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ABSTRAK 

Afdoli, Nazal Syahrul. 2016. Pengaruh Model Contextual Teaching and Learning 

dengan Media Video Pembelajaran terhadap Hasil Belajar IPA Siswa 

Kelas V Gugus Wijaya Kusuma Kota Semarang. Skripsi. Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: I Trimurtini, S.Pd., M.Pd., Pembimbing II Drs. Isa Ansori, 

M.Pd. 

Latar belakang penelitian yaitu pembelajaran yang diterapkan oleh guru 

belum memberikan pembelajaran IPA sebagai suatu proses belajar yang 

menemukan secara ilmiah, hal ini mengakibatkan belum optimalnya hasil belajar 

yang diperoleh siswa. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan 

untuk menguji pengaruh model CTL dengan media video pembelajaran terhadap 

hasil belajar IPA siswa kelas V SD Gugus Wijaya Kusuma Kota Semarang. Tujuan 

khusus penelitian ini untuk (1) menguji perbedaan hasil belajar IPA antara kelas 

eksperimen yang menerapkan model CTL dengan media video pembelajaran 

dengan kelas kontrol, (2) menguji pengaruh aktivitas belajar siswa di kelas 

eksperimen yang menerapkan model CTL dengan media video pembelajaran 

terhadap hasil belajar IPA.   

Metode penelitian yang dipakai adalah metode eksperimen. Rancangan 

dalam penelitian ini yaitu quasi eksperimental design dengan desain Nonquivalent 

Control Group Design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V di Gugus 

Wijaya Kusuma Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang berjumlah 200 siswa yang 

terdiri dari 7 SD, pengambilan sampel menggunakan Cluster Sampling, terdiri dari 

siswa kelas V SD N Podorejo 03 sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas V SD 

N Podorejo 01 sebagai kelas kontrol. Variabel terikat pada penelitian ini adalah 

hasil belajar IPA. Variabel bebasnya adalah model pembelajaran CTL. Variabel 

moderator adalah aktivitas. Teknik pengumpulan data hasil belajar menggunakan 

tes pilihan ganda dan aktivitas menggunakan lembar pengamatan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) adanya perbedaan hasil belajar di 

kelas eksperimen dan kelas kontrol yang ditunjukkan hasil uji independent samples 

t-test menunjukkan nilai signifikansi (2-tailed) = 0,038 < 0,05. (2) adanya pengaruh 

aktivitas belajar siswa terhadap hasil belajar IPA yang ditunjukkan hasil uji regresi 

linier sederhada menunjukkan nilai signifikan aktivitas yaitu  0,001 (0,001 < 0,05). 

Simpulan penelitian yaitu model CTL dengan media video pembelajaran 

berpengaruh pada hasil belajar IPA siswa kelas V SD Gugus Wijaya Kusuma Kota 

Semarang. Pengaruh pada hasil belajar ditandai dengan adanya perbedaan hasil 

belajar di kelas eksperimen dan kelas kontrol serta aktivitas belajar siswa di kelas 

eksperimen. Saran hendaknya model CTL dengan media video pembelajaran 

dijadikan alternatif proses pembelajaran IPA di sekolah karena berpengaruh positif. 

Penerapan model CTL dengan media video pembelajaran dapat diterapkan oleh 

guru untuk menciptakan pembelajaran yang aktif. 

Kata Kunci : CTL; Hasil Belajar ; IPA. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan sumber daya 

manusia, karena dapat mempengaruhi perkembangan dalam seluruh aspek 

kepribadian dan kehidupanya. Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu upaya 

untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian kepada individu 

sebagai bekal untuk menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, 

pendidikan dijadikan sebagai kebutuhan utama manusia. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa: 

Pasal 3 ayat 1 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spriritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

 

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan, antara lain Peraturan 

Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar 

Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh 

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan 
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meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar 

pendidikan dan tenaga kependidikan, standar saranan dan prasarana. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 Tahun 2006 

tentang Standar Isi, Standar Kelulusan (SK), Kompetensi Dasar (KD) mata 

pelajaran IPA di SD/Mi merupakan pencapaian standar minimum nasional siswa 

dan menjadi patokan pengembangan kurikulum disetiap satuan pendidikan. Hal 

tersebut didasarkan pada pemberdayaan siswa difalitasi guru untuk membangun 

kemampuan bekerja ilmiah dan pengetahuan sendiri. 

Ilmu Pengetahuan Alam menurut Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP, 2006:161) merupakan mata pelajaran yang 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. Pendidikan IPA 

diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan 

alam sekitar, serta prospek pengembangannya lebih lanjut dalam menerapakannya 

di dalam kehidupan sehari-hari. Haryono (2013:45) menjelaskan IPA sebagai 

proses mengandung pengertian cara berfikir dan bertindak untuk menghadapi atau 

merespon masalah-masalah yang ada di lingkungan. IPA sebagai proses 

mengandung pengertian cara berfikir dan bertindak dalam merespon kejadian alam 

di sekitar dengan cara mengamati, mengklasifikasi, mengukur, memprediksi dan 

menyimpulkan secara ilmiah.  

Pembelajaran IPA dapat memberikan pengalaman secara langsung dalam 

mengembangkan kompetensi siswa dalam menjelajahi, memahami alam dengan 
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cara berfikir dan bekerja secara ilmiah, mencari tahu alam sekitar tentang gejala-

gejala alam, memahami makhluk hidup, sifat-sifat dan kegunaan benda atau materi, 

perubahan energi dan alam semesta. Secara terperinci dijelaskan bahwa ruang 

lingkup materi IPA terdapat dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

2006 salah satunya yaitu (4) bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata 

surya, dan benda-benda langit lainya. Siswa mempelajari dan memahami perubahan 

yang terjadi di alam serta hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam bagi 

manusia. Pembelajaran IPA diharapkan siswa dapat mengamati dan 

mengidentifikasi perubahan-berubahan yang terjadi di alam secara ilmiah dan dapat 

dipertanggung jawabkan. Sesuai dengan tujuan KTSP 2006 pembelajaran IPA yaitu 

(4) mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah sehingga dapat membuat keputusan. 

Guna mencapai pembelajaran yang sesuai dalam KTSP 2006 haruslah 

disesuaikan dengan kebutuhan, karakter dan kemampuan siswa. Strategi, metode, 

model pembelajaran dan media yang tepat diperlukan guru dalam memfasilitasi 

siswa untuk bekerja secara ilmiah dan mambantu siswa dalam memahami ruang 

lingkup IPA. Menurut Piaget (Rifa’i dan Anni, 2012: 34) bahwa tahap-tahap 

perkembangan kognitif siswa pada usia 7-11 tahun masih dalam kondisi oprasional 

konkret. Pada tahap operasional konkret siswa mampu mengoprasikan berbagai 

logika, namun masih dalam bentuk benda konkret. Proses pembelajaran IPA yang 

berorientasi pada pengetahuan siswa, minat, dan kondisi siswa ialah penting untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. 
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Namun dalam kenyataannya, masih terdapat proses pembelajaran IPA di 

SD kelas V dalam satu Gugus Wijaya Kusuma Kecamatan Ngaliyan Kota 

Semarang yang belum berjalan maksimal, permasalahan yang ditemukan peneliti 

dari observasi adalah 1) guru belum memberikan pembelajaran IPA sebagai suatu 

proses belajar yang menemukan secara ilmiah. 2) pembelajaran yang digunakan 

kurang variatif sehingga siswa kurang aktif mengikuti pembelajaran. 3) motivasi 

dan minat belajar siswa masih rendah dangan minimnya respon siswa dalam 

bertanya 4) media yang digunakan guru dalam pembelajaran IPA masih sederhana 

belum konkret. Kondisi pembelajaran seperti ini tidak mendorong pengembangan 

potensi diri siswa dalam pembelajaran IPA sesuai dengan tujuan KTSP 2006. 

Pembelajaran IPA yang telah dilaksanakan di kelas V Gugus Wijaya 

Kusuma telah menggunakan pembelajaran kooperatif dengan tahapan diskusi 

kelompok yang difasilitasi dan dibimbing guru. Walaupun demikian, pembelajaran 

yang diterapkan guru belum memberikan pembelajaran IPA sebagai suatu proses 

belajar yang menemukan secara ilmiah, guru memberikan konsep dan fakta-fakta 

pada siswa secara langsung. Akibatnya, siswa pasif dan kesulitan untuk memahami 

konsep-konsep dalam pembelajaran ruang lingkup IPA yang terjadi di alam, 

sehingga cenderung untuk menghafalkanya. Pada akhir pembelajaran guru belum 

memberikan kesimpulan materi yang telah diajarkan dan soal evaluasi kepada siswa 

untuk melihat kemampuan siswa dalam menguasai materi yang sudah diajarkan. 

Permasalahan tersebut didukung dengan perolehan hasil belajar siswa 

kelas V Gugus Wijaya Kusuma Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang belum 

optimal, terlihat dari data nilai Ulangan Akhir Semester 1 mata pelajaran IPA dari 
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7 SD yaitu SD N Podorejo 01 dari 19 siswa, ada 9 (47,3%) siswa yang belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 61. SD N Podorejo 02 dari 38 

siswa, ada 10 (26,3%) yang belum mencapai KKM yaitu 66. SD N Podorejo 03 dari 

21 siswa, ada 11 (52,3%) yang belum mencapai KKM yaitu 61. SD N Bringin 01, 

dari 39 siswa, ada 7 (17,9%) siswa yang belum mencapai KKM yaitu 65. SD N 

Bringin 02 dari 35 siswa, ada 9 (25,7%) yang belum mencapai KKM yaitu 61. SD 

N Wates 02 dari 22 siswa, ada 8 (36,3%) yang belum mencapai KKM yaitu 61. SD 

N Ngaliyan 05 dari 26 siswa, ada 6 (23%) siswa yang belum mancapai KKM yaitu 

65. Dari data nilai UAS masih terdapat siswa yang belum tuntas pada mata pelajaran 

IPA. 

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menerapkan model 

dan media pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik perkembangan 

siswa dan materi pembelajaran IPA. Peneliti ingin mengetahui pengaruh model 

Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan media video pembelajaran pada 

pembelajaran IPA kelas V SD dengan menerapkan metode penelitian eksperimen.  

Menurut Rusman (2010:187) pembelajaran kontekstual adalah usaha 

untuk membuat siswa aktif dalam memompa kemauan diri tanpa merugi dari segi 

manfaat, sebab siswa berusaha mempelajari konsep sekaligus menerapkan dan 

mengaitkannya dengan dunia nyata. Pembelajaran kontekstual sebagai suatu model 

pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, 

mengolah, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret (terkait 

dengan kehidupan nyata) melalui aktivitas siswa dalam mencoba, melakukan, dan 

mengalami sendiri. Ciri model Contextual Teaching and Learning (CTL)menurut 



6 
 

 
 

Rusman (2010:191) ditandai oleh tujuh komponen utama, yaitu 1) Constructivism; 

2) Inquiry; 3) Questioning; 4) Learning Community; 5) Modelling; 6) Reflection; 

dan 7) Authentic Assessment. Model pembelajaran CTL merupakan konsep belajar 

yang mengaitkan materi belajar dengan situasi dunia siswa dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapanya pada 

kehidupan sehari-hari mereka. 

Penerapan model CTL dalam pembelajaran lebih optimal didukung 

dengan penggunaan media pembelajaran. Menurut Hamalik (1986) (dalam Arsyad, 

2015:19-20) mengemukakan bahwa: 

Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi 

dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-

pengaruh pesikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran 

pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu keefektifan 

proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat 

itu. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran 

juga dapat menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data dan 

memadatkan informasi. 

 

Penggunaan media dalam pembelajaran dapat membantu dan 

mempermudah siswa dalam memahami sesuatu yang abstrak menjadi lebih konkret 

dalam memahami fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip dalam ruang 

lingkup IPA. Media pembelajaran dapat mendukung model CTL salah satunya 

adalah media audiovisual. Media audiovisual seperti yang dijelaskan Asyhar 

(2012:73) dapat menampilkan unsur gambar (visual) dan suara (audio) secara 

bersamaan pada saat mengkomunikasikan pesan atau informasi. Media audiovisual 

contohnya video yang menampilkan gambar dan suara yang dapat membantu guru 

dalam menyampaikan pembelajaran IPA kepada siswa secara jelas. 
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Penelitian Helminsyah & Husein (2014) berjudul Pengaruh Pembelajaran 

CTL Dalam Meningkatkan Ketuntasan Prestasi Belajar IPA Pada Siswa Kelas V 

SD Negeri 8 Banda Aceh. Permasalahan pada penelitian ini bahwa pembelajaran 

IPA di SD N 8 Banda Aceh belum berlangsung secara maksimal, variasi metode 

masih sangat minim, guru jarang menggunakan metode yang dapat mengaktifkan 

siswa, guru menggunakan metode konvensional, sehingga berimbas pada prestasi 

belajar siswa yang masih rendah. Hasil penelitian tentang pengaruh pembelajaran 

CTL dalam meningkatkan ketuntasan prestasi belajar IPA pada siswa kelas V SD 

Negeri 8 Banda Aceh menunjukkan bahwa nilai rata-rata pada pre-test awal 

sebelum CTL adalah 54 dan pos-test akhir setelah CTL nilai siswa meningkat 

dengan rata-rata 73, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pembelajaran CTL 

dalam meningkatkan ketuntasan prestasi belajar IPA pada siswa kelas V SD Negeri 

8 Banda Aceh berada pada kategori baik. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian mengkaji 

melalui penelitian eksperimen dengan judul Pengaruh Model Contextual Teaching 

and Learning dengan Media Video Pembelajaran terhadap Hasil Belajar IPA Siswa 

Kelas V SD Gugus Wijaya Kusuma Kota Semarang. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

 Penelitian ini memiliki rumusan masalah yang terdiri dari rumusan umum 

dan rumusan khusus. Berikut uraian mengenai rumsan umum dan rumusa khusus 

dari penelitian ini. 

 



8 
 

 
 

1.2.1 Rumusan Umum 

Apakah model Contextual Teaching and Learning dengan media video 

pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SD Gugus 

Wijaya Kusuma Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang?”  

1.2.2 Rumusan Khusus 

1. Apakah ada perbedaan hasil belajar IPA antara kelas eksperimen yang 

menerapkan model Contextual Teaching and Learning dengan media 

video pembelajaran dengan kelas kontrol?  

2. Apakah ada pengaruh aktivitas belajar siswa di kelas eksperimen yang 

menerapkan model Contextual Teaching and Learning dengan media 

video pembelajaran terhadap hasil belajar IPA? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini memiliki tujuan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan 

khusus. Berikut ini uraian mengenai tujuan umum dan tujuan khusus dari penelitian 

ini. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh model Contextual 

Teaching and Learning dengan media video pembelajaran terhadap hasil belajar 

IPA siswa kelas V SD Gugus Wijaya Kusuma Kecamatan Ngaliyan Kota 

Semarang. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menguji perbedaan hasil belajar IPA antara kelas eksperimen yang 

menerapkan model contextual teaching and learning dengan media video 

pembelajaran dengan kelas kontrol. 

2. Menguji pengaruh aktivitas belajar siswa di kelas eksperimen yang 

menerapkan model contextual teaching and learning dengan media video 

pembelajaran terhadap hasil belajar IPA. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat 

teoritis tetapi juga yang bersifat praktis tidak hanya bagi peneliti tetapi juga bagi 

siswa, guru, dan sekolah tempat penelitian ini dilaksanakan. Secara teoritis, model 

Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan media video pembelajaran dapat  

memberikan pemahaman konsep, fakta-fakta dalam memahami ruang lingkup IPA 

dengan baik, sehingga dapat menjadi pendukung teori untuk kegiatan penelitian-

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembelajaran IPA. Selebihnya 

menambah hasanah bagi dunia pendidikan. Manfaat secara praktis yang diharapkan 

dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

  Sebagai rujukan dan pendukung teori untuk kegiatan penelitian-penelitian 

selanjutnya yang berkaitan tentang model Contextual Teaching and Learning (CTL) 

dengan media video pembelajaran dalam pembelajaran IPA. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1  Bagi Siswa 

 Penerapan model Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan media 

video pembelajaran dapat memudahkan siswa dalam memahami dan memfasilitasi 

kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengolah, dan menemukan pengalaman 

belajar yang bersifat konkret dengan mengkaitkan materi belajar dengan kehidupan 

siswa sehari-hari. 

1.4.2.2 Bagi Guru 

Implementasi model Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan 

media video pembelajaran di SD atau MI dapat mendorong guru untuk tidak hanya 

mengajarkan kepada siswa dengan metode ceramah dan menghafal konsep-konsep 

yang bersifat abstrak, tetapi membantu guru mengkaitkan antara materi yang 

diajarkan dengan situasi nyata. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

Penerapan model Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan media 

video pembelajaran dalam lingkungan sekolah dapat menumbuhkan kerja sama 

antar guru, sehingga berdampak positif pada kualitas pembelajaran di sekolah serta 

dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam perbaikan pembelajaran mutu 

sekolah. 
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1.5 PENEGASAN ISTILAH 

1.5.1 Pengaruh 

Pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akibat yang 

ditimbulkan oleh perlakuan atau penerapan model pembelajaran terhadap hasil 

belajar. 

1.5.2 Model Contextual Teaching and Learning  

Rusman (2010:190) mengartikan pembelajaran kontekstual sebagai suatu 

pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, 

mengolah dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret melalui 

keterlibatan aktivitas belajar siswa dalam mencoba, melakukan dan mengalami 

sendiri. Penelitian ini model CTL dibantu dengan media video pembelajaran. 

1.5.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar yang diperoleh pada penelitian ini yaitu tes awal (pretest) dan 

tes akhir (posttest) yang didapat sebelum dan sesudah proses pembelajaran 

berlangsung. Soal pretest dan posttest berbentuk tes pilihan ganda dengan 4 pilihan 

jawaban. 

1.5.4   Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas belajar siswa pada penelitian ini adalah aktivitas siswa yang 

mendapat perlakuan oleh model CTL dengan media video pembelajaran. Aktivitas 

belajar siswa diperoleh dengan lembar pengamatan aktivitas yang digunakan 

selama pembelajaran.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

  

2.1 KAJIAN TEORI 

Teori-teori yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: 1) hakikat belajar; 2) 

hakikat pembelajaran; 3) model pembelajaran; 4) media pembelajaran; 5) hakikat 

IPA; 6) pembelajaran IPA di SD; 7) teori belajar yang mendasari pembelajaran IPA 

melalui model CTL dengan media video. 

2.1.1 Hakikat Belajar 

Hakikat belajar yang dikaji meliputi pengertian belajar, aktivitas belajar, 

hasil belajar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Slameto (2013:2) menjelaskan pengertian belajar secara psikologis 

sebagai suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara 

belajar menurut Rifa’i dan Anni (2012:66) adalah proses penting bagi perubahan 

perilaku setiap orang dan belajar itu mencangkup segala sesuatu yang dipikirkan 

dan dikerjakan oleh seseorang yang membawa perubahan. Pengertin belajar 

diperjelas oleh pendapat Komalasari (2010:2) menyatakan bahwa belajar adalah 

suatu proses perubahan tingkah laku dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

yang diperoleh dalam jangka waktu yang lama.
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Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu proses yang didasarkan pada usaha dalam diri seseorang melalui pengalaman, 

sehingga mengalami perubahan tingkah laku.  

