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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTO 

1. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada jalan keluar (kemudahan), maka apabila 

kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) 

yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-mulah engkau berharap. (Q.S AL-Insyirah: 6-8) 

2. Kita tidak harus merusak lingkungan untuk menemukan energi, kita memerlukan 

kecerdasan dan akal sehat untuk menyeimbangkan kebutuhan dan memaksimalkan 

energi tepat guna. (Ted Kennedy)  

3. Pendidikan adalah senjata paling kuat jika kamu dapat menggunakannya untuk 

mengubah dunia (Nelson Mandela)  
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ABSTRAK 
Rosydina, Ayu. 2016. Keefektifan Model Problem Based Learning Terhadap Hasil 

Belajar IPA Siswa Kelas V SDN Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten 

Semarang. Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I Dra. Sri Susilaningsih, S.Pd., M.Pd. Pembimbing II 

Drs. H.A. Zaenal Abidin, M.Pd. 

 

IPA merupakan mata pelajaran yang wajib diajarkan dalam kurikulum pendidikan 

dasar dan menengah. Berdasarkan observasi awal di SDN Gugus Diponegoro, diketahui 

bahwa saat pembelajaran guru belum mengoptimalkan pembelajaran yang inovatif 

khususnya pada pembelajaran IPA. Pembelajaran  cenderung berpusat pada guru 

sehingga keaktifan siswa dalam berdiskusi menjadi rendah. Implementasi model Problem 

Based Learning dapat mengaktifkan siswa karena siswa dapat melaksanakan diskusi 

kelompok. Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui keefektifan model Problem Based 

Learning terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SDN Kecamatan Ungaran Barat 

Kabupaten Semarang.; (2) mengetaui tingkat aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA 

dengan model Problem Based Learning di kelas V SDN Kecamatan Ungaran Kabupaten 

Semarang.  

Jenis penelitian eksperimen yang digunakan adalah Quasi-Experimental dengan 

desain Nonequivalent Control Group Design. Penelitian ini menggunakan teknik cluster 

random sampling, SDN Candirejo 01 sebanyak 30 siswa sebagai kelas eksperimen dan 

SDN Gogik 01 sebanyak 35 siswa sebagai kelas kontrol. Penelitian ini terdiri dari 

variabel bebas adalah model Problem Based Learning, dan variabel terikat adalah hasil 

belajar IPA dan aktivitas siswa. Teknik pengumpulan data terdiri dari dokumentasi, tes 

dan observasi. Analisis data menggunakan uji Chikuadrat, uji Bartlett, uji kesamaan rata-

rata pretest menggunakan uji t dua pihak, uji hipotesis mengunakan uji t dan uji N-gain. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) adanya perbedaan rata-rata nilai posttest 

kelas eksperimen dan kelas kontrol yang dibuktian dengan uji t. hasil uji menujukkan 

nilai ttabel = 2,03 < thitung= 10,814. Kemudian skor gain yang diperoleh kelas eksperimen 

sebesar 0,41 (sedang) sedangkan kelas kontrol sebesar 0,27 (rendah); 2) Aktivitas siswa 

pada kelas eksperimen pada pertemuan 1 mencapai 4,17%, pertemuan 2 sebesar 68,81%, 

pertemuan 3 sebesar 70,24% dan pertemun 4 sebesar 76,19%. Sehingga rata-rata aktivitas 

siswa mencapai 68,9%. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 1) model Problem Based 

Learning efektif terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V; 2) aktivitas siswa kelas 

eksperimen meningkat dari pertemuan pertama hingga pertemuan keempat dengan rata-

rata mencapai 68,9%.  

Saran: guru seharusnya menggunakan model yang inovatif dalam setiap pembelajaran 

salah satunya model PBL, siswa hendaknya antusias dalam pembelajaran, sekolah 

hendaknya mempersiapkan media dan bahan ajar yang sesuai dengan pembelajaran.  

 

 

Kata kunci: keefektifan, IPA, PBL 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan dan pengetahuan merupakan aspek penting dalam segala bentuk 

bidang kehidupan setiap individu, karenanya setiap negara terus berlomba-lomba 

untuk mencetak generasi yang dapat menciptakan teknologi informasi yang berguna 

bagi kehidupan manusia di masa yang akan datang. Proses pembelajaran yang 

digunakan lebih banyak menggunakan pendekatan pembelajaran berpusat pada 

pembelajar (student centered), bukan lagi pendekatan yang hanya berpusat pada guru 

(teacher centered). Pembelajaran dengan pendekatan berpusat pada pembelajar 

tersebut memberikan suasana belajar dan proses belajar mengajar yang dapat 

mengembangkan potensi peserta didik dalam memiliki kemandirian, pengendalian 

diri yang baik, kecerdasan, berakhlak mulia serta memberikan bekal keterampilan 

dalam menghadapi tantangan jaman. Hal tersebut mengacu pada tujuan pendidikan 

yang diatur di dalam Sistem Pendidikan Nasional. 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 

II Pasal 3 yaitu:  

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
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berakhlak mulia sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka pendidikan di Indonesia 

harus dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan agar pelaksanaan 

dan pencapaian tujuan pendidikan tepat sasaran. Pemerintah dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi 

untuk Satuan Pendidikan Dasar menyatakan bahwa:  

kurikulum SD/MI memuat 8 mata pelajaran, Muatan Lokal dan 

Pengembangan Diri. Adapun 8 Mata Pelajaran yang dimaksud yakni: 

Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia,  

Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya 

dan Keterampilan, Pendidikan Jasmani, serta Olahraga dan Kesehatan.  

 

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, mata pelajaran IPA wajib diberikan 

kepada peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pembelajaran IPA 

pada jenjang dasar maupun menengah memerlukan standar minimum yang menjadi 

acuan peserta didik dalam mengembangkan kurikulum. 

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.  

Tujuan umum mata pelajaran IPA tertuang dalam KTSP menyatakan mata 

pelajaran IPA di SD/MI memiliki tujuan agar siswa memiliki kemampuan untuk;    

(1) memperoleh keyakinan tehadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan 
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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 saling mempengaruhi antara IPA, 

lingkungan, teknologi dan masyarakat; (4) mengembangkan keterampilan proses 

untuk meyelidiki 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 (Depdiknas 2006: 484-485).  

Berdasarkan tujuan umum pembelajaran IPA tersebut sudah mengandung 

konsep-konsep yang dapat memberikan bekal dan ilmu pengetahuan dalam bersaing 

di masyarakat global. Menurut Cain dan Evan (1993: 4) Proses pembelajaran IPA, 

seharusnya menerapkan hakikat IPA yang terdiri dari produk, proses, sikap ilmiah 

dan teknologi pada setiap pembelajaran. Pembelajaran IPA merupakan pembelajaran 

yang berorientasi pada lingkungan sekitar siswa. Namun, proses pembelajaran IPA di 

SD/MI selama ini masih berorientasi pada penguasaan teori dan model pembelajaran 

yang digunakan guru belum inovatif dan belum menekankan pembelajaran di 

lingkungan sekitar tempat tinggal siswa. Hal tersebut berdampak pada kurang 

optimalnya proses pembelajaran yang menarik dan hasil belajar yang belum 

mencapai ketuntasan.    



4 
 

Siswa di Indonesia yang mempelajari IPA, belum mampu menggunakan 

pengetahuan IPA yang mereka peroleh untuk menghadapi tantangan kehidupan 

sehari-hari. Berdasarkan hasil laporan PISA (Program for International Student 

Assessment) 2012 yang berfokus pada literasi IPA, pendidikan di Indonesia belum 

memuaskan ditunjukkan dengan Indonesia menempati posisi 64 dari 65 negara 

peserta dengan rata-rata tingkat pencapaian mendapatkan 382. Kemudian berdasarkan 

hasil laporan TIMSS (Trends International in Mathematics And Science Study) tahun 

2011, menunjukkan perkembangan pendidikan di Indonesia belum memuaskan 

mengenai kemampuan siswa dalam bidang IPA berada di posisi 40 dari 42 negara 

peserta dengan rata-rata yang dicapai adalah 406. 

Permasalahan pembelajaran IPA yang ditemukan di kelas V SDN Gugus 

Diponegoro Kecamatan Ungaran Barat. Berdasarkan observasi dan wawancara, 

ditemukan data sebagai berikut: (1) guru belum mengoptimalkan pembelajaran yang 

inovatif; (2) guru belum menggunakan media yang ada di sekitar sekolah; (3) guru 

belum mengoptimalkan keterampilan diskusi dalam kelompok; (4) guru hanya 

memberikan instruksi kepada peserta didik untuk berkelompok dan mengerjakan soal 

dengan berdiskusi tanpa memberikan bimbingan kepada setiap kelompok diskusi; (5) 

setelah selesai berdiskusi pun, guru tidak memberikan kesempatan untuk peserta 

didik agar mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, akibatnya aktivitas siswa 

dalam pembelajaran belum optimal. 

Pembelajaran yang dilakukan di kelas V SDN Gugus Diponegoro berdampak 

pada hasil belajar siswa yang belum optimal, ditunjukkan pada hasil belajar IPA 
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siswa kelas V pada semester 1 tahun ajaran 2015/2016.  Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang ditetapkan  sekolah 70, akan tetapi hasil nilai UAS Semseter I Tahun 

Ajaran 2015/2016 menunjukkan bahwa hanya 8 siswa (26,6%) telah mencapai KKM. 

Sedangkan 22 siswa (73,3%) belum mencapai KKM dari total jumlah siswa kelas V 

SDN Candirejo 01 adalah 30. Sedangkan Pada SDN Gogik 01 juga menunjukkan 

hasil belajar siswa yang kurang memuaskan. Dengan jumlah keseluruhan siswa kelas 

V SDN Gogik 01 adalah 35, terdapat 6 siswa (17%) siswa yang telah mencapai 

KKM. Sedangkan 29 siswa (83%) belum mencapai KKM, dengan KKM yang telah 

ditentukan adalah 70. 

Permasalahan yang terjadi perlu dicari pemecahannya melalui pembelajaran 

inovatif dimana peran guru sebagai fasilitator, motivator, evaluator, informator serta 

menunjukkan komunikasi multiarah agar siswa mengkonstruksi pengetahuannya 

sendiri. Model pembelajaran yang inovatif dapat menciptakan proses pembelajaran 

yang menarik dan kreatif sehingga tidak terkesan membosankan bagi siswa. 

Pemilihan model pembelajaran harus sesuai dengan permasalahan berkaitan dengan 

lingkungan dan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga dapat mempengaruhi hasil 

belajar IPA yang meliputi; 1) mengasah daya berpikir kritis siswa dalam 

mengembangkan pengetahuan; 2) analisis siswa terhadap lingkungan alam; dan 3) 

sikap ilmiah terhadap lingkungan di sekitar siswa. Model pembelajaran yang dapat 

menyajikan permasalahan untuk mengasah daya fikir, mengembangkan pengetahuan 

dan pemahaman serta analisis siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa salah 

satunya adalah dengan menggunakan model Problem Based Learning (PBL). 
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PBL memiliki ciri-ciri seperti pembelajaran yang dimulai dengan pemberian 

masalah dengan dunia nyata. Pembelajar secara berkelompok aktif merumuskan 

masalah dan mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan mereka, mempelajari dan 

mencari sendiri masalah yang terkait dengan masalah, dan melaporkan solusi dari 

masalah. Sementara pendidik lebih banyak memfasilitasi. Sehingga pada akhirnya 

siswa memiliki potensi dalam menghadapi berbagai tantangan dan memecahkan 

masalah yang ada di kehidupan sehari-hari (Amir, 2009: 12).  

Menurut Arends (2008:52), model PBL menyajikan berbagai masalah autentik 

yang dikaitkan dengan pengalaman nyata peserta didik untuk membantu 

mengembangkan keterampilan mengatasi masalah, mengembangkan kemandirian 

serta meningkatkan rasa percaya diri. Model PBL juga dapat meningkatkan 

pemahamannya terhadap materi yang diajarkan, membangun sikap kerjasama dalam 

kelompok dan keterampilan sosial pada siswa (Putra, 2013: 76).  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti keefektifan model 

pembelajaran PBL sebagai kelas eksperimen dan model pembelajaran belajar 

bersama (yang belum inovatif) sebagai kelas kontrol. Penelitian ini relefan dengan 

beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh 

Nurkhikmah tahun 2013 pada Journal of Elementary Education yang berjudul 

Keefektifan Penerapan Model Problem Based Learning Terhadap Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran IPA menunjukkan bahwa model Problem Based Learning 

efektif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran IPA yang dibuktikan dengan hasil 

uji-t pada kelas eksperimen (SDN Adiwerna 04) adalah 76,25 dan kelas kontrol (SDN 
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Adiwerna 05) adalah 69,12. Perolehan skor aktivitas belajar siswa kelas eksperien 

pada pertemuan pertama sebesar 78,59% dan pertemuan kedua sebesar 80,47% 

dengan kehadiran siswa 100%. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

model PBL lebih efektif meningkatkan kualitas pembelajaran IPA siswa kelas V di 

SD Negeri Adiwerna 04. 

Penelitian internasional terkait dengan model PBL adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Zejnilagić-Hajrić, M. dan Šabeta, A., Nuić I. University of Sarajevo 

dengan judul “The Effects of Problem-Based Learning on Students’ Achievements in 

Primary School Chemistry”. Penelitian eksperimen yang dilakukan pada siswa kelas 

8 dari satu sekolahan di Sarajevo dengan jumlah 51 siswa. Hasil penelitan 

menunjukkan adannya perbedaan nilai antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. 

Pada nilai kedua, kelas kontrol mencapai 36% dan kelas eksperimen  hanya mencapai 

8%. Namun saat diperhatikan pada nilai ke empat dan ke lima, kelas kontrol hanya 

mencapai 28% dan kelas eksperimen mencapai 73%. Hal tersebut memperlihatkan 

bahwa pembelajaran dengan konsep PBL sangat efektif jika diajarkan pada sekolah 

dasar kelas 8. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, peneliti mengkaji masalah tersebut 

dengan melakukan penelitian eksperimen berjudul “Keefektifan Model Problem 

Based Learning terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SDN Kecamatan Ungaran 

Barat Kabupaten Semarang”. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

1.2.1 Apakah model Problem Based Learning efektif terhadap hasil belajar IPA 

materi Peristiwa Alam” pada siswa kelas V SDN Kecamatan Ungaran 

Kabupaten Semarang? 

1.2.2 Bagaimanakah aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA dengan Model  

Problem Based Learning kelas V SDN Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten 

Semarang? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN  

1.3.1 Mengetahui efektifitas model Problem Based Learning terhadap hasil belajar 

IPA materi “Peristiwa Alam” pada siswa Kelas V SDN Kecamatan Ungaran 

Barat. 

1.3.2 Mengetahui tingkat aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA dengan Model 

Problem Based Learning di kelas V SDN Kecamatan Ungaran Barat. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat mengenai model 

Problem Based Learning dalam membelajarkan IPA pada siswa kelas V SD untuk 

mengukur hasil belajar dan aktivitas siswa pada penelitian selanjutnya.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Bagi Guru 

Implementasi model Problem Based Learning (PBL) dapat memberikan 

referensi bagi guru tentang model pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses 

belajar mengajar untuk merangsang daya berfikir, keaktifan dan pemahaman siswa. 

Selain itu dapat menanamkan kreatifitas guru dalam usaha pembenahan proses 

pembelajaran guru dapa berinovasi dalam menggunakan model yang sesuai untuk 

proses pembelajaran. 

2. Bagi Siswa 

Penerapan dengan model Problem Based Learning (PBL) dapat memotivasi 

siswa dalam megikuti proses pembelajaran, merangsang keterlibatan siswa secara 

aktif dalam pembelajaran, memberikan pengalaman belajar berfikir kritis, melatih 

siswa dalam bekerjasama, mengembangkan kemampuan komunikasi siswa dan 

mengasah kemampuan berfikir kritis serta meningkatkan hasil belajar siswa. 



10 
 

3. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan pada sekolah dalam rangka perbaikan proses 

pembelajaran, khususnya mata pelajaran IPA dan dapat sebagai bahan pertimbangan 

dalam pemilihan model pembelajaran dalam perbaikan kualitas pembelajaran. 

4. Bagi Peneliti  

Bagi peneliti, hasil penelitian ini digunakan untuk mengetahui kefektifan model 

PBL dalam hasil pembelajaran IPA. 

 

1.5  DEFINISI OPERASIONAL 

1.5.1  Keefektifan 

 Keefektifan menurut KBBI adalah keadaan berpengaruh, keberhasilan 

(tentang usaha, tindakan). Pada penelitian ini, model pembelajaran dikatakan efektif 

apabila penerapan model ini memiliki hasil lebih tinggi dibandingkan model yang 

lain.  

1.5.2 Model Problem Based Learning 

Model Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang melibatkan 

siswa untuk berfikir secara kritis dalam memecahkan masalah yang berkalitan dengan 

dunia nyata.  

1.5.3 Model Belajar Bersama (yang belum inovatif) 

 Model belajar bersama (yang belum inovatif) adalah model pembelajaran 

yang melibatkan siswa dalam berkelompok, namun dalam pengerjaan tugasnya siswa 
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dalam kelompok tersebut mengerjakan tugasnya secara individu tanpa ada interaksi 

antar kelompok dan hanya menitik beratkan pada seseorang dalam pengerjaan tugas.  

1.5.4 Hasil Belajar  

 Hasil belajar adalah nilai yang diperoleh siswa dari hasil evaluasi yang 

dilakukan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hasil belajar dalam penelitian ini 

dibatasi hanya pada hasil belajar aspek kognitif, yang diperoleh berdasarkan tes awal 

(pretest) dan tes akhir (posttest) yang berbentuk tes pilihan ganda. 

 1.5.5 Aktivitas Siswa 

 Aktivitas siswa merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam 

proses pembelajaran.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 LANDASAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1.1 Hakikat Belajar 

Belajar merupakan proses berubahnya perilaku seseorang berdasarkan 

hasil pengalaman yang diperolehnya dalam kehidupan, baik itu sikap maupun cara 

berfikir seseorang dalam jangka waktu yang tidak berkesudahan. Pernyataan 

tersebut didukung oleh Piaget yang beranggapan bahwa belajar “merupakan 

proses perubahan konsep. Di mana dalam proses tersebut, peserta didik selalu 

membangun konsep baru melalui asimilasi dan akomodasi skema mereka. Oleh 

karena itu belajar merupakan proses yang terus-menerus, tidak berkesudahan”. 

(Wisudawati dan Sulistyowati, 2014: 35). Selain itu, Hamdani berpendapat bahwa 

belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai 

hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

(Hamdani, 2011: 20). Adapun pengertian belajar menurut Sagala (2014:11) 

merupakan komponen ilmu pendidikan yang berkenaan dengan tujuan dan bahan 

acuan interaksi, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit (tersembunyi). 

Pengertian belajar menurut Slameto bahwa belajar merupakan suatu proses 

usaha yang dilakukan secara seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamanya sendiri 
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dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 2010: 2). Sehingga pengertian 

belajar menurut para ahli secara umum adalah proses perubahan manusia secara 

terus menerus dan tidak berkesudahan dalam hal tingkah laku sebagai akibat dari 

adanya interaksi di lingkungan sekitar. 

2.1.1.2 Tujuan Belajar 

Di dalam kegiatan belajar pastilah ada tujuan yang akan dicapai. Tujuan 

dari kegiatan belajar ialah adanya perubahan keterampilan, sikap, perilaku dan 

pengetahuan yang terjadi pada peserta didik sebagai akibat dari belajar. 

Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat dari Sardiman (2011: 26) yang 

menyatakan tujuan belajar secara umum terdiri dari tiga jenis. 

1. Untuk mendapatkan pengetahuan 

2. Penanaman konsep dan keterampilan 

3. Pembentukan sikap 

Keberhasilan belajar siswa merupakan prasarat untuk melanjutkan proses 

belajar mengajar yang lebih tinggi.  Dalam proses belajar mengajar, siswa 

menggunakan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang telah dimilikinya untuk 

mempelajari materi pembelajaran. Sehingga tujuan dari belajar akan 

menghasilkan hasil belajar.  

2.1.1.3 Prinsip – Prinsip Belajar 

Para ahli tentang proses belajar mengajar mengungkapkan berbagai prinsip 

belajar yang merupakan dasar-dasar dalam melakukan proses belajar dan 

mengajar. Prinsip dasar belajar yang dikemukakan oleh Suprijono (2015: 4) terdiri 
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dari tiga jenis, yaitu; belajar adalah perubahan peilaku, belajar adalah proses dan 

belajar adalah pengalaman.  

1. Prinsip belajar adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku sebahgai 

hasil belajar memiliki ciri-ciri seperti sebagai hasil tindakan rasional 

instrumental yaitu perubahan yang disadari, kontinu atau berkesinambungan 

dengan perilaku lainnya, fungsional atau bermanfaat sebagai bekal hidup, 

positif atau berakumulasi, sebagai usaha yang direncanakan dan dilakukan, 

permanen, bertujuan dan terarah,serta mencakup keseluruhan potensi 

kemanusiaan.  

2. Belajar merupakan proses. Belajar terjadi karena didorong tujuan yang ingin 

dicapai.  Belajar adalah proses sistemik dan dinamis, konstruktif, dan 

organik. Belajar merupakan kesatuan fungsional dari berbagai komponen 

belajar.  

3. Belajar merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada dasarnya adalah 

hasil dari interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya.  

Selain itu, ada berbagai prinsip belajar yang dikemukakan oleh para ahli 

dibidang psikologi pendidikan, prinsip-prinsip tersebut antara lain: 

1. Law of effect yaitu bila hubungan antara stimulus dengan respon terjadi dan 

diikuti dengan keadaan memuaskan, maka hubungan itu diperkuat. 

Sebaliknya, jika hubungan itu diikuti dengan perasaan tidak menyenangkan 

maka hubungan itu akan melemah. Jadi, hasil belajar akan diperkuat apabila 

menumbuhkan rasa senang atau puas. 

2. Spread of effect yaitu reaksi emosional yang mengiringi kepuasan itu tidak 

terbatas kepada sumber utama pemberi kepuasan, tetapi kepuasan mendapat 

pengalaman baru. 

3. Law of exercise yaitu hubungan antara perangsang dan reaksi diperkuat 

dengan latihan dan penguasaan, sebaliknya hubungan itu melemahkan jika 

dipergunakan. Jadi hasil belajar dapat lebih sempurna apabila sering diulang 

dan dilatih.  
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4. Law of Readiness yaitu bila satuan-satuan dalam sistemm syaraf telah siap 

berkonduksi, dan hubungan itu berlangsung, maka terjadinya hubungan itu 

akan memuaskan. Dalam hubungan ini tingkah laku baru akan terjadi 

apabila yang belajar telah siap belajar.  

5. Law of primacy yaitu hasil belajar yang diperoleh melalui kesan pertama, 

akan sulit digoyahkan. 

6. Law of intensity yaitu belajar memberi makna yang dalam apabila 

diupayakan melalui kegiatan yang dinamis.  

7. Law of recency yaitu bahan yang baru dipelajari, akan lebih mudah diingat.  

8. Fenomena kejenuhan adalah suatu penyebab yang menjadi perhatian 

signifikan dalam pembelajaran.  

9. Belongingness yaitu keterikatan bahan yang dipelajari pada situasi belajar, 

akan mempermudah berubahnya tingkah laku (Sagala, 2014:53). 

 

Dalam kegiatan belajar, bukan hanya prinsip, namun terdapat faktor-faktor 

yang mempengaruhi belajar juga penting untuk dipelajari.Faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan 

faktor eksernal. 

2.1.1.4 Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Faktor internal yang mempengaruhi kegiatan belajar merupakan faktor 

yang berasal dari dalam diri siswa, misalnya kemampuan siswa, kecerdasan, 

kesehatan jasmani dan rohani siswa. Sedangkan faktor eksternal yang 

mempengaruhi kegiatan belajar adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa, 

misalnya faktor keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat. Kedua faktor 

tersebut akan berpadu dan mempengaruhi hasil belajar setiap siswa.  

Faktor eksternal dan internal tersebut juga dikemukakan oleh Slameto 

(2010:54) secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dibedakan 

menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut saling 

mempengaruhi dalam proses belajar individu sehingga menentukan kualitas hasil 

belajarnya. Faktor internal terdiri dari faktor jasmaniah yang meliputi kesehatan 
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dan cacat tubuh, serta faktor psikologis yang meliputi intelegensi, perhatian, 

minat, bakat, kematangan dan kesiapan. Faktor eksternal terdiri dari faktor 

lingkungan sosial dan faktor lingkungan nonsosial. 

Kedua faktor tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap proses dan 

hasil belajar. Faktor yang mempengaruhi pembeajaran tersebut juga akan 

mempengaruhi unsur-unsur belajar. Terdapat empat unsur belajar, yaitu peserta 

didik, rangsangan, memori dan respon. 

2.1.1.5 Unsur Belajar 

Gagne dalam Rifa’i dan Anni (2012:68) menyatakan bahwa belajar 

merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat berbagai unsur yang saling 

terkait. Beberapa unsur-unsur belajar yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

1. Peserta didik 

Peserta didik merupakan peserta pelatihan yang sedang melakukan 

kegiatan belajar. Peserta didik memiliki organ penginderaan yang digunakan 

untuk menangkap rangsangan; otak yang digunakan untuk mentransformasikan 

hasil penginderaan ke dalam memori yang kompleks; dan syaraf atau otot yang 

digunakan untuk menampilkan kinerja yang menunjukkan apa yang sedang 

dipelajari. Dalam proses belajar, rangsangan (stimulus) yang diterima oleh peserta 

didik diorganisir di dalam syaraf, dan ada beberapa rangsangan yang disimpan di 

dalam memori. Kemudian memori tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan yang 

dapat diamati seperti gerakan syaraf atau otot dalam merespon stimulus. 
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2. Rangsangan (stimulus) 

 Peristiwa yang merangsang penginderaan siswa disebut stimulus. Banyak 

stimulus yang berada di lingkungan seseorang. Suara, sinar, warna, panas, dingin, 

tanaman, gedung, dan orang adalah stimulus yang selalu ada di lingkungan 

seseorang. Agar siswa mampu belajar optimal, ia harus memfokuskan stimulus 

tertentu yang diminati. 

3. Memori 

 Memori yang ada pada siswa berisi berbagai kemampuan yang berupa 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dihasilkan dari kegiatan belajar 

sebelumnya. 

4. Respon 

 Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut respon. Siswa 

yang sedang mengamati stimulus akan mendorong memori memberikan respon 

terhadap stimulus tersebut. Respon dalam siswa akan diamati pada akhir proses 

belajar yang disebut dengan perubahan perilaku atau perubahan kinerja 

(performance). 

 Unsur-unsur belajar menurut uraian yang sudah dikemukakan adalah 

sistem yang saling berkaitan yaitu peserta didik, rangsangan, memori dan respon. 

Keempat unsur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Kegiatan belajar akan 

terjadi pada diri peserta didik apabila terdapat interaksi antara stimulus dengan isi 

memori, sehinggaperilakunya berubah dari waktu sebelum dan setelah adanya 

stimulus tersebut. Apabila terjadi perubahan perilaku itu menjadi indikator bahwa 

peserta didik telah melakukan kegiatan belajar, dari kegiatan belajar tersebut maka 
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akan diperoleh hasil belajar sebagai tujuan dari pembelajaran (Gagne dalam Rifa’i 

dan Anni 2012:68). Proses belajar yang telah dilaksanakan juga akan 

menghasilkan belajar yang efektif sebagai tolak ukur tercapainya tujuan dari suatu 

proses belajar. 

2.1.1.6 Belajar yang Efektif 

Menurut Slameto (2010: 74) belajar yang efektif dapat membantu siswa 

untuk meningkatkan kemampuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan 

instruksional yang ingin dicapai. Belajar yang efektif sangat dipengaruhi oleh 

faktor-faktor kondisional yang ada. Faktor – faktor tersebut menurut Hamalik 

(2015: 32) meliputi: faktor kegiatan, belajar memerlukan latihan, belajar siswa 

lebih berhasil, siswa yang belajar perlu mengetahui apakah ia berhasil atau gagal 

dalam belajarnya, faktor asosiasi, pengalaman masa lampau, faktor kesiapan 

belajar faktor minat dan usaha, faktor-fakto fisiologis, dan faktor intelegensi.  

Berdasarkan penjabaran para ahli di atas, belajar efektif merupakan proses 

belajar seseorang yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam maupun faktor dari luar 

diri seseorang tersebut untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan tujuan 

belajar tersebut. Dalam kegiatan belajar, guru akan menggunakan teori-teori 

belajar tertentu supaya tujuan dari kegiatan belajar mengajar tersebut tercapai. 

Terdapat beberapa teori belajar menurut para ahli. 

2.1.1.7 Teori Belajar 

1. Teori Belajar Behavioristik 

Menurut teori belajar behavioristik atau aliran tingkah laku, belajar 

diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi 
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antara stimulus dan respons. Belajar menurut psikologi behavioristik adalah suatu 

kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan akibat adanya interaksi antara 

stimulus dan respon (Hamdayana, 2016:34). Teori belajar behavioristik berfokus 

pada cara mana yang menyenangkan atau tidak menyenangkan sebagai akibat dari 

perubahan perilaku seseorang dari waktu ke waktu. (Slavin, 2006:164)  

2. Teori Perkembangan Kognitif  

Teori perkembangan kognitif menurut Piaget (dalam Slavin, 2006: 62) 

memiliki tujuan bahwa kecerdasan anak, atau kemampuan kognitif, dibagi 

menjadi empat tingkatan. Setiap tingkatan dikarakteristikkan oleh munculnya 

kemampuan baru dan cara memperoleh informasi. Tahap-tahap perkembangan 

kognitif tesebut antara lain; 1) tahap sensorik 0-2 tahun; 2) tahap praoperasional 

2-7 tahun; 3) tahap operasional kongkrit 7-12 tahun; dan 4) tahap operasi formal 

12-dewasa 

Menurut psikologi kognitif, belajar dipandang sebagai suatu usaha untuk 

mengerti sesuatu yang usaha itu dilakukan oleh siswa. Keaktifan itu dapat berupa 

mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati 

lingkungan, mempraktikan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

(Hamdayana, 2016: 34) 

3. Teori Belajar Humanistik 

Menurut teori humanistik, tujuan belajar untuk memanusiakan manusia. 

Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan 

dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajar harus berusaha agar lambat laun ia 

mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini 
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berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari 

sudut pandang pengamatnya. (Hamdayana, 2016: 35) 

4. Teori Belajar Konstruktivisme 

Teori konstruktivisme menekankan siswa harus dapat menemukan 

pengetahuannya sendiri dengan ide-ide yang dimilikinya ataupun bantuan dari 

berbagai sumber pendukung meliputi buku-buku penunjang dalam pembelajaran 

tanpa bantuan dari guru maupun orang yang lebih tua (Trianto, 2010: 28).  

Menurut Slavin (2006:277) berpendapat bahwa teori belajar konstruktivisme lebih 

menekankan pembelajaran dari atas ke bawah daripada dari bawah ke atas. 

Pembelajaran dari atas ke bawah berarti bahwa siswa memulai dengan masalah 

kompleks untuk dipecahkan kemudian dengan bantuan dari guru mengetahui 

keterampilan dasar yang dibutuhkan. 

Teori Belajar yang dipaparkan oleh para ahli tersebut merupakan dasar 

dari gaya belajar seorang guru maupun peserta didik agar mencapai hasil belajar 

yang lebih baik. Hasil belajar merupakan tujuan dari diadakannya belajar.  

2.1.1.8 Hasil Belajar 

Hasil belajar yang merupakan perubahan tingkat pengetahuan, 

keterampilan dan sikap seseorang seteah terjadinya proses belajar yang mencakup 

tiga ranah, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Suprijono (2015:5) 

menyatakan bahwa hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. 

Hasil belajar dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan yang telah 

terjadi pada diri peserta didik, baik menyangkut aspek kognitif, afektif, dan 
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psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. K. Ibrahim dalam Susanto (2016:5) 

menyatakan bahwa hasil belajar diartikan sebagai tingkat keberhasilan peserta 

didik dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor 

yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi tertentu. Hasil belajar 

melputi pemahaman konsep (aspek kognitif), keterampilan proses (aspek 

psikomotor) dan sikap peserta didik (aspek afektif).  

2.1.1.8.1 Pemahaman Konsep (aspek kognitif) 

Pemahaman konsep dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyerap 

arti dari materi atau bahan yang dipelajari. Menurut Bloom pemahaman konsep 

terdiri dari enam jenis perilaku, sebagai berikut. (Dimyati & Mudjiono, 2009: 26) 

1. Mengingat, mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang telah dipelajari dan 

tersimpan dalam ingatan. 

2. Memahami, mencakup kemampuan menangkap arti dan makna tentang hal 

yang dipelajari. 

3. Mengaplikasikan, mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah 

untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru. 

4. Menganalisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagian 

–bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik. 

5. Mengevaluasi, kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal 

berdasarkan kriteria tertentu. 

6. Mencipta. 

Indikator ranah kognitif mata pelajaran IPA pada materi “Peristiwa Alam” 

adalah sebagai berikut. 

1. Mengklasifikasi jenis-jenis peristiwa alam di Indonesia 

2. Mengklasifikasi peristiwa alam yang dapat dicegah dan tidak dapat dicegah 

3. Menganalisis proses terjadinya peristiwa alam (gunung meletus, tsunami, 

banjir, tanah longsor, gempa bumi, hujan dan pelangi) 

4. Menganalisis tanda-tanda terjadinya peristia alam  (gunung meletus, tsunami, 

banjir, tanah longsor, gempa bumi, hujan dan pelangi) 

5. Mengaitkan dampak terjadinya peristiwa alam dengan kegiatan manusia dan  

lingkungan sekitar 

6. Menjelaskan alasan cara mencegah dan mengatasi peristiwa alam (tsunami, 

banjir, tanah longsor) 
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2.1.1.8.2 Keterampilan Proses (aspek psikomotor) 

Keterampilan proses merupakan keterampilan yang mengarah kepada 

pembangunan kemampuan mental, fisik, dan sosial yang mendasar sebagai 

penggerak kemampuan yang lebih tinggi dalam diri individu peserta didik. Ranah 

psikomotor menurut Simpson (Dimyati & Mudjiono, 2009: 29) terdiri dari tujuh 

perilaku, antara lain sebagai berikut. 

1. Persepsi, mencakup kemampuan memilah-milah hal secara khas, dan 

menyadari adanya perbedaan khas tersebut. 

2. Kesiapan, mencakup kemampuan penempatan diri dalam keadaan di mana 

akan terjadi suatu gerakan atau rangkaian gerakan. 

3. Gerakan terbimbing, mencakup kemampuan melakukan gerakan sesuai contoh 

atau peniruan 

4. Gerakan yang terbiasa, mencakup kemampuan melakukan gerakan-gerakan 

tanpa contoh. 

5. Gerakan kompleks, mencakup kemampuan melakukan gerakan atau 

keterampilan yang terdiri dari banyak tahap secara lancar, efisien dan tepat. 

6. Penyesuaian pola gerakan, yang mencakup kemampuan mengadakan 

perubahan dan penyesuaian pola gerak-gerik dengan persyaratan khusus yang 

berlaku. 

7. Kreativitas, mencakup kemampuan melahirkan pola gerak-gerik yang baru atas 

dasar prakarsa sendiri. 

 

2.1.1.8.3 Sikap Peserta didik (aspek afektif) 

Ranah afektif yang dipaparkan oleh Krathwohl dan Bloom (Dimyati & 

Mudjiono, 2009: 27) terdiri dari lima perilaku-perilaku, sebagai berikut. 

1. Penerimaan, mencakup kepekaan tentang hal tertentu dan kesediaan 

memperhatikan hal tersebut. 

2. Partisipasi, mencakup kerelaan, kesediaan memperhatikan, dan berpartisipasi 

dalam suatu kegiatan. 

3. Penilaian dan penentuan sikap, mencakup menerima suatu nilai, menghargai, 

mengakui, dan menentukan sikap. 

4. Organisasi, mencakup kemampuan membentuk suatu system nilai sebagai 

pedoman dan pegangan hidup. 

5. Pembentukan pola hidup, mencakup kemampuan menghayati nilai dan 

membentuknya menjadi pola nilai kehidupan pribadi.  
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Berdasarkan aspek tiga ranah hasil belajar, maka dapat diperoleh bahwa 

hasil belajar adalah perubahan perilaku yang dialami oleh siswa sebagau hasil dari 

proses belajar yang meliputi tiga domain yang terdiri dari aspek kognitif, afektif 

dan psikomotor. Dalam penelitian ini, hasil belajar siswa lebih ditekankan pada 

aspek kognitif karena peneliti ingin mengetahui keefektifan model Problem Based 

Learning yang ditinjau malalui hasil posttest siswa.   

