitian yang relevan juga dilakukan oleh Andri Pitoyo, 

Herman J. Waluyo, Sarwiji Suwandi, Andayani pada tahun 2013 dengan judul 

“The Effect of Group Investigation Learning Model, Accelerated Learning Team 

and Role Playing on Elementary School Students’ Writing Skills Viewed from 

Cognitive Style”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kemampuan menulis 

siswa yang mengikuti pembelajaran model kelompok investigasi lebih baik dari 

kelompok siswa yang belajar accelerated learning team dan bermain peran, 

sedangkan keterampilan menulis siswa yang mengikuti model pembelajaran 

group investigation dan Tim Accelerated Learning dan bermain peran yang sama; 

2) penulisan keterampilan siswa yang memiliki bidang kemandirian gaya kognitif 

yang lebih baik daripada kelompok siswa yang memiliki ketergantungan bidang 

gaya kognitif; 3) ada interaksi antara jenis pembelajaran kooperatif dan gaya 

kognitif dalam mempengaruhi keterampilan menulis. Data penelitian dapat dilihat 

IF (nilai rata-rata = 86,8594) dibandingkan dengan model yang menggunakan 

Accelerated Learning Team dan Role Playing pada siswa IF kognitif Gaya (nilai 

rata-rata = 80,1250 dan 79,0733). Siswa DF gaya kognitif, model pembelajaran 

Group Investigation (Nilai rata-rata = 74,5040) tidak lebih efektif daripada 
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penerapan model Accelerated Learning Team (Nilai rata-rata = 74,3566) atau 

Role Playing (nilai rata-rata = 74,2634). 

Penelitian yang dilakukan oleh Nilüfer Okur Akçay1, Kemal Doymuş2 pada 

tahun 2012 dengan judul “The Effects of Group Investigation and Cooperative 

Learning Techniques Applied in Teaching Force and Motion Subjects on 

Students’ Academic Achievements”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak 

ada perbedaan yang terlalu signifikan antara GIG (Group Investigation), LTG 

(Learning Together Group), namun terdapat perbedaan yang signifikan antara 

LTG (Learning Together Group) dan CG (Control Group). 

Penelitian yang dilakukan olehVan Dat Tran tahun 2014 dengan judul “The 

Effects of Cooperative Learning on the Academic Achievement and Knowledge 

Retention”. Hasil penelitian menunjukkan the findings obtained from t-test 

analysis on the psychology posttest scores showed a significant difference (t (108) 

= 9.60, p = .000) between the experimental group (M = 77.36, SD = 4.52) and 

the control group (M = 67.00, SD = 6.60). The magnitude of the difference in the 

means (mean difference = 10.36) was very large (ES = 0.46). The results showed 

that the experimental group which had engaged in learning together produced a 

higher overall improvement in scores on the psychology posttest scores. Hal ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif dirangsang kegiatan kognitif, 

dipromosikan tingkat yang lebih tinggi dari prestasi dan retensi pengetahuan 

ditunjukkan dengan analisis t-test pada skor posttest psikologi menunjukkan 

perbedaan yang signifikan (t (108) = 9.60, p = 0,000) antara kelompok 

eksperimen (M = 77,36, SD = 4.52) dan kontrol. Kelompok (M = 67,00, SD = 
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6.60). Besarnya perbedaan sarana (berarti perbedaan = 10,36) adalah sangat besar 

(ES = 0,46). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok eksperimen yang 

telah terlibat dalam pembelajaran bersama-sama menghasilkan lebih tinggi 

peningkatan secara keseluruhan dalam skor pada skor posttest psikologi. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yng telah dilakukan terbukti bahwa model 

group investigation efektif pada pembelajaran IPA. Begitu juga dengan hasil 

belajar siswa yang menerapkan model group investigation lebih baik 

dibandingkan dengan  model konvensional. Hal ini dapat dijadikan acuan peneliti 

untuk melakukan penelitian dengan tujuan mengkaji keefektifan model group 

investigation terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SDN Gugus Wisang Geni 

Kota Semarang. 

 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Menurut Sugiyono (2015:91), kerangka berpikir menjelaskan secara 

teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan di sekolah dasar. Hal 

ini karena IPA merupakan mata pelajaran yang dapat mengembangkan tingkat 

berpikir siswa secara kritis, objektif, dan membantu memecahkan masalah secara 

sistematis. Pelaksanaan pembelajaran IPA di sekolah dasar masih belum optimal, 

pada kenyataannya proses pembelajaran IPA di sekolah dasar jarang melibatkan 

siswa secara aktif. Model yang digunakan guru dalam menyampaikan materi 

masih menggunakan model konvensional yang didominasi ceramah dan tanya 

jawab. Pembelajaran tersebut sering diarahkan pada satu arah yaitu pemberian 
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informasi dari pihak guru ke siswa, sehingga guru lebih mendominasi dalam 

pembelajaran. 

Materi cahaya yang dibahas dalam penelitian ini menggunakan model 

kooperatif Group Investigation. Melalui model kooperatif Group Investigation, 

siswa akan melaksanakan kegiatan penemuan untuk memahami secara nyata 

sebuah konsep atau fakta dari sebuah materi pelajaran. Siswa belajar bekerja sama 

dalam kelompoknya, hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan interpersonal 

antar siswa. Selain itu melatih kemampuan berfikir tinggi siswa, siswa diberi 

kesempatan untuk memilih topik pembelajaran sesuai materi yang akan dipelajari, 

hal ini diharapkan dapat membuat siswa merasa termotivasi karena sesuai dengan 

minat siswa. Dengan demikian pembelajaran dengan model Group Investigation 

dapat membantu siswa mengingat apa yang telah dipelajari, menjadikan suasana 

belajar menyenangkan, dan diharapkan pembelajaran menjadi bermakna karena 

pembelajaran bersifat student centered yang mengutamakan keterlibatan siswa 

secara aktif. 

Penelitian ini akan mengujikan model kooperatif Group Investigation pada 

kelas eksperimen dan model konvensional pada kelas kontrol. Kemudian hasil 

belajar dari kedua kelas tersebut dibandingkan. Dari hasil perbandingan tersebut, 

diharapkan dapat diketahui model mana yang lebih efektif terhadap hasil belajar 

siswa. Berikut ini adalah bagan kerangka berpikir keefektifan model kooperatif 

Group Investigation terhadap hasil belajar materi cahaya pada siswa kelas V SDN 

Gugus Wisang Geni Kota Semarang dalam bentuk bagan. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka alur kerangka berpikir pada penelitian ini 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

 

Materi Cahaya Berisi Sifat-sifat Cahaya 

dan Pemanfaatan Cahaya 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Proses pembelajaran kelas eksperimen 

dengan model GI 

Proses pembelajaran kelas kontrol 

dengan model konvensional 

Keefektifan model pembelajaran Group 

Investigation 

Keefektifan model pembelajaran 

konvensional 

Hasil belajar kelas eksperimen Hasil belajar kelas kontrol 

Hasil Belajar Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol Dibandingkan untuk mengetahui 

Keefektifannya 
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2.4 HIPOTESIS PENELITIAN 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pernyataan (Sugiyono 2015:99). Berdasarkan landasan teori, penelitian 

yang relevan, dan kerangka berpikir, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ho : hasil belajar materi cahaya pada siswa kelas VB SDN Karangayu 02 

yang mendapat model pembelajaran Group Investigation sama atau lebih 

kecil dari hasil belajar siswa kelas V SDN Tawang Mas 02 yang 

mendapat model konvensional (μ1 ≤ μ2). 

Ha :  hasil belajar materi cahaya pada siswa kelas VB SDN Karangayu 02 

yang mendapat model pembelajaran Group Investigation lebih besar dari 

hasil belajar siswa kelas V SDN Tawang Mas 02 yang mendapat model 

konvensional (μ1 > μ2). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 JENIS DAN DESAIN PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Menurut Sugiyono 

(2015:11) penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh treatment (perlakuan) tertentu. Jenis penelitian eksperimen 

yang digunakan adalah penelitian semu (Quasi Experimental). Menurut  Sugiyono 

(2015:114) jenis penelitian ini mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak dapat 

berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. 

Bentuk desain penelitian eksperimen yang akan digunakan peneliti adalah 

Nonequivalent Control Group Design. 

O1   X  O2 

O3  O4 

Gambar 3.1 Desain Penelitian 

       (Sugiyono, 2015:116) 

Keterangan: 

O1 = tes awal kelompok eksperimen sebelum diberi perlakuan 

O2 = tes akhir kelompok eksperimen setelah diberi perlakuan 

X  = perlakuan yang diberikan, yaitu metode eksperimen 

O3 = tes awal kelompok kontrol 

O4 = tes akhir kelompok kontrol 
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 Desain nonequivalent control group design melibatkan paling tidak dua 

kelompok yang subjeknya tidak dikelompokkan secara acak (Ruseffendi, 

2005:47). Sejalan dengan Ruseffendi, Emzir (2014:104) menyatakan bahwadesain 

nonequivalent control group tidak melibatkan penempatan subjek ke dalam 

kelompok secara random. Kelompok O1 (kelompok eksperimen) diberi perlakuan 

(X) yaitu pembelajaran menggunakan model Group Investigation, sedangkan 

kelompok O3 (kelompok kontrol) tidak diberi perlakuan (menggunakan model 

konvensional). Sebelum dilaksanakan penelitian, dilakukan tes awal pada kelas 

kontrol dan eksperimen. Tes awal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

awal kedua kelas tersebut sebelum diberikan perlakuan.  

Menurut Sugiyono (2015:114), kedua kelompok tersebut dapat dijadikan 

subjek penelitian jika memenuhi syarat hasil tes awal antara kedua kelompok 

tidak berbeda secara signifikan (O1 = O3). Setelah itu, peneliti memulai 

pembelajaran pada kedua kelas tersebut dengan menggunakan model 

pembelajaran yang berbeda. Peneliti melaksanakan pembelajaran dengan 

menerapkan model konvensional didominasi metode ceramah pada kelas kontrol, 

dimana model ini sudah biasa digunakan oleh guru. Kemudian peneliti 

menerapkan model Group Investigation pada kelas eksperimen sebagai perlakuan.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa jenis 

penelitian yang digunakan yaitu penelitian eksperimen semu (quasi experimental) 

yang menerapkan bentuk desain nonequivalent control group design. Data 

penelitiannya berupa data kuantitatif guna menerangkan hasil belajar siswa setelah 

mendapat perlakuan berupa pembelajaran dengan model Group Investigation 
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yang akan dibandingkan dengan kelas kontrol yang menerapkan pembelajaran 

dengan model konvensional yang didominasi metode ceramah dan tanya jawab. 

 

3.2 PROSEDUR PENELITIAN  

Prosedur penelitian merupakan serangkaian tahap yang dilakukan secara 

sistematis oleh seorang peneliti selama melaksanakan penelitian. Prosedur 

penelitian ada tiga tahapan yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap 

akhir penelitian. 

3.2.1 Tahap Persiapan 

Tahapan pada tahap persiapan penelitian meliputi: 

a. Melaksanakan observasi awal untuk mengidentifikasi masalah melalui 

refleksi dengan guru kelas V, melakukan pengamatan kondisi sekolah 

meliputi sarana dan prasarana, dan mengambil data hasil UAS mata 

pelajaran IPA pada siswa kelas 5. 

b. Merumuskan masalah dan menentukan konsep teori. 

c. Menentukan sampel dengan menggunakan teknik cluster sampling untuk 

dijadikan kelompok eksperimen dan kontrol. 

d. Membuat kisi-kisi instrumen
1
penelitianyang kemudian dikembangkan 

menjadi lembar observasi model Group Investigation
2
. 

e. Menyusun silabus
3
, Rencana Perencanaan Pembelajaran (RPP) kelas 

eksperimen
4
, RPP kelas kontrol

5
. 

                                                           
1
Lampiran 3.1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

2
Lampiran 3.2   Lembar Observasi Model Pembelajaran GI 

3
Lampiran 3.3   Silabus 



56 
  

 

f. Menyusun kisi-kisi tes yang akan diujicobakan
6
, menyusun soal uji coba

7
 

perangkat tesbeserta kunci jawaban soal uji coba
8
. 

g. Melakukan uji coba soal tes yang dilakukan di luar sampel penelitian. 

3.2.2 Tahap Pelaksanaan 

Langkah-langkah pelaksanaan penelitian antara lain: 

a. Peneliti menganalisis data hasil uji coba instrumen untuk mengetahui 

validitas
9
, reliabilitas

10
, taraf kesukaran

11
, dan daya pembeda soal

12
. 

b. Penyusunan kisi-kisi soal pretest dan posttest
13

, lalu dilanjutkan 

pemberian soal pretest untuk mengukur kemampuan awal siswa
14

. 

c. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat 

peneliti, setelah pemberian treatment selesai dilanjutkan pemberian 

posttest untuk mengukur hasil belajar siswa setelah diberikan perlakuan. 

3.2.3 Tahap Akhir Penelitian 

Tahapan akhir penelitian antara lain: 

a. Mengevaluasi hasil pretest kelas kontrol
15

 dan kelas eksperimen
16

 serta 

hasil posttest kelas kontrol
17

 dan kelas eksperimen
18

 siswa untuk 

                                                                                                                                                               
4
Lampiran 3.4   RPP Kelas Eksperimen 

5
Lampiran 3.5  RPP Kelas Kontrol 

6
Lampiran 3.6    Kisi-Kisi Soal Uji Coba 

7
Lampiran 3.7    Soal Uji Coba 

8
Lampiran 3.8   Kunci Jawaban Soal Uji Coba 

9
Lampiran 3.9 Uji Validitas 

10
Lampiran 3.10 Uji Reliabilitas 

11
Lampiran 3.11 Uji Taraf Kesukaran 

12
Lampiran 3.12 Uji Daya Beda 

13
Lampiran 3.13 Kisi-Kisi Soal Pretest dan Posttest 

14
Lampiran 3.14  Soal Pretest dan Posttes 

15
Lampiran 3.16Daftar Nilai Pretest Kelas Kontrol 

16
Lampiran 3.17  Daftar Nilai Pretest Kelas Eksperimen 

17
Lampiran 3.18  Daftar Nilai PosttestKelas Kontrol 

18
Lampiran 3.19 Daftar Nilai Posttest Kelas Kontrol 
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mengetahui perbedaan hasil belajar siswa. Melakukan pembahasan, 

pengambilan simpulan dan saran. 

b. Menyusun laporan secara menyeluruh 

 

3.3 SUBYEK, LOKASI, DAN WAKTU PENELITIAN 

3.3.1 Subyek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Gugus Wisang Geni Kota 

Semarang. 

3.3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Gugus Wisang Geni Kota Semarang. 

3.3.3 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2015/2016 

pada bulan Februari-Mei 2016. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada jam pelajaran 

IPA agar siswa mengalami suasana pembelajaran seperti biasanya. 

 

3.4 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

3.4.1 Populasi Penelitian 

Sugiyono (2015:117) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Populasi dalam  penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas V 

SDN Gugus Wisang Geni Kota Semarang tahun pelajaran 2015/2016 dengan 

jumlah populasi 225 siswa. 
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Tabel 3.1 

Data Jumlah Siswa Kelas V SDN Gugus Wisang Geni Kota Semarang 

 

Sekolah Kelas Jumlah Siswa 

SDN Karangayu 01 V 30 

SDN Karangayu 02 

VA 30 

VB 30 

VC 29 

SDN Tawang Mas 01 
VA 37 

VB 39 

SDN Tawang Mas 02 V 30 

Jumlah 225 

 

3.4.2 Sampel Penelitian 

Sugiyono (2015:118) menjelaskan bahwa sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diteliti 

harus representatif (mewakili) populasi baik dalam karakteristik maupun 

jumlahnya (Sukmadinata, 2013:252). Jumlah anggota sampel sering dinyatakan 

dengan ukuran sampel. Prosedur pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu 

dengan teknik cluster sampling (area sampling).  

Sugiyono (2015:121) menyatakan bahwa cluster sampling digunakan 

untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data tersebut 

sangat luas. Alasan menggunakan teknik cluster sampling dalam penelitian 

inidiasumsikan populasi bersifat homogen yang sebelumnya dilakukan uji 

homogenitas kelas yang akan dijadikan sampel dari semua sekolah pada gugus 

tersebut. Asumsi ini didasarkan pada: materi yang diajarkan berasal dari 

kurikulum yang sama yaitu menggunakan kurikulum KTSP, siswa duduk di kelas 

yang sama, pembagian kelas tidak berdasarkan peringkat, objek penelitian dari 

kelas yang sama dan setara tidak ada kelas unggulan. Dalam menentukan kelas 
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sampel melalui teknik cluster sampling yaitu dengan cara pengundian secara acak  

dari berbagai kelas dalam satu gugus tersebut, sehingga diperoleh dua kelas 

sampel yaitu kelas VB SDN Karangayu 02 sebanyak 30 siswa sebagai kelas 

eksperimen, dan SDN Tawang Mas 02 sebanyak 30 siswa sebagai kelas kontrol. 

 

3.5 VARIABEL PENELITIAN 

3.5.1 Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas (independent variable) merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubannya atau timbulnya variabel 

terikat (Sugiyono, 2015:61). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas 

adalah penerapan model Group Investigation dalam pembelajaran IPA materi 

cahaya. 

3.5.2 Variabel Terikat(Dependent Variable) 

Sugiyono (2015:61) menyatakan variabel terikat (dependent variable) 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya 

veriabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah hasil 

belajar IPA siswa kelas VB SDN Karangayu 02 dan siswa kelas V SDN Tawang 

Mas 02. 

 

3.6 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 
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3.6.1 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mnghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, 

maupun elektronik (Sukmadinata, 2013:221). Dokumen-dokumen yang dihimpun 

dipilih sesuai dengan fokus dan tujuan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti 

mendapatkan data awal berupa hasil tes pada pembelajaran IPA siswa kelas VB 

SDN Karangayu 02 dan kelas V SDN Tawang Mas 02 tahun ajaran 2015/2016. 

Peneliti juga menggunakan dokumentasi berupa data-data nama siswa kelas V 

SDN Karangayu 02 dan siswa kelas V SDN Tawang Mas 02 tahun ajaran 

2015/2016, foto untuk mengetahui kembali gambaran kegiatan selama 

pembelajaran berlangsung. 

3.6.2 Observasi 

Sukmadinata (2013:220) menyatakan bahwa observasi merupakan suatu 

teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan 

terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dilakukan dengan 

melakukan pengamatan berdasarkan lembar pengamatan model pembelajaran 

Group Investigation selama proses belajar mengajaryang dilakukan oleh guru di 

kelas eksperimen. 

3.6.3 Catatan Lapangan 

 Catatan lapangan merupakan catatan yang berisikan hal-hal yang terjadi 

selama proses pembelajaran berlangsung dari awal hingga akhir. Catatan lapangan 

ini digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh pada observasi saat 

pengamatan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran Group 
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Investigation pada kelas eksperimen dan catatan lapangan penerapan model 

konvensional pada kelas kontrol. 

3.6.4 Metode Tes 

Menurut Poerwanti (2008:1-5) tes adalah seperangkat tugas yang harus 

dikerjakan oleh siswa untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan 

terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran 

tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode tes untuk 

memperoleh data hasil belajar IPA siswa kelas VB SDN Karangayu 02 (kelas 

eksperimen) dan kelas V SDN Tawang Mas 02 (kelas kontrol). 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes objektif berbentuk 

pilihan ganda dan uraian pada materi cahaya di kelas V SDN Gugus Wisang Geni 

yang diujikan pada pretest dan posttest. 

 

3.7 UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN 

Dalam suatu penelitian, dibutuhkan alat ukur penelitian yang disebut 

sebagai instrumen penelitian (Sugiyono 2015:148). Instrumen pada penelitian ini 

berupates. Instrumen tes yang digunakan untuk mengukur variabel hasil belajar 

siswa dalam proses pembelajaran materi cahaya berupa pretest dan posttest. 

Sebelum soal tersebut dijadikan alat untuk mengukur hasil belajar siswa, peneliti 

melakukan uji coba soal di luar sampel yaitu siswa kelas V SDN Karangayu 01 

sebanyak 30 siswa. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa siswa tersebut 

telah mendapatkan materi cahaya. Jumlah soal yang digunakan dalam uji coba 

sebanyak 50 soal berbentuk pilihan ganda objektif dan 10 soal uraian. Pada 
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instrumen soal tes terdapat analisis uji coba instrumen dengan tujuan untuk 

mengukur validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda butir soal. 

Setelah dilaksanakan uji coba instrumen, selanjutnya hasil data uji coba tersebut 

dianalisis untuk menentukan soal yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai 

instrumen soal pretest dan posttest pada saat penelitian. 

3.7.1 Uji Validitas 

Instrumen yang valid berarti istrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2010:348). Validitas dalam 

instrumen penelitian ini yaitu validitas empiris. Sebuah instrumen penelitian 

dikatakan memiliki validitas, apabila berdasarkan pengalaman yang telah teruji 

(Arikunto 2013:81). Sebelum soal  dijadikan alat ukur penelitian, terlebih dahulu 

soal diujicobakan kepada kelas di luar sampel. Kelas uji coba dalam penelitian 

iniyaitu siswa kelas V SDN  Karangayu 01.  

Untuk mengetahui validitas item soal pilihan ganda digunakan rumus 

dengan teknik point biserial dengan rumus: 

     
    𝑡

 𝑡
√
 

 
 

      (Arikunto, 2010:326-327) 

Keterangan: 

     = koefisien point biserial 

Mp =  mean dari skor subyek yang menjawab benar item yang dicari 

korelasinya dengan tes 

Mt =  mean skor total (skor rata-rata dari seluruh pengikut tes) 

St =  standar deviasi skor total 

P =  proporsi subyek yang menjawab benar item tersebut 

Q =  1-p 
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Selanjutnya nilai      diinterpretasikan menggunakan tabel nilai “r” 

Product Moment dengan taraf signifikansinya adalah 5 %.Jika     ≥ 𝑡𝑎 𝑒𝑙 maka 

alat ukur dikatakan valid. Begitu juga sebaliknya, jika     < 𝑡𝑎 𝑒𝑙 maka alat ukur 

dikatakan tidak valid. 

Pengambilan keputusan pada uji validitas soal dilakukan dengan batasan r 

dan taraf signifikansi 0,05 dan uji dua sisi. Siswa yang dikenakan soal uji coba 

yaitu sebanyak 30 siswa (n = 30). Jadi batasan r𝑡𝑎 𝑒𝑙 dengan n = 30sebesar 0,361. 

Jika nilai korelasi setiap butir soal lebih dari batasan rtabel maka dinyatakan valid, 

namun jika nilai korelasi setiap butir soal kurang dari batasan rtabel maka 

dinyatakan tidak valid. Sehingga, soal yang dinyatakan valid apabila rhitung ≥ 

0,361. 

Berikut merupakan hasil pengujian validitas butir soal pilihan ganda yaitu: 

Tabel 3.2 

Daftar Hasil Perhitungan Validitas Butir Soal Pilihan Ganda 

 

No Kriteria No Soal Jumlah 

1 Valid 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,17,18,19,20,21,

23,24,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,42,4

3,45,46,48,49,50 

40 

2 Tidak Valid 13,15,22,25,26,29,33,41,44,47 10 

 

Dari tabel 3.2dapat dilihat bahwa dalam uji validitas
19

instrumen soal 

pilihan ganda dari 50 soal pilihan ganda diperoleh 40 butir soal pilihan ganda 

yang valid yaitu nomor 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50 dan 

10 butir soal yang tidak valid yaitu nomor 13, 15, 22, 25, 26, 29, 33, 41, 44,47 

                                                           
19

Lampiran 3.9   Uji Validitas Soal Pilihan Ganda 
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berdasarkan uji validitasdengan rumus point biserial menggunakan program 

Microsoft Excell 2010. Soal yang telah dinyatakan valid kemudian dilakukan uji 

reliabilitas, taraf kesukaran dan daya beda. Sementara untuk soal uraian yang 

tidak valid, tidak dipergunakan sebagai instrumen soal pretest dan posttest.  

Berikut ini diagram perhitungan hasil uji validitas soal pilihan ganda. 

 

 
 

Gambar 3.2 Diagram Hasil Uji Validitas Soal Pilihan Ganda 

 

Untuk mengetahui validitas item soal uraian digunakan rumus korelasi 

productmoment dengan rumus: 

    = 
 ∑   ∑ ∑ 

√, ∑   (∑ ) -, ∑  - (∑ ) 
 

        (Arikunto, 2013:92) 

Keterangan: 

rxy= koefisisen korelasi item total 

X = skor item yang dicari validitasnya 

Y = skor total 

N = banyaknya subjek 

Hasil perhitungan    dikonsultasikan menggunakan tabel nilai “r” Product 

Moment dengan taraf signifikansinya adalah 5%. Jika     ≥        maka alat ukur 

dikatakan valid.Pengambilan keputusan pada uji validitas soal dilakukan dengan 

0

20

40

Valid Tidak Valid

J
u

m
la

h
 

Kriteria 

Hasil Uji Validitas Soal Pilihan Ganda 
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batasan r dan taraf signifikansi 0,05 dan uji dua sisi. Siswa yang dikenakan soal 

uji coba yaitu sebanyak 30 siswa (n = 30). Jadi batasan  𝑡𝑎 𝑒𝑙 dengan n = 30 

sebesar 0,361. Sehingga, soal yang dinyatakan valid apabila r hitung ≥ 0,361.  

Berikut merupakan hasil pengujian validitas butir soal uraian yaitu: 

Tabel 3.3 

Daftar Hasil Pengelompokan Validitas Butir Soal Uraian 

 

No Kriteria No soal  Jumlah 

1 Valid 1,4,5,6,7,8,9,10 8 

2 Tidak Valid 2,3 2 

 

Berdasarkan tabel 3.3 dapat dilihat untuk soal uji validitas soal uraian
20

 

yang dinyatakan valid ada 8 buah butir soal yaitu nomor 1, 4, 5, 6,7, 8,  9, dan 10, 

sedangkan 2 butir soal dinyatakan tidak valid yaitu nomor 2, 3. Soal uraian yang 

tidak valid, tidak dipergunakan sebagai instrumen soal pretest dan posttest.  

Berikut ini diagram perhitungan hasil uji validitas soal uraian. 

 
 

Gambar 3.3 Diagram Hasil Uji Validitas Soal Uraian 

 

3.7.2 Uji Reliabilitas 

Instrumen yang reliabel berarti instrumen yang bila digunakan beberapa 

kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama 

                                                           
20

Lampiran 3.9   Uji Validitas Soal Uraian 
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(Sugiyono,2010:348). Untuk menentukan reliabilitas soal pilihan ganda 

digunakan rumus sebagai berikut. 

    = .
 

   
/ .

   ∑  

  
/   

       (Arikunto, 2013:115)  

Keterangan : 

r11 :  relialibilitas instrumen 

n :  banyaknya butir soal 

  :  proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal 

  :  proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal 

S :  standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar varians 

Hasil perhitungan r11 dikonsultasikan pada tabel r product moment dengan 

dk= N– 1,dengan signifikansi 5%. Jika r11> rtabel maka butir soal tersebut reliabel. 

Pengambilan keputusan pada uji reliabilitas soal dilakukan dengan batasan r dan 

taraf signifikansi 0,05 dan uji dua sisi. Siswa yang dikenakan soal uji coba yaitu 

sebanyak 30 siswa (n = 30).  

Jadi batasan  𝑡𝑎 𝑒𝑙dengan n = 30 sebesar 0,361. Jika nilai korelasi setiap 

butir soal lebih dari batasan r tabel maka dinyatakan valid, namun jika nilai korelasi 

setiap butir soal kurang dari batasan r tabel maka dinyatakan tidak valid. Sehingga, 

soal yang dinyatakan valid apabila r hitung ≥ 0,361.  

Berikut ini merupakan hasil pengujian reliabilitas butir soal pilihan ganda: 

Tabel 3.4 

Daftar Hasil Perhitungan Reliabilitas Butir Soal Pilhan Ganda 

 

r hitung r tabel Keterangan 

0,89466 0,361 Reliabel 
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Berdasarkan tabel 3.4 hasil pengujian reliabilitas butir soal pilihan ganda
21

 

menggunakan perhitungan Microsoft Excell 2010 terlihat bahwa r hitung = 0,89466, 

dan r tabel = 0,361, hal ini menunujukkan bahwa r hitung> r tabel, sehingga butir soal 

pilihan ganda dapat dikatakan reliabel dan baik. 

Sedangkan untuk menentukan reliabilitas soal uraian digunakan SPSS 

versi 20 dengan metode cronbach alpha. Menu yang digunakan yaitu analyze – 

scale – reliability analysis. Kriteria data yang dinyatakan reliabel menurut 

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

dinyatakan kurang baik, reliabilitas 0,7 dapat diterima dan reliabilitas di atas 0,8 

dinyatakan baik. Output hasil uji reliabilitas dengan menggunakan program SPSS 

windows versi 20. Nilai reliabilitas yang menjadi output tersebut menjadi penentu 

reliabel tidaknya suatu instrumen penelitian.  

Berikut ini merupakan hasil pengujian reliabilitas butir soal uraian: 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Reliabilitas Soal Uraian 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

,734 10 

 

Berdasarkan tabel 3.5, hasil dari uji reliabilitas soal uraian
22

di atas 

menunjukkan bahwa nilai cronbach alpha sebesar 0,734. Jadi, dapat dikatakan 

bahwa soal-soal uji coba uraian tersebut sudahreliabel dan dapat diterima. 

 

 

                                                           
21

Lampiran 3.10 Uji Reliabilitas Soal Pilihan Ganda 
22

Lampiran 3.10 Uji Reliabilitas Soal Uraian 
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3.7.3 Taraf Kesukaran 

Untuk mengukur tingkat kesulitan tiap butir soal digunakan analisis taraf 

kesukaran. Soal dapat dikatakan baik apabila soal tersebut tidak terlalu sulit juga 

tidak terlalu mudah. Tingkat kesukaran soal untuk pilihan ganda dapat ditentukan 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

P = 
 

  
 

(Arikunto, 2013:223) 

Keterangan: 

P = indeks/taraf kesukaran untuk tiap soal 

B = banyaknya siswa yang benar setiap butir soal 

Js = banyaknya siswa yang memberikan jawaban soa 

Kriteria yang digunakan adalah semakin kecil indeks yang diperoleh, 

maka semakin sulit soal tersebut dan sebaliknya. Kriteria indeks kesukaran soal 

yang dipakai yakni sebagai berikut. 

P 0,00 sampai 0,30 = soal kategori sukar 

P 0,31 sampai 0,70 = soal kategori sedang 

P 0,71 sampai 1,00 = soalkategori mudah 

Berikut merupakan hasil perhitungan taraf kesukaran soal pilihan ganda: 

Tabel 3.6 

Daftar Hasil Perhitungan Taraf Kesukaran Butir Soal Pilihan Ganda 

 

No Taraf Kesukaran No Soal Jumlah 

1 Sukar 14,17,22,29,33,45,47,48,50 9 

2 Sedang 1,4,5,7,9,10,11,12,16,18,21,23,24,25,27,28

,30,31,32,34,35,36,37,38,40,42,43,46,49 

30 

3 Mudah 2,3,6,8,13,15,19,20,39,41,44 11 



69 
  

 

Berdasarkan tabel 3.6 hasil pengujian taraf kesukaran butir soal pilihan 

ganda
23

 menggunakan perhitungan manual menggunakan program Microsoft 

Excell 2010 terlihat bahwa jumlah soal dalam kategori sukar ada 9 butir soal yaitu 

nomor 14, 17,22,29,33,45, 48, dan 50, sedangkan kategori sedang ada 30 butir 

soal yaitu nomor 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 21, 23, 24, 25,27, 28, 30, 31, 32, 

34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 49, dan untuk kategori mudah ada 11 butir soal 

yaitu nomor 2, 3, 6, 8, 13,15,19, 20,41 dan 39.  

Berikut ini diagram perhitungan hasil uji taraf kesukaran soal pilihan 

ganda yaitu: 

 

Gambar 3.4 Diagram Hasil Uji Taraf Kesukaran Soal Pilihan Ganda 

 

Sedangkan pada soal uraian, perhitungan taraf kesukaran  yang diperoleh 

dengan rumus sebagai berikut: 

  ( 𝑎 𝑎   𝑒   𝑎 𝑎 )  
 𝑒𝑎 

      𝑎        𝑎     𝑡𝑒𝑡𝑎  𝑎 
 

(Zulaiha, 2008:32) 

 

                                                           
23

Lampiran 3.11 Uji Taraf Kesukaran Soal Pilihan Ganda 
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Keterangan: 

TK : Taraf kesukaran 

Mean : Rata-rata skor siswa 

SM : Skor maksimum        

Kriteria yang digunakan adalah semakin kecil indeks yang diperoleh, 

maka semakin sulit soal tersebut dan sebaliknya. Kriteria indeks kesukaran soal 

yang dipakai yakni sebagai berikut. 

P 0,00 sampai 0,30 = soal kategori sukar 

P 0,31 sampai 0,70 = soal kategori sedang 

P 0,71 sampai 1,00 = soalkategori mudah 

(Arikunto, 2013:223) 

Berikut ini merupakan hasil perhitungan taraf  kesukaran butir soal pilihan 

ganda yaitu: 

Tabel 3.7 

Daftar Hasil Perhitungan Taraf Kesukaran Butir Soal Uraian 

 

No Taraf Kesukaran No Soal Jumlah 

1 Mudah 1,2,3,5,9,10 6 

2 Sedang 4,6,7,8 4 

  

 Berdasarkan tabel 3.7, hasil pengujian taraf kesukaran butir soal 

uraian
24

menggunakan perhitungan menggunakan Microsoft Excell 2010terlihat 

bahwa jumlah soal dalam kategori sukar ada 0 butir soal, kategori sedang ada 

4butir soal, dan kategori mudah 6 butir soal.Selanjutnya akan dilakukan uji daya 

beda pada instrumen soal. 

                                                           
24

Lampiran 3.11 Uji Taraf Kesukaran Soal Uraian 
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Berikut ini diagram perhitungan hasil uji taraf kesukaran soal uraian yaitu: 

 

Gambar 3.5 Diagram Hasil Uji Taraf Kesukaran Soal Uraian 

 

3.7.4 Uji Daya Beda 

Daya pembeda butir soal adalah kemampuan butir soal dalam 

membedakan siswa yang menguasai materi yang ditanyakan dengan siswa yang 

belum atau tidak menguasai materi yang ditanyakan. Indeks daya pembeda 

dihitung atas dasar pembagian kelompok menjadi dua bagian, yaitu kelompok 

bawah merupakan peserta tes yang berkemampuan rendah dan kelompok atas 

merupakan peserta tes yang berkemampuan tinggi.  

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

  
  

  
 
  

  
 

       (Arikunto, 2013:228) 

Keterangan:  

D : daya beda 

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

BB : banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan 

benar 
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JA : banyaknya peserta kelompok atas 

JB : banyaknya peserta kelompok bawah 

Klasifikasi daya pembeda yang digunakan adalah: 

D = 0,00 – 0,20 = jelek (poor) 

D = 0,21 – 0,40 = cukup (satistifactory) 

D = 0,41 – 0,70 = baik (good) 

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

Berikut merupakan hasil perhitungan daya beda butir soal yaitu: 

Tabel 3.8 

Daftar Hasil Perhitungan Daya Beda Butir Soal Pilihan Ganda 

 

No Daya Beda No Soal Jumlah 

1 Dibuang 22,26,29,33,44 5 

2 Jelek 13,15,25,41,47 5 

3 Cukup 2,3,5,6,8,10,11,12,14,17,18,19,20,21,23,24,27,31,34,

36,37,38,39,42,40,46,48,50 

28 

  4 Baik 1,4,7,9,16,28,30,32,35,43,45,49 12 

 

Berdasarkan tabel 3.8 hasil pengujian daya beda butir soal pilihan 

ganda
25

berdasarkan perhitungan menggunakan Microsoft Excell 2010terlihat 

bahwa kategori daya beda soal dibuang ada 5 butir soal yaitu nomor 22, 26, 29, 

33, 44, daya beda soal jelek ada 5 butirsoal yaitu nomor 13, 15, 25, 41, 47, 

kategori daya beda soal cukup ada 28 butir soal yaitu nomor 2, 3, 5, 6, 8, 

10,11,12, 14, 17, 18, 19, 20,21,23,24,27,31,34,36,37,38,39,42,40,46,48, dan 50, 

sedangkan untuk kategori daya beda soal baik ada 12 butir soal yaitu nomor 1, 4, 

7, 9, 16, 28, 30, 32, 35, 43,45, dan 49, daya beda soal baik sekali ada 0 butir soal. 

 

                                                           
25

Lampiran 3.12 Uji Daya Beda Pilihan Ganda 
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Berikut ini diagram perhitungan hasil uji daya beda soal pilihan ganda: 

 

Gambar 3.6 Diagram Hasil Uji Daya Beda Soal Pilihan Ganda 

 

Sedangkan pada soal uraian uji daya beda instrumen dihitung dengan 

rumus sebagai berikut. 

  
( 𝑎𝑡𝑎   𝑎𝑡𝑎  𝑒𝑙      𝑎𝑡𝑎 )  ( 𝑎𝑡𝑎   𝑎𝑡𝑎  𝑒𝑙       𝑎 𝑎 )

      𝑎         𝑎𝑙
 

       (Zulaiha, 2008:32) 

Klasifikasi daya pembeda yang digunakan adalah: 

D = 0,00 – 0,20 = jelek (poor) 

D = 0,21 – 0,40 = cukup (satistifactory) 

D = 0,41 – 0,70 = baik (good) 

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

Berdasarkan rumus tersebut, hasil pengujian daya beda butir uraian dapat 

dilihat pada tabel 3.9. 
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Tabel 3.9 

Daftar Hasil Perhitungan Daya Beda Butir Soal Uraian 

 

No Daya Beda No Soal Jumlah 

1 Dibuang - 0 

2 Jelek 3 1 

3 Cukup 2 1 

4 Baik 7 1 

5 Baik Sekali 1,4,5,6,8,9,10 7 

 

Berdasarkan tabel 3.9 hasil pengujian daya beda butir soal 

uraian
26

berdasarkan perhitungan menggunakan Microsoft Excell2010 terlihat 

bahwa kategori daya beda soal dibuang ada 0 butir soal, daya beda soal jelek ada 

1 butir soal yaitu nomor 3, kategori daya beda soal cukup ada 1 butir soal yaitu 

nomor 2, sedangkan untuk kategori daya beda soal baik ada 1 butir soal yaitu 

nomor  7, dan kategori daya beda soal baik sekali ada 7 butir soal yaitu nomor 1, 

4, 5, 6, 8, 9, 10. 

Berikut ini diagram perhitungan hasil uji daya beda soal uraian: 

 

Gambar 3.7 Diagram Hasil Uji Daya Beda Soal Uraian 
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Berdasarkan perhitungan pada analisis validitas, reliabilitas, taraf 

kesukaran, dan daya beda soal, peneliti menetapkan soal yang akan digunakan 

sebagai instrumen penelitian sebanyak 40 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. 

Hal ini disesuaikan dengan kevalidan soal yang memiliki nilai korelasi ≥ 0,361, 

reliabilitas soal, taraf kesukaran yang proporsi antara sukar, sedang, dan mudah, 

serta soal yang berdaya beda minimal cukup. Instrumen penelitian sebanyak 40 

soal tersebut selanjutnya digunakan sebagai soal pretest dan posttest. Ke 40 soal 

tersebut antara lain nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20. 

21. 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 

sedangkan untuk soal uraian antara lain pada nomor 1, 4, 6,9,dan 10. 

 

3.8 ANALISIS DATA 

Analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji 

hipotesis yang sebelumnya telah dirumuskan (Sugiyono, 2015:333). Analisis data 

meliputi: uji prasyarat analisis dan uji analisis data akhir. Uji prasyarat analisis 

meliputi uji normalitas data awal, uji homogenitas data awal, uji kesamaan rata-

rata, sementara uji analisis data akhir meliputi uji normalitas data akhir, uji 

homogenitas data akhir dan uji hipotesis, dan uji gain score. 

3.8.1 Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis dilakukan untuk menguji data awal hasil belajar 

siswa pada nilai pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol. Analisis ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah rata-rata nilai pretest antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol berangkat dari kondisi awal yang sama atau tidak. Uji prasyarat analisis 
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terdiri dari uji normalitas data awal, uji homogenitas data awal, dan uji kesamaan 

rata-rata.  

3.8.1.1 Uji Normalitas Data Awal  

Uji normalitas bertujuan untuk mengatahui data yang digunakan apakah 

berupa data yang berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis yang telah dirumuskan 

akan diuji dengan statistik parametris, dengan syarat bahwa data setiap variabel 

tersebut normal. Namun jika data tidak normal maka digunakan statistik 

nonparametris. Untuk itu, sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka terlebih 

dahulu akan dilakukan pengujian normalitas. Uji normalitas dimaksudkan untuk 

memperlihatkan bahwa sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal 

(Sugiyono, 2015:241). 

Dalam penelitian ini, uji normalitas data awal dilakukan terhadap nilai 

pretest IPA kelas V materi cahaya dengan menggunakan Uji Lilliefors dibantu 

dengan program software Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 

20. Rumus SPSS versi 20= Analyze- Descriptive Statistics-Explore. Pengambilan 

keputusan uji dan penarikan simpulan diambil pada taraf signifikan 5%. Dalam 

mengamati apakah data berdistribusi normal atau tidak, data dapat dilihat pada 

kolom kolmogrorov-smirnov. Alasan menggunakan kolmogrorov-smirnov bahwa 

pengujian yang digunakan dalam uji data tersebut berskala interval dan ratio. Data 

dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 

(Gunawan, 2013:78). 
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Hipotesis yang digunakan dalam uji normalitas data awal yaitu:  

Ho = data berdistribusi normal 

Ha = data berdistribusi tidak normal 

Nilai signifikansi dalam uji normalitas yaitu α= 0,05. 

  Kriteria yang digunakan dalam uji statistik normalitas yaitu:  

(1) Ho diterima jika nilai sig pada kolom kolmogrorov-smirnov ≥ α= 0,05 

(2) Ho ditolak jika nilai sig pada kolom kolmogrorov-smirnov<α= 0,05. 

3.8.1.2 Uji Homogenitas Data Awal 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah data pretest 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol mempunyai varians yang sama atau 

tidak. Jika kedua kelompok eksperimen mempunyai varians yang sama maka 

kelompok tersebut dikatakan homogen. Hipotesis yang digunakan adalah : 

Ho : (1
2
= 2

2
) : kelompok eksperimendan kelompok kontrol mempunyai 

varians yang sama jika Sig ≥ 0,05 atau F hitung< F tabel 

Ha : (1
2
2

2
): kelompok eksperimendan kelompok kontrol mempunyai 

varians yang berbeda jika Sig < 0,05 atau F hitung> F tabel 

Keterangan : 

  
  = varians nilai hasil belajar kelas eksperimen 

  
  = varians nilai hasil belajar kelas kontrol 

 Perhitungan uji homogenitas nilai tes awal (pretest) pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dilakukan dengan program SPSS versi 20. Uji 

homogenitas dilakukan dengan menggunakan uji Independent Sample T-test, 

rumus SPSS versi 20 = Analyze-Compare means–Independent Sample t-test. 
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Selanjutnya, nilai signifikansi dapat dilihat pada kolom Levene Statistic. Nilai 

signifikansi dalam uji homogenitas yaitu α= 0,05. 

 Hipotesis yang digunakan dalam pengujian homogenitas yaitu:  

Ho = kedua kelas sampel memiliki variansi yang sama 

Ha = kedua kelas sampel tidak memiliki variansi yang sama.  

Nilai signifikansi dalam uji homogenitas yaitu α= 0,05. 

Pengujian homogenitas menurut (Gunawan, 2013:123) memiliki kriteria 

keputusan yaitu:  

(1) Ho diterima apabila dalam kolom Levene Statistic nilai signifikansi ≥α = 0,05;  

(2) Ho ditolak apabila dalam kolom Levene Statistic nilai signifikansi < α = 0,05. 

Atau pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan 

F tabel yaitu sebagai berikut.Ho diterima jika F hitung< F tabel dan Ho ditolak jika F 

hitung> F tabel. 

3.8.1.3 Uji Kesamaan Rata-rata 

Uji kesamaan rata-rata dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa kelas sampel. Dalam menguji kesamaan rata-rata dua sampel dapat diuji 

dengan menggunkan uji t. Hipotesis yang diuji adalah: 

Ho :(1 = 2) :   nilai rata-rata hasil belajar kelompok eksperimensama dengan 

nilai rata-rata kelompok kontrol jika Sig > 0,05 atau thitung< 

ttabel 

Ha :(1 ≠ 2) : nilai rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen tidak sama 

dengan nilai rata-rata kelompok kontrol jika Sig < 0,05 atau  

  thitung> t tabel. 
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Keterangan :  

1  = rata-rata kelas eksperimen 

2  = rata-rata kelas kontrol 

Analisis yang digunakan yaitu dengan hasil tes awal (pretest) 

menggunakan perhitungan program Statistical Product and Service Solution 

(SPSS) versi 20 melalui uji Independent Sample T-test t pada kolom t-test for 

equality of means. Rumus SPSS versi 20 = Analyze- Compare means – 

Independent Sample t-test. 

 Hipotesis dalam uji kesamaan rata-rata data awal yaitu:  

Ho = tidak ada perbedaan rata-rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Ha= ada perbedaan rata-rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Nilai signifikansi dalam uji homogenitas yaitu α= 0,05. 

 Pengujian kesamaan rata-rata memiliki kriteria keputusan yaitu:  

(1) Ho diterima apabila dalam kolom t-test for Equality of Means nilai signifikansi 

≥ α = 0,05 dan t hitung< t tabel. 

(2) Ho ditolak apabila dalam kolom t-test for Equality of Means nilai signifikansi 

< α = 0,05 dan t hitung> t tabel.. 

Dengan signifikansi 5%, apabila dalam kolom tersebut nilai sig > 0,05, 

dan t hitung< t tabel maka dapat dikatakan data tersebut tidak memiliki perbedaan 

rata-rata atau memiliki kesamaan rata-rata antara kedua sampel.  

3.8.2 Uji Analisis Data Akhir 

Setelah kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diberi perlakuan 

berbeda, maka dilaksanakan pula posttest (tes akhir). Hasil posttest ini akan 
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digunakan sebagai dasar dalam menguji hipotesis penelitian. Data akhir tersebut 

kemudian dianalisis menggunakan uji normalitas tes akhir, uji homogenitas tes 

akhir, uji hipotesis, dan uji gain score. 

3.9.2.1 Uji Normalitas Data Akhir 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data nilai posttest 

kelompok ekperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal atau tidak. 

Dalam penelitian ini uji normalitas data awal dilakukan terhadap nilai posttest 

IPA kelas V materi cahaya dengan menggunakan Uji Lilliefors dan dibantudengan 

program software Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 20. 

Rumus SPSS versi 20= Analyze- Descriptive Statistics- Explore. 

Pengambilan keputusan uji dan penarikan simpulan diambil pada taraf 

signifikan 5%. Dalam mengamati apakah data berdistribusi normal atau tidak, 

data dapat dilihat pada kolom kolmogrorov-smirnov. Data dapat dikatakan 

berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 (Gunawan, 2013:78).  

Hipotesis yang digunakan dalam uji normalitas data awal yaitu:  

Ho = data berdistribusi normal 

Ha = data berdistribusi tidak normal 

Nilai signifikansi dalam uji normalitas yaitu α= 0,05. 