2.1.1.2 Aktivitas Belajar 

Proses belajar diperlukan suatu aktivitas karena pada prinsipnya belajar 

adalah berbuat. Berbuat untuk mengubah tingkah laku, sehingga belajar melakukan 

kegiatan yang berupa aktivitas. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas 

(Sardiman, 2014: 95). Itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas yang 

sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar. Slameto (2013: 36) juga 

menegaskan bahwa penerimaan pelajaran jika dengan aktivitas siswa sendiri kesan 

itu tidak berlalu begitu saja, tetapi dipikirkan, diolah kemudian dikeluarkan lagi 

dalam bentuk yang berbeda. Sekolah sebagai salah satu pusat kegiatan belajar siswa 

untuk mengembangkan aktivitasnya. Banyak aktivitas yang dapat dilakukan siswa 

di sekolah. Paul B. Diedrich (dalam Sardiman, 2014: 101) membuat daftar yang 

berisi 177 macam kegiatan siswa yang digolongkan sebagai berikut: 

a. Visual activities (kegiatan visual), yang termasuk di dalamnya misalnya, 

mencoba, memperhatikan gambar demontrasi, percobaan, pekerjaan orang 

lain. 

b. Oral activities (kegiatan lisan), seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, 

memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. 

c. Listening activities (kegiatan mendengarkan), sebagai contoh mendengarkan: 

uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. 

d. Writing activities (kegiatan menulis), seperti misalnya menulis cerita, 

karangan, laporan, angket, menyalin. 

e. Drawing activities (kegiatan menggambar), misalnya: menggambar, 

membuat grafik, peta, diagram. 

f. Motor activities (kegiatan metrik), yang termasuk di dalamnya antara lain: 

melakukan percobaan, membuat kontruksi, model mereparasi, bermain, 

berkebun, berternak. 
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g. Mental activities (kegiatan mental), sebagai contoh misalnya: menanggapi, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 

h. Emotional activities (kegiatan emosional), misalnya: menaruh minat, merasa 

bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa aktivitas siswa dalam 

pembelajaran adalah kegiatan siswa selama pembelajaran dalam memperoleh 

pengalaman belajar. Menumbuhkan aktivitas siswa sangat penting dalam 

pembelajaran, oleh karena itu guru perlu menimbulkan aktivitas siwa dalam 

pembelajaran. Aktivitas siswa meliputi visual activities, oral activities, listening 

activities, writing activities, motor activities, mental activities, emotional activities. 

2.1.1.3 Hasil Belajar 

Rifa’i dan Anni (2012:69) menyatakan hasil belajar sebagai perubahan 

perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar. Menurut 

Sudjana (2009:22) hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Pendapat kedua tokoh tersebut 

bahwa hasil belajar adalah perubahan yang diperoleh oleh siswa dari kegiatan 

belajar. Pendapat tersebut diperjelas oleh Susanto (2013:5) yang menjelaskan 

bahwa hasil belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Klasifikasi hasil belajr dari Benyamin Bloom (dalam Rifa’i dan 

Anni, 2012:70) membagi menjadi tiga ranah yakni ranah kognitif (cognitive 

domain), ranah afektif (affective domain), dan ranah psikomotoris (psychomotoric 

domain). Hasil belajar dapat mempengaruhi tiga ranah yaitu ranah kognitif, ranah 

afektif dan ranah psikomotorik pada siswa. 
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a.    Ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan dan pengetahuan hasil 

belajar intelektual yang diperoleh siswa. Sudjana (2009:22) ranah kognitif 

berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni 

pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. 

Menurut Rifa’i dan Anni (2012:70) ranah kognitif mencangkup kategori 

pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan (application), 

analisis (analysis), dan penilaian diri (evaluation). 

Disimpulkan bahwa ranah kognitif berkaitan dengan hasil intelektual yang 

meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis dan penilaian pada siswa. 

b.    Ranah afketif berkenaan dengan sikap siswa, Sudjana (2009:23) ranah 

afektif terdiri dari lima aspek yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, 

organisasi, dan internalisasi. Menurut Rifa’i dan Anni (2012:71) ranah afektif 

berkaitan dengan perasaan, sikap, minat dan nilai yang terdiri dari penerimaan 

(receiving), penanggapan (responding), penelaian (valuing), pengorganisasian 

(organization), dan pembentukan pola hidup (organization by value complex). 

Disimpukan bahwa ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat 

dan nilai yang meliputi penerimaan, penanggapan/ reaksi, penilaian, organisasi dan 

pembentukan pola hidup. 

c.           Ranah psikomotorik berkaitan dengan hasil keterampilan siswa. Sudjana 

(2009:23) ranah psikomotorik berkenaan dangan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak, yang meliputi aspek gerakan reflex, keterampilan gerakan 

dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan keterampilan 

kompleks dan gerakan ekspresif dan interpretative. Mnurut Rifa’i dan Anni 
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(2012:73) ranah psikomotorik berkaitan dengan keterampilan motorik dan syaraf, 

memanipulasi objek, dan koordinasi syaraf. Kategori jenis perilaku untuk ranah 

psikomotorik menurut Elizabeth Simpson dalam Rifa’i dan Anni (2012) meliputi 

persepsi (perception), kesiapan (set), gerakan terbimbing (guided response), 

gerakan terbiasa (mechanism), gerakan kompleks (complex overt response), 

penyesuaian (adaptation) dan kreativitas (originality).  

Disimpulkan bahwa ranah psikomotorik berkaitan dengan keterampilan 

dan kemampuan yang diperoleh siswa dari belajar yang berkaitan keterampilan 

motorik dan syaraf.  

2.1.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasi belajar yang diperoleh siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor.  

Menurut teori Gestalt (dalam Susanto, 2013: 12) hasil belajar siswa dipengaruhi 

oleh dua hal, siswa itu sendiri dan lingkunganya.  

Pertama siswa; dalam arti kemampuan berfikir atau tingkah laku, 

intelektual, motifasi, minat, dan kesiapan siswa, baik jasmani maupun 

rohani. Kedua lingkungan; yaitu sarana dan prasarana, kompetensi guru, 

kreativitas guru, sumber-sumber belajar, metode serta dukungan 

lingkungan, keluarga, dan lingkungan.  

 

Menurut Wasliman (dalam Susanto, 2013: 12) hasil belajar dipengaruhi 

oleh faktor internal dan eksternal. Rifa’i dan Anni (2012:80) berpendapat bahwa 

faktor-faktor yang memberikan kontribusi terhadap proses dan hasil belajar terbagi 

menjadi dua yaitu kondisi internal dan eksternal peserta didik. Ada dua faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu: 
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a.  Faktor Internal 

 Faktor internal ialah faktor yang timbul dari dalam diri siswa. Menurut 

Rifa’i dan Anni (2012:80) faktor internal mencangkup kondisi fisik, seperti 

kesehaan organ tubuh, kondisi psikis, kemampuan intelektual, emosional, dan 

kondisi social. Wasliman (dalam Susanto, 2013: 12) faktor internal meliputi 

kecerdasan, minat dan perhatian, motifasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan 

belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan.  

b. Faktor Eksternal. 

Menurut Wasliman (dalam Susanto, 2013: 12) faktor eksternal yaitu 

keluarga, sekolah dan masyarakat. Rifa’i dan Anni (2012:81) faktor eksternal 

seperti variasi dan tingkat kesulitan materi belajar (stimulus) yang dipelajari 

(direspon), tempat belajar, iklim, suasana lingkungan, dan budaya masyarakat yang 

mempengaruhi kesiapan, proses dan hasil belajar. 

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa hasil belajar dipengaruhi oleh faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal bersumber dari dalam siswa dan faktor 

eksternal yang berasal dari luar diri siswa yang dapat mempengaruhi hasil belajar 

siswa. 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

UUSPN No. 20 tahun 2003 menjelaskan bahwa pembelajaran adalah 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Rifa’i dan Anni (2012:159) berpendapat bahwa proses 

pembelajaran merupakan interaksi atau komunikasi antara pendidik dengan peserta 

didik, dan antar peserta didik. Pembelajaran dari pengertian yang telah dijelaskan 
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bahwa pembelajaran merupakan interaksi dari pendidik dan peserta didik  dalam 

proses belajar. Pembelajaran dijelaskan lebih rinci oleh Komalasari (2010: 3)  yaitu  

sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik atau pembelajar yang 

direncanakan atau didesain, dilasanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar 

subjek didik/pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif 

dan efisien. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan serangkaian proses interaksi dan komunikasi yang dialami peserta didik 

guna memperoleh pengalaman belajar sehingga tujuan belajar dapat tercapai. 

2.1.2.1 Komponen Pembelajaran 

Komalasari (2010:3) menyebukan bahwa pembelajaran terdiri dari 

sejumlah komponen yang terorganisasi atara lain tujuan pembelajaran, materi 

pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, media pebelajaran/alat peraga, 

pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran, dan tidak lanjut pembelajaran. 

Rifa’i dan Anni (2012:159-161) berpendapat bahwa dalam proses pembelajaran 

terdapat komponen-komponen pembelajaran, yaitu: (1) tujuan, (2) subjek belajar, 

(3) materi belajar, (4) stategi pembelajaran, (5) media pembelajaran, (6) penunjang. 

Berdasarkan pendapat tokoh tersebut, disimpulkan bahwa dalam proses 

pembelajaran terkandung berbagai komponen pembelajaran yaitu tujuan, strategi, 

subjek, materi, media, dan, penunjang yang semuanya mendukung proses 

pembelajaran tersebut. 
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2.1.3 Model Pembelajaran 

Pembelajaran  di dalam kelas memiliki model pembelajaran yang 

berfungsi untuk menunjang bagi guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Menurut Komalasari (2010:57) model pembelajaran merupakan bentuk 

pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas 

oleh guru. Joyce dan Weil (dalam Rusman 2010: 133) juga menyebutkan bahwa 

model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 

membentuk kurikulum, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing 

pembelajaran di kelas atau yang lain. Pengertian model pembelajaran diperjelas 

oleh Triyanto (2007: 3) yang menerangkan bahwa model pembelajaran adalah 

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematik dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, 

berfungsi sebagai pedoman bagi perencanaan pembelajaran serta untuk 

melaksanakan pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah pola pembelajaran yang sistematis dan terencana yang 

dilaksanakan guru di dalam kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

2.1.3.1 Model Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Rusman (2010:190) mengartikan pembelajaran kontekstual sebagai suatu 

pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, 

mengolah dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret melalui 

keterlibatan aktivitas siswa dalam mencoba, melakukan dan mengalami sendiri. 

Sementara pembelajaran kontekstual menurut Putra (2013:243) adalah 
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pembelajaran mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata 

siswa sehari-hari, dengan melibatkan tujuh komponen utama. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model kontekstual 

adalah suatu model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa 

untuk mencari, mengolah dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat 

konkret dengan mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2.1.3.2 Komponen Model Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Rusman (2010: 191) Contextual Teaching and Learning memiliki ciri khas 

yang ditandai tujuh komponen utama, yaitu : 1) Constructivism; 2) Inquiry; 3) 

Questioning; 4) Learning Community; 5) Modelling; 6) Reflection; dan 7) Authentic 

Assessment.  

a.  Konstruktivisme (Constructivism) 

Menurut Rusman (2010: 193) kontruktifisme merupakan landasan berfikir 

(filosofi) dalam CTL, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit 

demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. 

Konstruktifisme merupakan landasan berfikir CTL, yang menekankan bahwa 

belajar tidak sekedar menghafal atau mengingat pengetahuan, tetapi juga 

merupakan suatu proses belajar-mengajar, dengan siswa aktif secara mental dalam 

membangun pengetahuanya, yang dilandasi oleh struktur pengetahuan yang 

dimilikinya. Pembelajaran memiliki makna apabila secara langsung atau tidak 

langsung berhubungan dengan pengalaman sehari-hari yang dialami oleh siswa 

sendiri. 
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b. Menemukan (Inquiry) 

       Menemukan, merupakan kegiatan inti dari CTL, melalui upaya 

menemukan dapat memberikan penegasan bahwa pengetahuan dengan 

keterampilan serta kemampuan-kemampuan lain yang diperlukan bukan 

merupakan hasil dari mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi merupakan hasil 

menemukan sendiri (Rusman, 2010: 194). Inquiry merupakan inti dari 

pembelajaran kontekstual, yang menyebutkan bahwa pengetahuan siswa diperoleh 

dengan cara menemukanya sendiri.  

c. Bertanya (Questioning) 

Rusman (2010: 195) unsur lain yang menjadi karakteristik utama CTL 

adalah kemampuan dan kebiasaan untuk bertanya. Pengetahuan yang dimiliki 

seseorang selalu bermula dari bertanya. Oleh karena itu, bertanya merupakan 

strategi utama dari CTL. Bertanya merupakan strategi utama dalam pembelajaran 

kontekstual, dimana pengetahuan yang dimiliki oleh siswa dimulai dari bertanya. 

d.  Masyarakat Belajar (Learning Community) 

 Rusman (2010: 195) maksud dari masyarakat belajar adalah membiasakan 

siswa untuk melakukan kerja sama dan memanfaatkan sumber belajar dari teman-

teman belajarnya. Melalui sharing ini anak dibiasakan untuk saling memberi dan 

menerima, sifat ketergantungan yang positif. Masyarakat belajar diciptakan untuk 

memfasilitasi siswa untuk bertukar informasi dan sharing antar teman. 

e.   Pemodelan (Modelling) 

Rusman (2010: 196) tahap pembuatan model dapat dijadikan alternatif 

untuk mengembangkan pembelajaran agar siswa bisa memenuhi harapan siswa 
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secara menyeluruh, dan membantu mengatasi keterbatasan yang dimiliki oleh para 

guru. Pemodelan pada dasarnya membahasakan yang difikirkan, 

mendemontrasikan cara guru menginginkan siswanya untuk belajar, serta 

melakukan sesuatu yang guru inginkan agar siswanya melakukan itu sehingga 

pemodelan membantu siswa dalam memahami pelajaran dan membantu guru dalam 

proses belajar mengajar. 

f.   Refleksi (Reflection) 

Refleksi adalah berfikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan 

di masa lalu, siswa mengedepankan apa yang baru dipelajarinya sebagi struktur 

pengetahuan yang baru, merupakan pengayaan atau revisi dari pengetahuan 

sebelumnya (Rusman, 2010: 197). Refleksi merupakan cara berfikir atau respons 

tentang sesuatu yang baru dipelajari atau berfikir ke belakang mengenai sesuatu 

yang sudah dipelajari dari awal sampai akhir.   

g.   Penilaian Sebenarnya (Authentic Assessment) 

Penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data dan informasi yang 

bisa memberikan gambaran atau petunjuk terhadap pengalaman belajar siswa 

(Rusman, 2010: 197). Penilaian dengan cara mengumpulkan berbagai data yang 

bisa memberi gambaran mengenai perkembangan belajar siswa.  

Pembelajaran Contextual Teaching and Learning ditandai oleh tujuh 

komponen utama, yaitu 1) Constructivism; 2) Inquiry; 3) Questioning; 4) Learning 

Community; 5) Modelling; 6) Reflection; dan 7) Authentic Assessment, ketujuh 

komponen tersebut merupakan karakteristik dalam model CTL yang 

diimplementasikan dalam perencanaan pembelajaran. 
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2.1.3.3 Langkah-Langkah Penerapan CTL 

Secara garis besar langkah-langkah penerapan CTL dalam pembelajaran 

adalah sebagai berikut (Rusman, 2010:192): 

1) Mengembangkan pemikiran siswa untuk melakukan kegiatan belajar 

lebih bermakna, apakah dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, 

dan mengkontruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru yang akan 

dimilikinya; 2) Melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiri untuk 

semua topik yang diajarkan; 3) Mengembangkan sifat ingin tahu siswa 

melalui memunculkan pertanyaan-pertanyaan; 4) Menciptakan 

masyarakat belajar, seperti melalui kegiatan kelompok, berberdiskusi, 

Tanya jawab, dan lain sebagainya; 5) Menghadirkan model sebagai contoh 

pembelajaran, bisa melalui ilustrasi, model, bahkan media yang 

sebenarnya; 6) Membiasakan anak untuk melakukan refleksi dari setiap 

kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan; 7) Melakukan penilaian 

secara objektif, yaitu menilai kemampuan yang sebenarnya pada setiap 

siswa. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa terdapat tujuh langkah dalam 

pembelajaran CTL yaitu ada mengembangkan pemikiran siswa belajar bermakna, 

kegiatan inkuiri atau menemukan, mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan 

bertanya, menciptakan masyarakat belajar, melakukan refleksi, dan melakukan 

penilaian. 

2.1.3.4 Kelebihan dan Kekurangan Model Contextual Teaching and Learning 

(CTL) 

Model pembelajaran contextual teaching and learning memiliki kelebihan 

dan kekurangan menurut Shoimin (2014: 44) CTL memiliki kelebihan yaitu: 

1)Pembelajaran kontekstual menekankan aktivitas berfikir siswa secara 

penuh  fisik maupun mental; 2)Pembelajaran kontekstual dapat 

menjadikan siswa belajar bukan dengan menghafal, melainkan proses 

berpengalaman dalam kehidupan nyata; 3)Kelas dalam kontekstual bukan 
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sebagai tempat untuk memperoleh informasi, melainkan sebagai tempat 

untuk menguji data hasil temuan mereka di lapangan; 4)Materi pelajaran 

ditentukan oleh siswa sendiri, bukan hasil pemberian orang lain. 

 

Kekurangan model CTL menurut Shoimin (2014: 44) yaitu: 1) Penerapan 

pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang kompleks dan sulit 

dilaksanakan dalam konteks pembelajaran, selain juga membutuhkan waktu yang 

lama. 

Berdasarkan kelemahan CTL di atas, maka guru perlu kreatif dalam 

menyajikan pembelajaran. Hal yang dapat dilakukan di antaranya yaitu dengan 

mengelola waktu pembelajaran yang baik dan mengkondisikan siswa melalui 

penciptaan suasana belajar yang kondusif. Selain itu, guru juga harus menjadi 

fasilitator, motivator, evaluator dan transformator bagi siswa.  

2.1.4 Media Pembelajaran 

Media pembelajaran menurut Asyhar (2012:8) yaitu segala sesuatu yang 

dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber secara terencana, 

sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat 

melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Sedangkan Arsyad (2015:10) 

juga menyatakan bahwa media pembelajaran yaitu segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar 

mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan 
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pesan pembelajaran kepada siswa secara terencana agar proses belajar efektif dan 

efisien.  

Ashyar (2012:44) mengelompokkan media menjadi empat macam, yaitu: 

1) media visual; 2) media audio; 3) media audiovisual; 4) multimedia. Berkaitan 

dengan pemilihan media pembelajaran siswa terdapat tingkatan keabtrakan yang 

dihasilkan, ada yang menghasilkan simbul, gambar, suara, serta ada yang 

menghasilkan gambar dan suara, Dale (dalam Asyhar, 2012:49)  menunjukkan 

hubungan antara media dengan derajad keabstrakannya dalam kerucut pengalaman 

sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Kerucut Pengalaman Dale 

Kerucut pengalaman Dale, menggambarkan bahwa makin tinggi letak 

suatu jenis media dalam kerucut tersebut, maka makin tinggi derajad 

keabstrakannya. Mulai dari (1) simbul verbal; (2) simbul visual seperti bagan, 

diagram dan grafik; (3) rekaman radio seperti foto, ilustrasi dan slide; (4) film seperi 
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film, tuntunan diskusi; (5) televisi seperti video dan tepe; (6) pameran seperti poster 

dan displai; (7) darmawisata seperti tuntutan observasi; (8) demontrasi seperti alat-

alat dan bahan mentah; (9) pengalaman yang didramatisir seperti wayang, skrip, 

dan drama; (10) pengalaman yang logis seperti model dan obyek; (11) pengalaman 

langsung bertujuan seperti manual dan tuntutan observasi.  

Media seperti gambar diam, gambar bergerak, film, rekaman video dan 

audio, atau radio mampu menyajikan pengalaman nyata pada siswa, sehingga dapat 

membantu siswa dalam mengintegrasikan pengalaman tersebut dengan pengalaman 

sebelumnya yang sudah ada padanya. 