Hasil belajar IPA dalam aspek kognitif sesuai dengan hakikat IPA sebagai 

proses, yaitu ; mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi. 

Kemudian menurut hakikat IPA sebagai produk sesuai dengan aspek kognitif 

mencipta. (Wisudawati&Susilowati, 2014: 39).  

Indikator yang digunakan untuk instrumen penelitian adalah dengan 

menggunakan ranah kognitif sebagai bahan acuan pembatan indikator dalam 

perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian indikator tersebut dijadikan 

sebagai kisi-kisi soal yang digunakan dalam soal pretest dan posttest. 

2.1.1.9 Pengertian Pembelajaran 

Kegiatan belajar selalu berkaitan dengan pembelajaran. Belajar dan 

pembelajaran merupakan hal yang berbeda namun saling berkaitan dan saling 

menunjang serta mempengaruhi satu sama lain.  

Pembelajaran adalah suatu peristiwa yang dilakukan secara tersusun untuk 

pencapaian tujuan pembelajaran. Pembelajaran juga merupakan proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Hal tersebut didukung oleh pernyataan Hamalik yang menyatakan bahwa 

“pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 
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manusiawi, material fasilitas, pelengkapan, dan prosedur yang saling 

mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran” (Hamalik, 2015: 57). 

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu hubungan timbal balik antara 

guru dengan peserta didik, maupun antar peserta didik untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Berdasarkan makna leksikal, pembelajaran berarti proses, 

cara, perbuatam mempelajari. Pembelajaran merupakan proses organik dan 

konstruktif, bukan mekanis seperti halnya pengajaran (Suprijono, 2009:13). 

Dalam  pembelajaran terdapat komponen-komponen pembelajaran yang dapat 

menunjang hasil dari pembelajaran tersebut. Ada lima komponen pembelajaran, 

yaitu: tujuan, subjek belajar, materi ajar, strategi, dan evaluasi pembelajaran.  

2.1.1.10 Komponen Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen 

yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. Menurut Rifai’i (2012:159) komponen pembelajaran meliputi: (1) 

tujuan, tujuan yang secara eksplisit diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan 

pembelajaran adalah instructional effect, biasanya berupa pengetahuan dan 

keterampilan atau sikap yang dirumuskan secara eksplisit dalam TPK semakin 

spesifik dan operasional; (2) subjek belajar, subjek belajar dalam sistem 

pembelajaran merupakan komponen utama karena berperan sebagai subjek 

sekaligus objek; (3) materi pelajaran, juga merupakan komponen utama dalam 

proses pembelajaran, karena akan member warna dan bentuk dari kegiatan 

pembelajaran; (4) strategi pembelajaran, strategi pembelajaran merupakan pola 

umum mewujudkan proses pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk 
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mencapai tujuan pembelajaran (5) media pembelajaran, merupakan alat/ wahana 

yang digunakan pendidik dalam proses pembelajaran untuk membantu 

penyampaian pesan pembelajaran; (6) penunjang, komponen penunjang yang 

dimaksud dalam sistem pembelajaran adalah fasilitas belajar, buku sumber, alat 

pelajaran, bahan pelajaran dan semacamnya.  

Semua komponen pembelajaran dalam suatu sistem saling berkaitan dan 

saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran 

mengacu pada kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah mengikuti pelajaran. 

Proses pembelajaran merupakan kegiatan untuk mengembangkan kemampuan, 

watak, kecerdasan dan peradapan bangsa. 

Pembelajaran yang efekif merupakan proses belajar mengajar yang tidak 

hanya berfokus pada hasil belajar, namun bagaimana proses pembelajaran tersebut 

dapat memberikan pemahaman, ketekunan, kecerdasan dan mutu serta perubahan 

perilaku siswa dalam kehidupan mereka. Menurut Susanto (2013: 54) 

pembelajaran dikatakan efektif apabila hasil belajar dan aktivitas belajar siswa 

yang belajar dengan pendekatan pemecahan masalah lebih baik dari pendekatan 

konvensional pada tingkat ketuntasan tertentu. Sehingga pembelajaran yang 

efektif ditinjau dari aspek hasil belajar dan akitivitas siswa selama poses 

pembelajaran.  

2.1.2 Aktivitas Siswa 

Aktivitas belajar peserta didik merupakan segala kegiatan yang dilakukan 

oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Hal tersebut didukung oleh 

pernyataan dari Sadriman yang beranggapan bahwa aktivitas belajar adalah 
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aktivitas atau kegiatan yang saling berkaitan bersifat fisik maupun mental. 

(Sardiman, 2012: 100). Menurut Paul B. Diedrich (dalam Sardiman, 2012 101), 

kegiatan peserta didik yang dapat digolongkan adalah sebagai berikut. 

1. Visual activites, misalnya membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, 

percobaan, dan pekerjaan orang lain. 

2. Oral activities, misalnya menyatakan, merumuskan, bertanya, member saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, dan interupsi.  

3. Listening activities, meliputi mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, 

music dan pidato. 

4. Writing activities, meliputi menulis cerita, karangan, laporan, angket, dan 

diagram. 

5. Drawing activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta dan 

diagram. 

6. Motor activites, misalnya melakukan percobaan, membuat konstruksi, model 

mereparasi, bermain, berkebun dan beternak. 

7. Mental activites, misalnya menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, dan mengambil keputusan. 

8. Emotional activites, misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, berani, tenang dan gugup.  

 

 Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan aktivitas belajar siswa 

adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

untuk mendapatkan perubahan tingkah laku berupa fisik, mental, dan emosional 

sehingga tercipta pembelajaran yang aktif. Indikator aktivitas siswa dalam 

penelitian ini meliputi: visual activities (memperhatikan video dan gambar), oral 

activities (mengemukakan pendapat), listening activities (diskusi), writing 

activities (menulis hasil diskusi), mental activities (menanggapi), dan emotional 

activities (menaruh minat, bersemangat). 

Adapun indikator aktivitas siswa yang diamati dalam pembelajaran IPA 

melalui model Problem Based Learning adalah: (1) mempersiapkan diri 

mengikuti pembelajaran (emotional activities); (2) menanggapi apersepsi berupa 

pertanyaan dari guru (mental activities); (3) mengamati video/gambar yang 
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ditampilkan guru (visual activities); (4) melaksanakan diskusi kelompok(listening 

activities); (5) menulis hasil diskusi (writing activities);(6) mempresentasikan 

hasil diskusi (oral activities); (7) menyimpulkan materi pembelajaran (writing 

activities). 

2.1.3 Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam 

Ilmu Pengetahuan Alam adalah suatu disiplin ilmu, disusun secara 

sistematis untuk mempelajari alam semesta melalui observasi dan eksperimen 

yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Didukung oleh Susanto, IPA adalah 

usaha manusia dalam memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat 

pada sasaran, serta menggunakan prosedur, dan dijelaskan dengan penalaran, 

sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. Berhubungan dengan cara memahami 

alam secara sistematis, sehingga bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan 

yang berupa fakta, konsep, atau prinsip saja tapi juga merupakan suatu proses 

penemuan. (Susanto, 2013: 167). 

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

sikap dan teknologi.  

1. IPA sebagai Produk 

IPA sebagai produk menghasilkan produk ilmiah berupa fakta, konsep-

konsep, prisnsip, teori-teori 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 matei 

pembelajaran yang berisi fakta-fakta, konsep, prinsip, teori tentang  materi 

“Peristiwa Alam”. Dalam poses pembelajaran IPA sebagai contoh produk dapat 
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dilihat dari pengetahuan yang didapat siswa mengenai materi yang dipelajari 

tentang peristiwa alam, bahwa peristiwa alam dibedakan menjadi peristiwa alam 

yang membahayakan dan tidak membahayakan. Peristiwa alam yang 

membahayakan adalah peristiwa alam yang dapat mencelakakan dan merugikan 

manusia. Contoh dari peristiwa alam yang membahayakan adalah gempa bumi, 

gunung meletus, tsunami, banjir dan tanah longsor. Sedangkan peristiwa alam 

yang tidak membahayakan adalah peristiwa alam yang tidak mencelakakan 

manusia. Contoh dari peristiwa alam tidak membahayakan adalah hujan, pelangi 

dan gerhana.  

2. IPA sebagai Proses 

IPA sebagai proses diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang 

memungkinkan adanya prosedur yang runtut dan sistemais melalui 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 skill). Keterampilan 

proses tingkat dasar, meliputi; observasi, klasifikasi, komunikasi, pengukuran, 

prediksi, dan inferensi. Sementara keterampilan proses terpadu, meliputi; 

menentukan variabel memproses data, menyusun grafik, memberi hubungan 

variabel, memproses data, menganalisis penyelidikan, menyusun hipotesis, 

menentukan variabel secara operasional, merencanakan penyelidikan dan 

melakukan eksperimen. Pada penelitian ini, menerapkan keterampilan dasar dan 

keterampilan terpadu sebagai proses di dalam pembelajaran IPA.  
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IPA sebagai proses pada penelitian ini adalah proses siswa dalam  

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

peristiwa alam. Misalnya siswa melakukan pengamatan mengenai tanda-tanda 

gunung meletus dan tsunami terjadi melalui video yang telah ditayangkan oleh 

guru. Melalui pengamatan tersebut siswa dapat menyimpulkan bahwa teori yang 

telah dipelajari terbukti melalui video yang telah dilihat oleh siswa.  

3. IPA sebagai Sikap Ilmiah 

Menurut Sulistyorini dalam Susanto (2013: 169) ada Sembilan aspek yang 

harus dikembangkan dari sikap ilmiah dalam pembelajaran IPA, yaitu: sikap ingin 

tahu, ingin mendapat sesuatu baru, sikap kerja sama, tidak putus asa, tidak 

berprasangka, mawas diri, bertanggung jawab, berpikir bebas, dan kedisiplinan 

diri. 

Sikap ilmiah dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan peserta didik dalam 

pembelajaran IPA pada saat melakukan diskusi, percobaan, simulasi dan kegiatan 

proyek lapangan. 

4. IPA sebagai Teknologi 

IPA sebagai teknologi bertujuan untuk mempersiapkan diri siswa dalam 

menghadapi tantangan dunia yang semakin maju dikarenakan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di era global. Produk IPA yang telah diuji 

kebenarannya dapat diterapkan dan dimanfaatkan oleh manusia untuk 

mempermudah kehidupannya secara langsung dalam bentuk teknologi.  

IPA sebagai teknologi yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu siswa 

dapat menerapkan suatu bentuk teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam 
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kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan mempelajari proses terjadinya hujan, 

dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan tadah air hujan yang disuling menjadi air 

bersih. 

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, dan tujuan pembelajaran IPA dapat tercapai.   

2.1.4 Pembelajaran IPA di SD 

Pembelajaran IPA diharapkan menjadi wahana peserta didik untuk 

mempelajari diri sendiri, alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut 

dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari (KTSP; 2007: 484). 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.  

Carin (1993: 4) mendeskripsikan sains sebagai keteraturan dan organisasi. 

Jagat raya adalah suatu organisasi yang teraur terdiri dari materi yang memiliki 

bentuk bermacam-macam dari Kristal garam sampai galaksi, dari sel amoeba 

sampai multi seluler manusia. Tetapi dari bentuk itu tersembunyi keteraturan dan 

tidak terlihat, kecuali jika diteliti dengan memotong melintang materi tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, maka secara umum pembelajaran IPA merupakan 
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pembelajaran yang mempelajari mengenai diri sendiri dari yang paling kecil yaitu 

sel-sel hingga jagat raya.  

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 kegunaanya 

meliputi cair, padat dan gas; (3) energi dan perubahannya meliputi gaya, bunyi, 

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 usia 6 tahun. Piaget (dalam Slavin, 2006: 65) mengelompokkan tahap 

perkembangan kognitif menjadi beberapa tahapan antara lain sebagai berikut.  

1. Tahap sensorik / instigtif (0-2 tahun) 

2. Tahap praoprasional (2-7 tahun) 

3. Tahap operasional konkret (7-12 tahun) 

4. Tahap operasional formal (12-15 tahun) 

Tahapan perkembangan yang telah diungkapkan oleh Piaget, bahwa pada 

usia 7-12 tahun anak sedang duduk di bangku sekolah dasar dan berada pada 

tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak mampu mengoperasionalkan 

berbagai logika namum cara berpikir anak masih konkret dan belum menangkap 

yang abstrak. Maka dalam pembelajaran, guru perlu menyesuaikan dengan 

keadaan dan karakteristik siswa.  

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

mengatakan bahwa hasil belajar seseorang diperoleh melalui pengalaman 
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langsung, kenyataan yang ada di lingkungan, meliputi benda tiruan, hingga pada 

lambang (abstrak). Pengalaman konkrit akan mempermudah siswa dalam 

memahami suatu gagasan dibandingkan ketika siswa menerima pengetahuan 

secara teoritis.  

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 dipahami oleh 

siswa. Pembelajaran IPA juga menggunakan keterampilan proses dalam 

pengalaman belajar. Keterampilan proses merupakan perlakuan dalam 

pembelajaran yang menekankan pada pembentukan keterampilan untuk 

memperoleh suatu pengetahuan dan mengkomunikasikan perolehannya. 

Pembelajaran IPA juga mencakup empat komponen hakikat IPA. Komponen 

tersebut meliputi, IPA sebagai produk, IPA sebagai proses, IPA sebagai sikap 

ilmiah dan IPA sebagai teknologi. Oleh sebab itulah IPA masuk dalam kurikulum 

di sekolah dasar. 

2.1.5 Model Pembelajaran 

Model pembelajaran dapat didefinisikan rencana, rancangan atau pola 

yang akan diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Suprijono berpendapat 

model pembelajaran adalah landasan praktik pembelajaran hasil penurunan teori 

psikologi pendidikan dan teori belajar yang dirancang berdasarkan analisis 

terhadap implementasi kurikulum dan implikasinya pada tingkat operasional di 

kelas. (Suprijono, 2015: 64). Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau 

suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam  merencenakan pembelajaran 
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di kelas atau pembelajaran dalam tutorial” (Trianto 2007: 1). Joyce dan Weill 

(dalam Miftahul Huda 2014: 73) mendeskripsikan model pembelajaran sebagai 

pola atau rencana yang digunakan untuk membentuk kurikulum, mendesain 

materi-materi instruksional, dan memandu proses pembelajaran di ruang kelas 

atau di setting yang berbeda. 

2.1.6 Model Pembelajaran Kooperatif 

2.1.6.1 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

 Model pembelajaran kooperatif meruakan suatu model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan pencapaian akademik dan sikap sosial peserta didik melalui 

kerjasama (2014: 53).  Menurut Hamdani (2011: 30) model pembelajaran 

kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar siswwa dalam kelompok tertentu 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Slavin (1995) 

menyebutkan model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran 

yang telah dikenal sejak lama, di mana pada saat itu guru mendorong pada siswa 

untuk melakukan kerja sama dalam kegiatan-kegiatan tertentu seperti diskusi atau 

pengajaran oleh teman sebaya (peer teaching). Berdasarkan uraian di atas maka 

secara umum model pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang 

melibatkan partisipasi siswa dalam kelompok belajar unuk meningkatkan 

pencapaian akademik dan sosial siswa. Pembelajaran kooperatif juga memiliki ciri 

dan karakteristik dari model pembelajaran yang lain.  

2.1.6.2 Karakteristik Pembelajaran Kooperatif 

 Karakteristik pembelajaran kooperatif menurut Arend (2007: 5) adalah; 1) 

sisaw bekerja dalam tim untuk mencapai tujuan belajar; 2) tim yang dibentuk 
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memiliki prestasi tinggi,, sedang dan rendah; 3) tim yang dibentuk heterogen 

terdiri atas campuran ras, budaya, dan gender; 4) sistem reward diorientasikan 

pada kelompok dan individu. Kemudian menurut Hamdani (2011: 31) 

menyatakan ciriciri pembelajaran kooperatif yaitu; 1) setiap anggota memiliki 

peran; 2) terjadi hubungan ineraksi langsung di antara siswa; 3) setiap anggota 

kelompok bertanggung jawab atas cara belajarnya dan juga teman-teman 

sekelompoknya; 4) guru membantu mengembangkan keterampilan-kelerampilan 

interpersonal kelompok; 5) guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat 

diperlukan. Dalam pembelajaran kooperatif tidak hanya mempelajari materi saja 

namun siswa juga mempelajari keterampilan-keterampilan kooperatif. 

Keterampilan-keterampilan kooperatif tersebut berfungsi untuk melancarkan 

hubungan kerja dan tugas setiap siswa.  

Keterampilan-keterampilan kooperatif menururt Lungdern (dalam Isjoni, 

2012: 46) tersebut antara lain sebagai berikut. 

1. Keterampilan kooperatif tingkat awal, yang meliputi menggunakan 

kesepakatan, menghargai kontribusi, mengambil giliran dan berbagi tugas, 

berada dalam kelompok, berada dalam tugas, mendorong partisipasi, dan 

mengundang orang lain. 

2. Keterampilan tingkat menengah, yang meliputi menunjukkan penghargaan 

dan simpati, mengungkapkan ketidaksetujuan dengan cara dapat diterima, 

mendengarkan dengan arif, bertanya, membuat ringkasan, menafsirkan, 

mengorganisir dan mengurangi ketegangan. 



35 
 

3. Keterampilan tingkat mahir, yang meliputi mengolaborasi, memeriksa dengan 

cermat, menanyakan kebenaran, menetapkan tujuan dan berkompromi.  

2.1.7 Model Belajar Bersama (Learning Together) 

Model belajar bersama adalah model yang melibatkan siswa yang dibagi 

dalam kelompok yang terdiri atas empat atau lima kelompok dengan latar 

belakang yang berbeda dalam mengerjakan tugas (Slavin, 2005: 25). Model ini 

menekankan empat unsur, yaitu; 1) interaksi tatap muka, 2) interdependensi 

positif, 3) tanggug jawab individual, 4) kemampuan-kemampuan interpersonal 

dan kelompok kecil (Slavin, 2005: 250). Pada kelas kontrol dalam penelitian ini 

menggunakan model belajar bersama (yang belum inovatif), maka pembelajaran 

dengan model belajar bersama di kelas kontrol tersebut hanya menekankan pada 

interaksi tatap muka dan interdepensi positif saja. Adapun kelemahan dan 

kelebihan model belajar bersama.  

2.1.7.1 Kelebihan Model Belajar Bersama  

Menurut Slavin (2005:252 ) model belajar bersama memiliki kelebihan 

sebagai berikut; 1) siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran karena selalu 

diberi bahan diskusi oleh guru; 2) meningkatkan kerjasama siswa dalam 

kelompok dengan prinsip belajar bersama (learning together); 3) siswa dilatih 

untuk berani dan percaya diri karena harus tampil mempresentasikan hasil di 

depan kelas; 4) guru tidak terlalu lelah dan sibuk karena hanya berperan sebagai 

motivator dan fasilitator dalam proses belajar mengajar; 5) siswa lebih kreatif 

karena pembelajarannya menggunakan pendekaan salingtemas, yaitu keterkaitan 

antara teknologi, sains, lingkungan dan masyarakat. 
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2.1.7.2 Kekurangan Model Belajar Bersama 

Menurut Slavin (2005: 253) adapun kekurangan dari model belajar 

bersama adalah; 1) hanya cocok diterapkan di kelas tinggi karena lebih didominasi 

kegiatan diskusi dan presentasi; 2) memakan waktu cukup lama dan sedikit 

membosankan; 3) tidak bisa melihat kemampuan tiap-tiap siswa karena mereka 

bekerja dalam kelompok.  

2.1.8 Model Problem Based Learning 

Problem Based Learning merupakan model pembelajaran yang lebih 

menekankan pada kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah yang 

dihadapinya, agar peserta didik dapat berfikir secara kritis dan menemukan 

strategi pemecahan masalah secara mandiri. Dikuatkan oleh pendapat para ahli, 

Barrow dalam Miftahul Huda (2014: 271) mendefinisikan “pembelajaran berbasis 

masalah (Problem-Based Learning atau PBL) sebagai pembelajaran yang 

diperoleh melalui proses menuju pemahaman akan resolusi suatu masalah yang 

dipertemukan pertama-tama dalam proses pembelajaran”. Barrows dan Kelson 

(dalam Amir, 2009: 21) “PBL adalah kurikulum dan proses pembelajaran yang 

didalamnya dirancang masalah-masalah yang menuntut mahapeserta didik 

mendapatkan pengetahuan yang penting, membuat mereka mahir dalam 

memecahkan masalah, dan memiliki strategi belajar sendiri serta memiliki 

kecakapan dalam berpartisipasi dalam tim”. 

Pembelajaran dengan model Problem Based Learning bertujuan untuk 

mengembangkan dan menerapkan kecakapan pemecahan masalah, belajar sendiri 
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dan kerja sama tim. Dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

model Problem Based Learning, terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan.  

2.1.8.1 Tahapan Pembelajaran Model Problem Based Learning 

Tahapan pembelajaran model merupakan langkah-langkah atau kegiatan 

yang akan dilakukan peserta didik dan guru dalam penggunaan suatu model 

tertentu. Dalam model Problem Based Learning, terdapat lima tahapan, yaitu: 

orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasi peserta didik, membimbing 

penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil, 

dan yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses serta hasil pemecahan 

masalah. 
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Tabel 2.1 

Tahapan Pembelajaran dengan Problem Based Learning 

 

Tahap Pembelajaran Perilaku Guru 

Tahap 1 

Memberikan orientasi suatu 

masalah pada peserta didik  

Guru membahas tujuan pembelajaran, 

mendeskripsikan, dan memotivasi 

peristiwa didik untuk terlibat dalam 

kegiatan menganalisis masalah.  

Tahap 2 

Mengorganisasi peserta didik untuk 

meneliti 

Guru membantu peserta didik untuk 

mendefinisikan dan mengorganisasikan 

tugas-tugas belajar terkait dengan 

perasalahannya 

Tahap 3  

Mendampingi dalam penyelidikan 

sendiri maupun kelompok 

Guru mendorong peserta didik 

mendapatkan informasi yang tepat, 

melaksanakan eksperimen serta 

mencari penjelasan dan solusi 

Tahap 4 

Mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil  

Guru membantu peserta didik dalam 

merencanakan dan menyiapkan hasil 

karya yang sesuai laporan, rekaman 

video, dan model, serta membantu 

mereka berbagi karya mereka 

Tahap 5 

Menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah 

Guru membantu peserta didik 

melakukan refleksi atas penyelidikan 

dan proses-proses yang mereka 

gunakan 

Sumber: Wisudawati dan Sulistyowati 2014: 91 

Miftahul Huda (2014: 272) memerinci tahapan pembelajaran Problem 

Based Learning lebih detail lagi sebagai berikut.  

1. Peserta didik disajikan suatu masalah.  

2. Peserta didik mendiskusikan masalah dalam tutorial Problem Based 

Learningdalam sebuah. kelompok kecil. Mereka mengklarifikasikan fakta-

fakta suatu kasus kemudian mendefinisikan sebuah masalah. Mereka 
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membrainstorming gagasan-gagasannya dengan berpijak pada pengetahuan 

sebelumnya dan dilanjutkan dengan mengidentifikasi apa yang mereka 

butuhkan untuk menyelesaikan masalah serta apa yang tidak diketahui. 

Peserta didik menelaah masalah dan mendesain suatu rencana tindakan untuk 

menggarap masalah. 

3. Peserta didik terlibat dalam studi independen untuk menyelesaikan masalah di 

luar bimbingan guru. Hal ini bisa mencakup: perpustakaan, data base, 

website, masyarakat, dan observasi. 

4. Peserta didik kembali pada tutorial Problem Based Learning, lalu sharing, 

informasi, melalui peer teaching atau cooperative learning atas masalah 

tertentu. 

5. Peserta didik menyajikan solusi atas masalah. 

6. Peserta didik mereview apa yang mereka pelajari selama proses pengerjaan. 

Semua yang berpartisipasi dalam proses tersebut terlibat dalam review 

pribadi, review berpasangan, dan review berdasarkan bimbingan guru, 

sekaligus melakukan refleksi atas kontribusinya terhadap proses tersebut. 

 

Model pembelajaran Problem Based Learning tersebut juga memiliki 

beberapa kelebihan dan kelemahan saat diterapkan di dalam kelas. 

2.1.8.2 Kelebihan Model Problem Based Learning 

Pada model pembelajaran Problem Based Learning, terdapat manfaat yang 

dirasakan ketika guru menerapkan model tersebut. Amir berpendapat ada enam 

manfaat dari pembelajaran dengan model Problem Based Learning, antara lain;        

1) menjadi lebih ingat dan meninngkat pemahamannya atas materi ajar;                     

2) meningkatkan fokus pada pengetahuan yang relevan; 3) mendorong untik 

berfikir; 3) membangun kerja tim, kepemimpinan dan keterampilan sosial; 4) 

membangun kecakapan belajar; 5) memotivasi pembelajar. 

2.1.8.3 Kekurangan Model Problem Based Learning 

Selain manfaat, ada pula kekurangan ketika pengajar menggunakan model 

ini. Putra berpendapat bahwa ada tiga kekurangan model pembelajaran Problem 

Based Learning adalah sebagai berikut; 1) bagi peserta didik yang malas, tujuan 



40 
 

dari metode tersebut tidak tercapai; 2) tidak semua mata pelajaran bisa diterapkan 

(Putra, 2013: 76-78). 

Peneliti meminimalisir kekurangan dari model Problem Based Learning 

dengan cara memberikan motivasi bagi peserta didik melalui video tentang akibat 

dari anak yang malas di setiap pembelajaran dan menggunakan penghargaan 

untuk kelompok yang terlebih dahulu menyelesaikan tugas. 

2.1.8.4 Keefektifan Pembelajaran Model Problem Based Learning 

Model pembelajaran Problem Based Learning merupakan strategi 

pembelajaran yang menuntut siswa aktif, mandiri dan berpartisipasi dalam 

pembelajaran, oleh karena itu siswa diharapkan benar-benar memahami materi 

yang disampaikan guru sehingga ketika diberi permasalahan, siswa dapat 

memecahkan permasalahan tersebut secara mandiri.  

Keunggulan Problem Based Learning adalah melatih siswa menjadi aktif 

baik itu secara individu maupun kelompok, siswa menjadi mandiri karena siswa 

harus bisa mencari referensi dan memecahkan masalah secara mandiri tanpa 

mengandalkan kemampuan orang lain walaupun itu dalam satu kelompok, 

disamping itu siswa juga bekerjasama antar kelompok setelah kelompok awal 

bertemu. 

Pembelajaran dengan  model Problem Based Learning dikatakan efektif 

jika semua komponen pembelajaran dapat terpenuhi dengan baik, yaitu sebagai 

berikut. 

1. Tujuan. Tujuan belajar dapat tercapai dengan baik yaitu siswa aktif dalam 

kegiatan dikelas khususnya ketika sedang berdiskusi untuk mengerjakan 
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tugas yang diberikan guru siswa juga termotivasi untuk dapat mengerjakan 

tugasnya sendiri, hal itu tentu berpengaruh pada meningkatnya hasil belajar 

siswa. 

2. Materi ajar (Pembelajaran). Materi ajar atau bahan ajar yang diberikan sesuai 

dengan SK dan KD mata pelajaran IPA kelas V sekolah dasar. 

3. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang digunakan guru sesuai 

dengan kebutuhan siswa, yaitu pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru 

tapi pada siswa, jadi dalam proses pembelajaran guru memberikan umpan 

balik kepada siswa agar siswa aktif dalam berfikir.  

4. Media Pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan sudah baik karena 

dapat membantu guru dalam menyampaikan materi, media yang digunakan 

adalah media gambar, hal itu dapat menunjang pembelajaran karena 

memudahkan siswa untuk memperoleh pengetahuan dari materi yang 

disampaikan. 

5. Penunjang. Penunjang yang digunakan oleh siswa merupakan teks bacaan 

yang sesuai dengan materi. Kemudian Evaluasi yang dilakukan berjalan 

dengan baik, hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran IPA dapat 

meningkat. 

Problem Based Learning dapat mengoptimalkan aktifitas siswa dalam 

kelas yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut dalam kegiatan 

diskusi dan berpikir dalam memecahkan masalah, oleh karena itu model 

pembelajaran Problem Based Learning cocok dan lebih efektif untuk diterapkan 

pada kelas tinggi yaitu kelas V pada mata pelajaran IPA, karena dalam  
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pembelajaran IPA siswa dituntut untuk dapat berkomunikasi, menganalisis, dan 

bekerjasama dengan orang lain. 

Pada dasarnya, model Problem Based Learning memiliki landasan teori 

belajar yang dilakukan oleh beberpa ahli, yaitu teori kontruktivisme. 

2.1.8.5 Teori Belajar yang Melandasi Model Problem Based Learning 

Salah satu teori yang melandasi pembelajaran IPA melalui model Problem 

Based Learning 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 penunjng dalam pembelajaran IPA model Problem Based 

Learning.  

Menurut Slavin (2006: 277) berpendapat bahwa teori belajar 

konstruktivisme lebih menekankan pembelajaran dari atas ke bawah daripada dari 

bawah ke atas. Pembelajaran dari atas ke bawah berarti bahwa siswa memulai 

dengan masalah kompleks untuk dipecahkan dan kemudian dengan bantuan dari 

guru mengetahui keterampilan dasar yang dibutuhkan. Suprijono (2012: 30) 

menyebukan gagasan tentang konstruktivisme mengenai pengetahuan ada 3 

macam, yaitu ; 1) pengetahuan bukanlah gambaran dunia kenyataan belaka, tetapi 

selalu merupakan konstruksi kenyataan melalui kegiatan subyek; 2) subjek 

membentuk skema kognitif, kategori, konsep, dan struktus yang perlu untuk 

pengetahuan; dan 3) pengetahuan dibentuk dalam struktur konsep seseorang, 

struktur konsep membentuk pengetahuan jika konsep itu berlaku dalam beradapan 

dengan pengalaman-pengalaman seseorang.  
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Teori konstruktivisme sesuai dengan model Problem Based Learning 

dikarenakan konsep yang ada dalam model Problem Based Learning adalah 

menemukan dan memecahkan permasalahan secara mandiri tanpa bantuan dari 

guru, sehingga pengetahuan didasarkan pada pengalaman sendiri. Berdasarkan 

pendapat dan teori mengenai model pembelajaran Problem Based Learning yang 

menekankan proses belajar dan pemecahan masalah secara mandiri, maka model 

Problem Based Learning memiliki beberapa tahapan pembelajaran. terdapat lima 

tahapan, yaitu orientasi, mengorganisasi, membimbing penyelidikan, 

mengembangkan dan menyajikan hasil, serta menganalisis dan mengevaluasi 

proses dan hasil pemecahan masalah. 

2.1.9 Keefektifan Model Problem Based Learning dengan Hasil Belajar IPA 

Pembelajaran yang efektif merupakan tolok ukur keberhasilan guru 

mengelola kelas. Proses pembelajaran dikatakan efektif apabila seluruh peserta 

didik dapat terlibat secara aktif, baik mental, fisik, maupun sosialnya. Hal tersebut 

sesuai dengan Susanto (2016: 54) yang menyatakan bahwa pembelajaran dapat 

dikatakan efektif apabila hasil belajar dan aktivitas belajar peserta didik yang 

belajar lebih baik dari siswa yang belajar dengan pembelajaran konvensional pada 

tingkat ketuntasan tertentu.  Dalam hal ini, model pembelajaran Problem Based 

Learning menuntut peserta didik untuk berperan aktif, baik secara mental, fisik 

maupun sosial dalam proses pembelajaran IPA dengan materi “Peristiwa Alam”. 

Peran aktif peserta didik dalam hal ini adalah memecahkan masalah secara 

bersama-sama dengan kelompok, mencari jawaban secara mandiri dan kemudian 

menyajikan penyelesaian masalah dan mengevaluasi hasil penyelesaian masalah 
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yang dilakukan siswa secara berkelompok. Aktifitas siswa tersebut juga akan 

berdampak pada hasil belajar IPA pada materi peristiwa alam, sehingga model 

pembelajaran Problem Based Learning lebih efektif dalam hasil belajar IPA 

dibandingkan dengan pembelajaran yang biasa digunakan guru sehari-hari. 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian yang mendukung tentang penerapan model Problem Based 

Learning telah banyak dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model 

Problem Based Learning merupakan model yang efektif diterapkan dalam 

pembelajaran. Dalam model Problem Based Learning tersebut dapat 

meningkatkan hasil belajar serta kemampuan berfikir kritis peserta didik, karena 

model Problem Based Learning didesain dengan memberikan pada peserta didik 

masalah-masalah kontekstual yang berhubungan dengan materi pembelajaran 

sehingga peseta didik mengetahui alasan dalam belajar, mengidentifikasikan 

masalah dan mengumpulkan informasi dari sumber belajar untuk mendapatkan 

solusi dari masalah tersebut.    

Nurqomariah, dkk (2015) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan model Problem Based Learning dapat 

meningkatkan hasil belajar mata Pelajaran Fisika peserta didik kelas VII dengan 

presentase peningkaan sebesar 67% di kelas eksperimen dan 52% di kelas kontrol. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa model Problem Based Learning yang 

digunakan pada penelitian tersebut berpengaruh terhadap hasil belajar peserta 

didik. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Alfian, dkk (2015) juga 
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menunjukkan bahwa penerapan model Problem Based Learning dengan 

menggunakan media audio visual efektif meningkatkan hasil belajar peserta didik 

kelas VII mata pelajaran IPA. Ditunjukkan dengan rata-rata kelas eksperimen 

yang diperoleh adalah 78,03 sedangkan rata-rata kelas kotrol hanya memperoleh 

68,68. Penelitian mengenai model Problem Based Learning juga dilakukan oleh 

Putu Diantari (2015) dengan menerapkan model PBL berbasis hypnoteaching 

berpengruh terhadap hasil belajar matematika siswa kelas V SD. Ditunjukkan 

dengan hasil analisis thitung = 2,25> ttabel = 2,000 dan rata-rata nilai kelas 

eksperimen lebih besar dari kelas kontrol (80,3> 77,23). 

Model Problem Based Learning juga dapat meningkatkan kemampuan 

berfikir kritis peserta didik. Hal tersebut terbukti dari penelitian yang dilakukan 

oleh Dwi Rachmawati, dkk (2015). Dalam penelitian ini, kemampuan berpikir 

kritis peserta didik kelas eksperimen memperoleh kriteria tinggi dengan hasil 

perhitungannya mencapai 1,01. Sedangkan kemampuan berpikir kritis peserta 

didik untuk kelas kontrol memperoleh kriteria sedang dengan hasil 

perhitungannya mencapai 0,55. Kemudian ditambahkan oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Siti Mutmainah, dkk (2015) yang mengujikan kemampuan berfikir 

matematis tingkat tinggi peserta didik kelas VII dengan menggunakan dua model 

pembelajaran, yaitu model Problem Based Learning dan model Group 

Investigation (GI). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa model 

Problem Based Learning lebih tinggi dalam meningkatkan kemampuan berfikir 

matematis tingkat tinggi peserta didik dibandingkan dengan model GI. Penelitian 

lain yang dilakukan oleh Setyorini, dkk (2011) dengan menerapkan model 
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Problem Based Learning juga menghasilkan kesimpulan bahwa model Problem 

Based Learning dapat meningkatkan kemampuan berfikir kritis peserta didik.  

Penelitian internasional yang mengacu pada model Problem Based 

Learning juga memiliki hasil yang sama. Penelitian yang dilakukan oleh Joy pada 

sekolah kimia di Nigeria mengatakan bahwa kelompok yang menggunakan model 

Problem Based Learning pencapaian strategi belajarnya lebih baik daripada 

kelompok yang menggunakan metode ekspositori. Kemudian penelitian yang 

dilakukan oleh Fatade pada peserta didik SMA di Nigeria. Penelitian tersebut 

menghasilkan bahwa pencapaian matematika yang dilakukan oleh kelompok 

eksperimen lebih memilih model Problem Based Learning sebagai alternatif 

pelajaran dalam memajukan matematika kedepannya.  

Model Problem Based Learning tersebut dapat meningkatkan hasil belajar 

serta kemampuan berfikir kritis peserta didik, karena model Problem Based 

Learning didesain dengan memberikan pada peserta didik masalah-masalah 

konekstual yang berhubungan dengan materi pembelajaran sehingga peseta didik 

mengetahui alasan dalam belajar, mengidentifikasikan masalah dan 

mengumpulkan informasi dari sumber belajar untuk mendapatkan solusi dari 

masalah tersebut. 