 Kriteria yang digunakan dalam uji statistik normalitas yaitu:  

(1) Ho diterima jika nilai sig pada kolom kolmogrorov-smirnov ≥ α= 0,05 

(2) Ho ditolak jika nilai sig pada kolom kolmogrorov-smirnov<α= 0,05. 
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3.9.2.2 Uji Homogenitas Data Akhir 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah data posttest kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol mempunyai varians yang sama atau tidak.Jika 

kedua kelompok eksperimen mempunyai varians yang sama maka kelompok 

tersebut dikatakan homogen. Hipotesis yang digunakan adalah : 

Ho : (1
2
 = 2

2
): kelompok eksperimen dan kelompok kontrol mempunyai 

varians yang sama jika Sig ≥ 0,05 atau F hitung< F tabel 

Ha : (1
2
2

2
): kelompok eksperimen dan kelompok kontrol mempunyai 

varians yang berbeda jika Sig < 0,05 atau F hitung> F tabel 

Keterangan : 

  
  = varians nilai hasil belajar kelas eksperimen 

  
  = varians nilai hasil belajar kelas kontrol 

 Perhitungan uji homogenitas nilai tes akhir (posttest) pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dilakukan dengan program Statistical Product and 

Service Solution (SPSS) versi 20. Uji homogenitas variansi dilakukan dengan 

menggunakan uji Independent Sample T-test, rumus SPSS versi 20 = Analyze- 

Compare means – Independent Sample t-test, selanjutnya, nilai signifikasnsi dapat 

dilihat pada kolom Levene Statistic.  

  Pengujian homogenitas memiliki kriteria keputusan yaitu:  

(1) Ho diterima apabila dalam kolom Levene Statistic nilai sig ≥α = 0,05;  

(2) Ho ditolak apabila dalam kolom Levene Statistic nilai sig < α = 0,05.  

Nilai signifikansi dalam uji homogenitas yaitu α= 0,05. 
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Atau pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan  

F tabel yaitu sebagai berikut. 

Ho diterima jika F hitung < F tabel 

Ho ditolak jika F hitung > F tabel 

3.9.2.3 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dimaksudkan untuk menguji kebenaran hipotesis yang telah 

ditentukan. Analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah satatistik 

dengan satu pihak. Uji satu pihak dimaksudkan untuk menguji hipotesis yang 

menyatakan bahwa rata-rata hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi dibanding 

dengan rata-rata hasil belajar kelas kontrol. 

Hipotesis yang akan diujikan adalah: 

Ho : 
µ1≤µ2

 :  hasil belajar siswa kelas V SDN Karangayu 02 pada 

pembelajaran IPA materi cahaya menggunakan model Group 

Investigation sama atau lebih kecil dibanding dengan hasil 

belajar siswa kelas V SDN Tawang Mas 02 yang menggunakan 

model konvensional jika (Sig > 0,05 atau t hitung < t tabel). 

Ha : 
µ1>µ2

 :  hasil belajar siswa kelas V SDN Karangayu 02 pada 

pembelajaran IPA materi cahaya menggunakan model Group 

Investigation lebih besar dibanding dengan hasil belajar siswa 

kelas V SDN Tawang Mas 02 yang menggunakan model 

konvensional jika (Sig < 0,05 atau t hitung> t tabel). 

Pengujian hipotesis dilakukan perhitungan menggunakan uji independent 

samples t-test. Pengujian dengan uji independent samples t-test, digunakan untuk 
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melihat asumsi bahwa data pada penelitian tersebut berbentuk rasio dan berbentuk 

komparatif (dua sampel) independen pada hipotestis. Urutan pengujian hipotesis 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol menggunkan program Statistical Product 

and Service Solution (SPSS) versi 20 yaitu dengan menu analyze-compare-

means-independent sample t-test.  

Pengambilan keputusan pada uji hipotesis yaitu dengan cara 

membandingkan data nilai t hitungdengan nilait tabel. Apabila t hitung>t tabelmaka dapat 

disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Sementara itu, jika t hitung< t tabel 

maka Ho diterima dan Ha ditolak. Gunawan(2013:123) menyatakan bahwa dalam 

pengambilan keputusan dapat diamati melalui nilai signifikansi, apabila nilai 

signifikansi lebih dari 0,05, maka Ho diterima, sedangkan jika nilai signifikansi 

kurang dari < 0,05 maka Ho ditolak.  

 Mencari thitung yaitu dengan melihat kolom t pada hasil independent t-test  

 Mencari ttabel yaitu pada Microsoft Exel =tinv (5%;58). Angka 5% 

menunjukkan nilai probabilitas dan angka 58 menunjukkan df (60-2). 60 

adalah jumlah subyek penelitian.  

3.8.3 Uji Gain Score 

Peningkatan kemampuan antara nilai pretest dan posttest kelas eksperimen 

dan kelas kontrol dapat dihitung menggunakan analisis indeks gain. Indeks gain 

merupakan indikator yang baik untuk menunjukkan tingkat keefektifan 

pembelajaran yang dilakukan, dilihat dari skor pretest dan posttest.  

Menurut Richard R. Hake (1999:1) nilai N-gain adalah sebagai berikut: 

 < 𝑔 > 
𝑺𝒇  𝑺𝒊

𝟏𝟎𝟎 𝑺𝒊
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Keterangan: 

< g > = Gain skor ternormalisasi (N-gain) 

Sf = Skor post-test 

Si = Skor pre-test 

100 = Skor maksimal indeks 

Kriteria interpretasi indeks gain menurut Hake dikategorikan ke dalam 3 

kategori sebagai berikut: 

Tabel 3.10 

Interpretasi Indeks Gain Menurut Hake 

 

Indeks Gain Kriteria 

(<g>) > 0,7 Tinggi 

0,7 >(<g>) > 0,3 Sedang 

(<g>) < 0,3 Rendah 

            . 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian dan pembahasan ini tentang keefektifan model 

pembelajaran Group Investigation terhadap hasil belajar IPA materi cahaya siswa 

kelas V SDN Gugus Wisang Geni Kota Semarang. Hal yang akan dikaji dalam 

sub bab ini mencakup: (1) uji prasyarat instrumen yang meliputi: a) uji normalitas 

data awal, b) uji homogenitas data awal, c) uji kesamaan rata-rata ; (2) analisis 

data akhir meliputi: a) uji normalitas data akhir, b) uji homogenitas data akhir,c) 

uji hipotesis, d) uji N-gain score. Berikut ini dipaparkan secara lengkap. 

4.1.1 Uji Prasyarat Analisis 

Analisis data awal bertujuan untuk mengetahuiapakah rata-rata nilai tes 

awal (pretest) kelas eksperimen dan kelas berangkat dari kondisi awal yang sama 

atau tidak. Hal ini dapat dianalisis pada langkah-langkah analisis tahap awal 

melalui uji normalitas, uji homogenitas, dan uji kesamaan dua rata-rata. Berikut 

ini akan dipaparkan hasil dari tes awal (pretest) sebagai berikut. 

4.1.1.1 Uji Normalitas Data Tes Awal (Pretest)  

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data hasil belajar 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data hasil tes awal (pretest)siswa 

dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Perhitungan uji normalitas 

data pada tes awal (pretest) dilakukan dengan program software Statistical 
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Product and Service Solution (SPSS) versi 20. Uji normalitas data ini 

menggunakan uji Lilifors.  

Dalam mengamati apakah data berdistribusi normal atau tidak, data dapat 

dilihat pada kolom kolmogrorov-smirnov. Data dapat dikatakan berdistribusi 

normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 (Gunawan, 2013:78).  

Hipotesis yang digunakan dalam uji normalitas data awal yaitu: (1) Ho = 

data berdistribusi normal;(2) Ha = data berdistribusi tidak normal.  

Taraf signifikansi dalam uji normalitas yaitu α= 0,05. Kriteria yang digunakan 

dalam uji statistik normalitas yaitu: (1) Ho diterima jika kolom kolmogrorov-

smirnov ≥ α= 0,05; (2) Ho ditolak jika kolom kolmogrorov-smirnov<α= 0,05. 

  Untuk mengetahui apakah data kelas eksperimen dan kelas kontrol 

berdistribusi normal atau tidak dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 4.1 

Data Hasil Uji Normalitas Tes Awal (Pretest) Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Eksperimen ,136 30 ,166 ,969 30 ,522 

Kontrol ,115 30 ,200
*
 ,964 30 ,379 

 

Dari tabel 4.1 uji normalitas data awal
27

 terlihat bahwa dalam 

kolomkolmogrov-smirnov pada kelas eksperimen taraf siginigfansi yaitu sebesar 

0,166>α= 0,05, sedangkan pada kelas kontrol taraf signifikansi sebesar 0,200>α= 

0,05. Berdasarkan taraf signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan 

                                                           
27

Lampiran 4.1 Hasil Uji Normalitas Data Awal 
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data tes awal (pretest) antara kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi 

normal sehingga perhitungan selanjutnya menggunkan statistik parametrik.  

4.1.1.2 Uji Homogenitas Data Tes Awal (Pretest) 

Data tes awal (pretest) setelah dilakukan uji normalitas dan dinyatakan 

normal, maka selanjutnya dilakukan uji homogenitas data. Uji homogenitas data 

dilakukan untuk mengetahuiapakah data pretest kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika kedua kelompok 

tersebut mempunyai varians yang sama maka dapat dikatakan data tersebut 

homogen. 

Perhitungan uji homogenitas nilai tes awal (pretest) pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dilakukan dengan program Statistical Product and 

Service Solution (SPSS) versi 20. Uji homogenitas variansi dilakukan dengan 

menggunakan uji Independent Sample T-test, selanjutnya, nilai signifikasnsi dapat 

dilihat pada kolom Levene Statistic.  

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian homogenitas yaitu:  

(1) Ho = kedua kelas sampel memiliki variansi yang sama;  

(2) Ha = kedua kelas sampel tidak memiliki variansi yang sama.  

Nilai signifikansi dalam uji homogenitas yaitu α= 0,05.Pengujian 

homogenitas memiliki kriteria keputusan yaitu:  

(1) Ho diterima apabila dalam kolom Levene Statistic nilai signifikansi ≥α = 0,05;  

(2) Ho ditolak apabila dalam kolom Levene Statistic nilai signifikansi < α = 0,05. 

 



88 
  

 

Untuk mengetahui apakah data kelas eksperimen dan kelas kontrol homogen 

atau tidak dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 4.2 

Uji Homogenitas Tes Awal (Pretest) Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

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 

Differenc

e 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Nilaipre

test 

Equal 

variances 

assumed 

,213 ,646 ,036 58 ,972 ,067 1,866 -3,669 3,802 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,036 57,694 ,972 ,067 1,866 -3,669 3,803 

 

Berdasarkan tabel 4.2 hasil uji homogenitas data awal
28

 dengan 

perhitungan mnggunakan SPSS 20 dapat dilihat pada kolom Levene Statistic 

bahwa nilai signifikansi data eksperiman dan kelas kontrol menunjukkan 0,646>α 

= 0,05. Hal ini dapat disimpulkan jika Ho diterima dan kedua kelas sampel 

tersebut dinyatakan homogen.  

4.1.1.3 Uji Kesamaan Rata-rata Tes Awal (Pretest) 

Uji kesamaan rata-rata dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa kelas sampel. Dalam menguji kesamaan rata-rata dua sampel dapat diuji 
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Lampiran 4.2 Hasil Uji Homogenitas Data Awal 
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dengan menggunkan uji t. Analisis yang digunakan yaitu dengan hasil tes awal 

(pretest) menggunakan perhitungan program Statistical Product and Service 

Solution (SPSS) versi 20 melalui uji independent sample t-test pada kolom t-test 

for equality of means. Hipotesis dalam uji kesamaan rata-rata data awal yaitu: (1) 

Ho = tidak ada perbedaan rata-rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol; (2) 

Ha= ada perbedaan rata-rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dengan 

signifikansi 5%, apabila dalam kolom tersebut nilai signifikansi > 0,05, dan t 

hitung< t tabel maka dapat dikatakan data tersebut tidak memiliki perbedaan rata-rata 

atau memiliki kesamaan rata-rata antara kedua sampel.  

Untuk mengetahui apakah data kelas eksperimen dan kelas kontrol 

memiliki kesamaan rata-rata atau tidak dapat dilihat daam tabel berikut. 

Tabel 4.3 

Uji Kesamaan Rata-rata Tes Awal (Pretest) Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

T Df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Nilai 

pretest 

Equal variances 

assumed 
,036 58 ,972 ,067 1,866 -3,669 3,802 

Equal variances 

not assumed 
,036 57,694 ,972 ,067 1,866 -3,669 3,803 
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 Berdasarkan  tabel 4.3uji kesamaan rata-rata data awal
29

 dapat dilihat 

bahwa dalam kolom t-test for equality of means dengan perhitungan progam SPSS 

versi 20, maka diperoleh nilai signifikansi = 0,972> 0,05, dan t hitung (0,036) < t 

tabel(2,002). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho diterima yang menunjukkan 

kedua sampel tidak memiliki perbedaan rata-rata atau memiliki kesamaan rata-rata 

antara kedua sampel.  

Uji kesamaan rata-rata melalui teknik independent sample t-test yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam pembelajaran di awal, 

menunjukkan bahwa sebelum diberikan perlakuan dalam proses pembelajaran, 

kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki kemampuan awal yang sama dengan 

ditunjukkan kedua sampel berdistribusi normal, memiliki varians yang sama, dan 

memiliki kesamaan rata-rata antara kedua kelas tersebut. Hasil tes awal (pretest) 

ini digunakan sebagai pedoman bahwa untuk melihat kemungkinan perbedaan 

dalam tes akhir tidak diakibatkan dari perbedaan kemampuan siswa melainkan 

dikarnakan perlakuan yang diberikan dalam proses pembelajaran. 

4.1.2 Uji Analisis Data Akhir 

Setelah kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diberi perlakuan 

berbeda, maka dilaksanakan pula posttest (tes akhir). Hasil tes akhir (posttest) ini 

akan digunakan sebagai dasar dalam menguji hipotesis penelitian. Data akhir 

tersebut kemudian dianalisis menggunakan uji normalitas data akhir, uji 

homogenitas dataa akhir, uji hipotesis dan uji N-gain. 
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Lampiran 4.3 Hasil Uji Kesamaan Rata-rata Data Awal 
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4.1.2.1 Uji Normalitas Data Tes Akhir (Posttest) 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data hasil belajar 

tes akhir (posttest) siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi 

normal atau tidak. Perhitungan uji normalitas data pada tes akhir (posttest) 

dilakukan dengan program software Statistical Product and Service Solution 

(SPSS) versi 20. Dalam mengamati apakah data berdistribusi normal atau tidak, 

data dapat dilihat dengan metode Lilifors pada kolom kolmogrorov-smirnov. 

Alasan menggunakan teknik kolmogrorov-smirnov bahwa pengujian yang 

digunakan dalam uji data tersebut berskala interval dan ratio. Data dapat 

dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 (Gunawan, 

2013:78). 

Hipotesis yang digunakan dalam uji normalitas data akhiryaitu: (1) Ho = 

data berdistribusi normal; (2) Ha = data berdistribusi tidak normal. Taraf 

signifikansi dalam uji normalitas yaitu α= 0,05. Kriteria yang digunakan dalam uji 

statistik normalitas yaitu: (1) Ho diterima jika kolom kolmogrorov-smirnov ≥ α= 

0,05; (2) Ho ditolak jika kolom kolmogrorov-smirnov <α= 0,05.  

 Untuk mengetahui apakah data kelas eksperimen dan kelas kontrol 

berdistribusi normal atau tidak dapat dilihat daam tabel di bawah ini. 

Tabel 4.4 

Data Hasil Uji Normalitas Tes Akhir (Posttest) Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Eksperimen ,149 30 ,086 ,936 30 ,070 

Kontrol ,131 30 ,199 ,962 30 ,339 
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Dari tabel 4.4 uji normalitas data akhir
30

 terlihat bahwa dalam kolom 

kolmogrorov-smirnov pada kelas eksperimen taraf siginifikansi yaitu sebesar 

0,086>α= 0,05, sedangkan pada kelas kontrol taraf signifikansi sebesar 0,199>α= 

0,05. Berdasarkan taraf signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa Ho diterima 

yang menunjukkan bahwa data tes akhir (posttest) antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol berdistribusi normal.  

4.1.2.2 Uji Homogenitas Data Tes Akhir (Posttest) 

Setelah dilakukan uji normalitas pada tes akhir (posttet) dan dinyatakan 

normal, maka selanjutnya dilakukan uji homogenitas data. Uji homogenitas data 

dilakukan untuk mengetahuiapakah data posttest kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika kedua kelompok 

tersebut mempunyai varians yang sama maka dapat dikatakan data tersebut 

homogen. 

Perhitungan uji homogenitas nilai tes akhir (posttest) pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dilakukan dengan programStatistical Product and 

Service Solution (SPSS) versi 20. Selanjutnya, nilai signifikasnsi dapat dilihat 

pada kolom Levene Statistic. Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan uji 

Independent Sample T-test, selanjutnya, nilai signifikasnsi dapat dilihat pada 

kolom Levene Statistic. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian homogenitas 

yaitu: (1) Ho = kedua kelas sampel memiliki variansi yang sama; (2) Ha = kedua 

kelas sampel tidak memiliki variansi yang sama. Nilai signifikansi dalam uji 

homogenitas yaitu α= 0,05. 

                                                           
30

Lampiran 4.4 Hasil Uji Normalitas Data Akhir 
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Pengujian homogenitas memiliki kriteria keputusan yaitu: (1) Ho 

diterima apabila dalam kolom Levene Statistic nilai signifikansi ≥ α = 0,05; (2) Ho 

ditolak apabila dalam kolom Levene Statistic nilai signifikansi < α = 0,05. Untuk 

mengetahui apakah data kelas eksperimen dan kelas kontrol homogen atau tidak 

dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 4.5 

Uji Homogenitas Tes Akhir (posttest) Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

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 

Nilaipo

sttest 

Equal 

variances 

assumed 

1,770 ,189 3,258 58 ,002 5,500 1,688 2,121 8,879 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

3,258 52,511 ,002 5,500 1,688 2,113 8,887 

 

Berdasarkan tabel 4.5uji homogenitas data akhir
31

dengan perhitungan 

mnggunakan SPSS 20 dapat dilihat pada kolom Levene Statisticbahwa nilai 

signifikansi data eksperiman dan kelas kontrol menunjukkan 0,189>α = 0,05. Hal 

ini menunjukkan bahwa Ho diterima dan dapat disimpulkan jika kedua kelas 

tersebut memiliki varians yang sama atau homogen.  

                                                           
31

Lampiran 4.5 Hasil Uji Homogenitas Data Akhir 
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Uji statistik yang digunakan peneliti yaitu menggunakan teknik statistik 

parametrik, hal ini didasarkan pada hasil uji normalitas dan homogenitas pada 

hasil belajar siswa yang telah dinyatakan normal dan homogen, sehingga dapat 

dilakukan uji hipotesis menggunakan teknik statistik parametrik. 

4.1.2.3 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah model Group 

Investigation efektif terhadap hasil belajar siswa. Keefektifan tersebut dapat 

diamati apakah adanya perbedaan hasil belajar siswa antara penerapan model 

Group Investigation dengan penerapan model konvensional. Analisis yang 

digunakan untuk menguji hipotesis adalah satatistik dengan satu pihak. Uji satu 

pihak dimaksudkan untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata 

hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi dibanding dengan kelas kontrol. 

Ho :  : hasil belajar siswa yang menggunakan model Group Investigation 

sama atau lebih kecil dibanding dengan hasil belajar siswa kelas V yang 

menggunakan model konvensional jika (Sig > 0,05 atau thitung< ttabel). 

Ha :  : hasil belajar siswa yang menggunakan model Group Investigation 

lebih besar dibanding dengan hasil belajar siswa yang menggunakan model 

konvensional jika (Sig < 0,05 atau thitung> ttabel). 

Pengujian hipotesis dilakukan perhitungan menggunakan uji independent 

samples t-testpada kolomt-test for Equality of Means. Pengujian dengan teknik 

iniuntuk melihat asumsi bahwa data pada penelitian tersebut berbentuk rasio dan 

berbentuk komparatif (dua sampel) independen pada hipotestis. Urutan pengujian 

hipotesis pada kelas eksperimen dan kelas kontrol menggunkan program 
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Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 20 yaitu dengan menu 

analyze-compare-means-independent sample t-test.  

Pengambilan keputusan pada uji hipotesis yaitu dengan cara 

membandingkan data nilai thitung dengan nilai ttabel. Kriteria pengambilan 

keputusan yaitu: (1) Ho diterima apabila dalam kolom t-test for Equality of Means 

nilai signifikansi ≥ α = 0,05 dan t hitung< t tabel.(2) Ho ditolak apabila dalam kolom 

t-test for Equality of Means nilai signifikansi < α = 0,05 dan t hitung> t tabel.. 

 Mencari thitung yaitu dengan melihat kolom t pada hasil independent t test  

 Mencari ttabel yaitu pada Microsoft Exel =tinv (5%;58). Angka 5% 

menunjukkan nilai probabilitas dan angka 58 menunjukkan df (60-2). 60 

adalah jumlah subyek penelitian. Sehingga diperoleh nilai t tabel = 2,002. 

Untuk perhitungan uji hipotesis lebih lengkapanya dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 4.6 

Data Hasil Analisis Uji Hipotesis Hasil Belajar Siswa (Posttet) Kelas Eksperimen 

dan Kelas Kontrol 

 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

F T Df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Nilaipo

sttest 

Equal 

variances 

assumed 

1,770 3,258 58 ,002 5,500 1,688 2,121 8,879 

Equal 

variances not 

assumed 

 

3,258 52,511 ,002 5,500 1,688 2,113 8,887 
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Dari tabel 4.6 berdasarkan hasil uji uji hipotesis
32

 (uji independent 

sample t-test) dapat dilihat pada kolom t-test for equality of means untuk kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Pada kolom t-test for equality of means melalui 

perhitungan program Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 20 

terlihat nilai signifikansi data 0,002< 0,05 pada equal varians assumed, selain itu 

diperoleh dari kolom yang samaterlihat bahwa nilai t hitung sebesar 3,258. Tabel 

distribusi t dapat dicari pada taraf signifikan 5 % dengan derajat kebebasan (df)= 

n-2 = 60-2 = 58. Dengan melalui pengujian menggunakan uji dua sisi dengan 

signifikan 5 % maka diperoleh t tabel sebesar 2,002.  

Berdasarkan perhitungan hipotesistersebut, maka dapat diperoleh t hitung> 

ttabel yaitu 3,258>2,002, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan taraf 

signifikansi 5% maka Ha diterima dan Ho ditolak. Berdasarkan acuan 

pengambilan keputusan tersebut, maka artinya ada perbedaan nilai hasil belajar 

antara kelas eksperimen yang menerapkan model Group Investigation dengan 

kelas kontrol yang menerapkan model konvensional. Dengan ditunjukkannya nilai 

t hitung positif maka rata-rata hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi daripada 

rata-rata hasil belajar kelas kontrol dengan perbedaan rata-rata 5,50. Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan rata-rata nilai yang cukup besar 

menunjukkan bahwa model pembelajaran Group Investigation lebih efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran IPA kelas V materi cahaya. 

 

 

                                                           
32

Lampiran 4.6 Hasil Uji Hipotesis 
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4.1.3 Uji Gain Score Hasil Belajar Siswa 

Uji gain-score digunakan untuk mengetahui adanya peningkatan hasil 

belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum dan sesudah 

pembelajaran. Peningkatan kemampuan antara nilai pretest dan posttest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dapat dihitung menggunakan analisis indeks gain. 

Uji gain dalam penelitian menggunakan uji gain ternomalisasi. Indeks gain 

merupakan indikator yang baik untuk menunjukkan tingkat keefektifan 

pembelajaran yang dilakukan, dilihat dari skor pretest dan posttest.  

Menurut Richard R. Hake (1999:1) kriteria interpretasi indeks gain 

menurut Hake dikategorikan ke dalam 3 kategori sebagai berikut: (<g>) > 0,7 

untuk kategori tinggi; 0,7 >(<g>) > 0,3 untuk kategori sedang; (<g>) < 0,3 untuk 

kategori rendah.Perhitungan peningkatan kemampuan antara nilai pretest dan 

posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol menggunakan Microsoft Excell 2010. 

Data skor pretest dan posttest dalam pembelajaran materi cahaya dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.7 

Data Skor Hasil Belajar Siswa Kelas V Pelajaran IPA Materi Cahaya 

 

Kelas Banyak Siswa Skor Pretest Skor Posttest 

Eksperimen 30 54,40 73,30 

Kontrol 30 54,33 67,80 

 

 Dari tabel 4.7 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil skor pretest 

dan posttestpada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dengan adanya perlakuan 

dalam proses pembelajaran, kelas eksperimen mengalami peningkatan yang lebih 

signifikan jika dibandingkan dengan kelas kontrol.  
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 Besar peningkatan hasil belajar siswa dalam pelajaran IPA materi cahaya 

dapat diuji dengan perhitungan uji t gain score. Pengambilan keputusan pada uji t 

N-gain score yaitu dengan cara membandingkan data nilai t hitung dengan nilait tabel. 

Apabila t hitung>t tabelmaka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. 

Sementara itu, jika t hitung< t tabelmaka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Perhitungan uji t antar gain score menggunakan Microsoft Excell 2010 

dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 4.8 

Uji t- Gain Score Hasil Belajar Siswa Kelas V Pelajaran IPA Materi Cahaya 

 

 
Kelas 

Banyak 

Siswa 
Rata-rata 

Standar 

Devisiasi 
t hitung Varians 

Gain 
Eksperimen 30 0,4168 0,14 

6,127 
0,0049 

Kontrol 30 0,2919 0,0816 0,00666 

 

 Berdasarkan tabel 4.8, uji gain score
33

 bahwa rata-rata gain kelompok 

eksperimen adalah 0,4168 dan kelompok kontrol adalah 0,2919. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata gain kelompok eksperimen lebih besar 

dibandingkan kelompok kontrol, sehingga kelompok eksperimen memiliki 

peningkatan hasil belajar yang lebih tinggi. Selain itu, peningkatan hasil belajar 

juga dapat dilihat dari harga t hitung.  Harga t hitung  menggunakan perhitungan 

Microsoft Excell 2010 yaitu 6,127 lebih besar dibandingkan harga t tabel yaitu 

2,002. Hal ini menunjukkan bahwa kelas eksperimen mengalami peningkatan 

setelah adanya perlakuan jika dibandingkan dengan kelas kontrol. 

 

                                                           
33

Lampiran 4.7 Hasil Uji Gain-Score 
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Hasil perhitungan interpretasi indeks gain menggunakan Microsoft Excell 

2010 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.9 

Data Hasil Perhitungan Gain Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Indeks Gain Kategori 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Jumlah Presentase Jumlah Presentase 

g < 0,3 Rendah 6 20,00% 16 53,33% 

0,3 ≤ g ≤ 0,7 Sedang 22 73,33% 14 46,67% 

g ≥ 0,7 Tinggi 2 6.67% 0 0% 

 

 Berdasarkan perhitungan menggunakan Microsoft Excell 2010 diperoleh 

pada kelas ekaperimen interpretasi indeks gain rendah 20,00% dengan jumlah 5 

siswa, kategori sedang 73,33% dengan jumlah 23 siswa, dan kategori tinggi 

6,67% dengan jumlah 2 siswa. Sedangkan pada kelas kontrol interpretasi indeks 

gain rendah 53,33%% dengan jumlah 16 siswa, kategori sedang 46,67% dengan 

jumlah 14 siswa, dan kategori tinggi 0% dengan jumlah 0 siswa. Hasil 

perhitungan gain kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat dalam gambar  

4.1 dan 4.2 sebagai berikut. 

Berikut ini merupakan grafik peningkatan hasil belajar kelas eksperimen. 

 

Gambar 4.1 Histogram Grafik Peningkatan Hasil Belajar Kelas Eksperimen 
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Berikut ini merupakan grafik peningkatan hasil belajar kelas kontrol. 

 

Gambar 4.2 Histogram Grafik Peningkatan Hasil Belajar Kelas Kontrol 

 Perbandingan gain ternomalisasi di kelas eksperimen dan kelas kontrol 

sebagai berikut:  

Diketahui : Rata-rata pretest kelas kontrol (S pre) = 54,33 

 Rata-rata pretest kelas eksperimen (S pre) = 54,40 

 Rata-rata posttest kelas kontrol (S post) = 67,80 

 Rata-rata posttest kelas eksperimen (S post)= 73,30 

Kategori : g > 0,7 (tinggi) 

  g < 0,7 (sedang) 

  g < 0,3 (rendah) 
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(g) = 0,2919 dengan kategori peningkatan  rendah menurut Hake 

 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

rendah sedang tinggi

P
re

se
n

ta
si

 

Kriteria 

Grafik Peningkatan Hasil Belajar Kelas 

Kontrol 

rendah

sedang

tinggi



101 
  

 

Kelas eksperimen 

( )  
(    𝑡)  (   𝑒)

     (   𝑒)
 

( )  
(    )  (     )

     (     )
 

(g)  = 0,4168 dengan kategori peningkatan sedang menurut Hake 

Berdasarkan perhitungan gain ternormalisasi
34

 diperoleh rata-rata gain 

kelas kontrol sebesar 0,29 kategori rendah, dan rata-rata eksperimen sebesar 0,41 

kategori sedang. Deskripsi perbandingan gain ternomalisasi di kelas eksperimen 

dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.10 

Perbandingan Gain Ternomalisasi Hasil Belajar Siswa Pelajaran IPA Materi 

Cahya pada Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Deskripsi Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Banyak siswa 30 30 

Gain terendah 0,19 0,073171 

Gain tertinggi 0,73 0,487179 

Rata-rata gain 0,4168 0,2919 

Simpangan baku 0,14 0,0869 

Kategori Sedang Rendah 

 

 Berdasarkan perbandingan gain ternomalisasi pada tabel 4.10 di atas, 

dapat dilihat bahwa rata-rata peningkatan (gain ternomalisasi) kelas eksperimen 

yaitu 0,4168 termasuk dalam kategori sedang dengan alasan pada proses 

pembelajaran sudah baik namun ada kekurangan siswa masih kurang percaya diri 

dalam memaparkan hasil investigasi, kurang adanya umpan balik antar kelompok, 

serta dalam bertanya jawab, sehingga menimbulkan asumsi bahwa siswa paham 

akan pelajaran yang telah berlangsung. Sedangkan pada kelas kontrol rata-rata 

                                                           
34

Lampiran 4.7 Hasil Uji Gain-Score 
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peningkatan (gain ternomalisasi) yaitu 0,2919 termasuk dalam kategori rendah 

dengan alasan pada proses pembelajaran siswa hanya menerima informasi dari 

guru, kurang aktif, dan belum percaya diri dalam bertanya maupun menanggapi 

suatu permasalahan.  

Rata-rata gain ternomalisasi pada kelas eksperimen yang lebih tinggi 

menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar siswa kelas VB SDN Karangayu 

02 merupakan pengaruh penerapan model Group Investigation. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa peningkatan skor hasil belajar siswa kelas eksperimen (SDN 

Karangayu 02) lebih tinggi dengan penerapan model Group Investigation jika 

dibandingkan dengan kelas kontrol (SDN Tawang Mas 02) dengan penerapan 

model konvensional.  

4.1.4 Deskripsi Proses Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan proses komunikasi antara siswa dengan 

pendidik, atau antar siswa melalui upaya sistematis dan syarat-syarat 

pembelajaran efektif untuk memperoleh informasi nyata dalam rangka mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan, sehingga memperoleh kemudahan dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya. Pembelajaran tidak semata-mata 

menyampaiakan materi sesuai dengan target kurikulum, tanpa juga 

memperhatikan kondisi siswa yang terkait dengan unsur manusiawi, material, 

fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi demi mencapai 

tujuan pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada proses 

pembelajaran IPA materi cahaya saling terkait satu sama lain, baik antara aktivitas 
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siswa, keterampilan guru, maupun kemampuan siswa dalam mencapai 

pembelajaran yang efektif. 

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian eksperimen. Tujuan utama 

pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan penggunaan 

model pembelajaran Group Investigation terhadap hasil belajar siswa kelas V. 

Untuk mengetahui keefektifan model tersebut, maka dibutuhkan kelas kontrol 

yang menerapkan model yang biasa dilaksanakan sebagai pembanding.  

Pada penelitian eksperimen ini ada dua kelas yang dijadikan sampel yaitu 

kelas eksperimen (SDN Karangayu 02) dan kelas kontrol (SDN Tawang Mas 02). 

Berhubung kelas eksperimen dan kelas kontrol berbeda lokasi namun masih 

dalam satu lingkup gugus, sehingga guru pengajar adalah guru yang berbeda 

tetapi dengan spesifikasi kemampuan yang hampir sama, selain itu juga telah 

dilakukan uji homogenitas populasi pada semua sekolah yang ada di gugus 

tersebut, dan dinyatakan homogen, sehingga SDN Karangayu 02 dan SDN 

Tawang Mas 02 dijadikan sebagai sampel penelitian. 

Kegiatan pembelajaran pada penelitian ini yaitu empat kali pertemuan baik 

di kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Kegiatan pembelajaran dilakukan 

sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan guru kelas dan peneliti pada jam mata 

pelajaran IPA. Perlakuan yang diberikan pada kelas eksperimen berbeda dengan 

perlakuan yang diberikan pada kelas kontrol. Perbedaan tersebut terletak pada 

penerapan model Group Investigation pada kelas eksperimen dan model 

konvensional pada kelas kontrol. Pelaksanaan pretest dan posttest dilaksanakan 

pada waktu di luar jam mata pelajaran IPA dengan tujuan agar alokasi waktu 
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siswa tidak terganggu dan siswa lebih fokus dalam pengerjaan soal pretest dan 

posttest 

Berikut ini jadwal pelaksanaan penelitian yang telah terlaksana. 

Tabel 4.11 

Jadwal Kegiatan Penelitian 

 

No 
Tanggal 

Penelitian 
Kegiatan Waktu pelaksanaan 

1 18 April 2016  Pretest kelas eksperimen Pukul 12.30-13.30 WIB 

2 19 April 2016 Pretest kelas kontrol Pukul 12.30-13.30 WIB 

3 25 April 2016 Pertemuan 1 kelas eksperimen Pukul 07.00-08.45 WIB 

4 26 April 2016 Pertemuan 1 kelas kontrol Pukul 07.00-08.45 WIB 

5 27 April 2016 Pertemuan 2 kelas ekaperimen  Pukul 07.00-08.45 WIB 

6 29 April 2016 Pertemuan 2 kelas kontrol Pukul 07.00-08.45 WIB 

7  3 Mei 2016 Pertemuan 3 kelas kontrol Pukul 07.00-08.45 WIB 

8  7 Mei 2016 Pertemuan 4 kelas kontrol Pukul 07.00-08.45 WIB 

9  9 Mei 2016 Pertemuan 3 kelas eksperimen Pukul 07.00-08.45 WIB 

10  12 Mei 2016 Pertemuan 4 kelas eksperimen Pukul 07.00-08.45 WIB 

11  13 Mei 2016 Posttest kelas eksperimen Pukul 11.00-12.00 WIB 

12  14 Mei 2016 Posttest kelas kontrol Pukul 10.00-11.00 WIB 

 

Berikut ini akan dideskripsikan tentang proses kegiatan pembelajaran 

secara umum dan dilampirkan juga lembar observasi model pembelajaran Group 

Investigation
35

, catatan lapangan
36

, serta dokumentasi
37

. 

Pada pertemuan pertama, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dilaksanakan 

di kelas eksperimen. Kegiatan pembelajaran pada kelas eksperimen diawali 

dengan pengkondisian siswa dengan berbaris di depan kelas. Setelah itu, guru 

mengucapkan salam dan meminta petugas dirigen untuk memimpin di depan kelas 

dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hal ini bertujuan agar siswa memilki 

sikap cinta tanah air dan disiplin. Sebelum pembelajaran dimulai, siswa dan guru 

                                                           
35

Lampiran 3.2    Lembar Observasi Model Pembelajaran GI 
36

Lampiran 4.9  Catatan Lpangan 
37

Lampiran 4.11 Dokumentasi 
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melakukan doa bersama yang dipimpin ketua kelas. Selanjutnya guru meminta 

siswa untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran dan melakukan 

presensi siswa.  

Guru memberikan apersepsi dengan mengaitkan peristiwa atau 

pengalaman yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Namun sebelumnya, 

guru mengajak siswa menyanyikan sebuah lagu yang dapat memotivasi siswa 

untuk lebih semangat belajar dengan mengaitkan pula materi pembelajaran yang 

akan diajarkan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Setelah melakukan 

apersepsi, kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan penyampaian tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai. Selanjutnya guru menyiapkan sumber belajar 

penunjang dan memberikan penjelasan kepada siswa mengenai prosedur 

pelaksanaan model Group Investigation yang akan digunakan pada proses 

pembelajaran. Guru menyampaikan materi mengenai sifat-sifat cahaya sebagai 

pengantar pembelajaran, dan memberiken kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya atau menanggapi materi yang disampaikan oleh guru. Setelah itu, guru 

menyiapkan beberapa topik permasalahan yang akan diselidiki dan siswa diminta 

untuk memilih topik tersebut sesuai dengan minatnya.  

Pembagian topik disesuaikan dengan minat siswa, dan guru membagi kelas 

menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya guru menyampaikan prosedur 

percobaan. Sementara itu, siswa diminta untuk menyiapkan sumber dan bahan 

yang dibutuhkan dalam percobaan dengan bimbingan dari guru. Setelah terbentuk 

kelompok, lalu setiap kelompok membagi tugas pada masing-masing anggota 

kelompok dengan tujuan agar semua anggota bekerja sama dan aktif.  
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Setiap kelompok mengumpulkan informasi dari sumber yang telah 

didapatkan, dan melakukan percobaan untuk membuktikan sifat-sifat cahaya 

berdasarkan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian, setiap 

kelompok mendiskusikan hasil percobaan dengan melakukan pengamatan, 

mencatat hal-hal penting yang terjadi saat proses pembelajaran dan mengerjakan 

lembar kerja siswa (LKS). Guru bertugas sebagai fasilitator dengan membimbing 

proses pembelajaran yang berlangsung. Setelah selesai berdiskusi, selanjutnya 

setiap kelompok membuat laporan penyelidikan dan mempersiapkan cara 

memperesentasikan laporannya. Perwakilan setiap kelompok diminta untuk 

menyampaikan hasil temuannya di depan kelas, dan guru memberikan 

kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi atau menanyakan hal-hal 

yang belum dipahami dari hasil presentasi kelompok.  

Pembelajaran dilanjutkan dengan memberikan umpan balik positif berupa 

penguatan kepada siswa yang berpartisipasi aktif dan bertugas meluruskan hal-hal 

yang kurang tepat selama proses diskusi. Pembelajaran diakhiri dengan 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari dan memberikan umpan balik yang 

ingin bertanya dengan memberikan refleksi hasil pembelajaran. Setelah itu, siswa 

mengerjakan soal evalusi sebagai bahan pemahaman siswa terhadap materi yang 

diajarkan. Guru memberikan tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh siswa dan 

memberikan informasi mengenai materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya. Pembelajaran diakhiri dengan doa dan salam. 

Proses pembelajaran pada kelas eksperimen untuk pertemuan kedua, 

ketiga dan keempat membahas materi yang sama yaitu sifat-sifat cahaya dengan 



107 
  

 

sub topik yang berbeda setiap pertemuannya. Hasil pertemuan pertama dalam 

proses pembelajaran, siswa masih kurang aktif dan masih belum percaya diri 

dalam memperesntaskan hasil diskusinya, namun setelah ada perbaikan dari guru 

maka hasil belajar pada pertemuan kedua, ketiga, dan keempat jauh lebih baik dan 

proses pembelajaran berjalan degan lancar, siswa antusias dengan percobaan yang 

dilakukan, serta sikap kerjasama antar anggota kelompok tercipta dengan baik, 

begitu juga dengan sikap interpersonal siswa, kemandirian siswa, dan rasa percaya 

diri serta keberanian siswa mulai tampak setiap pertemuan dalam pembelajaran. 

Pembelajatran pada pertemuan pertama di kelas kontrol, guru mengawali 

dengan mengkondisikan siswa agar siap untuk menerima pembelajaran 

dilanjutkan dengan mengucapkan salam dan dilanjut dengan presensi siswa. 

Setelah itu, guru memberikan motivasi siswa dengan menyanyikan sebuah lagu 

yang berhubungan dengan materi, dan melanjutkan dengan apersepsi untuk 

mengaitkan materi yang akan diajarkan. Kemudian guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai. Namun sebelumnya guru memberikan 

pertanyaan sebagai umpan untuk mengaktifkan siswa dan membentuk 

pengetahuan atau konsep awal bagi siswa. Konsep awal yang telah terbentuk 

selanjutnya guru menyampaikan materi pembelajaran. 

Pada kelas kontrol, guru lebih cenderung menggunakan model 

konvensional yang didominasi metode ceramah. Setelah selesai dalam 

penyampaian materi, selanjutnya guru memberikan umpan pertanyaan kepada 

siswa, dan meminta siswa untuk maju ke depan menunjukkan gambar yang sesuai 

dengan materi. Selama proses tanya jawab tersebut, guru memberikan apresiasi 
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kepada siswa yang berani berpendapat dengan memberikan reward baik berupa 

verbal maupun non verbal. Guru memberikan penguatan dan pembenaran atas 

jawaban yang dipaparkan siswa jika belum sesuai.  

Kegiatan pembelajaran pada kelas kontrol selanjutnya yaitu mengerjakan 

soal evaluasi sebagai bahan latihan siswa dalam memahami materi yang diajarkan 

guru, setelah itu lembar evaluasi dikumpulkan dan kegiatan pembelajaran ditutup 

dengan simpulan pembelajaran yang telah dilaksanakan disertai dengan doa dan 

salam, namun sebelumnya guru mengingatkan siswa untuk belajar materi 

selanjutnya. Proses pembelajaran pada kelas kontrol untuk pertemuan kedua, 

ketiga dan keempat membahas materi yang sama yaitu sifat-sifat cahaya dengan 

sub topik yang berbeda setiap pertemuannya. 

 

4.2 PEMBAHASAN 

Penelitian eksperimen dilakukan selama kurang lebih empat minggu, yaitu 

dimulai pada tanggal 18 April 2016 dan berakhir pada tanggal 14 Mei 2016. 

Penelitian dilaksanakan di dua kelas sampel yaitu kelas eksperimen (SDN 

Karangayu 02) dengan penerapan model Group Investigation dan kelas kontrol 

(SDN Tawang Mas 02) dengan penerapan model konvensional. Penelitian 

eksperimen ini dilaksanakan untuk mengkaji keefektifan model Group 

Investigation terhadap hasil belajar siswa. 

Proses pembelajaran yang berlangsung dalam penelitian ini yaitu empat 

kali pertemuan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Perbedaan dalam 

proses pembelajaran yang dilaksanakan yaitu terletak pada perlakuan yang 
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diberikan antara kedua sampel kelas. Kelas eksperimen menerapkan model Group 

Investigation dalam proses pembelajaran dan kelas kontrol menerapkan model 

konvensional yang didominasi ceramah. Adapun variabel yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. 

Pada sub bab pembahasan akan dipaparkan lebih lanjut mengenai 

pemaknaan temuan dan implikasi hasil penelitian. Pemaknaan temuan penelitian 

meliputi hasil tes awal (pretest) pembelajaran IPA dan hasil tes akhir (posttest) 

pembelajaran IPA, sedangkan pada implikasi hasil penelitian meliputi implikasi 

teoritis, praktis, dan implikasi pedagogis. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan 

di bawah ini. 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pemaknaan temuan penelitian meliputi pembahasan mengenai hasil tes 

awal (pretest), dan hasil tes akhir (posttest) pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dalam pembelajaran IPA materi cahaya. 

4.2.1.1 Hasil Tes Awal (Pretest) Pembelajaran IPA pada Kelas Eksperimen dan  

Kelas Kontrol 

Hasil pretest pada materi cahaya pada kelas eksperimen dan kontrol yang 

dilaksanakan sebelum diberikan perlakuan. Tes awal (pretest) ini dimaksudkan 

untuk mengetahui kemampuan awal siswa antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Bentuk instrumen soal yang digunakan yaitu 40 butir soal pilihan ganda 

dan 5 butir soal uraian, yang telah dinyatakan valid dan reliabel sehingg dapat 

digunakan sebagai instrumen atau alat pengumpulan data hasil belajar siswa. 
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Tes awal (pretest) pada kelas eksperimen dilaksanakan pada tanggal 18 

April 2016 sebelum proses pembelajaran dilaksanakan. Rata-rata nilai tes awal 

(pretest) pada kelas eksperimen yaitu 54,4. 

Berikut ini deskripsi data tes awal kelas eksperimen (pretest) yang 

dipaparkan dalam tabel 4.12. 

Tabel 4.12 

Data Tes Awal (Pretest) IPA Siswa Kelas Eksperimen 

 

No Kriteria Data Hasil Pretest Kelas Eksperimen 

1 Jumlah siswa 30 

2 Skor rata-rata 54,4 

3 Median 55,5 

4 Skor maksimal 67 

5 Skor minimal 39 

6 Rentang 28 

7 Varians 56,041 

8 Standar Devisiasi 7,4861 

 

Hasil pengolahan data tes awal (pretest) di kelas eksperimen dilakukan 

dengan perhitungan menggunakan SPSS versi 20. Hasil pengolahan data 

menunjukkan bahwa pada kelas eksperimen dengan jumlah siswa 30 siswa, 

didapatkan skor rata-rata sebesar 54,4; median sebesar 55,5; skor maksimal 

sebesar 67; skor minimal sebesar 39; rentang data sebesar 28; varians data sebesar 

56,041; dan standar devisiasi data sebesar 7,4861. 

Tes awal (pretest) pada kelas kontrol dilaksanakan pada tanggal 19 April 

2016 sebelum proses pembelajaran dilaksanakan. Rata-rata nilai tes awal (pretest) 

pada kelas kontrol yaitu 54,33.  
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Berikut ini deskripsi data tes awal (pretest) kelas kontrol yang 

dipaparkan dalam tabel 4.13. 

Tabel 4.13 

Data Tes Awal (Pretest) IPA Siswa Kelas Kontrol 

 

No Kriteria Data 
Hasil Pretest Kelas 

Kontrol 

1 Jumlah siswa 30 

2 Skor rata-rata 54,33 

3 Median 55 

4 Skor maksimal 66 

5 Skor minimal 39 

6 Rentang 27 

7 Varians 48,4368 

8 Standar Devisiasi 6,95965 

    

 

Hasil pengolahan data tes awal (pretest) di kelas kontrol dilakukan 

dengan perhitungan menggunakan program SPSS versi 20. Hasil pengolahan data 

menunjukkan bahwa pada kelas kontrol dengan jumlah siswa 30 siswa, 

didapatkan skor rata-rata sebesar 54,33; median sebesar 55; skor maksimal 

sebesar 66; skor minimal sebesar 39; rentang data sebesar 27; varians data sebesar 

48,4368; dan standar devisiasi data sebesar 6,95965. 

Data hasil pretestkelas eksperimen dan kelas kontrol menunjukkan 

adanya kesamaan rata-rata. Untuk kedua kelas tersebut, siswa tidak memenuhi 

standar KKM sekolah pada mata pelajaran IPA yaitu 62. Untuk mengetahui hasil 

belajar siswa, berikut adalah acuan penilaian di SDN Karangayu 02 dan SDN 

Tawang Mas 02. 