Bahwa belajar yang diperoleh dari pengalaman langsung ataupun 

pengalaman terbatas sangat efektif karena memberikan pengalaman yang konkret 

bagi siswa SD sesuai dengan cirinya yang memerlukan sesuatu yang konkret untuk 

belajar. Hal tersebut sesuai dengan pembelajaran CTL yang memberikan 

pengalaman belajar nyata bagi siswa untuk mengalami belajar itu sendiri yaitu 

melalui kegiatan inkuiri, sehingga mereka memperoleh pengalaman yang bermakna 

dan menemukan sendiri pengetahuannya.  

Berdasarkan uraian tersebut, pemilihan media pembelajaran perlu 

disesuaikan dengan karakteristik siswa SD dan kebutuhan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. Oleh karena itu, media yang digunakan pada 

penelitian ini adalah media video pembelajaran yang dipadukan dengan 

pengalaman  langsung sesuai dengan pembelajaran CTL. 
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2.1.4.1 Video Pembelajaran 

Asyhar (2012:73) berpendapat bahwa media audiovisual dapat 

menampilkan unsur gambar (visual) dan suara (audio) secara bersamaan pada saat 

mengkomunikasikan pesan atau informasi. Arsyad (2015:12) menegaskan bahwa 

belajar dengan menggunakan indera ganda seperti pandang-dengar memberikan 

keuntungan bagi siswa. Siswa belajar banyak dari pada materi pelajaran disajikan 

hanya dengan stimulus pandang atau hanya dengan stimulus dengar. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2006) (dalam Prastowo, 

2013:300), video diartikan sebagai rekaman gambar hidup atau program televisi 

lewat tayangan pesawat televisi, dengan kata lain video merupakan tayangan 

gambar bergerak disertai dengan suara 

Arsyad (2015:146) menjelaskan salah satu contoh media audiovisual yaitu 

kombinasi slide dan suara. Menurut Sudatha dan Tegeh (2015: 14) media 

audiovisual, yaitu media yang dapat menghasilkan rupa dan suara dalam satu unit 

media, contohnya jenis media ini adalah video, film bersuara dan televisi.   

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, disimpulkan bahwa media video 

merupakan jenis media audiovisual yang menayangkan media yang berupa media 

pandang dan dengar, menampilkan unsur gambar (visual) dan suara (audio) secara 

bersamaan. Video pembalajaran adalah video yang disajikan berkaitan Satandar 

Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD) pada materi IPA siswa kelas V SD 

sesuai Kurikulum KTSP 2006. Video pembelajaran menyajikan bahan ajar kepada 

siswa yang digunakan untuk memfasilitasi siswa dalam memahami konsep, prinsip 

atau faka yang masih abstrak. 
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2.1.5 Hakikat IPA 

IPA merupakan rumpun ilmu, memiliki karakteristik khusus yaitu 

mempelajari fenomena alam yang factual (factual), baik berupa kenyataan (reality), 

atau kejadian (event) dan hubungan sebab akibatnya. Ilmu pengetahuan Alam 

(BSNP, 2006 : 161) merupakan mata pelajaran yang 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 merupakan suatu proses penemuan secara ilmiah. Samatowa (2010:3) 

menjelaskan IPA membahas tentang gejala-gejala alam yang disusun secara 

sistematis yang didasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan yang dilakukan 

oleh manusia.   

Menurut Susanto (2013:167) mengemukakan bahwa hakikat pembelajaran 

sains dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu:  

a. IPA sebagai proses 

Ilmu pengetahuan alam sebagai proses adalah untuk menggali dan 

memahami pengetahuan tentang alam. Karena IPA merupakan kumpulan fakta dan 

konsep, maka IPA membutuhkan proses dalam menemukanya. Keterampilan 

proses sains meliputi mengamati, mengukur, mengklasifikasikan, dan 

menyimpulkan. 

b. IPA sebagai produk 

Ilmu pengetahuan alam merupakan kumpulan hasil penelitian ilmuan 

lakukan dan sudah membentuk konsep yang telah dikaji sebagai kegiatan empiris 

dan kegiatan analitis yang meliputi fakta-fakta, prinsip, hukum, dan teori-teori IPA. 
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c. IPA sebagai sikap 

Ilmu pengetahuan alam sebagai sikap adalah sikap yang harus dimiliki 

oleh seseorang ilmuan dalam melakukan penelitian dan mengkomunikasikan hasil 

penelitianya. Sikap ilmiah yang meliputi rasa ingin tahu, kerja sama, tidak putus 

asa, bertanggunag jawab, dan berfikir bebas. 

 Menurut Carin and Sound (dalam Wisudawati dan Sulistyowati, 2014: 24) 

mendefinisikan IPA sebagai pengetahuan yang sistematis dan tersusun secara 

teratur, berlaku umum (universal), dan berupa kumpulan data hasil observasi dan 

eksperimen. Merujuk dari pendapat tokoh tersebut maka IPA memiliki empat unsur 

utama, yaitu sebagai berikut: 

a. Sikap  

 IPA memunculkan rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, 

makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat. Persoalan IPA dapat 

dipecahkan dengan menggunakan prosedur yang bersifat open ended. 

b. Proses 

 Proses pemecahan masalah pada IPA memungkinkan adanya prosedur 

yang runtut dan sistematis melalui metode ilmiah. 

c. Produk 

     IPA menghasilkan produk berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. 

d. Aplikasi 

     Penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari.  

 

Berdasarkan pendapat tokoh tersebut, bahwa IPA mempelajari gejala-

gejala di alam berdasarkan proses penemukan, sehingga ilmu yang diperoleh bukan 

hanya berbentuk konsep-konsep, tetapi proses pembuktian. Pembelajaran IPA 

harus memperhatikan sifat-sifat dasar IPA sebagai proses, produk, sikap, dan 

aplikasi dalam kehidupan manusia sehari-hari.  
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2.1.6 Pembelajaran IPA di SD 

Secara terperinci dijelaskan bahwa ruang lingkup materi IPA di SD 

terdapat dalam Kurikulum KTSP adalah:  

 (1) makhluk hidup dan proses kehidupannya, yaitu manusia, hewan, 

tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan; (2) benda 

atau materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat dan gas; (3) 

energi dan perubahaannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, 

cahaya, dan pesawat sederhana; (4) bumi dan alam semesta meliputi: 

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

 

Pembelajaran IPA adalah interaksi antara komponen-komponen 

pembelajaran dalam bentuk proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang 

berbentuk kompetensi yang telah ditetapkan (Wisudawati & Sulistyowati, 

2014:26). Berdasarkan KTSP 2006 (BSNP, 2006: 162) tujuan dari pembelajaran 

materi IPA diharapkan siswa memiliki kemampuan sebagai berikut :  

(1) memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan serta keteraturan alam ciptaan-Nya; 

(2) mengembangkan pengetahuan pemahaman konsep yang bermanfaat 

sehingga dapat diterapkan dalam sehari-hari; (3) mengembangkan rasa 

ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang 

saling menetahui antar IPA, lingkungan, teknologi dan masyarakat; (4) 

mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah sehingga dapat membuat keputusan; (5) 

meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga 

dan melestarikan lingkungan alam; (6) meningkatkan kesadaran 

menghargai alam sebagai salah satu ciptaan Tuhan; (7) memperoleh bekal 

pengetahuan, konsepsi, dan keterampilan sebagai dasar melanjutkan 

pendidikan ke SMP/MTs.  

 

Pembelajaran IPA SD memili empat ruang lingkup pembelajaran yang 

mempelajari tentang alam baik makhluk hidup, sifat-sifat benda/materi dan alam 

semesta, dengan mempelajari IPA diharapkan siswa terbentuk dan memiliki tujuan 

yang telah dicantumkan di KTSP 2006. Melalui pembelajaran IPA di sekolah dasar 
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diharapkan nantinya siswa  memiliki sikap ilmiah (kritis, sistematis, dan selalu 

ingin tahu), mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menguasai 

dan memahami pengetahuan-pengetahuan IPA yang dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari, dan memiliki bekal ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, Pendidikan IPA di SD diharapkan dapat 

menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, 

serta prospek pengembangannya lebih lanjut dalam menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari dan tujuan IPA adalah untuk mendidik siswa agar dapat 

berdikap dan berfikir secara ilmiah. 

2.1.7 Teori Belajar yang Mendasari Pembelajaran IPA melalui Model CTL 

dengan Media Video 

2.1.7.1 Teori Belajar Kognitif 

 Teori psikologi kognitif memandang belajar sebagai proses pemfungsian 

unsur-unsur kognisi terutama unsur pikiran untuk dapat mengenal dan memahami 

stimulus yang datang dari luar. Aktivitas belajar pada diri manusia ditekannkan 

pada proses internal dalam berpikir, yakni proses pengolahan informasi. Teori 

belajar ini menekankan pada cara-cara seseorang menggunakan pikirannya untuk 

belajar, mengingat, dan penggunaan pengetahuan yang telah diperoleh dan 

disimpan di dalam pikirannya secara efektif (Rifa’i dan Anni 2010:128). 

Teori belajar kognitif mendasari penelitian ini karena teori ini berimplikasi 

pada pelaksanaan pembelajaran, khususnya di SD yaitu pada tahapan operasional 

konkret. Pada tahap ini anak mampu mengoperasionalkan berbagai logika, namun 
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masih dalam bentuk benda konkret. Kemampuan untuk menggolong-golongkan 

sudah ada namun belum bisa memecahkan masalah abstrak. Oleh karena itu, guru 

harus menyajikan sesuatu yang konkret agar siswa SD bisa memahaminya. 

Penyajian pembelajaran dikemas secara kontekstual disesuaikan dengan 

permasalahan yang ada di sekitar kehidupan siswa. Peneliti juga menggunakan 

media video agar penyajian materi tidak terlalu abstrak bagi siswa. Selain itu, 

berbagai kemampuan kognitif yang dimiliki anak juga harus terus diasah sesuai 

dengan tahap perkembangannya melalui kegiatan mengkonstruksi pengetahuan, 

menemukan, bekerja secara kelompok dan memodelkan pengetahuannya.   

2.1.7.2  Teori Belajar Konstruktivisme 

Menurut teori konstruktivisme peserta didik harus menemukan dan 

mentransformasikan informasi kompleks ke dalam dirinya sendiri. Teori ini 

memandang peserta didik sebagai individu yang selalu memeriksa informasi baru 

yang berlawanan dengan prinsip-prinsip yang telah ada dan merevisi prinsip-prinsip 

tersebut apabila sudah dianggap tidak dapat digunakan lagi (Rifa’i dan Anni 

2010:137).  

IPA merupakan ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam. 

Fenomena-fenomena alam yang dipelajari dalam IPA berasal dari fakta-fakta yang 

ada di alam dan hasil abstraksi pemikiran manusia. Fenomena tersebut dijumpai 

oleh pesrta didik maka proses konstruksi pengetahuan akan lebih mudah 

dibandingkan dengan IPA yang berasal dari abstraksi pemikiran manusia. 

(Wisudawati & Sulistyowati, 2014: 45). 
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Teori belajar konstruktivisme juga mendasari penelitian ini karena dalam 

pembelajaran siswa harus menemukan dan mengkonstruksi pengetahuannya 

kemudian disesuaikan dengan informasi yang sudah ada dalam dirinya sehingga 

menjadi pengetahuan baru bagi dirinya. Selain itu, konstruktivis merupakan salah 

satu komponen penting yang harus ada dalam CTL, sehingga teori konstruktivisme 

menjadi landasan yang kuat bagi terlaksananya pembelajaran CTL.   

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian Rigiyanita dkk (2013) pada siswa SMP kelas VII dengan judul 

Efektivitas Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning disertai dengan 

Kegiatan Demontrasi Terhadap Prestasi Belajar Asam, Basa, dan Garam. 

Permasalahan yang terjadi siswa dalam pembelajaran IPA masih kesulitan dalam 

memahami istilah, kesulitan memahami konsep, dan kesulitan perhitungan. Cara 

mengajar guru yang kurang menarik dan cenderung berpusat pada guru (teaching 

centered) serta prestasi belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA kurang 

maksimal. Hasil penelitian ini terlihat dari rata-rata selisih prestasi kognitif sebesar 

26,40 untuk kelas eksperimen dan 17,60 untuk kelas kontrol. Rata-rata nilai afektif 

sebesar 95,67 untuk kelas eksperimen dan 91,90 untuk kelas kontrol. Hasil uji t-

pihak kanan, diperoleh thitung sebesar 2,95 untuk prestasi kognitif dan 1,88 untuk 

nilai afektif dengan ttabel sebesar 1,67 dengan taraf signifikansi 5%. 

Penelitian Komalasari, Kokom (2012) berjudul The Effects of Contextual 

Learning in Civic Education on Students Civic Skill.  Penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan pengaruh pembelajaran kontekstual pada kemampuan 
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kewarganegaraan siswa, karena di Indonesia pembelajaran kewarganegaraan masih 

didominasi oleh pembelajaran konvensional. Proses penelitian menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan metode survai. Populasi penelitian adalah siswa 

SMP di Jawa Barat, Indonesia. Total sampel 1.004 siswa berdasarkan cluster, 

proporsional, dan random sampling. Hasil penelitian ini terdapat pengaruh 

pembelajaran kontekstual pada kemampuan kewarganegaraan siswa, dengan 

korelasi 0,48 jika dibandingkan dengan koefisien korelasi tabel masuk dalam 

kategori sedang dan untuk hubungan garis regresi pengajaran kontekstual pada 

kemampuan kewarganegaraan sebesar 23%. Oleh karena itu, guru harus 

menerapkan pembelajaran kontekstual, pemerintah harus mengembangkan sistem 

pelatihan yang efektif untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran 

kontekstual. 

Penelitian Purwadi dkk (2013) berjudul The Effect of the Contextual, the 

Problem-Based, and the Group Investigation Learning Models on the Short Story 

Appreciation Ability Viewed from the Verbal Linguistic Intelligences. Penelitian ini 

ingin melihat perbedaan kemampuan siswa dalam menceritakan cerita pendek yang 

menggunakan model pembelajaran CTL, PBL dan GI  dilihat dari kecerdasan 

bahasa verbal. Penelitian ini dilaksanakan di lima belas SD di kabupaten yang ada 

di Jawa Tengah pada siswa kelas V SD. Hasil dari penelitian ini adalah 1) 

kemampuan apresiasi cerita pendek siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran CTL lebih baik dibandingkan dengan siswa yang menggunakan 

model PBL dan GI, 2) kemampuan apresiasi cerita pendek pada siswa dengan 

kecerdasan bahas verbal tinggi memiliki kemampuan lebih baik dibanding siswa 
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dengan kecerdasan bahasa verbal yang rendah. 3) kemampuan apresiasi cerita 

pendek dengan kecerdasan bahasa verbal yang rendah dengan model PBL memiliki 

kemampuan yang sama dengan siswa yang pembelajaranya menggunakan model 

GI. 

Penelitian Sugiarti & Bundu (2014) dengan judul Contextual Chemistry 

Model Based Learning Environment (PKKBL) To Improve Student Learning 

Outcomes And Academic Honesty For Junior High School. Penelitian eksperimen 

ini dilaksanakan di 2 sekolahan yaitu SMP 30 Makasar dan MTsN Makasar pada 

siswa kelas VII. Tujuan dari penelitian ini untuk menghasilkan model pembelajaran 

kimia berbasis kontekstual lingkungan yang valid, praktis dan efisien untuk 

meningkatkan akademik hasil belajar dan kejujuran siswa SMP. Hasil penelitian ini 

adalah model PKKBL validasi ahli yang menyatakan sudah dapat digunakan, hasil 

uji empiris memenuhi kriteria validitas baik (3,4 ≤ 4,2), model pembelajaran 

PKKBL meningkatkan hasil belajar dan kejujuran  siswa yang tinggi, kemampuan 

guru untuk mengelola kelas memiliki kategori baik dan respon siswa terhadap 

pembelajaran dalam kategori positif.  

Penelitian Mauke dkk (2013) dengan judul Pengaruh Model Contextual 

Teaching and Learning Terhadap Pemahaman Konsep dan Kemampuan 

Pemecahan Masalah dalam Pembelajaran IPA-Fisika di MTs Negeri. Permasalahan 

pada penelitian ini yaitu model pembelajaran yang berlangsung di kelas adalah 

model pembelajaran konvensional yang didominasi oleh guru dengan penyampean 

materi melalui ceramah. Siswa belajar dalam isolasi, yang mempelajari kemampuan 

tingka rendah dengan cara melengkapi buku tugasnya setiap hari, tidak adanya 
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rangsangan menumbuhkan ide atau gagasan berdasarkan pikiran siswa, pengajaran 

didasarkan pada gagasan atau konsep-konsep yang sudah dianggap pasti atau baku, 

dan siswa harus memahaminya. Hasil pada penelitian ini yaitu terdapat perbedaan 

yang signifikan antara pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah 

siswa yang mengikuti pembelajaran model contextual teaching and learning 

dengan MPK (F= 40,792; p<0,05), terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa 

yang belajar menggunakan model contextual teaching and learning dengan MPK 

(F=36,053; p <0,05), terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa yang belajar 

menggunakan model contextual teaching and learning dengan MPK (F= 62,706 ; 

p < 0,05). Menunjukkan bahwa model contextual teaching learning lebih baik dari 

MPK. 

Penelitian Wati (2015) dengan judul Pengaruh Penerapan Model 

Contextual Teaching and Learning Terhadap Motifasi Belajar IPA Siswa Kelas V 

SD Negeri 1 Kebondalem Lor. Permasalahan pada penelitian ini adalah 

pembelajaran yang dilakukan di kelas VA dan VB SD N 1 Kebondalem Lor masih 

banyak menggunakan metode ceramah dan penugasan. Dengan metode ceramah 

siswa seakanakan membayangkan materi yang dijelaskan guru bahkan sering 

terjadi salah tafsir, saat proses pembelajaran siswa merasa bosan dalam 

memperhatikan penjelasn guru dan motifasi belajar IPA siswa kelas V masih 

rendah. Hasil penelitian ini yaitu: penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

positif penerapan model Contextual Teaching and Learning terhadap motivasi 

belajar IPA. Hal tersebut dibuktikan dari hasil mean pada kelompok eksperimen 

lebih besar dari mean kelompok kontrol, yaitu 87,70 > 77, 21. 
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Penelitian Jamaluddin, M.Iqbal & I Gusti Putu Asto B (2015) dengan judul 

Pengaruh Model Pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Pada Kompetensi Dasar Menerapkan Macam-Macam Gerbang 

Dasar Rangkaian Logika di SMK Negeri 7 Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar hasil belajar siswa yang diberi model pembelajaran CTL 

dan juga untuk mengetahui seberapa besar hasil belajar siswa menggunakan model 

pembelajaran langsung. Metode penelitian ini berupa quasi eksperimen sesign 

degan desain Nonquivalent Control Group Design. Permasalahan pada penelitian 

ini adalah siswa belum sepenuhnya memahami materi gerbang logika dasar yang 

disampaikan oleh guru degan baik. Dikarenakan guru masih menggunakan 

pembelajaran ceramah atau model pembelajaran langsung dimana model 

pembelajaran guru yang berperan aktif dalam menyampaikan materi. Siswa hanya 

menjadi pendengar yang baik sehingga pengetahuan siswa hanya terbatas pada apa 

yang disampaikan oleh guru dan siswa cenderung pasif. Hasil dari penelitian ini 

adalah nilai-rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen sebesar 87,96 dan nilai 

rata-rata hasil belajar siswa kelas kontrol sebesar 82,49 dengan selisih kedua rata-

rata sebesar 5,458 dari perhitungan untuk uji-t didapatkan thitung > ttabel dimana besar 

nilai thitung = 4,659 dan ttabel pada taraf signifikansi 5% adalah 1,672. Penelitian 

diperoleh kesimpulan bahwa, hail belajar siswa yang diberi model CTL lebih baik 

dibandingkan dengan menggunakan model pembelajaran langsung.  