 

2.3 KERANGKA BERFIKIR 

Mata pelajaran IPA merupakan bidang studi yang memiliki cakupan yang 

cukup luas. Cakupan tersebut membahas tentang bumi dan isinya yang berkaitan 

dengan alam. Pelajaran IPA sangat penting untuk dipelajari dalam 
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mengembangkan tingkat pengetahuan siswa sehingga mampu mengembangkan 

kemampuan dirinya, mampu beradaptasi dengan lingkungan serta menerima 

setiap kejadian yang berkaitan dengan alam. Kegiatan pembelajaran IPA di SD 

bukan hanya mengajarkan konsep-konsep ilmu pengetahuan tetapi juga 

membentuk siswa menjadi individu yang memiliki sikap ilmiah yang cinta alam 

dan dapat menciptakan teknologi yang berguna bagi kehidupan. Hal ini menuntut 

adanya interaksi edukatif yang terjadi antara guru dan siswa, bukan hanya satu 

arah namun multiarah sehingga pembelajaran menjadi interaktif dan berkualitas. 

Model problem based learning telah dipertimbangkan dan tepat untuk 

pembelajaran IPA materi “Peristiwa Alam”. Pada model Problem Based Learning 

siswa mengalami pembelajaran yang bermakna. Model Problem Based Learning 

mengajak siswa untuk mengeluarkan gagasannya sesuai dengan teori yang telah 

dipelajarinya untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dalam model Problem 

Based Learning, siswa berineraksi dengan teman-temannya untuk bertukar 

pendapat dan juga berlatih untuk berfikir secara kritis dalam mencari solusi 

pemecahan masalah yang dihadapinya. Sehingga pembelajaran akan lebih 

bermakna dan berdampak dalam meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar 

siswa. 

Peneliti ini membandingkan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Di 

mana pada kelas kontrol menggunakan model belajar bersama (yang belum 

inovatif) sedangkan untuk kelas eksperimen diberikan perlakuan dengan 

menggunakan model problem based learning. Sebelum kedua kelas diberi 

perlakuan dengan model pembelajaran masing-masing, terlebih dahulu akan 
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diberikan pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Selanjutnya 

diberikan pembelajaran dengan model masing-masing, setelah pembelajaran selsai 

akan diberikan posttest untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran 

terhadap hasil belajar sebagai akibat dari perlakuan dengan menerapkan model 

masing-masing. Dari uraian tersebut, dapat digambarkan alur pemikirannya yaitu 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan2.1  Kerangka Berfikir 

Pre Test 

Perlakuan (treatment) 

Kelas Eksperimen 

Pembelajaran Problem Based 

Learning 

Kelas Kontrol Pembelajaran 

model belajar bersama (belum 

inovatif) 

Post Test 

Rata-rata hasil tes kelas eksperimen : KKM Rata-rata hasil tes kelas kontrol : KKM 

Hasil di kelas eksperimen > KKM Hasil di kelas kontrol > KKM 

Pembelajaran Problem Based Learning lebih efektif 

daripada pembelajaran model belajar bersama (belum 

inovatif) 

Hasil belajar dan aktivitas siswa pada kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol 
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2.4 HIPOTESIS PENELITIAN 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

pernyataan kalimat (Sugiyono, 2015: 96). Berdasarkan kajian teori, penelitan 

terdahulu, dan kerangka berfikir, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 

H0: model Problem Based Learning tidak efektif terhadap hasil belajar IPA materi 

“Peristiwa Alam” pada kelas V SDN di Gugus Diponegoro Kecamatan 

Ungaran Barat (µ1≤µ2). 

Ha: model Problem Based Learning efektif terhadap hasil belajar IPA materi 

“Peristiwa Alam” pada kelas V SDN Gugus Diponegoro Kecamatan Ungaran 

Barat (µ1≥µ2). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 JENIS PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen semu (quasi 

experimental). Penelitian eksperimen semu yaitu jenis penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti, karena peneliti tidak mampu mengontrol secara ketat masuknya 

variabel yang datang dari luar. Terdapat dua bentuk desain eksperimen semu, 

yaitu time-series design dan nonequivalent control group design (Sugiyono, 2015: 

114). Desain penelitian eksperimen yang dipilih peneliti adalah desain 

nonequivalent control group design. 

 

3.2 DESAIN EKSPERIMEN 

Peneliti memilih quasi eksperimen dengan bentuk nonequivalent control 

group design. Desain ini hampir sama dengan the randomized pretest-posttest 

control group design, di mana sebelum dilakukan penelitian, kedua kelompok 

diberi pretest untuk mengetahui keadaan awalnya. Selama penelitian berlangsung 

kelompok pertama diberi perlakuan dan kelompok yang lain tidak diberi 

perlakuan. Kelompok yang diberi perlakuan dijadikan kelompok eksperimen dan 

kelompok yang tidak diberi perlakuan dijadikan kelas kontrol. Desain tersebut 

digambarkan sebagai berikut (Lestari, 2015: 138). 
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Keterangan: 

O1 = keadaan kelas eksperimen, yaitu SDN Candirejo 01 

O3  = keadaan kelas kontrol, yaitu SDN Gogik 01 

X  = perlakuan yang diberikan, yaitu model problem based learning  

O2 = hasil penilaian kelas eksperimen setelah mendapatkan perlakuan   

O4 = hasil penilaian kelas kontrol tanpa perlakuan. 

Desain ini dipilih disebabkan peneliti tidak mampu mengontrol masuknya 

pengaruh variabel-variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. 

Sugiyono (2015: 116) menyatakan bahwa design hampir sama dengan pretest-

postest control group design, hanya pada desain ini kelompok eksperimen 

maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random”.  

 

3.3 PROSEDUR PENELITIAN 

 “desain nonequivalent control group  

Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan dan tahap analisis. Adapun penjelasan tiap tahapan tersebut adalah 

sebagai berikut. 

1. Tahap Pra-penelitian 

a. Menentukan subjek penelitian yaitu siswa kelas V SDN yang tergabung 

dalam Gugus Diponegoro. 

b. Mengadakan observasipada kelas V terkait dengan pembelajaran IPA. 

c. Mengambil data nilai Ujian Akhir Semester I (UAS) kepada guru kelas V. 
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d. Menguji normalitas dan homogenitas data dari nilai UAS mata pelajaran 

IPA siswa kelas V 

e. Memilih jenis dan desain penelitian yang sesuai dengan permasalahan. 

f. Menentukan sampel penelitian berdasarkan hasil uji normalitas dan 

homogenitas. Berdasarkan hasil uji normalitas dan homogenitas, 

diperoleh sampel penelitian yaitu siswa kelas V SD Negeri Gogik 01 

sebagai kelas kontrol dan SD Negeri Candirejo 01 sebagai kelas 

eksperimen. 

g. Menentukan kelas yang akan dijadikan sebagai kelas uji coba instrumen, 

yaitu kelas V SD Negeri Candirejo 02. 

h. Menyusun perangkat pembelajaran dan instrumen uji coba berupa soal. 

i. Melakukan validitas konstruk dan isi oleh kelas V dan Kepala Sekolah SD 

Candirejo 1. 

j. Menguji coba instrumen pada kelas uji coba. 

k. Menganalisis intrumen dan menguji validitas dan reliabilitasnya.  

l. Melakukan sharing dengan guru kelas V terkait pelaksanaan 

pembelajaran model Problem Based Learning. 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

a. Siswa melakukan pretest dan pembagian kelompok 

b. Penerapan pembelajaran menggunakan model Problem Based Learning 

pada kelas eksperimen dan model belajar bersama (yang belum inovatif) 

pada kelas kontrol. 

c. Setiap pertemuan dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan. 
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d. Siswa melakukan posttest. 

3. Tahap Analisis 

a. Menganalisis keefektifan model Problem Based Learning terhadap hasil 

belajar siswa. 

b. Menganalisis aktifitas belajar pada kelompok eksperimen. 

c. Membuat simpulan berdasarkan analisis yang diperoleh untuk menjawab 

hipotesis penelitian yang telah ditentukan. 

 

3.4 SUBJEK PENELITIAN, LOKASI, DAN WAKTU 

PENELITIAN 

3.4.1 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri yang tergabung 

dalam Gugus Diponegoro. Sekolah dasar yang dimaksud adalah siswa kelas V SD 

Negeri Gogik 01 dan siswa kelas V SD Negeri Candirejo 01. 

3.4.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi peneltian ini adalah di SD Negeri Gogik 01 dan SD Negeri 

Candirejo 01 yang tergabung dalam Gugus Diponegoro Kecamatan Ungaran Barat 

Kabupaten Semarang. 

3.4.3 Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada pembelajaran di semester genap tahun ajaran 

2015/2016 tanggal 10 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei 2016. 
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3.5  POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

3.5.1 Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD 

Negeri Gugus Diponegoro Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang 

berjumlah 228 siswa. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015: 

17). Peneliti menentukan populasi SD Negeri yang tergabung di Gugus 

Diponegoro karena peneliti menemukan masalah di SD tersebut dan ingin 

memecahkannya. Selain itu, lokasi SD yang tidak terlalu jauh dan terjangkau oleh 

peneliti yang bertempat tinggal di Ungaran. Populasi penelitian ini dirinci sebagai 

berikut. 

Tabel 3.1 

Jumlah Populasi Gugus Diponegoro 

 

No. Kelas Jumlah 

1. V SDN Gogik 01 35 Siswa 

2. V SDN Candirejo 01 30 Siswa 

3. V SDN Candirejo 02 31 Siswa 

4. V SDN Langensari 01 30 Siswa 

5. V SDN Langensari 02 33 Siswa 

6.  V SDN Langensari 03 34 Siswa 

7. V SDN Langensari 04 35 Siswa 

Total 228 Siswa 
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3.5.2 Sampel 

Penentuan kelas yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini diambil 

dari populasi yaitu SD Negeri yang tergabung dalam Gugus Diponegoro 

kemudian menggunakan rumus chikuadrat untuk diuji normalitas data dan 

homogenitas data diuji dengan menggunakan rumus uji Bartlet. Berdasarkan hasil 

uji normalitas data, terdapat 5 sekolah dasar yang normal. Kemudian dari lima 

sekolah dasar tersebut, dihitung homogenitasnya dan ditemukan 2 SD yang 

homogen yang akan ditentukan sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol 

berdasarkan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing kelas sampel 

dan latar belakang pendidikan guru kelas yang sama. Sehingga sampel yang 

digunakan oleh peneliti adalah kelas V SD Negeri Gogik 01 sebagai kelas kontrol 

dan kelas V SD Negeri Candirejo 01 sebagai kelas eksperimen.Sedangkan SD 

Negeri Candirejo 02 digunakan sebagai kelas uji coba instrumen. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2015: 118).Dalam menentukan sampel penelitian, peneliti 

menggunakan teknik sampling cluster random sampling. Pada desain 

nonequivalent control group design, sampel yang diambil baik dari kelompok 

eksperimen maupun kontrol tidak dipilih secara acak murni. Penggunaan teknik 

cluster random sampling dapat dilakukan jika kelas dalam populasi yang diambil 

sebagai sampel memliki karakteristik yang homogen atau relatif homogen 

(Lestari, 2015: 138). 

 

 



56 
 

3.6  VARIABEL PENELITIAN 

Variabel penelitian merupakan aspek atau subjek yang akan diteliti dalam 

penelitian. Menurut Sugiyono (2015: 60), “variabel penelitian adalah suatu atribut 

atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.”  Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel independen dan 

variabel dependen. 

3.6.1 Variabel Independen  

Variabel independen atau variabel bebas menurut Sugiyono (2015: 61), 

adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel terikat (dependen). Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah model Problem Based Learning. 

3.6.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2015: 

54).Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen yaitu hasil belajar siswa 

dan aktivitas belajar siswa kelas V SD N Candirejo 01 dan SD N Gogik 01 pada 

mata pelajaran IPA materi “Peristiwa Alam”. 

 

3.7  TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data 

(Sugiyono,2015). Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang peneliti 



57 
 

butuhkan, maka teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu teknik 

dokumentasi, tes dan observasi. 

3.7.1 Dokumentasi 

Metode dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data awal yaitu nilai 

UAS semester I mata pelajaran IPA untuk menghitung normalitas dan 

homogenitas hasil belajar sampel. Dokumentasi dilakukan untuk mendukung data 

dari penelitian yang dilakukan. Dokumentasi pada penelitian ini berupa foto dan  

video pembelajaran dengan model yang belajar bersama (yang belum inovatif) 

dan model Problem Based Learning. 

3.7.2 Tes 

Tes merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran dan 

mengumpulkan informasi.Peneliti menggunakan metode tes adalah untuk 

mengetahui data hasil belajar siswa kelas V pada materi “Peristiwa Alam” mata 

pelajaran IPA. Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah 

pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa untuk mengukur tingkat pemahaman 

dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai 

dengan tujuan pengajaran tertentu. Pada penelitian ini, tes berfungsi untuk 

mengukur pemahaman siswa sebelum dan sesudah belajar IPA pada materi 

“Peristiwa Alam” dari kedua kelas setelah masing-masing memperoleh 

pembelajaran. Tes yang digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa 

sebelum mendapat pembelajaran disebut pretest, sedangkan tes yang dilakukan 

setelah pembelajaran disebut posttest. 
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3.7.3 Observasi  

Metode observasi dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran sedang 

berlangsung. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini ialah observasi 

nonpartisipan, yaitu peneliti tidak terlibat langsung dengan partisipan namun 

hanya sebagai pengamat. Observasi pembelajaran ini bertujuan untuk mengetahui 

aktivitas belajar siswa saat menggunakan model Problem Based Learning. 

 

3.8 UJI COBA INSTRUMEN, VALIDITAS, DAN 

RELIABILITAS 

Sebelum melaksanakan tes IPA pada kelas kontrol dan kelas eksperimen, 

maka dilakukan tes uji coba terlebih dahulu. Peneliti melakukan uji coba soal di 

luar sampel yang telah dipilih, yaitu di SD Negeri Candirejo 02 dengan jumlah 31 

siswa. Setelah melakukan tes uji coba, dilakukan analisis butir tes yang bertujuan 

untuk mengadakan identifikasi soal-soal yang baik, dan soal yang tidak baik. 

Dengan analisis butir tes dapat diperoleh informasi tentang soal yang peneliti buat 

dan petunjuk untuk mengadakan perbaikan soal untuk kepentingan lebih lanjut. 

Analisis butir uji tes tersebut meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat 

kesukaran dan uji daya pembeda. 

3.8.1 Uji Validitas 

Validitas internal instrument yang berupa tes harus memenuhi construct 

validity (validitas konstruksi) dan content validity (validitas isi), untuk menyusun 

instrument harus disusun materi pelajaran yang telah diajarkan. 
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Instrument yang berbentuk tes pengujuan validitasnya dapat dilakukan 

dengan membandingkan antara isi instrument dengan materi pelajaran yang telah 

diajarkan dan dikonsultasikan oleh ahli (Sugiyono, 2015:182-183). Dalam 

penelitian ini, validator ahli instrumen yang dibuat oleh peneliti adalah Chibtiyah, 

M.Pd, sebagai kepala SD Candirejo 01. Instrumen berupa tes tertulis 

dibandingkan dengan kompetensi dasar, indikator, dan materi yang diajarkan. 

Adapun rumus yang digunakan untuk validasi butir soal pilihan ganda yaitu 

dengan menggunakan rumus teknik poin biserial. 

      
     

  
√

 

 
 

   (Arikunto, 2013: 337). 

Keterangan: 

r  = koefisien korelasi biserial 

Mp = rata-rata skor siswa yang menjawab benar 

Mt  = rata-rata skor seluruh siswa  

St = standar deviasi total 

p  = proporsi siswa yang menjawab benar 

q = 1-p 

Harga r yang diperoleh dibandingkan dengan r tabel hasi korelasi biserial 

dengan taraf signifikan 5%.Jika harga rhitung>rtabel, maka butir soal valid dan untuk 

hal lainnya maka item soal perlu direvisi (Arikunto, 2013: 337). Berikut 

merupakan hasil perhitungan validitas soal. 
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Tabel 3.2 

Hasil Perhitungan Validitas Soal 

Kriteria No. Butir Soal Jumlah 

Valid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 45, 47, 49, 50 

40 

Tidak Valid 15, 18, 22, 25, 27, 28, 37, 44, 46, 48 10 

 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

Reabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat 

dikatakan memiliki taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap. Menurut Arikunto (2012:115) untuk mengukur 

reliabilitas soal dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan KR-20 (Kuder 

Richardson). Rumus KR-20 adalah sebagai berikut. 

     *
 

   
+ *

   ∑  

  
+ 

       (Arikunto, 2012:115) 

Keterangan: 

r11 = reabilitas soal secara keseluruhan 

s2 = standar deviasi dari tes 

p = proporsi subjek yang menjawab item soal dengan benar 

q = proporsi subjek yang menjawab item soal dengan salah 

n  = jumlah butir soal. 
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Hasil perhitungan r11dikonsultasikan pada tabel r product moment dengan 

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

reliabel. 

Tabel 3.3 

Hasil Perhitungan Reliabilitas 

Σpq 12,0016 

Jumlah peserta tes 31 

Jumlah skor 42790 

Varians total 184,5016 

r11 0,954032 

r tabel 0,355 

Status perhitungan Reliabel 

 

Perhitungan reliabilitas  yang diperoleh menggunakan rumus KR-20 

diperoleh harga r11sebesar 0.954. Harga tersebut terletak pada interval 0,80 ≤ r11< 

1,00. Sehingga dapat dikatakan bahwa reliabilitas soal penelitian termasuk 

kategori reliabilitas tinggi. 

3.8.3 Uji Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Soal yang baik yaitu soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. 

Soal yang terlalu mudah tidak merangsang peserta didik untuk mempertinggi 

usaha memecahkannya, sebaliknya soal yang terlalu sukar akan menyebabkan 

peserta didik menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba 

lagi, karena di luar jangkauannya (Arikunto, 2012: 222). 

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut 

indeks kesukaran. Besarnya indeks kesukaran yaitu antara 0,00 dampai dengan 

1,00. Rumus yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. 

P = 
 

  
   (Arikunto, 2012: 223-225) 
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Keterangan : 

P = indeks kesukaran 

B  = banyaknya siswa yang menjawab soal dengan betul 

JS  = jumlah seluruh siswa peserta tes 

Menurut Arikunto (2012: 223-225) sesuai ketentuan indeks kesukaran 

sering diklarifikasikan sebagai berikut. 

Soal dengan P 0,00 – 0,30 = soal dengan kategori sukar 

Soal dengan P 0,31 – 0,70 = soal dengan kategori sedang 

Soal dengan P 0,71 – 1,00 = soal dengan kategori mudah 

Berikut merupakan hasil perhitungan tingkat kesukaran butir soal. 

Tabel 3.4 

Hasil Perhitungan Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Kriteria  No. Butir Soal Jumlah  

Mudah  7, 11, 12, 14, 16, 19, 24, 26, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 

41, 42, 47 

17 

Sedang  1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 17, 20, 21, 23, 29, 30, 38, 

40, 43, 45, 50 

20 

Sulit  8, 33, 49 3 

 

3.8.4 Uji Daya Pembeda 

Menurut Arikunto (2012: 228), daya pembeda soal adalah kemampuan 

suatu soal untuk membedakan antara peserta didik yang pandai (berkemampuan 

tinggi) dan peserta didik yang bodoh (berkemampuan rendah). Rumus untuk 

menghitung daya beda yaitu sebagai berikut. 
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       (Arikunto, 2012: 228). 

Keterangan: 

J = jumlah peserta tes 

JA = banyaknya peserta kelompok atas 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah 

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

BB  = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu  dengan 

benar 

PA = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

(Arikunto, 2012: 228). 

Untuk menafsirkan hasilnya dapat dilihat melalui klasifikasi berikut: 

D = 0,00 – 0,20 = jelek 

D = 0,21 – 0,40 = cukup 

D = 0,41 – 0,70 = berarti baik 

D = 0,71 – 1,00 = baik sekali      

     (Arikunto, 2012: 232). 

Perhitungan daya pembeda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.5 

Hasil Perhitungan Daya Pembeda Soal 

Kriteria DP No. Butir Soal Jumlah 

Tidak Baik - 0 

Jelek - 0 

Cukup - 0 

Baik 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 

19, 20, 23, 24, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 50 

36 

Sangat Baik 2, 4, 21, 30 4 



64 
 

3.9 ANALISIS DATA 

Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah 

dirumuskan, selanjutnya dari hasil analisis dapat dilakukan penarikan 

kesimpulan.Analisis data penelitian terbagi dalam tiga tahap, yaitu uji prasyarat, 

analisis data tahap awal dan analisis data tahap akhir. 

3.9.1 Uji Persyaratan Analisis 

Uji Prasyarat analisis dilakukan unuk menguji data yang ada.Sebelum 

pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengujian normalitas dan 

homogenitas. 

3.9.1.1 Uji Normalias 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data yang diperoleh dari 

populasi yang akan dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada 

penelitian ini dilakukan terhadap hasil nilai ulangan akhir semester 1 siswa kelas 

V SD Negeri Gogik 01, siswa kelas V SD Negeri Candirejo 01 dan siswa kelas V 

SD Negeri Candirejo 02. Adapun hipotesis yang digunakanadalah sebagai berikut. 

Ho : Data berasal dari populasi berdistribusi normal 

Ha : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Normalitas sampel diuji dengan menggunakan uji chikuadrat.Rumus 

chikuadrat adalah sebagai berikut. 

  
  ∑

       
 

  
 

    (Arikunto, 2013: 312). 
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Keterangan: 

Xn
2
 = chi kuadrat 

fo   = frekuensi observasi 

fn    = frekuensi harapan 

Taraf signifikansi adalah 5% dengan derajat kebebasan dk=k-1. Kriteria  

dikatakan normal jika x
2
hitung<x

2
tabel. Sehingga data tersebut berdistribusi 

normal.Nilai X
2

tabel adalah nilai X
2
, jika hasilnya tidak berdistribusi normal maka 

menggunakan analisis statistik nonparametris (Arikunto, 2013: 312). 

Hasil perhitungan uji normalitas nilai akhir semester 1 siswa kelas V mata 

pelajaran IPA pada SDN Gugus Diponegoro. 

Tabel 3.6 

Hasil perhitungan Uji Normalitas nilai UAS IPA 1  

Nama Sekolah Xihitung Xtabel Intrepretasi 

SDN Gogik 01 5,6840 11.07 Data Berdistribusi Normal 

SDN Candirejo 01 8,5938 11.07 Data Berdistribusi Normal 

SDN Candirejo 02 9,5859 11.07 Data Berdistribusi Normal  

SDN Langensari 01 7,7990 11.07 Data Berdistribusi Normal 

SDN Langensari 02 89,092 11.07 Data Berdistribusi Tidak Normal 

SDN Langensari 03 54,03 11.07 Data Berdistribusi TidakNormal 

SDN Langensari 04 6,9934 11.07 Data Berdistribusi Normal 

 

Berdasarkan uji normalitas data awal kelas populasi dengan menggunkan Uji Chi 

Kuadrat terdapat 5 kelas yang normal yaitu SDN Gogik 01 dengan Xhitung= 

5,6840<Xtabel= 11,07; SDN Candirejo 01 dengan Xhitung = 8,593<Xtabel = 11,07; 

SDN Candirejo 02 dengan Xhitung =  9,586 <Xtabel= 11,07; SDN Langensari 01 

dengan Xhitung =7,7990<Xtabel = 11,07; dan SDN Langensari 04 dengan  Xhitung = 6, 
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934<Xtabel = 11,07, ini berarti kelima data tersebut dapat dijadikan sebagai sampel 

dalam penelitian karena berdistribusi normal. 

3.9.1.2  Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau 

lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variasi yang 

sama. Untuk menguji kesamaan varians dengan banyaknya data yang tidak sama 

digunakan Uji Bartlett, dengan hipotesis sebagai berikut. 

Ho: σ1
2
= σ2

2
 (sampel berasal dari kondisi yang homogen/sama) 

Ha : σ1
2
 ≠ σ2

2
(sampel berasal dari kondisi yang tidak homogen/sama) 

Langkah pengujian dengan uji Bartlett adalah sebagai berikut. 

1. Misalkan masing-masing sampel berukuran n1,n2, ...., nk, dengan data Yij (1, 

2, ..., k dan j =1, 2, ...., nk) 

2. Selanjutnya, dari sampel-sampel itu peneliti hitung variansnya masing-

masing ialah s1
2
, s2

2
,... sn

2
. 

3. Untuk mempermudah perhitungan, satuan-satuan yang diperlukan untuk uji 

bartlett lebih baik disusun dalam sebuah daftar sebagai berikut. 

Sampel ke Dk 1/dk si
2
 log si

2
 (dk)logsi

2
 

1 n1-1 1/ (n1-1) si
2
 log s1

2
 

(n1-1) logsi
2
 

2 n2-1 1/(n2-1) s2
2
 log s2

2
 (n2-1) logsi

2
 

. 

K 

. 

nk-1 

. 

1/(nk-1) 

. 

s k
2
 

. 

logsk
2
 

. 

 (nk-1)logsk
2
 

Jumlah ∑(ni-1) ∑(
 

    
) - - ∑(ni-1) logsi

2
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4. Dari daftar ini peneliti hitung harga-harga yang diperoleh, yakni 

a. Varians gabungan dari dua sampel 

S
2
 =  

∑        
 

∑      
 

b. Harga satuan B dngan rumus 

  B = (log s
2
) ∑(ni-1) 

c. Untuk uji Bartlett digunakan statistik chi kuadrat 

χ
2
 = (ln 10) {B - ∑(ni-1) log si

2
} 

5. Dengan ln 10 = 2,3026, disebut logaritma asli dari bilangan 10. Dengan taraf 

nyata α, peneliti tolak hipotesis H0 jika χ
2
 ≥ χ

2
 (1- α) (k-1) didapat dari daftar 

distribusi chi kuadrat dengan peluang (1- α) dan dk = (k-1).(Sudjana, 2015: 

261-264). 

Keterangan: 

si
2
: varians masing masing kelompok 

S
2
:varians gabungan 

ni: banyaknya anggota dalam tiap kelompok kelas 

B : koefisien Bartlett 

 

Tabel 3.7 

Hasil perhitungan Uji Homogenitas nilai UAS 1  

Jumlah sampel 
2

hitung 
2

tabel Keterangan 

5 757,70 9,488 Tidak homogen 

4 8,0160 7,815 Tidak homogen 

3 0,57400 5,991 Homogen 

2 0,55864 3,841 Homogen 
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Menurut tabel, dapat dilihat bahwa kelima sampel populasi tersebut memiliki 

varians yang tidak sama atau tidak homogen dikarenakan 
2

hitung sebesar 757,7 

lebih besar dari
2

tabel sebesar 9,488. Kemudian keempat sampel populasi juga 

tidak homogen karena 
2

hitung sebesar 8,016  lebih besar dari 
2

tabel sebesar 7,815. 

Sedangkan pada ketiga sampel populasi memiliki varians yang sama atau 

homogen dikarenakan 
2

hitung sebesar 0,5740 lebih kecil dari
2

tabel sebesar 5,991. 

Karena yang dibutuhkan adalah dua kelas, maka perhitungan dilakukan kembali 

untuk menentukan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kedua sampel dari 

populasi tersebut memiliki varians yang sama, karena 
2

hitung sebesar 0,5584 

lebih kecil dari 
2

tabel sebesar 3,841. 

3.9.2 Uji Analisis Data Awal 

Analisis data awal dilakukan dengan melakukan analisis data nilai pretest 

siswa pada kedua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Analisis ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah data nilai pretest tersebut berasal dari kondisi 

awal yang sama ataupun tidak. Data nilai, selanjutnya dianalisis dengan 

melakukan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji kesamaan rata-rata. 

3.9.2.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data nilai pretest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal atau tidak.Normalitas data nilai 

pretest sampel diuji dengan menggunakan uji chi kuadrat.Jika  

X
2

hitung<X
2
tabeldengan α= 5% maka data sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 
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3.9.2.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau 

lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varians yang 

sama. Untuk menguji kesamaan varians dengan banyaknya data yang tidak sama 

digunakan Uji Bartlett. Jika χ
2
hitung ≤ χ

2
tabeldengan taraf nyata α = 5%, maka, 

sampel berasal dari kondisi yang homogen/sama. 

3.9.2.3 Uji Kesamaan Rata-Rata 

Uji kesamaan rata-rata digunakan untuk mengetahui kesamaan rata-rata 

data awal kelas eksperimen dan kelas kontrol. Uji kesamaan rata-rata yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji t. Hipotesis yang akan diuji sebagai 

berikut. 

Ho :μ1 = μ2 (tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol) 

Ha:μ1≠μ2 (ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelas eksperimen dengan 

kelas kontol) 

Dengan: 

μ1  : rata-rata kelas eksperimen 

μ2  : rata-rata kelas kontrol 

Rumus yang digunakan sebagai berikut. 

 

     dengan 

       (Sudjana, 2015: 239-240). 

 

 

𝑡  
𝑥   𝑥  

√
 

𝑛1
+

 

𝑛 

𝑆
 

𝑠  
 𝑛    𝑠 

 +  𝑛    𝑠 
 

𝑛 + 𝑛  2
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Keterangan: 

 ̅  = rata-rata kelas eksperimen 

 ̅  = rata-rata kelas kontrol 

n1 = banyaknya kelas eksperimen 

n2 = banyaknya kelas kontrol 

s1
2
 = varians nilai tes kelas eksperimen 

s2
2
 = varians nilai tes kelas kontrol 

Dengan dk = (n1 + n2 – 2) dan taraf signifikan α = 5% kriteria pengujian 

H0 diterima jika   
  

1

 
 
          

  
1

 
 

 dimana  
  

1

 
 

didapat dari daftar 

distribusi t dengan dk = (n1 + n2 – 2) dan peluang (1–
 

 
 ) (Sudjana, 2015: 239-

240). 

3.9.3 Uji Analisis Data Akhir 

Setelah penelitian dengan memberikan perlakuan yang berbeda pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, selanjutnya dilaksanakan posttest. Hasil posttest 

tersebutlah merupakan data akhir yang akan digunakan sebagai dasar dalam 

pengujian hipotesis penelitian. Kemudian data akhir dianalisis menggunakan uji 

normalitas, uji homogenitas dan uji hipotesis. 

3.9.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui data nilai posttest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal atau tidak. Langkah-langkah 

pengujian normalitas data pada tahap ini sama dengan langkah-langkah pengujian 

normalitas pada analisis data prasyarat dan analisis data tahap awal. 
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3.9.3.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui data posttest kelas 

eksperimen memiliki varians yang sama atau tidak. Langkah-langkah untuk 

menguji homogenitas data pada tahap akhir ini sama dengan langkah-langkah uji 

homogenitas pada analisis praanalisis dan analisis data tahap awal. 

3.9.3.3 Uji Hipotesis 

Hipotesis yang akan diujikan adalah: 

           

           

Analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji pihak kanan, dengan 

rumus sebagai berikut. 

1. Jika       , rumus yang digunakan adalah Polled Varian: 

       =
     

√
  1 1  1

       1   
 

 1       
(

1

 1
   

1

  
)

 

(Sugiyono, 2012:138) 

Keterangan :  

   : rata-rata nilai data akhir kelas eksperimen 

 2 : rata-rata nilai data akhir kelas kontrol 

S   : simpangan baku total 

    : simpangan baku kelas eksperimen  

    : simpangan baku kelas kontrol 

    : banyaknya anggota kelas eksperimen 
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    : simpangan baku kelas kontrol 

dk = n1+n2-2 

(Sugiyono, 2012:138) 

 

2. Jika        rumus yang digunakan adalah Separated Varians 

  
  ̅̅̅    ̅̅ ̅

√
 1 
 

  
+

  
 

  

 

        
 1 1     

 1   
, dengan     [        ]     [        ] 

   
 1
 

 1
dan    

  
 

  
 

Keterangan: 

  ̅̅̅  : rata-rata nilai data akhir kelompok eksperimen 

  ̅̅ ̅  : rata-rata nilai data akhir kelompok kontrol 

s    :  simpangan baku total 

s1   :  simpangan baku kelompok eksperimen 

s2   :  simpangan baku kelompok kontrol 

n1   :  banyaknya anggota kelompok eksperimen 

n2   :  banyaknya anggota kelompok kontrol 

dk = n1-1 dan dk =n2-1 

Kriteria pengujian adalah tolak Ho jika thitung>ttabel 

(Sugiyono, 2012:138) 

3. Uji N-Gain 

Peningkatan antara nilai pretest dan posttest kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dapat dihitung menggunakan analisis indeks gain. Gain yang dimaksud 
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dalam penelitian ini adalah gain ternormalisasi (N-gain) menurut Meltzer adalah 

sebagai berikut. 

 

 

Adapun kriteria indeks gain menurut Hake adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.8  

Kriteria Indeks Gain 

Indeks Gain Kriteria 

g < 0,30 Rendah 

0,30 ≤ g<0,70 Sedang 

g≥ 0,70 Tinggi 

 

 

 

 

  

  

 

𝑁𝐺𝑎𝑖𝑛  
𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑡𝑒𝑠𝑡  𝑝𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙  𝑝𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan di kelas V SD Negeri Gugus 

Diponegoro Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, pada tanggal 10 

Mei sampai 31 Mei . Sebelum penelitian dilaksanakan terlebih dahulu peneliti 

menentukan materi dan menyusun RPP. Materi pokok yang dipilih adalah 

“Peristiwa Alam Di Indonesia”. 

Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 2 kelas, yaitu kelas kontrol dan 

kelas eksperimen. Siswa SDN Gogik 01 sebagai kelas kontrol menggunakan 

model belajar bersama (yang belum inovatif). Siswa SDN Candirejo 01 sebagai 

kelas eksperimen menggunakan model Problem Based Learning. Selain dua kelas 

tersebut, peneliti mengambil kelas sebagai kelas uji coba yaitu siswa SDN 

Candirejo 02.  

Pada kelas eksperimen diperoleh data awal dengan rata-rata 79,5 dengan 

nilai tertinggi 97,5 dan nilai terendah 52,5. Selanjutnya diberikan perlakuan 

dengan model Problem Based Learning selama 4 kali pertemuan. Pada pertemuan 

pertama, aktivitas belajar siswa yang diperoleh melalui pengamatan aktivitas 

siswa sebesar 64,2%. Pada pertemuan kedua, aktivitas belajar siswa mengalami 

peningkatan yang diperoleh dari pengamatan aktivitas siswa sebesar 68,8%. Pada 

pertemuan ketiga, aktivitas siswa mengalami peningkatan, perolehan pengamatan 
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aktivitas siswa sebesar 70,2%. Dan pada pertemuan keempat, aktivitas siswa 

mencapai 76,2%. Sehingga rata-rata aktivitas siswa yang diperoleh sebesar 69,8%. 

Selanjutnya dilaksanakan posttest untuk memperoleh hasil belajar IPA. Rata-rata 

hasil posttest pada kelas eksperimen sebesar 88, rata-rata nilai posttest tersebut 

lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kelas kontrol.  Hasil posttest dianalisis 

dan diolah dengan analisis data yang telah ditentukan. Hasil dari analisis tersebut 

digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian yang telah ditentukan dan 

menarik simpulan penelitian.  

4.1.1 Hasil Analisis Data Awal 

Analisis data awal dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelas sampel 

mempunyai kondisi awal yang sama. Langkah-langkah yang dilakukan adalah 

menguji normalitas, homogenitas dan kesamaan rata-rata data awal. Adapun data 

awal yang digunkan adalah nilai pretest IPA siswa. Data nilai pretes siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol terdapat pada lampiran. Secara singkat paparan data 

pretestdapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1 

Data Awal (Pretest) 

 

Kelas Banyaknya 

Siswa 

Rata-rata Nilai 

Tertinggi 

Nilai 

Terendah 

Eksperimen 30 79,5 97,5 52,5 

Kontrol 35 76,27 95 52.5 

 

Dilihat dari tabel di atas, nilai pretes kelas kontrol mendapatkan nilai 

minimal 52,5 dan nilai maksimal 95 dengan rata-rata kelas 76,27 dari 35 siswa. 

Sedangkan pada kelas eksperimen mendapatkan nilai minimal 52,5 dan nilai 
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maksimal 97,5 dengan rata-rata kelas 79,5 dari 30 siswa. Berikut ini tabel 4.2 

yang menggambarkan hasil belajar pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol 

berdasarkan ketuntasan belajar. 

Tabel 4.2 

Ketuntasan Hasil Belajar Pretest Siswa Kelas Ekperimen dan Kelas Kontrol  

Skor  KKM Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

N Presentase N  Presentase 

≥70 Tuntas 26 87% 30 85% 

˂70 Tidak 

tuntas 

4 13% 5 15% 

Jumlah 30 100% 35 100% 

 

Berdasarkan tabel 4.3 pada kelas eksperimen siswa yang tuntas sebanyak26 siswa 

atau presentase 87% dan siswa yang tidak tuntas berjumlah 4siswa atau presentase 

13%. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat pada kelas kontrol siswa tuntas 

sebanyak 30 siswa atau presentase 85% dan siswa yang tidak tuntas berjumlah 5 

siswa atau presentase 15%. 

4.1.1.1 Uji Normalitas Data Awal 

Uji normalitas data awal dikenakan pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol.Uji normalitas data awal kelas eksperimen menggunakan Uji Chi Kuadrat. 