0 - 42   : sangat kurang 

43 – 62  : kurang 

63 – 75 : cukup 
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76 – 80 : tinggi 

81 – 100 : sangat tinggi 

Berikut ini data nilai tes awal (pretest) pada kelas kontrol dapat disajikan 

dalam bentuk tabel berikut. 

Tabel 4.14 

Distribusi Frekuensi Nilai Tes Awal IPA Siswa Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol 

 

No Kelas Interval Pretest 

Kelas kontrol Kelas eksperimen 

  F % f % 

1 81-100 - - - - 

2 76-80 - - - - 

3 63-75 2 6,67 % 3 10% 

4 43-62 27 90% 25 83,33% 

5 0-42 1 3,33% 2 6,67% 

Jumlah Total 30 100% 30 100% 

Tuntas (>62) 4 13,33% 5 16,67 % 

Tidak tuntas (<62) 26 86,67% 25 83,33% 

Tertinggi 66 67 

Terendah 39 39 

Rata-rata 54,33 54,4 

 

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa hasil pretest siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol pada mata pelajaran IPA materi cahaya hanya 13,33% untuk kelas 

kontrol dan 16,7% untuk kelas eksperimen. Nilai tertinggi pada kelas kontrol 

yaitu 66 dan nilai terendah 39. Sedangkan niali tertinggi pada kelas eksperimen 

yaitu 67 dan nilai terendah 39. Untuk rata-rata pretest kelas kontrol adalah 54,33 

dan kelas eksperimen adalah 54,4. 
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Rata-rata skor hasil belajar siswa pada kedua kelas dapat dilihat 

perbandingannya pada gambar 4.3 sebagai berikut. 

 
 

Gambar 4.3 Distribusi Frekuensi Rata-rata Nilai Tes Awal IPA Siswa Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

 

Berdasarkan grafik tersebut, rata-rata skor pretest pada kelas kontrol 

sebesar 54,33, sedangkan rata-rata kelas eksperimen yaitu 54,4. Hasil pretest pada 

kedua sampel tersebut menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh hampir sama dan 

tidak terpaut jauh. Hal ini dibuktikan dengan nilai pretest yang berdistribusi 

normal dengan hasil perhitungan kolom kolmogrorov-smirnov pada kelas 

eksperimen taraf signifikansi yaitu sebesar 0,166 > α= 0,05, sedangkan pada kelas 

kontrol taraf signifikansi sebesar 0,200 > α= 0,05 yang menunjukkan data tersebut 

berdistribusi normal. Berdasarkan hasil analisis uji Independent Sample T-

testdiperoleh nilai signifikansi kedua sampel yang dapat dilihat pada kolom 

Levene Statisticmenunjukkan 0,646 > α = 0,05. Hal ini dapat disimpulkan jika 

kedua kelas sampel tersebut homogen. Pada pengujian kesamaan rata-rata 

diperoleh hasil kolom t-test for equality of means dengan perhitungan progam 

SPSS versi 20, maka diperoleh nilai signifikansi = 0,972 > 0,05, dan t hitung (0,036) 
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< t tabel (2,002). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua sampel tidak memiliki 

perbedaan kemampuan rata-rata sebelum diberikan perlakuan. 

Kegiatan pretest dilaksanakan di luar proses pembelajaran. Materi yang 

diujikan yaitu mengenai sifat-sifat cahaya dan penerapannya. Pelaksanaan pretest 

diikuti oleh 30 pada masing-masing siswa kelas sampel dengan alokasi waktu 60 

menit. Berdasarkan hasil yang diperoleh rata-rata hasil tes awal tidak terpaut jauh 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, sehingga dapat dikatakan bahwa kedus 

kelas sampel memiliki kemampuan yang hampir sama. 

4.2.1.2 Hasil Tes Akhir (Posttest) Pembelajaran IPA pada Kelas Eksperimen dan  

Kelas Kontrol 

Tahapan selanjutnya setelah melaksanakan proses pembelajaran 

sebanyak empat kali pertemuan yaitu melakukan tes akhir (posttest) pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dengan tujuan mengetahui seberapa besar tingkat 

penyerapan materi antara kedua kelas sampel tersebut. Instrumen soal yang 

digunakan dalam tes akhir (posttest) sama dengan instrumen soal pada tes awal 

(pretest) yaitu 40 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian yang telah dinyatakan valid 

dan reliabel. Setelah dilakukan posttest, maka selanjutnya yaitu mengolah data 

yang telah diperoleh dari hasil posttest tersebut dengan melakukan uji normalitas, 

homogenitas, uji hipotesis, dan uji N-gain. 

Tes akhir (posttest) pada kelas eksperimen dilaksanakan pada tanggal 13 

Mei 2016 setelah berakhirnya perlakuan pada proses pembelajaran. Rata-rata nilai 

tes akhir (posttest) pada kelas eksperimen yaitu 73,30. Berikut ini deskripsi data 

tes awal kelas eksperimen (posttest) yang dipaparkan dalam tabel 4.15. 
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Tabel 4.15 

Data Tes Akhir (Posttest) IPA Siswa Kelas Eksperimen 

 

No Kriteria Data Hasil Pretest Kelas Eksperimen 

1 Jumlah siswa 30 

2 Skor rata-rata 73,30 

3 Median 71 

4 Skor maksimal 91 

5 Skor minimal 63 

6 Rentang 28 

7 Varians 56,562 

8 Standar Devisiasi 7,5208 

 

Hasil pengolahan data tes akhir (posttets) di kelas eksperimen dilakukan 

dengan perhitungan menggunakan program SPSS versi 20. Hasil pengolahan data 

menunjukkan bahwa pada kelas eksperimen dengan jumlah siswa 30 siswa, 

didapatkan skor rata-rata sebesar 73,30; median sebesar 71; skor maksimal 

sebesar 91; skor minimal sebesar 63; rentang data sebesar 28; varians data sebesar 

56,562; dan standar devisiasi data sebesar 7,5208. 

Tes akhir (posttest) pada kelas kontrol dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 

2016 setelah proses pembelajaran selesai dilaksanakan. Rata-rata nilai tes akhir 

(posttest) pada kelas kontrol yaitu 67,80. Berikut ini deskripsi data tes akhir 

(posttest) kelas kontrol yang dipaparkan dalam tabel 4.16. 

Tabel 4.16 

Data Tes Akhir (Posttest) IPA Siswa Kelas Kontrol 

 

No Kriteria Data Hasil Pretest Kelas Kontrol 

1 Jumlah siswa 30 

2 Skor rata-rata 67,80 

3 Median 67 

4 Skor maksimal 80 

5 Skor minimal 58 

6 Rentang 22 

7 Varians 28,924 

8 Standar Devisiasi 5,37811 
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  Hasil pengolahan data tes akhir (posttest) di kelas kontrol dilakukan 

dengan perhitungan menggunakanprogram SPSS versi 20. Hasil pengolahan data 

menunjukkan bahwa pada kelas kontrol dengan jumlah siswa 30 siswa, 

didapatkan skor rata-rata sebesar 67,80; median sebesar 67; skor maksimal 

sebesar 80; skor minimal sebesar 58; rentang data sebesar 22; varians data sebesar 

28,924; dan standar devisiasi data sebesar 5,37811. 

Data hasil posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol menunjukkan 

adanya perbedaan rata-rata yang cukup signifikan. Untuk kedua kelas tersebut, 

siswa sudah memenuhi standar KKM sekolah pada mata pelajaran IPA yaitu 62. 

Untuk mengetahui hasil belajar siswa, berikut adalah acuan penilaian di SDN 

Karangayu 02 dan SDN Tawang Mas 02:  0 - 42: sangat kurang; 43 – 62 : kurang; 

63 – 75: cukup; 76 – 80: tinggi; 81 – 100: sangat tinggi 

Berikut ini data nilai tes akhir (posttest) pada kelas eksperimen dan 

kontrol dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut. 

Tabel 4.17 

Distribusi Frekuensi Nilai Tes Akhir IPA Siswa Kelas Kontrol dan Kelas 

Eksperimen 

 

No Kelas Interval Posttest 

Kelas kontrol Kelas eksperimen 

  F % F % 

1 81-100 - - 7 23,33% 

2 76-80 1 3,33% 2 6,67% 

3 63-75 23 76,67% 21 70%% 

4 43-62 6 20% - - 

5 0-42 - - - - 

Jumlah Total 30 100% 30 100% 

Tuntas (>62) 27 90% 30 100% 

Tidak tuntas (<62) 3 10% 0 0% 

Tertinggi 80 91 

Terendah 58 63 

Rata-rata 67,80 73,30 
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Tabel 4.18 menunjukkan bahwa hasil posttest siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol pada mata pelajaran IPA materi cahaya sudah memenuhi KKM. 

Kelas eksperimen 100% mencapai KKM, sedangkan untuk kelas kontrol 90% 

telah mencapai KKM. Nilai tertinggi pada kelas kontrol yaitu 80 dan nilai 

terendah 58. Sedangkan niali tertinggi pada kelas eksperimen yaitu 91 dan nilai 

terendah 63. Untuk rata-rata posttest kelas kontrol adalah 67.80 dan kelas 

eksperimen adalah 73,30. 

Rata-rata skor hasil belajar siswa pada kedua kelas dapat dilihat 

perbandingannya pada gambar 4.4 sebagai berikut. 

 
 

Gambar 4.4 Distribusi Frekuensi Rata-rata Nilai Tes Akhir IPA Siswa Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

 

Berdasarkan data tersebut, rata-rata nilai tes akhir (posttest) pada kelas 

kontrol yaitu 67,8, sedangkan pada kelas eksperimen sebesar 73,30. Hal ini 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelas kontrol. Hal ini dibuktikan dengan nilai posttestyang 

berdistribusi normal dengan taraf siginifikansi yaitu sebesar 0,86> α= 0,05 untuk 
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kelas eksperimen, sedangkan pada kelas kontrol taraf signifikansi sebesar 0,199> 

α= 0,05 yang dapat dilihat pada kolom kolmogrorov-smirnovdengan program 

software Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 20. Kemudian juga 

uji homogenitas antara kedua sampel yang dinyatakan homogen, dengan hasil 

perhitungan uji Independent Sample T-test, selanjutnya, nilai signifikansi dapat 

dilihat pada kolom Levene Statistic yaitu 0,189> α = 0,05. Hal ini berarti bahwa 

kedua kelas tersebut memiliki varians yang sama atau homogen. 

Selanjutnya untuk mengetahui apakah hasil posttest kelas eksperimen 

lebih tinggi atau tidak jika dibandingkan kelas kontrol maka dilakukan uji 

hipotesis dengan independent samples t-test. Pengujian dengan teknik 

independent samples t-testdan diperoleh hasil bahwa pada kolom t-test for 

equality of means menggunakan perhitungan SPSS versi 20 terlihat nilai 

signifikansi data 0,002< 0,05, selain itu diperoleh dari kolom t-test for equality of 

means yang samaterlihat bahwa nilai t hitungsebesar 3,258 > 2,002, sehingga dapat 

disimpulkan jika ada perbedaan nilai hasil belajar antara kelas eksperimen yang 

menerapkan model Group Investigation dengan kelas kontrol yang menerapkan 

model konvensional. Nilai thitung positif menunjukkan bahwa rata-rata kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar pada kelas eksperimen dengan menerapkan model Group 

Investigation lebih efektif dibandingkan dengan penerapan model konvensional 

pada kelas kontrol. 

Peningkatan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

sebelum dan sesudah pembelajaran dapat dihitung menggunakan analisis indeks 
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gain. Tingkat keefektifan model Group Investigationterhadap hasil belajar dapat 

diketahui melalui perhitungan peningkatannilai pretest dan posttest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen mengalami peningkatan rata-rata 

18,90 (73,30-54,40), sedangkan kelas kontrol mengalami peningkatan rata-rata 

13,47 (67,80-54,33). Hal ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata gain skor pada 

kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. 

Rata-rata gain kelompok eksperimen adalah 0,4168 termasuk kategori 

sedang dan kelompok kontrol adalah 0,2919 termasuk dalam kategori rendah. 

Selain itu, peningkatan hasil belajar juga dapat dilihat dari harga thitung.  Harga 

thitung menggunakan perhitungan Microsoft Excell 2010 yaitu 6,127 lebih besar 

dibandingkan harga ttabel yaitu 2,002. Hal ini menunjukkan bahwa kelas 

eksperimen mengalami peningkatan setelah adanya perlakuan jika dibandingkan 

dengan kelas kontrol. Peningkatan hasil belajar kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dapat diketahui melalui analisis indeks gain score ternomalisasi. 

Berdasarkan perhitungan menggunakan Microsoft Excell 2010 diperoleh 

pada kelas ekaperimen interpretasi indeks gain rendah 16,67% dengan jumlah 5 

siswa, kategori sedang 76,67% dengan jumlah 23 siswa, dan kategori tinggi 

6,67% dengan jumlah 2 siswa. Sedangkan pada kelas kontrol interpretasi indeks 

gain rendah 53,33% dengan jumlah 16 siswa, kategori sedang 46,67% dengan 

jumlah 14 siswa, dan kategori tinggi 0% dengan jumlah 0 siswa.Hal ini diperoleh 

rata-rata gain kelompok eksperimen lebih besar dibandingkan kelompok kontrol, 

sehingga kelompok eksperimen memiliki peningkatan hasil belajar yang lebih 

tinggi. 
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Kegiatan posttest dilaksanakan di luar proses pembelajaran. Materi yang 

diujikan yaitu mengenai sifat-sifat cahaya dan penerapannya. Pelaksanaan posttest 

diikuti oleh 30 siswa pada masing-masing kelas eksperimen dan kontrol dengan 

alokasi waktu 60 menit. Berdasarkan hasil yang diperoleh diketahui bahwa hasil 

tes akhir pada kelas eksperimen dengan penerapan model Group Investigation 

lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol dengan penerapan model 

konvensional.   

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa model Group 

Investigationdapat dijadikan sebagai salah satu model alternatif dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa, selain itu aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran dapat dikatakan aktif (student centered), siswa antusias dalam 

proses pembelajaran baik dalam bekerja kelompok maupun dalam menyelesaikan 

tugas dari guru. Interaksi sosial antar siswa juga dapat berjalan dengan baik, siswa 

terlatih keberaiannya untuk mengemukakan pendapat, dan siswa dapat melatih 

kemampuan daya pikirnya melalui investigasi percobaan yang disesuaikan dengan 

minat siswa. Sehingga hal ini dapat melatih keaktifan, kreativitas, kerjasama antar 

kelompok, dan kemampuan daya pikir siswa. 

Berdasarkan hasil analisis nilai posttest antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol, bahwa kelas eksperimen dengan penerapan model Group 

Investigationmendapatkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol 

dengan penerapan model konvensional. Hal ini sesuai dengan pendapat Miftahul 

Huda (2014:292) menyebutkan bahwa model pembelajaran Group Investigation 

merupakan salah satu metode kompleks dalam pembelajaran kelompok yang 
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mengharuskan siswa untuk menggunakan kemampuan berpikir level tinggi. 

Model Group Investigation menekankan heterogenitas dan kerja sama, sehingga 

dapat meningkatkan interpersonal antar siswa. 

Sependapat dengan Slavin (2005:215-217), bahwa ada beberapa hal 

penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan model tersebut antara lain: a) 

menguasai kemampuan kelompok sehingga manuntut siswa untuk memiliki 

kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses 

kelompok, b) perencanaan kooperatif, jadi setiap kelompok membagi tugas 

kepada masing-masing anggota kelompoknya untuk melaksanakan penyelidiakn 

suatu topik yang dipilih, c) peran guru sangat dibutuhkan dalam menunjang 

keberhasilan belajar siswa, guru bertindak sebagai narasumber dan fasilitator. 

Tahapan model Group Investigation menurut Slavin (2005:218) meliputi: 

mengidentifikasi topik dan membagi siswa ke dalam kelompok, merencanakan 

tugas yang akan dipelajari, melaksanakan penyelidikan/investigasi, 

mempersiapkan laporan akhir, mempresentasikan tugas akhir dan evaluasi. 

Dengan melalui tahapan-tahapan model tersebut, serta mempertimbangkan hal-hal 

yang penting dalam pelaksanaan model Group Investigation, maka hasil belajar 

IPA yang diperoleh pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan 

kelas kontrol. 

Hal tersebut relevan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

S. Pt. Bagus Rustina1, Siti Zulaikha, I Km. Ngr. Wiyasa pada tahun 2014 dengan 

judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe GroupInvestigation 

Berbantuan Media Konkret terhadap Hasil Belajar IPA Kelas V SD Gugus II 



122 
  

 

Tampaksiring”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis data 

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

kontrol 77,98. Hasil uji hipotesis diperoleh thitung 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 siswayang 

belajar melalui model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) 

berbantuan media konkret dengan siswa yang belajar melalui pembelajaran 

konvensional pada siswa kelas V SD Gugus II Tampaksiring, Gianyar. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh A.A.Ayu Nevi Yuli Yunita, Ni Nyoman 

Ganing, I Wayan Rinda Suardika pada tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation Berbantuan Media Gambar 

terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SDN 21 Dauh Puri”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: terdapat terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar 

IPA siswa yang mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation berbantuan media gambar dengan siswa yang mengikuti 

pembelajaran konvensional. Hal tersebut dapat ditunjukkan bahwa thitung= 7,897 

>ttabel= 2,000 dengan nilai rata-rata hasil belajar IPA kelompok eksperimen 

sebesar 83,32 sedangkan kelompok kontrol sebesar 77,42.  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta penelitian sebelumnya 

yang mendukung dapat diketahui bahwa model pembelajaran Group 

Investigationefektif diterapkan dalam pembelajaran IPA, terutama pada materi 

cahaya. 
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4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

 Penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaran Group Investigation terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran 

IPA di kelas V mempunyai implikasi. Implikasi penelitian tersebut meliputi 

teoritis, praktis, dan pedagogis. Berikut ini akan dipaparkan mengenai implikasi 

penelitian. 

4.2.2.1 Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritis merupakan implikasi hasil penelitian dengan manfaat 

teoritis yang diharapkan. Hasil dari penelitian menggunakan penerapan model 

Group Investigation dalam pembelajaran IPA menunjukkan bahwa model tersebut 

dapat meningkatkan keaktifan siswa, kemandirian siswa, interpersonal siswa, 

penalaran siswa, dan kreativitas siswa. Hal ini menunjukkan bahwa pada 

pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis, model Group Investigation dapat 

memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan yang diharapkan 

mampu menjadi sebuah rujukan untuk pemecahan masalah atas kendala 

pembelajaran yang terjadi khususnya pembelajaran IPA materi cahaya. Selain itu, 

model Group Investigation dapat dijadikan sebagai salah satu model inovatif dan 

referensi penelitian selanjutnya yang menuntut siswa dalam memahami suatu 

bahasan dari pengalaman yang dialami oleh siswa dan membantu siswa dalam 

berpikir kritis dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan akademisnya 

melalui investigasi. 

Hal ini sesuai dengan teori kontruktivisme. Teori kontruktivisme menurut 

Trianto (2010:28) yaitu teori yang menekankan siswa dalam menemukan 
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pengetahuannya sendiri dengan ide-ide yang dimilikinya ataupun bantuan dari 

berbagai sumber pendukung yang meliputi buku-buku penunjang dalam 

pembelajaran IPA model kooperatif tipe Group Investigation. Hal ini dapat 

berlangsung dalam diskusi kelompok, sehingga siswa saling bekerjasama dan 

berinteraksi antar anggota kelompok dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 

Model ini juga dapat meningkatkan penalaran siswa, karena dengan proses 

berpikir kritis terhadap pemecahan suatu permasalahan memungkinkan siswa 

untuk menalar dengan logika. Karena pada tahap ini siswa berada pada usia anak 

berpikir secara konkrit. Hal ini juga sejalan dengan Piaget (1986) dalam 

Soeparwoto (2006:85) yang menyatakan bahwa pada tahap usia 7-12 anak mampu 

mengoperasionalkan berbagai logika secara objektif dan berorientasi secara 

konseptual. Hal ini sesuai dengan kerucut pengalaman Edgar Dale (Dale’s Cone 

Experience) yang menyatakan bahwa pengalaman konkrit akan mempermudah 

siswa dalam memahami suatu gagasan dibandingkan ketika siswa menerima 

pengetahuan secara teoritis. 

4.2.2.2 Implikasi Praktis 

Implikasi praktis merupakan suatu keterlibatan hasil penelitian mengenai 

kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran dan dikaitkan 

dengan manfaat praktis yang akan diharapkan. Pada penerapan model Group 

Investigation, siswa diberikan kesempatan untuk memilih topik pembelajaran 

sesuai dengan minat siswa, kemudian melakukan investigasi kelompok yang dapat 

meningkatkan penalaran serta kemampuan interpersonal antar siswa, dilanjutkan 

presentasi hasil penelitian serta evaluasi dengan memberikan reward kepada 
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kelompok. Hal ini sesuai dengan teori menurut Setiawan dalam Soimin (2104:82) 

menyebutkan bahwa tidaksemua topik cocok untuk diterapkan menggunakan 

model pembelajaran Group Investigation. Model ini cocok untuk diterapkan pada 

suatu topik yang menuntut siswa untuk memahami suatu bahasan dari pengalaman 

yang dialami sendiri, sehingga dapat digunakan untuk mata pelajaran salah 

satunya pembelajaran IPA. Akan tetapi, model tersebut juga dapat diterapkan 

pada pembelajaran yang lain. 

Keefektifan model pembelajaran Group Investigation yang diterapkan 

dalam suatu pembelajaran diharapkan dapat memotivasi siswa, merangsang 

keterlibatan siswa secara aktif, melatih siswa bekerjasama, melatih kemandirian 

siswa dalam kelompok, mengembangkan keterampilan interpersonal siswa, 

mengembangkan kepercayaan diri siswa dan melatih berpikir kritis melalui proses 

penyelidikan terhadap suatu permasalahan. Selain itu juga dapat memberikan 

referensi bagi guru tentang model pembelajaran inovatif, serta memiliki 

keterampilan untuk membimbing siswa dalam merencanakan dan melakukan 

penyelidikan, serta sebagai usaha perbaikan kualitas pembelajaran di sekolah 

khususnya pada pembelajaran IPA yang bermuara pada hasil belajar siswa. 

4.2.2.3 Implikasi Pedagogis 

Implikasi pedagogis merupakan keterlibatan hasil penelitian dengan 

gambaran umum dari keefektifan model pembelajaran Group Investigation 

terhadap hasil belajar siswa serta manfaat praktis yang diharapkan. Berdasarkan 

hasil penelitian yang telah dilaksanakan, bahwa model pembelajaran Group 

Investigation lebih efektif terhadap hasil belajar siswa dibandingkan dengan 
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penerapan model konvensional yang didominasi ceramah. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan peningkatan hasil rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen 

yang lebih tinggi dari kelas kontrol. Variabel yang dikontrol dalam kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan sama antara kelas eksperimen maupun kelas kontrol 

yaitu melipuiti materi, kemampuan guru, dan jumlah pertemuan. Akan tetapi yang 

membedakan dari kedua kelas sampel tersebut yaitu pemberian perlakuan antara 

kelas eksperimen dengan penerapan model pembelajaran Group Investigation dan 

kelas kontrol dengan penerapan model konvensional. 

Hal ini sejalan dengan teori pembelajaran yang efektif menurut 

(Djiwandono, 2002:226) yaitu proses belajar mengajar yang bukan saja terfokus 

pada hasil yang dicapai peserta didik, namun bagaimana proses pembelajaran 

yang efektif mampu memberikan pemahaman yang baik, kecerdasan, ketekunan, 

kesempatan, dan mutu serta dapat memberikan perubahan perilaku dan 

mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. 

Proses pembelajaran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor 

intern (dari dalam) dan faktor ekstern (dari luar). Anitah, Sri, 2008:2.7 

menyatakan bahwa faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang 

berpengaruh terhadap hasil belajar yaitu kecakapan, minat, bakat, usaha, motivasi, 

perhatian, kelemahan dan kesehatan, serta kebiasaan siswa. Secara umum siswa 

kelas V SDN Karangayu 02 dan Tawang Mas 02, memiliki kesehatan yang baik, 

memiliki kemampuan berpikir yang tidak terpaut jauh, dan dapat menerima 

pembelajaran dengan baik. Sedangkan faktor dari luar (ekstern) antara lain: 

lingkungan fisik dan non fisik (termasuk suasana kelas dalam belajar, seperti riang 
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gembira, menyenangkan), lingkungan sosial budaya, lingkungan keluarga, guru, 

pelaksanaan pembelajaran, program sekolah, dan lain sebagainya. Perbedaan 

proses pembelajaran di kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu pada penerapan 

model pembelajaran, sementara materi, kemampuan guru, jumlah pertemuan 

disamakan antara kedua kelas tersebut, selain itu suasana kelas serta fasilitas juga 

hampir sama. 

Cain dan Evans (1993:4-6) menyatakan hakikat IPA meliputi produk, 

proses, sikap, dan teknologi. Kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan keenam 

tahapan Group Investigation antara lain: grouping, planning, investigation, 

organizing, presenting, dan evaluating(Slavin, 2005:218) dapat membantu siswa 

dalam mencapai keempat hakikat dasar IPA tersebut. Sebagai contoh: melalui 

kegiatan investigasi dan berdiskusi, siswa mampu menentukan sifat-sifat cahaya 

dan muncul sifat rasa ingin tahu serta sifat objektif siswa. Setelah mengetahui 

fakta-fakta tentang sifat-sifat cahaya, maka siswa dapat memahami pemanfaatan 

sifat cahaya tersebut dalam bentuk teknologi. Berdasarkan hasil kegiatan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan selama empat kali pertemuan menunjukkan 

bahwa penerapan model pembelajaran Group Investigation lebih efektif terhadap 

hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA siswa kelas V SDN Karangayu 02 Kota 

Semarang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa hasil 

belajar pada penerapan model pembelajaran Group Investigation lebih tinggi 

dibandingkan dengan hasil belajar dengan penerapan model konvensional. Hal ini 

didasarkan pada hasil uji hipotesis terlihat nilai signifikansi 0,002< 0,05, selain itu 

nilai t hitung sebesar 3,258 >t tabel 2,002. Artinya hasil belajar siswa kelas V SDN 

Karangayu 02 yang menerapkan model pembelajaran Group Investigation lebih 

tinggi daripada hasil belajar siswa kelas V SDN Tawang Mas 02 yang 

menerapkan model konvensional. Peningkatan hasil belajar IPA materi cahaya 

pada kelas eksperimen terlihat pada pengitungan N-gain. Pada kelas eksperimen 

mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5,50. Hasil uji rata-rata antar gain score 

yang ternomalisasi pada kelas kontrol adalah 0,2919 termasuk dalam kategori 

rendah, sedangkan pada kelas eksperimen adalah 0,4168 termasuk kategori 

sedang. Selain itu, juga dapat dilihat dari harga t hitungyaitu 6,127, sehingga t hitung= 

6,127>ttabel= 2,002. N-Gain yang lebih tinggi pada kelas eksperimen menunjukkan 

bahwa peningkatan hasil belajar IPA materi cahaya siswa kelas VB SDN 

Karangayu 02 merupakan pengaruh penerapan model Group Investigation, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Group 

Investigation lebih efektif dibandingkan dengan penerapan model konvensional. 
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5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran diantaranya 

sebagai berikut. 

1) Guru hendaknya menerapkan model pembelajaran inovatif dalam proses 

pembelajaran IPA seperti penggunaan model Group Investigation. 

2) Perlu adanya pengalokasian waktu secara efisien, sehingga pembelajaran 

akan berjalan dengan optimal. 

3) Siswa diharapkan agar lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas. 

4) Pihak sekolah hendaknya memberikan kebijakan yang dapat mendukung  

pelaksanaan pembelajaran model Group Investigation, baik fasilitas, 

kelengkapan sarana prasarana yang dapat mengaktifkan proses 

pembelajaran. 

5) Penelitian ini hendaknya dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti lain 

dalam melaksanakan penelitian yang menggunakan model atau metode 

pembelajaran yang berbeda sehingga diperoleh alternatif inovasi model 

yang dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran. 
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LAMPIRAN 3.1. KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

 

KEEFEKTIFAN MODEL GROUP INVESTIGATION TERHADAP HASIL BELAJAR IPA MATERI CAHAYA PADA 

SISWA KELAS V SDN GUGUS WISANG GENI KOTA SEMARANG 

No. Variabel Indikator Sumber Data Alat Instrumen 

1. Penggunaan model 

group investigation 

dalam pembelajaran 

IPA 

a. Guru menjelaskan materi cahaya sebagai pengantar pembelajaran 

b. Guru menyediakan beberapa topik permasalahan yang akan 

diselidiki 

c. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. 

d. Guru menjelaskan posedur percobaan menggunakan model group 

investigtion 

e. Guru memberikan tugas kepada setiap kelompok untuk mengamati, 

menganalisis, dan menyajikan hasil pengamatan secara tertulis 

tentang percobaan tentang cahaya. 

f. Guru membimbing siswa dalam menentukan sumber dan bahan 

yang diperlukan dalam percobaan 

g. Guru meminta siswa untuk membuat laporan hasil  pengamatan  

h. Guru meminta siswa untuk menyampaikan hasil diskusinya di 

depan kelas. 

i. Guru memberikan umpan balik positif atas hasil kerja kelompok 

siswa. 

j. Guru memberikan penguatan  

k. Guru mengajak siswa membuat kesimpulan dari pembelajaran. 

l. Guru mengajak siswa melakukan evaluasi pembelajaran. 

 

Guru a. Lembar Observasi 

b. Catatan Lapangan 

135 
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2. Hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran 

IPA menggunakan 

model group 

investigation 

1. Membuktikan sifat-sifat cahaya merambat lurus 

2. Menyelidiki sifat-sifat cahaya menembus benda bening 

3. Menyebutkan contoh penerapan sifat cahaya dapat merambat lurus 

dan menembus benda bening dalam kehidupan sehari-hari 

4. Mendeskripsikan sifat-sifat bayangan cahaya pada cermin datar 

dan cermin lengkung 

5. Menyebutkan contoh penerapan sifat cahaya dapat dipantulkan 

dalam kehidupan sehari-hari 

6. Menyelidiki sifat cahaya yang dapat dibiaskan 

7. Membuktikan cahaya putih terdiri dari berbagai warna 

8. Menyebutkan contoh penerapan sifat cahaya dapat dibiaskan dalam 

kehidupan sehari-hari 

9. Menyebutkan contoh penerapan sifat cahaya dapat diuraikan dalam 

kehidupan sehari-hari 

10. Membuat pelangi melalui percobaan sederhana  

 

Siswa a. Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

(RPP) 

b. Tes Tertulis 

(Pretest dan 

Posttest) 

 

 

136 
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LAMPIRAN 3.2 

LEMBAR OBSERVASI PELAKSANAAN MODEL GROUP 

INVESTIGATION 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : V B/Genap 

Waktu   : 3 x 35 menit 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda cek (√) pada kolom deskriptor yan tampak! 

2. Berilah skor pada masing-masing indikator dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Jika deskriptor tidak tampak sama sekali, maka mendapatkan skor 0 

b. Jika deskriptor tampak 1, maka mendapatkan skor 1 

c. Jika deskriptor tampak 2, maka mendapatkan skor 2. 

d. Jika deskriptor tampak 3, maka mendapatkan skor 3 

e. Jika deskriptor tampak 4, maka mendapatkan skor 4 

Rusman (2015: 98) 

No. Indikator Deskriptor 

Cek  

Skor Pertemuan ke 

1 2 3 4 

1 Guru menjelaskan materi 

cahaya sebagai pengantar 

pembelajaran 

a. Guru menjelaskan materi 

dengan jelas dan mudah 

dipahami 

     

b. Guru menjelaskan secara 

komunikatif 

    

c. Guru tidak monoton dan 

berpindah tempat  

    

d. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 

untuk saling komunikatif 

    

2 Guru menyediakan beberapa 

topik permasalahan yang 

akan diselidiki 

a. Guru menyampaikan topik 

permasalahan yang akan 

diselidiki 

     

b. Guru memberikan arahan 

mengenai topik yang akan 

diselidiki 

     

c. Guru memberikan kesempatan 

siswa yang belum paham 

mengenai pembagian topik 

     

d. Guru membimbing siswa 

dalam memilih topik sesuai 
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dengan minatnya 

 

3 Guru membagi siswa 

menjadi beberapa kelompok. 

a. Membagi kelompok secara 

heterogen. 

     

b. Mengatur tempat duduk siswa 

sesuai kelompok. 

    

c. Memfasilitasi siswa dalam 

kerja kelompok. 

    

d. Memberikan arahan yang 

jelas. 

    

4 Guru menjelaskan prosedur 

percobaan menggunakan 

group investigation sebagai 

perencanaan tugas 

a. Menjelaskan prosedur dengan 

jelas dan benar 

     

b. Memberikan kesempatan 

kepada siswa yang ingin 

bertanya mengenai hal-hal 

yang belum dipahami 

     

c. Memberikan bimbingan 

kepada siswa dalam 

berdiskusi mengenai prosedur 

percobaan  

     

d. Memberikan tindak lanjut 

kepada siswa yang 

menganggu saat 

gurumenerangkan prosedur 

     

5 Guru memberikan tugas 

kepada setiap kelompok 

untuk mengamati, 

menganalisis, membuktikan 

tentang sifat-sifat cahaya 

melalui percobaan 

a. Menyampaikan prosedur 

dengan jelas. 

     

b. Memberikan kesempatan 

siswa untuk menanyakan hal-

hal yang belum dipahami. 

    

c. Mengawasi kinerja siswa 

dalam kelompok. 

    

d. Membimbing diskusi 

kelompok kecil. 

    

6 Guru meminta siswa untuk 

menyiapkan laporan hasil 

diskusi 

a. Guru memberikan petunjuk 

pembuatan laporan akhir 

     

b. Guru membimbing kelompok 

dalam pembuatan laporan 

akhir 

     

c. Guru membimbing siswa 

dalam membuat laporan akhir 

hasil diskusi 

     

d. Memberikan kesempatan 

siswa yang ingin bertanya 

mengenai laporan akhir 

     

7 Guru meminta siswa untuk 

menyampaikan laporan akhir 

hasil diskusinya di depan 

a. Membimbing siswa agar 

berani menyampaikan hasil 

diskusi di depan kelas. 
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kelas. b. Membimbing kelompok lain 

untuk memperhatikan 

presentasi temannya. 

    

c. Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk saling 

bertanya jawab. 

    

d. Memberikan apresiasi.     

8 Guru memberikan umpan 

balik atas hasil kerja 

kelompok siswa. 

a. Memberikan tanggapan dari 

hasil diskusi. 

     

b. Menyampaikan materi yang 

benar sesuai tugas kelompok. 

    

c. Memberikan kesempatan 

siswa untuk bertanya. 

    

d. Memberikan penguatan 

kepada siswa. 

    

9 Guru mengajak siswa 

melakukan evaluasi 

pembelajaran. 

a. Meminta siswa 

menyampaikan kesan 

pembelajaran. 

     

b. Membimbing siswa 

menyampaikan kesimpulan. 

    

c. Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya. 

    

d. Menyampaikan materi yang 

akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya. 

    

Total     

 

 

        Semarang,........2016 

          Observer 

 

 

          ................ 
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LAMPIRAN 3.3  

SILABUS PEMBELAJARAN IPA KELAS EKSPERIMEN 

Sekolah  : SDN Karangayu 02 

Kelas   : V 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Semester  : 2 (dua) 

Standar Kompetensi : 6. Menerapkan  sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya/model 

 

KOMPETENSI 

DASAR 

 

MATERI POKOK/ 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
INDIKATOR PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

6.1 Mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya 

 

Sifat-sifat cahaya 

1.  Dapat merambat 

lurus 

2.  Dapat menembus 

benda bening 

 

 

 

 

a. Guru menyediakan topik 

pembelajaran dan 

membagi kelas menjadi 

beberapa kelompok. 

b. Siswa merencanakan tugas 

yang akan dipelajari 

dengan menentukan 

sumber yang diperlukan 

untuk percobaan 

c. Setiap kelompok 

melaksanakan investigasi 

d. Setiap kelompok 

menyiapkan laporan hasil 

percobaan 

e. Perwakilan kelompok 

mempresentasikan laporan 

hasil penyelidikan 

f. Guru melakukan evaluasi 

hasil blajar sisiwa dengan 

6.1.1 Membuktikan sifat-sifat 

cahaya merambat lurus 

6.1.2 Menyelidiki sifat-sifat 

cahaya menembus benda 

bening 

6.1.3 Menyebutkan contoh 

penerapan sifat cahaya 

dapat merambat lurus, 

menembus benda bening 

dalam kehidupan sehari-

hari. 

 

 Tes tertulis dan 

lisan 

 Unjuk kerja; 

melakukan 

diskusi dan 

praktik 

keberanian 

menyampaikan 

pendapat) 

 LKS 

 Laporan tertulis 

hasil praktik dan 

tugas. 

 Penilaian sikap 

(pengamatan 

perilaku) 

 

3 jp 

 

1. Standar isi KTSP 2006 

2. Standar proses 

3. Azmiyawati, 

Choiril,dkk. IPA 

5Salingtemas untuk 

Kelas V SD/MI. 

Jakarta: 

PusatPembukuan 

Depdiknas 

4. Priyono, Amin, dkk. 

2009. Ilmu 

Pengetahuan Alam Jilid 

5 untuk SD dan MI 

Kelas V. Jakarta: Pusat 

Pembukuan Depdiknas 

5. Maryanto dan Purwanto. 

2009. Ilmu Pengetahuan 

Alam 5 untuk SD/MI 

Kelas 5. Jakarta: Pusat 

6.1 Mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya 

 

Sifat-sifat cahaya: 

3. Dapat dipantulkan 

6.1.4 Mendiskripsikan sifat-

sifat bayangan cahaya 

pada cermin datar, dan 

cermin lengkung 

6.1.5 Menyebutkan contoh 

3 p 

3 jp 
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KOMPETENSI 

DASAR 

 

MATERI POKOK/ 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
INDIKATOR PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

memberikan umpan balik 

dan konfirmasi atas 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

penerapan sifat cahaya 

dapat dipantulkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Pembukuan Depdiknas 

6. Kholil, Munawar. 2009. 

Ilmu Pengetahuan Alam 

untuk SD/MI Kelas V. 

Jakarta: Pusat 

Pembukuan Depdiknas 

 

 

 

6.1 Mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya 

 

 

 

 

 

 

 

Sifat-sifat 

cahaya: 

1. Dapat dibiaskan 

2. Bukti bahwa cahaya 

putih terdiri dari 

berbagai warna  

 

6.1.6 Menyelidiki sifat-sifat 

cahaya yang dapat 

dibiaskan  

6.1.7 Membuktikan cahaya 

putih terdiri dari 

berbagai warna 

6.1.8 Menyebutkan contoh 

penerapan sifat cahaya 

dapat dibiaskan dalam 

kehidupan sehari-hari 

3 jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya 

 

Sifat-sifat cahaya: 

1. contoh peristiwa 

penguraian cahaya 

2. membuat pelangi 

sederhana 

6.1.9 Menyebutkan contoh 

penerapan sifat cahaya 

dapat diuraikan dalam 

kehidupan sehari-hari 

6.1.10 Membuat pelangi 

melalui percobaan 

sederhana  

 

3 jp 
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SILABUS PEMBELAJARAN IPA KELAS KONTROL 

Sekolah  : SDN Tawang Mas 02 

Kelas   : V 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Semester  : 2 (dua) 

Standar Kompetensi : 6. Menerapkan  sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya/model 

KOMPETENSI 

DASAR 

 

MATERI POKOK/ 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
INDIKATOR PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

6.1 Mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya 

 

Sifat-sifat cahaya 

1.  Dapat merambat lurus 

2.  Dapat menembus benda   

bening 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti  

a. Eksplorasi 

 Guru menyampaiakan 

materi tentang cahaya 

sebagai pengantar 

b. Elaborasi 

 Siswa mencatat apa yang 

didapat dari penjelasan 

guru 

c. Konfirmasi 

 Siswa melakukan tanya 

jawab dengan guru 

mengenai hal kurang 

dimengerti 

 Guru memberikan umpan 

balik dan penguatan 

6.1.1 Membuktikan sifat-

sifat cahaya 

merambat lurus 

6.1.2 Menyelidiki sifat-

sifat cahaya  

menembus benda 

bening 

6.1.3 Menyebutkan 

contoh penerapan 

sifat cahaya dapat 

merambat lurus, 

menembus benda 

bening dalam 

kehidupan sehari-

hari. 

 Penilaian tes 

 Penilaian sikap 

(pengamatan 

perilaku) 

3 jp 1. Standar isi KTSP 2006 

2. Standar proses 

3. Azmiyawati, Choiril, 

dkk. IPA 5 Salingtemas 

untuk Kelas V SD/MI. 

Jakarta: Pusat 

Pembukuan Depdiknas 

4. Sulistyanto, Heri, dkk. 

2008. Ilmu Pengetahuan 

Alam untuk SD/MI Kelas 

5. Jakarta: Pusat 

Pembukuan Depdiknas 

5. Priyono, Amin, dkk. 

2009. Ilmu Pengetahuan 

Alam Jilid 5 untuk SD 

dan MI Kelas V. Jakarta: 

Pusat Pembukuan 

Depdiknas 

6. Maryanto dan Purwanto. 

2009. Ilmu Pengetahuan 

Alam 5 untuk SD/MI 

Kelas 5. Jakarta: Pusat 

6.1 Mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya 

 

Sifat-sifat cahaya: 

3. Dapat dipantulkan 

6.1.4   Mendiskripsikan 

sifat-sifat bayangan 

cahaya pada cermin 

datar, dan cermin 

lengkung 

6.1.5   Menyebutkan 

contoh penerapan 

 Penilaian tes 

Penilaian sikap 

(pengamatan 

perilaku) 

3 jp 

142 
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KOMPETENSI 

DASAR 

 

MATERI POKOK/ 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
INDIKATOR PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

sifat cahaya dapat 

dipantulkan dalam 

kehidupan sehari-

hari 

Pembukuan Depdiknas 

7. Kholil, Munawar. 2009. 

Ilmu Pengetahuan Alam 

untuk SD/MI Kelas V. 

Jakarta: Pusat 

Pembukuan Depdinas 
6.1 Mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya 

 

 

 

 

 

 

 

Sifat-sifat cahaya: 

1. Dapat dibiaskan 

2. Bukti bahwa cahaya      

putih terdiri dari 

berbagai warna  

 

 

 

 

 

 

6.1.6 Menyelidiki sifat 

cahaya yang dapat 

dibiaskan  

6.1.7 Membuktikaan 

cahaya putih terdiri 

dari berbagai warna 

6.1.8 Menyebutkan 

contoh penerapan 

sifat cahaya dapat 

dibiaskan dalam 

kehidupan sehari-

hari 

 Penilaian tes 

 Penilaian sikap 

(pengamatan 

perilaku) 

3 jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya 

 

Sifat-sifat cahaya: 

1. Contoh peristiwa 

penguraian cahaya 

2. Membuat pelangi 

sederhana 

6.1.9 Menyebutkan 

contoh penerapan 

sifat cahaya dapat 

diuraikan dalam 

kehidupan sehari-

hari 

6.1.10 Membuat pelangi 

melalui percobaan 

sederhana  

 Penilaian tes 

 Penilaian sikap 

(pengamatan 

perilaku) 

3 jp 

143 
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LAMPIRAN 3.4 

 

 
 

PERANGKAT PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KTSP 

MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

KELAS VB SEMESTER 2 

 

 

Pembelajaran Model Group Investigaton di Kelas Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

Lu’luatuz Zakiyah 

1401412093 

 

 

 

 

 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2016 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP) 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Karangayu 02 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : V (Lima)/2 (Dua) 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Pertemuan ke- : 1 (satu) 

 

A.  Standar Kompetensi 

6.Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya/model 

B. Kompetensi Dasar 

6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

6.1.1 Membuktikan sifat-sifat cahaya merambat lurus 

6.1.2 Menyelidiki sifat-sifat cahaya yang menembus benda bening 

6.1.3 Menyebutkan contoh penerapan sifat cahaya dapat merambat lurus, 

menembus benda bening dalam kehidupan sehari-hari 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui percobaan arah perambatan cahaya, siswa dapat membuktikan 

sifat-sifat cahaya merambat lurus dengan tepat. 

2. Melalui percobaan cahaya menembus benda bening, siswa dapat 

menyelidiki sifat-sifat bayangan cahaya menembus benda bening dengan 

benar. 

3. Melalui percobaan mengenal sifat bayangan pada cermin datar, siswa 

dapat mendeskripsikan sifat-sifat bayangan cahaya pada cermin datar 

dengan tepat. 

4. Melalui diskusi kelompok tentang sifat cahaya, siswa dapatmenyebutkan 

contoh penerapan sifat cahaya dapat merambat lurus dengan benar. 

5. Melalui diskusi kelompok tentang sifat cahaya, siswa dapatmenyebutkan 

contoh penerapan sifat cahaya dapat menembus benda bening dengan 

benar. 

Karakter yang diharapakan:   Disiplin (dicipline),  

 Tanggung jawab(responsibility) 

 Percaya diri (confidence) 

 Kerjasama (Cooperation) 

E. Materi Ajar 

Sifat-sifat cahaya merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, 

(Terlampir) 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model : Group Investigation 

Metode: Diskusi kelompok, tanya jawab, ceramah 
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G. Langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan 

a. Kegiatan Pra- Pembelajaran 

1. Guru mengucapkan salam 

2. Guru mengkondisikan siswa untuk duduk rapi dan 

tidakgaduh 

3. Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa 

bersama 

4. Guru melakukan presensi siswa 

5. Guru menyiapkan media dan sumber belajar 

penunjang 

b. Kegiatan Awal 

1. Guru memberikan motivasi dengan mengajak siswa 

menyanyikan lagu “cahaya” 

Cahaya 

(Nada lagu “Lihat Kebunku”) 

Ayolah kawan 

Kita Belajar cahaya 

Beragam sifatnya 

Yang dapat diamati 

Tentukanlah sifatnya 

Apakah menembus benda bening atau merambat lurus 

2. Guru memberikan apersepsi dengan bertanya jawab: 

    “Anak-anak siapa yang tadi pagi bercermin ketika 

merapikan rambut?” 

“Apakah kalian dapat melihat bayangan ketika ruangan 

itu gelap?” 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai yaitu membuktikan sifat cahaya merambat 

lurus, menembus benda bening, dan dapat dipantulkan. 

4. Guru memberikan penjelasan kepada siswa mengenai 

prosedur pelaksanaan model group investigation yang 

akan digunakan dalam proses pembelajaran. 

 

15 menit 

Kegiatan Inti 

1. Siswa mendengarkan penyampaian materi dari guru 

mengenai sifat-sifat cahaya yang merambat lurus, 

menembus benda sebagai pengantar pembelajaran.  

2. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya dan 

menanggapi materi yang telah disampaikan.  