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah disebutkan, peneliti 

menyimpulkan bahwa penelitian tentang model contextual teaching and learning 

dapat memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Selain model 
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pembelajaran media video menurut teori memberikan dampak terhadap aktivitas 

siswa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

pengaruh model contextual teaching and learning dengan media video pada 

pembelajaran IPA. Proses penelitian ini dilakukan pada dua kelas, yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen adalah kelas yang diberikan 

perlakuan dengan model contextual teaching and learning dengan media video, 

sedangkan kelas kontrol adalah kelas yang tidak diberikan perlakuan yang masih 

menggunakan pembelajaran kooperatif dengan diskusi kelompok kecil. Hasil 

penelitian diperoleh dengan membandingkan terhadap hasil belajar siswa antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

 

2.3 KERANGKA BERFIKIR 

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan mata pelajaran yang 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 merupakan suatu proses penemuan. Proses pembelajaran 

IPA di SD kelas V Gugus Wijaya Kusuma Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang 

belum berjalan secara maksimal, belum memberikan pembelajaran IPA sebagai 

suatu proses belajar secara ilmiah. Guru masih menggunakan metode yang 

didominasi dengan metode ceramah, metode tanya jawab yang kurang variatif. 

Guru sudah menerapkan pembelajaran kooperatif, pembelajaran yang berfokus 

pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam belajar, namun 

proses pembelajaran yang diterapkan oleh guru belum sesuai dengan tujuan 
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pembelajaran IPA. Media yang digunakan guru dalam pembelajaran IPA masih 

sederhana dikarenakan sarana prasarana di dalam kelas masih belum memadai, 

sehingga motifasi dan minat belajar siswa menjadi rendah. Kondisi pembelajaran 

seperti ini jelas tidak mendorong pengembangan potensi diri siswa dalam 

pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA di SD dapat menggunaan pendekatan, 

strategi, model yang sesuai dalam proses pembelajaran IPA dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, dari kajian teori dan empiris 

solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini dapat dilakukan dengan pembelajaran 

yang menggunakan model contextual theaching and learning dengan media video 

dalam pembelajaran IPA di SD kelas V. Model contextual teaching and learning 

sebagai suatu model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa 

untuk mencari, mengolah, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat 

konkret (terkait dengan kehidupan nyata) melalui aktivitas siswa dalam mencoba, 

melakukan, dan mengalami sendiri sehingga pembelajaran IPA lebih bermakna. 

Proses pembelajaran CTL lebih optimal menggunakan medi video pembelajaran 

yang mendukung siswa dalam memahami suatu konsep yang masih abstrak menjadi 

lebih konkret sehingga siswa tidak mengalami kesulitan dalam memahami konsep 

atau fakta-fakta dalam pembelajaran IPA. 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh model contextual 

teaching and learning dengan media video pembelajaran terhadap hasil belajar IPA 

siswa kelas V SD Gugus Wijaya Kusuma Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. 

Penelitian eksperimen ini menggunakan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas 
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eksperimen menerapkan model contextual taching and learning dengan media 

video dalam proses pembelajaranya, sedangkan kelas kontrol menggunakan 

pembelajaran kooperatif yang sering digunakan oleh guru dalam proses belajar.  

Kerangka berpikir ini digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2: Kerangka Berfikir. 

 

2.4 HIPOTESIS PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan, maka dapat disusun hipotesis 

penelitian eksperimen sebagai berikut: 

Model contextual teaching 

and learning dengan media 

video 

 

 

Pembelajaran Kooperatif 

Hasil belajar siswa Hasil belajar siswa 
Dibandingkan 

Pembelajaran IPA belum dilaksanakan 

dengan cara penemuan secara ilmiah dan 

penggunaan media pembalajaran yang 

masih belum konkret   

 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Ada perbedaan hasil belajar di kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Pada kelas eksperimen aktivitas siswa 

berpengaruh terhadap hasil belajar IPA. 



41 

 

 
 

a. Ada perbedaan hasi belajar IPA antara kelas eksperimen yang 

menerapakan model contextual teaching and learning dengan media video 

pembelajaran dengan kelas kontrol. 

b. Ada pengaruh aktivitas belajar siswa di kelas eksperimen yang 

menerapkan model contextual teaching and learning dengan media video 

pemebajaran terhadap hasil belajar IPA.  

        Setelah peneliti menentukan suatu hipotesis, pada bagan 2.3 disajikan 

bagan hipotesis penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.3: Bagan Hipotesis. 
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BAB III 

MATODE PENELITIAN 

 

3.1 JENIS DAN DESAIN PENELITIAN 

Jenis dan desain penelitian yang dipakai oleh peneliti ialah jenis penelitian 

eksperimen dan desain penelitian ialah eksperimen semu, berikut penjelasanya.  

3.1.1   Jenis Penelitian 

   Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian 

eksperimen. Menurut Sugiyono ( 2015: 107 ) penelitian eksperimen merupakan 

metode mencari pengaruh treatment (perlakuan) tertentu.  

3.1.2   Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu eksperimen 

semu atau eksperimen kuasi (quasi experimental design) dengan bentuk 

nonequivalent control group design. Desain kelompok kontrol nonequivalent 

melibatkan paling tidak dua kelompok yang subjeknya tidak dikelompokkan secara 

acak (Ruseffendi, 2005:47). Desain quasi experimental design mempunyai 

kelompok kontrol, tetapi tidak dapat sepenuhnya untuk mengontrol variabel-

variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen (Sugiyono, 2015: 116). 

Dengan desain quasi experimental design dan bentuk desain nonequivalent control 

group design peneliti bertujuan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu 

terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Bentuk desain dapat 

digambarkan sebagai berikut.
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    Gambar 3.1 Desain Penelitian  

                  (Sugiyono,2015:116) 

 

Keterangan : 

X : perlakuan yang diberikan 

O1-O3 : pretest pada tiap kelompok 

O2-O4 : posttest pada tiap kelompok      

 Deain nonequivalent control group design melibatkan dua kelas yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Kelompok O1 (kelompok ekspermen) diberi 

perlakuan (X) yaitu dengan menggunakan model pembelajaran contextual teaching 

and learning dengan media video pembelajaran, sedangkan kelompok O3 

(kelompok kontrol) tidak diberi perlakukan (menggunakan pembelajaran 

kooperatif). Kedua kelompok diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal dari 

kedua kelompok tersebut. Kelompok eksperimen dan kontrol yang memenuhi 

syarat untuk dijadikan sebagai subjek penelitian yakni bila hasil pretest antara 

kedua kelompok tidak berbeda secara signifikan (O1=O3). Setelah kelompok 

eksperimen diberi perlakuan, kemudian kelompok eksperimen diberi posttest untuk 

mengetahui pengaruh perlakuan yang telah diberikan. Posttest juga diberikan 

kepada kelompok kontrol. Hasil dari posttest pada kelompok kontrol digunakan 

sebagai pembanding bagi dampak perlakuan yang diberikan pada kelompok 

eksperimen. 
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3.2 PROSEDUR PENELITIAN       

Prosedur penelitian meliputi tiga tahapan yaitu persiapan penelitian, 

pelaksanaan penelitian dan tahap akhir penelitian.                                                                                         

3.2.1       Persiapan Penelitian 

Pada tahap persiapan penelitian meliputi tahapan sebagai berikut: 

a. Melaksanakan observasi awal untuk mengidentifikasi masalah melalui 

observasi atau pengamatan terhadap proses belajar mengajar di kelas, kondisi 

sekolah yang meliputi sarana dan prasarana, pelaksanaan pembelajaran di 

kelas dan pengambilan data hasil UAS mata pelajaran IPA pada siswa kelas 

V Gugus Wijaya Kusuma Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. 

b. Menentukan populasi dan memilih sampel dengan menggunakan teknik 

Cluster Sampling/ teknik sampling daerah untuk dijadikan sebagi kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen. 

c. Menyusun instrument penelitian yang terdiri dari silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), lembar 

pengamatan / observasi aktivitas siswa, soal pretes dan posttest. 

d. Membuat kisi-kisi instrument soal tes. 

e. Menyusun uji coba instrument soal tes. 

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

3.2.2       Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di kelas kontrol dan kelas eksperimen sesuai 

dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat oleh peneliti, 

adapun langkah-langkah pelaksanan penelitian sebagai berikut: 
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a. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun oleh 

peneliti pada kelas yang dijadikan sebagai sampel yaitu di kelas kontrol dan 

kelas eksperimen. 

b. Pemberian pretest untuk mengukur kemampuan awal siswa. 

c. Guru melakukan pembelajaran dengan model contextual teaching and 

learning dengan media video pembelajaran di kelas eksperimen dan 

pembelajaran kooperatif pada kelas kontrol. 

d. Menilai aktivitas siswa pada lembar pengamatan untuk mengetahui pengaruh 

aktivitas siswa terhadap hasil belajar pada kelompok eksperimen.  

e. Pemberian posttest untuk mengukur hasil belajar siswa setelah diberikan 

treatment. 

f. Evaluasi hasil pretest dan hasil posttest siswa untuk mengetahui perbedaan 

hasil belajar siswa. 

g. Evaluasi lembar pengamatan untuk mengetahui pengaruh aktivitas siswa di 

kelas eksperimen terhadap hasil belajar siswa. 

3.2.3      Tahap Akhir Penelitian 

Langkah-langkah pada tahap akhir penelitian sebagai berikut: 

a.   Analisis data hasil penelitian. 

b.   Melakukan pembahasan, pengambilan simpulan dan saran. 

c.   Menyusun laporan penelitian secara menyeluruh 

d.   Menyusun artikel ilmiah hasil penelitian. 
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3.3 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

3.3.1   Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD yang berada 

di 7 SD yang berbeda di dalam satu Gugus Wijaya Kusuma Kecamatan Ngaliyan 

Kota Semarang. Seluruh siswa kelas V SD di Gugus Wijaya Kusuma berjumlah 

200 siswa, terdiri dari 19 siswa kelas V SD N Podorejo 01,  38 siswa kelas V SD N 

Podorejo 02, 21 siswa kelas V SD N Podorejo 03, 39  siswa kelas V SD N Bringin 

01, 35 siswa kelas V SD Bringin 02, 22 siswa kelas V SD N Wates 02, dan 26 siswa 

kelas V SD N Ngaliyan 05. Alasan penentuan populasi ini dikarenakan sekolah 

tersebut terdapat dalam satu gugus yang memiliki kesetaraan dari segi kemampuan 

akademik dan tidak memiliki perbedaan yang signifikan. 

3.3.2  Sampel 

  Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik Cluster Sampling/ teknik 

sampling daerah. Peneliti mengambil sampel dari kelas V di SD yang terdapat 

dalam satu Gugus Wijaya Kusuma Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang untuk 

diambil sebagai kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Adapun alasan 

dilakukan pengambilan dengan teknik ini yaitu diasumsikan populasi daerah 

bersifat homogen. Asumsi ini didasarkan pada ciri-ciri relatif sama antara lain: 1) 

peserta didik mendapat materi berdasarkan kurikulum yang sama; 2) peserta didik 

duduk di kelas yag sama; 3) pembagian kelas tidak berdasarkan peringkat. 

Penggunaan teknik cluster sampling dalam pengambilan sampelnya menggunakan 

stratified random sampling untuk menentukan sampling daerah (Sugiyono, 
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2015:122). Pada populasi daerah yang luas peneliti mengambil sampel daerah dari 

7 SD menjadi 2 SD berdasarkan jumlah siswa dalam satu kelas kurang dari 30, 

lingkungan sekolah, kesamaan KKM, kemudian diperoleh dua kelas sebagai kelas 

sampel, yaitu satu kelompok  kontrol dan satu kelompok eksperimen. Sebagai 

kelompok kontrol adalah kelas V SD N Podorejo 01 dengan jumlah 19 siswa 

sedangkan kelompok eksperimen adalah kelas V SD N Podorejo 03 dengan jumlah 

21 orang siswa sebagai kelompok eksperimen. 

 

3.4 VARIABEL PENELITIAN 

  Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat (dependen), 

variabel bebas (indpenden) dan variabel moderator. 

3.4.1      Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran IPA dengan 

menerapkan model Contextul Teaching and Learning dengan media video 

pembelajaran. 

3.4.2      Variabel Terikat 

              Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPA. 

3.4.3  Variabel Moderator  

 Variabel moderator dalam penelitian ini adalah aktivitas siswa selama 

pembelajaran di kelas eksperimen. 
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3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa 

teknik pengumpulan data antara lain observasi, tes, dan dokumentasi.  

3.5.1      Observasi 

 Observasi dilakukan dengan mengunakan lembar pengamatan sebagai alat 

ukurnya. Lembar pengamatan tersebut merupakan lembar pengamatan aktivitas 

siswa untuk mengamati serta menilai aktivitas siwa selama proses pembelajaran 

dengan diterapkan model contextual teaching and learning dengan media video 

pembelajaran. Hasil dari observasi aktivitas siswa berupa skor-skor berskala 0 

sampai 4 dan kemudian dikonferensi menjadi persentase. Menentukan persentase 

aktivitas belajar siswa digunakan rumus sebagai berikut: 

Presentase aktivitas siswa = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100% 

  Tabel 3.1  

Kriteria Persentase Aktivitas Siswa 

 

Persentase Kriteria 

85% - 100% Sangat Baik 

70% - 84% Baik 

55% - 69% Cukup 

40% - 54% Kurang 

< 40 % Sangat Kurang 
 Sumber Kusumah & Dwitagama (2012: 154) 

 Hasil penghitungan skor aktivitas siswa tersebut kemudian dimasukkan ke 

dalam kriteria menurut Kusumah & Dwitagama (2012: 154) untuk mengetahui 

kriteria aktivitas siswa di kelas eksperimen.  
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3.5.2      Tes 

 Bentuk tes dalam penelitian ini yaitu tertulis dengan soal objektif bentuk 

pilihan ganda. Tes diberikan kepada siswa sebelum adanya perlakuan (pretest) dan 

setelah adanya perlakuan (posttest). Pretest bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa mengenai materi yang diajarkan dan untuk 

membandingkan kemampuan kedua kelas. Apabila hasil pretest dari kedua kelas 

menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan atau relatif sama, berarti siswa di 

kedua kelas memiliki kemampuan yang homogen. 

 Sedangkan posttest bertujuan untuk mengukur hasil belajar siswa dari 

masing-masing kelas setelah diberikan perlakuan. Hasil posttest dijadikan dasar 

untuk pengujian hipotesis. Hasil posttest dibandingkan dan dicari apakah ada 

perbedaan antara kelas eksperimen yang diberi perlakuan menggunakan model 

pembelajaran contextual teaching and learning dengan media video pembelajaran 

dengan kelas kontrol. 

 Pretest dalam penelitian ini sama dengan soal-soal pada posttest. Soal 

pretest dan posttest dalam penelitian ini berjumlah 20 butir soal pilihan ganda 

dengan empat alternatif jawaban. Penskoran tanpa koreksi, yaitu penskoran dengan 

cara setiap butir soal yang dijawab benar mendapat nilai satu (tergantung dari bobot 

butir soal), sehingga jumlah skor yang diperoleh peserta didik adalah dengan 

menghitung banyaknya butir soal yang dijawab benar (Poerwanti dkk, 2008: 6-3). 

Rumusnya sebagai berikut: 

Skor = 
𝐵

𝑁
 x 100 (Skala 0 – 100) 
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Keterangan: 

B = Banyaknya butir yang dijawab benar 

N = Banyaknya butir soal 

3.5.3      Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi digunakan untuk 

memeroleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen dari 

objek yang diteliti atau pada tempat yang objek tinggali. Pada penelitian ini, teknik 

dokumentasi menggunakan data-data nilai siswa, foto dan video sebagai bukti 

dilaksanakannya penelitian serta sebagai penunjang kegiatan observasi. 

 

3.6 INSTRUMEN PENELITIAN 

Penelitian ini, variabel yang hendak diukur adalah aktivitas dan hasil 

belajar siswa. Instrumen yang digunakan dalam peneltian ini yaitu soal tes pilihan 

ganda yang digunakan untuk menilai hasil belajar siswa, lembar pengamatan 

aktivitas siswa untuk menilai aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung di 

kelas eksperimen dan menyiapkan instrumen penelitian, peneliti juga menyiapkan 

kelengkapan pembelajaran yang meliputi silabus, RPP dan kisi-kisi soal.  

3.6.1      Soal Tes 

Soal-soal tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa, terlebih 

dahulu soal tersebut diujicobakan kepada siswa di luar sampel yaitu siswa kelas VI 

SD N Poderejo 02. Alasan kelas VI sebagai sampel uji coba soal tes, yaitu karena 

siswa kelas VI sudah memperoleh materi IPA ketika masih di kelas V. Uji coba ini 

dimaksudkan untuk mengetahui tingkat validitas,  reliabilitas, tingkat kesulitan, dan 
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daya pembeda soal, sehingga nantinya diperoleh hasil penelitian yang valid dan 

reliabel. Soal tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal tes objektif 

berjumlah 40 soal sesuai dengan kisi-kisi soal dengan 4 alternatif jawaban. Soal tes 

objektif yang digunakan sebagai instrumen penelitian harus memenuhi syarat 

sebagai alat ukur hasil belajar yang baik. Soal tes yang baik harus memperhatikan 

validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda soal. 

3.6.1.1   Pengujian Validitas Instrumen 

Validitas empiris adalah validitas berdasarkan pengalaman. Instrumen 

dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman 

(Arikunto, 2013:81). Instrumen memiliki validitas empiris bila sudah diuji dari 

pengalaman yaitu melalui uji coba. Uji coba dilaksankan pada siswa kelas VI SD 

N Podorejo 02 pada tanggal 12 April 2016 di kelas VI dengan jumlah 30 siswa.   

Validitas intrumen dihitung menggunakan rumus korelasi product moment 

(Arikunto, 2013:87) sebagai berikut : 

𝑟𝑥𝑦 =
N ∑ XY −  ∑ X ∑ Y

√[N ∑ X2 − (∑ X2)] [N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦 = koefisien korelasi 

N= jumlah subjek 

X= skor soal yang dicari validitasnya 

Y= skor total  
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Hasil perhitungan 𝑟𝑥𝑦 dikosultasikan pada table r product moment dengan 

spesifikasi 5%. Jika 𝑟𝑥𝑦 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka butir soal tersebut valid. 

Perhitungan r product moment menggunakan bantuan SPSS versi 20 

disajikan dalam tabel 3.2 sebagai berikut.  

Tabel 3.2 

Hasil Uji Validitas Soal 

     

 Hasil perhitungan uji validitas, untuk menentukan soal valid atau tidak 

dapat dilihat dari nilai Pearson Correlation pada item total. Nilai tersebut kemudian 

dibandingkan dengan r tabel product moment (pada signifikan 0,05 dengan uji 2 sisi 

dan N = 30). Nilai r tabel yang didapat adalah 0,361 (Sugiyono, 2010: 373). 

Berdasarkan tabel 3.2, ada 11 soal yang tidak valid yaitu 2, 3, 6, 20, 22, 24, 

30, 33, 36, 37, 39 karena nilai r kurang dari r tabel yaitu 0,361. Jadi dapat 

disimpulkan ada 11 item tidak valid dan 29 item yang lain dapat diputuskan valid 

karena nilai r hitungnya lebih besar dari r tabel. Data selengkapnya pada lampiran 

8. 

Hasil uji validitas yang telah dilakukan terdapat 29 butir soal yang valid, 

dari 29 soal yang valid peneliti mengambil 20 soal untuk dijadikan soal pretest 

sekaligus posttest. Alasan hanya digunakan 20 soal dari 29 soal yang valid karena 

ada beberapa soal dengan indikator soal yang sama.  