4.1.1.1.1 Uji Normalitas Kelas Eksperimen 

  
  ∑

       
 

  
 

= 11,05 

Xtabel= 11,07 
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Berdasarkan perhitungan uji normalitas di atas, diperoleh Xhitung = 11,05 

sedangkan  Xtabel = 11,07. Xtabeldiperoleh dari dk-1 dengan α = 5%. Karena 

Xhitung<Xtabelmaka H0 diterima, artinya data pretest kelas eksperimen berdistribusi 

normal. 

4.1.1.1.2 Uji Normalitas Kelas Kontrol 

  
  ∑

       
 

  
 

= 7 

Xtabel= 11,07 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas di atas, diperoleh Xhitung = 7 sedangkan 

Xtabel = 11,07. Xtabeldiperoleh dari dk-1 dengan α = 5%. Karena Xhitung<Xtabelmaka 

H0 diterima, artinya data pretest kelas kontrol berdistribusi normal. 

4.1.1.2 Uji Homogenitas Data Awal 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui kehomogenan varian dari 

kedua kelas eksperiman yaitu apakah sampel penelitian berasal dari kondisi yang 

sama atau tidak. Rumus yang digunakan adalah Uji Bartlett. Pemaparan uji 

homogenitas data awal dapat dilihat dari tabel 4.3 

Tabel 4.3 

Uji Homogenitas Data Pretest 

Data Kelas  N Varian X
2

hitung X
2

tabel(5%) Ket 

Pretes Eksperimen 

Kontrol  

30 

35 

58.1832 

1.93296 

0,224 3,841 Xhitung ˂ 

Xtabel  
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Menurut perhitungan uji homogenitas diperoleh X
2

hitung = 0,224. Sedangkan 

X
2

tabel= 3,841 diperoleh dari dk = 2 – 1 = 1 dan α = 5 %. Karena X
2

hitung < X
2

tabel 

maka H0 diterima, artinya sampel berasal dari kondisi yang homogen/sama. 

4.1.1.3 Uji Kesamaan Rata-rata 

Uji kesamaan rata-rata dilakukan untuk mengetahui apakah kelas 

eksperimen dan kelas kontrol mempunyai kondisi awal yang sama, yaitu ada atau 

tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol.  

Tabel 4.4 

Hasil Perhitungan Persamaan Rata-rata Nilai Pretest 

Kelas Rata-rata thitung ttabel 

Kelas 

eksperimen 

79,5 1,398 2.03 

Kelas Kontrol 76,128 

 

Setelah dilakukan perhitungan uji persamaan rata-rata nilai pretest, 

diperoleh thitung= 1,398. Berdasarkan kriteria uji t dua pihak, untuk taraf signifikan 

5 % dan dk = 30 + 35 – 2 = 62, diperoleh nilai ttabel = 2,03. Karena –ttabel < thitung < 

ttabel, sehingga H0 diterima, artinya tidak ada perbedaan rata-rata nilai awal yang 

signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jadi dapat dikatakan bahwa 

kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai kondisi awal yang sama.  

4.1.2 Aktivitas Siswa Kelas Eksperimen 

Data aktivitas siswa didapatkan melalui lembar observasi aktivitas siswa. 

Pengamatan aktivitas siswa hanya dilakukan pada kelas eksperimen tujuannya 

untuk mengetahui keefektifan model Problem Based Learning. Pada lembar 
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pengamatan aktivitas siswa terdiri dari 7 indikator yang diamati, setiap indikator 

terdiri dari 4 deskriptor. 

Aktivitas siswa kelas eksperimen saat pembelajaran dapat dilihat dalam 

tabel berikut. 

 

Pertemuan 
indikator yang dinilai (dalam %) Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 7 

1 75.8 65 73.3 54.2 62.5 61.7 56.7 64.2 

2 69.2 73.3 76.7 61.7 64.2 71.7 65 68.8 

3 78.3 70 72.5 60.8 68.3 69.2 72.5 70.2 

4 78.3 83.3 75 74.2 70 74.2 78.3 76.2 

Rata-rata 
75.4 72.9 74.4 62.7 66.3 69.2 68.1 69.85 

 

Skor aktivitas siswa setiap indikator dapat dilihat pada diagram berikut. 

 

 

Diagram 4.1Skor Aktivitas Siswa Setiap Indikator 

Keterangan aktivitas siswa: 

1. mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran  

2. menanggapi apersepsi yang disampaikan guru  
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3. mengamati video/gambar yang ditampilkan guru  

4. melaksanakan diskusi kelompok  

5. menulis hasil diskusi 

6. mempresentasikan hasil diskusi 

7. menyimpulkan materi pembelajaran  

Hasil pengamatan aktivitas siswa kelas eksperimen menunjukkan, kegiatan 

siswa mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran pada pertemuan pertama 

sebesar 75,8%, pada pertemuan kedua menjadi 69,2% dan mengalami 

peningkatan pada pertemuan ketiga dan keempat sebesar 78,3%. Siswa 

menanggapi apersepsi yang disampaikan guru, pencapaian siswa pada pertemuan 

pertama adalah 65%, mengalami peningkatan pada pertemuan kedua sebesar 

73,3%, pada pertemuan ketiga siswa yang menanggapi apersepsi dari guru sebesar 

70% dan pertemuan keempat yaitu 83,3%. Siswa telah mengamati video/gambar 

yang ditampilkan guru dengan baik, pada pertemuan pertama sampai keempat 

secara berturut-turut mencapai 73,3%, 76,7%, 72,5%, dan 75%. Setelah 

mengamati video/gambar siswa melaksanakan kegiatan diskusi kelompok, 

sebanyak 54,2% siswa telah mendengarkan dengan baik pada pertemuan pertama, 

61,7% pada pertemuan kedua, 60,8% pada pertemuan ketiga, dan 74,2% pada 

pertemuan keempat.  

Pada saat melaksanakan diskusi, siswa juga menuliskan hasil diskusi. Pada 

pertemuan pertama ada 62,5% siswa, meningkat pada pertemuan kedua sebesar 

64,3% pada pertemuan kedua, pada pertemuan ketiga sebesar 6,3% dan keempat 

sebesar 70% siswa yang menulis dengan baik. Setelah berdiskusi siswa 
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mempresentasikan hasil diskusi, pada pertemuan pertama terdapat 61,7%, 

pertemuan kedua 71,7%, pertemuan ketiga 69,2%, dan pertemuan keempat 

sebesar 74,2%. Di akhir pembelajaran siswa menyimpulkan materi pelajaran, 

terdapat 56,7% siswa pada pertemuan pertama, 65% pada pertemuan kedua, 

sedangkan pertemuan ketigadan keempat meningkat menjadi 72,5% dan 78,7%.  

4.1.3 Proses Pembelajaran 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kefektifan model 

pembelajaran problem based learning pada pembelajaran IPA materi peristiwa 

alam. Penelitian ini dilaksanakan pada kelas V SDN Candirejo 01 sebagai kelas 

eksperimen dan kelas V SDN Gogik 01 sebagai kelas kontrol. Pembelajaran kelas 

eksperimen menggunakan model problem based learning dan di kelas kontrol 

menggunakan model belajar bersama (yang belum inovatif), yang dilaksanakan 4 

kali pertemuan.  

Pada awal penelitian siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol 

mengerjakan soal pretest yang terdiri dari 40 soal pilihan ganda. Pretest 

dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13 Mei 2016. Hasil pretes menunjukkan kedua 

kelas memiliki kemampuan yang relatif sama. Pembelajaran terdiri dari tiga 

kegiatan, yaitu pendahuluan, inti dan penutup. Kegiatan pendahuluan dimulai 

dengan mengucapkan salam, berdoa, presensi kehadiran siswa, apersepsi, 

motivasi dan penyampaian tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti guru 

menerapkan model problem based learning. Langkah pertama adalah guru 

memberikan permasalahan yang akan dijawab oleh siswa secara kelompok. 

Pembagian kelompok telah dilakukan sehari sebelum pelaksanaan penelitian, 
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sehingga saat pembelajaran dimulai siswa telah berkumpul sesuai dengan 

kelompok masing-masing. Langkah selanjutnya, yaitu guru memberikan sedikit 

materi mengenai “Peristiwa Alam”. Guru menayangkan video yang sesuai dengan 

materi yang disampaikan. Langkah selanjutnya, yaitu siswa menemukan materi 

dan referensi dalam pemecahan masalah yang telah dipaparkan oleh guru di awal 

pembelajaran. Setelah siswa mendapatkan referensi dan materi pemecahan 

masalah, siswa menuliskan hasil jawabannya di lembar jawab yang telah 

dibagikan oleh guru dengan cara berdiskusi kelompok. Dalam kegiatan ini, guru 

juga memperhatikan, mengawasi dan membimbing siswa dalam berdiskusi 

kelompok. Langkah keempat yaitu perwakilan dari kelompok memaparkan hasil 

diskusi kelompoknya. Guru memberikan reward kepada kelompok yang selesai 

tercepat dan kelompok yang menjawab permasalahan dengan benar. Dan langkah 

terakhir adalah guru memberikan penguatan serta siswa secara berkelompok 

mereflesikan hasil jawaban kelompok masing-masing sehingga siswa mengetahui 

dengan sendirinya bahwa hasil jawaban kelompok mereka benar atau salah dan 

menemukan sendiri manakah pemecahan masalah yang sesuai. Pada kegiatan 

penutup siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari, 

menyimpulkan materi pelajaran, dan berdoa. 

Sedangkan pembelajaran pada kelas kontrol dilaksanakan dengan 

menggunakan model belajar bersama (yang belum inovatif) .Pembelajaran terdiri 

dari tiga kegiatan yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan 

dimulai dengan mengucapkan salam, berdoa, presensi, apersepsi, motivasi, dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti guru memberikan materi 
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kemudian siswa mengamati video dan gambar tentang “Macam-Macam Peristiwa 

Alam”, siswa dan guru bertanya jawab tentang video dan gambar yang diamati. 

Siswa membentuk kelompok yang terdiri dari 5 kelompok belajar, selanjutnya 

tiap-tiap kelompok tersebut mengerjakan LKS. Guru menunjuk siswa dalam 

kelompok untuk membacakan jawabannya dan guru mengkonfirmasi jawaban 

siswa. Pada kegiatan penutup siswa dan guru bertanya jawab tenang materi yang 

telah dipelajari, mengerjakan soal evaluasi, menyimpulkan materi pelajaran, dan 

berdoa. Setelah pembelajaran di kelas eksperimen dan kontrol selesai, siswa 

mengerjakan soal posttest yang terdiri atas 40 soal pilihan ganda sama seperti soal 

pretest. Posttest di kelas eksperimen dan kontrol dilaksanakan pada hari Senin, 31 

Mei 2016. 

4.1.4 Analisis Data Akhir 

Analisis data akhir dilakukan setelah kedua kelas yaitu kelas eksperimen 

dan kelas kontrol diberikan perlakuan yang berbeda. Pembelajaran pada kelas 

eksperimen mengunakan model Problem Based Learning dan pada pembelajaran 

kelas kontrol menggunakan model belajar bersama (yang belum inovatif).  

Setelah diberikan perlakuan kemudian kedua kelas diberi posttest. Hasil 

posttest tersebut yang dijadikan data akhir dalam pengujian hipotesis. Data akhir 

merupakan nilai posttest kelas eksperimen dan nilai posttest kelas kontrol yang 

dapat dilihat pada lampiran. Secara singkat paparan data akhir dapat dilihat pada 

tabel 4.6 berikut. 
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Tabel 4.6 

Data Akhir (posttest) 

Kelas Banyaknya 

Siswa 

Rata-rata Nilai 

Tertinggi 

Nila 

Terendah 

Eksperimen 30 88 100 70 

Kontrol 35 82,5 97,5 60 

 

Dilihat dari tabel di atas, nilai posttest kelas kontrol mendapatkan nilai minimal 

60 dan nilai maksimal 97,5 dengan rata-rata kelas 82,5 dari 35 siswa. Sedangkan 

pada kelas eksperimen mendapatkan nilai minimal 70 dan nilai maksimal 100 

dengan rata-rata kelas 88 dari 30 siswa. Berikut ini tabel yang menggambarkan 

hasil belajar IPA kelas eksperimen dan kelas kontrol berdasarkan ketuntasan 

belajar. 

Tabel 4.7 

Ketuntasan Hasil Postest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Skor  KKM Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

N Presentase N  Presentase 

≥70 Tuntas 30 100% 33 94% 

˂70 Tidak 

tuntas 

- - 2 16% 

Jumlah 30 100% 35 100% 

 

Berdasarkan tabel 4.7 pada kelompok eksperimen siswa yang tuntas sebanyak 30 

siswa atau presentase 100%. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat pada kelompok 

kontrol siswa tuntas sebanyak 33 siswa atau presentase 94% dan siswa yang tidak 

tuntas berjumlah 2 siswa atau presentase 16%. 



85 
 

4.1.4.1 Uji Normalitas Data Akhir 

Uji normalitas data awal dikenakan pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak dan dijadikan penentu metode statistik yang akan digunkan 

selanjutnya, yaitu apakah menggunakan statistik parametrik atau nonparametrik. 

Uji normalitas data akhir kelas eksperimen dan kelas kontrol menggunakan Uji 

chikuadrat. Hasil uji normalitas hasil posttest akhir kelas kontrol dan kelas 

eksperimen dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Normalitas Data Posttest 

Kelas Xhitung Chitabel Intrepretasi 

Kelas Eksperimen 8,85 11,07 Normal 

Kelas Kontrol 7 11,07 Normal 

 

4.1.4.1.1 Uji Normalitas Kelas Eksperimen 

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.8 diperoleh Xhitung = 8,85. 

Sedangkan Xtabel = 11,07 diperoleh dari dk = 6 - 1 = 5, dan α = 5 %. Karena 

Xhitung<Xabel sehingga H0 diterima, artinya data berdistribusi normal. 

4.1.4.1.2 Uji Normalitas Kelas Kontrol 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas pada tabel 4. 8, diperoleh Xhitung 

= 7 Sedangkan Xtabel = 11.07 diperoleh dari dk = 6 - 1 = 5, dan α = 5 %. Karena 

Xhitung<Xtabel maka H0 diterima, artinya data berdistribusi normal. 
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4.1.4.2 Uji Homogenitas Data Akhir 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui kehomogenan varians dari 

kedua kelas eksperiman yaitu apakah sampel penelitian berasal dari kondisi yang 

sama (homogen) atau tidak. Rumus yang digunakan adalah Uji Bartlett. Hasil 

perhitungan untuk pengujian homogenitas sebagai berikut. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Homogenitas Data Postest 

Data Kelas  N Varians X
2

hitung X
2

tabel 

(5%) 

Ket 

Postest Eksperimen 

 

Kontrol  

30 

 

35 

53.1937 

 

60.6191 

0.1097 3,841 Xhitung ˂ 

Xtabel  

 

Berdasarkan perhitungan uji homogenitas diperoleh X
2

hitung = 0,1097. Sedangkan 

X
2

tabel= 3,84, diperoleh dari dk = 2 – 1 = 1 dan α = 5 %. Karena  X
2

hitung<X
2

tabel 

maka H0 diterima, artinya sampel berasal dari kondisi yang homogen/sama. 

4.1.5 Uji Hipotesis 

4.1.5.1 Uji T 

 Setelah dilakukan uji normalias dan homogenitas pada data akhir, peneliti 

melakukan uji-t untuk mengetahui kefektifan model Problem Based Learning 

telihat dari adanya perbedaan rata-rata yang signifikan antara nilai posttest IPA 

yang didapatkan di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas ekperimen 

mendapatkan skor lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelas kontrol. Berikut 

pemamaran uji perbedaan rata-rata menggunakan Microsoft excel 2007. 
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Tabel 4.10 

Hasil Perhitungan Uji t Nilai Postest 

Kelas Rata-rata varians  thitung ttabel 

Kelas 

eksperimen 

88 68,28 10,814 2,03 

Kelas Kontrol 82,5 60,88 

 

 Menurut tabel perhitungan uji t nilai posttest di atas, diketahui harga thitung 

sebesar 10,814 lebih besar jika dibandingkan harga ttabel sebesar 2,03 dengan 

signifikansi 5%. Sehingga dapat dikatakan bahwa Ha diterima, artinya terdapat 

perbedaan rata-rata nilai posttest IPA antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

4.1.4.2 Uji N-Gain 

Peningkatan nilai IPA antara nilai pretest dan posttest dapat diketahui 

melalui perhitungan N-Gain. Data skor n-gain pretest dan posstest siswa kelas V 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dalam pembelajaran IPA disajikan dalam 

tabel sebagai berikut. 

Tabel 4.11 

Data Peningkatan Hasil belajar IPA Siswa Kelas V  

SD Negeri Candirejo 01 dan SD Negeri Gogik 

Kelas Banyak Siswa PraTes PosTes 
Perolehan 

n-gain 
Kriteria 

Eksperimen 30 79,5 88 0,41 Sedang 

Kontrol 35 76,2 82,5 0,27 Rendah 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa perolehan skor gain kelompok 

eksperimen sebesar 0,41 dengan kriteria sedang, lebih tinggi dibandingkan 

0

20

40

60

80

100

pretest posttest

Nilai kontrol

eksperimen



88 
 

perolehan skor gain pada kelas kontrol sebesar 0,27 yang kriteria rendah. Artinya 

kelas eksperimen memiliki perubahan lebih tinggi (antara pretest dengan posttest) 

dibandingkan dengan kelas kontrol. Berikut ini disajikan diagram peningkatan 

skor pretest dan posttest kelas kontrol dan eksperimen. 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.2 Diagram Peningkatan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol 

 

Dilihat berdasarkan diagram garis di atas, diketahui bahwa terdapat 

interaksi antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sebelum dilakukan perlakuan, 

kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki kemampuan yang sama. Setelah 

diberikan perlakuan berupa model Problem Based Learning, kelas eksperimen 

mengalami peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan dengan kelas kontrol.  

 

4.2 PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pemikiran bahwa perlu adanya 

perubahan model pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas yang dapat 

mengarahkan siswa untuk dapat bertukar pikiran dengan teman-temannya dan 

menumbuhkan sikap kerjasama yang baik di dalam kelas untuk dapat 
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menyelesaikan tugas yang ada. Model pembelajaran yang diterapkan peneliti 

adalah model pembelajaran problem based learning. Peneliti berusaha untuk 

mengetahui keefektifan model pembelajaran problem based learning terhadap 

hasil belajar IPA siswa kelas V SDN Gugus Diponegoro Kecamatan Ungaran 

Barat Kabupaten Semarang. 

4.2.1 Pemaknaan Temuan 

Pemaknaan temuan meliputi pembahasan mengenai pembahasan tentang 

hasil belajar pretest, proses pembelajaran, hasil belajar posttest mata pelajaran 

IPA materi “Peristiwa Alam” dan pembahasan hasil uji hipotesis.  

Penelitian ini dilatarbelakangi penggunaan model yang inovatif dalam 

penerapan pembelajaran IPA, sehingga dapat mengarahkan siswa untuk 

mengkonstuksikan pemikirannya dan memecahkan masalah secara mandiri. 

Model yang diterapkan oleh peneliti adalah model Problem Based Learning pada 

kelas eksperimen dan model belajar bersama (yang belum inovatif) pada kelas 

kontrol. Peneliti ingin mengetahui keefektiafan model Problem Based Learning 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SDN Kecamatan Ungaran Barat 

Kabupaten Semarang di Gugus Diponegoro.  

Pretest mata pelajaran IPA pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol 

dilaksanakan sebelum diberikan perlakuan. Pretest dalam penelitian ini, berfungsi 

untuk mengetahui kemampuan awal siswa kelas V pada materi “Peristiwa Alam” 

mata pelajaran IPA. Bentuk instrumen soal yang digunakan yaitu 40 butir soal 

pilihan ganda yang telah dinyatakan valid dan reliabel. Rata-rata nilai pretest 

kelas eksperimen sebesar 79,5, sedangkan rata-rata nilai kelas kontrol sebesar 
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76,128. Hasil pretest menunjukkan bahwa kemampuan IPA siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol cenderung sama, yaitu data berdistribusi normal 

serta memiliki varian yang homogen. Harga thitung (1,3986) yang lebih kecil 

dibandingkan ttabel (2,03), menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata 

kemampuan IPA antara siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen sebelum 

pemberian perlakuan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Sudjana (2015: 

239-240) yang menyebutkan bahwa H0 diterima apabila   
  

1

 
 
         

 
  

1

 
 

dimana  
  

1

 
 

didapat dari daftar distribusi t dengan dk = (n1 + n2 – 2) dan 

peluang (1–
 

 
 ). Sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata kemampuan awal 

siswa kelas V pada materi “Peristiwa Alam” mata pelajaran IPA memiliki 

kemampuan yang sama.  

Setelah melakukan pretest, peneliti melakukan perlakuan yang dilakukan 

sebanyak 4 kali di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen 

menggunakan model problem based learning, sedangkan kelas kontrol 

menggunakan model belajar bersama.  

Dalam proses pelaksanaan pembelajaran kelas eksperimen menggunakan 

model Problem Based Learning, guru memulai pembelajaran dengan memberikan 

salam berdoa dan mengkondisikan kelas. Pada kegiatan inti guru memberikan 

permasalahan yang familiar dengan siswa, misalnya mengingatkan kejadian 

gempa bumi dan tsunami di Aceh pada tahun 2006 lalu, kemudian menanyakan 

bagaimanakah tsunami tersebut terjadi, dan apakah ada tanda-tanda tsunami akan 

muncul. Sesuai dengan petunjuk guru, siswa menempatkan diri untuk duduk 

bersama dengan kelompoknya. Selanjutnya guru menayangkan video atau gambar 
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yang berkaitan dengan materi. Penyajian materi menggunakan gambar atau video  

sesuai dengan pendapat Piaget (dalam Rifa’I, 2012: 32-35) bahwa anak usia 7-11 

tahun pemikirannya berdasarkan benda konkrit yang dapat dilihat, diraba atau 

dirasa dari suatu benda atau kejadian. Hal tersebut juga berkaitan dengan kerucut 

pengalaman Dale yang menyatakan bahwa hasil belajar seseorang diperoleh 

melalui pengalaman langsung (konkrit), kenyataan yang ada dilingkungan 

kehidupan seseorang kemudian melalui benda tiruan, sampai ke lambang verbal.  

Setelah siswa melakukan pengamatan video, siswa menyiapkan materi 

atau teks yang didapatkan dari guru maupun buku siswa sesuai materi yang 

dipelajari dan memulai diskusi dengan bimbingan guru. Dalam berdiskusi siswa 

diharuskan untuk memecahkan permasalahan dan menuliskan jawabannya dalam 

bentuk laporan pemecahan masalah yang telah disediakan. Penulisan laporan 

tersebut dapat menimbulkan daya kreativitas siswa dalam menyusun kata-kata. 

Kemudian setelah selesai menuliskan laporan, perwakilan siswa pada kelompok 

tertentu menyampaikan pendapatnya dan kelompok yang lain juga memberikan 

tanggapan. Dalam hal ini, siswa mendapatkan jawaban yang berbeda dengan 

kelompok yang lain, sehingga guru akan memberikan evaluasi jika ada jawaban 

yang belum tepat. Kegiatan ini sesuai dengan teori konstruktivisme, karena siswa 

memperoleh pengetahuannya sendiri melalui pemecahan masalah yang dilakukan 

secara berkelompok kemudian menganalisisnya dan menuliskannya. Guru hanya 

memperlancar siswa dengan mengajarkan cara membuat informasi dan 

memberikan kesempatan siswa untuk menyampaikan gagasannya, kemudian 

menanamkan kesadaran belajar menggunakan strategi belajarnya sendiri (Rifa’I 
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dan Anni, 2012: 114). Pada akhir pembelajaran, guru memberikan reward kepada 

kelompok yang berani mempresentasikan hasil laporan dan yang memiliki hasil 

jawaban yang benar. Secara umum, pelaksanaan pembelajaran pada kelas 

eksperimen sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang dirancang oleh 

peneliti menggunakan model Problem Based Learning.  

Pelaksanaan pembelajaran pada kelas kontrol menggunkan model belajar 

bersama. Pada awal pembelajaran guru memberikan salam, membimbing untuk 

berdoa dan mengkondisikan siswa untuk siap memulai pembelajaran. Pada 

kegiatan inti, guru memberikan ceramah beserta tanya jawab mengenai materi 

yang dipaparkan, misalnya macam-macam peristiwa alam yang tidak 

membahayakan, seperti hujan pelangi, dan gerhana. Kemudian guru 

memperlihatkan gambar dan video mengenai materi yang dipaparkan. Setelah itu, 

siswa membentuk kelompok diskusi. Setiap anggota harus tetap berada dalam 

kelompok selama kegiatan diskusi berlangung. Namun pada pelaksanaan diskusi 

ditemukan bahwa hanya beberapa siswa dalam kelompok saja yang berdiskusi. 

Guru juga tidak membimbing jalannya diskusi. Hal tersebut tidak sesuai dengan 

keterampilan kooperatif menurut Lungdren (dalam Isjoni, 2014: 46) bahwa 

keterampilan kooperatif tingkat awal diantaranya siswa mengambil bagian dalam 

mengerjakan tugas dan bertanggung jawab agar kegiatan dapat terselesaikan tepat 

waktu.  

Kegiatan selanjutnya dalam model belajar bersama yaitu perwakilan 

kelompok menyampaikan hasil presentasinya, dan kelompok yang lainnya 
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memberikan tanggapan. Dan pada akhir pembelajaran guru bersama siswa 

menyimpulkan materi yang telah didapatkan. 

Posttest dilakukan setelah diberi perlakuan sebanyak empat kali pada kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol. Soal posttest sama dengan soal pretest pada 

kedua kelas tersebut. Rata-rata nilai posttest kelas eksperimen sebesar 88, dengan 

nilai terendah 70 (masuk pada kategori cukup, dalam arti telah mencapai kriteria 

pembelajaran sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal di SDN Candirejo 01, 

yaitu 70). Nilai tertinggi pada hasil posttest kelas eksperimen yaitu 100 (masuk 

dalam kategori sangat tinggi, sehingga telah memenuhi kriteria ketuntasan 

minimal hasil belajar di SD Candirejo 01). 

Sedangkan rata-rata kelas kontrol sebesar 82,5, dengan nilai terendah 60 

(masuk pada kriteria cukup, namun belum mencapai KKM di SDN Gogik 01, 

yaitu 70). Serta nilai tertinggi hasil posttest kelas kontrol yaitu 97,5 (masuk dalam 

kriteria sangat tinggi, hal ini berarti siswa telah mencapai kriteria ketunasan 

minimal hasil belajar di SDN Gogik 01). Hasil ini menunjukkan bahwa hasil 

belajar siswa setelah menerapkan model Problem Based Learning meningkat, 

sesuai dengan pendapat Hamalik (2013:30) bahwa hasil belajar adalah terjadinya 

perubahan tingkah laku pada seseorang yang telah belajar.  

Penggunaan model pembelajaran yang berbeda antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol memberikan hasil belajar yang berbeda pula. Pengujian 

hipotesis menggunakan analisis secara statistik dengan uji persamaan rata-rata 

pada nilai posttest dengan menggunakan program Microsoft Excel 2007, diperoleh 

hasil thitung> ttabel yaitu skor thitungsebesar 10,814 dan skor ttabel sebesar 2, 03. 
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Pemaparan hasil perhitungan tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Sugiyono (2012: 136) yang mengemukakan bahwa H0 pengujian adalah rata-rata 

kedua kelas memiliki kesamaan secara signifikan. Dengan kriteria pengujian 

adalah H0 ditolak jika thitung> ttabel. Dalam penelitian ini thitung sebesar 10,814 dan 

skor ttabel sebesar 2,03, maka berdasarkan ketentuan tersebut maka Ho ditolak dan 

Ha diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan secara signifikan 

hasil belajar peserta didik melalui rata-rata antara kelas yang menerapkan model 

problem based learning dan menerapkan model belajar bersama (yang belum 

inovatif). Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran problem based 

learning efektif.  

Penerapan model problem based learning efektif karena menurut Putra 

(2013: 76) ada enam kelebihan model problem based learning, yaitu; 1) menjadi 

lebih ingat dan meningkatkan pemahaman atas meteri ajar; 2) meningkatkan focus 

pada pengetahuan yang relevan; 3) mendorong untuk berfikir; 4) membangun 

kerjasama dan keterampilan sosial; 5) membangun kecakapan belajar; dan 6) 

memotivasi pembelajar.  

Peningkatan rata-rata hasil belajar siswa juga diperoleh dari uji gain. Pada 

perhitungan dengan menggunakan uji gain dapat dikemukakan bahwa rata-rata 

gain pada kelas eksperimen adalah 0,41, sedangkan rata-rata gain pada kelas 

kontrol adalah 0,27. Penentuan kategori gain tersebut sesuai dengan tabel 

pengkategorian yang dipaparkan oleh Lestari (2015: 235). Lestari mengugkapkan 

bahwa kriteria tinggi jika hasil N-gain lebih dari 0,7, kriteria sedang jika hasil N-

gain lebih besar dari 0,3 dan kurang dari 0,7. dan kriteria rendah jika hasil N-gain 
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kurang dari 0,3. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan model problem 

based leaning efktif meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V pada materi 

“Peristiwa Alam”.  

4.2.1.1 Aktivitas Siswa Kelas Eksperimen 

Pada pelaksanaan pembelajaran observasi terhadap aktivitas siswa sesuai 

dengan lembar observasi aktivitas siswa yang terdiri dari sembilan indikator yaitu: 

(1) mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran; (2) menanggapi apersepsi yang 

disampaikan guru; (3) mengamati video/gambar yang ditampilkan guru; (4) 

melakukan diskusi kelompok; (5) menuliskan hasil diskusi; (6) mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok; (7) menyimpulkan materi pembelajaran.  

Hasil observasi terhadap aktivitas siswa setiap indikator, diketahui bahwa 

rata-rata persentase dari empat pertemuan yaitu 75,4% siswa sudah 

mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran dengan baik. Siswa duduk dengan 

tenang dan memusatkan perhatian terhadap guru. Pemberian apersepsi diawal 

pembelajaran oleh guru sudah ditanggapi siswa sebesar 72,9% dengan aktif 

bertanya dan menjawab pertanyaan guru serta memberikan tanggapan sesuai 

dengan materi yang dibahas. Pada proses pembelajaran ada 74.4% siswa 

mengamati video/gambar yang ditampilkan guru dengan seksama. Sesekali siswa 

menanyakan seputar gambar yang ditayangkan, selain itu sebanyak 62.7% siswa 

melaksanakan diskusi kelompok, dengan memberikan tanggaan dan pemecahan 

masalah menurut referensi yang telah disediakan. Selama berdiskusi, siswa 

menuliskan hasil dari diskusi yaitu sebanyak 66,3% siswa telah melaksanakan 

diskusi kelompok dengan tertib. Berdasarkan hasil diskusi siswa secara kelompok 
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terdapat 69,2% siswa yang mempresentasikan hasil diskusi kelomponya dan 

memperhatikan presentasi kelompok lain. Pada akhir pembelajaran terdapat 

69,85% siswa dapat menyimpulkan materi pelajaran dengan baik. 

Penelitian ini menunjukkan adanya pembelajaran yang efektif pada kelas 

eksperimen dengan menggunakan model Problem Based Learning, yaitu telah 

terpenuhinya komponen-komponen pembelajaran dalam penggunaan model 

Problem Based Learning. Komponen pembelajaran tersebut meliputi; 1) tujuan 

pembelajaran, 2) materi pembelajaran, 3) strategi pembelajaran, 4) media 

pembelajaran, dan 5) evalasi pembelajaran. 

1. tujuan pembelajaran dalam materi “Peristiwa Alam” tercapai dengan alokasi 

waktu yang sesuai dengan rancangan pembelajaran. Tujuan pembelajaran 

tersebut meliputi: 

a. diperlihatkan gambar tentang macam-macam peristiwa alam, siswa dapat 

mengklasifikasikan jenis-jenis peristiwa alam di Indonesia dengan tepat. 

b. diperlihatkan gambar tentang macam-macam angin, siswa dapat 

mengklasifikasikan jenis-jenis angin dengan tepat 

c. ditayangkan power point mengenai peristiwa alam tertentu, siswa dapat 

menganalisis proses terjadinya peristiwa alam tertentu. 

d. ditayangkan power point mengenai peristiwa alam tertentu, siswa dapat 

mengaitkan dampak terjadinya peristiwa alam tertentu terhadap lingkungan 

hidup di sekitar dengan tepat. 

e. Melalui video mengenai peristiwa alam tertentu, siswa dapat menganalisis 

tanda-tanda terjadinya peristiwa alam tertentu dengan benar. 

f. melalui video peristiwa alam tertentu, siswa dapat menjelaskan alasan cara 

mencegah peristiwa alam tertentu  dengan benar. 

2. Materi ajar pada pembelajaran penelitian ini, telah memenuhi 6 indikator 

sehingga dapat memenuhi pendalaman materi pada “Peristiwa Alam”. 
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3. Strategi pembelajaran yang dilakukan pada kelas eksperimen telah sesuai 

dengan langkah-langkah yang sesuai dengan Model Problem Based 

Learning. Sehingga menjadikan siswa lebih aktif, dengan dibuktikan saat 

siswa mengadakan diskusi kelompok terlihat bahwa seluruh siswa ikut dalam 

kegiatan berfikir dan bertukar pendapat. Serta saat melakukan refleksi, 

banyak siswa yang telah mengerti yang ditunjukkan dengan banyak nya 

siswa yang tunjuk jari saat melakukan kegiatan refleksi mengenai jawaban 

yang benar maupun yang salah.  

4. Evaluasi pembelajaran, sesuai dengan hasil belajar terdapat aspek kognitif, 

aspek afektif dan aspek psikomotor yang terkandung dalam penilaian baik itu 

berbentuk tes maupun rubik pengamatan aktivitas siswa. Diibuktikan dengan  

tercapainya nilai KKM pada hasil nilai posttest. Dan skor posttest pada kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. 

Berbeda dengan model yang biasa digunakan oleh guru pada kelas kontrol, 

ada beberapa komponen pembelajaran yang belum terpenuhi dalam materi 

“Peristiwa Alam” pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Pada tujuan pembelajaran, pada tujuan pembelajaran menganalisis proses 

terjadinya peristiwa alam tertentu, alokasi waktu yang dibutuhkan dalam 

mengerjakan soal melebihi batas waktu yang ditentukan, sehingga tugas 

tersebut akhirnya dibawa pulang oleh siswa untuk dijadikan tugas rumah. 

2. Materi yang diajarkan pada kelas kontrol sama dengan materi yang diajarkan 

pada kelas eksperimen. 
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3. Media pembelajaran yang digunakan pada kelas kontrol sama dengan media 

yang digunakan pada kelas eksperimen yaitu video dan gambar power point. 

4. Strategi yang digunakan belum sesuai dengan model belajar bersama. Dalam 

pembelajaran, guru memberikan ceramah dan memperlihatkan gambar serta 

video yang ada kemudian guru memberikan tugas kepada siswa. Dalam 

penugasan secara kelompok terlihat hanya beberapa siswa yang aktif dalam 

berdiskusi namun ada juga yang hanya mengandalkan temannya saja. 

Kemudian saat mempresentasikan hasil jawaban, hanya ada satu atau dua 

kelompok saja yang berani tampil. 

5. Hasil evaluasi pada kelas kontrol cenderung lebih rendah dibandingkan dengan 

kelas eksperimen. Dibuktikan dengan ada dua siswa yang belum mencapai 

KKM, serta rata-rata kelas pada nilai posttest yang lebih rendah, yaitu 8,25 

dibandingkan kelas eksperimen, yaitu 88. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, sehingga dapat dinyatakan bahwa model 

pembelajaran problem based learningberpengaruh efektif terhadap hasil belajar 

IPA materi“Peristiwa Alam”. 

Hasil tersebut sesuai dan relefan dengan penelitian yang dilakukan 

Nurkhikmah tentang Problem Based Learning pada mata pelajaran IPA SD pada 

tahun 2013.Penelitian eksperimen  yang dilakukan pada kelas V SD Negeri 

Adiweda 04 dan 05 Kabupaten Tegal. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu rata-

rata nilai hasil belajar kelompok kontrol yaitu 69,12 dan eksperimen 76,25. Hasil 

uji-t menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara penggunaan model 

Problem Based Learning dengan metode ceramah pada pembelajaran IPA. 
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Berdasarkan pengamatan aktivitas belajar siswa, diperoleh skor aktivitas belajar 

siswa kelas eksperimen menggunakan model Problem Based Learningpada 

pertemuan pertama sebesar 78,59% dengan kriteria sangat tinggi dan pertemuan 

kedua 80,47% dengan kriteria sangat tinggi dan kehadiran siswa 

100%.Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan model Problem Based 

Learninglebih efektif meningkatkan kualitas pembelajaran IPA siswa kelas V di 

SD Negeri Adiwerna 04. 