3. Guru menyediakan beberapa topik permasalahan yang 

akan diselidiki dan siswa memilih topik dengan 

bimbingan guru. (Mengidentifikasikan topik dan 

70 menit 
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mengatur murid ke dalam kelompok) 

4. Guru membagi kelas menjadi 4 kelompok.  

(Mengidentifikasikan topik dan mengatur murid ke 

dalam kelompok) 

5. Guru menjelaskan prosedur percobaan. (Perencanaan 

kooperatif) 

6. Siswa menentukan sumber dan bahan yang diperlukan 

dalam percobaan dengan bimbingan guru. (Elaborasi) 

(Perencanaan kooperatif) 

7. Siswa membagi tugas pada masing-masing anggota 

kelompok. (Perencanaan kooperatif) 

8. Siswa mengumpulkan informasi dari sumber yang telah 

didapatkan.  (Perencanaan kooperatif) 

9. Siswa melaksanakan percobaan untuk membuktikan sifat 

cahaya merambat lurus, menembus benda bening 

berdasarkan perencanaan yang telah dibuat. (Investigasi) 

10. Siswa mendiskusikan hasil percobaan dengan melakukan 

pengamatan, mencatat hal-hal penting yang terjadi saat 

proses percobaan. (Investigasi) 

11. Guru membimbing dalam proses investigasi kelompok. 

12. Siswa membuat laporan hasil penyelidikan/ investigasi 

kelompok dan mempersiapkan cara mempresentasikan 

laporannya. (Menyiapkan laporan) 

13. Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi di 

depan kelas. (Mempresentasikan laporan akhir) 

14. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain 

menanggapi atau menanyakan hal-hal yang belum 

dipahami dari hasil presentasi kelompok (Evaluasi) 

15. Guru memberikan umpan balik positif berupa penguatan 

kepada sisiwa yang telah berpartisipasi. (Evaluasi) 

16. Guru bertugas sebagai pendamping dan pengawas serta 

memberikan penguatan dan meluruskan hal-hal yang 

kurang tepat selama proses diskusi (Evaluasi) 

 

Kegiatan 

Penutup 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang sudah 

dipelajarimelalui tanya jawab. 

2. Guru melakukan umpan balik dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

materi yang belum dipahami. 

3. Guru memberikan refleksi  hasil pembelajaran. 

4. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru 

5. Guru memberikan tindak lanjut terhadap hasil yang 

diperoleh siswa berupa remidial atau pengayaan 

20 menit 
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6. Guru memberikan pekerjaan rumah dan 

menginformasikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnyayaitu sifat cahaya (pemantulan dan 

penerapannya). 

7. Guru mengakhiri pembelajaran dengan do’a bersama. 

8. Guru mengucapkan salam 

 

H. Media dan Sumber 

   Media    :  

 Kardus 

 Lilin 

 Korek api 

 Stereofom 

 Cutter/silet 

 Gunting 

 

 Kertas (kotak) bekas 

bungkus pasta gigi 

 Gunting dan selotip 

 Kertas putih tipis 

 Kertas tipis 

 Kertas karton 

 Lampu senter 

 Gelas bening 

 Botol beninqg \berisi 

air jernih 

 Botol bening berisi air 

keruh 

 Buku 

 Kaca bening 

 Gelas berwarna 

 Uang logam 

 Daun  

 Lampu senter 

 Gelas bening 

 Gelas warna 

 Batu 

 Potongan triplek 

 Plastik mika bening 

 Kertas kartos 

 Kertas HVS 

 Stereofom 

 Kardus 

 Kain 

 

  

Sumber : 

1. Standar isi KTSP 2006 

2. Standar proses 

3. Azmiyawati, Choiril, dkk. 2008. IPA 5 Salingtemas untuk Kelas V SD/MI. 

Jakarta: Pusat Pembukuan Depdiknas 

4. Dini, Munawar Khoil. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam 5 untuk SD/MI Kelas 

V. Jakarta: Pusat Pembukuan Depdiknas 

5. Priyono, Amin, dkk. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam Jilid 5 untuk SD dan 

MI Kelas V. Jakarta: Pusat Pembukuan Depdiknas 

 

I. Penilaian 

1. Prosedur 

 Tes awal   : Tidak ada 

 Tes dalam proses  : Diskusi kelompok 

 Tes akhir   : Lembar evaluasi 

2. Teknik penilaian   

 Penilaian kognitif  : Tes (tertulis) 
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 Penilaian afektif  : Non tes (pengamatan/observasi sikap disiplin, 

tanggung jawab, percaya diri, kerjasama) 

 Penilaian psikomotor : Non tes (unjuk kerja/diskusi)  

3. Instrumen penilaian  : Soal evaluasi dan rubrik penilaian 

 

 

 

                   Semarang, 25 April 2016 

 

Guru Kelas VB             Peneliti 

      
 Slamet Tuparjono, S.Pd.     Lu’luatuz Zakiyah 

NIP. 19690610 2002121008     NIM. 1401412093 
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Lampiran 1 

BAHAN AJAR 

Fisikawan Skotlandia, James Clerk Maxwell (1891-1897), mengatakan 

cahaya adalah rambatan gelombang yang dihasilkan oleh gabungan medan listrik 

dan medan magnet. Gelombang yang dihasilkan dari gabungan medan listrik dan 

medan magnet disebut gelombang elektromagnetik. Cahaya adalah energi 

berbentuk gelombang elektromagnet dengan panjang gelombang sekitar 380-750 

nanometer. Cahaya dapat berasal dari matahari, lampu, senter, dsb. Benda-benda 

yang dapat menghasilkan cahaya disebut sumber cahaya. Sumber cahaya yang 

utama bagi bumi yaitu matahari. Cahaya dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 

cahaya tampak dan cahaya tidak tampak. Cahaya tampak adalah cahaya yang 

dapat ditangkap oleh mata. Cahaya tidak tampak adalah cahaya yang tidak dapat 

ditangkap oleh mata, misalnya sinar x, sinar ultraviolet, sinar gama, dan sinar 

infra merah.  

Cahaya memiliki sifat-sifat tertentu. Sifat-sifat cahaya banyak manfaatnya 

bagi kehidupan. Sifat-sifat cahaya antara lain: 

1. Cahaya merambat lurus 

 Benda dapat dikelompokkan menjadi benda sumber cahaya dan benda 

gelap. Benda sumber cahaya dapat memancarkan cahaya.  

Contoh benda sumber cahaya yaitu matahari, lampu, dan nyala api. Sementara 

benda gelap tidak dapat memancarkan cahaya. Contoh benda gelap yaitu batu, 

kayu dan kertas.  

 Cahaya merambat lurus dapat dibuktikan ketika kita 

menyalakan lampu senter dan peristiwa terjadinya 

bayangan benda karena adanya sinar matahari. Cahaya dari 

lampu senter akan merambat lurus. Sifat cahaya merambat 

lurus digunakan untuk prinsip kerja kamera lubang jarum. 

2. Cahaya dapat menembus benda bening 

Zat yang meneruskan perambatan sinar matahari 

disebut medium optik dan umumnya adalah benda tembus cahaya atau benda 

bening. Yang termasuk benda bening adalah hampa udara, kaca, dan air. 

a. Benda bening 

Dapat meneruskan sebagian esar cahaya yang diterima dan benda-benda 

dibaliknya terlihat jelas. Contoh: air jernih, kaca, jendela, kaca genting. 

b. Benda tembus cahaya 

Meneruskan sebagian cahaya yang diterima dan benda-benda dibaliknya 

terlihat samar. Contoh: kaca kabur, gorden tipis, kertas minyak, kertas 

manila (benda-benda transparan). 

c. Benda tidak tembus cahaya (benda gelap) 

Tidak meneruskan cahaya yang diterima dam benda-benda dibaliknya tidak 

dapat terlihat. Contoh: dinding/tembok, papan, kayu, papan triplek. 

Pada saat merambat, cahaya dapat terhalang suatu benda. Jika 

mengenai suatu benda, ada tiga kemungkinan yang akan terjadi. 

a. Cahaya tidak diteruskan. 

b. Cahaya diteruskan sebagian. 

c. Cahaya diteruskan seluruhnya 
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Lampiran 2 

MEDIA PEMBELAJARAN 

 

 

 Kardus 

 Lilin 

 Korek api 

 Stereofom 

 Cutter/silet 

 Gunting 

 

 Kertas (kotak) bekas 

bungkus pasta gigi 

 Gunting dan selotip 

 Kertas putih tipis 

 Kertas tipis 

 Kertas karton 

 Lampu senter 

 Gelas bening 

 Botol beninqg \berisi air 

jernih 

 Botol bening berisi air 

keruh 

 Buku 

 Kaca bening 

 Gelas berwarna 

 Uang logam 

 Daun  

 Lampu senter 

 Gelas bening 

 Gelas warna 

 Batu 

 Potongan triplek 

 Plastik mika bening 

 Kertas kartos 

 Kertas HVS 

 Stereofom 

 Kardus 

 Kain 
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Lampiran 3 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

Percobaan 1 

 

 

 

 

Sub pokok bahasan : Cahaya dapat merambat lurus 

Alokasi waktu : 12 menit 

 

B. Tujuan 

Membuktikan cahaya dapat merambat lurus 

C. Alat dan Bahan 

1. Kertas karton 

2. Lilin 

3. Korek api 

4. Cutter/silet 

5. Gunting 

6. Kayu penjepit 

D. Langkah Kegiatan 

1. Siapkan 3 lembar potongan kertas karton tebal dengan ukuran sama besar, 3 

kayu penjepit, lilin, dan korek api. 

2. Pada tiap-tiap potongan karton, dibuat lubang kecil tepat ditengahnya. 

3. Tegakkan potongan karton tersebut dengan menggunakan kayu penjepit. 

Usahakan agar lubang pada satu garis lurus. 

4. Letakkan sebuah lilin yang menyala di belakang potongan karton yang 

ketiga. 

5. Lihatlah cahaya lilin dari depan potongan karton yang paling dekat dengan 

mata. Dapatkah kamu melihat lilin itu? 

2.  
6. Salah satu karton digeser ke kanan atau kiri sehingga ketiga lubang tidak 

dalam satu garis lurus. Dapatkah kamu melihat cahaya lilin? 

7. Catatlah hasil kegiatanmu pada tabel berikut dengan memberi tanda (√) 

 

Petunjuk: 

Bacalah dengan seksama langkah kerja dan pertanyaan sebelum melakukan percobaan. 

Silahkan bekerja sama dengan kelompok masing-masing! 
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Tabel Hasil Pengamatan 

No Posisi lubang-lubang 
Cahaya Lilin 

Terlihat Tidak terlihat 

1 Dalam satu garis lurus   

2 Tidak dalam satu garis lurus   

 

Pertanyaan Diskusi: 

1. Apakah kamu dapat melihat cahaya lilin melalui celah yang segaris tersebut ? 

2. Apabila salah satu kertas karton digeser, apakah kamu masih bisa melihat 

cahaya lilin? 

3. Apa yang dapat simpulkan dari kegiatan tersebut? 

4. Sebutkan 3 penerapan cahaya merambat lurus yang ada di kehidupan sehari-

hari! 

 

Percobaan ke 2 

Petunjuk: 

Bacalah dengan seksama langkah kerja dan pertanyaan sebelum melakukan percobaan. 

Silahkan bekerja sama dengan kelompok masing-masing! 

Sub pokok bahasan : Cahaya merambat lurus 

Alokasi waktu : 12 menit 

 

A. Tujuan 

Untuk mengetahui sifat bayangan merambat lurus 

B. Alat dan Bahan 

1. Kertas (kotak) bekas bungkus pasta gigi 

2. Gunting dan selotip 

3. Kertas putih tipis  

C. Langkah Kegiatan 

1. Siapkan kotak bekas bungkus pasta gigi 

2. Buatlah lubang pada salah satu tutupnya dengan ujung pensil atau pulpen 

3. Biarkan salah satu tutupnya terbuka 

4. Belahlah bagian tengah kotak, kemudian masukkan kertas putih tipis yang 

berfungsi sebagai layar 

5. Tutuplah bekas belahan dengan selotip 

sampai rapat kembali, sehingga tidak ada 

cahaya masuk,kecuali dari lubang kecil 

yang telah dibuat. 

6. Arahkan lubang kecil ke objek benda yang berada di tempat yang terang dan 

lihatlah melalui lubang kotak yang terbuka tersebut! 

Pertanyaan diskusi: 
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1. Bagaimanakah bayangan benda yang dapat ditangkap oleh layar? 

2. Dari kegiatan tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan? 

3. Sebutkan 3 penerapan cahaya merambat lurus yang ada di kehidupan sehari-

hari. 

 

Percobaan 3 

 

 

 

 

Sub pokok bahasan : Cahaya dapat menembus benda bening 

Alokasi waktu : 12 menit 

 

A. Tujuan:  

Mengetahui cahaya dapat menembus benda bening benda bening  

B. Alat dan Bahan 

1. Senter 

2. Kertas tipis 

3. Kertas karton 

4. Gelas bening 

5. Botol bening berisi air jernih 

6. Botol bening berisi air keruh 

7. Buku 

8. Kaca bening 

9. Gelas berwarna 

10. Uang logam 

11. Daun 

C. Langkah Kegiatan 

1. Letakkan masing-masing benda di atas meja 

2. Sorotkan cahaya dari lampu sentermu mengenai masing-masing benda 

 
3. Amati berkas cahaya senter di balik tiap benda saat disinari 

4. Catatlah hasil kegiatanmu pada tabel berikut dengan memberi tanda (√) 

 

Petunjuk: 

Bacalah dengan seksama langkah kerja dan pertanyaan sebelum melakukan percobaan. 

Silahkan bekerja sama dengan kelompok masing-masing! 



155 
  

 

 

Tabel hasil pengamatan 

No Nama benda 
Tembus cahaya 

senter 

Tidak tembus cahaya 

senter 

1 Kertas tipis   

2 Kertas karton   

3 Gelas bening   

4 Kaca bening   

5 Botol bening berisi air jernih   

6 Botol bening berisi air keruh   

7 Buku   

8 Gelas berwarna   

9 Uang logam   

10 Daun   

 

Pertanyaan Diskusi: 

1. Apa saja benda yang dapat ditembus cahaya senter? 

2. Apa saja benda yang tidak dapat ditembus cahaya senter? 

3. Apakah cahaya senter dapat menembus botol berisi air jernih? 

4. Apakah cahaya senter dapat menembus botol berisi air keruh? 

5. Apa yang dapat kalian simpulkan dari kegiatan tersebut? 

6. Sebutkan 3 penerapan cahaya menembus benda bening? 

 

 

Percobaan 4 

 

 

 

 

Sub pokok bahasan : Cahaya dapat menembus benda bening 

Alokasi waktu : 12 menit 

 

A. Tujuan 

Mengetahui rambatan cahaya mengenai suatu benda 

B. Alat dan Bahan 

1. Lampu senter 

2. Gelas bening 

3. Gelas warna 

4. Batu 

5. Potongan triplek 

Petunjuk: 

Bacalah dengan seksama langkah kerja dan pertanyaan sebelum melakukan percobaan. 

Silahkan bekerja sama dengan kelompok masing-masing! 
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6. Plastik mika bening 

7. Kertas karton 

8. Kertas HVS 

C. Langkah Kegiatan 

1. Letakkan masing-masing benda di atas meja 

2. Sorotkan cahaya dari lampu senter mengenai masing-masing benda secara 

bergantian. 

3. Amati dan catatlah pada lembar pengamatanmu! 

 

No Nama Benda 

Kemungkinan 

Tidak 

diteruskan 

Diteruskan 

sebagian 

Diteruskan 

seluruhnya 

1. Gelas bening    

2 Gelas warna    

3 Batu    

4 Potongan triplek    

5 Plastik mika bening    

6 Kertas karton    

7 Kertas HVS    

8 Stereofom    

9 Kardus     

10 Kain     

 

 

Pertanyaan diskusi: 

1. Benda apa saja yang tidak dapat meneruskan cahaya? 

2. Benda apa saja yang dapat meneruskan cahaya sebagian? 

3. Benda apa saja yang dapat meneruskan cahaya seluruhnya? 

4. Dari kegiatan di atas, apa yang dapat kamu simpulkan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawaban: 
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Lampiran 4 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA) 

Kelas / Semester      : V / II 

 

No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator Jenis Soal Ranah Kognitif  
Nomor 

Soal 

1 6. Menerapkansifat-

sifatcahaya 

melaluikegiatanmemb

uat suatukarya/model 

6.1Mendeskripsikan 

sifat-sifatcahaya 

Sifat-sifat 

cahaya: 

1. Merambat lurus 

2. Menembusbendabening 

 

6.1.1 Membuktikan sifat-sifat 

cahaya merambat lurus (C5) 

 

 

 

6.1.2 Menyelidiki sifat-sifat cahaya 

menembus benda bening (C3) 

 

 

6.1.3 Menyebutkan contoh 

penerapan sifat cahaya dapat 

merambat lurus, dan 

menembus benda bening 

dalam kehidupan sehari-hari 

(C1) 

PG 

 

 

Uraian 

 

PG 

 

 

Uraian 

 

 

PG 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

C1 

C2 

 

C2 

 

C1 

C2 

 

C1 

C2 

 

C2 

 

C1 

 

 

1, 8, 9 

2 

 

3 

 

3, 5 

7 

 

2, 4 

5 

 

4, 6, 10 

 

1 

157 
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Lampiran 5 

SOAL EVALUASI 

 

A. Pilihan Ganda 

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

benar! 

 

1. Benda yang mampu memancarkan 

cahaya disebut.... 

a. spektrum cahaya 

b. bolam lampu 

c. sumber cahaya 

d. benda bening 

2. Percobaan di bawah ini menujukkan 

bahwa cahaya memiliki sifat... 

 
a. Cahaya dapat dipantulkan 

b. Cahaya dapat merambat lurus 

c. Cahaya dapat dibiaskan 

d. Cahaya dapat diuraikan 

3. Di bawah ini yang termasuk benda 

tembus cahaya yaitu . . . . 

a. Air jernih 

b. Batu  

c. Kayu  

d. Kertas  

4. Perhatikan gambar berikut! 

 
Pada gambar tersebut menunjukkan 

peristiwa cahaya.... 

a. Mengalami pemantulan 

b. Mengalami pembiasan 

c. Merambat lurus 

d. Mengalami penguraian 

 

 

5. Benda yang dapat meneruskan 

cahaya yang mengenainya adalah 

benda... . 

a. putih 

b. hitam 

c. bening 

d. gelap 

6. Berikut ini ada bebrapa peristiwa 

antara lain: 

1. Terjadinya gerhana 

2. Terjadinya pelangi 

3. Terjadinya malam hari 

Peristiwa akibat cahaya yang 

merambat lurus yaitu …. 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 3 

c. 1 dan 3 

d. 1, 2 dan 3 

7. Gelas bening dapat ditembus 

cahaya. Hal ini menunjukkan bahwa 

cahaya memiliki sifat... 

a. Mamantulkan cahaya 

b. Merambat lurus 

c. Menguraikan cahaya 

d. Menembus benda bening 

8. Perhatikan benda-benda di bawah 

ini! 

1. Matahari 

2. Batu baterai 

3. Generator 

4. Dinamo 

5. Lampu  
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Dari benda tersebut manakah yang 

termasuk sumber cahaya.. 

a. Matahari dan generator 

b. Batu baterai dan lampu 

c. Matahari dan lampu 

d. Generator dan lampu 

9. Cahaya yang terdiri dari berbagai 

macam warna cahaya disebut.... 

a. Cahaya bias 

b. Cahaya polikromatik 

c. Cahaya monokromatik 

d. Cahaya pantul 

 

10. Berikut ini yang merupakan 

peristiwa cahaya merambat lurus 

yaitu..... 

a. Terjadinya pelangi saat hujan 

b. Pensil tampak patah dalam air 

jernih 

c. Rambatan cahaya ketika 

menyalakan senter 

d. Memantulkan cahaya pada 

cermin 

 

B. Uraian 

1. Berikan 4 contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan sifat cahaya 

merambat lurus! 

2. Berikan 4 contoh benda bening yang dapat dilalui cahaya! 

3. Pada saat merambat, cahaya dapat terhalang suatu benda. Sebutkan 

kemungkinan yang akan terjadi ketika cahaya terhalang oleh benda! 

4. Apakahyang disebut dengan benda gelap? 

5. Apakah perbedaan benda tembus cahaya dan benda bening! 
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Lampiran 6 

KUNCI JAWABAN 

 

A. Pilihan Ganda 

1. C 

2. B 

3. A 

4. C 

5. C 

6. B 

7. B 

8. C 

9. B 

10. C 

 

A. Uraian 

1. Sorot cahaya mobil, sinar matahari yang menembus celah genting, cahaya 

yang menembus kaca rumah, cahaya senter. 

2. Kaca, air jernih, plastik, gelas bening, mika bening, dll 

3. Cahaya tidak dapat diteruskan, cahaya dapat diteruskan sebagian, cahaya 

diteruskan seluruhnya 

4. Benda yang tidak dapat meneruskan cahaya yang mengenainya 

5. Benda bening adalah benda yang dapat meneruskan cahaya yang 

mengenainya. Sedngkan benda tembus cahaya adalah benda yang dapat 

meneruskan sebagian cahaya yang mengenainya. 
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Lampiran 7 

KRITERIA PENILAIAN 

 

1. Penilaian Aspek Kognitif 

 

Bentuk Soal Nomor soal Skor Maksimal 

Pilihan Ganda 1-10 20 

Uraian 

1 4 

2 4 

3 4 

4 4 

5 4 

Skor maksimal 40 

 

     Nilai = Nilai PG + Nilai Uraian  x  10 

                         4 

 

 

Panduan Penilaian 

Pilihan Ganda 

Benar = skor 2 

Salah = skor 0 

Uraian 

Mendapatkan nilai 4 poin jika jawaban benar dan lengkap 

Mendapat nilai 3 poin jika jawaban benar dan kurang lengkap 

Mendapat nilai 2 poin jika jawaban kurang benar dan tidak lengkap 

Mendapat nilai 1 poin jika jawaban tidak benar dan tidak lengkap 

Mendapat nilai 0 poin jika tidak menjawab 
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II. Lembar Penilaian Sikap (Afektif) 

Penilaian Sikap Siswa dalam Pembelajaran IPA 

Aspek 

Nilai  

4 

Sangat Baik 

3 

Baik 

2 

Cukup 

1 

Perlu Bimbingan 

Disiplin  Siswa datang diawal 

waktu dan menepati 

waktu diskusi  

Siswa tepat waktu dan 

menepati waktu 

diskusi 

Siswa tepat diawal 

waktu tetapi masih 

perlu diingatkan dalam 

manajemen waktu 

diskusi 

Siswa masih perlu 

diingatkan untuk 

datang tepat waktu 

dan menepati 

waktu diskusi 

Percaya Diri Berani mengemukakan 

pendapat dengan 

inisiatif sendiri 

Berani 

mengemukakan 

pendapat bila 

diberikan kempatan 

oleh guru 

Berani mengemukakan 

pendapat jika di tunjuk 

oleh guru 

Tidak berani 

mengemukakan 

pendapat 

Tanggung 

jawab 

Melaksanakan tugas 

dengan sangat baik 

Melaksanakan tugas 

dengan baik 

Masih perlu diingatkan 

untuk melaksanakan 

tugas dengan baik 

Belum mampu 

melaksanakan 

tugas dengan baik 

Kerjasama Saling bekerjasama 

dan kompak saat 

berdiskusi dalam 

kelompok belajar 

Sudah bekerjasama 

namun kurang 

kelompok dalam 

berdiskusi dalam 

kelompok belajar 

Kurang bekerjasama 

dan kurang kompak 

saat berdiskusi dengan 

teman dalam kelompok 

belajar 

Tidak mau bekerja 

sama dengan 

teman saat diskusi 

dalam kelompok 

belajar 

 

III. Aspek Keterampilan 

 Rubrik unjuk kerja pada pembelajaran IPA 

Aspek Baik Sekali 

(4) 

Baik  

(3) 

Cukup  

(2) 

Perlu Bimbingan  

(1) 

Pengamatan  Siswa dapat 

mengamati objek 

dengan fokus dan 

cermat 

Siswa dapat 

mengamati objek 

dengan cermat 

Siswa mengamati objek 

kurang fokus dan 

cermat 

Siswa tidak dapat 

mengamati objek 

dengan fokus dan 

cermat 

Menulis 

kesimpulan hasil 

diskusi 

Kesimpulan ditulis 

secara runtut, isi 

kesimpulan sesuai 

dengan pengerjaan 

LKS, dan sesuai 

dengan materi 

yang ada 

Kesimpulan ditulis 

secara runtut, isi 

kesimpulan sesuai 

dengan pengerjaan 

LKS, namun tidak 

sesuai dengan 

materi yang ada 

Kesimpulan ditulis tidak 

runtut, isi kesimpulan 

sesuai dengan 

pengerjaan LKS, namun 

tidak sesuai dengan 

materi yang ada 

Kesimpulan ditulis 

tidak runtut, isi 

kesimpulan tidak 

sesuai dengan 

pengerjaan LKS, dan 

tidak sesuai dengan 

materi yang ada 

Keaktifan dalam 

kelompok  

Siswa kompak dan 

aktif berdiskusi 

dengan teman 

kelompok 

Siswa aktif 

berdiskusi dengan 

teman kelompok 

Siswa kurang kompak 

dan aktif berdiskusi 

dengan teman kelompok 

Siswa tidak kompak 

dan tidak aktif 

berdiskusi dengan 

teman kelompok 

Presentasi  Siswa berani dan 

percaya diri 

mempresentasikan 

hasil diskusi di 

depan kelas 

Siswa berani namun 

kurang percaya diri 

dalam 

mempresentasikan 

hasil diskusi di 

depan kelas 

Siswa kurang berani dan 

kurang percaya diri 

dalam 

mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas 

Siswa tidak berani 

dan tidak  percaya 

diri mempresentasi-

kan hasil diskusi di 

depan kelas 
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SINTAKS 

Group Investigation 

1. Guru memberikan penjelasan materi yang akan diajarkan sebagai pengantar 

pembelajaran. Guru meminta siswa memilih topik pembelajaran sesuai minat 

dan dibentuk kelompok. (Grouping) 

2. Siswa merencanakan tugas percobaan yang akan dilakukan dengan 

mengumpulkan berbagai sumber pendukung. (Planning) 

3. Siswa melaksanakan investigasi bersama kelompoknya. (Investigation) 

4. Siswa menyusun laporan hasil diskusi yang telah dilakukan dari hasil 

pengamatan. (Organizing) 

5. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok.(Presenting) 

6. Antar kelompok memberikan tanggapan dari hasil presentasi dan tanya jawab, 

guru bertugas membimbing dan meluruskan jawaban yang kurang 

tepat.(Evaluating). 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Karangayu 02 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : V (Lima)/2 (Dua) 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Pertemuan ke- : 2 (dua) 

 

A. Standar Kompetensi 

6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu 

karya/model 

B. Kompetensi Dasar 

6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

6.1.4 Mengidentifikasi sifat-sifat bayangan pada cermin datar, dan cermin 

lengkung 

6.1.5 Menyebutkan contoh penerapan sifat-sifat cahaya dapat dipantulkan 

dalam kehidupan sehari-hari 

D. Tujuan Pembelajaran 

2. Melalui percobaan mengenal sifat bayangan pada cermin datar, siswa 

dapat mengidentifikasi sifat-sifat bayangan cahaya pada cermin datar 

dengan tepat. 

3. Melalui percobaan mengenal sifat bayangan pada cermin cembung dan 

cermin cekung, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat bayangan cahaya 

padacermin lengkung denga benar. 

4. Melalui diskusi kelompok tentang sifat cahaya, siswa dapatmenyebutkan 

contoh sifat cahaya dapat dipantulkan dengan benar. 

Karakter yang diharapakan:   Disiplin (dicipline),  

 Tanggung jawab(responsibility) 

 Percaya diri (confidence) 

 Kerjasama (Cooperation) 

E. Materi Ajar 

Sifat cahaya dapat dipantulkan (terlampir) 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model : Group Investigation 

Metode: Diskusi kelompok, tanya jawab, ceramah 

 

 

 



166 
  

 

G. Langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan 

a.  Kegiatan Pra- Pembelajaran 

1. Guru mengucapkan salam 

2. Guru mengkondisikan siswa untuk duduk rapi dan 

tidakgaduh 

3. Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin 

doa bersama 

4. Guru melakukan presensi siswa 

5. Guru menyiapkan media dan sumber belajar 

penunjang 

b. Kegiatan Awal 

1. Guru memberikan motivasi dengan mengajak 

siswa menyanyikan lagu “cahaya” 

Cahaya 

(Nada lagu “Suwe Ora Jamu”) 

Ayo kawan semua 

Kita belajar cahaya 

Salah satu sifatnya 

Cahaya dipantulkan 

2. Guru memberikan apersepsi dengan bertanya 

jawab: 

“Anak-anak apakah kalian pernah bercermin di 

kaca spion motor?” 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai yaitu membuktikan sifat cahaya 

merambat lurus, menembus benda bening, dan 

dapat dipantulkan. 

4. Guru memberikan penjelasan kepada siswa 

mengenai prosedur pelaksanaan model group 

investigation yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

15 menit 

Kegiatan Inti 

1. Siswa mendengarkan penyampaian materi dari guru 

mengenai sifat-sifat cahaya yang merambat lurus, 

menembus benda sebagai pengantar pembelajaran.  

2. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya dan 

menanggapi materi yang telah disampaikan.  

3. Guru menyediakan beberapa topik permasalahan yang 

akan diselidiki dan siswa memilih topik dengan 

bimbingan guru. (Mengidentifikasikan topik dan 

70 menit 
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mengatur murid ke dalam kelompok) 

4. Guru membagi kelas menjadi 4 kelompok.  

5. (Mengidentifikasikan topik dan mengatur murid ke 

dalam kelompok) 

6. Guru menjelaskan prosedur percobaan. (Perencanaan 

kooperatif) 

7. Siswa menentukan sumber dan bahan yang diperlukan 

dalam percobaan dengan bimbingan guru. (Elaborasi) 

(Perencanaan kooperatif) 

8. Siswa membagi tugas pada masing-masing anggota 

kelompok. (Perencanaan kooperatif) 

9. Siswa mengumpulkan informasi dari sumber yang telah 

didapatkan.  (Perencanaan kooperatif) 

10. Siswa melaksanakan percobaan untuk membuktikan sifat 

cahaya merambat lurus, menembus benda bening 

berdasarkan perencanaan yang telah dibuat. 

(Investigasi) 

11. Siswa mendiskusikan hasil percobaan dengan melakukan 

pengamatan, mencatat hal-hal penting yang terjadi saat 

proses percobaan. (Investigasi) 

12. Guru membimbing dalam proses investigasi kelompok. 

13. Siswa membuat laporan hasil penyelidikan/ investigasi 

kelompok dan mempersiapkan cara mempresentasikan 

laporannya. (Menyiapkan laporan) 

14. Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi di 

depan kelas. (Mempresentasikan laporan akhir) 

15. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain 

menanggapi atau menanyakan hal-hal yang belum 

dipahami dari hasil presentasi kelompok (Evaluasi) 

16. Guru memberikan umpan balik positif berupa penguatan 

kepada sisiwa yang telah berpartisipasi. (Evaluasi) 

17. Guru bertugas sebagai pendamping dan pengawas serta 

memberikan penguatan dan meluruskan hal-hal yang 

kurang tepat selama proses diskusi (Evaluasi) 

 

Kegiatan 

Penutup 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

yangsudah dipelajarimelalui tanya jawab. 

2. Guru melakukan umpan balik dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

materi yang belum dipahami. 

3. Guru memberikan refleksi  hasil pembelajaran. 

4. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan 

guru 

20 menit 
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5. Guru memberikan tindak lanjut terhadap hasil yang 

diperoleh siswa berupa remidial atau pengayaan 

6. Guru memberikan pekerjaan rumah dan 

menginformasikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya yaitu sifat cahaya 

(pembiasan dan penguraian). 

7. Guru mengakhiri pembelajaran dengan do’a 

bersama. 

8. Guru mengucapkan salam 

 

H. Media dan Sumber 

Media: 

 Cermin datar yang 

cukup besar 

 Pensil 

 Kertas 

 

 Penggaris 

 Pensil 

 Sendok sayur dari 

logam stainless 

 

 Lampu senter yang 

kecil 

 Cermin  

 Karton berwarna 

hitam 

 Triplek 

 Tegel keramik 

 Cermin 

cembung 

 Lilin 

 Meja 

 Korek api 

 

 

Sumber: 

 Standar isi KTSP 2006 

 Standar proses 

 Azmiyawati, Choiril, dkk. 2008. IPA 5 Salingtemas untuk Kelas V 

SD/MI. Jakarta: Pusat Pembukuan Depdiknas 

 Dini, Munawar Khoil. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam 5 untuk SD/MI 

Kelas V. Jakarta: Pusat Pembukuan Depdiknas 

 Priyono, Amin, dkk. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam Jilid 5 untuk SD 

dan MI Kelas V. Jakarta: Pusat Pembukuan Depdiknas 

 Tarwoko, Edy dan Yani Muharomah. 2009. Mengenal Alam Sekitar 5 

untuk SD/MI Kelas V. Jakarta: Pusat Pembukuan Depdiknas 

 

I. Penilaian  

1. Prosedur 

 Tes awal   : Tidak ada 

 Tes dalam proses  : Diskusi kelompok 

 Tes akhir   : Lembar evaluasi 

2. Teknik penilaian   

 Penilaian kognitif : Tes (tertulis) 
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 Penilaian afektif  : Non tes (pengamatan/observasi sikap disiplin, 

tanggung jawab, percaya diri, kerjasama) 

 Penilaian psikomotor :Non tes (unjuk kerja/diskusi)  

3. Instrumen penilaian     : Soal evaluasi dan rubrik penilaian 

 

 

                   Semarang, 27 April 2016 

 

Guru Kelas VB             Peneliti 

      
 Slamet Tuparjono, S.Pd.     Lu’luatuz Zakiyah 

NIP. 19690610 2002121008     NIM. 1401412093 
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Lampiran 1 

BAHAN AJAR 

 

3. Cahaya dapat dipantulkan  

  Cahaya yang mengenai suatu benda dapat dipantulkan secarateratur dan 

tidak teratur, tergantung pada permukaan benda yang terkena cahaya tersebut. 

Pemantulan cahaya secara teratur, pantulan cahayanya akan menuju ke satu 

arah. Pemantulan cahaya secara tidak teratur akan menuju ke segala arah. 

Pemantulan secara tidak teratur juga disebut pemantulan baur (pemantulan 

difus).Pemantulan baur terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang kasar 

atau tidak rata. Sementara pemantulan teratur terjadi apabila cahaya mengenai 

permukaan yang licin, rata, dan mengkilap. Permukaan yang memiliki sifat ini 

misalnya adalah cermin.  

Hukum pemantulan Snellius yaitu: 

 Pada bidang datar 

1. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal, terletak pada satu bidang 

datar 

2. Sudut datang = sudut pantul 

 Pada bidang tidak rata 

1. Sinar datang,sinar pantul, dan garis normal berpotongan pada titik dan 

terletak pada satu bidang datar. 

2. Sudut datang = sudut pantul 

Pemanfaatan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari dapat di temukan 

pada contoh alat antara lain: 

a. Periskop 

Periskop adalahalat untuk melihat benda yang berada jauh di atas atau dibawah 

pandangan mata. Periskop memiliki tabung panjangyang di dalamnya terdapat 

dua buah cermin datar. Cermin datar dipasang sedemikian rupa sehingga dapat 

memantulkancahaya dari atas permukaan laut ke kapal selam yang ada di 

bawah permukaan laut. Periskop menerapkan sifat cahaya yangberupa 

pemantulan. 

b. Kaleidoskop 

Kaleidoskop adalah mainan yang dibuat menggunakan cermin. Dengan alat 

ini, kamu dapat membuat aneka macam pola yang mengagumkan. Pola-pola ini 

diperoleh karenabayangan benda-benda dalam kaleidoskop mengalami 

pemantulan berkali-kali. Dengandemikian, jumlah benda terlihat lebih banyak 

daripada benda aslinya. 

c. OHP (Overhead Projector) 

Overhead Projector adalah alat untukmemproyeksikan gambar atau 

tulisanpada layar. Bagaimana cara kerja OHP?Gambar yang hendak 

diproyeksikan harusdifotokopi ke plastik transparansidulu. Plastik berisi 

gambar diletakkan diatas kaca. Kemudian, transparansi disinaridari bawah. 

Sinar diteruskan kekepala proyektor. Nah, kepala proyektorini akan 

membentuk bayangan padalayar.OHP menerapkan sifat cahaya dapat 

dipantulkan, karena OHP memiliki dua cermin datar dan dua cermin cembung 

yang berguna untuk memantulkan cahaya. 
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Lampiran 2 

MEDIA PEMBELAJARAN 

 

 Cermin datar yang 

cukup besar 

 Pensil 

 Kertas 

 

 Penggaris 

 Pensil 

 Sendok sayur dari 

logam stainless 

 

 Lampu senter yang 

kecil 

 Cermin  

 Karton berwarna 

hitam 

 Triplek 

 Tegel keramik 

 Cermin cembung 

 Lilin 

 Meja 

 Korek api 
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Lampiran 3 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

Percobaan 1 

 

 

 

 

Sub pokok bahasan : Cahaya dapat dipantulkan 

Alokasi waktu : 12 menit 

 

A. Tujuan 

Mengenal sifat bayangan pada cermin datar 

B. Alat dan Bahan 

1. Cermin datar yang cukup besar 

2. Pensil 

3. Kertas 

C. Langkah Kegiatan 

1. Sediakan bahan-bahan tersebut 

2. Berdirilah menghadap cermin sehingga kamu dapat melihat wajahmu di 

cermin 

3. Tuliskan namamu pada kertas, kemudian tempelkan kertas tersebut di 

dahimu dan lihatlah ke arah cermin. 

4. Cermati bayangan dirimu di cermin.bandingkan ukuran bayangan dengan 

dirimu yang sebenarnya, sama atau berbeda. 

 
5. Tuliskan hasil laporan dan kesimpulan dari kegiatan dalam tabel 

pengamatan. 

No Hasil percobaan Iya  (√) Tidak 

1 Dapatkah kamu membaca namamu yang tertulis di 

kertas? 

  

2 Apakah bayangan dirimu sama atau berbeda?   

 

Petunjuk: 

Bacalah dengan seksama langkah kerja dan pertanyaan sebelum melakukan percobaan. 

Silahkan bekerja sama dengan kelompok masing-masing! 
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Pertanyaan diskusi: 

1. Dapatkah kamu membaca tulisan di kertas tersebut, mengapa demikian? 

Apakah sifat bayangan yang dapat kamu amati dari peristiwa tersebut? 

2. Bandingkan ukuran bayangan dengan dirimu yang sebenarnya. Apakah sifat 

bayangan yang dapat kamu amati dari peristiwa ini? 

3. Sebutkan contoh alat yang menerapan sifat bayangan cermin datar dalam 

kehidupan sehari-hari? 

 

Percobaan ke 2 

 

 

 

Sub pokok bahasan : Cahaya dapat dipantulkan 

Alokasi wakru : 12 menit 

 

A. Tujuan 

Untuk mengetahui sifat bayangan cermin cekung dan cembung 

B. Alat dan Bahan 

1. Penggaris 

2. Pensil 

3. Sendok sayur dari logam stainless 

C. Langkah Kegiatan 

1. Sediakan bahan-bahan yang telah disiapkan 

2. Peganglah sendok sayur dengan satu tangan secara vertikal dengan bagian 

belakang kepalan sendok berjarak  ± 30 cm dari wajahmu! 

3. Perhatikan bayangan wajahmu dalam sendok sayur tersebut!  

 
4. Tuliskan laporan dan kesimpulan dari kegiatan di atas! 

Pertanyaan diskusi 

a. Tegak atau terbalikkah bayangan wajahmu dalam sendok sayur tersebut? 

b. Bagaimana ukuran bayangan itu? (diperbesar, sama besar, atau 

diperkecil) 

c. Apakah sifat bayangan yang dapat kamu amati dari kegiatan ini 

Petunjuk: 

Bacalah dengan seksama langkah kerja dan pertanyaan sebelum melakukan percobaan. 

Silahkan bekerja sama dengan kelompok masing-masing! 
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d. Sebutkan contoh benda yang menerapan sifat bayangan cermin cekung 

dalam kehidupan sehari-hari 

5. Baliklah sendok sayur tersebut sehingga bagian dalam kepala sendok 

berjarak kira-kira 30 cm dari wajahmu! 

 
6. Tulislah laporan dan kesimpulan dari kegiatan di atas! 

Pertanyaan diskusi: 

1. Tegak atau terbalikkah bayangan wajahmu dalam sendok sayur tersebut? 

2. Bagaimana ukuran bayangan itu? (diperbesar, sama besar, atau 

diperkecil) 

3. Apakah sifat bayangan yang dapat kamu amati dari kegiatan ini? 

4. Bagaimanakah contoh penerapan sifat cermin cembung dalam kehidupan 

sehari-hari? 

 

Percobaan ke 3 

Sub pokok bahasan : Cahaya dapat dipantulkan 

Alokasi waktu : 12 menit 

 

A. Tujuan 

Mengamati sifat cahaya dapat dipantulkan 

B. Alat dan Bahan 

1. Lampu senter yang kecil satu buah 

2. Cermin satu buah 

3. Karton berwarna hitam satu buah 

4. Tripleks 

5. Tegel keramik satu buah 

C. Langkah Kegiatan 

1. Letakkan cermin datar di atas meja. Kemudian sorotkan lampu senterkan 

cermindengan posisi miring. Amati cahaya pantulnya. 

 
2. Ulangi langkah nomor 1 di atas dengan mengganti cermin dengantripleks, 

karton hitam, dan tegel keramik. Amati cahaya pantulnya darimasing-

masing benda tersebut(percobaan dilakukan di ruang gelap). 
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3. Tulis di lembar pengmatan! 

Pertanyaan diskusi  

1. Adakah perbedaan arah sinar pantul dari sertiap benda-benda tersebut? 

2. Apakah kesimpulan dari kegiatan ini? 

3. Berikan contoh penerapan sifat cahaya dapat dipantulkan dan alat yang 

memanfaatkan sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari! 

 

 

Percobaan ke 4 
 

Sub pokok bahasan : Cahaya dapat dipantulkan 

Alokasi waktu : 12 menit 

 

A. Tujuan 

Untuk mengetahui cahaya bentuk bayangan cermin cembung 

B. Alat dan Bahan 

 Cermin cembung 

 Lilin 

 Meja 

 Korek api 

C. Langkah Kegiatan 

1. Letakkan cermin cembung di meja. Biar tegak, 

gunakan penyangga 

2. Nyalakan lilin, kemudian letakkan di depan cermin 

cembung 

Hati-hati menggunakan korek api. Nyala korek api 

bisa mengenai tanganmu. Matikan korek api setelah selesai digunakan. 

3. Amati bayangan lilin di dalam cermin. Bagaimanakan bentuk bayangan 

lilin? 

4. Jauhkan perlahan-lahan lilin tersebut. Bagaimanakah bentuk bayangan lilin? 

5. Masukkan hasil pengamatanmu dalam tabel berikut! 

 

6. Buatlah laporan hasil percobaan dan presentasikan dalam diskusi kelas. 

No Perlakuan Bentuk Bayangan 

1 Lilin diletakkan dekat cermin 

cembung 

 

2 Lilin dijauhkan dari cermin 

cembung 
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Lampiran 4 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA) 

Kelas / Semester      : V / II 

 

No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator Jenis Soal 
Ranah 

Kognitif  
Nomor Soal 

1 6. Menerapkansifat-

sifatcahaya 

melaluikegiatanmemb

uat suatukarya/model 

6.1Mendeskripsikan 

sifat-sifatcahaya 

Sifat-sifatcahaya: 

3. Dapatdipantulkan 

6.1.3  Mengidentifikasi sifat-sifat 

bayangan cahaya pada cermin 

datar, dan cermin lengkung 

(C3) 

 

 

 

 

6.1.4  Menyebutkan contoh 

penerapan sifat cahaya dapat 

dapat dipantulkan dalam 

kehidupan sehari-hari (C1) 

PG 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

PG 

 

 

Uraian 

C1 

C1 

C2 

 

C1 

C2 

C2 

 

C2 

C1 

 

C1 

1, 5, 6, 7, 8 

2, 3 

10 

 

1 

3 

4, 5 

 

4 

9 

 

2 
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Lampiran 5 

SOAL EVALUASI 

 

A. Pilihan Ganda 

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

benar! 

 

1. Jarak antara bayangan dan benda 

yang berada di depan cermin datar 

adalah.... 

a. Sama 

b. Lebih dekat 

c. Lebih jauh 

d. berbeda 

2. Perhatikan sifat-sifat di bawah ini! 

1. Maya  4. Diperbesar 

2. Nyata  5. Tegak 

3. Diperkecil 6. Terbalik 

Sifat bayangan yang dibentuk oleh 

cermin cembung ditunjukkan pada 

nomor.... 

a. 1,5,3 

b. 2,3,6 

c. 2,4,5 

d. 1,4,3 

3. Jika benda dekat dengan cermin 

cekung, maka bayangan benda 

yang terbentuk adalah..... 

a. Nyata, tegak, diperbesar 

b. Nyata, terbalik, diperbesar 

c. Maya, tegak, diperkecil 

d. Maya, terbalik, diperbesar 

4. Perhatikan pernyataan berikut! 

1. Kaleidoskop 

2. Lampu senter 

3. Periskop  

4. Pemasangan genting kaca 

Dari beberapa peralatan di atas 

yang merupakan alat dengan 

pemanfaatan sifat cahaya 

dipantulkan adalah nomor..... 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 4 

d. 1 dan 4 

5. Pemantulan tidak teratur juga 

disebut sebagai pemantulan..... 

a. bias  

b. datar  

c. lurus 

d. difus 

6. Besarnya sudut yang datang sama 

dengan..... 

a. Sudut pantul 

b. sudut normal 

c. Sudut bias 

d. Sudut rambat 

7. Berikut ini merupakan sifat 

bayangan pada cermin cembung, 

kecuali.... 

a. Nyata 

b. Tegak 

c. Diperkecil 

d. Maya 

8. Bayangan yang terjadi di luar 

cermin tetapi dapat ditangkap oleh 

layar disebut... 

a. Bayangan nyata 

b. Bayangan semu 

c. Bayangan maya 

d. Bayangan normal 
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9. Cermin yang digunakan pada spion 

motor adalah cermin.... 

a. Datar 

b. Cekung 

c. Cembung 

d. Rias 

 

10. Ukuran besar dan tinggi suatu 

benda akan sama dengan ukuran 

benda aslinya, merupakan sifat 

bayangan.... 

a. Cermin cembung 

b. Cermin cekung 

c. Cermin datar 

d. Cermin rangkap 

 

B. Uraian 

1. Sebutkan sifat-sifat bayangan yang dibentuk pada cermin cembung! 

2. Sebutkan alat-alat optik yang memanfaatkan sifat cahaya memantulkan! 

3. Bagaimanakah sifat bayangan benda saat letak benda jauh dari cermin 

cekung? 

4. Apakah yang dimaksud dengan cahaya pantul? 

5. Apakah yang dimaksud dengan bayangan semu? 

 

 

 

Lampiran 6 

KUNCI JAWABAN 

 

A. Pilihan Ganda 

1. A  6. A 

2. A  7. A 

3. C  8. A 

4. B  9. C 

5. D  10. C 

 

B. Uraian 

1. Maya, tegak, dan diperkecil 

2. Periskop, Kaleidoskop, OHP 

3. Jika letak benda jauh dari cermin cekung maka bayangan yang terbentuk 

nyata dan terbalik. Bayangan nyata disini merupakan bayangan yang terjadi 

di luar cermin, tetapi dapat dibentuk oleh layar. 