 

Keterangan Valid Tidak Valid 

Butir Soal 1,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29,

31,32,34,35,38,40 

2,3,6,20,22,24,30,33,

36,37,39 

Jumlah 29 Soal 11 Soal 
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3.6.1.2   Pengujian Reliabilitas Instrumen 

Penelitian ini pengujian realibilitas dianalisis menggunakan rumus 

Cronbach’s Alpha sebagai berikut: 

r𝑖 =
k

(𝑘 − 1)
{1 −

∑ sb
2 

si
2 } 

  

Keterangan : 

ri  = reliabilitas instrumen 

k  = jumlah item dalam instrument 

∑ sb
2  =  jumlah varian butir 

si
2 =  varians total 

  Reliabilitas yang kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat 

diterima dan di atas 0,8 adalah baik (Priyatno, 2010:98). Instrumen butir soal yang 

sudah valid kemudian diuji reliabilitasnya dengan bantuan SPSS versi 20 

menggunakan Cronbach Alpha. Butir soal yang diuji berjumlah 29 butir soal.  

 Hasil uji reliabilitas menggunakan bantuan SPSS versi 20 disajikan pada 

tabel 3.3 sebagai berikut ini. 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Reliabilitas  

 

Cronbach's Alpha N of Items 

.893 29 

 

 

Pada tabel 3.3 hasil uji reliabilitas dengan teknik Cronbach Alpha yang 

diketahui nilai Cronbach Alpha adalah 0,893. Karena nilai reliabilitas secara 
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keseluruhan di atas 0,8 yaitu 0,893, maka dapat disimpulkan bahwa hasilnya 

reliabel. Peneliti menguji soal dengan 29 butir soal yang valid, karena soal yang 

tidak valid sudah tidak digunakan lagi. Hasil output SPSS dapat dilihat pada 

lampiran 9 

3.6.1.3   Taraf Kesukaran 

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut 

indeks kesukaran. Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai dengan 1,0 

(Arikunto, 2013: 223).  

Rumus taraf kesukaran: 

P = 
𝐵

𝐽𝑆
  

Keterangan: 

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

Tingkat kesukaran soal dapat menggunakan tolak ukur sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Klasifikasi indeks kesukaran 

 

Interval Kriteria 

0,00 < P < 0,30 

0,31 < P < 0,70 

0,71 < P < 1,00 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

Sumber Arikunto (2013: 225) 

 

 

Mengetahui tingkat kesukaran soal, soal diujicobakan terlebih dahulu pada 

kelas uji coba, kemudian dihitung dan dianalisis dengan menggunakan rumus 
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tingkat kesukaran dengan bantuan Ms.Excel. Hasil uji taraf kesukaran soal 

disajikan pada tabel 3.5 berikut ini.  

Tabel 3.5 

Hasil Uji Taraf Kesukaran Soal  

 

Kriteria Nomor Butir Soal Jumlah 

Soal 

Sukar 13,14,15,16,21,29 6 

Sedang 3,4,5,6,8,9,10,11,12,17,18,19,20,22,23,26,27,30,33,34,39 21 

Mudah 1,2,7,24,25,28,31,32,35,36,37,38,40 13 

   

 Berdasarkan tabel 3.5, hasil analisis tingkat kesukaran soal diperoleh 6 

soal dalam kategori sukar, 21 soal dalam kategori sedang dan 13 soal dalam kategori 

mudah. Data selengkapnya pada lampiran 10. 

3.6.1.4   Daya Beda  

Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks 

diskriminasi. Menentukan indeks diskriminasi menggunakan rumus: 

           D = 
𝐵𝐴

𝐽𝐴
 - 

𝐵𝐵

𝐽𝐵
 = 𝑃𝐴 - 𝑃𝐵 

(Arikunto, 2013: 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 = 
𝐵𝐴

𝐽𝐴
 = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 
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PB = 
𝐵𝐵

𝐽𝐵
 = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

 Asumsi dari daya pembeda diklasifikasikan sebagai berikut: (1) D = 0,00 

– 0,20 = jelek (poor); (2) D = 0,21 – 0,40 = cukup (satifactory); (3) D = 0,41 – 0,70 

= baik (good); (4) D = 0,71 – 1,00 = baik sekali (excellent); (5) D = negatif, tidak 

baik, jadi semua butir soal yang mempunyai nilai D negatif sebaiknya tidak 

digunakan (Arikunto, 2013: 232).  

 Hasil uji daya beda menggunakan bantuan Ms.Excel disajikan pada tabel 

3.6 sebagai berikut ini. 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Daya Beda 

 

 

Berdasarkan tabel 3.6 analisis daya beda diperoleh hasil dari 40 soal yaitu 

berkategorikan baik ada 8 soal yaitu 4, 5, 10, 12, 17, 18, 19, 27. Berkategorikan 

cukup ada 22 soal yaitu 1, 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 

32, 34, 35, 38, 40.  Berkategorikan jelek ada 10 soal yaitu 3, 6, 20, 22, 24, 30, 33, 

36, 37, 39. Data selengkapnya pada lampiran 10. 

 Setelah dilakukan uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya 

beda peneliti memilih 20 soal yang dijadikan instrument penelitian. Soal yang 

dipilih merupakan soal yang valid, reliabel, sesuai dengan tingkat kesukaran, dan 

 Baik Cukup Jelek 

Butir Soal 4,5, 

10,12,17,18,19,

27 

1,2,7,8,9,11,13,14,15,16,21,23,

25,26,28,29,31,32,34,35,38,40 

3,6,20,22, 

24,30 

33,36,37,39 

Jumlah 8 22 10 
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daya beda baik dan cukup. Soal yang dijadikan instrumen disajikan pada tabel 3.7 

berikut. Data selengkapnya pada lampiran 12 

Tabel 3.7 

 Instrumen Soal Penelitian 

 

Keterangan Nomor Soal 

Nomor soal yang digunakan untuk 

instrumen penelitian 

1,4,5,7,10,12,14,15,17,19,21,23,25,27,29, 

32,34,35,38,40 

  

3.6.2     Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

 Lembar pengamatan berfungsi untuk mengambil data aktivitas siswa dalam 

pembelajaran kelompok eksperimen. Pengamatan dilakukan oleh guru saat 

pembelajaran berlangsung. Lembar aktivitas siswa terdiri dari 10 indikator yang 

disesuaikan dengan aktivitas model contextual teaching and learning dengan media 

video pembelajaran, dalam setiap indikator terdapat 4 deskriptor. Skor penilaian 

terdiri dari 0-4 sesuai dengan deskriptor yang nampak. Lembar pengamatan 

aktivitas siswa yang digunakan harus memenuhi syarat sebagai alat ukur yang baik. 

Lembar aktivitas harus memperhatikan validitas dan reliailitas. 

3.6.2.1   Pengujian Validitas Intrumen Aktivitas 

Validitas instrumen pada lembar aktivitas siswa menggunakan validitas 

internal. Instrumen yang mempunyai validitas internal atau rasional, bila kriteria 

yang ada dalam instrumen secara rasional (teoritis) telah mencerminkan apa yang 

diukur (Sugiyono, 2015: 174). Jadi kriterianya ada didalam instrumen itu. Lembar 

aktivitas siswa merupakan bentuk instrumen nontest, maka dari itu menggunakan 

validitas konstrak sebagai alat pengukurnya. Untuk menguji validitas konstrak, 

dapat digunakan pendapat dari ahli (judgment experts). Dalam hal ini setelah 
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instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang diukur dengan berlandaskan teori 

tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. Pada penelitian ini, 

validitas konstrak dilaksanakan oleh Trimurtini, S.Pd., M.Pd selaku dosen 

pembimbing satu, Drs. Isa Ansori, M.Pd selaku dosen pembimbing dua dan Bapak 

Agus Hadi Pranyoto,SE., M.Pd selaku kepala sekolah  SD N Podorejo 02.  

3.6.2.2   Pengujian Reliabilitas Instrumen Aktivitas 

   Pengujian reliabilitas instrumen menggunakan metode rating. Rating 

adalah prosedur pemberian skor berdasarkan judgment subjektif terhadap aspek 

atau atribut tertentu, yang dilakukan melalui pengamatan sistematik secara 

langsung atau tidak langsung (Azwar, 2014:88). Pemberian rating dilakukan oleh 

lebih dari dua orang atau lebih rater yang berbeda. Maka dari itu, bila rating 

dilakukan oleh beberapa orang reter maka reliabiltas hasil rating lebih merupakan 

konsistensi diantara para reter (interrater reliability). Pada penelitian ini ada tiga 

reter yang memberikan skor pada aktivitas belajar siswa di pertemuan 1, 2, dan 3. 

Hasil skor reter dapat dilihat pada lampiran 16.  

 Reliabilitas antar reter dihitung dengan menggunakan koefisien korelasi 

antar kelas (interclass correlation coefficients, ICC). ICC menunjukkan 

perbandingan antara variasi yang diakibatkan atribut yang diukur dengan variasi 

pengukuran secara keseluruhan (Widhiarso, 15). Nilai korelasi (ICC) didapatkan 

melalui rumus berikut, dengan menggunakan tabel ANOVA yang terdapat dalam 

output SPSS versi 20. Rumus ICC sebagai berikut: 

r = 
𝑀𝑆𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒+𝑀𝑆𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑀𝑆people+(𝑑𝑓𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝑥 𝑀𝑆𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 )
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Hubungan antar ICC dengan alpha dapat diketahui melalui rumus berikut 

 a = 
𝑘 𝑥 𝑟

1+(𝑘−1)𝑥 𝑟
 

 Fleiss (dalam Widhiarso, 15) mengkategorikan tingkat reliabilitas antar 

reter menjadi tiga kategori, sebagai berikut: 

Tabel 3.8 

Kategori Tingkat Reliabilitas 

 

Nilai Kappa Kaegori 

Kappa < 0.4 Buruk (bad) 

Kappa 0.4 – 0.6  Cukup (fair) 

Kappa 0.6 – 0.75 Memuaskan (good) 

Kappa > 0.75 Istimewa (excellent) 

 

 Hasil uji reliabilitas anatar reter menggunakan bantuan SPSS versi 20 

disajikan pada tabel 3.9 sebagai berikut ini. 

Tabel 3.9 

Hasil Uji Reliabilitas ICC 

 

 

 Intraclass 

Correlationb 

95% Confidence Interval F Test with True Value 0 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Value df1 df2 Sig 

Single 

Measures 
.868a .751 .939 20.761 20 40 .000 

Average 

Measures 
.952c .900 .979 20.761 20 40 .000 

Two-way mixed effects model where people effects are random and measures effects are 

fixed. 

a. The estimator is the same, whether the interaction effect is present or not. 

b. Type C intraclass correlation coefficients using a consistency definition-the between-

measure variance is excluded from the denominator variance. 

c. This estimate is computed assuming the interaction effect is absent, because it is not 

estimable otherwise. 
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Berdasarkan tabel 3.9, hasil analisis reliabilitas antar reter pada kolom 

intraclass correlation pada single measures adalah 0.868 yang menunjukkan ICC 

dengan reliabilitas antar reter yang baik.  Data perhitungan selengkapnya pada 

lampiran 17. 

 

3.7 ANALISIS DATA 

  Metode analisis data dalam penelitian ini meliputi analisis data pra 

penelitian, analisis data awal, dan analisis data akhir. 

3.7.1      Analisis Pra Penelitian 

   Data pra penelitian adalah hasil nilai UAS semester 1 matapelajaran IPA 

di 7 SD dalam satu Gugus Wijaya Kusuma Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. 

Data tersebut digunakan peneliti sebagai data populasi. Selanjutnya, data pra 

penelitian diuji normalitas dan homogenitas untuk menentukan sampel penelitian. 

Uji normalitas dan homogenitas dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut. 

3.7.1.1   Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui data populasi beristribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas ini menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov 

dengan bantuan SPSS versi 20. Nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu 0,05. Kriteria pengujian normalitas yaitu jika signifikansi < 0,05, maka 

varian kelompok data tidak normal. Sebaliknya, jika signifikansi > 0,05 , maka 

varian kelompok data adalah normal (Kadir, 2015:156). 

Uji normalitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus Kolmogorov-

Smirnov (Sugiyono, 2010:156) sebagai berikut:  
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D = maksimun [ Sn1 (X) – Sn2 (X) ] 

Keterangan: 

n : jumlah kumulatif 

Sn1 (X) – Sn2 (X) : selisih yang terbesar 

3.7.1.2   Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data populasi 

berasal dari kelompok yang homogen atau tidak. Uji homogenitas menggunakan 

teknik ANOVA dengan bantuan SPSS versi 20. Nilai signifikansi yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu 0,05. Kriteria pengujian homogenitas yaitu jika 

signifikansi < 0,05 , maka varian kelompok data tidak sama atau tidak homogen. 

Sebaliknya, jika signifikansi > 0,05, maka varian kelompok data adalah sama atau 

homogen (Kadir, 2015:162). Rumus ANOVA dalam Sugiyono (2010:171) sebagai 

berikut: 

1. Menghitung jumlah kuadrat total (JKtot) dengan rumus : 

                 JKtot  = ∑ Xtot 
2 - 

(∑ Xtot) 2

N
 

2. Menghitung jumlah kuadrat antar kelompok (JKant) dengan rumus: 

                JKant = ∑ 
(∑ Xkel) 2

nkel
- 

(∑ Xtot) 2

N
 

3. Menghitung jumlah kuadrat dalam kelompok (JKdal) dengan rumus: 

                JKdal = JKtot – JKant 

4. Menghitung mean kuadrat antar kelompok (MKant) dengan rumus: 

                MKdal = 
JKdal

N−m
 

5. Menghitung mean kuadrat dalam kelompok (MKdal) dengan rumus: 

 Fhit = 
MKant

MKdal
 

6. Menghitung F hitung (Fhit) dengan rumus: 

7. Membandingkan harga F hitung dengan F tabel dengan dk pembilang (m-1) 

dan dk penyebut (N-1). Harga F hasil perhitungan tersebut selanjutnya F 

hitung (Fh), yang berdisribusi F dnegan dk pembilang (m-1) dan dk penyebut 

(N-1) tertentu. Ketentuan pengujian hipotesis: Bila harga F hitung lebih kecil 

atau sama dengan F tabel (Fh ≤ Ft) maka Ho diterima, dan Ha ditolak, 

sebaliknya bila Fh > Ft maka Ha diterima dan Ho ditolak 
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8. Membuat kesimpulan pengujian hipotesis: Ho diterima atau ditolak. 

 

 

3.7.2.     Analisis Data Awal 

 Data awal pada penelitian ini adalah nilai pretest di kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Setelah peneliti memperoleh data nilai pretest siswa, data tersebut 

terlebih dahulu diuji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Selanjutnya 

data diuji kesamaaan rata-rata menggunakan t-test untuk mengetahui rata-rata 

kemampuan awal siswa di kelas eksperimen dan kontrol. Uji normalitas, 

homogenitas, dan uji t-test dijelaskan sebagai berikut. 

3.7.2.1    Uji Prasyarat Analisis Nilai Pretest 

3.7.2.1.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui nilai pretest beristribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas ini menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov 

dengan bantuan SPSS versi 20. Nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu 0,05. Kriteria pengujian normalitas yaitu jika signifikansi < 0,05, maka 

varian kelompok data tidak normal. Sebaliknya, jika signifikansi > 0,05 , maka 

varian kelompok data adalah normal (Kadir, 2015:156). 

 Uji normalitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus Kolmogorov-

Smirnov (Sugiono, 2010:156) sebagai berikut: 

D = maksimun [ Sn1 (X) – Sn2 (X) ] 

Keterangan: 

n : jumlah kumulatif 

Sn1 (X) – Sn2 (X) : selisih yang terbesar 
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3.7.2.1.2 Uji Homogenitas 

 Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai pretest berasal 

dari kelompok yang homogen atau tidak. Uji homogenitas menggunakan teknik 

ANOVA dengan bantuan SPSS versi 20. Nilai signifikansi yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu 0,05. Kriteria pengujian homogenitas yaitu jika signifikansi < 

0,05 , maka varian kelompok data tidak sama atau tidak homogen. Sebaliknya, jika 

signifikansi > 0,05, maka varian kelompok data adalah sama atau homogen (Kadir, 

2015:162). Rumus ANOVA dalam Sugiyono (2010:171) sebagai berikut: 

1. Menghitung jumlah kuadrat total (JKtot) dengan rumus : 

                 JKtot  = ∑ Xtot 
2 - 

(∑ Xtot) 2

N
 

2. Menghitung jumlah kuadrat antar kelompok (JKant) dengan rumus: 

                JKant = ∑ 
(∑ Xkel) 2

nkel
- 

(∑ Xtot) 2

N
 

3. Menghitung jumlah kuadrat dalam kelompok (JKdal) dengan rumus: 

                JKdal = JKtot – JKant 

4. Menghitung mean kuadrat antar kelompok (MKant) dengan rumus: 

                MKdal = 
JKdal

N−m
 

5. Menghitung mean kuadrat dalam kelompok (MKdal) dengan rumus: 

 Fhit = 
MKant

MKdal
 

6. Menghitung F hitung (Fhit) dengan rumus: 

7. Membandingkan harga F hitung dengan F tabel dengan dk pembilang (m-1) 

dan dk penyebut (N-1). Harga F hasil perhitungan tersebut selanjutnya F 

hitung (Fh), yang berdisribusi F dnegan dk pembilang (m-1) dan dk penyebut 

(N-1) tertentu. Ketentuan pengujian hipotesis: Bila harga F hitung lebih kecil 

atau sama dengan F tabel (Fh ≤ Ft) maka Ho diterima, dan Ha ditolak, 

sebaliknya bila Fh > Ft maka Ha diterima dan Ho ditolak 

8. Membuat kesimpulan pengujian hipotesis: Ho diterima atau ditolak. 

 

3.7.2.2  Uji Kesamaan Rata-Rata 

 Menguji kesamaan rata-rata nilai pretest di kelas eksperimen dan kelas 

kontrol menggunakan rums uji independent t-test dengan bantuan SPSS versi 20. 

Analisis dilakukan dengan terlebih dahulu malakukan uji normalitas dan 
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homogenitas data (analisis varians) pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Analisis dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kesamaan rata-rata hasil 

nilai pretest di kelas eksperimen dan kontrol dimana kedua kelas tersebut dijadikan 

sampel. Rumus independent t-test sebagai berikut. 

t= 
𝑋1− 𝑋2

√
𝑆1

2

𝑛1
 + 

𝑆2
2

𝑛2
 −2𝑟(

𝑆1

√𝑛1
)(

𝑆2

√𝑛2
) 

       

(Sugiyono, 2012: 121-122) 

Keterangan : 

 𝑥1   = Rata-rata sampel 1 

 𝑥2   = Rata-rata sampel 2 

              𝑠1  = Simpangan baku sampel 1 

            𝑠2    = Simpangan baku sampel 2 

            s1
2   = Varians sampel 1 

            s2
2    = Varians sampel 2 

             r     = Korelasi antara dua sampel,    

Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini adalah a = 0,05. 

Jika signifikansi > 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima (Priyatno, 2010:36). 

Hasil uji ini, digunakan sebagai dasar untuk menentukan setara atau 

tidaknya kelas eksperimen dan kontrol sebelum diberi perlakuan. Apabila rata-rata 

nilai kedua kelompok berbeda berarti kemampuan dari kedua kelompok tersebut 

berbeda pula. Dengan demikian, penelitian tidak dapat dilakukan. 
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3.7.3      Analisis Data Akhir 

 Data akhir penelitian ini terdiri dari nilai posttest dari kelas eksperimen 

dan kelas kontrol dan skor aktivits siswa di kelas eksperimen. Analisis akhir untuk 

menguji hipotesis yang penulis tentukan yang digunakan untuk menyimpulkan hasil 

penelitian. Pengujian hipotesis pertama untuk mengetahui adakah perbedaan antara 

hasil belajar siswa kelas eksperimen yang menerapkan model contextual teaching 

and learning dengan media video pembelajaran dengan kelas kontrol pada 

pembelajaran IPA. Pengujian hipotesis kedua untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh aktivitas belajar siswa di kelas eksperimen yang menerapkan model 

contextual teaching and learning dengan media video pemebelajaran terhadap hasil 

belajar IPA. Sebelum analisis data akhir, data tersebut diuji dengan uji prasyarat 

terlebih dahulu yaitu uji normalitas dan homogenitas untuk nilai posttest, kemudian 

ujinormalitas dan linieritas untuk aktivtas belajar siswa. Uji yang digunakan untuk 

analisis ahir ini meliputi uji t-test (independent sample t-test) dan uji regresi linier 

sederhana.  