4.2.2. Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi hasil penelitian adalah keterlibatan hasil penelitian dengan 

manfaat yang diharapkan.Implikasi hasil penelitian meliputi implikasi secara 

teoretis, praktis, dan pedagogis. 

4.2.2.1 Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritis merupakan implikasi hasil penelitian dengan manfaat 

teoritis yang diharapkan. Hasil dari penelitian menggunakan penerapan model 

Problem Based Learning dalam pembelajaran IPA menunjukkan bahwa model 

tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa, aktivitas siswa, kemandirian 

siswa, penalaran siswa dan kreativitas siswa. Hal ini ditunjukkan bahwa pada 

pembembangan ilmu pengetahuan secara teoritis, model Problem Based Learning 

dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan yang 

diharapkan mampu menjadi sebuah rujukan untuk memecahkan masalah atas 

kendala pembelajaran yang terjadi khususnya pembelajaran IPA materi “Peristiwa 

Alam”. Model Problem Based Learning juga merupakan model inovatif dalam 
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pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk berfikir secara kritis 

memecahkan masalah secara berkelompok maupun mandiri.  

Hal tersebut sesuai dengan teori konstruktivisme. Teori konsruktivisme 

merupakan teori yang menekankan siswa dalam menemukan pengetahuannya 

sendiri dengan ide-ide yang dimilikinya ataupun dari sumber pendukung, seperti 

buku ajar dan materi pembelajaran. Menurut Slavin (2006: 227) teori belajar 

konstruktivisme menekankan pembelajaran dari atas ke bawah daripada dari 

bawah ke atas. Pembelajaran dari atas ke bawah berarti bahaw siswa memulai 

dengan masalah kompleks untuk dipecahkan kemudian dengan bantuan dari guru, 

siswa mendapatkan informasi dasar yang dalam pembelajaran IPA materi 

“Peristiwa Alam”. Dalam memecahkan masalah pada model Problem Based 

Learning, siswa bersama kelompok mencari materi yang ada di dalam bahan ajar 

yang ditayangkan oleh guru, kemudian merangkumnya dan berdiskusi kelompok 

untuk memecahkan jawaban dari permasalahan tersebut. Model ini juga 

meningkatkan penalaran siswa, karena dengan proses berfikir kritis terhadap 

pemecahan masalah memungkinkan siswa untuk menalar dengan logika. Karena 

pada tahap ini siswa berada pada usia anak berfikir secara konkrit yang disebutkan 

oleh Piaget. Piaget (dalam Slavin, 2006: 62) yang menyatakan bahwa tahap usia 

7-12 tahun anak mampu mengoprasionalkan berbagai logika secra obyektif dan 

berorientasi secara konseptual. Hal tersebut juga sesuai dengan kerucut 

pengalaman Edgar Dale yang menyatakan bahwa suatu gagasan dibandingkan 

ketika siswa menerima pengetahuan secara teoritis.  
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4.2.2.2 Implikasi Praktis 

Implikasi praktis dapat diartikan sebagai keterlibatan hasil penelitian 

terhadap pelaksanaan pembelajaran  serta keterlibatan hasil penelitian dengan 

manfaat praktis yang diharapkan. Pada penerapan model Problem Based Learning 

siswa diberikan masalah terlebih dahulu, kemudian melakukan pemecahan 

masalah dengan cara diskusi kelompok, sehingga meningkatkan tingkat berfikir 

kritis dan menalar siswa serta saat presentasi hasil diskusi kelompok  di depan 

kelas juga dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa. Hal tersebut juga sesuai 

dengan pendapat Putra (2013: 76-78) yang menyebutkan bahwa kekurangan 

model Problem Based Learning yaitu salah satunya tidak semua materi 

pembelajaran cocok menerapkan model ini. Model Problem Based Learning 

sesuai diterapkan pada materi yang menuntut siswa untuk memahami bahasan dari 

pengalaman yang dialami sendiri, sehingga model Problem Based Learning sesuai 

jika diterapkan dalam pembelajaran IPA.  

Keefektifan model Problem Based Learning yng diterapkan di dalam 

pembelajaran akan merangsang siswa untuk berperan aktif dalam kegiatan belajar, 

baik itu secara individu maupun secara kelompok. Mengembangkan sikap 

kepercayaan diri siswa dan melatih berfikir kritis melalui proses penyelidikan 

suatu permasalahan yang disampaikan oleh guru. Selain itu, dapat memberikan 

referensi bagi guru tentang model-model inovaif yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran IPA. Khususnya dalam membimbing siswa untuk melakukan 

penyelidikan pemecahan masalah, sehingga siswa dapat menemukan 
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pemahamannya melalui pemecahan masalah tersebut dengan mandiri dan 

memperbaiki hasil belajar siswa. 

4.2.2.3 Implikasi Pedagogis  

Implikasi pedagogis dapat diartikan sebagai keterlibatan hasil penelitian 

dengan gambaran umum keefektifan model Problem Based Learning pada 

pembelajaran IPA.  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, bahwa 

model Problem Based Learning lebih efektif terhadap hasil belajar siswa bila 

dibandingkan dengan model belajar bersama(yang belum inovatif). Hal ini dapat 

dibuktikan degan peningkatan hasil rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen 

yang lebih tinggi dari kelas kontrol. Variabel yang dikontrol dalam kegiaan 

pembelajaran yang dilakukan sama antara kelas eksperimen maupun kelas kontrol 

yang meliputi materi, kemampuan guru, dan jumlah pertemuan. Akan tetepi yang 

membedakan dari kedua kelas tersebut adalah penerapan model yang digunakan. 

Model Problem Based Learning diterapkan pada kelas eksperimen dan model 

belajar bersama (yang belum inovatif) diterapkan di kelas kontrol. Pembelajaran 

dengan menggunakan model Problem Based Learning juga dapat meningkatkan 

aktivitas siswa selama pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan teori 

pembelajaran yang efektif menurut Susanto (2013: 54) bahwa pembelajaran 

dikatakan efektif apabila hasil belajar dan aktivitas belajar siswa dengan 

penekatan pemecahan masalah lebih baik dari pendekatan konvensional pada 

tingkat ketuntasan tertentu.  

Walaupun pada proses pelaksanaan penelitiandilakukan pengontrolan 

variabel, namun peneliti tidak dapat mengontrol variabel dari dalam diri maupun 
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dari luar peserta didik. Karena dalam proses pembelajaran dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu faktor dari dalam diri siswa (intern) dan faktor dari luar diri 

siswa (ekstren). Menurut Slameto (2010: 54) faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor dari dalam diri siswa yang 

mencakup, kecakapan, minat, bakat, usaha, motivasi, perhatian, kelemahan, 

kesehatan, serta kebiasaan siswa. Secara umum siswa kelas V SDN Candirejo 01 

dan SDN Gogik 01 memiliki kesehatan dan kemampuan menerima pembelajaran 

dengan baik. Serta memiliki tingkat perhatian dan daya berfikir yang tidak terpaut 

jauh. Sedangkan minat, bakat dan motivasi dapat dikembangkan oleh guru melalui 

kegiatan apersepsi dan pemberian reward.  

Faktor dari luar siswa mencakup lingkungan fisik dan non fisik (termasuk 

suasana kelas, seperti riang gembira, menyenangkan), lingkungan social budaya, 

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

sebagainya. Pada penelitian ini, perbedaan proses pembelajaran di kelas 

eksperimen dan di kelas kontrol yaitu pada penerapan model pembelajaran. 

Sedangkan materi, kemampuan guru, jumlah pertemuan disamakan antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol.  Faktor dari luar diri siswa (ekstern) yang 

mempengaruhi belajar diantaranya adalah lingkungan fisik dan non fisik 

(termasuk suasana kelas dalam belajar, seperti riang gembira, menyenangkan), 

lingkungan sosial budaya, lingkungan keluarga, program sekolah (termasuk 

dukungan komriang ite sekolah), guru, pelaksana pembelajaraan, dan teman 

sekolah. 
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Berdasarkan hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan selama 

empat kali pertemuan menunjukkan bahwa penerapan model Problem Based 

Learning lebih efektif terhafap hasil belajar IPA siswa kelas V SDN Candirejo 01 

Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Menurut pemaparan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang 

disampaikan pada bab IV, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Model Problem Based Lerning efektif meningkatkan hasil belajar IPA siswa 

kelas V. Hal tersebut ditunjukkan hasil uji t nilai posttest kedua kelas 

diperoleh thitungsebesar 10,814 lebih besar dibandingkan harga ttabel sebesar 

2,03 sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata hasil belajar IPA pada siswa 

kelas eksperimen lebih tinggi dibanding dengan kelas kontrol. 

2. Berdasarkan hasil observasi terhadap aktivitas siswa setiap indikator, 

diketahui bahwa model Problem Based Learning dapat meningkatkan rata-

rata persentase aktivitas siswa di setiap pertemuan.. Pada pertemuan pertama 

sebesar 64,17%. Kemudian pada pertemuan kedua sebesar 68,81%. Pada 

pertemuan ketiga meningkat dengan persentase sebesar 70,24% dan 

pertemuan keempat dengan persentase sebesar 76,19%. 

Pemaparan simpulan di atas sesuai dengan hipotesis penelitian yang 

tercantum pada Bab II, bahwa model Problem Based Learning efektif terhadap 

hasil belajar IPA materi “Peristiwa Alam” pada siswa kelas V SDN Gugus 

Diponegoro Kecamatan Ungaran Barat.  
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5.2 SARAN  

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, membuktikan bahwa ada 

keefektifan penggunaan model problem based learning terhadap hasil belajar IPA 

siswa kelas V materi “Peristiwa Alam” di SDN Kecamatan Ungaran Barat 

Kabupaten Semarang, maka peneliti memberikan terdapat beberapa saran. 

5.2.1 Bagi Guru 

Guru hendaknya menerapkan model yang inovatif terutama Problem 

Based Learning pada mata pelajaran IPA materi “Peristiwa Alam” karena 

dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran dan lebih 

efektif meningkatkan hasil belajar siswa. 

5.2.2 Bagi Siswa 

Siswa hendaknya antusias dalam proses pembelajaran agar tercipta 

suasana yang kondusif dan tidak bosan sehingga meningkatkan keaktifan 

siswa yang berdampak pada hasil belajar siswa.  

5.2.3 Bagi Sekolah 

Pembelajaran yang menerapkan model Problem Based Learning perlu 

dipersiapkan dengan matang meliputi penyesuaian materi, penggunaan 

media, alat, dan bahan belajar untuk memudahkan kegiatan pembelajaran. 
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Lampiran 1 

DATA NILAI UAS IPA KELAS V SDN GUGUS DIPONEGORO  

TAHUN AJAR 2015/2016 

 

Sekolah  : SDN GOGIK 01  

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas   : V 

KKM   : 70 

No Identitas Nilai Keterangan  

1 G-1 54 Tidak Tuntas 

2 G-2 56 Tidak Tuntas 

3 G-3 61 Tidak Tuntas 

4 G-4 60 Tidak Tuntas 

5 G-5 63 Tidak Tuntas 

6 G-6 60 Tidak Tuntas 

7 G-7 57 Tidak Tuntas 

8 G-8 67 Tidak Tuntas 

9 G-9 74 Tuntas 

10 G-10 73 Tuntas 

11 G-11 54 Tidak Tuntas 

12 G-12 50 Tidak Tuntas 

13 G-13 40 Tidak Tuntas 

14 G-14 54 Tidak Tuntas 

15 G-15 57 Tidak Tuntas 

16 G-16 70 Tuntas 

17 G-17 66 Tidak Tuntas 

18 G-18 50 Tidak Tuntas 

19 G-19 54 Tidak Tuntas 

20 G-20 64 Tidak Tuntas 

21 G-21 70 Tuntas 

23 G-22 66 Tidak Tuntas 

24 G-23 50 Tidak Tuntas 

25 G-24 54 Tidak Tuntas 

26 G-25 64 Tidak Tuntas 

27 G-26 70 Tuntas 

28 G-27 70 Tuntas 

29 G-28 80 Tuntas 

30 G-29 62 Tidak Tuntas 

31 G-30 82 Tuntas 

32 G-31 70 Tuntas 

33 G-32 70 Tuntas 
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34 G-33 54 Tidak Tuntas 

35 G-34 77 Tuntas 

35 G-35 80 Tuntas 

 

Sekolah  : SDN CANDIREJO 01  

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas   : V 

KKM   : 70 

No Identitas Nilai Keterangan  

1 C-1 50 Tidak Tuntas 

2 C-2 77 Tuntas 

3 C-3 60 Tidak Tuntas 

4 C-4 60 Tidak Tuntas 

5 C-5 65 Tidak Tuntas 

6 C-6 60 Tidak Tuntas 

7 C-7 80 Tuntas 

8 C-8 70 Tuntas 

9 C-9 55 Tidak Tuntas 

10 C-10 60 Tidak Tuntas 

11 C-11 54 Tidak Tuntas 

12 C-12 50 Tidak Tuntas 

13 C-13 40 Tidak Tuntas 

14 C-14 54 Tidak Tuntas 

15 C-15 57 Tidak Tuntas 

16 C-16 70 Tuntas 

17 C-17 60 Tidak Tuntas 

18 C-18 50 Tidak Tuntas 

19 C-19 54 Tidak Tuntas 

20 C-20 64 Tidak Tuntas 

21 C-21 70 Tuntas 

22 C-22 55 Tidak Tuntas 

23 C-23 60 Tidak Tuntas 

24 C-24 62 Tidak Tuntas 

25 C-25 70 Tuntas 

26 C-26 70 Tuntas 

27 C-27 75 Tuntas 

28 C-28 64 Tidak Tuntas 

29 C-29 50 Tidak Tuntas 

30 C-30 65 Tidak Tuntas 
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Sekolah  : SDN CANDIREJO 02  

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas   : V 

KKM   : 70 

No Identitas Nilai Keterangan  

1 K-1 40 Tidak Tuntas 

2 K-2 55 Tidak Tuntas 

3 K-3 60 Tidak Tuntas 

4 K-4 65 Tidak Tuntas 

5 K-5 73 Tuntas 

6 K-6 68 Tidak Tuntas 

7 K-7 50 Tidak Tuntas 

8 K-8 70 Tuntas 

9 K-9 60 Tidak Tuntas 

10 K-10 50 Tidak Tuntas 

11 K-11 75 Tuntas 

12 K-12 65 Tidak Tuntas 

13 K-13 70 Tidak Tuntas 

14 K-14 75 Tuntas 

15 K-15 60 Tidak Tuntas 

16 K-16 63 TidakTuntas 

17 K-17 62 Tidak Tuntas 

18 K-18 60 Tidak Tuntas 

19 K-19 60 Tidak Tuntas 

20 K-20 72 Tuntas 

21 K-21 60 Tidak Tuntas 

22 K-22 70 Tuntas 

23 K-23 60 Tidak Tuntas 

24 K-24 60 Tidak Tuntas 

25 K-25 80 Tuntas 

26 K-26 61 Tidak Tuntas 

27 K-27 55 Tidak Tuntas 

28 K-28 60 Tidak Tuntas 

29 K-29 77 Tuntas 

30 K-30 55 Tidak Tuntas 

31 K-31 60 Tidak Tuntas 
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Sekolah  : SDN LANGENSARI 01 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas   : V 

KKM   : 70 

No Identitas Nilai Keterangan  

1 L-1 30 Tidak Tuntas 

2 L-2 35 Tidak Tuntas 

3 L-3 40 Tidak Tuntas 

4 L-4 50 Tidak Tuntas 

5 L-5 53 Tidak Tuntas 

6 L-6 54 Tidak Tuntas 

7 L-7 71 Tuntas 

8 L-8 81 Tuntas 

9 L-9 73 Tuntas 

10 L-10 60 Tidak Tuntas 

11 L-11 70 Tuntas 

12 L-12 70 Tuntas 

13 L-13 56 Tidak Tuntas 

14 L-14 45 Tidak Tuntas 

15 L-15 74 Tuntas 

16 L-16 80 Tuntas 

17 L-17 61 Tidak Tuntas 

18 L-18 55 Tidak Tuntas 

19 L-19 67 Tidak Tuntas 

20 L-20 57 Tidak Tuntas 

21 L-21 51 Tidak Tuntas 

22 L-22 40 Tidak Tuntas 

23 L-23 65 Tidak Tuntas 

24 L-24 60 Tidak Tuntas 

25 L-25 45 Tidak Tuntas 

26 L-26 57 Tidak Tuntas 

27 L-27 65 Tidak Tuntas 

28 L-28 60 Tidak Tuntas 

29 L-29 60 Tidak Tuntas 

30 L-30 65 Tidak Tuntas 
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Sekolah  : SDN LANGENSARI 02  

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas   : V 

KKM   : 70 

No Identitas Nilai Keterangan  

1 M-1 60 Tidak Tuntas 

2 M-2 61 Tidak Tuntas 

3 M-3 62 Tidak Tuntas 

4 M-4 62 Tidak Tuntas 

5 M-5 64 Tidak Tuntas 

6 M-6 65 Tidak Tuntas 

7 M-7 65 Tidak Tuntas 

8 M-8 66 Tidak Tuntas 

9 M-9 67 Tidak Tuntas 

10 M-10 68 Tidak Tuntas 

11 M-11 60 Tidak Tuntas 

12 M-12 70 Tuntas 

13 M-13 72 Tuntas 

14 M-14 73 Tuntas 

15 M-15 74 Tuntas 

16 M-16 75 Tuntas 

17 M-17 60 Tidak Tuntas 

18 M-18 75 Tuntas 

19 M-19 76 Tuntas 

20 M-20 66 Tidak Tuntas 

21 M-21 78 Tuntas 

22 M-22 78 Tuntas 

23 M-23 79 Tuntas 

24 M-24 79 Tuntas 

25 M-25 80 Tuntas 

26 M-26 80 Tuntas 

27 M-27 83 Tuntas 

28 M-28 83 Tuntas 

29 M-29 84 Tuntas 

30 M-30 85 Tuntas 

31 M-31 69 Tidak Tuntas 

32 M-32 60 Tidak Tuntas 

33 M-33 68 Tidak Tuntas 

34 M-34 70 Tuntas 

35 M-35 77 Tuntas 

36 M-36 60 Tidak Tuntas 
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Sekolah  : SDN LANGENSARI 03  

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas   : V 

KKM   : 70 

No Identitas Nilai Keterangan  

1 N-1 58 Tidak Tuntas 

2 N-2 58 Tidak Tuntas 

3 N-3 67 Tidak Tuntas 

4 N-4 62 Tidak Tuntas 

5 N-5 68 Tidak Tuntas 

6 N-6 61 Tidak Tuntas 

7 N-7 57 Tidak Tuntas 

8 N-8 68 Tidak Tuntas 

9 N-9 64 Tidak Tuntas 

10 N-10 58 Tidak Tuntas 

11 N-11 52 Tidak Tuntas 

12 N-12 56 Tidak Tuntas 

13 N-13 64 Tidak Tuntas 

14 N-14 67 Tidak Tuntas 

15 N-15 64 Tidak Tuntas 

16 N-16 72 Tuntas 

17 N-17 51 Tidak Tuntas 

18 N-18 70 Tuntas 

19 N-19 81 Tuntas 

20 N-20 53 Tidak Tuntas 

21 N-21 57 Tidak Tuntas 

22 N-22 58 Tidak Tuntas 

23 N-23 58 Tidak Tuntas 

24 N-24 58 Tidak Tuntas 

25 N-25 61 Tidak Tuntas 

26 N-26 68 Tidak Tuntas 

27 N-27 60 Tidak Tuntas 

28 N-28 82 Tuntas 

29 N-29 52 Tidak Tuntas 

30 N-30 67 Tidak Tuntas 

31 N-31 60 Tidak Tuntas 

32 N-32 57 Tidak Tuntas 
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Sekolah  : SDN LANGENSARI 04  

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas   : V 

KKM   : 70 

No Identitas Nilai Keterangan  

1 A-1 47 Tidak Tuntas 

2 A-2 57 Tidak Tuntas 

3 A-3 57 Tidak Tuntas 

4 A-4 57 Tidak Tuntas 

5 A-5 37 Tidak Tuntas 

6 A-6 67 Tidak Tuntas 

7 A-7 57 Tidak Tuntas 

8 A-8 67 Tidak Tuntas 

9 A-9 40 Tidak Tuntas 

10 A-10 67 Tidak Tuntas 

11 A-11 57 Tidak Tuntas 

12 A-12 78 Tuntas 

13 A-13 57 Tidak Tuntas 

14 A-14 56 Tidak Tuntas 

15 A-15 57 Tidak Tuntas 

16 A-16 69 TidakTuntas 

17 A-17 54 Tidak Tuntas 

18 A-18 52 Tidak Tuntas 

19 A-19 58 Tidak Tuntas 

20 A-20 49 Tidak Tuntas 

21 A-21 48 Tidak Tuntas 

22 A-22 59 Tidak Tuntas 

23 A-23 60 Tidak Tuntas 

24 A-24 68 Tidak Tuntas 

25 A-25 65 Tidak Tuntas 

26 A-26 51 Tidak Tuntas 

27 A-27 78 Tuntas 

28 A-28 60 Tidak Tuntas 

29 A-29 60 Tuntas 

30 A-30 70 Tidak Tuntas 

31 A-31 58 Tidak Tuntas 

32 A-32 96 Tuntas 

33 A-33 65 Tidak Tuntas 

34 A-34 75 Tuntas 

35 A-35 72 Tuntas 

36 A-36 61 Tidak Tuntas 
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Lampiran 2 

Uji Normalitas Niai UAS IPA Gugus Diponegoro Tahun Ajar 2015/2016 

Rumus Chi Kuadrat:  

  
  ∑

       
 

  
 

Cara pengujian menggunakan chi kuadrat adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan jumlah kelas interval, dengan ketetapan jumlah kelas adalah 6 

sesuai dengan bidang kurva normal. 

2. Menentukan panjang interval yang diperoleh dari 
                             

 
 

3. Menyusun tabel distribusi frekuensi, dengan f0 adalah frekuensi atau jumlah 

data observasi. Dan fh adalah frekuensi yang diharapkan 

4. Menghitung fh yang didasarkan pada proporsi luas tiap bidang kurva normal 

dikalikan jumlah individu dalam sampel yaitu 35. 

a. Baris pertama dari atas 2             

b. Baris kedua dari atas                  

c. Baris ketiga dari atas                   

d. Baris keempat dari atas                   

e. Baris kelima dari atas                  

f. Baris keenam dari atas 2             

5. Memasukkan harga-harga fh ke dalam tabel kolom fh, sekaligus menghitung 

harga         
  dan 

        
 

  
 . Harga 

        
 

  
 adalah harga Chi Kuadrat (    

hitung.  

6. Membandingkan harga Chi Kuadrat Hitung dengan Chi Kuadrat Tabel. Bila 

harga Chi Kuadrat Hitung lebih kecil dari pada harga Chi Kuadrat Tabel, 

maka distribusi data dinyatakan normal.  

7. Cara di atas dilakukan setiap kali menentukan normalitas data penelitian. 
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1. SDN GOGIK 01 

Interval f0 fh f0 – fh (f0-fh)2 (f0-fh)2/fh 

40-47 1 0.7945 0.2055 0.04223 0.0531532 

48-54 8 4.7355 3.2645 10.65696 2.2504403 

55-61 14 11.9455 2.0545 4.22097 0.3533523 

62-68 6 11.9455 -5.9455 35.34897 2.9591872 

69-75 5 4.7355 0.2645 0.06996 0.0147736 

76-82 1 0.7945 0.2055 0.04223 0.0531532 

 jumlah 35      Xhitung: 5.6840599 

Xtabel: 11,07 

Xhitung < Xtabel  Normal 

 

2. SDN CANDIREJO 01 

Interval f0 Fh f0 - fh (f0-fh)2 (f0-fh)2/fh 

40-47 1 0.681 0.319 0.101761 0.149429 

48-54 7 4.059 2.941 8.649481 2.130939 

55-61 9 10.239 -1.239 1.535121 0.149929 

62-68 5 10.239 -5.239 27.44712 2.680645 

69-75 6 4.059 1.941 3.767481 0.92818 

76-82 2 0.681 1.319 1.739761 2.554715 

 jumlah 30      Xhitung 8.593836 

         Xtabel 11,07 

 Xhitung < Xtabel   Normal 

 

3. SDN CANDIREJO 02 

Interval f0 fh f0 - fh (f0-fh)2 (f0-fh)2/fh 

40-47 1 0.7037 0.2963 0.087794 0.12476 
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48-54 2 4.1943 -2.1943 4.814952 1.147975 

55-61 14 10.5803 3.4197 11.69435 1.105295 

62-68 5 10.5803 -5.5803 31.13975 2.943182 

69-75 7 4.1943 2.8057 7.871952 1.876822 

76-82 2 0.7037 1.2963 1.680394 2.38794 

 jumlah 31      Xhitung 9.585974 

         Xtabel 11,07 

hitung < X tabel  Normal 

   

 

4. SDN LANGENSARI 01 

Interval f0 fh f0 - fh (f0-fh)2 (f0-fh)2/fh 

30-38 2 0.681 1.319 1.739761 2.554715 

39-47 4 4.059 -0.059 0.003481 0.000858 

48-56 6 10.239 -4.239 17.96912 1.754968 

57-65 10 10.239 -0.239 0.057121 0.005579 

66-74 6 4.059 1.941 3.767481 0.92818 

75-83 2 0.681 1.319 1.739761 2.554715 

 jumlah 30      Xhitung 7.799015 

         Xtabel 11,07 

            

Xhitung < Xtabel normal 

 

 

5. SDN LANGENSARI 02 

Interval f0 fh f0 - fh (f0-fh)2 (f0-fh)2/fh 

60-64 9 0.8172 8.1828 66.95822 81.93614 

65-69 8 4.8708 3.1292 9.791893 2.010325 
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70-74 5 12.2868 -7.2868 53.09745 4.321504 

75-79 8 10.5803 -2.5803 6.657948 0.629278 

80-84 5 4.1943 0.8057 0.649152 0.15477 

85-89 1 0.8172 0.1828 0.033416 0.040891 

 jumlah 36      Xhitung 89.09291 

         Xtabel 11,07 

Xhitung > Xtabel   Tidak Normal 

 

4. SDN LANGENSARI 03 

Interval f0 fh f0 - fh (f0-fh)2 (f0-fh)2/fh 

51-56 5 0.864 4.136 17.1065 19.79919 

57-62 14 4.3296 9.6704 93.51664 21.59937 

63-68 9 10.9216 -1.9216 3.692547 0.338096 

69-74 2 10.9216 -8.9216 79.59495 7.287847 

75-80 0 4.3296 -4.3296 18.74544 4.3296 

81-86 2 0.864 1.136 1.290496 1.49363 

 jumlah 32      Xhitung 54.84773 

         Xtabel 11,07 

Xhitung > Xtabel  Tidak Normal 

 

 

 

 

 

5. SDN LANGENSARI 04 

Interval f0 Fh f0 – fh (f0-fh)2 (f0-fh)2/fh 

37-46 2 0.8172 1.1828 1.399016 1.711963 

47-56 7 4.8708 2.1292 4.533493 0.930749 

57-66 16 12.2868 3.7132 13.78785 1.122168 
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67-76 8 12.2868 -4.2868 18.37665 1.495642 

77-86 2 4.8708 -2.8708 8.241493 1.69202 

87-96 1 0.8172 0.1828 0.033416 0.040891 

 jumlah 36      Xhitung 6.993433 

         Xtabel 11,07 

Xhitung < Xtabel  Normal 
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Lampiran 3 

Uji Homogenitas Nilai UAS IPA Gugus Diponegoro 

Uji Homogenitas menggunakan rumus Uji Bartlett. (Sudjana 2005 : 261-

264). Dalam pengujian Bartlett, harga yang diperlukan yaitu: 

a. Varians gabungan semua sampel 

Menggunakan rumus S2 =  ∑        
  ∑        

b. Harga satuan B 

Menggunakan rumus B =        ∑       

c. Statistik Chi kuadrat 

Menggunakan rumus    =        {  ∑           
 } 

Dengan In 10 = 2,3026 

Kriteria pengujiannya yaitu tolak hipotesis Ho jika X
2
   X

2
(1-α)(k-1) dimana X

2
(1-

α)(k-1) didapat dari daftar distribusi chi kuadrat dengan peluang (1-α) dan dk = (k-

1). 

Pengujian homogenitas populasi yang berdistribusi normal 

Tabel Bantu untuk uji Homogenitas 

Daftar Nilai UAS SDN GUGUS 

DIPONEGORO 

Go Can-2 Can-1 La-1 La-4 

54 40 50 30 47 

56 55 77 35 57 

61 60 60 40 57 

60 65 60 50 57 
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63 73 65 53 37 

60 68 60 54 67 

57 50 80 71 57 

67 70 70 81 67 

74 60 55 73 40 

73 50 60 60 67 

54 75 54 70 57 

50 65 50 70 78 

40 70 40 56 57 

54 75 54 45 56 

57 60 57 74 57 

70 63 70 80 69 

66 62 60 61 54 

50 60 50 55 52 

54 60 54 67 58 

64 72 64 57 49 

70 60 70 51 48 

70 70 55 40 59 

60 60 60 65 60 

62 60 62 60 68 

82 80 70 45 65 

61 61 70 57 51 

60 55 75 65 78 

64 60 64 60 60 

50 77 50 60 60 

61 55 65 65 70 
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60 60 

  

58 

60 

   

96 

54 

   

65 

61 

   

75 

60 

   

72 

    

61 

Kemudian menentukan standar deviasi 

 

 

 

 

 

Table Uji Bartlett 

HO :   
  :   

  :   
  :   

  

sampel dk 1/dk Si2 log si dk log si 

1 34 0.02941 64.3143 1.80831 61.4825 

2 29 0.03448 83.9644 1.9241 55.7988 

3 30 0.03333 76.2624 1.88231 56.4693 

4 29 0.034483 160.989 2.20679 63.9971 

5 36 0.027778 124.835 2.09634 75.4681 

jumlah 158       313.216 

 

S = 
                                                                 

   
 

   = 11606,63 

STANDAR DEVIASI 

SD Go 8,019619 

SD Can-2 8,732833 

SD Can-1 9,163207 

SD La-1 12,68812 

SD La-4 11,17295 
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Log S = 4,06406 

B = 158 x 4,06406 

   =  642,2236 

Akhirnya 

X
2
 = (2,3026)*(642,2236-313.216) 

     = 757,7052 

Jika α = 0,05 dengan Dk = 5, didapat X
2

0,95(4) = 9,488. Ternyata bahwa X
2
 = 

757,7052 > 9,488 sehingga HO :   
  =   

  =   
  =   

  ditolak dalam taraf nyata 

0,05. Data tersebut tidak homogen.  

 

 

 

 

 

 

 

Table Uji Bartlett 

HO :   
  :   

  :   
  :   

  

sampel dk 1/dk Si2 log si dk log si 

1 34 0.02941 64.3143 1.80831 61.4825 

2 29 0.03448 83.9644 1.9241 55.7988 

3 30 0.03333 76.2624 1.88231 56.4693 

4 29 0.034483 160.989 2.20679 63.9971 

jumlah 122       237,748 

 

 

STANDAR DEVIASI 

SD Go 8,019619 

SD Can-2 8,732833 

SD Can-1 9,163207 

SD La-1 12,68812 
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S = 
                                                    

   
 

   = 94.9032 

Log S = 1,977 

B = 122 x 1,977 

   = 421,2283 

Akhirnya 

X
2
 = (2,3026)*( 421,2283-237,748) 

     = 8,01604 

Jika α = 0,05 dengan Dk = 4, didapat X
2

0,95(3) = 7,815. Ternyata bahwa X
2
 = 

8,01604 > 7,815 sehingga HO :   
  =   

  =   
  =   

  ditolak dalam taraf nyata 0,05. 

Data tersebut tidak homogen.  

Table Uji Bartlett 

HO :   
  :   

  :   
  :   

  

sampel dk 1/dk Si2 log si dk log si 

1 34 0.02941 64.3143 1.80831 61.4825 

2 29 0.03448 83.9644 1.9241 55.7988 

3 30 0.03333 76.2624 1.88231 56.4693 

  
 

   
jumlah 93       173,751 

 

S =  
                                       

  
 

   = 74,29595 

Log S = 1,87096 

B = 93 x 1,87096 

STANDAR DEVIASI 

SD Go 8,019619 

SD Can-2 8,732833 

SD Can-1 9,163207 
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   = 173,999 

Akhirnya 

X
2
 = (2,3026)*( 173,999-173,751) 

     = 0,5740 

Jika α = 0,05 dengan Dk = 3, didapat X
2

0,95(2) = 5,991. Ternyata bahwa X
2
 = 

0,5740 < 5,991 sehingga HO :   
  =   

  =   
  =   

  diterima dalam taraf nyata 0,05. 

Data tersebut homogen.  

Table Uji Bartlett 

HO :   
  :   

  :   
  :   

  

Sampel Dk 1/dk Si2 log si dk log si 

1 34 0.02941 64.3143 1.80831 61.4825 

2 29 0.03448 83.9644 1.9241 55.7988 

Jumlah 63       117,281 

S = 
                         

  
 

   = 73,35956 

Log S = 1,86546 

B = 63 x 1,86546 

   = 117,524 

Akhirnya 

X
2
 = (2,3026)*( 117,524- 117,281) 

     = 0,5586 

Jika α = 0,05 dengan Dk = 2, didapat X
2

0,95(1) = 3,841. Ternyata bahwa X
2
 = 

0,5586 < 3,841 sehingga HO :   
  =   

  =   
  =   

  diterima dalam taraf nyata 0,05. 

Data tersebut homogen. 

STANDAR DEVIASI 

SD Go 8,019619 

SD Can-1 9,163207 
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Lampiran 4 

Kisi-Kisi Soal Uji Coba 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester  : V/ II 

Standar Kompetensi  : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam 

Kompetensi Dasar : 7.6 Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup dan 

lingkungan 

 

No

. 
Indikator Soal Jenis Soal 

Ranah 

Kognitif 
Nomor Soal 

Kunci 

Jawaban 

1. Mencontohkan jenis-jenis peristiwa alam di Indonesia 
Pilihan 

Ganda 
C2 39 C  

2. 
Mengklasifikasi jenis-jenis peristiwa alam di 

Indonesia 

Pilihan 

Ganda 
C3 7, 25 B, D 

3. 
Menganalisis proses terjadinya peristiwa alam yang 

tidak membahayakan limgkungan hidup 

Pilihan 

Ganda 

C2 2, 35, 47 D, A, A 

C4 26, 50 A, C 

4. 
Mengaitkan dampak tejadinya peristiwa alam yang 

tidak membahayakan terhada hidup alam sekitar 

Pilihan 

Ganda 

C2 10, 27 C, C 

C4 4, 48 D, D 

5. Menyebutkan macam-macam angin 
Pilihan 

Ganda 
C1 18 A 
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7. 
Menganalisis proses terjadinya angin (membahayakan 

dan tidak membahayakan) 

Pilihan 

Ganda 
C4 19, 30 C, A 

8. 

Mengkorelasikan dampak terjadinya angin 

(membahayakan dan tidak membahayakan) terhadap 

lingkungan sekitar 

Pilihan 

Ganda 
C1 46 A 

9 
Mencirikan jenis-jenis gempa bumi (tektonik, 

vulkanik, terban/runtuhan) 

Pilihan 

Ganda 
C2 21  C 

10. 
Menganalisis proses terjadinya gempa bumi tertentu 

(tektonik, vulkanik, terban/ runtuhan 

Pilihan 

Ganda 
C2 3, 20, 36  A, D, B 

11. 
Menjelaskan cara menghadapi atau mengatasi gempa 

bumi 

Pilihan 

Ganda 
C1 23, 37 B, A 

12. 
Membandingkan dampak terjadinya gempa bumi 

tertentu terhadap lingkungan hidup di sekitar 

Pilihan 

Ganda 
C2 1 C 

13 
Mengidentifikasi tanda-tanda sebelum terjadinya 

peristiwa gunung meletus dan tsunami 

Pilihan 

Ganda 
C1 9, 11, 33 A, A, B,  

14. 
Mengurutkan penyebab terjadinya gunung meletus 

dan tsunami 

Pilihan 

Ganda 
C3 5, 8, 17, 43, D, B,  C, A 

15. 

Mengaitkan dampak terjadinya peristiwa gunung 

meletus dan tsunami terhadap lingkungan hidup di 

sekitar 

Pilihan 

Ganda 
C2 6, 22 B, C, 

18. 
Menjelaskan cara menghadapi atau mengatasi 

peristiwa gunung meletus dan tsunami 

Pilihan 

Ganda 
C1 29, 40, 49 C, A, C 

19. 
Menyebutkan macam-macam peristiwa alam yang 

dapat dicegah dan tidak dapat dicegah oleh manusia 

Pilihan 

Ganda 
C1 

12, 24, 31, 38, 

41 
B, C, D, D, B 

130 
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20. 
Menganalisis penyebab terjadinya peristiwa banjir, 

tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan 

Pilihan 

Ganda 
C3 34, 42 C, B 

21. 