4. Cahaya pantul adalah berkas cahaya yang berbalik arah 

5. Bayangan semu adalah bayangan yang dapat kita lihat dalm cermin, tetapi 

di tempat bayanagan tersebut tidak terdapat cahaya pantul 
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Lampiran 7 

KRITERIA PENILAIAN 

 

1. Penilaian Aspek Kognitif 

 

Bentuk Soal Nomor soal Skor Maksimal 

Pilihan Ganda 1-10 20 

Uraian 

1 4 

2 4 

3 4 

4 4 

5 4 

Skor maksimal 40 

 

Nilai = Nilai PG + Nilai Uraian  x  10 

                                 4 

 

 

Panduan Penilaian 

Pilihan Ganda 

Benar = skor 2 

Salah = skor 0 

Uraian 

Mendapatkan nilai 4 poin jika jawaban benar dan lengkap 

Mendapat nilai 3 poin jika jawaban benar dan kurang lengkap 

Mendapat nilai 2 poin jika jawaban kurang benar dan tidak lengkap 

Mendapat nilai 1 poin jika jawaban tidak benar dan tidak lengkap 

Mendapat nilai 0 poin jika tidak menjawab 
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II. Lembar Penilaian Sikap (Afektif) 

Penilaian Sikap Siswa dalam Pembelajaran IPA 

Aspek 

Nilai  

4 

Sangat Baik 

3 

Baik 

2 

Cukup 

1 

Perlu Bimbingan 

Disiplin  Siswa datang diawal 

waktu dan menepati 

waktu diskusi  

Siswa tepat waktu dan 

menepati waktu 

diskusi 

Siswa tepat diawal 

waktu tetapi masih 

perlu diingatkan dalam 

manajemen waktu 

diskusi 

Siswa masih perlu 

diingatkan untuk 

datang tepat waktu 

dan menepati 

waktu diskusi 

Percaya Diri Berani mengemukakan 

pendapat dengan 

inisiatif sendiri 

Berani 

mengemukakan 

pendapat bila 

diberikan kempatan 

oleh guru 

Berani mengemukakan 

pendapat jika di tunjuk 

oleh guru 

Tidak berani 

mengemukakan 

pendapat 

Tanggung 

jawab 

Melaksanakan tugas 

dengan sangat baik 

Melaksanakan tugas 

dengan baik 

Masih perlu diingatkan 

untuk melaksanakan 

tugas dengan baik 

Belum mampu 

melaksanakan 

tugas dengan baik 

Kerjasama Saling bekerjasama 

dan kompak saat 

berdiskusi dalam 

kelompok belajar 

Sudah bekerjasama 

namun kurang 

kelompok dalam 

berdiskusi dalam 

kelompok belajar 

Kurang bekerjasama 

dan kurang kompak 

saat berdiskusi dengan 

teman dalam kelompok 

belajar 

Tidak mau bekerja 

sama dengan 

teman saat diskusi 

dalam kelompok 

belajar 

 

III. Aspek Keterampilan 

 Rubrik unjuk kerja pada pembelajaran IPA 

Aspek Baik Sekali 

(4) 

Baik  

(3) 

Cukup  

(2) 

Perlu Bimbingan  

(1) 

Pengamatan  Siswa dapat 

mengamati objek 

dengan fokus dan 

cermat 

Siswa dapat 

mengamati objek 

dengan cermat 

Siswa mengamati objek 

kurang fokus dan 

cermat 

Siswa tidak dapat 

mengamati objek 

dengan fokus dan 

cermat 

Menulis 

kesimpulan hasil 

diskusi 

Kesimpulan ditulis 

secara runtut, isi 

kesimpulan sesuai 

dengan pengerjaan 

LKS, dan sesuai 

dengan materi 

yang ada 

Kesimpulan ditulis 

secara runtut, isi 

kesimpulan sesuai 

dengan pengerjaan 

LKS, namun tidak 

sesuai dengan 

materi yang ada 

Kesimpulan ditulis tidak 

runtut, isi kesimpulan 

sesuai dengan 

pengerjaan LKS, namun 

tidak sesuai dengan 

materi yang ada 

Kesimpulan ditulis 

tidak runtut, isi 

kesimpulan tidak 

sesuai dengan 

pengerjaan LKS, dan 

tidak sesuai dengan 

materi yang ada 

Keaktifan dalam 

kelompok  

Siswa kompak dan 

aktif berdiskusi 

dengan teman 

kelompok 

Siswa aktif 

berdiskusi dengan 

teman kelompok 

Siswa kurang kompak 

dan aktif berdiskusi 

dengan teman kelompok 

Siswa tidak kompak 

dan tidak aktif 

berdiskusi dengan 

teman kelompok 

Presentasi  Siswa berani dan 

percaya diri 

mempresentasikan 

hasil diskusi di 

depan kelas 

Siswa berani namun 

kurang percaya diri 

dalam 

mempresentasikan 

hasil diskusi di 

depan kelas 

Siswa kurang berani dan 

kurang percaya diri 

dalam 

mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas 

Siswa tidak berani 

dan tidak  percaya 

diri mempresentasi-

kan hasil diskusi di 

depan kelas 
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SINTAKS 

Group Investigation 

1. Guru memberikan penjelasan materi yang akan diajarkan sebagai pengantar 

pembelajaran. Guru meminta siswa memilih topik pembelajaran sesuai minat 

dan dibentuk kelompok. (Grouping) 

2. Siswa merencanakan tugas percobaan yang akan dilakukan dengan 

mengumpulkan berbagai sumber pendukung. (Planning) 

3. Siswa melaksanakan investigasi bersama kelompoknya. (Investigation) 

4. Siswa menyusun laporan hasil diskusi yang telah dilakukan dari hasil 

pengamatan. (Organizing) 

5. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok.(Presenting) 

6. Antar kelompok memberikan tanggapan dari hasil presentasi dan tanya jawab, 

guru bertugas membimbing dan meluruskan jawaban yang kurang 

tepat.(Evaluating). 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Karangayu 02 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : V (Lima)/2 (Dua) 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Pertemuan ke- : 3 (tiga) 

 

A. Standar Kompetensi 

 6 Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya/model 

B. Kompetensi Dasar 

6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

6.1.6 Menyelidiki sifat-sifat cahaya yang dapat dibiaskan 

6.1.7 Membuktikan bahwa cahaya putih terdiri dari berbagai warna 

6.1.8 Menyebutkan contoh penerapan sifat cahaya dapat dibiaskan dalam 

kehidupan sehari-hari 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui percobaan pembiasan cahaya, siswa dapat membuktikan sifat-sifat 

cahaya yang dapat dibiaskan dengan tepat. 

2. Melalui percobaan kombinasi warna dengan cakram warna, siswa dapat 

menunjukkan bukti bahwa cahaya putih terdiri dari berbagai warna dengan 

benar. 

3. Melalui diskusi kelompok tentang sifat cahaya, siswa dapatmenyebutkan 

contoh penerapan sifat cahaya yang dapat dibiaskan dalam 

kehidupansehari-hari dengan benar. 

Karakter yang diharapakan:  Disiplin (dicipline),  

Percaya diri (confidence) 

Tanggung jawab(responsibility) 

Kerjasama (Cooperation) 

E. Materi Ajar 

Sifat-sifat cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya putih terdiri atas berbagai 

warna (Terlampir) 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model : Group Investigation 

Metode: Diskusi kelompok, tanya jawab, ceramah 
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G. Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan 

a. Kegiatan Pra- Pembelajaran 

1. Guru mengucapkan salam 

2. Guru mengkondisikan siswa untuk duduk rapi dan 

tidak gaduh 

3. Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa 

bersama 

4. Guru melakukan presensi siswa 

5. Guru menyiapkan media dan sumber belajar 

penunjang 

b. Kegiatan Awal 

1. Guru memberikan motivasi dengan mengajak siswa 

menyanyikan lagu “cahaya” 

Cahaya 

(Nada lagu “Becak”) 

Mari-marilah kawan 

Mengamati cahaya 

Melalui praktikum 

Tentukanlah sifatnya 

Apakah dibiaskan ataukah diuraikan 

Cahaya..cahaya.... 

mari belajar sifatnya 

2. Guru memberikan apersepsi dengan bertanya jawab: 

“Anak-anak kemarin kita sudah belajar mengenai sifat-

sifat cahaya yaitu salah satunya yaitu menembus benda 

bening. Nah, siapa yang pernah meletakkan sendok di 

dalam gelas yang berisi air jernih?” 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai yaitu membuktikan sifat cahaya dapat 

dibiaskan dan cahaya putih terdiri dari berbagai warna. 

4. Guru memberikan penjelasan kepada siswa mengenai 

prosedur pelaksanaan model group investigation yang 

akan digunakan dalam proses pembelajaran. 

 

15 menit 

Kegiatan Inti 

1. Siswa mendengarkan penyampaian materi dari guru 

mengenai sifat-sifat cahaya dapat dibiaskan dan cahaya 

putih terdiri dari berbagai warna sebagai pengantar 

pembelajaran.  

2. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya dan 

menanggapi materi yang telah disampaikan.  

3. Guru menyediakan beberapa topik permasalahan yang 

akan diselidiki dan siswa memilih topik dengan 

70 menit 
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bimbingan guru. (Mengidentifikasikan topik dan 

mengatur murid ke dalam kelompok) 

4. Guru membagi kelas menjadi 4 kelompok.  

(Mengidentifikasikan topik dan mengatur murid ke 

dalam kelompok) 

5. Guru menjelaskan prosedur percobaan (Perencanaan 

kooperatif) 

6. Siswa menentukan sumber dan bahan yang diperlukan 

dalam percobaan dengan bimbingan guru. 

(Perencanaan kooperatif) 

7. Siswa membagi tugas pada masing-masing anggota 

kelompok.(Perencanaan kooperatif) 

8. Siswa mengumpulkan informasi dari sumber yang telah 

didapatkan. (Perencanaan kooperatif) 

9. Siswa melaksanakan percobaan untuk membuktikan sifat 

cahaya merambat lurus, menembus benda bening, dan 

dapat dapat dipantulkan berdasarkan perencanaan yang 

telah dibuat. (Investigasi) 

10. Siswa mendiskusikan hasil percobaan dengan melakukan 

pengamatan, mencatat hal-hal penting yang terjadi saat 

proses percobaan. (Investigasi) 

11. Guru membimbing dalam proses investigasi kelompok. 

12. Siswa membuat laporan hasil penyelidikan/ investigasi 

kelompok dan mempersiapkan cara mempresentasikan 

laporannya. (Menyiapkan laporan) 

13. Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi di 

depan kelas. (Mempresentasikan laporan akhir) 

14. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain 

menanggapi atau menanyakan hal-hal yang belum 

dipahami dari hasil presentasi kelompok. (Evaluasi) 

15. Guru memberikan umpan balik positif berupa penguatan 

kepada sisiwa yang telah berpartisipasi.(Evaluasi) 

16. Guru bertugas sebagai pendamping dan pengawas serta 

memberikan penguatan dan meluruskan hal-hal yang 

kurang tepat selama proses diskusi(Evaluasi) 

 

Kegiatan 

Penutup 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang sudah 

dipelajarimelalui tanya jawab. 

2. Guru melakukan umpan balik dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

materi yang belum dipahami. 

3. Guru memberikan refleksi  hasil pembelajaran. 

4. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru 

20 menit 
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5. Guru memberikan tindak lanjut terhadap hasil 

yangdiperoleh siswa berupa remidial atau pengayaan 

6. Gurumemberikan pekerjaan rumah dan 

menginformasikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnyayaitu sifat cahaya (penguraian 

cahaya). 

7. Guru mengakhiri pembelajaran dengan do’a bersama. 

8. Guru mengucapkan salam 

 

H. Media dan Sumber 

   Media    :  

 Gelas bening 2 buah 

 Air putih 

 Pulpen 2 buah 

 Uang logam 2 buah 

 Kertas karton 

 Spidol berbargai 

warna 

 Pensil 

 Gelas bening 

berisi air 

 Senter 

 Kertas yang 

dilubangi 

 Baskom 

berisi air 

 Cemin datar 

 Kertas HVS 

atau kertas 

karton 

  

Sumber : 

1. Standar isi KTSP 2006 

2. Standar proses 

3. Azmiyawati, Choiril, dkk. 2008. IPA 5 Salingtemas untuk Kelas V SD/MI. 

Jakarta: Pusat Pembukuan Depdiknas 

4. Sulistyanto, Heri, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI Kelas 

5. Jakarta: Pusat Pembukuan Depdiknas 

5. Maryanto dan Purwanto. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam 5 untuk SD/MI 

Kelas 5. Jakarta: Pusat Pembukuan Depdiknas 
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I. Penilaiaan 

a. Prosedur 

 Tes awal   : Tidak ada 

 Tes dalam proses  : Diskusi kelompok 

 Tes akhir   : Lembar evaluasi 

b. Teknik penilaian   

 Penilaian kognitif :  Tes (tertulis) 

 Penilaian afektif  : Non tes (pengamatan/observasi sikap disiplin, 

tanggung jawab, percaya diri, kerjasama) 
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 Penilaian psikomotor:  Non tes (unjuk kerja/diskusi)  

c. Instrumen penilaian     :  Soal evaluasi dan rubrik penilaian 
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Lampiran 1 

BAHAN AJAR 

 

1. Cahaya dapat dibiaskan 

 Pembiasan adalah peristiwa pembelokan arah rambatan cahaya setelah 

melewati medium rambatan yang berbeda. Pembiasan terjadi karena apabila 

cahaya merambat melalui dua zat yang kerapatannya berbeda, maka cahaya 

tersebut akan dibelokkan. Apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat 

menuju zat yang lebih rapat, maka cahaya akan dibiaskan mendekati garis 

normal. Misalnya cahaya merambat dari udara ke air. Sebaliknya apabila 

cahaya merambat dari zat yang lebih rapat menuju zat yang kurang rapat maka 

cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. 

 Pembiasan cahaya sering kamu jumpai dalam kehidupan 

seharihari.Misalnya dasar kolam terlihat lebih dangkal daripada 

kedalamansebenarnya. Gejala pembiasan juga dapat dilihat pada pensil 

yangdimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Pensil tersebut akan 

tampakpatah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cahaya putih terdiri atas berbagai warna 

 Tahukah kamu warna dari cahaya matahari yang setiap hari dipancarkan 

kebumi? Apakah cahaya matahari berwarna putih? Bagaimana dengan sumber 

cahayalainnya? Cahaya matahari yang kita lihat seperti warna putih sebenarnya 

terdiri dariberbagai macam warna.  

 Sinar matahari yang kita lihat berwarna putih. Namun sebenarnyasinar 

matahari terdiri atas bermacam-macam warna. Warna mataharidapat terurai 

oleh titik-titik air di udara setelah hujan turun. Titik-titikair tersebut akan 

menguraikan spektrum sinar matahari. Komposisiwarna sinar matahari, yaitu 

merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, danungu. Inilah yang disebut pelangi. 

Hal ini dapat dibuktikan dengancakram warna. Bila cakram warna tersebut kita 

putar terus-menerusmaka akan menghasilkan warna putih. 
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Salah satu sisi prisma (sebelah kiri) menghadap cahaya matahari. Sisi 

lainnya dihadapkan pada kertas putih. Ketika melewati prisma, cahaya 

matahari akan terurai menjadi tujuh warna. Tujuh warna tersebut secara berurut 

dari atas ke bawah, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. 

Warna-warna yang terlihat pada kertas putih itu disebut spektrum. Warna 

merah, kuning, dan biru adalah warna utama. Dari warna utama, kamu dapat 

membuat warna lainnya. 

Contoh penerapan sifat cahaya dapat dibiaskan dalam pemanfaatan alat optik 

antara lain: 

a. Teleskop 

Teleskop memilkiki prinsip kerja hampir sama dangan periskop. 

Teleskopmemiliki dua lensa yang dapat membiaskan cahaya. Adanya 

pembiasan itu membuat objek yang jauh terlihat sangat dekat.  

b. Lup 

Lup merupakan alat optik yang sangat sederhana. Alat ini berupa lensa 

cembung. Lup berfungsi membantu mata untuk melihat benda benda kecil agar 

tampak besar dan jelas. 

c. Mikroskop adalah benda optik yang digunakan untuk melihat benda-benda 

sangat kecil (tidak kasat mata). Misalnya, bakteri, jamur, atau benda-

bendarenik lainnya. Mikroskop terdiri dari dua lensa cembung, yaitu objektif 

yang terletak dekat mata yang diamati dan lensa okuler yang terletak dekat 

dengan mata. 

d. Kamera 

Kamera merupakan alat optik yang dapat merekam bayanganbenda. Kamera 

biasa digunakan untuk memotret benda-benda dekat.Namun, kamera dengan 

lensa foto jarak jauh, dapat memotret bendayang letaknya sangat jauh.Kamera 

mempunyai lensa cembung.Ketika kita memfoto suatu benda, lensa 

membentuk bayanganbenda pada film. Bayangan ini nyata dan terbalik. 

Selanjutnya, filmdilepaskan dari kamera. Film dibawa ke toko foto untuk 

diproses dandicetak pada kertas foto.Bagaimana supaya bayangan yang 

dibentuk tajam? Waktu memfoto,kita harus mengatur letak lensa. Lensa dapat 

dimajukan atau dimundurkandengan alat pengatur. Pada kamera otomatis, letak 

lensaini diatur secara otomatis. Lensa cembung pada kamera digunakan untuk 

membiaskan cahaya masuk.  
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Lampiran 2 

MEDIA PEMBELAJARAN 

 

 

 Gelas bening 2 buah 

 Air putih 

 Pulpen 2 buah 

 Uang logam 2 buah 

 Kertas karton 

 Spidol berbargai 

warna 

 Pensil 

 Gelas bening 

berisi air 

 Senter 

 Kertas yang 

dilubangi 

 Baskom berisi air 

 Cemin datar 

 Kertas HVS atau 

kertas karton 

 

 

Lampiran 3 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

Percobaan 1 

 

 

 

 

Sub pokok bahasan : Cahaya dapat dibiaskan 

Alokasi waktu : 12 menit 

 

A. Tujuan 

Mengamati peristiwa pembiasan cahaya 

B. Alat dan Bahan 

 Gelas bening 2 buah (Gelas A dan Gelas B) 

 Air putih 

 Pulpen 2 buah 

 Uang logam 2 buah 

C. Langkah Kegiatan 

1. Masukan air ke dalam gelas bening (A) yang telah disediakan! 

2. Masukan pulpen ke dalam gelas A yang telah diisi air dan masukanpulpen 

lainnya ke dalam gelas kosong (B) yang tidak diisi air. Amatiperbedaan 

antara pensil yang ada di dalam gelas A dan gelas B! 

3. Ambil pensil yang ada pada gelas A dan B kemudian masukkan uanglogam 

pada kedua gelas tersebut! 

 

Petunjuk: 

Bacalah dengan seksama langkah kerja dan pertanyaan sebelum melakukan percobaan. 

Silahkan bekerja sama dengan kelompok masing-masing! 
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4. Perhatikan uang logam yang ada di kedua gelas dari atas! 

5. Catatlah dalam lembar pengamatan! 

Pertanyaan diskusi: 

1. Dari percobaan tersebut, manakahyang terlihat lebih dalam? 

2. Apa kesimpulanmu dari kegiatan tersebut? 

3. Sebutkan contoh penerapan cahaya dapat dibiaskan dalam kehidupan sehari-

hari! 

4. Sebutkan contoh alat yang memanfaatkan sifat pembiasan cahaya dalam 

kehidupan sehari-hari! 

 

Percobaan 2 

 

 

 

 

 

Sub pokok bahasan : Cahaya dapat diuraikan 

Alokasi waktu : 12 menit 

A. Tujuan 

Menemukan warna-warna yang membentuk cahaya putih 

B. Alat dan Bahan 

1. Kertas karton 

2. Spidol berbagai warna 

3. Pensil 

C. Langkah Kegiatan 

1. Sediakan bahan yang telah dipersiapkan 

2. Buatlah dua lingkaran dari kertas karton dengan garis tengah 12 cm. 

 
3. Bagilah lingkaran (I) menjadi 6 bagian dan warnailah tiap-tiap bagian 

dengan warna yang berbeda yaitu merah (M), jingga (J), kuning (K), hijau 

(H), biru (B), dan ungu (U)! 

4. Bagilah lingkaran (II) menjadi empat bagian dan warnailah dengan warna 

yang berbeda, yaitu: merah (M), kuning (K), biru (B), dan hijau (H)! 

5. Lubangilah kedua lingkaran pada titik tengahnya, lalu masukkanlh pensil 

sebagai poros! Permukaan kertas yang diberi warna dihadapkan ke atas. 

6. Putarlah sekencang-kencangnya kedua lingkaran tersebut seperti memutar 

gasing! 

Petunjuk: 

Bacalah dengan seksama langkah kerja dan pertanyaan sebelum melakukan percobaan. 

Silahkan bekerja sama dengan kelompok masing-masing! 
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7. Amatiah warna pada kedua lingkaran saat keduanya berputar kencang! 

Adakah perbedaan warna pada kedua lingkaran tersebut? 

8. Tuliskan laporan dan kesimpulan kalian dari kegiatan di atas! 

 

 

Percobaan 3 
 

Petunjuk: 

Bacalah dengan seksama langkah kerja dan pertanyaan sebelum melakukan 

percobaan. Silahkan bekerja sama dengan kelompok masing-masing! 
 

 

Sub pokok bahasan : Cahaya dapat dibiaskan 

Alokasi waktu : 12 menit 

 

 

A. Tujuan 

Membuktikan cahaya dapat dibiaskan 

B. Alat dan Bahan 

1. Gelas bening berisi air 

2. Senter  

3. Kertas yang dilubangi 

C. Langkah Kegiatan 

1. Sorotkan senter yang ditutup kertas yang berlubang kearah gelas yang 

berisi air dengan posisi tegak lurus! 

2. Ulangilah menyorot dengan posisi senter tidak tegak lurusdengan 

permukaan gelas! 

3. Amatilah berkas cahaya yang terjadi sebelum masuk air,ketika di air, dan 

setelah keluar dari air! 

4. Tuliskan hasil pengamatan kalian! 

 

Pertanyaan diskusi: 

1. Dari peristiwa tersebut apa yang dapat kamu simpulkan? 

2. Sebutkan peristiwa yang menunjukkan adanya pembiasan dalam kehidupan 

sehari-hari! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawaban:  
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Petunjuk: 

Bacalah dengan seksama langkah kerja dan pertanyaan sebelum melakukan 

percobaan. Silahkan bekerja sama dengan kelompok masing-masing! 
 

Percobaan 4 

 

 

 

 

Sub pokok bahasan : Cahaya dapat diuraikan 

Alokasi waktu : 12 menit 

 

A. Tujuan 

Menemukan warna-warna yang membentuk cahaya putih 

B. Alat dan Bahan 

1. Baskom berisi air 

2. Cermin datar 

3. Kertas HVS atau karton putih 

C. Langkah Kegiatan 

1. Masukkan cermin datar ke dalam baskom yang berisi air 

2. Atur cermin datar sehingga dapat menemukan cahaya matahari 

3. Atur pula pantulan cahaya agar tepat menggunakan karton putih atau kertas 

HVS yang berfungsi sebagai layar 

4. Perhatikan apa yang tampak pada karton putih tersebut! 

5. Tulis dalam lembar pengamatan! 

 

Petanyaan diskusi: 

1. Apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan tersebut? 

2. Sebutkan peristiwa yang ada di kehidupan sehari-hari yang membuktikan 

adanya peristiwa penguraian cahaya! 

 

 

 

Jawaban: 
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Lampiran 4 

 

KISI-KISI SOAL 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA) 

Kelas / Semester      : V / II 

No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Indikator 

Jenis 

Soal 
Ranah Kognitif 

Nomor 

Soal 

1 6. Menerapkan sifat-sifatcahaya 

melaluikegiatanmembuat 

suatukarya/model 

6.1Mendeskripsikansifat-

sifatcahaya 

Sifat-sifat 

cahaya: 

 dapat 

dibiaskan 

 dapat 

diuraikan 

(cahaya 

putih 

terdiri dari 

berbagai 

warna) 

 

6.1.5 Menyelidiki 

sifat-sifat cahaya 

yang dapat 

dibiaskan (C3) 

 

6.1.6 Membuktikan 

bahwa cahaya 

putih terdiri dari 

berbagai warna 

(C5) 

6.1.7 Menyebutkan 

contoh 

penerapan sifat 

cahaya dapat 

dibiaskan dalam 

kehidupan 

sehari-hari (C1) 

PG 

 

 

 

 

PG 

Uraian 

 

 

 

PG 

 

 

 

Uraian 

C1 

C2 

 

 

 

C1 

C1 

 

 

 

C2 

C1 

C1 

 

C4 

C1 

1 

4 

 

 

9 

2 

 

 

2, 6 

3, 7 

5, 8, 10 

 

1, 4 

3, 5 

192 
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Lampiran 5  

SOAL EVALUASI 

 

A. Pilihan Ganda 

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

benar! 

 

1. Peristiwa perubahan atau 

pembelokan arah berkas cahaya dari 

suatu zat ke zat yang lain ketika 

melewati medium disebut... 

a. Berkas cahaya 

b. Pemantulan cahaya 

c. Spektrum cahaya 

d. Pembiasan cahaya 

2. Kita dapat melihat dasar kolam 

renang seperti telihat dangkal. Hal 

ini menunjukkan bahwa cahaya.... 

a. Dipantulkan  

b. Dibiaskan  

c. Diuraikan  

d. Menembus benda 

3. Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar pelangi tersebut 

menunjukkan bahwa cahaya putih.... 

a. Dapat dipantulkan 

b. Dapat merambat lurus 

c. Dapat dibiaskan 

d. Dapat diuraikan 

4. Apabila cahaya merambat dari air ke 

udara, maka cahaya tersebut akan 

dibiaskan dengan arah.... 

a. Sejajar garis normal 

b. Mendekati garis normal 

c. Menjauhi garis normal 

d. Berlawanan arah dengan garis 

normal 

5. Alat yang digunakan oleh tukang 

reparasi jam tangan untuk melihat 

bagian mesin yang rusak yaitu.... 

a. Mikroskop 

b. Lup 

c. Teleskop 

d. Periskop 

6. Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar di atas menunjukkan 

peristiwa............ 

a. Pemantulan cahaya 

b. Pembiasan cahaya 

c. Perambatan cahaya 

d. Pertautan cahaya 

7. Untuk membuktikan cahaya dapat 

diuraikan, dapat dilakukan 

percobaan.... 

b. Berhias di depan spion 

c. Melihat kolam yang terlihat 

dangkal 

d. Membuat cakram warna 

e. Memasukkan pensil ke dalam 

gelas 

8. Teleskop sering disebut sebagai.... 

a. Teropong bumi 

b. Teropong bulan 

c. Teropong bintang 

d. Terpong panggung 



195 
  

 

9. Perpaduan warna-warna yang 

membentuk cahaya putih adalah.... 

a. Dispersi cahaya 

b. Spektrum cahaya 

c. Pembiasan cahaya 

d. Pemantulan cahaya 

 

10. Dispersi cahaya dapat ditunjukkan 

dengan adanya peristiwa.... 

a. Bayangan pada spion 

b. Pensil terlihat patah di dalam 

gelas 

c. Terjadinya pelangi 

d. Elang bisa melihat ikan yang 

ada di dalam air 

 

B. Uraian 

1. Pada siang hari, Adi berdiri di dekat kolam ikan. Ia melihat dasar 

kolamterlihat dangkal. Padahal, sesungguhnya kolam itu cukup dalam. 

Halapa yang menyebabkan ini terjadi? Kaitkanlah dengan sifat 

pembiasancahaya! 

2. Cahaya matahari yang kita lihat sebagai cahaya putih, sebenarnyaterdiri dari 

bermacam-macam warna. Warna apa saja yang membentuk cahaya putih 

matahari itu? 

3. Sebutkan 3 contoh peristiwa yang merupakan pembiasan cahay dalam 

kehidupan sehari-hari! 

4. Mengapa pensil yang dimasukkan ke dalam air terlihat bengkok dan lebih 

pendek? 

5. Sebutkan alat-alat yang memanfaatkan sifat pembiasan cahaya! 
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Lampiran 6 

KUNCI JAWABAN 

 

A. Pilihan Ganda 

1. D 

2. B 

3. D 

4. C 

5. D 

6. B 

7. C 

8. C 

9. B 

10. C 

 

B. Uraian 

1. Hal tersebut terjadi karena proses pembiasan cahaya. Hal ini terjadi karena 

adanya peristiwa pembelokan arah cahaya. Rambatan cahaya yang masuk 

ke dalam kolam air berubah arah, sehingga terlihat arah cahaya tersebut 

dibelokkan. 

2. Merah, jingga, kunung, hijau, biru, nila, ungu 

3. Kolam renang yang terlihat dangkal, jalan raya yang beraspal pada siang 

hari terlihat berair, pada dasar sungai yang airnya jernih. Dasar sungai 

terlihat lebih dangkaldari yang sebenarnya. 

4. Karena cahaya dari pensil mengalami pembelokan sehingga pensil seolah-

olahterlihat lebih pendek. 

5. Kamera, teleskop, mikroskop 
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Lampiran 7 

KRITERIA PENILAIAN 

 

I. Penilaian Aspek Kognitif 

 

Bentuk Soal Nomor soal Skor Maksimal 

Pilihan Ganda 1-10 20 

Uraian 

1 4 

2 4 

3 4 

4 4 

5 4 

Skor maksimal 40 

 

Nilai = Nilai PG + Nilai Uraian  x  10 

                             4 

 

 

Panduan Penilaian 

Pilihan Ganda  

Benar = skor 2 

Salah = skor 0 

Uraian  

Mendapatkan nilai 4 poin jika jawaban benar dan lengkap 

Mendapat nilai 3 poin jika jawaban benar dan kurang lengkap 

Mendapat nilai 2 poin jika jawaban kurang benar dan tidak lengkap 

Mendapat nilai 1 poin jika jawaban tidak benar dan tidak lengkap 

Mendapat nilai 0 poin jika tidak menjawab 
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II. Lembar Penilaian Sikap (Afektif)  

Penilaian Sikap Siswa dalam Pembelajaran IPA 

Aspek 

Nilai  

4 

Sangat Baik 

3 

Baik 

2 

Cukup 

1 

Perlu Bimbingan 

Disiplin  Siswa datang diawal 

waktu dan menepati 

waktu diskusi  

Siswa tepat waktu dan 

menepati waktu 

diskusi 

Siswa tepat diawal 

waktu tetapi masih 

perlu diingatkan dalam 

manajemen waktu 

diskusi 

Siswa masih perlu 

diingatkan untuk 

datang tepat waktu 

dan menepati 

waktu diskusi 

Percaya Diri Berani mengemukakan 

pendapat dengan 

inisiatif sendiri 

Berani 

mengemukakan 

pendapat bila 

diberikan kempatan 

oleh guru 

Berani mengemukakan 

pendapat jika di tunjuk 

oleh guru 

Tidak berani 

mengemukakan 

pendapat 

Tanggung 

jawab 

Melaksanakan tugas 

dengan sangat baik 

Melaksanakan tugas 

dengan baik 

Masih perlu diingatkan 

untuk melaksanakan 

tugas dengan baik 

Belum mampu 

melaksanakan 

tugas dengan baik 

Kerjasama Saling bekerjasama 

dan kompak saat 

berdiskusi dalam 

kelompok belajar 

Sudah bekerjasama 

namun kurang 

kelompok dalam 

berdiskusi dalam 

kelompok belajar 

Kurang bekerjasama 

dan kurang kompak 

saat berdiskusi dengan 

teman dalam kelompok 

belajar 

Tidak mau bekerja 

sama dengan 

teman saat diskusi 

dalam kelompok 

belajar 

 

III. Aspek Keterampilan 

 Rubrik unjuk kerja pada pembelajaran IPA 

Aspek Baik Sekali 

(4) 

Baik  

(3) 

Cukup  

(2) 

Perlu Bimbingan  

(1) 

Pengamatan  Siswa dapat 

mengamati objek 

dengan fokus dan 

cermat 

Siswa dapat 

mengamati objek 

dengan cermat 

Siswa mengamati objek 

kurang fokus dan 

cermat 

Siswa tidak dapat 

mengamati objek 

dengan fokus dan 

cermat 

Menulis 

kesimpulan hasil 

diskusi 

Kesimpulan ditulis 

secara runtut, isi 

kesimpulan sesuai 

dengan pengerjaan 

LKS, dan sesuai 

dengan materi 

yang ada 

Kesimpulan ditulis 

secara runtut, isi 

kesimpulan sesuai 

dengan pengerjaan 

LKS, namun tidak 

sesuai dengan 

materi yang ada 

Kesimpulan ditulis tidak 

runtut, isi kesimpulan 

sesuai dengan 

pengerjaan LKS, namun 

tidak sesuai dengan 

materi yang ada 

Kesimpulan ditulis 

tidak runtut, isi 

kesimpulan tidak 

sesuai dengan 

pengerjaan LKS, dan 

tidak sesuai dengan 

materi yang ada 

Keaktifan dalam 

kelompok  

Siswa kompak dan 

aktif berdiskusi 

dengan teman 

kelompok 

Siswa aktif 

berdiskusi dengan 

teman kelompok 

Siswa kurang kompak 

dan aktif berdiskusi 

dengan teman kelompok 

Siswa tidak kompak 

dan tidak aktif 

berdiskusi dengan 

teman kelompok 

Presentasi  Siswa berani dan 

percaya diri 

mempresentasikan 

hasil diskusi di 

depan kelas 

Siswa berani namun 

kurang percaya diri 

dalam 

mempresentasikan 

hasil diskusi di 

depan kelas 

Siswa kurang berani dan 

kurang percaya diri 

dalam 

mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas 

Siswa tidak berani 

dan tidak  percaya 

diri mempresentasi-

kan hasil diskusi di 

depan kelas 
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SINTAKS 

Group Investigation 

1. Guru memberikan penjelasan materi yang akan diajarkan sebagai pengantar 

pembelajaran. Guru meminta siswa memilih topik pembelajaran sesuai minat 

dan dibentuk kelompok. (Grouping) 

2. Siswa merencanakan tugas percobaan yang akan dilakukan dengan 

mengumpulkan berbagai sumber pendukung. (Planning) 

3. Siswa melaksanakan investigasi bersama kelompoknya. (Investigation) 

4. Siswa menyusun laporan hasil diskusi yang telah dilakukan dari hasil 

pengamatan. (Organizing) 

5. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok.(Presenting) 

6. Antar kelompok memberikan tanggapan dari hasil presentasi dan tanya jawab, 

guru bertugas membimbing dan meluruskan jawaban yang kurang 

tepat.(Evaluating). 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Karangayu 02 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : V (Lima)/2 (Dua) 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Pertemuan ke- : 4 (empat) 

 

A. Standar Kompetensi 

6.Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya/model 

B. Kompetensi Dasar 

6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

6.1.9 Membuat pelangi sederhana  

6.1.10 Menyebutkan contoh penerapan sifat cahaya yang dapat diuraikan 

dalam kehidupan sehari-hari 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui percobaan pembuatan pelangi, siswa dapat membuat pelangi 

sederhana dengan benar. 

2. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan contoh penerapan 

sifat cahaya yang dapat diuraikan dalam kehidupan sehari-hari dengan 

benar. 

E. Materi Ajar 

Peristiwa penguraian cahaya dalam kehidupan sehari-hari 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

 Model : Group Investigation 

 Metode: Diskusi kelompok, tanya jawab, ceramah 

G. Langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan 

a. Kegiatan Pra- Pembelajaran 

1. Guru mengucapkan salam 

2. Guru mengkondisikan siswa untuk duduk rapi dan 

tidak gaduh 

3. Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa 

bersama 

4. Guru melakukan presensi siswa 

5. Guru menyiapkan media dan sumber belajar 

penunjang 

 

15 menit 
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b. Kegiatan Awal 

1. Guru memberikan motivasi dengan mengajaksiswa 

menyanyikan lagu “pelangi” 

     Pelangi 

Pelangi-pelangi 

Alangkah indahmu 

Merah kuning hijau dilangit yang biru  

Pelukis mu agung siapa gerangan 

Pelangi-pelangi 

Ciptaan Tuhan 

2. Guru memberikan apersepsi dengan bertanya jawab: 

“Anak-anak dari lagu yang kalian nyanyikan, siapa 

yang pernah melihat pelangi?” 

“Apasajakah warna pelangi itu?” 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai yaitu cahaya dapat diuaraiakan dan 

penerapannya 

4. Guru memberikan penjelasan kepada siswa mengenai 

prosedur pelaksanaan model group investigation yang 

akan digunakan dalam proses pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

1. Siswa mendengarkan penyampaian materi dari guru 

mengenai sifat-sifat cahaya yang dapat dibiaskan 

sebagai pengantar pembelajaran.  

2. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya dan 

menanggapi materi yang telah disampaikan.  

3. Guru menyediakan beberapa topik permasalahan yang 

akan diselidiki dan siswa memilih topik dengan 

bimbingan guru. (Mengidentifikasikan topik dan 

mengatur murid ke dalam kelompok) 

4. Guru membagi kelas menjadi 4 kelompok. 

(Mengidentifikasikan topik dan mengatur murid ke 

dalam kelompok) 

5. Guru menjelaskan prosedur percobaan (Perencanaan 

kooperatif) 

6. Siswa menentukan sumber dan bahan yang diperlukan 

dalam percobaan dengan bimbingan guru. 

(Perencanaan kooperatif) 

7. Siswa membagi tugas pada masing-masing anggota 

kelompok. (Perencanaan kooperatif) 

8. Siswa mengumpulkan informasi dari sumber yang telah 

didapatkan. (Perencanaan kooperatif) 

9.  Siswa melaksanakan percobaan untuk membuktikan 

sifat cahaya merambat lurus, menembus benda bening, 

dan dapat dapat dipantulkan berdasarkan perencanaan 

70 menit 
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yang telah dibuat. (Investigasi) 

10. Siswa mendiskusikan hasil percobaan dengan melakukan 

pengamatan, mencatat hal-hal penting yang terjadi saat 

proses percobaan. (Investigasi) 

11. Guru membimbing dalam proses investigasi kelompok. 

12. Siswa membuat laporan hasil penyelidikan/ investigasi 

kelompok dan mempersiapkan cara mempresentasikan 

laporannya.(Menyiapkan laporan) 

13. Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi di 

depan kelas. (Mempresentasikan laporan akhir) 

14. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain 

menanggapi atau menanyakan hal-hal yang belum 

dipahami dari hasil presentasi kelompok. (Evaluasi) 

15. Guru memberikan umpan balik positif berupa penguatan 

kepada sisiwa yang telah berpartisipasi.(Evaluasi) 

16. Guru bertugas sebagai pendamping dan pengawas serta 

memberikan penguatan dan meluruskan hal-hal yang 

kurang tepat selama proses diskusi(Evaluasi) 

Kegiatan 

Penutup 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang sudah 

dipelajarimelalui tanya jawab. 

2. Guru melakukan umpan balik dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

materi yang belum dipahami. 

3. Guru memberikan refleksi  hasil pembelajaran. 

4. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru 

5. Guru memberikan tindak lanjut terhadap hasil yang 

diperoleh siswa berupa remidial atau pengayaan 

6. Guru memberikan pekerjaan rumah dan 

menginformasikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnyayaitu pemanfaatan cahaya pada 

kehidupan yang diterapkan dalam suatu karya. 

7. Guru mengakhiri pembelajaran dengan do’a bersama. 

8. Guru mengucapkan salam 

20 menit 

 

H. Media dan Sumber 

Media: 

1. Alat penyemprot yang sudah tidak terpakai 

2. Selang 

3. Prisma kaca  

4. Lampu senter 

5. Kertas putih 

6. Sedotan gelembung dan air sabun dan ai 
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Sumber: 

1. Standar isi KTSP 2006 

2. Standar proses 

3. Azmiyawati, Choiril, dkk. 2008. IPA 5 Salingtemas untuk Kelas V 

SD/MI. Jakarta: Pusat Pembukuan Depdiknas 

4. Sulistyanto, Heri, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI Kelas 

5. Jakarta: Pusat Pembukuan Depdiknas 

 

I. Penilaian 

1. Prosedur 

 Tes awal   : Tidak ada 

 Tes dalam proses  : Diskusi kelompok 

 Tes akhir   : Lembar evaluasi 

2. Teknik penilaian   

 Penilaian kognitif : Tes (tertulis) 

 Penilaian afektif  : Non tes (pengamatan/observasi sikap disiplin, 

tanggung jawab, percaya diri, kerjasama) 

 Penilaian psikomotor : Non tes (unjuk kerja/diskusi)  

3. Instrumen penilaian : Soal evaluasi dan rubrik penilaian 

 

                   Semarang, 12 Mei 2016 

Guru Kelas VB             Peneliti 

      
 Slamet Tuparjono, S.Pd.     Lu’luatuz Zakiyah 

NIP. 19690610 2002121008     NIM. 1401412093 
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Lampiran 1 

BAHAN AJAR 

 

1. Peristiwa Penguraian Cahaya dalam Kehidupan Sehari-hari 

 

Kalian tentu penah melihat pelangi di langit.Pelangi merupakan salah 

satu peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan 

penguraian cahaya. Pelangi biasanya dapat kita lihat pada saat hujan turun 

rintik-rintik. Warna pelangi sama halnya seperti warna spektrum cahaya yang 

terbentuk pada kegiatan yang telah kamu lakukan sebelumnya. Warna merah, 

jingga, kuning, hijau, biru, nila dan ungu pada pelangi berasal dari pembiasan 

dan penguraian cahaya putih matahari oleh bintik-bintik air hujan. 

 

 

 

Lampiran 2 

MEDIA PEMBELAJARAN 

 

 

1. Alat penyemprot yang sudah tidak terpakai 

2. Selang 

3. Prisma kaca  

4. Lampu senter 

5. Kertas putih 

6. Sedotan gelembung dan air sabun 

7. Air 
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Lampiran 3 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

Percobaan 1 

 

 

 

 

Sub pokok bahasan : Cahaya dapat diuraikan 

Alokasi waktu : 12 menit 

A. Tujuan 

Membuat pelangi dengan alat-alat sederhana 

B. Alat dan Bahan 

a. Cermin 

b. Gelas 

c. Air 

d. Senter 

C. Langkah Kegiatan 

1. Letakkan sebuah cermin dalam sebuah gelas yang penuh berisi air. 

2. Pastikan ruangan gelap dan berdinding putih. 

3. Sorotkan senter ke air, atau arah cahayanya hingga muncul pelangi. 

4. Amati dengan cermat apa yang akan terjadi? 

Pertanyaan diskusi: 

1. Apa kesimpulan dari kegiatan di atas? 

2. Sebutkan contoh penerapan yang membuktikanadanya penguraian cahaya 

dalam kehidupan sehari-hari! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk: 

Bacalah dengan seksama langkah kerja dan pertanyaan sebelum melakukan percobaan. 

Silahkan bekerja sama dengan kelompok masing-masing! 
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Percobaan 2 

 

 

 

 

Sub pokok bahasan : Cahaya dapat diuraikan 

Alokasi waktu : 12 menit 

 

A. Tujuan 

Membuat pelangi dengan alat-alat sederhana 

B. Alat dan Bahan 

1. Alat penyemprot yang sudah tidak terpakai 

2. Air 

C. Langkah Kegiatan 

1. Bersihkan alat penyemprot yang sudah tidak terpakai 

2. Isi dengan air secukupnya 

3. Semprotkan air tersebut di tempat yang terang dan terkena 

cahayamatahari. Semprotkan berulang-ulang hingga bintik-bintik air 

cukupbanyak di udara.  

4. Amati dengan cermat apa yang akan terjadi? 

5. Sebutkan contoh penerapan yang membuktikan adanya penguraian cahaya 

dalam kehidupan sehari-hari! 

 

Percobaan 3 

 

 

 

 

Sub pokok bahasan : Cahaya dapat diuraikan 

Alokasi waktu : 12 menit 

A. Tujuan 

Membuat pelangi dengan alat-alat sederhana 

B. Alat dan Bahan 

1. Sedotan gelembung 

2. Air sabun 

C. Langkah Kegiatan 

1. Ambillah air sabun dan tempatkan pada botol! 

2. Ambil sedotan berlubang dan masukkan ke dalam botol tersubut. 

Petunjuk: 

Bacalah dengan seksama langkah kerja dan pertanyaan sebelum melakukan percobaan. 

Silahkan bekerja sama dengan kelompok masing-masing! 

Petunjuk: 

Bacalah dengan seksama langkah kerja dan pertanyaan sebelum melakukan percobaan. 

Silahkan bekerja sama dengan kelompok masing-masing! 
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3. Kocok sedotan tersebut dengan air sabun lalu tarik dan tiup. 

4. Arahkan sedotan ke atas pada saat meniupnya. 

6. Amati dengan cermat apa yang akan terjadi? 

7. Sebutkan contoh penerapan yang membuktikan adanya penguraian cahaya 

dalam kehidupan sehari-hari! 

 

Percobaan 4 

 

 

 

 

Sub pokok bahasan : Cahaya dapat diuraikan 

Alokasi waktu : 12 menit 

A. Tujuan 

Membuat pelangi dengan alat-alat sederhana 

A. Alat dan Bahan 

1. CD 

B. Langkah Kegiatan 

1. Siapkan sekeping CD. Bersihkan permukaannya dari debu. 

2. Letakkan CD di permukaan rata-rata dengan label menghadap ke bawah, 

di bawah cahaya atau di depan jendela. 

3. Perhatikan CD dan anda akan menyaksikan pelangi. 

4. Peganglah CD dan lihatlah bagaimana warna-warni itu bergerak-gerak. 

5. Tulis dalam lembar pengamatan! 

Pertanyaan diskusi: 

1. Apa kesimpulan dari kegiatan tersebut! 

2. Sebutkan peristiwa yang ada di kehidupan sehari-hari yang membuktikan adanya 

peristiwa penguraian cahaya dalam kehidpan sehari-hari! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk: 

Bacalah dengan seksama langkah kerja dan pertanyaan sebelum melakukan percobaan. 

Silahkan bekerja sama dengan kelompok masing-masing! 

Jawaban: 
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Lampiran 4 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA) 

Kelas / Semester      : V / II 

 

No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator Soal Jenis Soal Ranah Kognitif 
Nomor 

Soal 

1 6. Menerapkansifat-

sifatcahaya 

melaluikegiatanmemb

uat suatukarya/model 

6.1Mendeskripsi 

kan sifat-

sifatcahaya 

Sifat-sifat 

cahaya: 

1. peristiwa 

penguraian cahaya 

dalam kehidupan 

sehari-hari bukti 

sifat cahaya dapat 

diuraikan 

6.1.9 Membuat pelangi 

sederhana (C6) 

 

 

 

 

6.1.10 Menyebutkan 

contoh penerapan 

sifat cahaya yng 

dapat diuraiakan 

dalam kehidupan 

sehari-hari (C1) 

PG 

 

 

Uraian 

 

 

PG 

 

 

Uraian 

 

 

 

C1  

C1  

 

C1 

C1  

 

C2  

C2 

C2  

C4 

C2 

 

 

1 

4 

 

4, 5 

5 

 

2 

3 

5 

1, 2 

3 

 

 

 

 

207 
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Lampiran 5 

SOAL EVALUASI 

 

A. Pilihan Ganda 

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

benar! 

 

1. Kita dapat membuat pelangi 

sederhana menggunakan alat..... 

a. alat penyemprot nyamuk 

b. tabung 

c. gelas kaca 

d. baskom 

2. Setelah hujan, kita dapat melihat 

pelangi karena adanya peristiwa.... 

a. Pembiasan cahaya 

b. Perambatan cahaya 

c. Penguraian cahaya 

d. Pemantulan cahaya 

3. Perhatikan pernyataan-pernyataan 

berikut! 