3.7.3.1    Uji Prasyarat Analisis Nilai Posttest 

3.7.3.1.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui nilai posttest beristribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas ini menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov 

dengan bantuan SPSS versi 20. Nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu 0,05. Kriteria pengujian normalitas yaitu jika signifikansi < 0,05, maka 

varian kelompok data tidak normal. Sebaliknya, jika signifikansi > 0,05 , maka 

varian kelompok data adalah normal (Kadir, 2015:156). 



66 

 

 
 

Uji normalitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus Kolmogorov-

Smirnov (Sugiyono, 2010:156) sebagai berikut:  

D = maksimun [ Sn1 (X) – Sn2 (X) ] 

Keterangan: 

n : jumlah kumulatif 

Sn1 (X) – Sn2 (X) : selisih yang terbesar 

3.7.3.1.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai pretest berasal 

dari kelompok yang homogen atau tidak. Uji homogenitas menggunakan teknik 

ANOVA dengan bantuan SPSS versi 20. Nilai signifikansi yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu 0,05. Kriteria pengujian homogenitas yaitu jika signifikansi < 

0,05, maka varian kelompok data tidak sama atau tidak homogen. Sebaliknya, jika 

signifikansi > 0,05, maka varian kelompok data adalah sama atau homogen (Kadir, 

2015:162). Rumus ANOVA dalam Sugiyono (2010:171) sebagai berikut: 

1. Menghitung jumlah kuadrat total (JKtot) dengan rumus : 

                 JKtot = ∑ Xtot 
2 - 

(∑ Xtot) 2

N
 

2. Menghitung jumlah kuadrat antar kelompok (JKant) dengan rumus: 

                JKant = ∑ 
(∑ Xkel) 2

nkel
- 

(∑ Xtot) 2

N
 

3. Menghitung jumlah kuadrat dalam kelompok (JKdal) dengan rumus: 

                JKdal = JKtot – JKant 

4. Menghitung mean kuadrat antar kelompok (MKant) dengan rumus: 

                MKdal = 
JKdal

N−m
 

5. Menghitung mean kuadrat dalam kelompok (MKdal) dengan rumus: 

 Fhit = 
MKant

MKdal
 

6. Menghitung F hitung (Fhit) dengan rumus: 

7. Membandingkan harga F hitung dengan F tabel dengan dk pembilang (m-1) 

dan dk penyebut (N-1). Harga F hasil perhitungan tersebut selanjutnya F 

hitung (Fh), yang berdisribusi F dnegan dk pembilang (m-1) dan dk penyebut 

(N-1) tertentu. Ketentuan pengujian hipotesis: Bila harga F hitung lebih kecil 
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atau sama dengan F tabel (Fh ≤ Ft) maka Ho diterima, dan Ha ditolak, 

sebaliknya bila Fh > Ft maka Ha diterima dan Ho ditolak 

8. Membuat kesimpulan pengujian hipotesis: Ho diterima atau ditolak. 

 

3.7.3.2    Uji Hipotesis Pertama  

3.7.3.2.1 Uji t-tes 

   Menguji perbedaan hasil belajar pada nilai posttest di kelas eksperimen 

dan kelas kontrol menggunakan rums uji independent t-test dengan bantuan SPSS 

versi 20. Analisis dilakukan dengan terlebih dahulu malakukan uji normalitas dan 

homogenitas data (analisis varians) pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Analisis uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan 

hasil belajara di kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah diberi perlakuan. 

Rumus:  

t= 
𝑋1− 𝑋2

√
𝑆1

2

𝑛1
 + 

𝑆2
2

𝑛2
 −2𝑟(

𝑆1

√𝑛1
)(

𝑆2

√𝑛2
) 

        

         (Sugiyono, 2012: 121-122) 

Keterangan : 

 𝑥1 = Rata-rata sampel 1 

 𝑥2 = Rata-rata sampel 2 

              𝑠1  = Simpangan baku sampel 1 

            𝑠2  = Simpangan baku sampel 2 

            s1
2 = Varians sampel 1 

            s2
2 = Varians sampel 2 

             r   = Korelasi antara dua sampel 
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Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini adalah a = 0,05. 

Jika signifikansi > 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima (Priyatno, 2010:36). 

3.7.3.3    Uji Prasyarat Analisis Aktivitas Belajar Siswa 

3.7.3.3.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui skor aktivitas siswa 

selama 3 kali yaitu pertemuan 4, 5 dan 6 beristribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas ini menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan SPSS 

versi 20. Nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05. Kriteria 

pengujian normalitas yaitu jika signifikansi < 0,05, maka varian kelompok data 

tidak normal. Sebaliknya, jika signifikansi > 0,05 , maka varian kelompok data 

adalah normal (Kadir, 2015:156). 

Uji normalitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus Kolmogorov-

Smirnov (Sugiyono, 2010:156) sebagai berikut: 

D = maksimun [ Sn1 (X) – Sn2 (X) ] 

Keterangan: 

n : jumlah kumulatif 

Sn1 (X) – Sn2 (X) : selisih yang terbesar 

3.7.3.3.2 Uji Linieritas 

  Uji Linieritas digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) dan 

variabel terikat (Y) memiliki hubungan yang bersifat linier atau tidak. Variabel 

terikat adalah hasil belajar dan variabel bebas adalah aktivitas. Pengujian 

menggunakan bantuan SPSS 20 dengan menggunakan Test for Linearity pada taraf 

signifikansi 0,05.  
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Rumus uji linieritas sebagai berikut:  

F =
S²TC

S²G

 (F hitung) 

      dengan 

STC
2  = 

JK (TC)

k−2
 

SG
2  = 

JK (G)

n−k
 

(Sugiyono, 2010:266)  

Keterangan: 

         F  = harga F garis regresi 

         S²TC = harga koefisien tuna cocok 

         S²G = harga koefisien galat 

     JK (TC) = jumlah kuadrat tuna cocok 

     JK (G) = jumlah kuadrat galat 

         k-2 = dk penyebut 

         n-k = dk pembilang 

Nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 kemudian dikonsultasikan dengan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Hubungan dikatakan 

linier apabila 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔> 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Hasil SPSS versi 20 bila dua variabel dikatakan 

mempunyai hubungan yang linier bila signifikansi (Linearity) kurang dari 0,05 

(Priyatno, 2010:73). Variabel bebas yaitu niali aktivitas siswa selama pembelajaran 

dengan model contextual teaching and learning dengan media video pembelajaran 

dan variabel terikat yaitu hasil belajar yang diperoleh siswa selama pembelajaran 

di kelas eksperimen di pertemuan ke 4, 5 dan 6.  
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3.7.3.4    Uji Hipotasis Kedua 

3.7.3.4.1 Uji Regresi Linier Sederhana. 

 Menguji ada atau tidaknya pengaruh aktivitas belajar dengan hasil belajar 

menggunakan regresi linear sederhana berbantu SPSS versi 20. Analisis dilakukan 

dengan terlebih dahulu malakukan uji normalitas dan linieritas aktivitas dan hasil 

belajar pada kelas eksperimen. Adapaun rumus regresi linier sederhana sebagai 

berikut: 

�̂� = a + bX 

Dimana: 

�̂�  =  Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan  

a   =  Harga Y ketika harga X = 0 (harga konstan) 

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka 

peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan 

pada perubahan variabel independen. Bila (+) arah garis naik, dan bila 

(-) maka arah garis turun 

X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. 

Nilai a dan b dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

a = 
(∑ 𝑌1)(∑ 𝑋1

2)− (∑ 𝑋1)(∑ 𝑋1 𝑌1)

𝑛 ∑ 𝑋1
2− (∑ 𝑋1)2

 

 b = 
𝑛 ∑ 𝑋1𝑌1(∑ 𝑋1)(∑ 𝑌1) 

𝑛 ∑ 𝑋1
2− ∑ 𝑋1

2        

(Sugiyono, 2010: 261-262) 

Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini adalah a = 0,05. 

Jika signifikansi > 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima (Priyatno, 2010:36).
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1   HASIL PENELITIAN 

   Analisis statistik hasil penelitian yang disajikan diantaranya yaitu: (1) 

Analisis data pra penelitian; (2) Analisis data awal; (3) Analisis data akhir. 

4.1.1  Analisis Data Pra Penelitian 

 Pra penelitian ialah sebelum peneliti melakukan penelitian, peneliti 

melakukan observasi di SD Gugus Wijaya Kusuma, Kecamatan Ngaliyan Kota 

Semarang. Dari hasil observasi tersebut, peneliti mendapatkan data nilai UAS 

semester 1 mata pelajaran IPA. Data tersebut merupakan data pra penelitian, yang 

dijadikan peneliti data populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas V SD Gugus Wijaya Kusuma Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Data 

tentang jumlah siswa kelas V dari setiap SD disajikan dalam tabel sebagai berikut.  

Tabel 4.1  
Data Populasi 

 

Nama Sekolah Jumlah Siswa Kelas IV 

SD N Podorejo 01 19 

SD N Podorejo 02 38 

SD N Podorejo 03 21 

SD N Bringin 01 39 

SD N Bringin 02 35 

SD N Wates 02 22 

SD N Ngaliyan 05 26 

 

 Data nilai UAS IPA pada semester 1 Gugus Wijaya Kusuma dapat dilihat 

pada lampiran 1. Kemudaian nilai UAS dianalisis dengan menggunakan uji 

normalitas dan homogenitas yang selanjutnya digunakan untuk menentukan 
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populasi dan sampel penelitian sacara cluster random sampling. Uji normalitas dan 

homogenitas nilai UAS sebagai berikut. 

4.1.1.1  Uji Normalitas Data Populasi 

 Data populasi diperoleh dari nilai UAS IPA semester 1. Uji normalitas data 

pra penelitian dilakukan sebagai uji prasyarat untuk menentukan sampel penelitian. 

Uji normalitas data populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

kolmogorov-smirnov dengan bantuan program SPSS versi 20. Nilai signifikansi 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05. Kriteria pengujian normalitas yaitu 

jika signifikansi < 0,05, maka varian kelompok data tidak normal. Sebaliknya, jika 

signifikansi > 0,05 , maka varian kelompok data adalah normal (Kadir, 2015:156).  

Adapun hasil uji normalitas data populasi dari SD Gugus Wijaya Kusuma 

Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dengan bantuan program SPSS versi 20 

disajikan dalam tabel 4.2 sebagai berikut.  

Tabel 4.2  

Hasil Uji Normalitas Nilai UAS 

 

 
Podorejo 

 _01 

Podorejo 

 _02 

Podorejo 

_03 

Bringin 

_01 

Bringin

_02 

Wates 

_02 

Ngaliyan 

_05 

N 19 38 21 39 35 22 26 

Normal 

Parametersa

,b 

Mean 61.16 72.82 64.29 73.74 70.31 67.95 74.54 

Std. 

Deviation 
11.936 8.043 10.321 8.864 11.399 10.021 11.374 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute .141 .133 .148 .109 .107 .168 .161 

Positive .141 .127 .137 .109 .107 .165 .161 

Negative -.109 -.133 -.148 -.093 -.096 -.168 -.114 

Kolmogorov-Smirnov Z .614 .822 .681 .679 .635 .789 .819 

Asymp. Sig. (2-tailed) .845 .509 .743 .746 .815 .562 .514 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 



73 

 

 
 

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa nilai signifikansi data dari 7 SD pada 

kolom Asymp. Sig. (2-tailed) > 0.05, maka dapat disimpulkan data nilai UAS IPA 

dari 7 SD berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya pada lampiran 2. 

4.1.1.2  Uji Homogenitas Data Populasi 

 Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan 

varian pada suatu populasi. Uji homogenitas data yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu One Way ANOVA dengan bantuan program SPSS versi 20. Kriteria 

pengujian homogenitas yaitu jika signifikansi < 0,05 , maka varian kelompok data 

tidak sama atau tidak homogen. Sebaliknya, jika signifikansi > 0,05 , maka varian 

kelompok data adalah sama atau homogen (Kadir, 2015:162). 

Hasil uji homogenitas data populasi menggunakan bantuan SPSS versi 20 

disajikan dalam tabel 4.3 sebagai berikut.  

Tabel 4.3  
Hasil Uji Homogenitas Data Populasi 

 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.515 6 193 .175 

         

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa nilai signifikansi dari data populasi 

penelitian yaitu 0,175. Hasil tersebut menunjukkan nilai Sig > 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa varian dari data hasil UAS IPA semua sekolah adalah sama 

(homogen). Perhitungan selengkapnya pada lampiran 3. 

Hasil uji normalitas dan homogenitas nilai UAS IPA semester 1 dijadikan 

peneliti untuk menentukan sampel penelitian dari populasi di SD Gugus Wijaya 

Kusuma Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.  
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4.1.2  Analisis Data Awal 

 Analisis data awal digunakan peneliti untuk mengetahui kondisi dan 

kemampuan awal siswa. Data awal dalam penelitian ini yaitu nilai pretest. 

4.1.2.1   Nilai Pretest 

Data pretest dalam penelitian berasal dari nilai tes objektif yang berupa 

soal pilihan ganda yang berjumlah 20 butir soal yang telah di ujikan di kelas 

eksperimen dan kontrol. Nilai pretest yang telah diperoleh digunakan untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa mengenai materi yang diajarkan dan untuk 

mengetahui apakah kedua kelas memiliki kemampuan awal yang sama (homogen) 

dan apakah memiliki nilai rata-rata yang sama. Data nilai pretest dari kelas 

eksperimen dan kelas kontrol disajikan dalam tabel 4.4 berikut ini: 

Tabel 4.4 

Nilai Pretest Kelas Eksperimen dan Kontrol 

 

Kelas Skor Tertinggi Skor Terendah Rata-Rata 

Eksperimen 80 20 49,76 

Kontrol 80 30 46,05 

 

Berdasarkan tabel 4.4, diketahui bahwa rata-rata nilai pretest pada kelas 

eksperimen yaitu 49,76 dengan nilai tertinggi 80 dan nilai terendah 20. Sedangkan 

rata-rata nilai pretest pada kelas kontrol yaitu 46,05 dengan nilai tertinggi 80 dan 

nilai terendah 30. Data selengkapnya pada lampiran 18. 

4.1.2.2   Uji Prasyarat Analisis Nilai Pretest 

4.1.2.2.1 Uji Normalitas 

   Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai pretest 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu kolmogorov-smirnov dengan bantuan program SPSS versi 20. Nilai 
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signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05. Kriteria pengujian 

normalitas yaitu jika signifikansi < 0,05, maka varian kelompok data tidak normal. 

Sebaliknya, jika signifikansi > 0,05 , maka varian kelompok data adalah normal 

(Kadir, 2015:156).  

Hasil uji homogenitas nilai pretest menggunakan bantuan SPSS versi 20 

disajikan dalam tabel 4.5 sebagai berikut.  

Tabel 4.5  

Hasil Uji Normalitas Nilai Pretest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa nilai signifikansi nilai pretest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol pada kolom Asymp. Sig. (2-tailed) > 0.05 yaitu 0.643 

dan 0.564, maka dapat disimpulkan nilai pretest pada kedua sempel berdistribusi 

normal. Perhitungan selengkapnya pada lampiran 19. 

4.1.2.2.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai pretest berasal 

dari kelompok yang homogen atau tidak. Uji homogenitas data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu One Way ANOVA dengan bantuan program SPSS versi 

20. Kriteria pengujian homogenitas yaitu jika signifikansi < 0,05, maka varian 
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kelompok data tidak sama atau tidak homogen. Sebaliknya, jika signifikansi > 0,05 

, maka varian kelompok data adalah sama atau homogen (Kadir, 2015:162). 

Hasil uji homogenitas data populasi menggunakan bantuan SPSS versi 20 

disajikan dalam tabel 4.6 sebagai berikut.  

Tabel 4.6  

Hasil Uji Homogenitas Nilai Pretest  

 

 

                 

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji homogenitas nilai pretest diperoleh 

signifikansi > 0,05 yaitu 0,257. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai pretest yaitu 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah homogen. Perhitungan 

selengkapnya pada lampiran 20. 

4.1.2.3 Uji Kesamaan Rata-Rata 

   Menguji kesamaan rata-rata nilai pretest kelas eksperimen dan kontrol, 

peneliti menggunakan uji t-test dibantu program SPSS versi 20 menggunakan 

teknik independent-sample t-test. Teknik tersebut digunakan peneliti melihat 

asumsi bahwa data terdiri dari dua sempel yang tidak berkorelasi (Sugiyono, 

2010:137). Uji t-test dengan independent sample t-test adalah untuk mengetahui 

tingkat signifikansi perbedaan rata-rata nilai pretest kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Berdasarkan uji prasyarat analisis data kedua kelompok 

berdistribusi normal dan homogen. 

Hasil uji kesamaan rata-rata menggunakan bantuan SPSS versi 20 

disajikan dalam tabel 4.7 sebagai berikut.  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.324 1 38 .257 
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Tabel 4.7  

Hasil Uji Independent Samples T-Test Nilai Pretest 

 

Dilihat dari hasil uji Independent Samples Test menggunakan program 

SPSS versi 20, data dari nilai pretest kedua kelompok menunjukkan berasal dari 

populasi yang homogen atau tidak. Nilai pada signifikan levene’s test for equality 

of variances > 0,05 maka varians berasal dari populasi yang sama atau homogen 

(Priyatno, 2010:36). Dilihat pada levene’s test for equality of variances memiliki 

nilai signifikansi 0,257 > 0,05, sehingga sempel homogen. 

  Mengetahui tingkat signifikan adakah kesamaan rata-rata nilai pretest 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dilihat pada analisis t-test for equallity 

of means. Karena berdasarkan levene’s test for equality of variances, varians berasal 

dari populasi yang sama atau homogen, maka untuk menentukan tingkat 

signifikansi persamaan dapat dilihat pada equal variances assummed pada t-test for 

equality of means.  

 Berdasarkan hasil uji Independent Samples Test data nilai pretest hasil 

belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan bantuan SPSS diperoleh sig.2-

 

 Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Differenc

e 

Std. 
Error 

Differen
ce 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

nilai_
postt
est 

Equal 
variance
s 
assumed 

1.324 .257 .698 38 .489 3.709 5.314 -7.048 14.466 

Equal 
variance
s not 
assumed 

  
.708 36.996 .484 3.709 5.242 -6.912 14.331 
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tailed sebesar 0,489 lebih dari 0,05 (0,489 > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan dari kedua kelas sempel. Jadi dapat 

disimpulkan kalau kedua sempel dalam kondisi kemampuan awal siswa yang sama. 

Perhitungan selengkapnya pada lampiran 21. 

4.1.3     Analisis Data Akhir 

 Analisis data akhir digunakan peneliti untuk menguji hipotesis yang peneliti 

tuliskan. Data akhir yang pertama dalam penelitian ini yaitu nilai posttest setelah 

mendapatkan treatment selama 6 kali pembelajaran untuk menjawab hipotesis 

pertama. Kemudian data akhir yang kedua dalam penelitian ini yaitu nilai aktivitas 

siswa selama pertemuan ke 4, 5 dan 6 di kelas eksperimen untuk menjawab 

hipotesis kedua. 