Mengkorelasikan dampak terjadinya peristiwa alam 

banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan 

terhadap lingkungan hidup di sekitar 

Pilihan 

Ganda 
C3 13, 14, 45 B, D, A 

22. 

Menjelaskan cara mencegah atau mengatasi peristiwa 

alam banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan 

kekeringan 

Pilihan 

Ganda 
C1 

15, 16, 28, 32, 

44 

D, B, D, D, 

D 

131 



 

132 
 

Lampiran 5 

Soal Uji Coba Instrumen 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban soal yang 

paling tepat! 

1. Berikut ini merupakan dampak dari gempa bumi adalah…. 

a. menimbun rumah penduduk 

b. menyebabkan hujan abu 

c. menyebabkan retakan tanah  

d. menimbulkan penyakit pernafasan 

2. Sebelum terjadi peristiwa hujan, uap-uap air pada ketinggian tertentu akan 

mengalami …. 

a. konveksi  

b. radiasi 

c. konduksi 

d. kondensasi  

3. Pergerakan lempeng samudra dan lempeng benua yang saling bertumbukan, 

akan mengakibatkan peristiwa …. 

a. gempa bumi 

b. tanah longsor 

c. angin topan 

d. banjir  

4. Perhatikan  gambar di samping!  

Berikut merupakan dampak dari adanya angin darat!  

a. Membantu nelayan mencari ikan 

b. Mempengaruhi pasang surut air 
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c. Menimbulkan hujan 

d. Membantu nelayan pulang  

5. Gunung meletus merupakan peristiwa alam yang terjadi akibat dari adanya 

…. 

a. Adanya gempa bumi 

b. Banjir lahar dingin 

c. Pergeseran lempeng bumi 

d. Tekanan dalam perut bumi 

6. Dampak positif dari adanya gunung meletus adalah …. 

a. banjir lahar dingin, hujan abu, awan panas 

b. menyuburkan tanah, sumber tambang pasir, sumber tambang batu dan 

mineral 

c. sumber tambang batu dan mineral, hujan abu, penyakit kulit 

d. penyakit pernafasan, hujan asam, menyuburkan tanah. 

7. Banjir merupakan peristiwa alam yang membahayakan. Maka sifat banjir 

adalah…. 

a. menguntungkan 

b. merugikan 

c. menyehatkan 

d. memperbaiki  

8. Penyebab dari adanya gelombang tsunami adalah…. 

a. gempa yang terjadi di permukaan bumi 

b. gempa yang terjadi di dasar laut 

c. kapal yang besar melintasi laut 
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d. gunung meletus di daerah dataran 

9. Berikut ini merupakan tanda-tanda akan terjadinya tsunami kecuali …. 

a. muncul awan comulunimbus 

b. air laut tiba-tiba surut 

c. gempa bumi yang bersumber dari dasar laut 

d. gelombang besar muncul setelah air surut 

10. Hujan merupakan uap air yang berubah menjadi titik-titik air karena suhu di 

atmosfir menurun. Berikut merupakan dampak positif dari hujan yaitu…. 

a. timbulnya penyakit kulit 

b. sering terjadi malaria 

c. menyuburkan tanaman 

d. menyebabkan banjir 

11. Suara gemuruh, banyak hewan menuruni gunung, suhu udara di sekitar 

gunung meningkat. Merupakan tanda-tanda dari perisiwa alam …. 

a. gunung meletus 

b. gunung berapi 

c. banjir 

d. gempa  

12. Perhatikan daftar beikut ini! 

puting beliung,   gempa bumi,  

tanah longsor,   kekeringan,  

banjir,    gunung meletus,   

 tsunami 
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Dari daftar di atas, peristiwa alam yang dapat dicegah oleh manusia adalah …. 

a. banjir, tsunami, kekeringan 

b. banjir, tanah longsor, kekeringan 

c. gunung meletus, putting beliung, gempa bumi 

d. puing beliung, kekeringan, gempa bumi 

13. Dampak dari banjir adalah …. 

a. merusak rumah penduduk dan menimbulkan lahar dingin 

b. merendam rumah penduduk dan merusak persawahan 

c. menimbulkan penyakit kulit dan gempa bumi 

d. menimbulkan diare dan tsunami 

14. Tanah longsor terjadi karena akibat dari hal berikut ini kecuali…. 

a. hujan terus menerus di daerah perbukitan 

b. hutan gundul 

c. membuang sampah sembarangan 

d. kemiringan tanah yang landai 

15. Berikut ini merupakan hal-hal yang harus diwaspadai saat banjir kecuali…. 

a. kabel listrik yang tergenang air 

b. air yang tercemar kotoran hewan 

c. tidak meminum sumber air dari daerah banjir 

d. barang-barang di rumah yang tergenang air 

16. Terasering bertujuan untuk …. 

a. sebagai obyek wisata 

b. menanggulangi tanah longsor 
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c. menanggulangi banjir 

d. memperindah perbukitan 

17. Saat gunung berapi meletus, yang dikeluarkan oleh gunung meletus adalah 

…. 

a. uap air, air, magma 

b. awan hitam, magma, lava 

c. lava, lahar, awan panas 

d. awan panas, air, lahar 

18. Angin putting beluing adalah …. 

a. angin kencang yang bergerak memutar tegak lurus 

b. angin kencang yang berhembus dari lereng menuju lembah 

c. angin yang menyebabkan musim kemarau 

d. angin yang berhembus dari darat menuju ke laut 

19. Perhatikan gambar di samping!  

Gambar tersebut merupakan proses terjadinya …. 

a. angin darat  c. angin puting beliung 

b. angin laut  d. angin siklon 

20. Runtuhnya gua menyebabkan terjadinya gempa …. 

a. tektonik 

b. vulkanik 

c. mekanik 

d. terban  
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21. Perhatikan jenis gempa di bawah ini. Pernyataan yang tepat dari jenis-jenis 

gempa tersebut adalah …. 

a. gempa vulkanik disebabkan oleh adanya pergeseran lempeng bumi 

b. 
gempa tektonik disebabkan oleh adanya gunung meletus 

c. 
gempa vulkanik disebabkan oleh adanya gunung meletus  

d. 
gempa tektonik disebabkan oleh adanya tanah yang runtujh 

22. Berikut ini merupakan dampak negative dari peristiwa gunung meletus 

adalah…  

a. menyuburkan tanah 

b. menimbulkan penyakit malaria 

c. menimbulkan penyakit saluran pernafasan 

d. menimbulkan penyakit diare 

23. Cara yang kurang tepat untuk menyelamatkan diri saat gempa bumi terjadi 

adalah …. 

a. melindungi kepala dari runtuhan bangunan 

b. berlindung di bawah pohon 

c. berlindung di tanah yang lapang 

d. menjauhi jendela dan lemari  

24. Perhatikan pernyataan di bawah. Manakah pernyataan dari macam – macam 

peristiwa alam yang dapat di cegah? 

a. dapat dicegah banjir, tanah longsor, gempa bumi 

b. 
dapat dicegah longsor, badai, hujan 

c. 
dapat dicegah banjir, longsor, kekeringan 

d. 
dapat dicegah banjir, kekeringan, gunung meletus 
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25. Perhatikan daftar berikut ini! 

1. hujan  4. pelangi  7. tanah longsor  

2. gempa bumi 5. gerhana  8. banjir 

3. gunung meletus 6. angin puting beliung 

Berdasarkan daftar macam-macam peristiwa alam di atas, yang termasuk 

peristiwa alam yang tidak membahayakan adalah …. 

a. gempa bumi, banjir, hujan 

b. pelangi, banjir, gerhana 

c. gerhana, hujan, tanah longsor 

d. pelangi, hujan, gerhana 

26.   

 

 

Merupakan urutan dari terjadinya peristiwa alam yang disebut dengan…. 

a. gerhana matahari 

b. gerhana bulan 

c. gerhana bumi 

d. gravitasi matahari 

27. Dampak dari terjadinya gerhana adalah …. 

a. terjadi tsunami 

b. terjadinya gempa 

c. air laut menjadi pasang 

d. air laut menjadi surut 
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28. Berikut ini merupakan cara menanggulangi banjir kecuali …. 

a. menanam pohon 

b. membuang sampah di tempat sampah 

c. tidak melakukan penebangan liar 

d. menimbun sampah plastik 

29. Perhatikan pernyaaan berikut! 

1. Lari ketempat yang lebih tinggi 4. menghidari tempat yang banyak 

pohon dan tiang listrik 

2. Menutup hidung dengan masker 
5. tetap berada di tempat yang tinggi 

sampai berita terbaru muncul 

3. Menanam tumbuhan bakau 
6. berlindung di bawah meja atau 

tempat tidur 

Berikut merupakan contoh penanggulangan peristiwa tsunami adalah …. 

a. 1, 2, dan 3 

b. 2, 4, dan 6 

c. 1, 3 dan 5 

d. 4, 5, dan 6 

30.  Manakah dari gambar berikut yang merupakan proses terjadinya angin laut? 

a.                                c.  

 

 

b.       d.  
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31. Perhatikan contoh peristiwa alam berikut! 

1) tanah longsor  3) banjir  5) tsunami 

2) gunung meletus 4) gempa bumi 

Dari contoh peristiwa alam di atas, peristiwa alam yang tidak dapat dicegah 

ialah…. 

a. 1, 2, dan 3 

b. 3, 4, dan 5 

c. 1, 2, dan 4 

d. 2, 4 dan 5 

32. Perhatikan pernyataan beikut! 

1) tidak menebang hutan     

2) membuat terasering 

3) tidak membuang sampah sembarangan   

4) tidak membakar di lahan gambut 

5) menanam pohon bakau  

Berdasarkan pernyataan di atas, manakah yang sesuai dengan cara mencegah 

kekeringan? 

a. 1, 2 dan 3 c. 3 dan 5 

b. 3, 4 dan 5 d. 1 dan 4 

33. Gempa bumi yang berpotensi menyebabkan tsunami adalah gempa yang …. 

a. Gempa yang bersumber di daratan berkekuatan lebih dari 6 skala richter 

b. Gempa yang bersumber di lautan berkekuatan lebih dari 6 skala richter 

c. Gempa yang terjadi di dataran dan berkekuatan kurang dari 5 skala richter 



141 
   

 
 

d. Gempa yang terjadi di lautan berkekuatan kurang dari 5 skala richter 

34. Tanah longsor biasanya terjadi di daerah …. 

a. pantai 

b. dataran rendah 

c. lereng bukit 

d. kota 

35. Pembiasan cahaya matahari melalui titik-titik hujan adalah proses terjadinya 

peristiwa …. 

a. pelangi 

b. hujan 

c. embun 

d. petir  

36. Gempa yang terjadi akibat dari adanya pergeseran lempeng bumi, disebut …. 

a. gempa vulkanik 

b. gempa tektonik 

c. gempa mekanik 

d. gempa runtuhan 

37. Perhatikan pernyataan berikut! 

1. Membangun rumah dengan konstruksi tahan gempa 

2. Memasang alat pendeteksi tsunami 

3. Segera keluar rumah saat terjadi kejadian tersebut 

4. Menanam bakau di tepi pantai 

5. Berlindung di bawah meja 
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Dari penyataan di atas, yang merupakan usaha mengantisipasi terjadinya 

gempa bumi adalah …. 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 dan 5 

38. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang dapat dicegah. Peristiwa pergerakan 

material pembentuk tebing berpindah turun ketempat yang lebih rendah. Hal 

itu disebut dengan …. 

a. banjir 

b. gempa 

c. tanah gerak 

d. tanah longsor 

39. Peristiwa alam yang membahayakan adalah peristiwa yang dapat mengancam 

keselamatan makhluk hidup. Contoh dari peristiwa alam yang membahayakan 

kecuali …. 

a. tsunami di Aceh  

b. letusan Gunung Merapi di Yogyakarta 

c. pelangi di Ungaran 

d. angin putting beliung di Jawa Timur 

40. Hal-hal berikut yang dapat kita lakukan saat terjadi peristiwa gunung meletus 

adalah …. 

a. menggunakan masker dan baju pelindung  



143 
   

 
 

b. berlindung di bawah meja 

c. berlari ketempat yang lebih tinggi 

d. menanam kembali hutan gundul 

41. Peristiwa alam berikut yang terjadi akibat campur tangan manusia adalah …. 

a. gempa bumi 

b. banjir 

c. gunung meletus 

d. angin putting beliung 

42. Hujan deras dan hutan yang gundul dapat menimbulkan terjadinya peristiwa 

…. 

a. banjir dan gempa bumi 

b. banjir dan tanah longsor 

c. tanah longsor dan gempa bumi 

d. tanah longsor dan gunung meleus 

43. Gunung api yang meletus, yang berada di permukaan laut dapat 

mengakibatkan terjadinya peristiwa …. 

a. tsunami 

b. banjir 

c. air pasang  

d. tanah longsor 

44. Perhatikan pernyataan berikut! 

1. Merobohkan pohon 

2. Merusak rumah penduduk 
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3. Menumbun rumah penduduk 

4. Menimbulkan penyakit diare 

Dari pernyataan di atas, yang merupakan dampak dari angin putting beliung 

ditunjukkan pada nomor …. 

a. 1 dan 3 

b.  dan 4 

c. 1 dan 5 

d. 1 dan 2 

45. Perhatikan gambar di samping!  

Hal berikut merupakan dampak dari terjadinya gambar di 

samping! 

a. Sumber berbagai penyakit 

b. Sumber bencana alam 

c. Menyuburkan tanah 

d. Menghanguskan hutan 

46. Manfaat angin bagi tumbuhan adalah …. 

a. Membantu menyuburkan tanaman 

b. Membantu memperbaiki tanaman 

c. Membantu proses penyerbukan tanaman 

d. Membantu memperbanyak tumbuhan 
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47. Proses terjadinya gerhana bulan adalah jika posisi matahari, bumi dan bulan 

berada di …. 

a. garis lurus 

b. garis melengkung 

c. garis cembung 

d. garis yang sama 

48.  Gambar di samping, merupakan salah satu dampak dari adanya 

peristiwa …. 

a. hujan 

b. gempa bumi 

c. tsunami 

d. gerhana 

49. Tujuan utama penanaman bakau di tepi pantai untuk mengurangi dampak 

tsunami yaitu …. 

a. menjaga kestabilan tanah 

b. menjaga kestabilan air laut 

c. meredam gelombang 

d. memperkuat gelombang 

50.  Perhatikan gambar di samping! 

Proses pada gambar di samping menunjukkan terjadinya …. 

a. angin laut   c. angin darat 

b. angin lembah   d. angin gunung 
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Kunci Jawaban 

1. c 11. a 21. c 31. d 41. b 

2. d 12. b 22. c 32. d 42. b 

3. a 13. b 23. b 33. b 43. a 

4. d 14. d 24. c 34. c 44. d 

5. d 15. d 25. d 35. a 45. a 

6. b 16. b 26. a 36. b 46. a 

7. b 17. c 27. c 37. a 47. a 

8. b 18. a 28. d 38. d 48. d 

9. a 19. c 29. c 39. c 49. c 

10. c 20. d 30. a 40. a 50. c 
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Lampiran 6 

Data Validitas Reliabilitas Soal Uji Coba 
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Lampiran 7 

Analisis Uji Validitas Soal 

r tabel 0.355  

No.item r hitung keterangan No. Item r hitung keterangan 

1 0.49 valid 26 0.39167461 Valid 

2 0.47 valid 27 -0.0888746 Tidak valid 

3 0.39 valid 28 0.20437546 Tidak valid 

4 0.50 valid 29 0.38094948 Valid 

5 0.39 valid 30 0.58181494 Valid 

6 0.357 valid 31 0.379990371 Valid 

7 0.39 valid 32 0.35934457 Valid 

8 0.40 valid 33 0.403703 Tidak valid 

9 0.39 valid 34 0.35643831 Valid 

10 0.465 valid 35 0.4179369 Valid 

11 0.382 valid 36 0.374191847 Valid 

12 0.38 valid 37 0.0374098 Tidak valid 

13 0.36 valid 38 0.5071437 Valid 

14 0.39 valid 39 0.39131339 Valid 

15 0.037 Tidak valid 40 0.474861484 Valid 

16 0.374 valid 41 0.40293842 Valid 

17 0.413 valid 42 0.3971259 Valid 

18 0.00 Tidak valid 43 0.43619609 Valid 

19 0.356 valid 44 0.032729497 Tidak valid 

20 0.44 valid 45 0.373436912 Valid 

21 0.581 valid 46 0.000938 Tidak valid 

22 0.018 Tidak valid 47 0.4179369 Valid 

23 0.471 valid 48 -0.024046 Tidak valid 

24 0.3799 valid 49 0.40370303 Valid 

25 0.072 Tidak valid 50 0.38289 Valid 
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Lampiran 8 

Analisis Uji Reliabilitas  

No.item p*q No. item p*q 

1 0,235 26 0,,24 

2 0,24 27 0,230 

3 0,235 28 0,248 

4 0,24 29 0,243 

5 0,24 30 0,235 

6 0,24 31 0,249 

7 0,246 32 0,248 

8 0,182 33 0,182 

9 0,243 34 0,248 

10 0,224 35 0,246 

11 0,249 36 0,249 

12 0,248 37 0,249 

13 0,24 38 0,243 

14 0,248 39 0,248 

15 0,249 40 0,243 

16 0,249 41 0,248 

17 0,243 42 0,248 

18 0,249 43 0,230 

19 0,248 44 0,235 

20 0,243 45 0,224 

21 0,23 46 0,248 

22 0,249 47 0,246 

23 0,243 48 0,243 

24 0,249 49 0,182 

25 0,246 50 0,249 
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Perhitungan Reliabilitas Soal Uji Coba 

Rumus: 

     (
 

   
)(

    ∑  

  
) 

Keterangan: 

n = Banyaknya butir soal 

p = Proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q = Proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q= 1- p) 

∑pq = Jumlah hasil perkaliam antara p dan q 

S = Standar deviasi 

S
2
 = Varians 

 

Kriteria 

Apabila r11> rtabel, maka instrumen tersebut reliabel. 

Berdasarkan tabel analisis uji coba diperoleh: 

∑pq = pq1 + pq2 + pq3 + . . . + pq50 

 = 0,235 + 0,24 + 0,235 + . . . + 0,249 

 = 12,0016 

S
2
   = 184,5016 

     (
  

    
) (

            2    

        
) 

  (
  

  
) (

  2      

        
) 

        2 

rtabel = 0,355 
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0,954032 > 0,355 = reliabel 

Lampiran 9 

Uji Taraf Kesukaran 

No.item 
Taraf 

kesukaran 
keterangan No. item 

Taraf 

kesukaran 
keterangan 

1 0.612903 Sedang 26 0.70967742 Mudah 

2 0.645161 Sedang 27 0.58064516 Sedang 

3 0.6129032 Sedang 28 0.87096774 Mudah 

4 0.64516129 Sedang 29 0.67741935 Sedang 

5 0.67741935 Sedang 30 0.61290323 Sedang 

6 0.67741935 Sedang 31 0.774193548 Mudah 

7 0.70967742 Mudah 32 0.74193548 Mudah 

8 0.38709677 Sulit 33 0.3870968 Sulit 

9 0.6774194 Sedang 34 0.74193548 Mudah 

10 0.5483870 Sedang 35 0.7096774 Mudah 

11 0.77419348 Mudah 36 0.774193548 Mudah 

12 0.74193544 Mudah 37 0.8387097 Mudah 

13 0.6451613 Sedang 38 0.6774194 Sedang 

14 0.74193548 Mudah 39 0.741935484 Mudah 

15 0.7741935 Mudah 40 0.677419355 Sedang 

16 0.7741935 Mudah 41 0.74193548 Mudah 

17 0.677419 Sedang 42 0.74193548 Mudah 

18 0.8387097 Mudah 43 0.58064516 Sedang 

19 0.7419355 Mudah 44 0.612903226 Sedang 

20 0.6774194 Sedang 45 0.548387097 Sedang 

21 0.61290323 Sedang 46 0.870968 Mudah 

22 0.87096774 Mudah 47 0.7096774 Mudah 

23 0.6774193 Sedang 48 0.6774194 Sedang 

24 0.7741935 Mudah 49 0.38709677 Sulit 

25 0.90322581 Mudah 50 0.774194 Mudah  
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Lampiran 10 

Uji Daya Beda  

No.item Daya Beda keterangan No. item Daya Beda keterangan 

1 0.670833 Baik 26 0.6 Baik 

2 0.733333 Sangat baik 27 -0.1666667 Jelek 

3 0.6708333 Baik 28 0.26666667 Cukup 

4 0.733333333 Sangat baik 29 0.5375 Baik 

5 0.66666667 Baik 30 0.8 Sangat baik 

6 0.5375 Baik 31 0.466666667 Baik 

7 0.47083333 Baik 32 0.53333333 Baik 

8 0.62083333 Baik 33 0.6208333 Baik 

9 0.6666667 Baik 34 0.53333333 Baik 

10 0.675 Baik 35 0.6 Baik 

11 0.466666667 Baik 36 0.466666667 Baik 

12 0.533333333 Baik 37 0.075 Jelek 

13 0.475 Baik 38 0.6666667 Baik 

14 0.53333333 Baik 39 0.533333333 Baik 

15 0.079166667 Jelek 40 0.666666667 Baik 

16 0.466666667 Baik 41 0.53333333 Baik 

17 0.5375 Baik 42 0.5333333 Baik 

18 0.075 Jelek 43 0.47916667 Baik 

19 0.5333333 Baik 44 0.025 Jelek 

20 0.5375 Baik 45 0.545833333 Baik 

21 0.8 Sangat baik 46 0.008333 Jelek 

22 0.00833333 Jelek 47 0.6 Baik 

23 0.666666667 Baik 48 0.0208333 Jelek 

24 0.466666667 Baik 49 0.62083333 Baik 

25 0.07083333 Jelek 50 0.466667 Baik 
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Lampiran 11 

KISI-KISI SOAL PRETEST DAN POSTTEST 

Satuan Pendidikan : SDN Gugus Diponegoro  

Kelas / Semester : V/II 

Materi  : Peristiwa Alam di Indonesia       

Mata pelajaran  : IPA  

Standar Kompetensi : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi Dasar Indikator Bentuk Soal Ranah 

Kognitif 

Nomor Soal 

7.6 Mengidentifikasi 

peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia dan 

dampaknya bagi makhluk 

hidup dan lingkungan 

7.6.1. Mengklasifikasikan jenis-jenis 

peristiwa alam di Indonesia. 

Pilihan 

Ganda 

C1 

C2 

34  

32 

7.6.2. Menganalisis proses terjadinya 

peristiwa alam yang tidak 

membahayakan mahluk hidup. 

Pilihan 

Ganda 

C1 

C4 

2, 31, 38 

 22, 40 

7.6.3. Mengaitkan dampak terjadinya 

peristiwa alam yang tidak 

membahayakan makhluk hidup 

terhadap lingkungan hidup di sekitar.  

Pilihan 

Ganda 

C2 

C4 

10 

4 
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7.6.4 Mengklasifikasikan jenis-jenis 

peristiwa alam yang dapat dicegah dan 

tidak dapat dicegah  

 

Pilihan 

Ganda 

C1 12, 21, 25 

7.6.5 Menganalisis proses terjadinya dan 

tanda tejadinya peristiwa alam gunung 

meletus, dan gempa bumi.  

Pilihan 

Ganda 

C1 

C2 

C4 

11, 5 

19,  3, 30 

18 

7.6.6 Mengaitkan dampak terjadinya 

peristiwa alam gunung meletus, dan 

gempa bumi dengan kegiatan dan 

keadaan lingkungan. 

 

 C1 

C2 

C3 

20, 33 

1, 6 

16 

7.6.7 Menganalisis proses terjadinya angin 

dan tsunami 

 

 C1 

C2 

C4 

9 

8, 36 

17, 24  

7.6.8 Mengaitkan dampak terjadinya angin  

dan tsunami dengan kegiatan 

manusia 

 C1 27 

7.6.9 Menganalisis proses terjadinya 

peristiwa alam banjir, dan longsor 

 C1 

C2 

35 

14 

154 
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7.6.10 Mengaitkan dampak terjadinya 

peristiwa alam banjir, dan longsor  

 

 C1 

C4 

7,13,  28 

37 

7.6.11 Menjelaskan alasan cara mengatasi 

peristiwa alam banjir, longsor  

 

 C1 15, 26,  

7.6.12 Menjelaskan alasan cara mencegah 

tsunami 

 

 C1 23, 39 
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Lampiran 12 

Soal Pretest Posttest 

Berilah nama dan nomer absen pada lembar jawaban kamu! 

Kemudian berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada lembar 

jawaban yang telah disediakan! 

 

1. Berikut ini merupakan dampak dari gempa bumi adalah…. 

a. menimbun rumah penduduk 

b. menyebabkan hujan abu 

c. menyebabkan retakan tanah  

d. menimbulkan penyakit pernafasan 

2. Sebelum terjadi peristiwa hujan, uap-uap air pada ketinggian tertentu akan 

mengalami …. 

a. konveksi  

b. radiasi 

c. konduksi 

d. kondensasi  

3. Pergerakan lempeng samudra dan lempeng benua yang saling bertumbukan, 

akan mengakibatkan peristiwa …. 

a. gempa bumi 

b. tanah longsor 

c. angin topan 

d. banjir  

4. Perhatikan  gambar di samping! 

Berikut merupakan dampak dari adanya angin darat!  

a. Membantu nelayan mencari ikan 
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b. Mempengaruhi pasang surut air 

c. Menimbulkan hujan 

d. Membantu nelayan pulang  

5. Gunung meletus merupakan peristiwa alam yang terjadi akibat dari adanya 

…. 

a. adanya gempa bumi 

b. banjir lahar dingin 

c. pergeseran lempeng bumi 

d. tekanan dalam perut bumi 

6. Dampak positif dari adanya gunung meletus adalah …. 

a. banjir lahar dingin, hujan abu, awan panas 

b. menyuburkan tanah, sumber tambang pasir, sumber tambang batu dan 

mineral 

c. sumber tambang batu dan mineral, hujan abu, penyakit kulit 

d. penyakit pernafasan, hujan asam, menyuburkan tanah. 

7. Banjir merupakan peristiwa alam yang membahayakan. Maka sifat banjir 

adalah…. 

a. menguntungkan 

b. merugikan 

c. menyehatkan 

d. memperbaiki  

8. Penyebab dari adanya gelombang tsunami adalah…. 

a. gempa yang terjadi di permukaan bumi 

b. gempa yang terjadi di dasar laut 
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c. kapal yang besar melintasi laut 

d. gunung meletus di daerah dataran 

9. Berikut ini merupakan tanda-tanda akan terjadinya tsunami kecuali …. 

a. muncul awan comulunimbus 

b. air laut tiba-tiba surut 

c. gempa bumi yang bersumber dari dasar laut 

d. gelombang besar muncul setelah air surut 

10. Hujan merupakan uap air yang berubah menjadi titik-titik air karena suhu di 

atmosfir menurun. Berikut merupakan dampak positif dari hujan yaitu…. 

a. timbulnya penyakit kulit 

b. sering terjadi malaria 

c. menyuburkan tanaman 

d. menyebabkan banjir 

11. Suara gemuruh, banyak hewan menuruni gunung, suhu udara di sekitar 

gunung meningkat. Merupakan tanda-tanda dari perisiwa alam …. 

a. gunung meletus 

b. gunung berapi 

c. banjir 

d. gempa  

12. Perhatikan daftar beikut ini! 

puting beliung,   gempa bumi,  

tanah longsor,   kekeringan,  

banjir,    gunung meletus,   
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 tsunami 

Dari daftar di atas, peristiwa alam yang dapat dicegah oleh manusia adalah …. 

a. banjir, tsunami, kekeringan 

b. banjir, tanah longsor, kekeringan 

c. gunung meletus, puting beliung, gempa bumi 

d. puing beliung, kekeringan, gempa bumi 

13. Dampak dari banjir adalah …. 

a. merusak rumah penduduk dan menimbulkan lahar dingin 

b. merendam rumah penduduk dan merusak persawahan 

c. menimbulkan penyakit kulit dan gempa bumi 

d. menimbulkan diare dan tsunami 

14. Tanah longsor terjadi karena akibat dari hal berikut ini kecuali…. 

a. hujan terus menerus di daerah perbukitan 

b. hutan gundul 

c. membuang sampah sembarangan 

d. kemiringan tanah yang landai 

15. Terasering bertujuan untuk …. 

a. sebagai obyek wisata 

b. menanggulangi tanah longsor 

c. menanggulangi banjir 

d. memperindah perbukitan 
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16. Saat gunung berapi meletus, yang dikeluarkan oleh gunung meletus adalah 

…. 

a. uap air, air, magma 

b. awan hitam, magma, lava 

c. lava, lahar, awan panas 

d. awan panas, air, lahar 

17. Perhatikan gambar di samping!  

Gambar tersebut merupakan proses terjadinya …. 

a. angin darat  c. angin puting beliung 

b. angin laut  d. angin siklon 

18. Runtuhnya gua menyebabkan terjadinya gempa …. 

a. tektonik 

b. vulkanik 

c. mekanik 

d. terban  

19. Perhatikan jenis gempa di bawah ini. Pernyataan yang tepat dari jenis-jenis 

gempa tersebut adalah …. 

a. gempa vulkanik disebabkan oleh adanya pergeseran lempeng bumi 

b. gempa tektonik disebabkan oleh adanya gunung meletus 

c. gempa vulkanik disebabkan oleh adanya gunung meletus  

d. gempa tektonik disebabkan oleh adanya tanah yang runtujh 

20. Cara yang kurang tepat untuk menyelamatkan diri saat gempa bumi terjadi 

adalah …. 

a. melindungi kepala dari runtuhan bangunan 

b. berlindung di bawah pohon 
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c. berlindung di tanah yang lapang 

d. menjauhi jendela dan lemari  

21. Perhatikan pernyataan di bawah. Manakah pernyataan dari macam – macam 

peristiwa alam yang dapat di cegah? 

a. dapat dicegah banjir, tanah longsor, gempa bumi 

b. dapat dicegah longsor, badai, hujan 

c. dapat dicegah banjir, longsor, kekeringan 

d. dapat dicegah banjir, kekeringan, gunung meletus 

 

22.  Perhatikan gambar berikut! 

 

 

Gambar di atas, merupakan urutan dari terjadinya peristiwa alam yang disebut …. 

a. gerhana matahari 

b. gerhana bulan 

c. gerhana bumi 

d. gravitasi matahari 

23. Perhatikan pernyaaan berikut! 

1. Lari ketempat yang lebih tinggi 
4. menghidari tempat yang banyak 

pohon dan tiang listrik 

2. Menutup hidung dengan masker 
5. tetap berada di tempat yang tinggi 

sampai berita terbaru muncul 

3. Menanam tumbuhan bakau 
6. berlindung di bawah meja atau 

tempat tidur 

Berikut merupakan contoh penanggulangan peristiwa tsunami adalah …. 

a. 1, 2, dan 3 

b. 2, 4, dan 6 

c. 1, 3 dan 5 
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d. 4, 5, dan 6 

 

24.  Manakah dari gambar berikut yang merupakan proses terjadinya angin laut? 

a.                                c.  

 

 

b.       d.  

 

25. Perhatikan contoh peristiwa alam berikut! 

1) tanah longsor  3) banjir  5) tsunami 

2) gunung meletus 4) gempa bumi 

Dari contoh peristiwa alam di atas, peristiwa alam yang tidak dapat dicegah 

ialah…. 

a. 1, 2, dan 3 

b. 3, 4, dan 5 

c. 1, 2, dan 4 

d. 2, 4 dan 5 

26. Perhatikan pernyataan beikut! 

1) tidak menebang hutan     

2) membuat terasering 

3) tidak membuang sampah sembarangan   

4) tidak membakar di lahan gambut 

5) menanam pohon bakau  
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Berdasarkan pernyataan di atas, manakah yang sesuai dengan cara mencegah 

banjir? 

a. 1, 2 dan 3 c. 3 dan 5 

b. 3, 4 dan 5 d. 1 dan 3 

27. Gempa bumi yang berpotensi menyebabkan tsunami adalah gempa yang …. 

a. Gempa yang bersumber di daratan berkekuatan lebih dari 6 skala richter 

b. Gempa yang bersumber di lautan berkekuatan lebih dari 6 skala richter 

c. Gempa yang terjadi di dataran dan berkekuatan kurang dari 5 skala richter 

d. Gempa yang terjadi di lautan berkekuatan kurang dari 5 skala richter 

28. Tanah longsor biasanya terjadi di daerah …. 

a. pantai 

b. dataran rendah 

c. lereng bukit 

d. kota 

29. Pembiasan cahaya matahari melalui titik-titik hujan adalah proses terjadinya 

peristiwa …. 

a. pelangi 

b. hujan 

c. embun 

d. petir  

30. Gempa yang terjadi akibat dari adanya pergeseran lempeng bumi, disebut …. 

a. gempa vulkanik 

b. gempa tektonik 

c. gempa mekanik 
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d. gempa runtuhan 

31. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang dapat dicegah. Peristiwa pergerakan 

material pembentuk tebing berpindah turun ketempat yang lebih rendah. Hal 

itu disebut dengan …. 

a. banjir 

b. gempa 

c. tanah gerak 

d. tanah longsor 

32. Peristiwa alam yang membahayakan adalah peristiwa yang dapat mengancam 

keselamatan makhluk hidup. Contoh dari peristiwa alam yang membahayakan 

kecuali …. 

a. tsunami di Aceh  

b. letusan Gunung Merapi di Yogyakarta 

c. pelangi di Ungaran 

d. angin putting beliung di Jawa Timur 

33. Hal-hal berikut yang dapat kita lakukan saat terjadi peristiwa gunung meletus 

adalah …. 

a. menggunakan masker dan baju pelindung  

b. berlindung di bawah meja 

c. berlari ketempat yang lebih tinggi 

d. menanam kembali hutan gundul 

34. Peristiwa alam berikut yang terjadi akibat campur tangan manusia adalah …. 

a. gempa bumi 

b. banjir 
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c. gunung meletus 

d. angin putting beliung 

35. Hujan deras dan hutan yang gundul dapat menimbulkan terjadinya peristiwa 

…. 

a. banjir dan gempa bumi 

b. banjir dan tanah longsor 

c. tanah longsor dan gempa bumi 

d. tanah longsor dan gunung meleus 

36. Gunung api yang meletus, yang berada di permukaan laut dapat 

mengakibatkan terjadinya peristiwa …. 

a. tsunami 

b. banjir 

c. air pasang  

d. tanah longsor 

37. Perhatikan gambar di samping!  

Hal berikut merupakan dampak dari terjadinya 

gambar di samping! 

a. Sumber berbagai penyakit 

b. Sumber bencana alam 

c. Menyuburkan tanah 

d. Menghanguskan hutan 
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38. Proses terjadinya gerhana bulan adalah jika posisi matahari, bumi dan bulan 

berada di …. 

a. garis lurus 

b. garis melengkung 

c. garis cembung 

d. garis yang sama 

39. Tujuan utama penanaman bakau di tepi pantai untuk mengurangi dampak 

tsunami yaitu …. 

a. menjaga kestabilan tanah 

b. menjaga kestabilan air laut 

c. meredam gelombang 

d. memperkuat gelombang 

40.  Perhatikan gambar di samping! 

Proses pada gambar di samping menunjukkan terjadinya  

a. angin laut   c. angin darat 

b. angin lembah   d. angin gunung 
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Kunci Jawaban 

1. c 11. a 21. c 31. d 

2. d 12. b 22. a 32. c 

3. a 13. b 23. c 33. a 

4. d 14. d 24. a 34. b 

5. d 15. b 25. d 35. b 

6. b 16. c 26. d 36. a 

7. b 17. c 27. b 37. a 

8. b 18. d 28. c 38. a 

9. a 19. c 29. a 39. c 

10. 

c 

20. b 30. b 40.c 
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DAFTAR NILAI PRETEST KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS 

KONTROL 

Kelas Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Identitas Nilai 

1 C-1 72,5 

2 C-2 77,5 

3 C-3 65 

4 C-4 72,5 

5 C-5 80 

6 C-6 52,5 

7 C-7 75 

8 C-8 80 

9 C-9 77,5 

10 C-10 75 

11 C-11 70 

12 C-12 90 

13 C-13 80 

14 C-14 82,5 

15 C-15 82,5 

16 C-16 97,5 

17 C-17 85 

18 C-18 85 

19 C-19 82,5 

20 C-20 90 

21 C-21 85 

22 C-22 85 

23 C-23 82,5 

24 C-24 60 

25 C-25 77,5 

26 C-26 90 

27 C-27 95 

28 C-28 65 

29 C-29 82,5 

30 C-30 90 
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Kelas Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Identitas Nilai 

1 G-1 67 

2 G-2 75 

3 G-3 52,5 

4 G-4 85 

5 G-5 77,5 

6 G-6 85 

7 G-7 72,5 

8 G-8 87,5 

9 G-9 70 

10 G-10 72,5 

11 G-11 75 

12 G-12 95 

13 G-13 87,5 

14 G-14 72,5 

15 G-15 72,5 

16 G-16 82,5 

17 G-17 72,5 

18 G-18 65 

19 G-19 80 

20 G-20 60 

21 G-21 87,5 

22 G-22 82,5 

23 G-23 67,5 

24 G-24 82,5 

25 G-25 70 

26 G-26 80 

27 G-27 60 

28 G-28 82,5 

29 G-29 87,5 

30 G-30 72,5 

31 G-31 77,5 

32 G-32 72,5 

33 G-33 87,5 

34 G-34 67,55 

35 G-35 80 
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Lampiran 14 

Uji Normalitas Nilai Pretest 

Rumus Chi Kuadrat:  

  
  ∑

       
 

  
 

Cara pengujian menggunakan chi kuadrat adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan jumlah kelas interval, dengan ketetapan jumlah kelas adalah 6 

sesuai dengan bidang kurva normal. 