1. Pensil dalam gelas bersi air 

tampak bengkok 

2. Pelangi 

3. Dasar kolam tampak lebih 

dangkal 

4. Gelembung busa 

 

Peristiwa yang menunjukkan 

terjadinya peristiwa penguraian 

cahaya adalah... 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 4 

c. 1 dan 4 

d. 1, 2 dan 4 

4. Urutan warna pelangi yang tampak 

adalah.... 

a. Merah, kuning, jingga, hijau, 

biru, nila, ungu 

b. Merah, jingga, kuning, hijau, 

biru, nila, ungu 

c. Hijau, biru, nila, ungu, merah, 

kuning, jingga\ 

d. Jingga, kuning, hijau,biru, nila, 

ungu, merah 

5. Pelangi terjadi karena penguraian 

cahaya matahari oleh.... 

a. Atmosfer bumi 

b. Pergerakan awan 

c. Udara yang bergerak 

d. Butiran-butiran air hujan 

 

B. Uraian 

1. Pernahkan kalian melihat pelangi? Bagaimana prose terjadinya pelangi? 

2. Apakah yang terjadi jika cahaya putih dijatuhkan pada prisma kaca? 

3. Sebutkan peristiwa yang membuktikan cahaya dapat diuraikan dalam 

kehidupan sehari-hari! 

4. Sebutkan alat dan bahan yang digunakan dalam membuktikan penguraian 

sifat cahaya! 

5. Sebutkan warna-warna yang menyusun warna putih 
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Lampiran 6 

KUNCI JAWABAN 

 

 

A. Pilihan Ganda 

1. A 

2. C 

3. B 

4. B 

5. D 

 

B. Uraian 

1. Pernah. Pelangi terjadi karena proses dispersi cahaya. Pelangi terjadi jika 

titik-titik airdi angkasa terkena cahaya matahari. Titik-titik air itu akan 

menguraikancahaya matahari menjadi cahaya merah, jingga, kuning, hijau, 

biru, nila,dan ungu. 

2. Maka cahaya tersebut akan diuraikan menjadi beberapa warna. 

3. Pelangi 

4. Alat penyemprot yang sudah tidak terpakai, selang, prisma kaca , lampu 

senter, kertas putih, sedotan dan air sabun, air 

5. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. 
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Lampiran 7 

KRITERIA PENILAIAN 

 

I. Penilaian Aspek Kognitif 

 

Bentuk Soal Nomor soal Skor Maksimal 

Pilihan Ganda 1-5 10 

Uraian 

1 4 

2 4 

3 4 

4 4 

5 4 

Skor maksimal 30 

 

Nilai = Nilai PG + Nilai Uraian  x  10 

                             3 

 

 

Panduan Penilaian 

Pilihan Ganda  

Benar = skor 2 

Salah = skor 0 

Uraian  

Mendapatkan nilai 4 poin jika jawaban benar dan lengkap 

Mendapat nilai 3 poin jika jawaban benar dan kurang lengkap 

Mendapat nilai 2 poin jika jawaban kurang benar dan tidak lengkap 

Mendapat nilai 1 poin jika jawaban tidak benar dan tidak lengkap 

Mendapat nilai 0 poin jika tidak menjawab 
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II. Lembar Penilaian Sikap (Afektif)  

Penilaian Sikap Siswa dalam Pembelajaran IPA 

Aspek 

Nilai  

4 

Sangat Baik 

3 

Baik 

2 

Cukup 

1 

Perlu Bimbingan 

Disiplin  Siswa datang diawal 

waktu dan menepati 

waktu diskusi  

Siswa tepat waktu dan 

menepati waktu 

diskusi 

Siswa tepat diawal 

waktu tetapi masih 

perlu diingatkan dalam 

manajemen waktu 

diskusi 

Siswa masih perlu 

diingatkan untuk 

datang tepat waktu 

dan menepati 

waktu diskusi 

Percaya Diri Berani mengemukakan 

pendapat dengan 

inisiatif sendiri 

Berani 

mengemukakan 

pendapat bila 

diberikan kempatan 

oleh guru 

Berani mengemukakan 

pendapat jika di tunjuk 

oleh guru 

Tidak berani 

mengemukakan 

pendapat 

Tanggung 

jawab 

Melaksanakan tugas 

dengan sangat baik 

Melaksanakan tugas 

dengan baik 

Masih perlu diingatkan 

untuk melaksanakan 

tugas dengan baik 

Belum mampu 

melaksanakan 

tugas dengan baik 

Kerjasama Saling bekerjasama 

dan kompak saat 

berdiskusi dalam 

kelompok belajar 

Sudah bekerjasama 

namun kurang 

kelompok dalam 

berdiskusi dalam 

kelompok belajar 

Kurang bekerjasama 

dan kurang kompak 

saat berdiskusi dengan 

teman dalam kelompok 

belajar 

Tidak mau bekerja 

sama dengan 

teman saat diskusi 

dalam kelompok 

belajar 

 

III. Aspek Keterampilan 

 Rubrik unjuk kerja pada pembelajaran IPA 

Aspek Baik Sekali 

(4) 

Baik  

(3) 

Cukup  

(2) 

Perlu Bimbingan  

(1) 

Pengamatan  Siswa dapat 

mengamati objek 

dengan fokus dan 

cermat 

Siswa dapat 

mengamati objek 

dengan cermat 

Siswa mengamati objek 

kurang fokus dan 

cermat 

Siswa tidak dapat 

mengamati objek 

dengan fokus dan 

cermat 

Menulis 

kesimpulan hasil 

diskusi 

Kesimpulan ditulis 

secara runtut, isi 

kesimpulan sesuai 

dengan pengerjaan 

LKS, dan sesuai 

dengan materi 

yang ada 

Kesimpulan ditulis 

secara runtut, isi 

kesimpulan sesuai 

dengan pengerjaan 

LKS, namun tidak 

sesuai dengan 

materi yang ada 

Kesimpulan ditulis tidak 

runtut, isi kesimpulan 

sesuai dengan 

pengerjaan LKS, namun 

tidak sesuai dengan 

materi yang ada 

Kesimpulan ditulis 

tidak runtut, isi 

kesimpulan tidak 

sesuai dengan 

pengerjaan LKS, dan 

tidak sesuai dengan 

materi yang ada 

Keaktifan dalam 

kelompok  

Siswa kompak dan 

aktif berdiskusi 

dengan teman 

kelompok 

Siswa aktif 

berdiskusi dengan 

teman kelompok 

Siswa kurang kompak 

dan aktif berdiskusi 

dengan teman kelompok 

Siswa tidak kompak 

dan tidak aktif 

berdiskusi dengan 

teman kelompok 

Presentasi  Siswa berani dan 

percaya diri 

mempresentasikan 

hasil diskusi di 

depan kelas 

Siswa berani namun 

kurang percaya diri 

dalam 

mempresentasikan 

hasil diskusi di 

depan kelas 

Siswa kurang berani dan 

kurang percaya diri 

dalam 

mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas 

Siswa tidak berani 

dan tidak  percaya 

diri mempresentasi-

kan hasil diskusi di 

depan kelas 
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SINTAKS 

Group Investigation 

1. Guru memberikan penjelasan materi yang akan diajarkan sebagai pengantar 

pembelajaran. Guru meminta siswa memilih topik pembelajaran sesuai minat 

dan dibentuk kelompok. (Grouping) 

2. Siswa merencanakan tugas percobaan yang akan dilakukan dengan 

mengumpulkan berbagai sumber pendukung. (Planning) 

3. Siswa melaksanakan investigasi bersama kelompoknya. (Investigation) 

4. Siswa menyusun laporan hasil diskusi yang telah dilakukan dari hasil 

pengamatan. (Organizing) 

5. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok.(Presenting) 

6. Antar kelompok memberikan tanggapan dari hasil presentasi dan tanya jawab, 

guru bertugas membimbing dan meluruskan jawaban yang kurang 

tepat.(Evaluating). 
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LAMPIRAN 3.5 

 

 
 

PERANGKAT PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KTSP 

MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

KELAS V SEMESTER 2 

 

 

 

Pembelajaran Model Konvensional di Kelas Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

Lu’luatuz Zakiyah 

1401412093 

 

 

 

 

 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2016 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Tawang Mas 02 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : V (Lima)/2 (Dua) 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Pertemuan ke - : 1 (satu) 

 

A. Standar Kompetensi 

6.Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya/model 

B. Kompetensi Dasar 

6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

6.1.1 Membuktikan sifat-sifat cahaya merambat lurus 

6.1.2 Menyelidiki sifat-sifat cahaya yang menembus benda bening 

6.1.3 Menyebutkan contoh penerapan sifat cahaya dapat merambat lurus, 

menembus benda bening dalam kehidupan sehari-hari 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan gambar cahaya senter, siswa dapat membuktikan 

sifat-sifat cahaya merambat lurus dengan tepat. 

2. Melalui pengamatan gambar sorotan cahaya lampu senter pada benda, 

siswa dapat membuktikan sifat-sifat cahaya yang menembus benda bening 

dengan tepat. 

3. Melalui tanya jawab tentang sifat cahaya, siswa dapatmenyebutkan contoh 

penerapan sifat cahaya dapat merambat lurus dengan benar. 

4. Melalui tanya jawab tentang sifat cahaya, siswa dapatmenyebutkan contoh 

penerapan sifat cahaya dapat menembus benda bening dengan benar. 

Karakter yang Diharapakan:  Disiplin(dicipline),  

Tanggung jawab(responsibility) 

 Percaya diri (confidence) 

 

E. Materi Ajar 

Sifat-sifat cahaya merambat lurus, menembus benda bening, dan dapat 

dipantulkan (Terlampir) 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model  : Konvensional 

Metode : Ceramah, tanya jawab 
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G. Langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan 

a. Kegiatan Pra- Pembelajaran 

1. Guru mengucapkan salam 

2. Guru mengkondisikan siswa untuk duduk rapi dan 

tidak gaduh 

3. Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa 

bersama 

4. Guru melakukan presensi siswa 

5. Guru menyiapkan media dan sumber belajar 

penunjang 

b.  Kegiatan Awal 

1. Guru memberikan motivasi dengan mengajaksiswa 

menyanyikan lagu “cahaya” 

Cahaya 

(Nada lagu “Lihat Kebunku”) 

Ayolah kawan 

Kita Belajar cahaya 

Beragam sifatnya 

Yang dapat diamati 

Tentukanlah sifatnya 

Apakah menembus benda bening atau merambat lurus 

2. Guru memberikan apersepsi dengan bertanya jawab: 

      “Anak-anak siapa yang tadi pagi bercermin ketika 

merapikan rambut?” 

“Apakah kalian dapat melihat bayangan ketika ruangan 

itu gelap?” 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai yaitu cahaya dapat merambat lurus, menembus 

benda bening, dan dapat dipantulkan. 

 

15 menit 

Kegiatan Inti 

1. Guru memperlihatkan gambar mengenai sifat cahaya 

yang dapat merambat lurus, dan menembus benda bening.  

2. Guru meminta siswa untuk menyebutkan termasuk sifat 

dari cahaya yang mana dari gambar yang ditunjukkan. 

(Elaborasi) 

3. Guru menjelaskan materi mengenai sifat cahaya yang 

dapat merambat lurus, dan menembus benda bening 

beserta penerapannya. (Eksplorasi) 

4. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai 

sifat cahaya meerambat lurus, dan benda yang tergolong 

benda bening. (Eksplorasi) 

70 menit 



217 
  

 

5. Guru meminta siswa untuk menjelaskan sifat cahaya yang 

telah dijelaskan. (Elaborasi) 

6. Guru meminta siswa untuk menyebutkan peristiwa yang 

merupakan penerapan dari sifat caya merambat lurus, dan 

dapat menembus benda bening. (Elaborasi) 

7. Guru memberikan umpan balik terhadap jawaban siswa. 

(Konfirmasi) 

8. Guru memberikan penguatan dan motivasi untuk 

meningkatkan prestasi belajarnya. (Konfirmasi) 

Kegiatan 

Penutup 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang sudah 

dipelajarimelalui tanya jawab. 

2. Guru melakukan umpan balik dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

materi yang belum dipahami. 

3. Guru memberikan refleksi  hasil pembelajaran. 

4. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru 

5. Guru memberikan tindak lanjut terhadap hasil yang 

diperoleh siswa berupa remidial atau pengayaan 

6. Guru memberikan pekerjaan rumah dan 

menginformasikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnyayaitu pemantulan cahaya. 

7. Guru mengakhiri pembelajaran dengan do’a bersama. 

8. Guru mengucapkan salam 

20 menit 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

Media   : gambar 

Sumber : 

1. Standar isi KTSP 2006 

2. Standar proses 

3. Azmiyawati, Choiril, dkk. 2008. IPA 5 Salingtemas untuk Kelas V SD/MI. 

Jakarta: Pusat Pembukuan Depdiknas 

4. Dini, Munawar Khoil. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam 5 untuk SD/MI Kelas 

V. Jakarta: Pusat Pembukuan Depdiknas 

5. Priyono, Amin, dkk. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam Jilid 5 untuk SD dan 

MI Kelas V. Jakarta: Pusat Pembukuan Depdiknas 

 

I. Penilaiaan 

1. Prosedur 

 Tes akhir  : Lembar evaluasi 

2. Teknik penilaian   

 Penilaian kognitif : Tes (tertulis) 
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 Penilaian afektif  : Non tes (pengamatan/observasi sikap disiplin, 

tanggung jawab, percaya diri) 

3. Instrumen penilaian :  Soal evaluasi dan pedoman penilaian 

 

 

                   Semarang, 26 April 2016 

 

     Guru Kelas V      Peneliti 

       
Woro Ismiyati, S.Pd.            Lu’luatuz Zakiyah 

NIP. 196601222006042005           NIM. 1401412093 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Tawang Mas 02 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : V (Lima)/ 2 (Dua) 

Alokasi Waktu : 3 X 35 menit (1x pertemuan) 

Pertemuan ke- : 2 (dua) 

 

A. Standar Kompetensi 

6.Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya/model 

B. Kompetensi Dasar 

6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

6.1.4 Mengidentifikasi sifat-sifat bayangan pada cermin datar, dan cermin 

lengkung 

6.1.5 Menyebutkan contoh penerapan sifat-sifat cahaya dapat dipantulkan 

dalam kehidupan sehari-hari 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui percobaan mengenal sifat bayangan pada cermin datar, siswa 

dapat mengidentifikasi sifat-sifat bayangan cahaya pada cermin datar 

dengan tepat. 

2. Melalui percobaan mengenal sifat bayangan pada cermin cembung dan 

cermin cekung, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat bayangan cahaya 

padacermin lengkung denga benar. 

3. Melalui diskusi kelompok tentang sifat cahaya, siswa dapatmenyebutkan 

contoh sifat cahaya dapat dipantulkan dengan benar. 

Karakter yang diharapakan:   Disiplin (dicipline),  

 Tanggung jawab(responsibility) 

 Percaya diri (confidence) 

  

E. Materi Ajar 

Sifat cahaya dapat dipantulkan (terlampir) 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model : Konvensional 

Metode: Ceramah, tanya jawab 
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G. Langkah Kegiatan 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan 

a. Kegiatan Pra- Pembelajaran 

1. Guru mengucapkan salam 

2. Guru mengkondisikan siswa untuk duduk rapi dan 

tidak gaduh 

3. Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin 

doa bersama 

4. Guru melakukan presensi siswa 

5. Guru menyiapkan media dan sumber belajar 

penunjang 

b.  Kegiatan Awal 

1. Guru memberikan motivasi dengan 

mengajaksiswa menyanyikan lagu “cahaya” 

Cahaya 

(Nada lagu “Suwe Ora Jamu”) 

Ayo kawan semua 

Kita belajar cahaya 

Salah satu sifatnya 

Cahaya dipantulkan 

2. Guru memberikan apersepsi dengan bertanya 

jawab: 

“Anak-anak apakah kalian pernah bercermin di 

kaca spion motor?” 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai yaitu cahaya dapat dapat 

dipantulkan. 

15 menit 

Kegiatan Inti 

1. Guru memperlihatkan gambar mengenai sifat cahaya 

yang dapat dipantulkan melalui cermin datar dan 

cermin lengkung. (Eksplorasi) 

2. Guru meminta siswa untuk menyebutkan termasuk 

sifat dari cahaya yang mana dari gambar yang 

ditunjukkan. (Elaborasi) 

3. Guru menjelaskan materi mengenai sifat cahaya 

yang dapat dipantulkan beserta penerapannya. 

(Eksplorasi) 

4. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa 

mengenai sifat cahaya meerambat lurus, dan benda 

yang tergolong benda bening. (Eksplorasi) 

70 menit 
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5. Guru meminta siswa untuk menjelaskan sifat cahaya 

yang telah dijelaskan. (Elaborasi) 

6. Guru meminta siswa untuk menyebutkan peristiwa 

yang merupakan penerapan dari sifat dapat 

dipantulkan. (Elaborasi) 

7. Guru memberikan umpan balik terhadap jawaban 

siswa. (Konfirmasi) 

8. Guru memberikan penguatan dan motivasi untuk 

meningkatkan prestasi belajarnya. (Konfirmasi) 

Kegiatan 

Penutup 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang 

sudah dipelajarimelalui tanya jawab. 

2. Guru melakukan umpan balik dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

materi yang belum dipahami. 

3. Guru memberikan refleksi  hasil pembelajaran. 

4. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan 

guru 

5. Guru memberikan tindak lanjut terhadap hasil yang 

diperoleh siswa berupa remidial atau pengayaan 

6. Guru memberikan pekerjaan rumah dan 

menginformasikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnyayaitu pembiasan dan 

penguraian cahaya. 

7. Guru mengakhiri pembelajaran dengan do’a 

bersama. 

8. Guru mengucapkan salam 

20 menit 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

Media  : gambar 

Sumber: 

1. Standar isi KTSP 2006 

2. Standar proses 

3. Azmiyawati, Choiril, dkk. 2008. IPA 5 Salingtemas untuk Kelas V SD/MI. 

Jakarta: Pusat Pembukuan Depdiknas 

4. Dini, Munawar Khoil. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam 5 untuk SD/MI Kelas 

V. Jakarta: Pusat Pembukuan Depdiknas 

5. Priyono, Amin, dkk. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam Jilid 5 untuk SD dan 

MI Kelas V. Jakarta: Pusat Pembukuan Depdiknas 

6. Tarwoko, Edy dan Yani Muharomah. 2009. Mengenal Alam Sekitar 5 

untuk SD/MI Kelas V. Jakarta: Pusat Pembukuan Depdiknas 
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I. Penilaian 

1. Prosedur 

 Tes akhir  : Lembar evaluasi 

2. Teknik penilaian   

 Penilaian kognitif :  Tes (tertulis) 

 Penilaian afektif  : Non tes (pengamatan/observasi sikap disiplin, 

tanggung jawab, percaya diri) 

3. Instrumen penilaian :  Soal evaluasi dan pedoman penilaian 

 

 

Semarang, 29 April 2016 

 

     Guru Kelas V      Peneliti 

       
Woro Ismiyati, S.Pd.            Lu’luatuz Zakiyah 

NIP. 196601222006042005           NIM. 1401412093 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP) 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Tawang Mas 02 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : V (Lima)/2 (Dua) 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Pertemuan ke- : 3 (tiga) 

 

A. Standar Kompetensi 

6.Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya/model 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

6.1.6 Menyelidiki sifat-sifat cahaya yang dapat dibiaskan 

6.1.7 Membuktikan bahwa cahaya putih terdiri dari berbagai warna 

6.1.8 Menyebutkan contoh penerapan sifat cahaya dapat dibiaskan dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan gambar pensil dalam gelas, siswa dapat membuktikan 

sifat-sifat cahaya dapat dibiaskan dengan tepat. 

2. Melalui gambar spektrum cahaya, siswa dapat menunjukkan bukti bahwa 

cahaya putih terdiri dari berbagai warna dengan benar. 

3. Melalui tanya jawab tentang sifat cahaya, siswa dapatmenyebutkan contoh 

penerapan sifat cahaya yang dapat dibiaskan dalam kehidupansehari-hari 

dengan benar. 

Karakter yang Diharapakan: Disiplin (disipline),  

Tanggung jawab(responsibility) 

Percaya diri (confidence) 

E. Materi Ajar 

Sifat-sifat cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya putih terdiri atas berbagai 

warna (Terlampir) 

 

F. Model dan Metode  Pembelajaran 

Model : Konvensional 

Metode : Ceramah, tanya jawab 
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G. Langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan 

a. Kegiatan Pra- Pembelajaran 

1. Guru mengucapkan salam 

2. Guru mengkondisikan siswa untuk duduk rapi dan 

tidak gaduh 

3. Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa 

bersama 

4. Guru melakukan presensi siswa 

5. Guru menyiapkan media dan sumber belajar 

penunjang 

b.  Kegiatan Awal 

1. Guru memberikan motivasi dengan mengajaksiswa 

menyanyikan lagu “cahaya” 

Cahaya 

(Nada lagu “Becak”) 

Mari-marilah kawan 

Mengamati cahaya 

Melalui praktikum 

Tentukanlah sifatnya 

Apakah dibiaskan dan diuraikan 

Cahaya..cahaya.... 

mari belajar sifatnya 

2. Guru memberikan apersepsi dengan bertanya jawab: 

“Siapa yang pernah mengaduk air di dalam gelas 

seperti yang ada pada gambar ini?” 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai yaitu cahaya dapat dibiaskan dan diuraikan. 

10 menit 

Kegiatan Inti 

1. Guru memperlihatkan gambar mengenai sifat cahaya 

yang dapat dibiaskan dan diuraikan. (Eksplorasi) 

2. Guru meminta siswa untuk menyebutkan termasuk sifat 

dari cahaya yang mana dari gambar yang ditunjukkan. 

(Elaborasi) 

3. Guru menjelaskan materi mengenai sifat cahaya yang 

dapat dibiaskan dan diuraikan beserta penerapannya. 

(Eksplorasi) 

4. Guru melakukan tanya jawab (Eksplorasi) 

5. Guru meminta siswa untuk menjelaskan sifat cahaya yang 

telah dijelaskan. (Elaborasi) 

6. Guru meminta siswa untuk menyebutkan peristiwa yang 

merupakan penerapan dari sifat cahaya pembiasan dan 

penguraian. (Elaborasi) 

40 menit 
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7. Guru memberikan umpan balik terhadap jawaban siswa. 

(Konfirmasi) 

8. Guru memberikan penguatan dan motivasi untuk 

meningkatkan prestasi belajarnya. (Konfirmasi) 

Kegiatan 

Penutup 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang sudah 

dipelajarimelalui tanya jawab. 

2.  Guru melakukan umpan balik dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

materi yang belum dipahami. 

3.   Guru memberikan refleksi  hasil pembelajaran. 

4. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru 

5. Guru memberikan tindak lanjut terhadap hasil yang 

diperoleh siswa berupa remidial atau pengayaan 

6. Guru memberikan pekerjaan rumah dan 

menginformasikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnyayaitu membuat pelangi dan 

penerapannya. 

7. Guru mengakhiri pembelajaran dengan do’a bersama. 

8. Guru mengucapkan salam 

20 menit 

 

H. Media dan Sumber 

  Media    :  

  Gambar spektrum warna dan gelas 

  Sumber : 

1. Standar isi KTSP 2006 

2. Standar proses 

3. Azmiyawati, Choiril, dkk. 2008. IPA 5 Salingtemas untuk Kelas V SD/MI. 

Jakarta: Pusat Pembukuan Depdiknas 

4. Sulistyanto, Heri, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI Kelas 

5. Jakarta: Pusat Pembukuan Depdiknas 
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I. Penilaiaan 

a. Prosedur 

 Tes akhir  : Lembar evaluasi 

b. Teknik penilaian   

 Penilaian kognitif :  Tes (tertulis) 

 Penilaian afektif : Non tes (pengamatan/observasi sikap disiplin, 

tanggung jawab, percaya diri) 

c. Instrumen penilaian:  Soal evaluasi dan pedoman penilaian 

 

 

 Semarang, 3 Mei 2016 

 

     Guru Kelas V      Peneliti 

        
Woro Ismiyati, S.Pd.            Lu’luatuz Zakiyah 

NIP. 196601222006042005           NIM. 1401412093 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Tawang Mas 02 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : V (Lima)/2 (Dua) 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Pertemuan ke- : 4 

 

A. Standar Kompetensi 

1. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu 

karya/model 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

6.1.8 Membuat pelangi sederhana 

6.1.9 Menyebutkan contoh penerapa sifat cahaya yang dapat diuraikan 

dalam kehidupan sehari-hari 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui sebuah gambar matahari, siswa dapat membuat pelangi untuk 

membuktikan peristiwa penguraian cahaya dengan benar 

2. Melalui tanya jawab, sisiwa dapatmenyebutkan contoh penerapa sifat 

cahaya yang dapat diuraikan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 

Karakter yang Diharapakan:  Disiplin(disipline),  

Tanggung jawab(responsibility) 

Percaya diri (confidence) 

 

E. Materi Ajar 

Peristiwa penguraian cahaya dalam kehidupan sehari-hari (Terlampir) 

 

F. Model dan Metode  Pembelajaran 

Model  : Konvensional 

Metode : Ceramah, tanya jawab 
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G. Langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan 

a. Kegiatan Pra- Pembelajaran 

1. Guru mengucapkan salam 

2. Guru mengkondisikan siswa untuk duduk rapi dan 

tidak gaduh 

3. Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa 

bersama 

4. Guru melakukan presensi siswa 

5. Guru menyiapkan media dan sumber belajar 

penunjang 

b.  Kegiatan Awal 

a. Guru memberikan motivasi dengan mengajaksiswa 

menyanyikan lagu “pelangi” 

     Pelangi 

Pealngi-pelangi 

Alangkah indahmu 

Merah kuning hijau 

Di langit yang biru 

Pelukis mu agung 

Siapa gerangan 

Pelangi-pelangi 

Ciptaan Tuhan 

2. Guru memberikan apersepsi dengan bertanya jawab: 

“Anak-anak siapa yang pernah melihat pelangi?” 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai yaitu membuat pelangi sederhana dan 

penerapannya. 

10 menit 

Kegiatan Inti 

1. Guru memperlihatkan gambar mengenai pelangi 

(Eksplorasi) 
2. Guru meminta siswa untuk menyebutkan termasuk sifat 

dari cahaya yang mana dari gambar yang ditunjukkan. 

(Elaborasi) 
3. Guru menjelaskan materi mengenai sifat cahaya yang 

dapat diuraikan beserta penerapannya.  (Eksplorasi) 

4. Guru melakukan tanya jawab (Eksplorasi) 

5. Guru meminta siswa untuk menjelaskan sifat cahaya yang 

telah dijelaskan. (Elaborasi) 

6. Guru meminta siswa untuk menyebutkan peristiwa yang 

merupakan penerapan dari sifat cahaya penguraian. 

(Elaborasi) 
7. Guru memberikan umpan balik terhadap jawaban siswa. 

(Konfirmasi) 
8.  Guru memberikan penguatan dan motivasi untuk 

meningkatkan prestasi belajarnya. (Konfirmasi) 

40 menit 
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Kegiatan 

Penutup 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang sudah 

dipelajarimelalui tanya jawab. 

2. Guru melakukan umpan balik dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

materi yang belum dipahami. 

3. Guru memberikan refleksi  hasil pembelajaran. 

4. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru 

5. Guru memberikan tindak lanjut terhadap hasil yang 

diperoleh siswa berupa remidial atau pengayaan 

6. Guru memberikan pekerjaan rumah dan 

menginformasikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnyayaitu pemanfaatan cahaya dalam 

karya sederhana. 

7. Guru mengakhiri pembelajaran dengan do’a bersama. 

8. Guru mengucapkan salam 

20 menit 

 

 

H. Media dan Sumber 

  Media    :  

  Gambar pelangi  

  Sumber : 

1. Standar isi KTSP 2006 

2. Standar proses 

3. Azmiyawati, Choiril, dkk. 2008. IPA 5 Salingtemas untuk Kelas V SD/MI. 

Jakarta: Pusat Pembukuan Depdiknas 

4. Sulistyanto, Heri, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI Kelas 

5. Jakarta: Pusat Pembukuan Depdiknas 
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I. Penilaiaan 

1. Prosedur 

 Tes akhir  : Lembar evaluasi 

2. Teknik penilaian   

 Penilaian kognitif :  Tes (tertulis) 

 Penilaian afektif  : Non tes (pengamatan/observasi sikap disiplin, 

tanggung jawab, percaya diri) 

3. Instrumen penilaian :  Soal evaluasi dan pedoman penilaian 

 

 

Semarang, 7 Mei 2016 

 

     Guru Kelas V      Peneliti 

       
Woro Ismiyati, S.Pd.            Lu’luatuz Zakiyah 

NIP. 196601222006042005           NIM. 1401412093 
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Lampiran 1 

BAHAN AJAR 

 

Peristiwa Penguraian Cahaya dalam Kehidupan Sehari-hari 

 

Kalian tentu penah melihat pelangi di langit.Pelangi merupakan salah satu 

peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan penguraian 

cahaya. Pelangi biasanya dapat kita lihat pada saat hujan turun rintik-rintik. 

Warna pelangi sama halnya seperti warna spektrum cahaya yang terbentuk pada 

kegiatan yang telah kamu lakukan sebelumnya. Warna merah, jingga, kuning, 

hijau, biru, nila dan ungu pada pelangi berasal dari pembiasan dan penguraian 

cahaya putih matahari oleh bintik-bintik air hujan. 

 

Lampiran 2 

MEDIA PEMBELJARAN 

Gambar 
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Lampiran 3 

KISI-KISI SOAL 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA) 

Kelas / Semester      : V / II 

 

No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator Soal Jenis Soal Ranah Kognitif 
Nomor 

Soal 

1 6. Menerapkansifat-

sifatcahaya 

melaluikegiatanmemb

uat suatukarya/model 

6.1Mendeskripsi 

kan sifat-

sifatcahaya 

Sifat-sifat 

cahaya: 

6. peristiwa 

penguraian cahaya 

dalam kehidupan 

sehari-hari bukti 

sifat cahaya dapat 

diuraikan 

6.1.11 Membuat pelangi 

sederhana (C6) 

 

 

 

 

6.1.12 Menyebutkan 

contoh penerapan 

sifat cahaya yng 

dapat diuraiakan 

dalam kehidupan 

sehari-hari (C1) 

PG 

 

 

Uraian 

 

 

PG 

 

 

Uraian 

 

 

 

C1  

C1  

 

C1 

C1  

 

C2  

C2 

C2  

C4  

C2 

 

 

1 

4 

 

4, 5 

5 

 

2 

3 

5 

1, 2 

3 
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Lampiran 4 

SOAL EVALUASI 

 

A. Pilihan Ganda 

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

benar! 

 

1. Kita dapat membuat pelangi 

sederhana menggunakan alat..... 

a. alat penyemprot nyamuk 

b. tabung 

c. gelas kaca 

d. baskom 

2. Setelah hujan, kita dapat melihat 

pelangi karena adanya peristiwa.... 

a. Pembiasan cahaya 

b. Perambatan cahaya 

c. Penguraian cahaya 

d. Pemantulan cahaya 

3. Perhatikan pernyataan-pernyataan 

berikut! 

1. Pensil dalam gelas bersi air 

tampak bengkok 

2. Pelangi 

3. Dasar kolam tampak lebih 

dangkal 

4. Gelembung busa 

 

Peristiwa yang menunjukkan 

terjadinya peristiwa penguraian 

cahaya adalah... 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 4 

c. 1 dan 4 

d. 1, 2, dan 4 

4. Urutan warna pelangi yang tampak 

adalah.... 

a. Merah, kuning, jingga, hijau, 

biru, nila, ungu 

b. Merah, jingga, kuning, hijau, 

biru, nila, ungu 

c. Hijau, biru, nila, ungu, merah, 

kuning, jingga 

d. Jingga, kuning, hijau,biru, nila, 

ungu, merah 

5. Pelangi terjadi karena penguraian 

cahaya matahari oleh.... 

a. Atmosfer bumi 

b. Pergerakan awan 

c. Udara yang bergerak 

d. Butiran-butiran air hujan 

 

B. Uraian 

 Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Pernahkan kalian melihat pelangi? Bagaimana prose terjadinya pelangi? 

2. Apakah yang terjadi jika cahaya putih dijatuhkan pada prisma kaca? 

3. Sebutkan peristiwa yang membuktikan cahaya dapat diuraikan dalam 

kehidupan sehari-hari! 

4. Sebutkan alat dan bahan yang digunakan dalam membuktikan penguraian 

sifat cahaya! 

5. Sebutkan warna-warna yang menyusun warna putih! 
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Lampiran 5 

KUNCI JAWABAN 

 

A. Pilihan Ganda 

1. A 

2. C 

3. B 

4. B 

5. D 

 

B. Uraian 

1. Pernah. Pelangi terjadi karena proses dispersi cahaya. Pelangi terjadi jika 

titik-titik airdi angkasa terkena cahaya matahari. Titik-titik air itu akan 

menguraikancahaya matahari menjadi cahaya merah, jingga, kuning, hijau, 

biru, nila,dan ungu. 

2. Maka cahaya tersebut akan diuraikan menjadi beberapa warna. 

3. Pelangi 

4. Alat penyemprot yang sudah tidak terpakai, selang, prisma kaca, lampu 

senter, kertas putih, sedotan dan air sabun, air 

5. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. 
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Lampiran 7 

KRITERIA PENILAIAN 

 

I. Penilaian Aspek Kognitif 

Bentuk Soal Nomor soal Skor Maksimal 

Pilihan Ganda 1-5 10 

Uraian 

1 4 

2 4 

3 4 

4 4 

5 4 

Skor maksimal 30 

 

Nilai = Nilai PG + Nilai Uraian  x  10 

                             3 

Panduan Penilaian 

Pilihan Ganda  

Benar = skor 2 

Salah = skor 0 

Uraian  

Mendapatkan nilai 4 poin jika jawaban benar dan lengkap 

Mendapat nilai 3 poin jika jawaban benar dan kurang lengkap 

Mendapat nilai 2 poin jika jawaban kurang benar dan tidak lengkap 

Mendapat nilai 1 poin jika jawaban tidak benar dan tidak lengkap 

Mendapat nilai 0 poin jika tidak menjawab 

 

II. Penilaian Aspek Sikap 

Aspek 

Nilai  

4 

Sangat Baik 

3 

Baik 

2 

Cukup 

1 

Perlu Bimbingan 

Disiplin  Siswa datang diawal 

waktu dan menepati 

waktu diskusi  

Siswa tepat waktu dan 

menepati waktu 

diskusi 

Siswa tepat diawal 

waktu tetapi masih 

perlu diingatkan dalam 

manajemen waktu 

diskusi 

Siswa masih perlu 

diingatkan untuk 

datang tepat waktu 

dan menepati 

waktu diskusi 

Percaya Diri Berani mengemukakan 

pendapat dengan 

inisiatif sendiri 

Berani 

mengemukakan 

pendapat bila 

diberikan kempatan 

oleh guru 

Berani mengemukakan 

pendapat jika di tunjuk 

oleh guru 

Tidak berani 

mengemukakan 

pendapat 

Tanggung 

jawab 

Melaksanakan tugas 

dengan sangat baik 

Melaksanakan tugas 

dengan baik 

Masih perlu diingatkan 

untuk melaksanakan 

tugas dengan baik 

Belum mampu 

melaksanakan 

tugas dengan baik 
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LAMPIRAN 3.6 

KISI-KISI SOAL UJI COBA INSTRUMEN 

No 
Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator Soal Jenis Soal Ranah Kognitif Nomor Soal 

Tingkat 

Kesukaran 

1 6. Menerapkan 

sifat-sifat cahaya 

melalui kegiatan 

membuat suatu 

karya/model 

6.1 Mendeskripsi 

kan sifatsifat 

cahaya 

Sifat-sifat 

Cahaya 

 Menjelaskan pengertian 

sumber cahaya 

 

 Mengidentifikasi peristiwa 

cahaya menembus benda 

bening  

 

 Mengklasifikasikan benda 

yang termasuk sumber 

cahaya 

 

 Menjelaskan peristiwa 

pembiasan cahaya 

 

 

 

 Menjelaskan pengertian 

cahaya polikromatik 

 

 

 Menjelaskan contoh 

penerapan sifat cahaya 

merambat lurus 

 

 Menunjukkan contoh 

terjadinya peristiwa dispersi 

cahaya 

PG 

 

 

PG 

 

PG 

 

 

PG 

 

 

PG 

 

 

PG 

 

 

PG 

C1 

C2 

 

C2 

 

C2 

 

 

C2 

C2 

C1 

C1 

C2 

 

C2 

C2 

 

C1 

1 

33 

 

2  

 

3 

 

 

4 

10 

28, 35 

5 

20 

 

6 

18 

 

7 

Sedang 

Sukar 

 

Mudah 

 

Mudah 

 

 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Mudah 

 

Mudah 

Sedang 

 

Sedang 
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 Menyebutkan sifat 

bayangan pada cermin 

datar 

 

 Menunjukkan pemanfaatan 

penggunaan cermin 

cembung pada benda 

 

 Menyelidiki sifat cahaya 

melalui percobaan 

 

 Mengklasifikasikan alat 

yang memanfaatkan sifat 

cahaya dipantulkan 

 

 Menentukan sifat bayangan 

yang dibentuk cermin 

cembung 

 

 Menyebutkan contoh benda 

yang tembus dan tidak 

tembus cahaya 

 

 

 Menjelaskan peristiwa 

pemantulan 

 

 

 Menentukan sifat bayangan 

yang dibentuk cermin 

cembung 

 

 

PG 

 

 

PG 

 

 

PG 

 

 

PG 

 

PG 

 

PG 

 

 

PG 

 

 

 

PG 

 

PG 

C1 

 

 

C1 

 

 

C1 

C2 

 

C2 

 

C1 

 

C1 

 

 

C2 

C1 

C1 

 

C2 

 

C1 

8, 44 

 

 

9 

 

 

11, 29,  

41 

 

12 

 

32 

 

13, 39 

 

 

15 

16 

23, 27, 37 

 

14, 34 

 

17, 45 

Mudah 

 

 

Sedang 

 

 

Sedang, Sukar, 

Mudah 

 

Sedang 

 

Sedang 

 

Mudah 

 

 

Mudah 

Sedang 

Sedang 

 

Sukar, Sedang 

 

Sukar 
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 Menyebutkan urutan 

pelangi 

 

 Menjelaskan pengertian 

benda bening 

 

 Menunjukkan bentuk 

cermin cekung 

 

 Menganalisis alat yang 

memanfaatkan sifat cahaya 

(dipantulkan, dibiaskan, 

mermbat lurus) 

 

 Menganalisis persamaan 

sifat bayangan pada cermin 

cekung dan cembung 

 

 Menjelaskan pengertian 

spektrum cahaya 

 

 Menyebutkan pemanfaatan 

penggunaan cermin datar 

pada benda 

 

 

 Menentukan sifat bayangan 

yang dibentuk cermin 

cekung 

 

 Menyebutkan kecepatan 

rambat cahaya 

 

 

 

PG 

 

PG 

 

PG 

 

 

PG 

 

 

PG 

 

PG 

 

 

 

PG 

 

PG 

PG 

 

 

 

C1 

 

C1 

 

C4 

 

 

C4 

 

 

C1 

 

C1 

 

 

 

C1 

 

C1 

C1 

 

 

 

19, 26 

 

22 

 

21, 50 

 

 

25 

 

 

31 

 

30 

 

 

 

24 

 

36 

38 

46  

 

 

Mudah, Sedang 

 

Sukar 

 

Sedang, Sukar 

 

 

Sedang 

 

 

Sedang 

 

Sedang 

 

 

 

Sedang 

 

Sedang 

Sedang 

Sedang 
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 Menjelaskan sifat bayangan 

semu dan nyata 

 

 Mengidentifikasi peristiwa 

pemantulan cahaya 

 

 Mengidentifikasi peristiwa 

penguraian cahaya 

 

 Menyebutkan arti lain dari 

teleskop 

 

 Menjelaskan fungsi lensa 

cembung pada kamera 

 

 Menyebutkan sifat 

bayangan pada kamera 

lensa 

 

 Menyebutkan contoh 

penerapan sifat cahaya 

dapat merambat lurus, dan 

menembus benda bening 

dalam kehidupan sehari-

hari 

 

 Mengidentifikasi sifat-sifat 

bayangan cahaya pada 

cermin datar, dan cermin 

lengkung 

 

 Menyelidiki sifat-sifat 
cahaya menembus benda 

PG 

 

PG 

 

 

PG 

 

PG 

 

PG 

 

 

Uraian  

 

 

 

Uraian  

 

 

Uraian 

 

Uraian 

 

C2 

 

C2 

C1 

 

C1 

 

C2 

 

C1 

 

 

C1 

 

 

 

C1 

C3 

 

C2 

 

C4 

C1 

40 

 

43 

49 

 

42 

 

47 

 

48 

 

 

1 

 

 

 

2 

9 

 

3 

 

4 

10 

Sedang 

 

Sedang 

 

 

Sedang 

 

Sukar 

 

Sukar 

 

 

Mudah  

 

 

 

Mudah 

Mudah 

 

Mudah 

 

Sedang 

Mudah 
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bening 

 

 Menyebutkan contoh 

penerapan sifat cahaya 

dapat dibiaskan dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

 Membuktikan bahwa 

cahaya putih terdiri dari 

berbagai warna  

 

 Menyebutkan contoh 

penerapan sifat cahaya yng 

dapat diuraiakan dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

 Menyebutkan contoh 

penerapan sifat cahaya 

dapat dapat dipantulkan 

dalam kehidupan sehari-

hari 

 

 

Uraian 

 

 

Uraian 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

C1 

 

 

C4 

C2 

 

 

C1 

 

 

5 

 

 

6 

8 

 

 

7 

 

 

Mudah 

 

 

Sedang 

Sedang 

 

 

Sedang 
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LAMPIRAN 3.7 

SOAL UJI COBA 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Materi   : Sifat-sifat Cahaya dan Penerapannya 

Kelas/Semester  : V/2 

Waktu   : 90 menit 

 

A. Pilihan Ganda 

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

benar! 

1. Benda yang mampu memancarkan 

cahaya disebut.... 

a. Spektrum cahaya 

b. Bolam cahaya 

c. Sumber cahaya 

d. Benda bening 

2. Gelas bening dapat ditembus oleh 

cahaya. Hal ini menunjukkan bahwa 

cahaya memiliki sifat..... 

a. Memantulkan cahaya 

b. Membiaskan cahaya 

c. Menguraikan cahaya 

d. Menembus benda bening 

3. Perhatikan benda-benda di bawah 

ini! 

1. Matahari 

2. Batu baterai 

3. Generator 

4. Dinamo 

5. Lampu  

Dari beberapa benda tersebut 

manakah yang termasuk sumber 

cahaya..... 

a. Matahari dan generator 

b. Batu baterai dan lampu 

c. Matahari dan lampu 

d. Generator dan lampu 

 

4. Kita dapat melihat dasar kolam renang 

yang terlihat dangkal, karena cahaya 

memiliki sifat.... 

a. Dipantulkan 

b. Dibiaskan 

c. Di uraikan 

d. Merambat lurus 

5. Cahaya yang terdiri dari berbagai 

macam warna cahaya disebut.... 

a. Cahaya bias 

b. Cahaya polikromatik 

c. Cahaya monokromatik 

d. Cahaya pantul 

6. Berikut ini yang merupakan peristiwa 

cahaya merambat lurus yaitu..... 

a. Terjadinya pelangi saat hujan 

b. Pensil tampak patah dalam air 

jernih 

c. Rambatan cahaya ketika 

menyalakan senter 

d. Memantulkan cahaya pada 

cermin 

7. Dispersi cahaya dapat ditunjukkan 

dengan adanya peristiwa........ 

a. Bayangan pada spion 

b. Pensil yang terlihat patah di 

dalam gelas 

c. Terjadinya pelangi 

d. Elang bisa melihat ikan yang ada 

di dalam air 
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8. Jarak antara bayangan dan benda 

yang berada di depan cermin datar 

yaitu.... 

a. Sama 

b. Lebih dekat 

c. Lebih jauh 

d. Berbeda 

9. Cermin yang digunakan pada spion 

motor adalah cermin..... 

a. Datar 

b. Cekung 

c. Cembung 

d. Rias 

10. Apabila cahaya merambat dari air 

menuju ke udara, maka cahaya 

akan dibiaskan dengan arah.... 

a. Sejajar garis normal 

b. Mendekati garis normal 

c. Menjauhi garis normal 

d. Berlawanan arah dengan garis 

normal 

11. Percobaan di bawah ini 

menunjukkan bahwa cahaya 

memiliki sifat.... 

 
a. Cahaya dapat dipantulkan 

b. Cahaya dapat merambat lurus 

c. Cahaya dapat dibiaskan 

d. Cahaya dapat diuraikan 

 

12. Perhatikan pernyataan berikut! 

1. Kaleidoskop 

2. Lampu senter 

3. Periskop  

4. Pemasangan genting kaca 

  Dari beberapa peralatan di atas 

yang merupakan alat dengan 

pemanfaatan sifat cahaya 

dipantulkan adalah nomor..... 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 4 

d. 1 dan 4 

13. Matahari merupakan sumber 

cahaya. Hal tersebut karena....  

a. Memancarkan cahaya redup 

b. Memancarkan cahaya dengan 

bantuan bulan 

c. Memancarkan cahaya terang 

d. Memancarakan cahaya sendiri 

14. Perhatikan sifat-sifat di bawah ini! 

1. Maya          4.diperbesar  

2. Nyata           5.tegak  

3. Diperkecil    6.terbalik 

Sifat bayangan yang dibentuk oleh 

cermin cembung ditunjukkan 

pada... 

a. 1,5,dan 3 

b. 2,3,dan 6 

c. 2,4,dan 5 

d. 1,4,dan 3 

15. Bayangan yang terlihat pada air 

yang bergelombang merupakan 

contoh dari pemantulan .... 

a. Terbalik 

b. Teratur 

c. Sejajar 

d. Difus 

16. Di bawah ini merupakan benda 

yang tidak tembus cahaya, 

kecuali.... 

a. Air jernih 

b. Batu 

c. Kayu 

d. Kertas 
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17. Jika benda dekat dengan cermin 

cekung, maka bayangan benda 

yang terbentuk bersifat.... 

a. Nyata, tegak, diperkecil 

b. Nyata, terbalik, diperbesar 

c. Maya, tegak, diperbesar 

d. Maya, terbalik, diperkecil 

18. Pemantulan yang terjadi apabila 

cahaya mengenai permukaan kasar 

atau tidak rata disebut.... 

a. Pemantulan difus 

b. Pemantulan teratur 

c. Pemantulan datar 

d. Pemantulan lurus 

19. Urutan warna pelangi yang tampak 

adalah..... 

a. Merah, kuning, jingga, hijau, 

biru, nila, ungu 

b. Merah, jingga, kuning, hijau, 

biru, nila, ungu 

c. Hijau, biru, nila, ungu, merah, 

kuning, jingga 

d. Jingga, kuning, hijau,biru, nila, 

ungu, merah 

20. Perhatikan gambar berikut! 

 
  Pada gambar tersebut 

menunjukkan peristiwa cahaya.... 

a. Mengalami pemantulan 

b. Mengalami pembiasan 

c. Marambat lurus 

d. Mengalami penguraian 

21. Benda yang dapat ditembus oleh 

cahaya yaitu benda.... 

a. Benda tipis 

b. benda gelap 

c. Benda bening 

d. Benda tebal 

22. Gambar yang menunjukkan cermin 

cekung adalah.... 

a.  

 
b.  

 
c.  

 
d.  