4.1.3.1   Nilai Posttest 

Data Posttest dalam penelitian berasal dari nilai tes objektif yang berupa 

soal pilihan ganda yang berjumlah 20 butir soal yang sama dengan soal yang 

diberikan pada awal yaitu soal pretest yang telah di ujikan di kelas eksperimen dan 

kontrol. Nilai posttest yang telah diperoleh digunakan peneliti untuk menjawab 

hipotesis pertama. Data nilai posttest dari kelas eksperimen dan kelas kontrol 

disajikan dalam tabel 4.8 berikut ini:  

Tabel 4.8 

Nilai Posttest Kelas Eksperimen dan Kontrol 

 

Kelas Skor Tertinggi Skor Terendah Rata-Rata 

Eksperimen 100 45 78,33 

Kontrol 90 45 67,11 
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Berdasarkan tabel 4.8, diketahui bahwa rata-rata nilai posttest pada kelas 

eksperimen yaitu 78,33 dengan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 45. Sedangkan 

rata-rata nilai posttest pada kelas kontrol yaitu 67,11 dengan nilai tertinggi 90 dan 

nilai terendah 45. Data selengkapnya pada lampiran 24. 

4.1.3.1.1 Uji Prasyarat Nilai Posttest 

    Uji prasyarat meliputi uji normalitas dan homogenitas nilai posttest, 

sebagai syarat uji hipotesis pertama. 

a. Uji Normalitas  

    Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai posttest 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu kolmogorov-smirnov dengan bantuan program SPSS versi 20. Nilai 

signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05. Kriteria pengujian 

normalitas yaitu jika signifikansi < 0,05, maka varian kelompok data tidak normal. 

Sebaliknya, jika signifikansi > 0,05 , maka varian kelompok data adalah normal 

(Kadir, 2015:156). Hasil uji homogenitas nilai posttest menggunakan bantuan SPSS 

versi 20 disajikan dalam tabel 4.9 sebagai berikut.  

Tabel 4.9  

Hasil Uji Normalitas Nilai Posttest   

 
 nilai_posttest_pod

orejo01 
nilai_posttest_pod

orejo03 

N 19 21 

Normal Parametersa,b 
Mean 67.11 78.33 

Std. Deviation 14.937 17.772 

Most Extreme Differences 

Absolute .175 .173 

Positive .137 .111 

Negative -.175 -.173 

Kolmogorov-Smirnov Z .763 .792 

Asymp. Sig. (2-tailed) .605 .557 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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     Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa nilai signifikansi nilai posttest 

kelas eksperimen dan kelas kontrol pada kolom Asymp. Sig. (2-tailed) > 0.05 yaitu 

0.557 dan 0.605, maka dapat disimpulkan nilai posttest pada kedua sempel 

berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya pada lampiran 25. 

b. Uji Homogenitas Nilai Posttest 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai posttest berasal 

dari kelompok yang homogen atau tidak. Uji homogenitas data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu One Way ANOVA dengan bantuan program SPSS versi 

20. Kriteria pengujian homogenitas yaitu jika signifikansi < 0,05 , maka varian 

kelompok data tidak sama atau tidak homogen. Sebaliknya, jika signifikansi  > 0,05, 

maka varian kelompok data adalah sama atau homogen (Kadir, 2015:162). 

Hasil uji homogenitas data populasi menggunakan bantuan SPSS versi 20 

disajikan dalam tabel 4.10 sebagai berikut.  

Tabel 4.10 

Hasil Uji Homogenitas Nilai Posttest  

 

 

 

                   

Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji homogenitas nilai posttest diperoleh 

signifikansi > 0,05 yaitu 0,219. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai posttest yaitu 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah homogen. Perhitungan 

selengkapnya pada lampiran 26. 

 

 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.565 1 38 .219 
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4.1.3.1.2 Uji Hipotesis Pertama 

a.   Uji t-test 

 Uji hipotesis, peneliti menggunakan teknik Uji Independent Samples T 

Test untuk menjawab rumusan masalah yang peneliti tentukan yaitu untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar IPA antara kelas eksperimen yang 

menerapkan model contextual teaching and learning dengan media video 

pembelajaran dengan kelas kontrol. Teknik tersebut digunakan peneliti melihat 

asumsi bahwa data terdiri dari dua sempel yang tidak berkorelasi (Sugiyono, 

2010:137). Berdasarkan uji prasyarat analisis data kedua kelompok berdistribusi 

normal dan homogen. Uji t-test dilakukan dengan bantuan SPSS versi 20 dengan 

jenis independent sample t-test. Uji t-test dengan independent sample t-test adalah 

untuk mengetahui tingkat signifikansi perbedaan rata-rata nilai hasil belajar 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil uji hipotesis menggunakan 

bantuan SPSS versi 20 disajikan dalam tabel 4.11 sebagai berikut.  

Tabel 4.11 

Hasil Uji Independent Samples T-Test Nilai Posttest 

 

 Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Differenc

e 

Std. 
Error 

Differen
ce 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

nilai_
postt
est 

Equal 
variance
s 
assumed 

1.565 .219 2.151 38 .038 11.228 5.221 .659 21.797 

Equal 
variance
s not 
assumed 

  
2.170 37.812 .036 11.228 5.175 .750 21.706 



82 

 

 
 

Dilihat dari hasil uji Independent Samples Test menggunakan program 

SPSS versi 20, data dari nilai hasil belajar kedua kelompok menunjukkan berasal 

dari populasi yang homogen atau tidak. Nilai pada signifikan levene’s test for 

equality of variances > 0,05 maka varians berasal dari populasi yang sama atau 

homogen (Priyatno, 2010:36). Dilihat pada tabel 4.7 levene’s test for equality of 

variances memiliki nilai signifikansi 0,219 > 0,05, sehingga sempel homogen. 

 Mengetahui tingkat signifikan perbedaan rata-rata nilai hasil belajar 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dilihat pada analisis t-test for equallity 

of means. Karena berdasarkan levene’s test for equality of variances, varians berasal 

dari populasi yang sama atau homogen, maka untuk menentukan tingkat 

signifikansi perbedaan dapat dilihat pada equal variances assummed pada t-test for 

equality of means.   

Pada penelitian ini, hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

Ho: Tidak ada perbedaan hasil belajar IPA antara kelas eksperimen yang 

menerapkan model contextual teaching and learning dengan media video 

pembelajaran dengan kelas kontrol. 

Ho: µ1 = µ2 

Ha: Ada perbedaan hasil belajar IPA antara kelas eksperimen yang menerapkan 

model contextual teaching and learning dengan media video pembelajaran 

dengan kelas kontrol. 

Ha: µ1  ≠ µ2 
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Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini adalah a = 0,05. 

Jika signifikansi > 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima (Priyatno, 2010:36). 

Berdasarkan hasil uji Independent Samples Test data nilai hasil belajar kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dengan bantuan SPSS dapat dilihat pada tabel 4.11, 

diperoleh signifikansi (sig.2-tailed) sebesar 0,038 kurang dari 0,05 (0,038<0,05) 

nilai thitung = 2.151, ttabel = jumlah sempel (n) sebesar 40 dengan df = n -2 = 40-2 = 

38 ( Sugiono, 2010: 139), dilihat dari tabel distribusi tabel dengan α = 5% dengan 

diperoleh ttabel sebesar 2.024 (Priyatno, 2010:112),  maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Jadi, dapat disimpulakn bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, artimya ada perbedaan 

hasil belajar IPA antara kelas eksperimen yang menerapkan model contextual 

teaching and learning dengan media video pembelajaran  dengan kelas kontrol (Ha: 

µ1  ≠ µ2). Perhitungan selengkapnya pada lampiran 27. 

4.1.3.2   Aktivitas Belajar Siswa 

  Penilaian aktivitas siswa pada pembelajaran IPA dengan model contextual 

teaching and learning dengan media video pembelajaran dinilai berdasarkan 

instrumen lembar aktivitas siswa. Pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa 

dilakukan oleh guru kelas V saat pembelajaran berlangsung pada pertemuan 4, 5 

dan 6. Lembar aktivitas siswa memiliki 10 indikator yang disesuaikan dengan 

aktivitas model contextual teaching and learning dengan media video 

pembelajaran, dalam setiap indikator terdapat 4 deskriptor. Presentasi skor aktivitas 

siswa selama pertemuan ke 4, 5 dan 6 sebagai berikut. 
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Tabel 4.12 

Persentase Skor Aktivitas Belajar Siswa 

Kriteria (n=21) Pertemuan (%) 

4 5 6 

Jumlah 723 732 740 

Persentase 86,1% 87,1% 88,1% 

 

 Hasil pengamatan aktivitas siswa dapat dilihat pada tabel 4.12 yang 

menunjukkan persentase pertemuan ke 4 yaitu 86,1 %, pertemuan ke 5 yaitu 87,1% 

dan pertemuan ke 6 yaitu 88,1%. Data nilai aktivitas siswa dapat dilihat pada 

lampiran 28 

4.1.3.2.1  Uji Prasyarat Aktivitas Belajar Siswa 

a.   Uji Normalitas  

      Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai aktivitas siswa 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu kolmogorov-smirnov dengan bantuan program SPSS versi 20. Nilai 

signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05. Kriteria pengujian 

normalitas yaitu jika signifikansi < 0,05, maka varian kelompok data tidak normal. 

Sebaliknya, jika signifikansi > 0,05 , maka varian kelompok data adalah normal 

(Kadir, 2015:156).  

Hasil uji normalitas nilai aktivitas siswa menggunakan bantuan SPSS versi 

20 disajikan dalam tabel 4.13 sebagai berikut.  
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Tabel 4.13  

Hasil Uji Normalitas Skor Aktivitas Belajar Siswa 

 

 Aktivitas 

N 21 

Normal Parametersa,b 
Mean 104.52 

Std. Deviation 6.653 

Most Extreme Differences 

Absolute .178 

Positive .130 

Negative -.178 

Kolmogorov-Smirnov Z .816 

Asymp. Sig. (2-tailed) .519 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Berdasarkan tabel 4.13 diketahui bahwa nilai signifikansi nilai aktivitas 

siswa di kelas kelas eksperimen pada kolom Asymp. Sig. (2-tailed) > 0.05 yaitu 

0.519, maka dapat disimpulkan nilai aktivitas berdistribusi normal. Perhitungan 

selengkapnya pada lampiran 29. 

b.  Uji Linieritas  

Uji Linieritas digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) dan 

variabel terikat (Y) memiliki hubungan yang bersifat linier atau tidak. Pengujian 

menggunakan bantuan SPSS 20 dengan menggunakan Test for Linearity pada taraf 

signifikansi 0,05. Signifikansi pada linearity < 0,05 menunjukkan terdapat 

hubungan yang linier (Priyatno, 2010:76). 

Hasil analisis uji linieritas menggunakan bantuan SPSS versi 20 disajikan 

dalam tabel 4.14 sebagai berikut. 
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Tabel 4.14 

Hasil Uji Linieritas Aktivitas Belajar Siswa dengan Hasil Belajar  

 
 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

hasil_belajar * 

aktivitas 

Between 

Groups 

(Combined) 5054.167 13 388.782 2.156 .156 

Linearity 2849.858 1 2849.858 15.801 .005 

Deviation 

from Linearity 
2204.309 12 183.692 1.018 .513 

Within Groups 1262.500 7 180.357   

Total 6316.667 20    

 

Berdasarkan tabel 4.14 hasil analisis diperoleh nilai signifikan pada 

linearity memiliki nilai sig 0,005< 0,05. Sehingga terdapat hubungan linier antara 

aktivitas siswa dengan hasil belajar siswa di kelas eksperimen yang menerapkan 

model contextual teaching and learning dengan media video pembelajaran. 

Perhitungan selengkapnya pada lampiran 30. 

4.1.3.2.2 Uji Hipotesis Kedua 

 a.   Uji Regresi Linier Sederhana 

  Uji hipotesis, peneliti menggunakan teknik uji regresi linier sederhana 

untuk menjawab hipotesis yang peneliti tentukan yaitu untuk mengetahui apakah 

ada pengaruh aktivitas belajar siswa di kelas eksperimen yang menerapkan model 

contextual teaching and learning dengan media video pembelajaran terhadap hasil 

belajar IPA. Berdasarkan uji prasyarat analisis data aktivitas siswa berdistribusi 

normal serta ada hubungan antara hasil belajar siswa, maka analisis menggunakan 

uji regresi linier sederhana dapat dilakukan. 
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Analisis uji regresi sederhana dilakukan dengan bantuan SPSS versi 20 

untuk mengetahui apakah variabel independen (X) yaitu aktivitas berpengaruh 

terhadap variabel dependen (Y) yaitu hasil belajar siswa kelas eksperimen.  

Pada penelitian ini, hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

Ho: Tidak ada pengaruh aktivitas belajar siswa di kelas eksperimen yang 

menerapkan model contextual teaching and learning dengan media video 

pembelajaran terhadap hasil belajar IPA. 

Ha: Ada pengeruh aktivitas belajar siswa di kelas eksperimen yang menerapkan 

model contextual teaching and learning dengan media video pembelajaran 

terhadap hasil belajar IPA. 

Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini adalah a = 0,05. 

Jika signifikansi > 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima (Priyatno, 2010: 60). 

Tabel 4.15  

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana 

 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -109.208 47.546  -2.297 .033 

Aktivitas 1.794 .454 .672 3.952 .001 

a. Dependent Variable: hasil_belajar 

 

 

Berdasarkan tabel 4.15 hasil uji regresi linier sederhana menggunakan 

program SPSS versi 20, diperoleh signifikansi sebesar 0,001 kurang dari 0,05 
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(0,001 < 0,05) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Perhitungan selengkapnya pada 

lampiran 31. 

Jadi, dapat disimpulakn bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada 

pengaruh aktivitas belajar siswa di kelas eksperimen yang menerapkan model 

contextual teaching and learning dengan media video pembelajaran terhadap hasil 

belajar IPA. 

  

4.2       Pembahasan Hasil Penelitian 

Pembahasan mengkaji lebih lanjut tentang pemaknaan temuan penelitian 

dan implikasi hasil penelitian. Pemaknaan temuan penelitian meliputi hasil pretest 

dan posttest mata pelajaran IPA di kelas eksperimen dan kontrol. Sedangkan 

implikasi hasil penelitian meliputi implikasi teoritis, praktis, dan pedagogis.  

4.2.1      Pemaknaan Temuan Penelitian 

4.2.1.1 Hasil Pretest Kelas Eksperimen dan Kontrol 

 Hasil pretest digunakan untuk mengetahui kondisi dan kemampuan awal 

siswa sebelum diberikan treatmen. Rata-rata hasil nilai pretest pada kelas 

eksperimen yaitu 49,76 sedangkan rata-rata nilai pretest pada kelas kontrol yaitu 

46,05. 

Sebelum pemberian treatmen baik pada kelas eksperimen dan kontrol, 

penelitian melakukan pengontrolan variabel yang dikontrol dalam penelitian ini 

yaitu jumlah pertemuan, media dan materi pembelajaran. Jumlah pertemuan kelas 

eksperimen dan kelas kontrol harus sama, pembelajaran dilaksanakan dalam enam 

kali pertemuan. Media pembelajaran yang digunakan pada kelas kontrol ialah 
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media sederhana berupa gambar atau media abstrak sedangkan pada kelas 

eksperimen menggunakan media video pembelajaran. Materi pembelajaran yang 

diajarkan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol sama yaitu proses daur air dan 

menghemat air. Pengontrolan variabel berfungsi untuk meminimalisir varibel yang 

tidak diduga yang dapat masuk selama perlakuan sehingga perbedaan hasil belajar 

di kelas eksperimen diakibatkan dari perlakuan model contextual teaching and 

learning dengan media video pembelajaran. 

 Berdasarkan hasil analisis data pretest kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol menunjukkan hasil rata-rata nilai pretest hampir sama, hal ini 

dibuktikan dengan uji t-test diperoleh sig.2-tailed sebesar 0,489 lebih dari 0,05 

(0,489 > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata yang 

signifikan dari kedua kelas. Berdasarkan hasil analisis nilai pretest di kelas 

eksperimen dan kontrol bahwa pemahaman siswa terhadap materi yang diujikan 

sama. Peneliti dalam memilih sempel di Gugus Wijaya Kusuma Kecamatan 

Ngaliyan Kota Semarang dengan teknik cluster sampling dengan stratified random 

sampling yang berdasarkan kesamaan jumlah  di dalam satu kelas yang kurang dari 

30, memiliki KKM pada pelajaran IPA yang sama dan keadaan kondisi sekolah 

yang tidak jauh berbeda, sehingga keadaan sempel peneliti adalah sama (homogen). 

Setelah mendapatkan bahwa sempel adalah homogen, selanjutnya kedua kelas 

diberikan perlakuan untuk menguji hipotesis yang peneliti tentukan yaitu untuk 

melihat apakah ada perbedaan hasil belajar IPA antara kelas eksperimen yang 

menerapkan model pembelajaran contextual teaching and learning dengan media 

video pemebalajaran dengan kelas kontrol. Perbedaan pada sempel yang 
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ditimbulkan adalah akibat dari treatmen atau perlakuan karena kedua sempel yaitu 

kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki keadaan awal yang sama yaitu 

homogen. 

4.2.1.2   Hasil Posttest Kelas Eksperimen dan Kontrol  

Nilai posttest digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah 

pemberian treatmen selama enam kali pertemuan. Rata-rata nilai posttest pada kelas 

eksperimen yaitu 78,33 sedangkan rata-rata nilai posttest pada kelas kontrol yaitu 

67,11. 

Hasil nilai posttest digunakan untuk melihat hasil belajar siswa setelah 

deberikan treatmen untuk menguji hipotesis penelitian. Sebelum uji hipotesis 

menggunakan uji independen t- test, peneliti terlebih dahulu melakukan uji 

normalitas dan homogenitas nilai posttest. Hasil uji normalitas dan uji homogenitas 

menunjukkan nilai posttest berdistribusi normal dan homogen. Selanjutnya menguji 

hipotesis dengan uji independen t-test untuk menjawab hipotesis yang peneliti tulis. 

Hasil uji independen t-test menunjukkan bahwa sig (2-tailed) = 0,038 dengan nilai 

thitung > ttabel (2.151 > 2.024), sehingga Ho ditolak atau Ha diterima. Jadi, ada 

perbedaan hasil belajar IPA antara kelas eksperimen yang menerapkan model 

Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan media video pembelajaran 

dengan kelas kontrol.  

Perbedaan yang terjadi pada kedua sempel diakibatkan oleh treatmen yang 

diberikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol yang berbeda. Pada kelas 

eksperimen diberikan treatmen model pembelajaran CTL dengan media video 

pembelajaran sedangkan di kelas kontrol menggunakan pembelajaran kooperatif. 
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Model pembelajaran CTL adalah model pembelajaran yang mengkaitkan materi 

dengan kehidupan sehari-hari serta memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa 

untuk mencari, mengolah dan menemukan pengalaman belajar yang lebih konkret. 

Siswa mempelajari matari IPA lebih mudah karena siswa dapat memahami fakta-

fakta, konsep - konsep atau prinsip IPA dengan mengkaitkanya dalam kehidapan 

sehari-hari yang pernah mereka amati atau lihat dikehidupan mereka. Pembelajaran 

tersebut sesuai dengan pendapat Samatowo (2010:3) yang menjelaskan IPA 

membahas tentang gejala-gejala alam yang disusun secara sistematis yang 

didasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan yang dilakukan oleh manusia.  

Pembelajaran CTL dengan menggunakan media video pembelajaran 

mempermudah siswa untuk memahami konsep-konsep, fakta-fakta dalam 

memahami materi IPA secara konkret dengan mengkaitkan pengetahuan siswa 

yang sudah dimilikinya dengan melihat tayangan video. Pemahaman siswa yang 

baik terhadap materi berpengaruh pada ranah kognitif siswa. Menurut Sudjana 

(2009:22) ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis dan evaluasi. Sehingga pada pembelajaran yang menerapkan CTL dengan 

media video pembelajaran dan pembelajaran kooperatif mengakibatkan perbedaan 

hasil belajar IPA.  