2. Menentukan panjang interval yang diperoleh dari 
                             

 
 

3. Menyusun tabel distribusi frekuensi, dengan f0 adalah frekuensi atau jumlah 

data observasi. Dan fh adalah frekuensi yang diharapkan 

4. Menghitung fh yang didasarkan pada proporsi luas tiap bidang kurva normal 

dikalikan jumlah individu dalam sampel yaitu 35. 

a. Baris pertama dari atas 2             

b. Baris kedua dari atas                  

c. Baris ketiga dari atas                   

d. Baris keempat dari atas                   

e. Baris kelima dari atas                  

f. Baris keenam dari atas 2             

5. Memasukkan harga-harga fh ke dalam tabel kolom fh, sekaligus menghitung 

harga         
  dan 

        
 

  
 . Harga 

        
 

  
 adalah harga Chi Kuadrat (    

hitung.  

6. Membandingkan harga Chi Kuadrat Hitung dengan Chi Kuadrat Tabel. Bila 

harga Chi Kuadrat Hitung lebih kecil dari pada harga Chi Kuadrat Tabel, 

maka distribusi data dinyatakan normal.  

7. Cara di atas dilakukan setiap kali menentukan normalitas data penelitian. 
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SD EKSPERIMEN 

Interval f0 fh f0-fh (f0-fh)2 (f0-fh)2/fh 

52-59 1 1 0 0 0 

60-67 3 4 -1 1 0.25 

68-74 3 10 -7 49 4.9 

75-82 13 10 3 9 0.9 

83-90 8 4 4 16 4 

91-98 2 1 1 1 1 

  30      Xhitung 11.05 

        Chitabel 11.07 

        status normal 

 

SD KONTROL 

Interval f0 fh f0 - fh (f0-fh)2 (f0-fh)2/fh 

52-59 1 1 0 0 0 

60-67 6 5 1 1 0.2 

68-74 9 12 -3 9 0.75 

75-82 11 12 -1 1 0.0833333 

83-90 7 5 2 4 0.8 

91-98 1 1 0 0 0 

  35      Xhitung 1.8333333 

        Chitabel 11.07 

        status normal 
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Lampiran 15 

Uji Homogenitas Nilai Pretest 

Uji Homogenitas menggunakan rumus Uji Bartlett. (Sudjana 2005 : 261-

264). Dalam pengujian Bartlett, harga yang diperlukan yaitu: 

d. Varians gabungan semua sampel 

Menggunakan rumus S2 =  ∑        
  ∑        

e. Harga satuan B 

Menggunakan rumus B =        ∑       

f. Statistik Chi kuadrat 

Menggunakan rumus    =        {  ∑           
 } 

Dengan In 10 = 2,3026 

Kriteria pengujiannya yaitu tolak hipotesis Ho jika X
2
   X

2
(1-α)(k-1) dimana X

2
(1-

α)(k-1) didapat dari daftar distribusi chi kuadrat dengan peluang (1-α) dan dk = (k-

1). 

Tabel bantu perhitungan uji homogenitas 

no candi gogik 

1 72.5 67 

2 77.5 75 

3 65 52.5 

4 72.5 85 

5 80 77.5 

6 52.5 85 

7 75 72.5 

8 80 87.5 

9 77.5 70 

10 75 72.5 

11 70 75 

12 90 95 

13 80 87.5 

14 82.5 72.5 

15 82.5 72.5 

16 97.5 82.5 

17 85 72.5 

18 85 65 
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19 82.5 80 

20 90 60 

21 85 87.5 

22 85 82.5 

23 82.5 67.5 

24 60 82.5 

25 77.5 70 

26 90 80 

27 95 60 

28 65 82.5 

29 82.5 87.5 

30 90 72.5 

31 

 

77.5 

32 

 

72.5 

33 

 

87.5 

34 

 

67.5 

35 

 

80 

 

Kemudian tentukan standar deviasi 

 

 

 

Tabel Uji Bartlett 

sampel dk 1/dk Si log si dk log si 

1 29 0.03448 101.466 2.00632 58.1832 

2 34 0.02941 87.5197 1.94211 66.0316 

            

jumlah 63       124.215 

S = 
                         

  
   = 93,93923 

Log S = 1,972847 

B = 63 x 1,972847 

   = 124,2894 

STANDAR DEVIASI 

SD Gogik 01 9,3551 

SD Candirejo 01 10,07301 
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Akhirnya 

X
2
 = (2,3026)*( 124,2894-124,215) 

     = 0,171617 

Jika α = 0,05 dengan Dk = 1, didapat X
2

0,95(3) = 3,841 Ternyata bahwa X
2
 = 

0,1716 sehingga HO :   
  =   

  =   
  =   

  diterima dalam taraf nyata 0,05. Data 

tersebut homogen.  

 

Lampiran 16 

Uji Persamaan Rata-rata nilai Pretest 

Rumus uji t : 

       = 
      

√
  1 1  1

       1   
 

 1       
(

1

 1
   

1

  
)

 

Langkah pengujian: 

Mencari rata-rata, standar deviasi dan S
2
 nilai pretes pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen 

 

Eksperimen Kontrol 

RATA-RATA 79.5 76.1286 

STDEV 10.07301 9.355199 

S2 101.4655 87.51975 

Kemudian menghitung dengan memasukkan rumus 

x1-x2 = 3.371429 
 

(n1-1)s12= 2942.5 

1/n1 = 0.033333 
 

(n2-1)s22= 2975.671 

1/n2 = 0.028571 
 

n1+n2-2= 63 

1/n1+1/n2 = 0.061905 
 

S2= 93.93923 

akar = 0.248807 
 

S= 9.692225 

s x akar = 2.41149 
   t hitung= 1.398068 
   peluang = 0.975 
   t tabel = 2.03 
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 Menentukan t-tabel dengan cara (30+35)-2 = 63 dan mencari taraf sigfikansi 5% 

adalah 2.03 

Menentukan hipotesis Ho diterima apabila  -t tabel<t hitung<t tabel 

Sehingga -2,03 < 1,39 < 2,03 maka Ho diterima artinya tidak ada perbedaan 

yang signifikan nilai pretes antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. 
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Lampiran 17 

SILABUS PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/ Semeser : V/ 2 

Standar Kompetensi: 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungan dengan penggunaan sumber daya alam 

Kompetensi Dasar: 7.6. Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup dan 

lingkungan 

Materi Pokok Indikator Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

Bentuk 

Penilaian 
Sumber Belajar 

Peristiwa 

Alam di 

Indonesia 

7.6.1 Mengklasifikasikan 

jenis-jenis peristiwa 

alam di Indonesia. 

7.6.2 Menganalisis 

proses terjadinya 

peristiwa alam yang 

tidak membahayakan 

makhluk hidup 

7.6.3 Mengaitkan 

dampak terjadinya 

peristiwa alam yang 

tidak membahayakan 

makhluk hidup 

terhadap lingkungan 

1. Tanya jawab siswa 

dengan guru, siswa 

dapat 

mengklasifikasikan 

jenis peristiwa alam 

2. Berdiskusi kompok 

siswa dapat 

menganalisis proses 

terjadinya peristiwa 

tertentu 

3. Berdiskusi 

kelompok, siswa 

dapat menjelaskan 

dampak terjadinya 

2x 35 menit Isian  

 

 

 

 

 

Isian  

 

 

 

 

Isian  

 

 

Rositawaty, dkk. 

2008. Senang 

Belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam 

6untuk Sekolah 

Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah Kelas 

VI. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

 

Sulistyowati, 
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hidup di sekitar peristiwa alam 

tertentu 

 

 

 

 

  

2009. Ilmu 

Pengetahuan Alam 

5 : untuk Sekolah 

Dasar Kelas V. 

Jakarta : Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

Wiwik, dkk. 2009. 

Ilmu Pengetahuan 

Alam 5 : untuk 

Sekolah Dasar / 

MI Kelas 5. 

Jakarta : Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

 

 7.6.4 Mengklasifikasikan 

jenis-jenis peristiwa alam 

yang dapat dicegah dan 

tidak dapat dicegah. 

7.6.5 Menganalisis 

4. Tanya jawab dengan 

guru siswa dapat 

mengklasifikasikan 

jenis peristiwa alam 

 

2x 35 menit Isian 

 

 

 

 

Rositawaty, dkk. 

2008. Senang 

Belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam 

6 untuk Sekolah 

177 
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proses terjadinya dan 

tanda tejadinya peristiwa 

alam gunung meletus, dan 

gempa bumi.  

7.6.6 Mengaitkan 

dampak terjadinya 

peristiwa alam gunung 

meletus, dan gempa bumi 

dengan kegiatan dan 

keadaan lingkungan. 

 

 

5. Berdiskusi 

kelompok, sisa 

dapat menganalisis 

proses terjadinya 

peristiwa alam 

tertentu 

 

6. Berdiskusi 

kelompok, siswa 

daoat menganalisis 

tanda-tanda 

peristiwa alam 

tertentu 

 

7. Berdiskusi 

kelompok, siswa 

dapat menjelaskan 

dampak terjadinya 

peristiwa alam 

tertentu 

 

8. Berdiskusi 

kelompok, siswa 

dapat menjelaskan 

cara mengatasi 

 

 

Isian 

 

 

 

 

 

 

Isian 

 

 

 

 

 

 

Isian 

 

 

 

Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah Kelas 

VI. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

Sulistyowati, 2009. 

Ilmu Pengetahuan 

Alam 5 : untuk 

Sekolah Dasar 

Kelas V. Jakarta : 

Pusat Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

Wiwik, dkk. 2009. 

Ilmu Pengetahuan 

Alam 5 : untuk 

Sekolah Dasar / MI 

Kelas 5. Jakarta : 

Pusat Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

178 
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terjadinya peristiwa 

alam tertentu 

 

 

 7.6.7 Menganalisis 

proses terjadinya 

angin dan tsunami 

7.6.8 Mengaitkan dampak 

terjadinya angin  dan 

tsunami dengan 

kegiatan manusia 

7.6.9 Menganalisis 

proses terjadinya 

peristiwa alam banjir, 

dan longsor  

 

1. Tanya jawab dengan 

guru siswa dapat 

mengklasifikasikan 

jenis angin 

2. Berdiskusi kelompok, 

sisa dapat 

menganalisis proses 

terjadinya angin 

3. Berdiskusi 

kelompok, siswa 

daoat menganalisis 

dampak angin 

4. Berdiskusi 

kelompok, siswa 

dapat menganalisis 

proses terjadinya 

tsunami 

5. Berdiskusi 

kelompok, siswa 

dapat menjelaskan 

dampak terjadinya 

tsunami 

2x35 menit Isian 

 

 

 

Isian 

 

 

 

 

Isian 

 

 

 

Isian 

 

 

 

 

Isian 

 

 

 

Rositawaty, dkk. 

2008. Senang 

Belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam 

6untuk Sekolah 

Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah Kelas 

VI. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

Sulistyowati, 2009. 

Ilmu Pengetahuan 

Alam 5 : untuk 

Sekolah Dasar 

Kelas V. Jakarta : 

Pusat Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

Wiwik, dkk. 

179 
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6. Berdiskusi 

kelompok, 

menjelaskan 

dampak terjadinya 

tsunami 

7. Berdiskusi 

kelompok, siswa 

dapat menjelaskan 

cara mengatasi 

terjadinya peristiwa 

alam tertentu 

 

 

Isian 

 

 

 

 

Isian  

 

 

 

 

 

2009. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 5 : untuk 

Sekolah Dasar / 

MI Kelas 5. 

Jakarta : Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

 

 7.6.10 Mengaitkan 

dampak terjadinya 

peristiwa alam banjir, 

dan longsor 

7.6.11 Menjelaskan alasan 

cara mengatasi 

peristiwa alam banjir, 

longsor  

7.6.12 Menjelaskan alasan 

cara mencegah 

tsunami 

 

 

1. Tanya jawab 

dengan guru, 

siswa dapat 

mengklasifikasika

n jenis peristiwa 

alam 

2. Berdiskusi 

kelompok, siswa 

dapat mengnalisis 

proses terjadinya 

peristiwa alam 

3. Berdiskusi 

kelompok, siswa 

2x35 menit Isian 

 

 

 

 

 

Isian 

 

 

 

 

 

Isian 

Sulistyowati, 

2009. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 5 : untuk 

Sekolah Dasar 

Kelas V. Jakarta : 

Pusat Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

Wiwik, dkk. 2009. 

Ilmu Pengetahuan 

Alam 5 : untuk 

180 
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dapat 

meenjelaskan 

dampak terjadinya 

peristiwa alam 

4. Berdiskusi 

kelompok, siswa 

dapat menjelskan 

cara mengatasi 

peristiwa alam 

tertentu 

 

 

 

 

 

 

Isian 

 

 

 

 

 

Sekolah Dasar / 

MI Kelas 5. 

Jakarta : Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 
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Lampiran 18 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

KELAS EKSPERIMEN 

SD / Sekolah   : SDN Candirejo 01 

Kelas / Semester  : V / II 

Mata Pelajaran  : IPA 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Pertemuan Ke  : 1 

I. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungan dengan penggunaan 

sumber daya alam. 

II. Kompetensi Dasar 

7.6. Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya 

bagi makhluk hidup dan lingkungan. 

III. Indikator  

7.6.1. Mengklasifikasikan jenis-jenis peristiwa alam di Indonesia. 

7.6.2. Menganalisis proses terjadinya peristiwa alam yang tidak membahayakan 

mahluk hidup 

7.6.3. Mengaitkan dampak terjadinya peristiwa alam yang tidak membahayakan 

makhluk hidup terhadap lingkungan hidup di sekitar.  

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

7.6.1. Diampilkan gambar tentang macam-macam peristiwa alam, siswa dapat 

mengklasifikasikan jenis-jenis peristiwa alam di Indonesia dengan tepat. 

7.6.2. Ditayangkan video mengenai hujan dan gerhana matahari, siswa dapat 

menganalisis proses terjadinya hujan dengan runtut. 

7.6.3. Ditayangkan video mengenai hujan dan gerhana matahari, siswa dapat 

menganalisis proses terjadinya pelangi dengan benar. 

7.6.4. Melalui video mengenai hujan dan gehana matahari, siswa dapat 

menganalisis proses tejadinya gerhana matahari dengan runtut. 
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7.6.5. Ditayangkan video pembelajaran hujan dan gerhana matahari, siswa dapat 

menganalisis proses terjadinya gerhana bulan dengan runtut. 

7.6.6. Diperlihatkan video pembelajaran hujan dan gerhana matahari, siswa dapat 

mengaitkan terjadinya peristiwa alam yang tidak membahayakan makhluk 

hidup terhadap lingkungan hidup di sekitar dengan tepat. 

 

V. Karakter yang Diharapkan 

Percaya diri, kerjasama dan tanggung jawab. 

 

VI. Materi Ajar 

Peristiwa alam yang tidak membahayakan makhluk hidup 

 

VII. Model dan Metode Pembelajaran 

Model: Problem Based Learning 

 

VIII. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan 

Langkah 

pembelajaran 

Problem Based 

Learning 

Deskripsi Kegiatan 

Pra Kegiatan 

5 menit 

 1. Guru memberikan salam kepada siswa 

2. Guru mengajak siswa untuk berdoa 

bersama-sama yang dipimpin oleh 

ketua kelas 

3. Guru mengecek kehadiran siswa 

4. Guru mengajak siswa untuk 

menyanyikan lagu “hujan rintik-rintik” 

untuk membangkitkan motivasi siswa 

5. Guru menyampaikan tujuan pe 

6. mbelajaran. 

Kegiatan Inti 

50 menit 

a. Orientasi 

masalah 

 

 

1. Guru memberikan permasalahan 

peristiwa alam gerhana matahari pada 

9 maret lalu. Dan bagaimana peristiwa 
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b. Mengorganisasi 

peserta didik 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Mendampingi 

penyelidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tersebut terjadi dan apakah peristiwa 

tersebut termasuk kedalam peristiwa 

alam? 

2. Siswa menjawab pertanyaan dengan 

sederhana, dan memberikan contoh lain 

mengenai peristiwa alam. 

3. Siswa mengamati gambar berupa 

macam-macam peristiwa alam.  

4. Siswa mengklasifikasikan macam-

macam peristiwa alam tersebut menjadi 

2 klasifikasi peristiwa alam yang 

membahayakan dan yang tidak 

membahayakan bagi mahluk hidup.  

5. Siswa duduk secara kelompok 4-5 

orang per kelompok 

6. Siswa diberikan LKK untuk 

diselesaikan secara kelompok 

7. Siswa mempersiapkan buku atau 

bacaan yang telah dipersiapkan 

sebelumnya mengenai gerhana 

matahari, hujan dan pelangi.  

8. Siswa mengamati video yang diputar 

oleh guru  

9. Siswa mendiskusikan mengenai 

permasalahan yang telah diutarakan 

oleh guru, dalam berdiskusi siswa 

senantiasa di dampinngi oleh guru 

dalam memecahkan masalah tersebut.  

10. Siswa menyajikan hasil diskusinya 

dalam bentuk laporan hasil diskusi 

mengenai peristiwa alam (hujan, pelangi, 
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d. Mempresentasi

kan hasil 

diskusi 

 

 

e. Mengevaluasi 

proses 

pemecahan 

masalah 

gerhana bulan dan gerhana matahari)  

11. Siswa mengkomunikasikan hasil 

diskusi kelompoknya  

12. Guru memberikan waktu untuk 

mempresentasikan hasil pada kelompok 

yang lain 

13. Guru menanyakan kepada siswa 

apakah ada yang berbeda dengan 

jawaban yang di berikan oleh teman-

teman 

14. Siswa menyimpulkan hasil dari 

permasalahan yang dibahas hari ini 

15. Guru memberikan reward kepada 

siswa yang telah menyampaikan hasil 

diskusi kelompoknya dengan benar dan 

tepat 

16. Siswa mengumpulkan hasil laporan 

diskusi kelompok 

Penutup  

15 menit 

 1. Siswa dan guru menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari bersama-sama. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang 

telah diberikan oleh guru. 

3. Guru bersama siswa mengoreksi soal 

bersama-sama 

4. Guru memberikan refleksi dan 

memberitahukan materi yang akan 

dilakukan selanjutnya. 
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IX. Sumber dan Media Pembelajaran 

Sumber:  

Rositawaty, dkk. 2008. Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam 6 untuk Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Kelas VI. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. 

 

Wiwik, dkk. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam 5 : untuk Sekolah Dasar / MI Kelas 5. 

Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

 

Media:   

Video tentang hujan dan gerhana matahari 

Gambar macam-macam peristiwa alam 

 

X. Penilaian 

Penilaian  

1. Prosedur  : penilaian hasil 

2. Jenis penilaian : tes tertulis 

3. Bentuk tes   : isian singkat 

4. Alat tes  : lembar evaluasi 

5. Instrumen penilaian : kisi-kisi (terlampir) 

    Soal evaluasi (terlampir) 

    Kunci jawaban (terlampir) 
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6. Pedoman penilian : jawaban benar bernilai 2  

   
 

  
 x 100 

      

      Ungaran, .... 

Mei 2016 

 

Guru Kelas     Peneliti 

  

 

 Sri Pujiati, S.Pd.     Ayu Rosydina 

NIP.    NIM 1401412297 

 Mengetahui 

  

 

 

 

 

   

 NIP .196601061990012001 
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Lampiran 1 

Materi Ajar 

 

A. Jenis- Jenis Peristiwa Alam 

Hujan, pelangi, gerhana matahari, tanah longsor, gempa bumi, banjirdan 

gunung meletus merupakan peristiwa alam yang seringkali terjadi di Indonesia. 

Peristiwa alam dibedakan menjadi dua, yaitu perisiwa alam yang membahayakan 

dan yang tidak membahanyakan.  

Peristiwa alam yang membahayakan merupakan peristiwa alam yang dapat 

menganggu dan mengancam kelangsungan hidup makhluk hidup. Peristiwa alam 

yang membahayakan juga biasa disebut dengan bencana alam. Contoh dari 

bencana alam adalah gunung meletus, banjir, gempa bumi, dll.  

Peristiwa alam yang tidak membahayakan merupakan peristiwa alam yang 

tidak memberikan dampak buruk bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. 

Contoh dari peristiwa alamyang tidak membahayakan ialah hujan, pelangi dan 

gerhana.  

B. Hujan 

Air akan selalu tersedia karena mengalami suatu daur. Daur air adalah 

perubahan wujud secara berulang dalam suatu pola tertentu. Perhatikan gambar di 

bawah ini.  

 

Tahapan-tahapan dalam daur, yaitu: 

a. Air yang terkena panas matahari akan menguap membentuk uap air. 

b. Peristiwa penguapan ini disebut evaporasi. 

c. Uap air naik ke udara membentuk awan. 
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d. Semakin ke atas, udara semakin dingin sehingga terjadi kondensasi dan 

terbentuklah embun. 

e. Embun berubah menjadi titik-titik air. 

f. Titik-titik air yang jenuh akan jatuh ke bumi. Peristiwa inilah yang disebut 

hujan. Sebagian air hujan meresap ke dalam tanah. Sebagian lagi akan 

mengalir di permukaan tanah (laut, sungai, danau, dan sebagainya). 

 

C. Pelangi 

Tahukah kamu bagaimana terjadinya pelangi? Pelangi dapat dilihat setelah 

hari hujan. Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengalami pemantulan dan 

pembiasan oleh titik-titik air. Karena dibiaskan, maka cahaya matahari diuraikan 

menjadi spektrum cahaya yang terdiri dari beberapa warna. Peristiwa inilah yang 

kita lihat di langit dan disebut pelangi. 

 

 

D. Gerhana Bulan 

Pernahkah kamu melihat gerhana bulan? Kapan gerhana bulan dapat dilihat? 

Gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari ketika bulan purnama. 

Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk 

garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. 
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Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan 

terhalangi bumi sehingga bulan berada dalam bayang-bayang bumi. 

Bayangbayang bumi ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra. Ada dua macam 

gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana 

bulan total terjadi ketika posisi bulan berada pada umbra bumi sehingga bulan 

tertutup penuh oleh bayangan bumi. Adapun gerhana bulan sebagian terjadi ketika 

hanya setengah bagian bulan masuk ke dalam umbra bumi. Bulan bergerak dan 

masuk ke daerah penumbra bumi. 

E. Gerhana Matahari 

Pernahkah kamu melihat gerhana matahari? Kapan gerhana matahari dapat 

dilihat? Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan 

mati. Gerhana Matahari terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari 

membentuk garis lurus, kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari.  

 

Gerhana matahari terjadi karena sinar matahari pada siang hari terhalang oleh 

bulan sehingga keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Jika terjadi 

gerhana matahari maka bayangan bulan akan mengenai bumi. Oleh karena bulan 

lebih kecil daripada bumi maka hanya sebagian tempat saja yang mengalami 

gerhana matahari. 
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Ada tiga jenis gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total, gerhana 

matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total hanya 

terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Gerhana 

matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari 

sebagian.Gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena 

bayangan penumbra bulan. Adapun gerhana matahari cincin terjadi di 

permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Hal itu terjadi 

karena bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. 

Dampak dari gerhana ialah pasangnya air laut, suhu udara menurun, angin 

berhembus kencang dan bila melihat gerhana 

matahari tanpa menggunakan pelindung mata, 

maka akan membuat kebutaan. 
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Lampiran 2 

Media Pembelajaran 

 

a. Gambar 

 

 

 

 

 

 

fase proses gerhana bulan dan gerhana matahari 

 

  

 

 

 

 

 

peristiwa penguraian cahaya pelangi keluarnya lava saat gunung meletus 

 

 

 

 

 

 

 

Meluapnya air di selokan penyebab banjir.  Air laut/ tsunami menerjang daerah 

pantai 

 

b. Video tentang proses hujan, dan gerhana matahari dan bulan 
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Lampiran 3 

Lembar Kerja Kelompok 

 

 

 

 

Petunjuk mengerjakan Lembar Kerja Kelompok 

1. Tulislah nama kelompok dan anggota nama kelompok beserta nomor 

presensi. 

2. Bacalah petunjuk mengerjakan lembar kerja. 

3. Bacalah soal dalam lembar kerja kelompok. 

4. Diskusikan denan anggota kelompokmu dan gunakan berbagai sumber 

belajar seperti buku, artikel, dll untuk membantu dalam mengerjakan. 

5. Susunlah laporan diskusimu dikelas ini untuk dipresentasikan di depan 

kelas. 

Diskusikanlah permasalahan berikut ini bersama dengan 4 teman kelompokmu! 

 

Indonesia merupakan negara yang terletak di antara dua lempeng 

samudera dan lempeng benua. Itulah sebabnya Indonesia mengalami 

banyak sekali peristiwa alam. Peristiwa alam apa sajakah yang pernah 

dialami oleh Indonesia? Setiap peristiwa alam memiliki sebab mengapa 

peristiwa alam tersebut terjadi di Indonesia. Raangkaikanlah mengapa 

peristiwa alam  hujan, pelangi, gerhana bulan dan gerhana matahari 

tersebut terjadi di Indonesia! Misalnya hujan, penyebab hujan merupakan 

adanya daur air yang ada di bumi untuk memenuhi kebutuhan hidup 

manusia.  Coba ceritakan bagaimana proses terjadinya hujan, pelangi 

gerhana bulan dan gerhana matahari disertai dengan dampak dari 

terjadinya peristiwa alam tersebut! 

 

Nama anggota kelompok : 

1. …   4. ……. 

2. ….   5. …… 

3. ….. 
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Lampiran 4. Kisi-Kisi soal Evaluasi 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/ Semester : V/ II 

Kompetensi Dasar :7.6. Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup dan 

lingkungan. 

Indikator : 7.6.1. Mengklasifikasikan jenis-jenis peristiwa alam di Indonesia. 

7.6.2. Menganalisis proses terjadinya peristiwa alam yang tidak membahayakan mahluk hidup 

7.6.3. Mengaitkan dampak terjadinya peristiwa alam yang tidak membahayakan makhluk hidup terhadap lingkungan 

hidup di sekitar.  

No. Indikator soal Jenis Soal 
Ranah 

kognitif 

Taraf 

kesukaran  Nomor soal Kunci jawaban 

1. Siswa dapat membedakan 

peristiwa alam yang 

membahayakan dan tidak 

membahayakan manusia 

Isian  C1 Mudah 1 

 

2 

Membahayakan 

 

Tidak 

membahayakan 

2. Siswa dapat menjelaskan proses 

terjadinya peristiwa alam tertentu 

Isian  C2 Sedang 

 

 

 

3, 

8, 

9 

 

Pelangi  

matahari bulan 

bumi 

Gerhana total, 
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Sulit   4, 

 5 

sebagian dan  

cinicn 

Garis lurus 

Gerhana bulan 

total 

3. Siswa dapat menyebutkan 

dampak dari terjadinya peristiwa 

alam tertentu 

Pilihan ganda C2 Sedang  6,  

7,  

10 

Gerhana 

Hujan 

kebutaan 
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Lampiran 5.  

Soal Evaluasi 

Kelas/ Semester : V/ II 

Alokasi waktu  : 10 Menit 

Nama   : 

No.urut  : 

Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang singkat dan tepat! 

1. Banjir merupakan contoh dari peritiwa alam yang ……………… bagi 

kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.  

2. Hujan, pelangi, dan gerhana merupakan salah satu contoh peristiwa alam 

yang …. 

3. Pembiasan cahaya matahari terhadap titik-titik hujan disebut juga dengan 

peristiwa …. 

4. Gerhana bulan terjadi jika matahari, bumi dan bulan berada di …. 

5. Keaadaan di mana bulan berada di daerah umbra, merupakan peristiwa alam 

yang disebut dengan …. 

6. Pasangnya air laut, suhu udara menjadi dingin merupakan dampak dari 

adanya peristiwa …. 

7. Menimbulkan sumber air yang baru, menyegarkan tanaman, mengairi 

persawahan, merupakan dampak dari adanya peristiwa …. 

8. Urutan dari proses terjadinya gerhana matahari adalah …. 

9. Gerhana matahari terbagi menjadi tiga jenis, yaitu …. 

10. Gerhana matahari akan mengakibatkan …………….. bila kita melihat 

peristiwa tersebut secara langsung.  
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Kunci Jawaban 

 

1. Membahayakan 

2. Tidak membahayakan 

3. Pelangi 

4. Garis lurus 

5. Gerhana bulan total 

6. Gerhana 

7. Hujan 

8. Matahari---- bulan----- bumi 

9. Gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian dan gerhana matahari 

cincin 

10. Kebutaan 
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Lampiran 6 

Penilaian  

a. Penilaian aktivitas siswa 

NO Kriteria Deskriptor Skor 

1.  Kesiapan 

siswa 

mengikuti 

pelajaran 

Siswa datang 

tepat waktu, 

semangat 

dalam 

mengikuti 

pelajaran dan 

menyiapkan 

alat tulis  

(4) 

Siswa datang 

tepat waktu, 

semangat dalam 

mengikuti 

pelajaran dan 

menyiapkan alat 

tulis 

(3) 

Siswa 

datang 

tepat 

waktu 

namun 

gaduh saat 

pembelajar

an   

(2) 

Siswa 

tidak 

datang 

tepat 

waktu dan 

gaduh saat 

pembelaja

ran (1) 

 

2. Pemahaman 

terhadap 

masalah 

Sangat 

memahami 

masalah  

(4) 

Cukup 

memahami 

masalah  

(3) 

Kurang 

memahami 

masalah  

(2) 

Tidak 

memaham

i masalah 

(1) 

 

3. Ketepatan 

jawaban 

Jawaban, 

runtut, sesuai 

dengan 

masalah, 

logis, runtut, 

dan 

penyusunan 

bahasa baik  

(4) 

Jawaban sesuai 

dengan masalah, 

logis, tidak 

runtut, dan 

penyusunan 

bahasa cukup 

baik (3) 

Jawaban 

sesuai 

dengan 

masalah, 

kurang 

logis, tidak 

runtut, dan 

penyusunan 

bahasa 

tidak baik 

(2) 

Jawaban 

kurang 

sesuai 

dengan 

masalah, 

tidak 

logis, 

tidak 

runtut, 

dan 

penyusun

an bahasa 

tidak baik  

(1) 

 

4. kerapian Laporan 

sangat rapi, 

tulisan 

mudah 

dibaca, dan 

bersih (4) 

Laporan rapi, 

tulisan mudah 

dibaca, dan 

kurang bersih 

(3) 

Laporan 

tidak 

begitu 

rapi, 

tulisan 

bisa 

dibaca, 

dan kurang 

bersih (2) 

Laporan 

tiak rapi, 

tulisan 

sulit 

dibaca, 

dngan 

kurang 

bersih (4) 
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 Jumlah Skor  

 Nilai  

Penilaian : 

  
 

  
 x 100 

Keterangan : 

N = Nilai 

B = Skor benar yang dieroleh 

St = Jumlah seluruhnya (16) 

 

b. Penilaian Soal Evaluasi 

Skor Penilaian : 

Isian singkat : Jawaban benar skor 2 

 

 

  
 

  
 x 100 

 

Keterangan : 

N = Nilai 

B = Skor benar yang dieroleh 

St = Jumlah seluruhnya  
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Lampiran 7 

    Sintaks PBL 

Tahap Kegiatan 

Tahap 1 

Orientasi siswa pada 

masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik yang dibutuhkan, 

mengajukan fenomena, demonstrasi, atau cerita 

untuk memunculkan masalah, memotivasi 

siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah 

yang dipilih. 

Tahap 2 

Mengorganisasi siswa 

untuk belajar 

Guru membantu siswa untuk mendefinisikan 

dan mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut. 

Tahap 3 

Membimbing 

penyelidikan individual 

maupun kelompok 

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan 

eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah. 

Tahap 4 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Guru membantu siswa dalam merencanakan 

dan menyiapkan karya yang sesuai serta 

membantu mereka untuk berbagi tugas dengan 

temannya. 

Tahap 5 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk melakukan 

refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan 

mereka dan proses-proses yang mereka 

gunakan. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

Kelas Kontrol 

SD / Sekolah  : SDN Gogik 01 

Kelas / Semester  : V / II 

Mata Pelajaran  : IPA 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Pertemuan Ke  : 4 

I. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungan dengan penggunaan 

sumber daya alam. 

II. Kompetensi Dasar 

7.6. Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya 

bagi makhluk hidup dan lingkungan. 

III. Indikator  

7.6.1. Menganalisis proses terjadinya peristiwa alam banjir, dan longsor  

7.6.2. Mengaitkan dampak terjadinya peristiwa alam banjir, dan longsor  

7.6.3. Menjelaskan alasan cara mengatasi peristiwa alam banjir, longsor  

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

7.6.1 Diperlihatkan video mengenai banjir dan longsor, siswa dapat 

menganalisis proses terjadinya banjir dengan benar.  

7.6.2 Diperlihatkan video mengenai banjir dan longsor, siswa dapat 

menganalisis proses terjadinya longsor dengan benar. 

7.6.3 Ditayangkan video mengenai banjir dan longsor, siswa dapat mengaitkan 

dampak peristiwa alam banjir dengan kegiatan dan keadaan lingkungan 

dengan tepat. 

7.6.4 Ditayangkan video mengenai banjir dan longsor, siswa dapat mengaitkan 

dampak peristiwa alam longsor dengan kegiatan dan keadaan lingkungan 

dengan tepat 

7.6.5 Diperlihatkan video mengenai banjir dan longsor, siswa dapat menjelaskan 

cara menngatasi peristiwa alam tepat. 
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V. Karakter yang Diharapkan 

Percaya diri, kerjasama dan tanggung jawab 

 

VI. Materi Ajar 

Peristiwa alam yang dapat dicegah 

 

VII. Model Pembelajaran  

Model : belajar bersama 

 

VIII. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan 
Langkah Pembelajaran 

Belajar Bersama 
Deskripsi Kegiatan 

Pra 

Kegiatan 

5 menit 

 1. Guru memberikan salam kepada 

siswa 

2. Guru mengajak siswa untuk 

berdoa bersama-sama yang 

dipimpin oleh ketua kelas 

3. Guru mempresensi kehadiran 

siswa 

4. Guru mengajak siswa untuk 

membangkitkan motivasi siswa 

dalam mengikuti pembelajaran 

secara aktif. 

5. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

Kegiatan 

Inti 

50 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Guru mengingatkan kepada siswa 

mengenai peristiwa alam yang 

dapat dicegah dan tidak dapat 

dicegah  

2. Siswa mencontohkan macam-

macam peristiwa alam yang dapat 

dicegah oleh manusia  
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a. Memberikan materi 

 

 

 

 

 

 

b. Mengorganisasikan 

untuk berkelompok 

 

 

 

c. Berdiskusi  

 

 

d. Mempresentasikan 

hasil belajar 

3. Guru menampilkan video 

mengenai banjir dan video  

4. Guru memberikan materi dan 

menjelaskan bagaimana 

mencagah banjir dan longsor. 

5. Siswa membentuk kelompok 

yang terdiri dari 4 sampai 5 

kelompok.  

6. Siswa mendapatkan lembar kerja 

kelompok 

7. Siswa mendiskusikan lembar 

kerja kelompok  

8. Siswa mengkomunikasikan hasil 

diskusi kelompoknya dan guru 

menyempurnakan hasil kerja 

kelompok. 

9. Guru memberikan reward kepada 

siswa yang telah menyampaikan 

hasil diskusi kelompoknya  

Penutup 

15 menit  

 1. Siswa dan guru menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari 

bersama-sama. 

2. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi yang telah diberikan 

oleh guru. 

3. Guru bersama siswa 

mengoreksi soal bersama-sama 

4. Guru memberikan refleksi dan 

memberitahukan materi yang 

akan dilakukan selanjutnya. 
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IX. Sumber dan Media Pembelajaran 

Sumber:  

Rositawaty, dkk. 2008. Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam 6untuk 

Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Kelas VI. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. 