 
23. Berikut ini ada beberapa peristiwa 

antara lain: 

1) Terjadi gerhana 

2) Terjadi pelangi 

3) Terjadinya malam hari 

Peristiwa akibat cahaya yang 

merambat lurus yaitu …. 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 3 

c. 1 dan 3 

d. 1, 2 dan 3 

24. Alat yang digunakan oleh tukang 

reparasi jam tangan untuk melihat 

bagian mesin yang rusak yaitu.... 

a. Periskop 

b. Mikroskop   

c. Teleskop 

d. Lup 

25. Semu dan tegak adalah sifat 

bayangan pada cermin.... 

a. Cekung dan cembung 

b. Cekung dan datar 

c. Cembung dan datar 

d. Cekung, cembung, dan datar 
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26. Benda yang dapat meneruskan 

sebagian cahaya yang mngenai 

benda tersebut disebut..... 

a. Benda bening 

b. Benda tembus cahaya 

c. Benda gelap 

d. Benda hitam 

27. Pemantulan tidak teratur juga 

disebut sebagai pemantulan.... 

a. Bias 

b. Datar 

c. Lurus 

d. Baur 

28. Pembelokan arah cahaya biasa 

disebut dengan... 

a. Difus 

b. Pemantulan baur 

c. Pembiasan cahaya 

d. Cahaya pantul 

29. Cermin datar dimanfaatkan pada 

benda.... 

a. Lampu spion 

b. Kaca pembesar 

c. Lampu sorot 

d. Cermin rias 

30. Perpaduan warna-warna yang 

membentuk cahaya putih adalah.... 

a. Dispersi 

b. Spektrum 

c. Pelangi 

d. Pembiasan 

31. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
 Gambar di atas menunjukkan 

peristiwa.... 

 

a. Pemantulan cahaya   

b. Pembiasan cahaya 

c. Perambatan cahaya 

d. Pertautan cahaya 

32. Sifat yang ditunjukkan dari cermin 

cekung adalah.... 

a. Memantulkan cahaya 

b. Membiaskan cahaya 

c. Menyebarkan cahaya 

d. Mengumpulkan cahaya 

33. Pemantulan teratur terjadi apabila 

cahaya mengenai bagian 

permukaan yang... 

a. Kasar 

b. Tidak rata 

c. Licin 

d. Bergelombang 

34. Berikut ini merupakan sifat 

bayangan pada cermin cembung, 

kecuali.... 

a. Nyata 

b. Tegak 

c. Diperkecil 

d. Maya 

35. Peristiwa perubahan atau 

pembelokan arah berkas cahaya 

dari suatu zat ke zat lain disebut... 

a. Berkas cahaya 

b. Pemantulan cahaya 

c. Sumber cahaya 

d. Pembiasan cahaya 

36. Cahaya dapat diserap dengan 

kecepatan rambat cahaya..... 

a. 100.000 km/detik 

b. 300.000 km/detik 

c. 400.000 km/detik 

d. 500.000 km/detik 
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37. Besarnya sudut yang datang sama 

dengan..... 

a. Sudut pantul 

b. sudut normal 

c. Sudut bias 

d. Sudut rambat 

38. Bayangan yang tidak dapat 

ditangkap oleh layar disebut.... 

a. Bayangan tegak 

b. Bayangan semu 

c. Bayangan nyata 

d. Bayangan sejati 

39. Di bawah ini merupakan benda 

tembus cahaya, kecuali.... 

a. Kaca   

b. Kardus 

c. Cermin 

d. Air    

40. Siang hari Sinta berjalan-jalan, 

Sinta melihat bayangan gelap yang 

menyerupai dirinya ada di tanah. 

Hal tersebut membuktikan bahwa.. 

a. Cahaya dapat diuraikan 

b. Cahaya dpat dibiaskan 

c. Cahaya dapat merambat lurus 

d. Cahaya dapat dipantulkan 

41. Pataurutan cahaya yang tampak 

pada pelangi setelah warna hijau 

adalah warna.... 

a. Kuning 

b. Biru 

c. Nila 

d. Jingga 

42. Ukuran besar dan tinggi suatu benda 

akan sama dengan ukuran benda 

aslinya, merupakan sifat bayangan .. 

a. Cermin cembung 

b. Cermin cekung 

c. Cermin datar 

d. Cermin rangkap 

43. Perhatikan pernyataan-pernyataan 

berikut! 

1. Pensil dalam gelas bersi air 

tampak bengkok 

2. Pelangi 

3. Dasar kolam tampak lebih 

dangkal 

4. Gelembung busa 

 Peristiwa yang menunjukkan 

terjadinya peristiwa penguraian 

cahaya adalah... 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 4 

c. 1 dan 4 

d. 1, 2, dan 4 

44. Teleskop sering disebut sebagai.... 

a. Teropong bumi 

b. Teropong bulan 

c. Teropong bintang 

d. Teropong panggung 

45. Untuk membuktikan cahaya dapat 

diuraikan, dapat dilakukan 

percobaan.... 

a. Berhias di depan spion 

b. Melihat kolam yang telihat 

dangkal 

c. Membuat cakram warna 

d. Memasukkan pensil ke dalam 

gelas 

46. Bayangan yang terjadi di luar 

cermin tetapi dapat ditangkap oleh 

layar disebut bayangan.... 

a. Banyangan nyata 

b. Banyangan semu 

c. Bayangan maya 

d. Banyangan normal 

47. Pada kamera lensa cembung 

berfungsi untuk.... 

a. Memantulkan cahaya 

b. Membiaskan cahaya 



246 
  

 

c. Memudarkan cahaya 

d. Meneruskan cahaya 

48. Pada kamera lensa membentuk 

bayangan benda pada film. 

Bayangan tersebut bersifat..... 

a. Maya, tegak 

b. Maya, terbalik 

c. Nyata, tegak 

d. Nyata, terbalik 

49. Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar pelangi tersebut 

menunjukkan bahwa cahaya 

putih.... 

 

a. Dapat dipantulkan 

b. Dapat merambat lurus 

c. Dapat dibiaskan 

d. Dapat diuraikan 

50. Perhatikan alat-alat di bawah ini! 

1. Mikroskop 

2. Teleskop 

3. Periskop 

4. Lup 

5. OHP 

6. Kaleidoskop 

  Dari beberapa alat optik di atas, 

yang memanfaatkan sifat cahaya di 

pantulkan adalah nomor.... 

a. 1, 2, dan 3 

b. 2, 4, dan 6 

c. 3, 5, dan 6 

d. 1, 4, dan 5 

 

B. Uraian 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Berikan 4 contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan sifat cahaya 

merambat lurus! 

2. Sebutkan sifat-sifat bayangan yang dibentuk pada cermin cembung! 

3. Berikan 4 contoh benda bening yang dapat dilalui cahaya 

4. Pada siang hari, Adi berdiri di dekat kolam ikan. Ia melihat dasar 

kolamterlihat dangkal. Padahal, sesungguhnya kolam itu cukup dalam. Hal 

apa yang menyebabkan ini terjadi?  

5. Cahaya matahari yang kita lihat sebagai cahaya putih, sebenarnya terdiri dari 

bermacam-macam warna. Warna apa saja yang membentuk cahaya putih 

matahari itu? 

6. Pernahkan kalian melihat pelangi? Bagaimana proses terjadinya pelangi? 

7. Sebutkan alat-alat optik yang memanfaatkan sifat cahaya memantulkan! 

8. Sebutkan peristiwa yang membuktikan cahaya dapat diuraikan dalam 

kehidupan sehari-hari! 

9. Bagaimanakah sifat bayangan benda saat letak benda jauh dari cermin 

cekung? 

10. Sebutkan 3 contoh peristiwa yang merupakan pembiasan cahaya dalam 

kehidupan sehari-hari! 



247 
  

 

LAMPIRAN 3.8 

KUNCI JAWABAN 

A. Pilihan Ganda 

1.  C 11. B 21. C 31. B 41. B 

2. D 12. B 22. A 32. D 42. C 

3. C 13. D 23. C 33. C 43. B 

4. B 14. A 24. D 34. A 44. C 

5. B 15. D 25. A 35. D 45. C 

6. C 16. A 26. A 36. B 46. A 

7. C 17. C 27. D 37. A 47. B 

8.  A 18. A 28. C 38. B 48. D 

9. C 19. B 29. D 39. B 49. D 

10. C 20. C 30. B 40. C 50. C 

 

B. Uraian 

1. Sorot cahaya mobil, sinar matahari yang menembus celah genting, 

cahaya yang menembus kaca rumah, cahaya senter. 

2. Maya, tegak, dan diperkecil 

3. Kaca, air jernih, plastik, gelas bening, mika bening, dll 

4. Hal tersebut terjadi karena proses pembiasan cahaya. Hal ini terjadi 

karena adanya peristiwa pembelokan arah cahaya. Rambatan cahaya 

yang masuk ke dalam kolam air berubah arah, sehingga terlihat arah 

cahaya tersebut dibelokkan. 

5. Merah, jingga, kunung, hijau, biru, nila, ungu 

6. Pernah. Pelangi terjadi karena proses dispersi cahaya. Pelangi terjadi jika 

titik-titik airdi angkasa terkena cahaya matahari. Titik-titik air itu akan 

menguraikancahaya matahari menjadi cahaya merah, jingga, kuning, 

hijau, biru, nila,dan ungu. 

7. Maya, tegak, dan diperkecil 

8. Periskop, Kaleidoskop, OHP 

9. Jika letak benda jauh dari cermin cekung maka bayangan yang terbentuk 

nyata dan terbalik. Bayangan nyata disini merupakan bayangan yang 

terjadi di luar cermin, tetapi dapat dibentuk oleh layar. 

10. Kolam renang yang terlihat dangkal, jalan raya yang beraspal pada siang 

hari terlihat berair, pada dasar sungai yang airnya jernih. Dasar sungai 

terlihat lebih dangkaldari yang sebenarnya. 
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LAMPIRAN 3.9 

PERHITUNGAN VALIDITAS SOAL UJI COBA  

a. Uji Validitas Soal Pilihan Ganda 

      
    𝑡

 𝑡
√
 

 
 

      =  koefisien point biserial 

Mp =  mean dari skor subyek yang menjawab benar item yang dicari 

korelasinya dengan tes 

Mt  =  mean skor total (skor rata-rata dari seluruh pengikut tes) 

St =  standar deviasi skor total 

P =  proporsi subyek yang menjawab benar item tersebut 

Q =  1-p 

Peneliti memberikan contoh perhitungan pada soal no. 1, untuk soal no. 2 

dan seterusnya di hitung dengan cara yang sama. 

 

No Butir soal no.1 (X) Skor total (Y) Y² Xy 

1 1 43 1849 43 

2 1 39 1521 39 

3 1 40 1600 40 

4 1 41 1681 41 

5 1 42 1764 42 

6 1 34 1156 34 

7 0 22 484 0 

8 1 29 841 29 

9 1 18 324 18 

10 1 41 1681 41 

11 1 21 441 21 

12 1 33 1089 33 

13 0 29 841 0 

14 1 32 1024 32 

15 1 37 1369 37 

16 1 28 784 28 

17 0 33 1089 0 

18 1 39 1521 39 

19 1 31 961 31 

20 0 20 400 0 

21 1 30 900 30 

22 1 34 1156 34 

23 0 28 784 0 

24 0 16 256 0 
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25 1 32 1024 32 

26 0 20 400 0 

27 1 25 625 25 

28 0 25 625 0 

29 1 26 676 26 

30 0 10 100 0 

Jumlah 21 898 28966 695 

 

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh: 

   
   𝑙𝑎       𝑡 𝑡𝑎𝑙  𝑎    𝑒  𝑎 𝑎   𝑒 𝑎   𝑎 𝑎     

 𝑎  𝑎   𝑎     𝑎  𝑎    𝑒  𝑎 𝑎   𝑒 𝑎   𝑎 𝑎     
 

        =
   

  
 

  = 33,095 

 𝑡  
   𝑙𝑎       𝑡 𝑡𝑎𝑙 

 𝑎  𝑎   𝑎     𝑎 
 

           = 
   

  
 

        =29,93  

  
   𝑙𝑎        𝑎    𝑒  𝑎 𝑎   𝑒 𝑎   𝑎 𝑎      

 𝑎  𝑎   𝑎     𝑎 
 

        = 
  

  
 = 0,7 

Q = 1-p 

 = 1- 0,7 

 = 0,3 

      𝑡   √
      

(   )

  

 

  
 = 8,4809 

    rpbis = 
            

      
√
   

   
 

  = 0,569 

    Pada α = 5% dengan n = 30 diperoleh rtabel = 0,361 

    Dari perhitungan butir no. 1 tersebut, rpbis> rtabel, maka soal no. 1 dinyatakan    

valid. 
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Perhitungan Uji Validitas Soal Pilihan Ganda 
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Hasil perhitungan uji validitas soal pilihan ganda sebagai berikut: 

No r pbi r tabel Kriteria  No r pbi r tabel Kriteria 

 1           0,5695 0,361 Valid 26 -0,16 0,361 Tidak valid 

2 0,4231 0,361 Valid 27 0,3863 0,361 Valid 

3 0,5738 0,361 Valid 28 0,532 0,361 Valid 

4 0,5009 0,361 Valid 29 -0,196 0,361 Tidak valid 

5 0,3626 0,361 Valid 30 0,4151 0,361 Valid 

6 0,4183 0,361 Valid 31 0,5266 0,361 Valid 

7 0.587 0,361 Valid 32 0,46707 0,361 Valid 

8 0,471 0,361 Valid  33 -0,134 0,361 Tidak valid 

9 0,604 0,361 Valid  34 0,3894 0,361 Valid 

10 0,4589 0,361 Valid  35 0,403 0,361 Valid 

11 0,3722 0,361 Valid  36 0,464 0,361 Valid 

12 0,4697 0,361 Valid  37 0,406 0,361 Valid 

13 0,1819 0,361 Tidak valid  38 0,387 0,361 Valid 

14 0,46 0,361 Valid  39 0,46 0,361 Valid 

15 0,2175 0,361 Tidak valid  40 0,438 0,361 Valid 

16 0,655 0,361 Valid  41 0,04233 0,361 Tidak valid 

17 0,41 0,361 Valid  42 0,478 0,361 Valid 

18 0,441 0,361 Valid  43 0,557 0,361 Valid 

19 0,386 0,361 Valid  44 -0,154 0,361 Tidak valid 

20 0,4365 0,361 Valid  45 0,391 0,361 Valid 

21 0,45 0,361 Valid  46 0,535 0,361 Valid 

22 0,02461 0,361 Tidak valid  47 -0,1019 0,361 Tidak valid 

23 0,3894 0,361 Valid  48 0,423 0,361 Valid 

24 0,424 0,361 Valid  49 0,469 0,361 Valid 

25 0,07 0,361 Tidak valid  50 0,391 0,361 Valid 
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b. Uji Validitas Soal Uraian 

Rumus : 

rxy = 
     (  )(  )

√*     (  ) +*     (  ) +
 

Keterangan: 

rxy= koefisisen korelasi item total 

X = skor item yang dicari validitasnya 

Y = skor total 

N = banyaknya subjek 

Apabila thitung>ttabel maka butir soal valid. 

Peneliti memberikan contoh perhitungan pada soal no. 1, untuk soal no. 2 dan     

seterusnya di hitung dengan cara yang sama. 

 

No Butir soal no.1 (X) x² Skor total (Y) Y² Xy 

1 4 16 37 1369 148 

2 4 16 36 1296 144 

3 4 16 36 1296 144 

4 4 16 34 1156 136 

5 4 16 36 1296 144 

6 3 9 32 1024 96 

7 4 16 22 484 88 

8 4 16 33 1089 132 

9 4 16 20 400 80 

10 4 16 30 900 120 

11 4 16 26 676 104 

12 4 16 35 1225 140 

13 2 4 24 576 48 

14 4 16 36 1296 144 

15 4 16 36 1296 144 

16 3 9 30 900 90 

17 3 9 32 1024 96 

18 3 9 34 1156 102 

19 4 16 27 729 108 

20 4 16 29 841 116 

21 4 16 33 1089 132 

22 4 16 34 1156 136 

23 4 16 35 1225 140 
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24 3 9 27 729 81 

25 4 16 23 529 92 

26 4 16 35 1225 140 

27 4 16 34 1156 136 

28 4 16 28 784 112 

29 4 16 34 1156 136 

30 2 4 23 529 46 

Jumlah 111 421 931 29607 3475 

 

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh :  

rxy  = 
     (  )(  )

√*     (  ) +*     (  ) +
 

 = 
                   

√*          (   )  +*            (   )  +
 

 = 
             

√*            +*              +
 

 = 
   

√(   )(     )
 

 = 
   

√       
 

 = 
   

        
 

 = 0,4347 

Dari hasil perhitungan diketahui thitung  = 0,4347.  

Karena thitung > ttabel maka dapat disimpulkan bahwa butir soal nomer 1 valid. 

 

Hasil perhitungan uji validitas soal uraian sebagai berikut: 

 

No r xy r tabel Kriteria 

 1           0,4347 0,361 Valid 

2 0,2724 0,361 Tidak Valid 

3 -0,1509 0,361 Tidak Valid 

4 0,44404309 0,361 Valid 

5 0,75260889 0,361 Valid 

6 0,581509 0,361 Valid 

7 0,4879 0,361 Valid 

8 0,534924 0,361 Valid 

9 0,88330307 0,361 Valid 

10 0,670011 0,361 Valid 
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Perhitungan Validitas Soal Uraian 
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LAMPIRAN 3.10 

PERHITUNGAN UJI RELIABILITAS SOAL UJI COBA 

 

a. Uji Reliabilitas Soal Pilihan Ganda 

    = .
 

   
/ .

   ∑  

  
/ 

(Arikunto, 2013:115) 

Keterangan : 

r11 :  relialibilitas instrumen 

n :  banyaknya butir soal 

  :  proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal 

  :  proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal 

S :  standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar varians   

 Jika r11> rtabelmaka butir soal tersebut reliabel. 

 Peneliti mengambil contoh untuk p dan q diambil dari nomor 1. 

 Diketahui: 

 N = 30 

   
                                         

               
 

     = 
  

  
 = 0,7 

 q = 1-p 

    = 1- 0,7  

= 0,3 

 pq = 0,7 x 0,3 = 0,21 

             (jumlah seluruh pq untuk 50 soal) 
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      𝑡   √
      

(   )

  

 

  
 = 8,4809 

     S² = (8,4809)² = 71,925 

 r 11 = .
 

   
/ .

   ∑  

  
/ 

         = .
  

    
/ .

              

      
/ 

           = (1,034) (0,8693) 

       = 0,89 

     Pada α = 5% dengan n = 30 diperoleh rtabel = 0,361 

Dari perhitungan butir no. 1 tersebut, rhitung > rtabel, maka soal no. 1 dinyatakan 

reliabel. Angka tersebut mengartikan bahwa reliabilitas instrumen adalah baik.  
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Perhitungan Uji Reliabilitas Soal Pilihan Ganda 
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b. Uji Reliabilitas Soal Uraian 

 Peneliti melakukan perhitungan uji reliabilitas soal uraian menggunakan 

program SPSS versi 20 dengan cara Analyze-Scale-Reliability Analyze. 

Hasil perhitungan diperoleh: 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,734 10 

  Nilai Conbach’s Alpha menunjukkan angka sebesar 0,734. Angka tersebut 

mengartikan bahwa instrumen tersebut reliabel dan baik. 
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LAMPIRAN 3.11 

PERHITUNGAN UJI TARAF KESUKARAN SOAL UJI COBA 

 

a. Uji Taraf Kesukaran Soal Pilihan Ganda 

Rumus:   

   
 

  
 

(Arikunto, 2013:223) 

Katerangan :  

P = indeks/taraf kesukaran untuk tiap soal 

B = banyaknya siswa yang benar setiap butir soal 

Js = banyaknya siswa yang memberikan jawaban soal 

Kriteria indeks kesukaran soal yang dipakai yakni sebagai berikut. 

P 0,00 sampai 0,30 = soal kategori sukar 

P 0,31 sampai 0,70 = soal kategori sedang 

P 0,71 sampai 1,00 = soal kategori mudah 

Perhitungan : 

Peneliti memberikan contoh perhitungan pada nomor 1, untuk nomor 

selanjutnya dihitung dengan cara yang sama. 

       
 

  
 

= 
  

  
 

= 0,7 

Jadi, indeks kesukaran soal nomer 1 yaitu 0,7 termasuk dalam kriteria sedang. 
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Berikut ini hasil perhitungan taraf kesukaran soal pilihan ganda 

No P Kriteria  No P Kriteria 

1 0,7 Sedang 26 0,433 Sedang 

2 0,766 Mudah 27 0,433 Sedang 

3 0,9 Mudah 28 0,5667 Sedang 

4 0,7 Sedang 29 0,0333 Sukar 

5 0,6 Sedang 30 0,7 Sedang 

6 0,833 Mudah 31 0,7 Sedang 

7 0,7 Sedang 32 0,6333 Sedang 

8 0,8667 Mudah  33 0,1667 Sukar 

9 0,5667 Sedang  34 0,7 Sedang 

10 0,6333 Sedang  35 0,667 Sedang 

11 0,7 Sedang  36 0,467 Sedang 

12 0,667 Sedang  37 0,333 Sedang 

13 0,8667 Mudah  38 0,6 Sedang 

14 0,3 Sukar  39 0,7667 Mudah 

15 0,9667 Mudah  40 0,3667 Sedang 

16 0,633 Sedang  41 0,9667 Mudah 

17 0,3 Sukar  42 0,667 Sedang 

18 0,7 Sedang  43 0,633 Sedang 

19 0,733 Mudah  44 0,9667 Mudah 

20 0,9667 Mudah  45 0,3 Sukar 

21 0,5333 Sedang  46 0,7 Sedang 

22 0,1667 Sukar  47 0,1667 Sukar 

23 0,7 Sedang  48 0,233 Sukar 

24 0,7 Sedang  49 0,567 Sedang 

25 0,433 Sedang  50 0,3 Sukar 
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b. Uji Taraf Kesukaran Soal Uraian 

  ( 𝑎 𝑎   𝑒   𝑎 𝑎 )   
 𝑒𝑎 

      𝑎    𝑎𝑙  𝑎     𝑡𝑒𝑡𝑎  𝑎 
 

(Zulaiha, 2008:32) 

Katerangan :  

TK  : Taraf kesukaran 

Mean : Rata-rata skor siswa 

SM  : Skor maksimum 

Kriteria indeks kesukaran soal yang dipakai yakni sebagai berikut. 

P 0,00 sampai 0,30 = soal kategori sukar 

P 0,31 sampai 0,70 = soal kategori sedang 

P 0,71 sampai 1,00 = soal kategori mudah 

Bobot soal tertinggi adalah 4 

Skor maksimal adalah 120 

No Butir soal no.1  No Butir soal no.1 

1 4 16 3 

2 4 17 3 

3 4 18 3 

4 4 19 4 

5 4 20 4 

6 3 21 4 

7 4 22 4 

8 4 23 4 

9 4 24 3 

10 4 25 4 

11 4 26 4 

12 4 27 4 

13 2 28 4 

14 4 29 4 

15 4 30 2 

 

 

 

 

 



264 
  

 

Perhitungan : 

Peneliti memberikan contoh perhitungan pada nomor 1, untuk nomor 

selanjutnya dihitung dengan cara yang sama. 

     
    

             
 

 = 
   

   
 

= 0,933 

Jadi, indeks kesukaran soal nomer 1 yaitu 0,933 termasuk dalam kriteria 

mudah. 

 

Perhitungan Uji Taraf Kesukaran Soal Uraian 
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LAMPIRAN 3.12 

PERHITUNGAN UJI DAYA BEDA SOAL UJI COBA 

 

a. Uji Daya Beda Soal Pilihan Ganda 

  
  

  
 
  

  
 

Keterangan:  

D : daya beda 

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

BB : banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan 

benar 

JA : banyaknya peserta kelompok atas 

JB : banyaknya peserta kelompok bawah 

Klasifikasi daya pembeda yang digunakan adalah: 

D = 0,00 – 0,20 = jelek (poor) 

D = 0,21 – 0,40 = cukup (satistifactory) 

D = 0,41 – 0,70 = baik (good) 

D = 0,71 – 1,00 = baik sekali (excellent) 
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Berikut ini contoh perhitungan daya beda untuk soal no 1.  

No Butir soal no.1  No Butir soal no.1 

1 1 16 1 

2 1 17 0 

3 1 18 1 

4 1 19 0 

5 1 20 1 

6 1 21 1 

7 1 22 1 

8 1 23 0 

9 1 24 0 

10 1 25 1 

11 1  26 0 

12 1  27 0 

13 0  28 1 

14 1  29 0 

15 1  30 0 

Jmh 14  Jmh  7 

 
Kelas atas   Kelas bawah 

 

Jumlah jawaban benar pada nomor 1 adalah 21 

     
  

  
 
 

  
 

 = 0,933 – 0,4667 

 = 0,4667 

Dengan indeks taraf deskriminasi untuk no 1 (0,4667), bahwa angka tersebut 

menunjukkan klasifikasi baik.  

Untuk soal selanjutnya cara perhitungannya sama dengan cara perhitungan 

nomor 1. 
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Perhitungan Uji Daya Beda Soal Pilihan Ganda 

 

 

 Keterangan: Warna merah muda = kelas atas 

     Warna biru  = kelas bawah 
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Hasil Perhitungan Uji Daya Beda Soal Pilihan Ganda 

 

Daya 

Beda 

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

BA 0,933 0,933 1 0,933 0,8 0,933 0,933 1 0,8 0,8 0,8 0,867 0,933 0,533 1 0,867 0,4 

BB 0,467 0,6 0,667 0,467 0,4 0,667 0,467 0,733 0,333 0,467 0,533 0,467 0,8 0,2 0,933 0,4 0,13 

D 0,467 0,33 0,33 0,467 0,4 0,267 0,467 0,267 0,467 0,333 0,267 0,4 0,1333 0,333 0,067 0,467 0,27 

Ket Baik Cukup Cukup Baik  Cukup Cukup Baik Cukup Baik Cukup Cukup Cukup Jelek Cukup Jelek Baik Cukup 

 

Daya 

Beda 

No 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

BA 0,8 0,867 0,933 0,667 0,133 0,867 0,867 0,467 0,333 0,8 0,8 0 0,933 0,867 0,867 0,133 

BB 0,533 0,6 0,6 0,4 0,2 0,533 0,533 0,4 0,533 0,533 0,333 0,0667 0,467 0,533 0,4 0,2 

D 0,267 0,267 0,333 0,267 -0,067 0,333 0,333 0,067 -0,2 0,267 0,467 -0,067 0,467 0,33 0,467 -0,067 

Ket Cukup Cukup Cukup Cukup Dibuang Cukup Cukup Jelek Dibuang Cukup Baik Dibuang Baik Cukup Baik Dibuang 

 

Daya 

Beda 

No 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

BA 0,867 0,933 0,6 0,533 0,8 0,933 0,533 1 0,867 0,867 0,933 0,533 0,867 0,2 0,4 0,8 0,467 

BB 0,533 0,4 0,33 0,133 0,4 0,2 0,2 0,933 0,467 0,4 1 0,067 0,533 0,133 0,067 0,333 0,1333 

D 0,333 0,533 0,267 0,4 0,4 0,333 0,333 0,067 0,4 0,467 -0,067 0,467 0,333 0,067 0,333 0,467 0,333 

Ket Cukup Baik Cukup Cukup Cukup Cukup  Cukup Jelek Cukup Baik Dibuang Baik Cukup Jelek Cukup Baik Cukup 
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 Hasil perhitungan uji daya beda soal pilihan ganda 

No D Kriteria  No D Kriteria 

1           0,4667 Baik 26 -0,2 Dibuang 

2 0,337 Cukup 27 0,2667 Cukup 

3 0,333 Cukup 28 0,467 Baik 

4 0,4667 Baik 29 -0,0667 Dibuang 

5 0,4 Cukup 30 0,467 Baik 

6 0,2667 Cukup  31 0,333 Cukup 

7 0,467 Baik 32 0,46667 Baik 

8 0,2667 Cukup  33 -0,0667 Dibuang 

9 0,467 Baik  34 0,3333 Cukup 

10 0,3333 Cukup  35 0,5333 Baik 

11 0,2667 Cukup  36 0,267 Cukup 

12 0,4 Cukup  37 0,4 Cukup 

13 0,1333 Jelek   38 0,4 Cukup 

14 0,3333 Cukup   39 0,333 Cukup 

15 0,0667 Jelek  40 0,333 Cukup 

16 0,467 Baik  41 0,0667 Jelek 

17 0,267 Cukup  42 0,4 Cukup 

18 0,267 Cukup  43 0,467 Baik 

19 0,2667 Cukup  44 -0,067 Dibuang 

20 0,333 Cukup  45 0,4667 Baik 

21 0,267 Cukup  46 0,333 Cukup  

22 -0,0667 Dibuang  47 0,067 Jelek 

23 0,333 Cukup  48 0,333 Cukup 

24 0,333 Cukup  49 0,4667 Baik  

25 0,067 Jelek   50 0,333 Cukup 
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b.Uji Daya Beda Soal Uraian 

  
( 𝑎𝑡𝑎   𝑎𝑡𝑎  𝑒𝑙      𝑎𝑡𝑎 )  ( 𝑎𝑡𝑎   𝑎𝑡𝑎  𝑒𝑙       𝑎 𝑎 )

      𝑎         𝑎𝑙
 

(Zulaiha, 2008:32) 

Klasifikasi daya pembeda yang digunakan adalah: 

D = 0,00 – 0,20 = jelek (poor) 

D = 0,21 – 0,40 = cukup (satistifactory) 

D = 0,41 – 0,70 = baik (good) 

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

Berikut ini contoh perhitungan soal nomor 1.  

No Butir soal no.1  No Butir soal no.1 

1 4 16 4 

2 4 17 3 

3 4 18 3 

4 4 19 4 

5 4 20 3 

6 4 21 4 

7 4 22 4 

8 4 23 4 

9 4 24 3 

10 4 25 4 

11 4  26 2 

12 4  27 4 

13 4  28 2 

14 4  29 4 

15 4  30 4 

Jmh 60  Jmh  52 

 
Kelas atas   Kelas bawah 

 

  
     

  
 

= 4 – 3,2 

    = 0,8 

Dengan indeks taraf deskriminasi untuk no 1 (0,8), bahwa angka tersebut 

menunjukkan klasifikasi baik sekali.  

Untuk soal selanjutnya cara perhitungannya sama dengan cara perhitungan 

nomor 1. 
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 Hasil Perhitungan 

 

  Kelompok Atas 

  Kelompok Bawah 

 

 

Pengelompokan hasil uji daya beda soal uraian 

No D Kriteria 

1           0,8 Baik sekali 

2 0,2667 Cukup 

3 0,2 Jelek  

4 1,0667 Baik sekali  

5 1,0667 Baik sekali 

6 1,0667 Baik sekali 

7 0,4667 Baik  

8 1,1 Baik Sekali 

9 2,533 Baik Sekali 

10 1,4 Baik Sekali 
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LAMPIRAN 3.13 

KISI-KISI SOAL PRETEST DAN POSTTEST 

No 
Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator Soal Jenis Soal Ranah Kognitif Nomor Soal 

Tingkat 

Kesukaran 

1 6. Menerapkan 

sifat-sifat cahaya 

melalui kegiatan 

membuat suatu 

karya/model 

6.1 Mendeskripsi 

kan sifatsifat 

cahaya 

Sifat-sifat 

Cahaya 

 Menjelaskan pengertian 

sumber cahaya 

 

 Mengidentifikasi 

peristiwa cahaya 

menembus benda bening  

 

 Mengklasifikasikan 

benda yang termasuk 

sumber cahaya 

 

 Menjelaskan peristiwa 

pembiasan cahaya 

 

 

 

 Menjelaskan pengertian 

cahaya polikromatik 

 

 

 Menjelaskan contoh 

penerapan sifat cahaya 

merambat lurus 

 

 Menunjukkan contoh 

terjadinya peristiwa 

dispersi cahaya 

PG 

 

 

PG 

 

PG 

 

 

PG 

 

 

PG 

 

 

PG 

 

 

PG 

C1 

 

 

C2 

 

C2 

 

 

C2 

C2 

C1 

C1 

C2 

 

C2 

C2 

 

C1 

1 

 

 

2  

 

3 

 

 

4 

10 

23, 28 

5 

18 

 

6 

16 

 

7 

Sedang 

 

 

Mudah 

 

Mudah 

 

 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Mudah 

 

Mudah 

Sedang 

 

Sedang 
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 Menyebutkan sifat 

bayangan pada cermin 

datar 

 

 Menunjukkan 

pemanfaatan 

penggunaan cermin 

cembung pada benda 

 

 Menyelidiki sifat cahaya 

melalui percobaan 

 

 Mengklasifikasikan alat 

yang memanfaatkan 

sifat cahaya dipantulkan 

 

 Menentukan sifat 

bayangan yang dibentuk 

cermin cembung 

 

 Menyebutkan contoh 

benda yang tembus dan 

tidak tembus cahaya 

 

 

 Menjelaskan peristiwa 

pemantulan 

 

 

 Menentukan sifat 

bayangan yang dibentuk 

cermin cembung 

 

PG 

 

 

PG 

 

 

PG 

 

 

PG 

 

 

PG 

 

PG 

 

 

PG 

 

 

 

PG 

PG 

C1 

 

 

C1 

 

 

C3 

 

 

C3 

 

 

C3 

 

C1 

 

 

C1 

C1 

 

 

C3 

C1 

8 

 

 

9 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

26 

 

32 

 

 

14 

20, 22, 30 

 

 

13, 27 

15, 35 

Mudah 

 

 

Sedang 

 

 

Sedang 

 

 

Sedang 

 

 

Sedang 

 

Mudah 

 

 

Sedang 

Sedang 

 

 

Sukar, Sedang 

Sukar 
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 Menyebutkan urutan 

pelangi 

 

 Menjelaskan pengertian 

benda bening 

 

 

 Menganalisis alat yang 

memanfaatkan sifat 

cahaya (dipantulkan, 

dibiaskan, mermbat 

lurus) 

 

 Menjelaskan pengertian 

spektrum cahaya 

 

 Menyebutkan 

pemanfaatan 

penggunaan cermin 

datar pada benda 

 

 

 Menentukan sifat 

bayangan yang dibentuk 

cermin cekung 

 

 Menyebutkan kecepatan 

rambat cahaya 

 

 Menjelaskan sifat 

bayangan semu dan 

nyata 

 

 

 

PG 

 

 

PG 

 

 

PG 

 

 

PG 

 

 

PG 

 

 

PG 

 

PG 

 

PG 

 

 

 

C1 

 

 

C4 

 

 

C1 

 

 

C1 

 

 

C1 

 

 

C1 

 

C1 

 

C2 

 

 

 

17 

 

 

19, 40 

 

 

25 

 

 

24 

 

 

21 

 

 

29 

31 

37 

 

33 

 

 

 

Mudah 

 

 

Sedang, Sukar 

 

 

Sedang 

 

 

Sedang 

 

 

Sedang 

 

 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

 

Sedang 
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 Mengidentifikasi 

peristiwa pemantulan 

cahaya 

 

 Mengidentifikasi 

peristiwa penguraian 

cahaya 

 

 Menyebutkan arti lain 

dari teleskop 

 

 Menyebutkan sifat 

bayangan pada kamera 

lensa 

 

 Menyebutkan contoh 

penerapan sifat 

cahaya dapat 

merambat lurus, dan 

menembus benda 

bening dalam 

kehidupan sehari-hari 
 

 Menyebutkan contoh 

penerapan sifat 

cahaya dapat 

dibiaskan dalam 

kehidupan sehari-hari 
 

 

PG 

 

 

PG 

 

PG 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

C2 

 

 

C1 

 

C1 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

 

C4 

 

 

 

C4 

C1 

 

 

36, 39 

 

 

34 

 

38 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

5 

 

 

Sedang 

 

 

Sedang 

 

Sukar 

 

 

Mudah 

 

 

 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

Sedang 

Mudah 
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 Menyebutkan contoh 

penerapan sifat 

cahaya yng dapat 

diuraiakan dalam 

kehidupan sehari-hari 
 

 Mengidentifikasi 

sifat-sifat bayangan 

cahaya pada cermin 

datar, dan cermin 

lengkung 

 

 

Uraian 

 

 

C1 

 

 

 

4 

 

 

Mudah 
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LAMPIRAN 3.14 

SOAL PRETEST DAN POSTTEST 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Materi   : Sifat-sifat Cahaya dan Penerapannya 

Kelas/Semester  : V/2 

Waktu   : 60 menit 

 

A. Pilihan Ganda 

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

 

1. Benda yang mampu memancarkan cahaya 

disebut.... 

a. Spektrum cahaya 

b. Bolam cahaya 

c. Sumber cahaya 

d. Benda bening 

2. Gelas bening dapat ditembus oleh cahaya. 

Hal ini menunjukkan bahwa cahaya 

memiliki sifat..... 

a. Memantulkan cahaya 

b. Membiaskan cahaya 

c. Menguraikan cahaya  

d. Menembus benda bening 

3. Perhatikan benda-benda di bawah ini! 

1. Matahari 

2. Batu baterai 

3. Generator 

4. Dinamo 

5. Lampu  

Dari beberapa benda tersebut manakah 

yang termasuk sumber cahaya..... 

a. Matahari dan generator 

b. Batu baterai dan lampu 

c. Matahari dan lampu 

d. Generator dan lampu 

4. Kita dapat melihat dasar kolam renang yang 

terlihat dangkal, karena cahaya memiliki.... 

a. Dipantulkan 

b. Dibiaskan 

c. Di uraikan 

d. Merambat lurus 

5. Cahaya yang terdiri dari berbagai macam 

warna cahaya disebut.... 

a. Cahaya bias 

b. Cahaya polikromatik 

c. Cahaya monokromatik 

d. Cahaya pantul 

6. Berikut ini yang merupakan peristiwa 

cahaya merambat lurus yaitu..... 

a. Terjadinya pelangi saat hujan 

b. Pensil tampak patah dalam air jernih 

c. Rambatan cahaya ketika menyalakan 

senter 

d. Memantulkan cahaya pada cermin 

7. Dispersi cahaya dapat ditunjukkan dengan 

adanya peristiwa........ 

a. Bayangan pada spion 

b. Pensil yang terlihat patah di dalam gelas 

c. Terjadinya pelangi 

d. Elang bisa melihat ikan yang ada di 

dalam air 

8. Jarak antara bayangan dan benda yang 

berada di depan cermin datar yaitu.... 

a. Sama 

b. Lebih dekat 

c. Lebih jauh 

d. Berbeda 

9. Cermin yang digunakan pada spion motor 

adalah cermin..... 

a. Datar 

b. Cekung 

c. Cembung 

d. Rias 

10. Apabila cahaya merambat dari air menuju 

ke udara, maka cahaya akan dibiaskan 

dengan arah.... 

a. Sejajar garis normal 

b. Mendekati garis normal 

c. Menjauhi garis normal 

d. Berlawanan arah dengan garis normal 
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11. Percobaan di bawah ini menunjukkan 

bahwa cahaya memiliki sifat.... 

a. Cahaya dapat dipantulkan 

b. Cahaya dapat merambat lurus 

c. Cahaya dapat dibiaskan 

d. Cahaya dapat diuraikan 

12. Perhatikan pernyataan berikut! 

1. Kaleidoskop 

2. Lampu senter 

3. Periskop  

4. Pemasangan genting kaca 

Dari beberapa peralatan di atas yang 

merupakan alat dengan pemanfaatan sifat 

cahaya dipantulkan adalah nomor.... 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 4 

d. 1 dan 4 

13. Perhatikan sifat-sifat di bawah ini! 

1. Maya   

2. Nyata   

3. Diperkecil 

4. Diperbesar 

5. Tegak  

6. Terbalik 

Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin 

cembung ditunjukkan pada no.... 

a. 1,5,dan 3 

b. 2,3,dan 6 

c. 2,4,dan 5 

d. 1,4,dan 3 

14. Di bawah ini merupakan benda yang tidak 

tembus cahaya, kecuali.... 

a. Air jernih 

b. Batu 

c. Kayu 

d. Kertas 

15. Jika benda dekat dengan cermin cekung, 

maka bayangan benda yang terbentuk 

bersifat.... 

a. Nyata, tegak, diperkecil 

b. Nyata, terbalik, diperbesar 

c. Maya, tegak, diperbesar 

d. Maya, terbalik, diperkecil 

16. Pemantulan yang terjadi apabila cahaya 

mengenai permukaan kasar atau tidak rata 

disebut.... 

a. Pemantulan difus 

b. Pemantulan teratur 

c. Pemantulan datar 

d. Pemantulan bias 

17. Urutan warna pelangi yang tampak 

adalah..... 

a. Merah, kuning, jingga, hijau, biru, 

nila, ungu 

b. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, 

nila, ungu 

c. Hijau, biru, nila, ungu, merah, kuning, 

jingga 

d. Jingga, kuning, hijau,biru, nila, ungu, 

merah 

18. Perhatikan gambar berikut! 

 
Pada gambar tersebut menunjukkan 

peristiwa cahaya.... 

a. Mengalami pemantulan 

b. Mengalami pembiasan 

c. Marambat lurus 

d. Mengalami penguraian 

19. Benda yang dapat ditembus oleh cahaya 

yaitu benda.... 

a. Benda tipis 

b. benda gelap 

c. Benda bening 

d. Benda tebal 

20. Berikut ini ada beberapa peristiwa antara 

lain: 

1) Terjadi gerhana 

2) Terjadi pelangi 

3) Terjadinya malam hari 

Peristiwa akibat cahaya yang merambat 

lurus yaitu …. 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 3 

c. 1 dan 3 

d. 1, 2 dan 3 
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21. Alat yang digunakan oleh tukang reparasi 

jam tangan untuk melihat bagian mesin 

yang rusak yaitu.... 

a. Periskop 

b. Mikroskop   

c. Teleskop 

d. Lup 

22. Pemantulan tidak teratur juga disebut 

sebagai pemantulan.... 

a. Bias 

b. Datar 

c. Lurus 

d. Baur 

23. Pembelokan arah cahaya biasa disebut 

dengan... 

a. Difus 

b. Pemantulan baur 

c. Pembiasan cahaya 

d. Cahaya pantul 

24. Perpaduan warna-warna yang membentuk 

cahaya putih adalah.... 

a. Dispersi cahaya 

b. Spektrum cahaya 

c. Pelangi  

d. Pembiasan cahaya 

25. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Gambar di atas menunjukkan peristiwa.... 

a. Pemantulan cahaya   

b. Pembiasan cahaya 

c. Perambatan cahaya 

d. Pertautan cahaya 

26. Sifat yang ditunjukkan dari cermin 

cekung adalah.... 

a. Memantulkan cahaya 

b. Membiaskan cahaya 

c. Menyebarkan cahaya 

d. Mengumpulkan cahaya 

27. Berikut ini merupakan sifat bayangan 

pada cermin cembung, kecuali.... 

a. Nyata 

b. Tegak 

c. Diperkecil 

d. Maya 

28. Peristiwa perubahan atau pembelokan 

arah berkas cahaya dari suatu zat ke zat 

lain disebut... 

a. Berkas cahaya 

b. Pemantulan cahaya 

c. Sumber cahaya 

d. Pembiasan cahaya 

29. Cahaya dapat diserap dengan kecepatan 

rambat cahaya..... 

a. 100.000 km/detik 

b. 300.000 km/detik 

c. 400.000 km/detik 

d. 500.000 km/detik 

30. Besarnya sudut yang datang sama 

dengan..... 

a. Sudut pantul 

b. sudut normal 

c. Sudut bias 

d. Sudut rambat 

31. Bayangan yang tidak dapat ditangkap 

oleh layar disebut.... 

a. Bayangan tegak 

b. Bayangan semu 

c. Bayangan nyata 

d. Bayangan sejati 

32. Di bawah ini merupakan benda tembus 

cahaya, kecuali.... 

a. Kaca   

b. Kardus 

c. Cermin 

d. Air    

33. Ketika siang hari Sinta berjalan-jalan, 

Sinta melihat bayangan gelap yang 

menyerupai dirinya ada di tanah. Hal 

tersebut membuktikan bahwa .... 

a. Cahaya dapat diuraikan 

b. Cahaya dpat dibiaskan 

c. Cahaya dapat merambat lurus 

d. Cahaya dapat dipantulkan 

34. Ukuran besar dan tinggi suatu benda akan 

sama dengan ukuran benda aslinya, 

merupakan sifat bayangan .... 

a. Cermin cembung 

b. Cermin cekung 

c. Cermin datar 

d. Cermin rangkap 
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35. Untuk membuktikan cahaya dapat 

diuraikan, dapat dilakukan percobaan.... 

a. Berhias di depan spion 

b. Melihat kolam yang telihat dangkal 

c. Membuat cakram warna 

d. Memasukkan pensil ke dalam gelas 

36. Perhatikan pernyataan-pernyataan 

berikut! 

1. Pensil dalam gelas bersi air tampak 

bengkok 

2. Pelangi 

3. Dasar kolam tampak lebih dangkal 

4. Gelembung busa 

Peristiwa yang menunjukkan terjadinya 

peristiwa penguraian cahaya adalah... 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 4 

c. 1 dan 4 

d. 1, 2, dan 4 

37. Bayangan yang terjadi di luar cermin 

tetapi dapat ditangkap oleh layar disebut 

bayangan.... 

a. Banyangan nyata 

b. Banyangan semu 

c. Bayangan maya 

d. Banyangan normal 

38. Pada kamera lensa membentuk bayangan 

benda pada film. Bayangan tersebut 

bersifat..... 

a. Maya, tegak 

b. Maya, terbalik 

c. Nyata, tegak 

d. Nyata, terbalik 

39. Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar pelangi tersebut menunjukkan 

bahwa cahaya putih.... 

a. Dapat dipantulkan 

b. Dapat merambat lurus 

c. Dapat dibiaskan 

d. Dapat diuraikan 

 

 

 

 

 

40. Perhatikan alat-alat di bawah ini! 

1. Mikroskop 

2. Teleskop 

3. Periskop 

4. Lup 

5. OHP 

6. Kaleidoskop 

Dari beberapa alat optik di atas, yang 

memanfaatkan sifat cahaya di pantulkan 

adalah nomor.... 

a. 1, 2, dan 3 

b. 2, 4, dan 6 

c. 3, 5, dan 6 

d. 1, 4, dan 5 



281 
  

 

B. Uraian 

 Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Berikan 4 contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan sifat cahaya merambat lurus! 

2. Pada siang hari, Adi berdiri di dekat kolam ikan. Ia melihat dasar kolam terlihat dangkal. 

Padahal, sesungguhnya kolam itu cukup dalam. Hal apa yang menyebabkan ini terjadi?  

3. Pernahkan kalian melihat pelangi? Bagaimana proses terjadinya pelangi? 

4. Bagaimanakah sifat bayangan benda saat letak benda jauh dari cermin cekung? 

5. Sebutkan 3 contoh peristiwa yang merupakan pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-

hari! 
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LAMPIRAN 3.15 

KUNCI JAWABAN SOAL PRETEST DAN POSTTEST 

A. Pilihan Ganda 

1.  C 11. B 21. D 31. B 

2.  D 12. B 22. D 32. B 

3.  C 13. A 23. C 33. C 

4.  B 14. A 24. B 34. C 

5.  B 15. C 25. B 35. C 

6.  C 16. A 26. D 36. B 

7.  C 17. B 27. A 37. A 

8.  A 18. C 28. D 38. D 

9.  C 19. C 29. B 39. D 

10.C 20. C 30. A 40. C 

 

B. Uraian 

1. Sorot cahaya mobil, sinar matahari yang menembus celah genting, 

cahaya yang menembus kaca rumah, cahaya senter. 

2. Hal tersebut terjadi karena proses pembiasan cahaya. Hal ini terjadi 

karena adanya peristiwa pembelokan arah cahaya. Rambatan cahaya 

yang masuk ke dalam kolam air berubah arah, sehingga terlihat arah 

cahaya tersebut dibelokkan. 

3. Pernah. Pelangi terjadi karena proses dispersi cahaya. Pelangi terjadi jika 

titik-titik airdi angkasa terkena cahaya matahari. Titik-titik air itu akan 

menguraikancahaya matahari menjadi cahaya merah, jingga, kuning, 

hijau, biru, nila,dan ungu. 

4. Jika letak benda jauh dari cermin cekung maka bayangan yang terbentuk 

nyata dan terbalik. Bayangan nyata disini merupakan bayangan yang 

terjadi di luar cermin, tetapi dapat dibentuk oleh layar. 

5. Kolam renang yang terlihat dangkal, jalan raya yang beraspal pada siang 

hari terlihat berair, pada dasar sungai yang airnya jernih. Dasar sungai 

terlihat lebih dangkaldari yang sebenarnya. 
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LAMPIRAN 3.16 

DAFTAR NILAI PRETEST KELAS KONTROL SDN TAWANG MAS 02 

No Nama Siswa Nilai 

1 K1 44 

2 K2 43 

3 K3 39 

4 K4 49 

5 K5 62 

6 K6 51 

7 K7 52 

8 K8 47 

9 K9 54 

10 K10 48 

11 K11 56 

12 K12 66 

13 K13 61 

14 K14 59 

15 K15 53 

16 K16 58 

17 K17 62 

18 K18 52 

19 K19 61 

20 K20 59 

21 K21 47 

22 K22 61 

23 K23 59 

24 K24 54 

25 K25 57 

26 K26 64 

27 K27 60 

28 K28 43 

29 K29 53 

30  K30 56 
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LAMPIRAN 3.17 

DAFTAR NILAI PRETEST KELAS EKSPERIMEN SDN KARANGAYU 02 

KOTA SEMARANG 

No Nama Siswa Nilai 

1 E1 57 

2 E2 45 

3 E3 47 

4 E4 59 

5 E5 48 

6 E6 61 

7 E7 53 

8 E8 42 

9 E9 62 

10 E10 61 

11 E11 58 

12 E12 54 

13 E13 59 

14 E14 64 

15 E15 43 

16 E16 52 

17 E17 54 

18 E18 52 

19 E19 58 

20 E20 49 

21 E21 67 

22 E22 53 

23 E23 60 

24 E24 57 

25 E25 39 

26 E26 67 

27 E27 57 

28 E28 47 

29 E29 45 

30  E30 62 
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LAMPIRAN 3.18 

DAFTAR NILAI POSTTEST KELAS KONTROL SDN TAWANG MAS 02 

No Nama Siswa Nilai 

1 K1 62 

2 K2 58 

3 K3 64 

4 K4 65 

5 K5 73 

6 K6 60 

7 K7 66 

8 K8 64 

9 K9 62 

10 K10 65 

11 K11 72 

12 K12 73 

13 K13 66 

14 K14 62 

15 K15 64 

16 K16 70 

17 K17 74 

18 K18 66 

19 K19 80 

20 K20 73 

21 K21 70 

22 K22 72 

23 K23 71 

24 K24 69 

25 K25 73 

26 K26 74 

27 K27 75 

28 K28 61 

29 K29 63 

30  K30 67 
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LAMPIRAN 3.19 

DAFTAR NILAI POSTTEST KELAS EKSPERIMEN  

SDN KARANGAYU 02 KOTA SEMARANG 

No Nama Siswa Nilai 

1 E1 66 

2 E2 63 

3 E3 70 

4 E4 88 

5 E5 64 

6 E6 86 

7 E7 73 

8 E8 68 

9 E9 73 

10 E10 74 

11 E11 82 

12 E12 72 

13 E13 81 

14 E14 81 

15 E15 72 

16 E16 70 

17 E17 64 

18 E18 75 

19 E19 78 

20 E20 65 

21 E21 91 

22 E22 72 

23 E23 70 

24 E24 73 

25 E25 68 

26 E26 83 

27 E27 65 

28 E28 76 

29 E29 66 

30  E30 70 
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LAMPIRAN 4.1 

UJI NORMALITAS TES AWAL (PRETEST) KELAS EKSPERIMEN DAN 

KELAS KONTROL 

Rumus Normalitas Tes Awal (Pretest) 

Rumus SPSS versi 20= Analyze- Descriptive Statistics- Explore 

Data yang diinput di SPSS adalah nilai pretest kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

Hasil output perhitungan= 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Eksperimen 30 100,0% 0 0,0% 30 100,0% 

Kontrol 30 100,0% 0 0,0% 30 100,0% 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Eksperimen 

Mean 54,40 1,367 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 51,60  

Upper Bound 57,20  

5% Trimmed Mean 54,50  

Median 55,50  

Variance 56,041  

Std. Deviation 7,486  

Minimum 39  

Maximum 67  

Range 28  

Interquartile Range 13  

Skewness -,274 ,427 

Kurtosis -,734 ,833 

Kontrol 

Mean 54,33 1,271 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 51,73  

Upper Bound 56,93  
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5% Trimmed Mean 54,50  

Median 55,00  

Variance 48,437  

Std. Deviation 6,960  

Minimum 39  

Maximum 66  

Range 27  

Interquartile Range 12  

Skewness -,442 ,427 

Kurtosis -,610 ,833 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Eksperimen ,136 30 ,166 ,969 30 ,522 

Kontrol ,115 30 ,200
*
 ,964 30 ,379 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 Uji normalitas data ini menggunakan uji Lilifors. Dalam mengamati 

apakah data berdistribusi normal atau tidak, data dapat dilihat pada kolom 

kolmogrorov-smirnov. Pada kolom kolmogrov-smirnov pada kelas eksperimen 

taraf siginigfansi yaitu sebesar 0,166>α= 0,05, sedangkan pada kelas kontrol taraf 

signifikansi sebesar 0,200>α= 0,05. Berdasarkan taraf signifikansi 5% dapat 

disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak yakni data tes awal (pretest) 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. 
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LAMPIRAN 4.2 

UJI HOMOGENITAS TES AWAL KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS 

KONTROL 

 

Rumus Homogenitas Tes Awal (Pretest) 

Rumus SPSS versi 20 = Analyze- Compare means – Independent Sample t-test 

Data yang diinput di SPSS adalah nilai pretest kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

Hasil Output Perhitungan = 

Group Statistics 

 
Kelompok N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pretest 
Eksperimen 30 54,40 7,486 1,367 

Kontrol 30 54,33 6,960 1,271 

 

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 

Pretest 

Equal 

variances 

assumed 

,213 ,646 ,036 58 ,972 ,067 1,866 -3,669 3,802 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,036 57,694 ,972 ,067 1,866 -3,669 3,803 
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Uji homogenitas data tes awal dilakukan dengan menggunakan teknik 

Independent Sample T-test, selanjutnya, nilai signifikasnsi dapat dilihat pada 

kolom Levene Statistic.  

Pengujian homogenitas memiliki kriteria keputusan yaitu:  

(1) Ho diterima apabila dalam kolom Levene Statistic nilai signifikansi ≥α = 0,05;  

(2) Ho ditolak apabila dalam kolom Levene Statistic nilai signifikansi < α = 0,05. 

Perhitungan mnggunakan SPSS 20 dapat dilihat pada kolom Levene 

Statistic bahwa nilai signifikansi data eksperiman dan kelas kontrol menunjukkan 

0,646>α = 0,05. Hal ini dapat disimpulkan jika Ho diterimadan Ha ditolak yakni 

kedua kelas sampel tersebut homogen. 
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LAMPIRAN 4.3 

UJI KESAMAAN RATA-RATA TES AWAL KELAS EKSPERIMEN DAN 

KELAS KONTROL 

 

Rumus Kesamaan Rata-rata Tes Awal (Pretest) 

Rumus SPSS versi 20 = Analyze- Compare means – Independent Sample t-test 

Data yang diinput di SPSS adalah nilai pretest kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

No 
Nilai Pretest 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

1 57 44 

2 45 43 

3 47 39 

4 59 49 

5 48 62 

6 61 51 

7 53 52 

8 42 47 

9 62 54 

10 61 48 

11 58 56 

12 54 66 

13 59 61 

14 64 59 

15 43 53 

16 52 58 

17 54 62 

18 52 52 

19 58 61 

20 49 59 

21 67 47 

22 53 61 

23 60 59 

24 57 54 

25 39 57 

26 67 64 

27 57 60 

28 47 43 

29 45 53 

30  62 56 
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Hasil Output Perhitungan = 

Group Statistics 

 
Kelompok N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pretest 
Eksperimen 30 54,40 7,486 1,367 

Kontrol 30 54,33 6,960 1,271 

 

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 

Pretest 

Equal 

variances 

assumed 

,213 ,646 ,036 58 ,972 ,067 1,866 -3,669 3,802 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,036 57,694 ,972 ,067 1,866 -3,669 3,803 

 

 Dalam menguji kesamaan rata-rata dua sampel dapat diuji dengan 

menggunkan uji t. Analisis yang digunakan yaitu melalui uji independent t-test 

pada kolom t-test for equality of means.  

 Hipotesis dalam uji kesamaan rata-rata data awal yaitu:  

Ho = tidak ada perbedaan rata-rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Ha= ada perbedaan rata-rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Nilai signifikansi dalam uji homogenitas yaitu α= 0,05. 
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Pengujian kesamaan rata-rata memiliki kriteria keputusan yaitu:  

(1) Ho diterima apabila dalam kolom t-test for Equality of Meansnilai signifikansi 

≥ α = 0,05 dan t hitung< t tabel. 

(2) Ho ditolak apabila dalam kolom t-test for Equality of Meansnilai signifikansi < 

α = 0,05 dan t hitung> t tabel.. 

  Pada kolom t-test for equality of means dengan perhitungan progam SPSS 

versi 20, maka diperoleh nilai signifikansi = 0,972> 0,05, dan t hitung (0,036) < t 

tabel(2,002). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho diterimadan Ha ditolakyang 

menunjukkan kedua sampel tidak memiliki perbedaan rata-rata atau memiliki 

kesamaan rata-rata antara kedua sampel. 
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LAMPIRAN 4.4  

UJI NORMALITAS TES AKHIR KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS 

KONTROL 

 

Rumus Normalitas Tes Akhr (Posttest) 

Rumus SPSS versi 20= Analyze- Descriptive Statistics- Explore 

Data yang diinput di SPSS adalah nilai posttest kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

Hasil Output Perhitungan = 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Eksperimen 30 100,0% 0 0,0% 30 100,0% 

Kontrol 30 100,0% 0 0,0% 30 100,0% 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Eksperimen 

Mean 73,30 1,373 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 70,49 
 

Upper Bound 76,11 
 

5% Trimmed Mean 72,93 
 

Median 72,00 
 

Variance 56,562 
 

Std. Deviation 7,521 
 

Minimum 63 
 

Maximum 91 
 

Range 28 
 

Interquartile Range 11 
 

Skewness ,722 ,427 

Kurtosis -,202 ,833 

Kontrol 

Mean 67,80 ,982 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 65,79 
 

Upper Bound 69,81 
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5% Trimmed Mean 67,72 
 

Median 66,50 
 

Variance 28,924 
 

Std. Deviation 5,378 
 

Minimum 58 
 

Maximum 80 
 

Range 22 
 

Interquartile Range 9 
 

Skewness ,185 ,427 

Kurtosis -,738 ,833 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Eksperimen ,149 30 ,086 ,936 30 ,070 

Kontrol ,131 30 ,199 ,962 30 ,339 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Uji normalitas data ini menggunakan uji Lilifors. Dalam mengamati apakah 

data berdistribusi normal atau tidak, data dapat dilihat pada kolom kolmogrorov-

smirnov. Pada kolom kolmogrov-smirnov pada kelas eksperimen taraf siginigfansi 

yaitu sebesar 0,086>α= 0,05, sedangkan pada kelas kontrol taraf signifikansi 

sebesar 0,199>α= 0,05. Berdasarkan taraf signifikansi 5% dapat disimpulkan 

bahwa Ho diterima dan Ha ditolak yakni data tes akhir (posttest) antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. 
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LAMPIRAN 4.5 

UJI HOMOGENITAS TES AKHIR KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS 

KONTROL 

 

Rumus Homogenitas Tes Akhir (Posttest) 

Rumus SPSS versi 20 = Analyze- Compare means – Independent Sample t-test 

Data yang diinput di SPSS adalah nilai posttest kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

Hasil Output Perhitungan = 

Group Statistics 

 Kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Nilai 
Eksperimen 30 73,30 7,521 1,373 

Kontrol 30 67,80 5,378 ,982 

 

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 

1,770 ,189 3,258 58 ,002 5,500 1,688 2,121 8,879 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

3,258 52,511 ,002 5,500 1,688 2,113 8,887 
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Uji homogenitas data tes akhir dilakukan dengan menggunakan teknik 

Independent Sample T-test, selanjutnya, nilai signifikasnsi dapat dilihat pada 

kolom Levene Statistic. Pengujian homogenitas memiliki kriteria keputusan yaitu:  

(1) Ho diterima apabila dalam kolom Levene Statistic nilai signifikansi ≥α = 0,05;  

(2) Ho ditolak apabila dalam kolom Levene Statistic nilai signifikansi < α = 0,05. 

Perhitungan mnggunakan SPSS 20 dapat dilihat pada kolom Levene 

Statistic bahwa nilai signifikansi data eksperiman dan kelas kontrol menunjukkan 

0,189 >α = 0,05. Hal ini dapat disimpulkan jika Ho diterimadan Ha ditolak 

yakni kedua kelas sampel tersebut homogen. 
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LAMPIRAN 4.6  

UJI HIPOTESIS TES AKHIR KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS 

KONTROL 

 

Rumus Uji Hipotesis Tes Akhir (Posttest) 

Rumus SPSS versi 20 = Analyze- Compare means – Independent Sample t-test 

Data yang diinput di SPSS adalah nilai posttest kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

No 
Nilai Posttest 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

1 66 62 

2 63 58 

3 70 64 

4 88 65 

5 64 73 

6 86 60 

7 73 66 

8 68 64 

9 73 62 

10 74 65 

11 82 72 

12 72 73 

13 81 66 

14 81 62 

15 72 64 

16 70 70 

17 64 74 

18 75 66 

19 78 80 

20 65 73 

21 91 70 

22 72 72 

23 70 71 

24 73 69 

25 68 73 

26 83 74 

27 65 75 

28 76 61 

29 66 63 

30  70 67 
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Hasil Output Perhitungan = 

Group Statistics 

 Kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Nilai 
Eksperimen 30 73,30 7,521 1,373 

Kontrol 30 67,80 5,378 ,982 

 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

F T Df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Posttest 

Equal 

variances 

assumed 

1,770 3,258 58 ,002 5,500 1,688 2,121 8,879 

Equal 

variances 

not 

assumed 

 

3,258 52,511 ,002 5,500 1,688 2,113 8,887 

 

Analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah satatistik 

dengan satu pihak. Uji satu pihak dimaksudkan untuk menguji hipotesis yang 

menyatakan bahwa rata-rata hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi dibanding 

dengan rata-rata hasil belajar kelas kontrol. 

Ho :  :  hasil belajar siswa yang menggunakan model group 

investigationsama atau lebih kecil dibanding dengan hasil 

belajar siswa kelas V yang menggunakan model konvensional 

jika (Sig > 0,05 atau t hitung < t tabel). 

Ha :  :  hasil belajar siswa yang menggunakan model group 

investigation lebih besar dibanding dengan hasil belajar siswa 
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yang menggunakan model konvensional jika (Sig < 0,05 atau t 

hitung > t tabel). 

Pengujian hipotesis dilakukan perhitungan menggunakan teknik 

independent samples t-test. Pengambilan keputusan pada uji hipotesis yaitu 

dengan cara membandingkan data nilai t hitung dengan nilai t tabel. 

(1) Ho diterima apabila dalam kolom t-test for Equality of Meansnilai signifikansi 

≥ α = 0,05 dan t hitung< t tabel. 

(2) Ho ditolak apabila dalam kolom t-test for Equality of Meansnilai signifikansi < 

α = 0,05 dan t hitung> t tabel.. 

 Mencari thitung yaitu dengan melihat kolom t pada hasil independent t test  

 Mencari ttabel yaitu pada Microsoft Exel =tinv (5%;58). Angka 5% 

menunjukkan nilai probabilitas dan angka 58 menunjukkan df (60-2). 60 

adalah jumlah subyek penelitian. Sehingga diperoleh nilai t tabel = 2,002. 

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat diperoleh t hitung> t tabel 

yaitu 3,258>2,002, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan taraf signifikansi 

5% maka Ha diterima dan Ho ditolak. Berdasarkan acuan pengambilan 

keputusan tersebut, maka artinya ada perbedaan nilai hasil belajar antara 

kedua kelas sampel. Dengan ditunjukkannya nilai t hitung positif maka rata-rata 

hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata hasil belajar kelas 

kontrol. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan rata-rata nilai yang 

cukup besar menunjukkan bahwa model pembelajaran group investigation lebih 

efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran IPA kelas V materi 

cahaya. 
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LAMPIRAN 4.7 

PERHITUNGAN N-GAIN SCORE 

KELAS KONTROL (SDN TAWANG MAS 02)  KELAS EKSPERIMEN (SDN KARANGAYU 02) 

No Kode Pretest Posttst N-Gain Kriteria  No Kode Pretest Posttst N-Gain Kriteria 

1 K-01 44 62 0,32142 Sedang  1 E-01 57 66 0,2093 Rendah 

2 K-02 43 58 0,263157 Rendah  2 E-02 45 63 0,32727 Sedang 

3 K-03 39 64 0,409361 Sedang  3 E-03 47 70 0,43396 Sedang 

4 K-04 49 65 0,313755 Sedang  4 E-04 59 88 0,70732 Tinggi 

5 K-05 62 73 0,289473 Rendah  5 E-05 48 64 0,30769 Sedang 

6 K-06 51 60 0,183673 Rendah  6 E-06 61 86 0,64103 Sedang 

7 K-07 52 66 0,291666 Rendah  7 E-07 53 73 0,42553 Sedang 

8 K-08 47 64 0,320754 Sedang  8 E-08 42 68 0,44828 Sedang 

9 K-09 54 62 0,173913 Rendah  9 E-09 62 73 0,28947 Rendah 

10 K-10 48 65 0,326923 Sedang  10 E-10 61 74 0,33333 Sedang 

11 K-11 56 72 0,363636 Sedang  11 E-11 58 82 0,57143 Sedang 

12 K-12 66 73 0,205882 Rendah  12 E-12 54 72 0,3913 Sedang 

13 K-13 61 66 0,128205 Rendah  13 E-13 59 81 0,53659 Sedang 

14 K-14 59 62 0,073170 Rendah  14 E-14 64 81 0,47222 Sedang 

15 K-15 53 64 0,234042 Rendah  15 E-15 43 72 0,50877 Sedang 

16 K-16 58 70 0,285714 Rendah  16 E-16 52 70 0,375 Sedang 

17 K-17 62 74 0,315789 Sedang  17 E-17 54 64 0,21739 Rendah 

18 K-18 52 66 0,291666 Rendah  18 E-18 52 75 0,47917 Sedang 

19 K-19 61 80 0,487179 Sedang  19 E-19 58 78 0,47619 Sedang 

20 K-20 59 73 0,341463 Sedang  20 E-20 49 65 0,31373 Sedang 

21 K-21 47 70 0,433962 Sedang  21 E-21 67 91 0,72727 Tinggi 

22 K-22 61 72 0,282051 Rendah  22 E-22 53 72 0,40426 Sedang 

23 K-23 59 71 0,292682 Rendah  23 E-23 60 70 0,25 Rendah 

24 K-24 54 69 0,326087 Sedang  24 E-24 57 73 0,37209 Sedang 

25 K-25 57 73 0,372093 Sedang  25 E-25 39 68 0,47541 Sedang 

26 K-26 64 74 0,277777 Rendah  26 E-26 67 83 0,48485 Sedang 

27 K-27 60 75 0,375 Sedang  27 E-27 57 65 0,18605 Rendah 

28 K-28 43 61 0,315789 Sedang  28 E-28 47 76 0,54717 Sedang 

29 K-29 53 63 0,212766 Rendah  29 E-29 45 66 0,38182 Sedang 

30 K-30 56 67 0,25 Rendah  30 E-30 62 70 0,21053 Rendah 
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UJI NORMALIZED GAIN <g> RATA-RATA KELAS 

PENINGKATAN HASIL BELAJAR 

Rata-rata Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Pretest 54,33 54,40 

Posttest 67,80 73,30 

 

Kategori : 

Indeks Gain Kriteria 

(<g>) > 0,7 Tinggi 

0,7 >(<g>) > 0,3 Sedang 

(<g>) < 0,3 Rendah 

 

Kelas kontrol 

 
 

 

 

 

    

 

= 

     
       
        

 
 

= 
67,8000 - 54,33 

  

 

100 - 54,33 
   

 

 

      

 

= 0,29 
    

  

dengan kategori peningkatan  rendah menurut 

Hake 

 

Kelas Eksperimen 
 
 

 

     

 
 

      

 

= 

     

       

        

 
 

= 
73,3000 - 54,40 

  

 

100 - 54,40 
   

  

      

 

= 0,41 
    

  

dengan kategori peningkatan sedang menurut 

Hake 

g

S

SS

pre

prepost





%100

g

g

g

S

SS

pre

prepost





%100

g

g
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UJI T GAIN SCORE 
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LAMPIRAN 4.8 

 

LEMBAR OBSERVASI PELAKSANAAN MODEL GROUP 

INVESTIGATION 

 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : V B/Genap 

Waktu   : 3 x 35 menit 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda cek (√) pada kolom deskriptor yan tampak! 

2. Berilah skor pada masing-masing indikator dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Jika deskriptor tidak tampak sama sekali, maka mendapatkan skor 0 

b. Jika deskriptor tampak 1, maka mendapatkan skor 1 

c. Jika deskriptor tampak 2, maka mendapatkan skor 2. 

d. Jika deskriptor tampak 3, maka mendapatkan skor 3 

e. Jika deskriptor tampak 4, maka mendapatkan skor 40 

Rusman (2015: 98)
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No. Indikator Deskriptor 
Cek 

Skor 
I II III IV 

1 Guru menjelaskan materi cahaya 

sebagai pengantar pembelajaran 

 Guru menjelaskan materi 

dengan jelas dan mudah 

dipahami 

√ √ √ √ 16 

 Guru menjelaskan secara 

komunikatif 

√ √ √ √ 

 Guru tidak monoton dan 

berpindah tempat  

√ √ √ √ 

 Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk saling 

komunikatif 

√ √ √ √ 

2 Guru menyediakan beberapa topik 

permasalahan yang akan diselidiki 

 Guru menyampaikan topik 

permasalahan yang akan 

diselidiki 

√ √ √ √ 16 

 

 Guru memberikan arahan 

mengenai topik yang akan 

diselidiki 

√ √ √ √ 

 Guru memberikan kesempatan 

siswa yang belum paham 

mengenai pembagian topik 

√ √ √ √ 

 Guru membimbing siswa dalam 

memilih topik sesuai dengan 

minatnya 

√ √ √ √ 

3 Guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok. 

 Membagi kelompok secara 

heterogen. 

√ √ √ √ 16 

 Mengatur tempat duduk siswa √ √ √ √ 

304 
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sesuai kelompok. 

 Memfasilitasi siswa dalam kerja 

kelompok. 

√ √ √ √ 

 Memberikan arahan yang jelas. √ √ √ √ 

4 Guru menjelaskan prosedur 

percobaan menggunakan group 

investigation sebagai perencanaan 

tugas 

 Menjelaskan prosedur dengan 

jelas dan benar 

√ √ √ √ 16 

 Memberikan kesempatan 

kepada siswa yang ingin 

bertanya mengenai hal-hal yang 

belum dipahami 

√ √ √ √ 

 Memberikan bimbingan kepada 

siswa dalam berdiskusi 

mengenai prosedur percobaan  

√ √ √ √ 

 Memberikan tindak lanjut 

kepada siswa yang menganggu 

saat gurumenerangkan prosedur 

√ √ √ √ 

5 Guru memberikan tugas kepada 

setiap kelompok untuk mengamati, 

menganalisis, membuktikan tentang 

sifat-sifat cahaya melalui percobaan 

 Menyampaikan prosedur 

dengan jelas. 

√ √ √ √ 16 

 Memberikan kesempatan siswa 

untuk menanyakan hal-hal yang 

belum dipahami. 

√ √ √ √ 

 Mengawasi kinerja siswa dalam 

kelompok. 

√ √ √ √ 

 Membimbing diskusi kelompok 

kecil. 

√ √ √ √ 

6 Guru meminta siswa untuk 

menyiapkan laporan hasil diskusi 

 Guru memberikan petunjuk 

pembuatan laporan akhir 

√ √ √ √ 16 

 Guru membimbing kelompok √ √ √ √ 
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dalam pembuatan laporan akhir 

 Guru membimbing siswa dalam 

membuat laporan akhir hasil 

diskusi 

√ √ √ √ 

 Memberikan kesempatan siswa 

yang ingin bertanya mengenai 

laporan akhir 

√ √ √ √ 

7 Guru meminta siswa untuk 

menyampaikan laporan akhir hasil 

diskusinya di depan kelas. 

 Membimbing siswa agar berani 

menyampaikan hasil diskusi di 

depan kelas. 

√ √ √ √ 16 

 Membimbing kelompok lain 

untuk memperhatikan 

presentasi temannya. 

√ √ √ √ 

 Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk saling 

bertanya jawab. 

√ √ √ √ 

 Memberikan apresiasi. √ √ √ √ 

8 Guru memberikan umpan balik atas 

hasil kerja kelompok siswa. 

 Memberikan tanggapan dari 

hasil diskusi. 

√ √ √ √ 16 

 Menyampaikan materi yang 

benar sesuai tugas kelompok. 

√ √ √ √ 

 Memberikan kesempatan siswa 

untuk bertanya. 

√ √ √ √ 

 Memberikan penguatan kepada 

siswa. 

√ √ √ √ 

9 Guru mengajak siswa melakukan 

evaluasi pembelajaran. 

 Meminta siswa menyampaikan 

kesan pembelajaran. 

- - √ √ 14 

 Membimbing siswa √ √ √ √ 
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menyampaikan kesimpulan. 

 Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya. 

√ √ √ √ 

 Menyampaikan materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

√ √ √ √ 

Total 35 35 36 36 142 

 

             Semarang, .............2016 

             Peneliti 

 

 

             Lu’luatuz Zakiyah 
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LAMPIRAN 4.9 

CATATAN LAPANGAN PEMBELAJARAN DI KELAS EKSPERIMEN 

 

Nama SD   : SDN Karangayu 02 

Kelas/Semester : VB/Genap 

Materi    : Cahaya 

Catatan :  

Pada pertemuan pertama, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dilaksanakan 

di kelas eksperimen. Kegiatan pembelajaran pada kelas eksperimen diawali 

dengan pengkondisian siswa dengan berbaris di depan kelas. Setelah itu, guru 

mengucapkan salam dan meminta petugas dirigen untuk memimpin di depan kelas 

dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hal ini bertujuan agar siswa memilki 

sikap cinta tanah air dan disiplin. Sebelum pembelajaran dimulai, siswa dan guru 

melakukan doa bersama yang dipimpin ketua kelas. Selanjutnya guru meminta 

siswa untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran dan melakukan 

presensi siswa.  

Guru memberikan apersepsi dengan mengaitkan peristiwa atau 

pengalaman yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. 50% siswa 

menanggapi apersepsi dari guru. Namun sebelumnya, guru mengajak siswa 

menyanyikan sebuah lagu yang dapat memotivasi siswa untuk lebih semangat 

belajar dengan mengaitkan pula materi pembelajaran yang akan diajarkan melalui 

tanya jawab antara guru dan siswa. Setelah melakukan apersepsi, kegiatan 

pembelajaran dilanjutkan dengan penyampaian tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai. Selanjutnya guru menyiapkan sumber belajar penunjang dan memberikan 
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penjelasan kepada siswa mengenai prosedur pelaksanaan model group 

investigation yang akan digunakan pada proses pembelajaran. Guru 

menyampaikan materi mengenai sifat-sifat cahaya sebagai pengantar 

pembelajaran, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau 

menanggapi materi yang disampaikan oleh guru. Siwa masih terlihat kurang 

percaya diri ketika ingin bertanya. Setelah itu, guru menyiapkan beberapa topik 

permasalahan yang akan diselidiki dan siswa diminta untuk memilih topik 

tersebut sesuai dengan minatnya.  

Pembagian topik disesuaikan dengan minat siswa, dan guru membagi kelas 

menjadi beberapa kelompok. Pada saat pembagian kelompok, siswa kurang 

kondusif lalu diberikan pengarahan, selanjutnya guru menyampaikan prosedur 

percobaan. Sementara itu, siswa diminta untuk menyiapkan sumber dan bahan 

yang dibutuhkan dalam percobaan dengan bimbingan dari guru. Setelah terbentuk 

kelompok, lalu setiap kelompok membagi tugas pada masing-masing anggota 

kemopok dengan tujuan agar semua anggota bekerja sama dan aktif.  

Setiap kelompok mengumpulkan informasi dari sumber yang telah 

didapatkan, dan melakukan percobaan untuk membuktikan sifat-sifat cahaya 

berdasarkan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian, setiap 

kelompok mendiskusikan hasil percobaan dengan melakukan pengamatan, 

mencatat hal-hal penting yang terjadi saat proses pembelajaran dan mengerjakan 

lembar kerja siswa (LKS). Guru bertugas sebagai fasilitator dengan membimbing 

proses pembelajaran yang berlangsung. Setelah selesai berdiskusi, selanjutnya 

setiap kelompok membuat laporan penyelidikan dan mempersiapkan cara 
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memperesentasikan laporannya. Perwakilan setiap kelompok diminta untuk 

menyampaikan hasil temuannya di depan kelas, dan guru memberikan 

kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi atau menanyakan hal-hal 

yang belum dipahami dari hasil presentasi kelompok.  

Pembelajaran dilanjutkan dengan memberikan umpan balik positif berupa 

penguatan kepada siswa yang berpartisipasi aktif dan bertugas meluruskan hal-hal 

yang kurang tepat selama proses diskusi. Pembelajaran diakhiri dengan 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari dan memberikan umpan balik yang 

ingin bertanya dengan memberikan refleksi hasil pembelajaran. Setelah itu, siswa 

mengerjakan soal evalusi sebagai bahan pemahaman siswa terhadap materi yang 

diajarkan. Guru memberikan tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh siswa dan 

memberikan informasi mengenai materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya. Pembelajaran diakhiri dengan doa dan salam.Hasil pertemuan 

pertama dalam proses pembelajaran, siswa masih kurang aktif dan masih belum 

percaya diri dalam memperesntaskan hasil diskusinya. 

Pada pertemuan kedua, siswa datang tepat waktu dan berbaris seperti biasa 

di depan kelas. Setelah kondisi rapi, siswa masuk kelas dan duduk di tempat 

masing-masing. Guru mengucapkan salam dan semua siswa berdiri menyanyikan 

lagu kebangsaan. Setelah itu, guru mengkondisikan kembali dan mempresensi 

kehadiran siswa. Setelah itu, siswa mempersiapkan peralatan alat tulis masing-

amsing. Ketika apersepsi, >50% siswa menanggapi dengan baik dan respon siswa 

sesuai dengan materi sehingga apersepsi menjadi pembuka pelajaran yang 
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baik..Namun sebelumnya, siswa diajak bernyanyi sebagai motivasi belajar. Siswa 

mendengarkan penjelasan materi dari guru.  

Guru membentuk siswa dalam kelompok yang berjumlah 6-7 orang. Siswa 

mengikuti arahan guru.Guru menyiapkan beberapa topik, dan siswa memilih topik 

tersebut sesuai minatnya. Siswa bekerjasama melaksanakan tugas masing-masing 

pada saat investigasi, dan mencari sumber-sumber pendukung. Setiap kelompok 

mengerjakan LKS dan membuat laporan hasil penyelidikan. Setiap kelompok 

harus mengirimkan satu orang anggotannya untuk mempresentasikan hasil 

penyelidikan di depan kelas, dan kelompok lain memperhatikan dan menanggapi 

hasil presentasi. Guru melakukan evaluasi hasil yang dipeoleh dari setiap 

kelompok. Pada kegiatan penutup, siswa diarahkan untuk menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari dan siswa mengerjakan soal evaluasi. 

Pada pertemuan ketiga, diawali dengan pengkondisian siswa dengan 

berbaris di depan kelas. Setelah itu, guru mengucapkan salam dan meminta 

petugas dirigen untuk memimpin di depan kelas dalam menyanyikan lagu 

Indonesia Raya.Sebelum pembelajaran dimulai, siswa dan guru melakukan doa 

bersama yang dipimpin ketua kelas. Selanjutnya siswa menyiapkan alat belajar 

dan guru melakukan presensi kehadiran siswa.  

Guru memberikan apersepsi dengan mengaitkan peristiwa atau 

pengalaman yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan > 50% siswa 

menanggaoi apersepsi dari guru. Namun sebelumnya, guru mengajak siswa 

menyanyikan sebuah lagu yang dapat memotivasi siswa yang ada kaitanya dengan 

materi pembelajaran yang akan diajarkan. Setelah  melakukan apersepsi, kegiatan 
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pembelajaran dilanjutkan dengan penyampaian tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai. Selanjutnya guru menyiapkan sumber belajar penunjang dan memberikan 

penjelasan kepada siswa mengenai prosedur pelaksanaan model group 

investigation yang akan digunakan pada proses pembelajaran.  

Guru menyampaikan materi mengenai sifat-sifat cahaya sebagai pengantar 

pembelajaran, dan memberiken kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau 

menanggapi materi yang disampaikan oleh guru. Siwa sudah terlihat percaya diri 

ketika ingin bertanya. Setelah itu, guru menyiapkan beberapa topik permasalahan 

yang akan diselidiki dan siswa diminta untuk memilih topik tersebut sesuai 

dengan minatnya.  

Pembagian topik disesuaikan dengan minat siswa, dan guru membagi kelas 

menjadi beberapa kelompok. Pada saat pembagian kelompok, siswa sudah dapat 

dikondusifkan, selanjutnya guru menyampaikan prosedur percobaan. Sementara 

itu, siswa diminta untuk menyiapkan sumber dan bahan yang dibutuhkan dalam 

percobaan dengan bimbingan dari guru. Setelah terbentuk kelompok, lalu setiap 

kelompok membagi tugas pada masing-masing anggota kelompok dengan tujuan 

agar semua anggota bekerja sama dan aktif.  

Setiap kelompok mengumpulkan informasi dari sumber yang telah 

didapatkan, dan melakukan percobaan untuk membuktikan sifat-sifat cahaya 

berdasarkan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian, setiap 

kelompok mendiskusikan hasil percobaan dengan melakukan pengamatan, 

mencatat hal-hal penting yang terjadi saat proses pembelajaran dan mengerjakan 

lembar kerja siswa (LKS). Guru bertugas sebagai fasilitator dengan membimbing 
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proses pembelajaran yang berlangsung. Setelah selesai berdiskusi, selanjutnya 

setiap kelompok membuat laporan penyelidikan dan mempersiapkan cara 

memperesentasikan laporannya. Perwakilan setiap kelompok diminta untuk 

menyampaikan hasil temuannya di depan kelas, dan guru memberikan 

kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi atau menanyakan hal-hal 

yang belum dipahami dari hasil presentasi kelompok.  

Pembelajaran dilanjutkan dengan memberikan umpan balik positif berupa 

penguatan kepada siswa yang berpartisipasi aktif dan bertugas meluruskan hal-hal 

yang kurang tepat selama proses diskusi. Pembelajaran diakhiri dengan 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari dan memberikan umpan balik yang 

ingin bertanya dengan memberikan refleksi hasil pembelajaran. Setelah itu, siswa 

mengerjakan soal evalusi sebagai bahan pemahaman siswa terhadap materi yang 

diajarkan. Guru memberikan tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh siswa dan 

memberikan informasi mengenai materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya. Pembelajaran diakhiri dengan doa dan salam. 

Pada pertemuan keempat, siswa berbaris di depan kelas dan ketua kelas 

menyiapkan barisan. Barisan yang paling rapi dipersilahkan untuk masuk kelas 

terlebih dahulu, setelah semuanya masuk kemudian guru mengucapkan salam dan 

berdoa bersama-sama. Siswa dan guru menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia 

yang diapndu oleh petugas dirigen sebagai bukti cinta tanah air. 

Guru memberikan apersepsi dengan mengaitkan peristiwa atau 

pengalaman yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan, hampir 100% siswa 

menanggapi apersepsi dari guru. Namun sebelumnya, guru mengajak siswa 
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menyanyikan sebuah lagu yang dapat memotivasi siswa yang ada kaitanya dengan 

materi pembelajaran yang akan diajarkan. Setelah melakukan apersepsi, kegiatan 

pembelajaran dilanjutkan dengan penyampaian tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai. Selanjutnya guru menyiapkan sumber belajar penunjang dan memberikan 

penjelasan kepada siswa mengenai prosedur pelaksanaan model group 

investigation yang akan digunakan pada proses pembelajaran.  

Guru menyampaikan materi mengenai sifat-sifat cahaya dan memberiken 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau menanggapi materi yang 

disampaikan oleh guru. Siwa sudah terlihat percaya diri ketika ingin bertanya. 

Setelah itu, guru menyiapkan beberapa topik permasalahan yang akan diselidiki 

dan siswa diminta untuk memilih topik tersebut sesuai dengan minatnya.  

Pembagian topik disesuaikan dengan minat siswa, dan guru membagi kelas 

menjadi beberapa kelompok, setiap kelomopk beranggotakan 6-7 siswa. Pada saat 

pembagian kelompok, siswa sudah dapat dikondusifkan, selanjutnya guru 

menyampaikan prosedur percobaan. Sementara itu, siswa diminta untuk 

menyiapkan sumber dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan dengan 

bimbingan dari guru. Setelah terbentuk kelompok, lalu setiap kelompok membagi 

tugas pada masing-masing anggota kelompok dengan tujuan agar semua anggota 

bekerja sama dan aktif. Pelaksanaan investigasi berjalan dengan baik. 

Setiap kelompok mengumpulkan informasi dari sumber yang telah 

didapatkan, dan melakukan percobaan untuk membuktikan sifat-sifat cahaya 

berdasarkan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian, setiap 

kelompok mendiskusikan hasil percobaan dengan melakukan pengamatan, 
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mencatat hal-hal penting yang terjadi saat proses pembelajaran dan mengerjakan 

lembar kerja siswa (LKS). Guru bertugas sebagai fasilitator dengan membimbing 

proses pembelajaran yang berlangsung. Setelah selesai berdiskusi, selanjutnya 

setiap kelompok membuat laporan penyelidikan dan mempersiapkan cara 

memperesentasikan laporannya. Perwakilan setiap kelompok diminta untuk 

menyampaikan hasil temuannya di depan kelas, dan guru memberikan 

kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi atau menanyakan hal-hal 

yang belum dipahami dari hasil presentasi kelompok. Perwakilan kelompok sudah 

percaya diri dalam menyampaikan hasil diskusinya. 

Pembelajaran dilanjutkan dengan memberikan umpan balik positif berupa 

penguatan kepada siswa yang berpartisipasi aktif dan bertugas meluruskan hal-hal 

yang kurang tepat selama proses diskusi. Pembelajaran diakhiri dengan 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari dan memberikan umpan balik yang 

ingin bertanya dengan memberikan refleksi hasil pembelajaran. Setelah itu, siswa 

mengerjakan soal evalusi sebagai bahan pemahaman siswa terhadap materi yang 

diajarkan. Guru memberikan tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh siswa dan 

memberikan informasi mengenai materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya. Pembelajaran diakhiri dengan doa dan salam. 
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LAMPIRAN 4.10 

CATATAN LAPANGAN PEMBELAJARAN DI KELAS KONTROL 

 

Nama SD   : SDN Tawang Mas 02 

Kelas/Semester : V/Genap 

Materi    : Cahaya 

Pada pertemuan pertama, sebelum pelajaran dimulai siswa telah duduk 

ditempatnya masing-masing dan siap mengikuti pelajaran an dilanjutkan dengan 

mengucapkan salam dan dilanjut dengan presensi siswa. Apersepsi diberikan 

melalui tanya jawab dan menyanyikan lagu sebagai motivasi belajar. Pada saat 

apersepsi <50% siswa yang merespon apersepsi yang diberikan. Namun, 

kebanyakan tanggapan apersepsi tidak sesuai dengan materi. Ketika penjelasan 

materi dan penayangan materi melalui ppt, siswa mendengarkan dan mengamati 

dengan seksama. Namun, siswa terlihat jenuh dan kurang termotivasi dengan 

semangat dalam mengikuti pembelajaran dengan berbicara dengan teman 

sebangkunya dll. 

Tidak ada pembetukan kelompok (nihil). Siswa kurang aktif bertanya 

kepada guru ketika menemui masalah. Siwa tidak percaya diri pada saat diminta 

untuk menjawab pertanyan yang diajukan guru, siswa mau maju ke depan ketika 

diberikan hadiah. Pada kegiatan penutup, siswa bersama guru menyimpulkan 

materi pembelajaran. Siswa menerima reward dengan senang. Kemudian, siswa 

mengerjakan soal evaluasi. 

Pada pertemuan kedua, Pada pertemuan kedua, sebelum pelajaran siswa 

duduk ditempatnya masing-masing. Lebih dari 50% siswa merespon aktif terhadap 
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apersepsi guru. Respon siswa sesuai dengan materi sehingga apersepsi menjadi 

pembuka pembelajaran yang baik. Siswa memperhatikan materi pembelajaran yang 

ditayangkan melalui ppt. 

Lebih dari 50% siswa mendengarkan penjelasan guru terkait video 

pembelajaran. Tidak ada pembentukan kelompok (nihil). Siswa masih belum aktif 

bertanya, jika kurang memahami materi. Pembelajaran bersifat pasif/satu arah karena 

guru menjadi pusat dalam pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi kurang 

menyenangkan. Ketika guru memberikan konfirmasi dan mengajukan pertanyaan, 

siswa memberikan tanggapan yang baik. Siswa dapat mengungkapkan pendapat dan 

menjawab pertanyaan dengan benar. Pada kegiatan penutup, siswa bersama guru 

menyimpulkan materi dan mencatatnya. Siswa menerima reward dengan senang. 

Kemudian siswa mengerajakan soal evaluasi. 

 Pada pertemuan ketiga, guru mengawali dengan mengkondisikan siswa 

agar siap untuk menerima pembelajaran dilanjutkan dengan mengucapkan salam 

dan dilanjut dengan presensi siswa. Setelah itu, guru memberikan motivasi siswa 

dengan menyanyikan sebuah lagu yang berhubungan dengan materi, dan 

melanjutkan dengan apersepsi untuk mengaitkan materi yang akan diajarkan. 

Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Namun 

sebelumnya guru memberikan pertanyaan sebagai umpan untuk mengaktifkan 

siswa dan membentuk pengetahuan atau konsep awal bagi siswa. Konsep awal 

yang telah terbentuk selanjutnya guru menyampaikan materi pembelajaran dengan 

bantuan power point.  

Pada kelas kontrol, guru lebih cenderung menggunakan model 

konvensional yang didominasi metode ceramah. Setelah selesai dalam 
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penyampaian materi, selanjutnya guru memberikan umpan pertanyaan kepada 

siswa, dan meminta siswa untuk maju ke depan menunjukkan gambar yang sesuai 

dengan materi. Selama proses tanya jawab tersebut, guru memberikan apresiasi 

kepada siswa yang berani berpendapat dengan memberikan reward baik berupa 

verbal maupun non verbal. Guru memberikan penguatan dan pembenaran atas 

jawaban yang dipaparkan siswa jika belum sesuai.  

Kegiatan pembelajaran pada kelas kontrol selanjutnya yaitu mengerjakan 

soal evaluasi sebagai bahan latihan siswa dalam memahami materi yang diajarkan 

guru, setelah itu lembar evaluasi dikumpulkan dan kegiatan pembelajaran ditutup 

dengan simpulan pembelajaran yang telah dilaksanakan disertai dengan doa dan 

salam, namun sebelumnya guru mengingatkan siswa untuk belajar materi 

selanjutnya. 

  Pertemuan keempat, siswa dikondisikan duduk di tempat duduk masing-

masing. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama serta melakukan presensi 

kehadiran siswa. Setelah itu, guru memberikan motivasi siswa dengan 

menyanyikan sebuah lagu yang berhubungan dengan materi, dan melanjutkan 

dengan apersepsi untuk mengaitkan materi yang akan diajarkan dengan materi 

yang telah diajarkan. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai. Konsep awal yang telah terbentuk selanjutnya guru 

menyampaikan materi pembelajaran dengan bantuan power point.  

Pada kelas kontrol, guru lebih cenderung menggunakan model 

konvensional yang didominasi metode ceramah. Setelah selesai dalam 

penyampaian materi, selanjutnya guru memberikan umpan pertanyaan kepada 
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siswa, dan meminta siswa untuk maju ke depan menunjukkan gambar yang sesuai 

dengan materi. Selama proses tanya jawab tersebut, guru memberikan apresiasi 

kepada siswa yang berani berpendapat dengan memberikan reward baik berupa 

verbal maupun non verbal. Guru memberikan penguatan dan pembenaran atas 

jawaban yang dipaparkan siswa jika belum sesuai.  

Kegiatan pembelajaran pada kelas kontrol selanjutnya yaitu mengerjakan soal 

evaluasi sebagai bahan latihan siswa dalam memahami materi yang diajarkan 

guru, setelah itu lembar evaluasi dikumpulkan dan kegiatan pembelajaran ditutup 

dengan simpulan pembelajaran yang telah dilaksanakan disertai dengan doa dan 

salam, namun sebelumnya guru mengingatkan siswa untuk belajar materi 

selanjutnya. 
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LAMPIRAN 4.11 

DOKUMENTASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI KELAS 

EKSPERIMEN 

 

Guru melakukan apersepsi dan 

menjelaskan materi 

 

Pembagian kelompok 

 

Siswa melakukan investigasi 

kelompok 

 

Siswa berdiskusi kelompok dan 

mengerjakan LKS 

 

Guru membimbing kelompok 

 

Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi 
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LAMPIRAN 4.12 

DOKUMENTASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI KELAS 

KONTROL 

 

 

Guru menjelaskan materi 

 

Siswa maju menjawab pertanyaan 

 

Siswa mengerjakan evalusi 
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LAMPIRAN 4.13 

SURAT IZIN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 4.14 

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 4.15 

SURAT KETERANGAN UJI COBA 
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LAMPIRAN 4.16 

HASIL PRETEST KELAS KONTROL DAN EKSPERIMEN 

a. Kelas Kontrol 
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b. Pretest kelas eksperimen 
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LAMPIRAN 4.17 

HASIL POSTTEST KELAS KONTROL DAN EKSPERIMEN 

a. Kelas Kontrol 
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b. Posttest Kelas Eksperimen 
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