 

Sulistyowati, 2009. Ilmu Pengetahuan Alam 5 : untuk Sekolah Dasar Kelas 

V. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

 

Wiwik, dkk. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam 5 : untuk Sekolah Dasar / MI 

Kelas 5. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

Media:  Video tentang banjir dan longsor 

 

X. Penilaian 

Penilaian  

1. Prosedur  : penilaian hasil 

2. Jenis penilaian : tes tertulis 

3. Bentuk tes   : isian singkat 

4. Alat tes  : lembar evaluasi 

5. Instrumen penilaian : kisi-kisi (terlampir) 

    Soal evaluasi (terlampir) 

    Kunci jawaban (terlampir) 
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Pedoman penilian : jawaban benar bernilai 2  

   
 

  
 x 100 

 

    Ungaran, .... Mei 2016 

 

Guru Kelas     Peneliti 

  

 

 Umi, S.Pd.     Ayu Rosydina 

NIP.       NIM 1401412297 

 

  

 

  

  

  

 

   

 

 NIP .196601061990012001 
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Lampiran 1 

     Materi Ajar  

A. Banjir 

Jumlah air sungai dapat meningkat bila hujan turun terus-menerus. Bila sungai 

tidak mampu lagi menampung air hujan yang jatuh, maka sungai itu akan meluap. 

Luapan sungai itu dapat menggenangi permukiman, sawah, ladang, dan lain-lain. 

Banjir oleh luapan sungai sering terjadi saat musim hujan. 

Hujan terus-menerus pada periode musim tertentu dapat meningkatkan jumlah 

air. Namun, berbagai kegiatan manusia dapat memicu terjadinya banjir. Misalnya: 

1. Penebangan liar yang merusak hutan. Akibatnya daerah resapan berkurang 

dan air hujan mengalir tanpa halangan. 

2. Banyaknya perkerasan di daerah permukiman. Halaman dibeton, disemen, 

dan sebagainya. Akibatnya lingkungan permukiman tidak memiliki daerah 

resapan air hujan. 

3. Kurang disiplin menjaga kebersihan sungai, got, dan berbagai saluran air 

lain. Akibatnya terjadi pendangkalan atau penyumbatan. 

 

B. Longsor 

Tanah longsor biasanya disebabkan oleh hujan yang deras. Hal ini karena 

tanah tidak sanggup menahan terjangan air hujan akibat adanya penggundulan 

hutan. Tanah longsor dapat meruntuhkan semua benda di atasnya. Selain itu, 

tanah longsor dapat menimbun rumah-rumah penduduk yang ada di bawahnya. 

Sepanjang bulan Januari 2008 terjadi tanah longsor di beberapa daerah. Bencana 

ini di antaranya terjadi di Brebes dan Tawangmangu yang memakan banyak 

korban harta dan jiwa. 

Pada prinsipnya tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih 

besar dari gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan 

batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh 

besarnya sudut kemiringan lereng, air, beban serta berat jenis tanah batuan.  

     Faktor penyebab terjadinya gerakan pada lereng juga tergantung pada 

kondisi batuan dan tanah penyusun lereng, struktur geologi, curah hujan, vegetasi 

penutup dan penggunaan lahan pada lereng tersebut, namun secara garis besar 

dapat dibedakan sebagai faktor alam dan faktor manusia: 

1) Faktor alam 
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- Kondisi geologi : batuan lapuk, kemiringan lapisan, sisipan lapisan batu 

lempung, strukutur sesar dan kekar, gempa bumi, stragrafi dan gunung 

berapi.  

- Iklim : curah hujan yang tinggi. 

- Keadaan topografi : lereng yang curam. 

- Keadaan air : kondisi drainase yang tersumbat, akumulasi massa air, erosi 

dalam, pelarutan dan tekanan hidrostatika. 

- Tutup lahan yang mengurangi tahan geser, misalnya tanah kritis. 

- Getaran yang diakibatkan oleh gempa bumi, ledakan, getaran mesin, dan 

getaran lalu lintas kendaraan. 

2) Faktor manusia 

- Pemotongan tebing pada penambangan batu di lereng yang terjal. 

- Penimbunan tanah urugan di daerah lereng 

- Kegagalan struktur dinding penahan tanah. 

- Penggundulan hutan. 

- Budidaya kolam ikan diatas lereng. 

- Sistem pertanian yang tidak memperhatikan irigasi yang aman. 

- Pengembangan wilayah yang tidak di imbangi dengan kesadaran masyarakat, 

- Sistem drainase daerah lereng yang tidak baik. 

 

Badan pemerintah yang dibentuk untuk memantau dan menginformasikan 

terjadinya bencana alam disebut Badan Meteorologi dan Geofisika. 
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Lampiran 2 

   Media 

 

Video banjir dan tanah longsor 
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Lampiran 3 

    Lembar Kerja Kelompok 

 

 

 

 

Petunjuk mengerjakan Lembar Kerja Kelompok 

a. Tulislah nama kelompok dan anggota nama kelompok beserta nomor 

presensi. 

b. Bacalah petunjuk mengerjakan lembar kerja. 

c. Bacalah soal dalam lembar kerja kelompok. 

d.  

e. Diskusikan denan anggota kelompokmu dan gunakan berbagai sumber belajar 

seperti buku, artikel, dll untuk membantu dalam mengerjakan. 

f. Susunlah laporan diskusimu dikelas ini untuk dipresentasikan di depan kelas. 

Diskusikanlah permasalahan berikut ini bersama dengan teman kelompokmu! 

 

1. Apa yang kamu ketahui mengenai penyebab terjadinya banjir? Sebutkan 

kegiatan yang menyebabkan banjir! Kemudian tuliskan dampak dari adanya 

banjir di daerah perkotaan! 

2. Apa yang kau ketahui mengenai penyebab terjadinya tanah longsor? Sebutkan 

kegiatan yang menyebabkan tanah longsor! 

3. Apa yang kamu ketahui tentang kebakaran hutan? Sebutkan kegiatan yang 

menyebabkan kebakaran hutan! Kemudiantuliskan dampak dari adanya 

kebakaran hutan! 

 

Nama anggota kelompok : 
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Lampiran 4  

Kisi-Kisi Soal Evaluasi 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/ Semester : V/ II 

Kompetensi Dasar :7.6. Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup dan 

lingkungan. 

No. Indikator soal 
Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Taraf kesukaran  
Nomor 

soal 
Kunci jawaban 

1. Pengertian dari 

peristiwwa alam 

tertentu (banjir, 

longsor, kebakaran 

hutan) 

Isian  C1 Mudah 4. 

10. 

Banjir 

Penghujan dan 

kemarau 

2. Siswa dapat 

menganalisis 

penyebab terjadinya 

peristiwa alam 

Isian  C4 Sulit  9. 

 

 

 

7. 

Tidak ada akar 

pohon yang 

menjaga 

permukaan tanah 

yang ladai 

Banjir 

3.  Siswa dapat 

menjelaskan alasan 

Isian  C5 sedang 1 

2 

Terasering 

Saluran air 
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cara mencegah 

peristiwa alam 

3 

6 

Reboisasi 

Kebakaran hutan 

4. Dampak peristiwa 

alam tertentu 

Isian  C4 Sulit  5. 

 

8. 

Menimbun rumh 

penduduk 

Saluran 

penrnafasan 
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Lampiran 5 

Soal Evaluasi 

Kelas/ Semester : V/ II 

Alokasi waktu  : 10 Menit 

Nama   : 

No.urut  : 

Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang singkat dan tepat! 

1. Untuk mencegah terjadinya tanah longsor, maka didaerah lereng dibuat … 

2. Salah satu cara untuk mencegah banjir adalah memperbaiki sistem 

drainase. Sistem drainase adalah …. 

3. Kegiatan menanam kembali hutan yang gundul disebut …. 

4. Luapan air yang terjadi secara tiba-tiba disebut … 

5. Dampak dari tanah longsor adalah …. 

6. Mematikan api unggun saat berkemah merupakan contoh dari  … 

7. Pendangkalan sungai, penyempitan area sungai, merupakan penyebab dari 

adanya peristiwa ….. 

8. Dampak dari kebakaran hutan bagi kesehatan manusia adalah …. 

9. Daerah lereng yang gundul dapat menyebabkan longsor. Hal tersebut 

dikarenakan…. 

10. Banjir merupakan peristiwa yang terjadi di musim …..    dan kebakaran 

hutan terjadi di musim …… 
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Lampiran 6 

Penilaian  

a. Penilaian kerja kelompok 

NO Kriteria Deskriptor Skor 

1.  Memahami 

Petunjuk 

mengerjaka

n 

Memahami 

semua 

petunjuk 

mengerjakan 

(4) 

Memahami 

sebagian 

besar 

petunjuk 

mengerjakan 

dan 

bertannya 

bagian yang 

belum 

dipahami 

(3) 

Hanya 

beberapa 

petunjuk saja 

yang 

dipahami dan 

tidak 

bertannya 

(2) 

Tiak ada 

petunjuk 

mengerja

kan yang 

dipahami 

(1) 

 

2. Ketepatan 

jawaban 

Jawaban, 

runtut, sesuai 

dengan 

masalah, logis, 

runtut, dan 

penyusunan 

bahasa baik 

(4) 

Jawaban 

sesuai dengan 

masalah, 

logis, tidak 

runtut, dan 

penyusunan 

bahasa cukup 

baik (3) 

Jawaban 

sesuai 

dengan 

masalah, 

kurang logis, 

tidak runtut, 

dan 

penyusunan 

bahasa tidak 

baik (2) 

Jawaban 

kurang 

sesuai 

dengan 

masalah, 

tidak 

logis, 

tidak 

runtut, 

dan 

penyusun

an bahasa 

tidak baik 

(1) 

 

3. kerapian Laporan 

sangat rapi, 

tulisan mudah 

dibaca, dan 

bersih (4) 

Laporan rapi, 

tulisan mudah 

dibaca, dan 

kurang bersih 

(3) 

Laporan tidak 

begitu rapi, 

tulisan bisa 

dibaca, dan 

kurang 

bersih (2) 

Lapor

an tiak 

rapi, 

tulisan 

sulit 

dibaca

, 

dngan 

kuran

g 

bersih 

(4) 

 

 Jumlah Skor  
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 Nilai  

Penilaian : 

  
 

  
 x 100 

Keterangan : 

N = Nilai 

B = Skor benar yang dieroleh 

St = Jumlah seluruhnya (16) 

 

c. Penilaian Soal Evaluasi 

Skor Penilaian : 

Isian singkat : Jawaban benar skor 2 

   
 

  
 x 100 

 

Keterangan : 

N = Nilai 

B = Skor benar yang dieroleh 

St = Jumlah seluruhnya  
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Lampiran 19 

Data Nilai Posttest Siswa Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kelas Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Identitas Nilai 

1 C-1 80 

2 C-2 82,5 

3 C-3 72,5 

4 C-4 82,5 

5 C-5 87,5 

6 C-6 77,5 

7 C-7 77,5 

8 C-8 85 

9 C-9 92,5 

10 C-10 77,5 

11 C-11 80 

12 C-12 97 

13 C-13 85 

14 C-14 92,5 

15 C-15 90 

16 C-16 100 

17 C-17 90 

18 C-18 95 

19 C-19 87,5 

20 C-20 92,5 

21 C-21 87,5 

22 C-22 95 

23 C-23 95 

24 C-24 70 

25 C-25 87,5 

26 C-26 95 

27 C-27 100 

28 C-28 87,5 

29 C-29 100 

30 C-30 97,5 
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Kelas Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Identitas Nilai 

1 G-1 80 

2 G-2 80 

3 G-3 60 

4 G-4 85 

5 G-5 80 

6 G-6 90 

7 G-7 80 

8 G-8 90 

9 G-9 80 

10 G-10 82,55 

11 G-11 82,5 

12 G-12 97,5 

13 G-13 92,5 

14 G-14 80 

15 G-15 90 

16 G-16 87,5 

17 G-17 77,5 

18 G-18 70 

19 G-19 85 

20 G-20 70 

21 G-21 90 

22 G-22 87,5 

23 G-23 80 

24 G-24 87,5 

25 G-25 80 

26 G-26 85 

27 G-27 65 

28 G-28 85 

29 G-29 90 

30 G-30 80 

31 G-31 80 

32 G-32 85 

33 G-33 90 

34 G-34 75 

35 G-35 87,5 
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Lampiran 20 

Uji Normalitas Nilai Posttest  

Rumus Chi Kuadrat:  

  
  ∑

       
 

  
 

Cara pengujian menggunakan chi kuadrat adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan jumlah kelas interval, dengan ketetapan jumlah kelas adalah 6 

sesuai dengan bidang kurva normal. 

2. Menentukan panjang interval yang diperoleh dari 
                             

 
 

3. Menyusun tabel distribusi frekuensi, dengan f0 adalah frekuensi atau jumlah 

data observasi. Dan fh adalah frekuensi yang diharapkan 

4. Menghitung fh yang didasarkan pada proporsi luas tiap bidang kurva normal 

dikalikan jumlah individu dalam sampel yaitu 35. 

a. Baris pertama dari atas 2             

b. Baris kedua dari atas                  

c. Baris ketiga dari atas                   

d. Baris keempat dari atas                   

e. Baris kelima dari atas                  

f. Baris keenam dari atas 2             

5. Memasukkan harga-harga fh ke dalam tabel kolom fh, sekaligus menghitung 

harga         
  dan 

        
 

  
 . Harga 

        
 

  
 adalah harga Chi Kuadrat (    

hitung.  

6. Membandingkan harga Chi Kuadrat Hitung dengan Chi Kuadrat Tabel. Bila 

harga Chi Kuadrat Hitung lebih kecil dari pada harga Chi Kuadrat Tabel, 

maka distribusi data dinyatakan normal.  

7. Cara di atas dilakukan setiap kali menentukan normalitas data penelitian. 
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SD EKSPERIMEN 

Interval f0 fh f0 - fh (f0-fh)2 (f0-fh)2/fh 

70-75 2 1 1 1 1 

76-81 5 4 1 1 0.25 

82-87 9 10 -1 1 0.1 

88-93 5 10 -5 25 2.5 

94-99 6 4 2 4 1 

100 3 1 2 4 4 

  30      Xhitung 8.85 

        Chitabel 11.07 

        status normal 

 

SD KONTROL 

Interval f0 fh f0 - fh (f0-fh)2 (f0-fh)2/fh 

60-66 2 1 1 1 1 

67-73 2 5 -3 9 1.8 

74-80 12 12 0 0 0 

81-87 11 12 -1 1 0.083 

88-95 7 5 2 4 0.8 

96-100 1 1 0 0 0 

  35      Xhitung 3.683 

        Chitabel 11.07 

          normal 
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Lampiran 21 

Uji Homogenitas Nilai Posttest 

no candi 01 gogik 01 

1 80 80 

2 82.5 80 

3 72.5 60 

4 82.5 85 

5 87.5 80 

6 77.5 90 

7 77.5 80 

8 85 90 

9 92.5 80 

10 77.5 82.5 

11 80 82.5 

12 97.5 97.5 

13 85 92.5 

14 92.5 80 

15 90 90 

16 100 87.5 

17 90 77.5 

18 95 70 

19 87.5 85 

20 92.5 70 

21 87.5 90 

22 95 87.5 

23 95 80 

24 70 87.5 

25 87.5 80 

26 95 85 

27 100 65 

28 87.5 85 

29 100 90 

30 97.5 80 

31   80 

32   85 

33   90 

34   75 

35   87.5 
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Uji Bartlett 

sampel dk 1/dk Si log si dk log si 

1 29 0.03448 68.2759 1.83427 53.1937 

2 34 0.02941 60.6618 1.78292 60.6191 

            

jumlah 63       113.813 

 

S = 
                         

  
   = 64,16667 

Log S = 1,807309 

B = 63 x 1,807309 

   = 113.8605 

Akhirnya 

X
2
 = (2,3026)*( 113.8605-113.813) 

     = 0,109709 

Jika α = 0,05 dengan Dk = 1, didapat X
2

0,95(3) = 3,841 Ternyata bahwa X
2
 = 

0,109709 sehingga HO :   
  =   

  =   
  =   

  diterima dalam taraf nyata 0,05. Data 

tersebut homogen.  

STANDAR DEVIASI 

SD Gogik 01 7,7885 

SD Candirejo01 8,26292 
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Lampiran 22 

Uji Hipotesis 

(Uji T) 

Rumus uji t : 

       = 
      

√
  1 1  1

       1   
 

 1       
(

1

 1
   

1

  
)

 

Langkah pengujian: 

Mencari rata-rata, standar deviasi dan S
2
 nilai pretes pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen 

 
eksperimen Kontrol 

RATA-RATA 88 82.5 

STDEV 8.262921 7.788566 

S2 68.27586 60.66176 

Kemudian menghitung dengan memasukkan rumus 

x1-x2 = 5.5 

 

(n1-1)s12= 1980 

1/n1 = 0.033333 

 

(n2-1)s22= 2062.5 

1/n2 = 0.028571 

 

n1+n2-2= 63 

1/n1+1/n2 = 0.061905 

 

S2= 64.16667 

akar = 0.248807 

 

S= 8.01041 

s x akar = 1.993043 

   t hitung= 2.759599 

   peluang = 0.975 

   t tabel = 2.03 

    Menentukan t-tabel dengan cara (30+35)-2 = 63 dan mencari taraf sigfikansi 5% 

adalah 2.03 

Menentukan hipotesis Ho diterima apabila  -t tabel<t hitung<t tabel 

Sehingga -2,03 < 2,75 > 2,03 maka Ho ditolak artinya ada perbedaan yang 

signifikan nilai postes antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. 
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Lampiran 23 

Uji N-Gain 

Uji N Gain dilakukan untuk melihat peningkatan nilai dari pri tes menuju pos 

tes pada kelas eksperimen maupun kontrol. Dari peningkatan nilai tersebut maka 

dapat dilihat keefektifan masing-masing model baik PBL maupun model yang biasa 

digunakan guru. Rumus yang digunakan untuk Uji N Gain adalah sebagai berikut: 

      
     

      
 

Keterangan : 

    : Gain skor ternormalisasi 

   : Skor posttest 

    : Skor pretest 

100 : skor maksimal 

Kriteria interpretasi indeks N Gain dikategorikan ke dalam 3 kategori sebagai 

berikut: 

Interpretasi Indeks N Gain  

Indeks Gain Kriteria 

          Tinggi 

              Sedang 

          Rendah 

 

 (Lestari dan Yudhanegara 2015:235) 
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Hasil perhitungan N Gain yaitu: 

Kelas Eksperimen 

No Kode 
Pre-

Test 
Post-Test N-Gain Kriteria 

1 C-1 72.5 80 0.2727273 rendah 

2 C-2 77.5 82.5 0.2222222 rendah 

3 C-3 65 72.5 0.2142857 rendah 

4 C-4 72.5 82.5 0.3636364 sedang 

5 C-5 80 87.5 0.375 sedang 

6 C-6 52.5 77.5 0.5263158 sedang 

7 C-7 75 77.5 0.1 rendah 

8 C-8 80 85 0.25 rendah 

9 C-9 77.5 92.5 0.6666667 sedang 

10 C-10 75 77.5 0.1 rendah 

11 C-11 70 80 0.3333333 sedang 

12 C-12 90 97.5 0.75 tinggi 

13 C-13 80 85 0.25 rendah 

14 C-14 82.5 92.5 0.5714286 sedang 

15 C-15 82.5 90 0.4285714 sedang 

16 C-16 97.5 100 1 tinggi 

17 C-17 85 90 0.3333333 sedang 

18 C-18 85 95 0.6666667 sedang 

19 C-19 82.5 87.5 0.2857143 rendah 

20 C-20 90 92.5 0.25 rendah 

21 C-21 85 87.5 0.1666667 rendah 

22 C-22 85 95 0.6666667 sedang 

23 C-23 82.5 95 0.7142857 tinggi 

24 C-24 60 70 0.25 rendah 

25 C-25 77.5 87.5 0.4444444 sedang 

26 C-26 90 95 0.5 sedang 

27 C-27 95 100 1 tinggi 

28 C-28 65 87.5 0.6428571 sedang 

29 C-29 82.5 100 1 tinggi 

30 C-30 90 97.5 0.75 tinggi 

∑= 2385 2640 14.094822 

X 79.5 88 0.4698274 
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Varians 101 68 0.07 

SD 10 8 0.27 

      
     

      
 

      
       

      
 

           

Nilai N gain yang diperoleh = 0.41 maka termasuk dalam kategori peningkatan 

sedang.  

 

Kelas Kontrol 

No Kode Pre-Test 
Post-

Test 
N-Gain Kriteria 

1 G-1 67 80 0.3939394 sedang 

2 G-2 75 80 0.2 rendah 

3 G-3 52.5 60 0.1578947 rendah 

4 G-4 85 85 0 rendah 

5 G-5 77.5 80 0.1111111 rendah 

6 G-6 85 90 0.3333333 sedang 

7 G-7 72.5 80 0.2727273 rendah 

8 G-8 87.5 90 0.2 rendah 

9 G-9 70 80 0.3333333 sedang 

10 G-10 72.5 82.5 0.3636364 sedang 

11 G-11 75 82.5 0.3 sedang 

12 G-12 95 97.5 0.5 sedang 

13 G-13 87.5 92.5 0.4 sedang 

14 G-14 72.5 80 0.2727273 rendah 

15 G-15 72.5 90 0.6363636 sedang 

16 G-16 82.5 87.5 0.2857143 rendah 

17 G-17 72.5 77.5 0.1818182 rendah 

18 G-18 65 70 0.1428571 rendah 

19 G-19 80 85 0.25 rendah 

20 G-20 60 70 0.25 rendah 

21 G-21 87.5 90 0.2 rendah 



225 
 

 
 

22 G-22 82.5 87.5 0.2857143 rendah 

23 G-23 67.5 80 0.3846154 sedang 

24 G-24 82.5 87.5 0.2857143 rendah 

25 G-25 70 80 0.3333333 sedang 

26 G-26 80 85 0.25 rendah 

27 G-27 60 65 0.125 rendah 

28 G-28 82.5 85 0.1428571 rendah 

29 G-29 87.5 90 0.2 rendah 

30 G-30 72.5 80 0.2727273 rendah 

31 G-31 77.5 80 0.1111111 rendah 

32 G-32 72.5 85 0.4545455 sedang 

33 G-33 87.5 90 0.2 rendah 

34 G-34 67.5 75 0.2307692 rendah 

35 G-35 80 87.5 0.375 sedang 

∑= 
 

  

9.4368436 

X 
 76.128571 82.5 0.2696241 

Varians 

   

0.0133081 

SD 

   

0.1153609 

      
     

      
 

      
         

        
 

         7 

Nilai N gain yang diperoleh = 0.27 maka termasuk dalam kategori peningkatan 

rendah.  
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Lampiran 24 

Pedoman Penetapan Indikator Aktivitas Siswa 

 

 

 

 

 

Aktivitas Siswa 

Diedrich (dalam 

Sardiman, 2012:101) 

Pembelajaran IPA dengan 

Model Problem Based 

Learning 

Indikator Aktivitas 

Siswa dalam 

Pembelajaran IPA 

1. Emotional activities 1. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai 

1. Mempersiapkan diri 

mengikuti 

pembelajaran  

2. Mental activities 2. Guru melakukan apersepsi 

dengan permasalahan  

tentang materi yang akan 

dibahas. 

2. Menanggapi apersepsi 

yang disampaikan 

guru  

3. Visual activities 3. Siswa mengamati 

video/gambar  yang 

ditampilkan guru. 

3. Mengamati 

video/gambar yang 

ditampilkan guru 

4. Oral activities  4. siswa berdiskusi 

dengan mencari referensi 

tentang permasalahan 

4.Melaksanakan 

diskusi kelompok 

5. Writing activities 5. menuliskan hasil diskusi 5. Menuliskan hasil 

diskusi 

6.  Oral activities 6. Siswa mempresentasikan 

hasil diskusi 

6. Mempresentasikan 

hasil diskusi 

7. Writing activities 7. Siswa bersama guru 

menyimpulkan 

materipelajaran 

7. Menyimpulkan materi 

pelajaran 
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Lampiran 25 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

 

Nama Sekolah  : SDN Candirejo 01 

Kelas/Semester : V/II 

Hari, tanggal  : 

Petunjuk  : Berilah tanda cek (v) pada kolom skor yang sesuai 

deskriptor! 

Kriteria penilaian: 

a. Skor 4, jika semua deskriptor tampak 

b. Skor 3, jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

c. Skor 2, jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

d. Skor 1, jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

 

No.  Indikator  Deskriptor  Cek 

(v) 

Skor  

1 Mempersiapkan diri 

mengikuti 

pembelajaran. 

a. Mempersiapkan perlengkapan 

belajar 

  

b. Duduk di tempat masing-masing  

c. Duduk dengan tenang dan tertib  

d. Memusatkan perhatian pada guru  

2. Menanggapi 

apersepsi berupa 

pertanyaan dari guru. 

a. Menjawab pertanyaan tanpa 

ditunjuk 

  

b. Memberikan tanggapan sesuai 

materi 

 

c. Menjawab pertanyaan dengan tepat  

d. Memberikan tanggapan secara jelas 

dan mudah dimengerti 

 

3. Mengamati 

video/gambar yang 

ditampilkan guru 

a. Mengamati video/gambar dengan 

seksama 

  

 

 b. Mengungkapkan isi yang 

terkandung pada video/gambar 

 

c. Bertanya jawab kepada guru  

d. Menanggapi pertanyaan guru   

4. Melaksanakan 

diskusi kelompok 

a. Siswa mencari referensi dalam 

menemukan pemecahan 

permasalahan 

  

b. Duduk berkelompok dengan tertib  
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c. Partisipasi dalam kelompok  

d. berdiskusi sesuai alokasi waktu  

5. Menulis laporan hasil 

diskusi 

a. jawaban sesuai materi   

b. tulisan dengan  rapi  

c. Catatan ringkat dan jelas  

d. Catatan menggunakan kalimat baik 

dan jelas 

 

8. Mempresentasikan 

hasil diskusi  

a. Memperhatikan hasil diskusi 

kelompok lain 

  

b. Menyampaikan hasil diskusi dengan 

kalimat baik 

 

c. Menyampaikan hasil diskusi dengan 

suara jelas 

 

d. Hasil diskusi sesuai materi  

9. Menyimpulkan 

materi pembelajaran 

a. Bersama menyimpulkan materi 

pelajaran  

  

b. Bertanya jawab materi yang belum 

jelas 

 

c. Mencatat simpulan materi  

d. Menyampaikan kembali simpulan 

pelajaran 

 

Jumlah Skor   
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Lampiran 26 

REKAP HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

a. Pertemuan 1  

Nama 
Skor Setiap Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah nilai 
1 2 3 4 5 6 7 

CA-01 3 4 3 2 4 3 1 20 71.42857 

CA-02 2 1 2 3 1 3 2 14 50 

CA-03 2 1 4 4 2 2 3 18 64.28571 

CA-04 4 3 3 2 1 4 2 19 67.85714 

CA-05 4 4 4 1 3 2 4 22 78.57143 

CA-06 2 2 3 1 2 2 3 15 53.57143 

CA-07 3 4 2 2 1 3 1 16 57.14286 

CA-08 3 4 2 3 3 2 1 18 64.28571 

CA-09 4 2 2 1 4 3 3 19 67.85714 

CA-10 4 2 3 2 2 2 1 16 57.14286 

CA-11 2 1 4 3 3 4 2 19 67.85714 

CA-12 3 1 3 3 3 4 4 21 75 

CA-13 3 3 2 2 4 4 1 19 67.85714 

CA-14 4 2 3 2 1 1 2 15 53.57143 

CA-15 2 2 4 4 2 3 2 19 67.85714 

CA-16 4 1 3 3 4 2 1 18 64.28571 

CA-17 2 1 4 4 2 2 3 18 64.28571 

CA-18 4 3 3 2 1 2 2 17 60.71429 

CA-19 4 4 4 1 3 2 4 22 78.57143 

CA-20 2 2 3 1 2 2 3 15 53.57143 

CA-21 3 4 2 2 1 3 1 16 57.14286 

CA-22 3 4 2 3 3 2 1 18 64.28571 

CA-23 3 2 4 1 1 2 3 16 57.14286 

CA-24 2 3 2 3 2 3 3 18 64.28571 

CA-25 4 3 3 1 3 1 3 18 64.28571 

CA-26 4 4 4 1 3 2 3 21 75 

CA-27 2 2 3 2 4 3 3 19 67.85714 

CA-28 4 3 2 2 3 1 1 16 57.14286 

CA-29 3 4 2 2 3 2 2 18 64.28571 

CA-30 2 2 3 2 4 3 3 19 67.85714 

jumlah  91 78 88 65 75 74 68 539 1925 

Rata-rata  3.03 2.6 2.93 2.17 2.5 2.47 2.27 18 64.16667 
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b. Pertemuan 2 

Nama 
Skor Setiap Indikator Aktivitas Siswa Jumla

h 
nilai 

1 2 3 4 5 6 7 

CA-01 3 4 3 4 2 3 4 23 82.14285 

CA-02 3 2 4 3 1 4 3 20 71.42857 

CA-03 2 3 2 3 2 3 3 18 64.28571 

CA-04 4 3 3 2 3 4 3 22 78.57142 

CA-05 4 4 4 3 3 2 3 23 82.14285 

CA-06 2 2 3 2 4 3 3 19 67.85714 

CA-07 4 3 2 2 2 1 1 15 53.57142 

CA-08 3 4 2 2 2 2 2 17 60.71428 

CA-09 4 2 4 1 3 3 3 20 71.42857 

CA-10 4 2 3 2 3 3 3 20 71.42857 

CA-11 2 3 4 2 3 4 2 20 71.42857 

CA-12 1 3 3 3 4 4 4 22 78.57142 

CA-13 1 3 4 2 4 4 3 21 75 

CA-14 4 4 3 4 2 3 2 22 78.57142 

CA-15 3 2 4 4 3 2 1 19 67.85714 

CA-16 1 2 3 3 1 2 3 15 53.57142 

CA-17 4 3 3 2 3 4 3 22 78.57142 

CA-18 4 4 4 3 3 2 3 23 82.14285 

CA-19 2 2 3 2 4 3 3 19 67.85743 

CA-20 4 3 2 2 3 1 1 16 57.14285 

CA-21 3 4 2 2 2 2 2 17 60.71428 

CA-22 2 2 3 2 1 3 3 16 57.14285 

CA-23 4 3 2 2 3 1 1 16 57.14285 

CA-24 3 4 2 2 2 2 2 17 60.71428 

CA-25 2 2 3 2 1 3 3 16 57.14285 

CA-26 2 3 4 2 3 4 2 20 71.42857 

CA-27 1 3 3 3 1 4 4 19 67.85714 

CA-28 1 3 4 2 2 4 3 19 67.85714 

CA-29 4 4 3 4 3 3 2 23 82.14285 

CA-30 2 2 3 2 4 3 3 19 67.85714 

jumlah  83 88 92 74 77 86 78 578 2064.285 

rata-rata 
2.7

7 

2.9

3 

3.0

7 

2.4

7 

2.5

7 

2.8

7 

2.

6 
19.3 68.80952 
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c. Pertemuan 3 

Nama 
Skor Setiap Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah nilai 
1 2 3 4 5 6 7 

CA-01 4 4 2 2 4 4 3 23 82.14286 

CA-02 4 3 2 1 3 2 1 16 57.14286 

CA-03 3 4 4 2 1 3 1 18 64.28571 

CA-04 2 3 3 4 1 4 3 20 71.42857 

CA-05 4 2 4 4 4 2 2 22 78.57143 

CA-06 3 2 3 4 3 1 2 18 64.28571 

CA-07 4 3 3 1 4 1 4 20 71.42857 

CA-08 3 4 2 1 3 2 3 18 64.28571 

CA-09 1 3 3 2 4 4 3 20 71.42857 

CA-10 1 4 3 4 2 4 1 19 67.85714 

CA-11 4 1 4 3 1 3 4 20 71.42857 

CA-12 3 1 3 3 2 3 4 19 67.85714 

CA-13 2 2 1 3 4 3 1 16 57.14286 

CA-14 1 3 4 2 3 1 3 17 60.71429 

CA-15 3 2 3 1 2 3 4 18 64.28571 

CA-16 4 3 1 3 3 2 4 20 71.42857 

CA-17 4 3 3 2 3 4 3 22 78.57143 

CA-18 4 4 4 3 2 2 3 22 78.57143 

CA-19 2 2 3 2 4 3 3 19 67.85714 

CA-20 4 3 2 2 4 2 2 19 67.85714 

CA-21 4 3 3 1 2 3 4 20 71.42857 

CA-22 3 4 2 3 3 2 3 20 71.42857 

CA-23 4 3 3 2 1 4 3 20 71.42857 

CA-24 1 4 3 4 3 4 1 20 71.42857 

CA-25 4 1 4 3 3 3 4 22 78.57143 

CA-26 3 1 3 3 2 3 4 19 67.85714 

CA-27 3 2 3 1 2 3 4 18 64.28571 

CA-28 4 3 2 2 3 2 4 20 71.42857 

CA-29 4 3 3 2 3 4 3 22 78.57143 

CA-30 4 4 4 3 3 2 3 23 82.14286 

jumlah  94 84 87 73 82 83 87 590 2107.143 

rata-rata 3.13 2.8 2.9 2.43 2.73 2.77 2.9 19.7 70.2381 
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d. Pertemuan 4 

Nama 
Skor Setiap Indikator Aktivitas Siswa Jumla

h 
nilai 

1 2 3 4 5 6 7 

CA-01 4 4 4 3 1 3 3 22 78.57142 

CA-02 2 4 4 3 3 1 4 21 75 

CA-03 3 4 2 1 2 1 4 17 60.71428 

CA-04 2 3 2 1 2 4 3 17 60.71428 

CA-05 4 4 4 2 4 3 4 25 89.28571 

CA-06 3 4 3 2 4 4 3 23 82.14285 

CA-07 4 3 1 4 4 3 2 21 75 

CA-08 3 4 2 3 3 3 3 21 75 

CA-09 4 4 4 4 1 2 3 22 78.57142 

CA-10 1 2 4 4 3 3 3 20 71.42857 

CA-11 4 2 4 3 1 4 4 22 78.57142 

CA-12 3 2 3 4 2 4 4 22 78.57142 

CA-13 1 3 1 3 4 1 3 16 57.14285 

CA-14 4 4 2 4 3 2 2 21 75 

CA-15 3 4 2 4 3 1 1 18 64.28571 

CA-16 3 3 4 4 4 4 1 23 82.14285 

CA-17 2 4 3 4 2 4 4 23 82.14285 

CA-18 4 3 4 3 1 3 4 22 78.57142 

CA-19 4 1 3 3 2 3 4 20 71.42857 

CA-20 2 3 2 1 2 4 3 17 60.71428 

CA-21 4 4 4 2 4 3 4 25 89.28571 

CA-22 3 4 3 2 4 4 3 23 82.14285 

CA-23 3 4 2 3 3 3 3 21 75 

CA-24 4 4 4 4 2 2 3 23 82.14285 

CA-25 2 2 4 4 3 3 3 21 75 

CA-26 4 2 4 3 3 4 4 24 85.71428 

CA-27 3 4 3 2 4 4 3 23 82.14285 

CA-28 3 4 1 3 3 3 3 20 71.42857 

CA-29 4 4 4 4 3 2 3 24 85.71428 

CA-30 4 3 3 2 4 4 3 23 82.14285 

jumlah  94 100 90 89 84 89 94 640 2285.714 

rata-rata 3.13 3.33 3 
2.9

7 

2.

8 
2.97 3.13 21.3 76.19047 

 

Persentase 
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Pertemuan 
indikator yang dinilai   

1 2 3 4 5 6 7   

1 75.8 65 73.3 54.2 62.5 61.7 56.7 64.2 

2 69.2 73.3 76.7 61.7 64.2 71.7 65 68.8 

3 78.3 70 72.5 60.8 68.3 69.2 72.5 70.2 

4 78.3 83.3 75 74.2 70 74.2 78.3 76.2 

rata 75.4 72.9 74.4 62.7 66.3 69.2 68.1 69.9 
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Lampiran 27 

Surat Penelitian 

a. Surat telah melaksanakan penelitian SDN Candirejo 01  
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b. Surat telah melaksanakan penelitian di SDN Gogik 01 
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c. Surat Ijin Penelitian SDN Candirejo 01 
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d. Surat Ijin Penelitian SDN Gogik 01 
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e. Surat Ijin Penelitian SDN Candirejo 02 
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Lampiran 28 

Dokumentasi tentang pembelajaran menggunakan model PBL dan model 

belajar bersama 

Kelas Eksperimen 

(Model PBL) 

Kelas Kontrol 

(Model belajar bersama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Orientasi masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Penyampaian materi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Pengorganisasian kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Diskusi kelmpok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Diskusi didampingi guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Presentasi hasil diskusi 
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d. Mempresentasikan hasil diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Menyimpulkan materi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Refleksi dan menyimpulkan 

materi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Posttest  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Posttest  

 