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh penelitian Afif dkk (2013) yang 

berjudul Pengaruh Model Contextual Teaching and Learning Terhadap Hasil 

Belajar IPA Materi Gaya. Berdasarkan analisis data hasil penelitinya menunjukkan 

bahwa thitung > ttabel (4,575 > 2,000), sehingga Ho ditolak. Hal ini berarti ada 
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perbedaan hasil belajar yang diajar dengan menggunakan model contextual 

teaching and learning dan model konvensional. Penelitian tersebut melihat hasil 

dari thitung dengan ttabel yang sama seperti peneliti lakukan, sehingga pada penelitian 

ini hasil penelitian menunjukkan bahwa thitung > ttabel (2.151 > 2.024), sehingga Ho 

ditolak. Hal ini bahwa ada perbedaan hasil belajar yang diajarkan dengan 

menggunakan model contextual teaching and learning dengan media video 

pembelajaran dengan pembelajaran kooperatif. 

Perbedaan tersebut dikarenakan pembelajaran kooperatif berfokus pada 

penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dan belum memberikan 

pembelajaran IPA sebagai suatu proses penemuan secara ilmiah, berbeda dengan 

pembelajaran CTL dengan media video pembelajaran yang memiliki 7 komponen 

pembelajaran yaitu konstruktivisme, menemukan, bertanya, masyarakat belajar, 

pemodelan, refleksi dan penilaian sebenarnya serta pembelajaran yang dibantu 

dengan penggunaan media pembelajaran yang tepat, sehingga siswa difasilitasi 

dalam mencari, mengolah dan menemukan sendiri pembelajaran yang konkret 

melalui aktivitas siswa dalam mencari, mencoba dan mengalami sendiri. 

4.2.1.3   Hasil Aktivitas Belajar Siswa 

Hasil Aktivitas belajar siswa diperoleh dari jumlah skor aktivitas siswa 

setelah dilakukan proses pembelajaran dengan menerapkan model contextual 

teaching and learning dengan media video pembelajaran. Penilaian siswa 

dilakukan oleh guru kelas V SD N Podorejo 03, supaya dalam menilai sesuai dan 

tepat, karena sudah mengetahui karakteristik kelas V. 
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Sebelum melakukan uji hipotesis, peneliti terlebih dahulu melakukan uji 

normalitas dan linieritas data. Hasil nilai aktivitas menunjukkan data normal dan 

terdapat hubungan linier dengan hasil belajar. Setelah melakukan uji normalitas dan 

linieritas, selanjutnya pengujian hipotesis dengan uji regresi linier sederhana. Hasil 

uji regresi linier sederhana diperoleh signifikansi sebesar 0,001 kurang dari 0,05 

(0,001<0,05), maka Ho ditolak atau Ha diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh aktivitas belajar siswa di kelas eksperimen yang menerapkan model 

contextual teaching and learning dengan media video pembelajaran terhadap hasil 

belajar IPA. Semakin baik aktivitas siswa semakin baik pula hasil belajar siswa. 

Hasil aktivitas siswa selama menerima pembelajaran IPA dengan model 

contextual teaching and learning dengan media video pembelajaran rata – rata 

aktivitas siswa selama pertemuan ke 4, 5 dan 6 yaitu 87,1%. Berdasarkan Kusumah 

& Dwitagama (2012: 154) persentase aktivitas siswa secara keseluruhan termasuk 

dalam kategori sangat baik. Data nilai aktivitas siswa dapat dilihat pada lampiran 

36. Aktivitas siswa di kelas eksperimen berkriteria sangat baik dikarenakan model 

CTL terdapat 7 komponen yang memfasilitasi siswa bekerja secara ilmiah untuk 

mencari, mengamati dan mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata, 

sehingga siswa berperan aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Menurut 

Menurut teori Gestalt (dalam Susanto, 2013: 12) hasil belajar siswa dipengaruhi 

oleh dua hal, siswa itu sendiri dan lingkungan. Hasil belajar dipengaruhi oleh siswa 

meliputi kemampuan berfikir / tingkah laku, intelektual, motifasi, minat dan 

kesiapan siswa. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas siswa 
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berpengaruh  pada hasil belajar dengan ditunjukkan dengan partisipasi atau tingkah 

laku siswa di kelas eksperimen pada pertemuan 4,5 dan 6 sangat baik yaitu 87,1 %.   

 Hasil tersebut juga didukung penelitian tindakan kelas yang dilakukan 

oleh Hadiyanta, Nur (2013) dengan judul Penerapan Model Pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan model CTL dapat 

meningkatkan peran serta belajar siswa dalam pembelajaran PKn, hal itu terlihat 

pada siklus I, skor peran serta belajar siswa sebesar 53,17 %, pada siklus II sebesar 

78,86 %. Peningkatan peran serta siswa ternyata berdampak positif terhadap 

prestasi belajar siswa, pada siklus I, rata-rata hasil tes kognitif sebesar 66,05, pada 

siklus II sebesar 72,85.  

Pada penelitian ini model CTL dengan media video pembelajaran 

memberikan pengaruh pada aktivitas belajar siswa di kelas eksperimen dalam 

proses pembelajarannya. Karena, model CTL dengan media video pembelajaran 

memberikan fasilitas siswa dalam mengamati, mencoba, dan mengalami sendiri. 

Aktivitas siswa berakibat atau berpengaruh pada pada hasil belajar IPA, karena dari 

aktivitas belajar siswa dapat memahami dan mengerti konsep, fakta, prinsip materi 

yang siswa peroleh. Sehingga semakin siswa memahami materi tersebut maka 

semakin baik pula hasil belajar siswa ataupun sebaliknya. 

4.2.3      Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi hasil penelitian adalah keterlibatan hasil penelitian degan 

manfaat yang diharapkan. Implikasi hasil penelitian meliputi implikasi secara 

teoritis, praktis, dan pedagogis. 
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4.2.3.1   Implikasi Teoritis 

Menurut Rusman (2010:190) pembelajaran kontektual sebagai suatu 

model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk 

mencari, mengolah, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat 

konkret (terkait dengan kehidupan nyata). Penggunaan media oleh guru dalam 

proses belajar dapat membantu siswa dalam memahami materi, menurut Hamalik 

(1986) (dalam Arsyad, 2015:19) media pembelajaran dapat membantu siswa 

meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, 

memudahkan penafsiran data dalam mendapatkan informasi serta dapat 

membangkitkan keinginan dan minat belajar siswa. Piaget (Rifa’i dan Anni, 

2012:35) menjelaskan bahwa tahap perkembangan kognitif siswa pada usia 7-11 

tahun masih pada kondisi oprasional kongkrit.  

Sesuai dengan teori tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa model 

contextual teaching and learning dengan media video pembelajaran mampu 

memberikan pembelajaran IPA secara ilmiah, siswa aktif dalam pembelajaran serta 

membantu siswa mengkontruksi pemehaman sendiri terhadap materi IPA dengan 

hasil aktivitas siswa bekriteria sangat baik yaitu 87,1%. Aktivitas siswa juga 

memiliki pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai sumber referensi serta pendukung teori penelitian selanjutnya 

yang mengkaji tentang model contextual teaching and learning dengan media video 

pembelajaran. 

 

 



96 

 

 
 

4.5.3.2   Implikasi Praktis 

Implikasi praktis diartikan sebagai keterlibatan hasil penelitian terhadap 

pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Pengaruh model contextual teaching and 

learning dengan media video pembelajaran dapat memberikan alternatif kepada 

guru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, partisipatif dan 

mendapatkan hasil yang optimal. Model pembelajaran tersebut memfasillitasi siswa 

dalam bekerja secara ilmiah, mengkontruksi pemahaman secara mandiri melalui 

pengalaman belajar yang berhubungan dengan dunia nyata atau kehidupan sehari-

hari siswa. Hasil belajar yang diperoleh siswa juga lebih optimal karena siswa 

dalam belajar lebih mudah menyerap materi yang didapat karena siswa 

mengkontruksi dan memahami sendiri materi tersebut bukan dengan cara 

menghafal.  

4.2.3.3   Implikasi Pedagogis 

Implikasi pedagogis dapat diartikan sebagai keterlibatan hasil penelitian 

dengan gambaran umum pengaruh model contextual teaching and learning dengan 

media video pembelajaran terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SD Gugus 

Wijaya Kusuma. Meskipun dalam penelitian ini peneliti telah mengontrol variabel, 

namun pengaruh model pembelajaran tersebut tetap dipengaruhi oleh beberapa 

faktor baik dari dalam maupun luar. Menurut Rifa’i dan Anni (2012:80) faktor yang 

berasal dari dalam atau internal mencakup kondisi fisik, seperti kesehatan organ 

tubuh, kondisi psikis, kemampuan intelektual, emosional, dan kondisi sosial.  

Secara umum siswa kelas V yang berada di Gugus Wijaya Kusuma memiliki 

kesehatan yang baik tidak ada cacat tubuh, kemampuan intelektual yang tidak 
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tepaut jauh dan siap menerima pembelajaran, hal itu tersebut diperkuat dengan uji 

homogenitas nilai UAS IPA semester satu yang menunjukkan bahwa populasi 

bersifat homogen. Perbedaan perhatian, minat, motivasi, kematangan dan kesiapan 

sedikit mempengaruhi hasil belajar IPA. Sedangkan faktor dari luar atau eksternal 

menurut Rifa’i dan Anni (2012:81) meliputi seperti variasi dan tingkat kesulitan 

materi belajar (stimulus) yang dipelajari (direspon), tempat belajar, iklim, suasana 

lingkungan dan budaya masyarakat. Perbedaan suasana lingkungan sekolah dan 

tempat belajar sedikit mempengaruhi hasil belajar siswa.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1   SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa   

model Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan media video pembelajaran 

berpengaruh pada hasil belajar IPA siswa kelas V SD Gugus Wijaya Kusuma 

Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Pengaruh pada hasil belajar ditandai dengan 

adanya perbedaan hasil belajar di kelas eksperimen dan kelas kontrol serta aktivitas 

belajar siswa di kelas eksperimen berpengaruh terhadap hasil belajar. 

1) Ada perbedaan hasil belajar IPA antara kelas eksperimen yang menerapkan 

model contextual teaching and learning dengan media video pembelajaran 

dibandingkan dengan kelas kontrol. Berdasarkan hasil uji t-test dengan 

menggunakan independent samples t-test, hipotesis menunjukkan bahwa 

nilai sig (2-tailed) = 0,038 (0,038 < 0,05), maka sesuai dasar pengambilan 

keputusan dalam uji independent samples t-test maka rata-rata nilai hasil 

belajar siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol terdapat perbedaan yang 

signifikan, hal ini menunjukkan Ho ditolak atau Ha diterima. 

2) Ada pengaruh aktivitas belajar siswa di kelas eksperimen yang 

menerapakan model contextual teaching and learning dengan media video 

pembelajaran terhadap hasil belajar IPA. Berdasarkan hasil uji regresi linier  
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sederhana, hipotesis menunjukkan bahwa nilai signifikan aktivitas yaitu  

0,001 (0,001 < 0,05), maka sesuai dasar pengambilan keputusan dalam uji 

regresi linier sederhana maka ada pengaruh aktivitas dengan hasil belajar di 

kelas eksperimen yang signifikan, hal ini menunjukkan Ho ditolak atau Ha 

diterima. 

Berdasarkan simpulan tersebut, maka model contextual teaching and 

learning dengan media berpengaruh video pembelajaran pada hasil belajar IPA 

siswa kelas V SD Gugus Wijaya Kusuma Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. 

 

5.2     SARAN 

   Saran peneliti berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai 

berikut:  

1)  Hendaknya model contextual teaching and learning dengan media video 

pembelajaran diterapkan dan dijadikan alternatif proses pembelajaran IPA 

di sekolah karena berpengaruh positif pada hasil belajar siswa. 

2)  Penerapan model contextual teaching and learning dengan media video 

pembelajaran dapat diterapkan oleh guru untuk menciptakan pembelajaran 

yang aktif, dengan memfasilitasi siswa dalam bekerja secara ilmiah, 

mengkontruksi pemahaman secara mandiri melalui pengalaman belajar 

yang berhubungan dengan dunia nyata atau kehidupan sehari-hari siswa. 

 

 



 

100 
 

 

Daftar Pustaka 

Afif, Tifa Nasrul. Slamet. Matsuri. 2013. Pengaruh Model Contextual Teaching 

and Learning Terhadap Hasil Belajar IPA Materi Gaya. Jurnal Didaktika 

Dwija Indria (SOLO). Vol. 1, No. 5, Hlm. 1-5. 

Arikunto, Suharsimi. 2013. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi 

Aksara. 

Arsyad, Azhar. 2015. Media Pembelajaran. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

Asyhar,H.Rayandra. 2012. Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran.Jakarta: 

Referensi.  

Azwar, Saifuddin. 2014. Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. Standar Isi untuk Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah. Jakarta. 

Hadiyanta, Nur. 2013. Penerapan Model Pembelajaran Contextual Teaching And 

Learning (CTL) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn. Jurnal 

Kependidikan, Vol. 43, No.1, Hlm 32-38. 

Hamdani. 2011. Strategi Belajar Mengajar. Bandung: Pustaka Setia 

Haryono. 2013. Pmbelajaran IPA yang Menarik dan Mengasikkan :Teori dan 

Aplikasi PAIKEM. Yogyakarta: Kepel Press. 

Helminsyah & Answar Husein. 2014. Pengaruh Pembelajaran CTL Dalam 

Meningkatkan Ketuntasan Prestasi Belajar IPA Pada Siswa Kelas V SD 

Negeri 8 Banda Aceh. Jurnal Tunas Bangsa. Vol.1, No. 2, Hlm. 70-86. 

Jamaludin, M.Iqbal dan I Gusti Putu Asto B. 2015. Pengaruh Model Pembelajaran 

CTL (Contextual Teaching And Learning ) Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Pada Kompetensi Dasar Menerapkan Macam-Macam Gerbang Dasar 

Rangkaian Logika Di SMK Negeri 7 Surabaya. Jurnal Pendidikan Teknik 

Elektro, Vol. 04, No.01, Hlm 73-79. 

Kadir. 2015. Statistika Terapan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

Komalasari, Kokom. 2010. Pembelajaran Kontekstual: Konsep dan Aplikasi. 

Bandung: Refika Aditama. 



 

101 
 

 

Komalasari, Kokom. 2012. The Effect Of Contextual Learning in Civic Education 

on Students’ Civic Skills. Internasional Journal for Educational Studies. 

Kusumah, Wijiya & Dedi Dwitagama. 2012. Mengenal Penelitian Tindakan Kelas. 

Jakarta: PT Indeks. 

Mauke, Misrun. I Wayan Sadia. I Wayan Suastra. 2013. Pengaruh Model 

Contextual Teaching and Learning Terhadap Pemahaman Konsep dan 

Kemampuan Pemecahan Masalah dalam Pembelajaran IPA-Fisika di MTs 

Negeri Negara. e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan 

Ganesha Program Studi IPA. Vol. 1 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. 

Permendiknas. 2006. Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan 

Pendidikan Dasar SD/ MI. Jakarta: Cipta Jaya. 

Poerwanti, Endang dkk. 2008. Asesmen Pembelajaran SD. Direktorat Jendral 

Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 

 

Prastowo, Andi. 2013. Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif. Jogjakarta: 

DIVA Press. 

 

Priyatno, Duwi. 2010. Paham Analisis Statistik Data dengan SPSS. Yogyakarta:  

Media Kom. 

 

Purwadi. Sarwiji Suwandi. Budiyono. Slamet. 2013. The Effect of the Contextual, 

the Problem-Based, and the Group Investigation Learning Models on the 

Short Story Appreciation Ability Viewed from the Verbal Linguistic 

Intelligences. Journal of Education and Practice. Vol. 4, No. 12, Hlm. 90-103. 

Putra, Sitiatava Rizema. 2013. Desain Belajar Mengajar Kreatif Berbasis SAINS. 

Yogyakarta: DIVA Press. 

Rifa’i, Achmad & Catharina Tri Anni. 2012. Psikologi Pendidikan. Semarang: 

UNNES PRESS. 

Rigiyanita, Apriana Indi. Haryono. Dan Suryadi Budi Utomo. 2013. Efektivitas 

Model Pembelajaran  Contextual Teaching and Learning Disertai Dengan 

Kegiatan Demontrasi Terhadap Prestasi Belajar Asam, Basa, dan Garam. 

Jurnal Pendidikan Kima (JPK). Vol. 2, No. 2, Hlm. 50-55. 

Ruseffendi. 2005. Dasar-Dasar Penelitian Pendidikan Dan Bidang Non-Eksakta 

Lainya. Semarang: IKIP Semarang Press. 



 

102 
 

 

Rusman. 2010. Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme 

Guru. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

Samatowa, Usman. 2010. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. Jakarta: Indeks 

Sardiman, M.A. 2014. Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar. Jakarta: 

Rajawali Pers. 

Shoimin, Aris. 2014. 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013. 

Yogyakarta: AR-RUZZ Media. 

Slameto. 2013. Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi.Jakarta: Rineka 

Cipta 

Sudatha, I Gde Wawan & I Made Tegeh.2015. Desain Multimedia Pembelajaran. 

Yogyakarta:Media Akademi.  

Sudjana, Nana. 2009. Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 

Sugiarti dan Patta Bundu. 2014. Contextual Chemistry Model Besed Learning 

Environment (PKKBL) To Improve Student Learning Outcomes And 

Academic Honesty For Junior HigH Scholl. Journal of Education and 

Practice. Vol.5, No.2. 

Sugiyono. 2012. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta 

                 . 2015. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta 

Susanto, Ahmad. 2013. Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar. Jakarta: 

Kencana  

Triyanto. 2007. Model Pembelajaran Terpadu Dalam Teori dan Praktek.Jakarta: 

Prestasi Pustaka 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 2003.   

Wati, Nila Merdeka. 2015. Pengaruh Penerapan Model Contextual Teaching and 

Learning Terhadap Motivasi Belajar IPA Siswa Kelas V SD Negeri 1 

Kebondalem Lor. Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Edisi 11, Hlm. 1-8 

Wisudawati, Asih Widi & Eka Sulistyowati. 2014. Metodologi Pembelajaran IPA. 

Jakarta: Bumi Aksara.



103 
  

 

LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Nilai Ujian Akhir Semester 1 Kelas V SD Negeri Podorejo 01  

 Tahun Ajaran 2015/2016 Mata Pelajaran IPA dengan KKM: 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Kode Nilai 

1 P01-01 49 

2 P01-02 46 

3 P01-03 56 

4 P01-04 56 

5 P01-05 44 

6 P01-06 47 

7 P01-07 67 

8 P01-08 70 

9 P01-09 64 

10 P01-10 47 

11 P01-11 79 

12 P01-12 79 

13 P01-13 69 

14 P01-14 76 

15 P01-15 63 

16 P01-16 67 

17 P01-17 50 

18 P01-18 76 

19 P01-19 57 
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Nilai Ujian Akhir Semester 1 Kelas V SD Negeri Podorejo 02   

Tahun Ajaran 2015/2016 Mata Pelajaran IPA dengan KKM: 66 

 

 

 

 

 

 

 

No Kode Nilai No Kode Nilai 

1 P02-01 73 21 P02-21 77 

2 P02-02 74 22 P02-22 71 

3 P02-03 79 23 P02-23 63 

4 P02-04 78 24 P02-24 75 

5 P02-05 84 25 P02-25 61 

6 P02-06 62 26 P02-26 79 

7 P02-07 75 27 P02-27 87 

8 P02-08 72 28 P02-28 72 

9 P02-09 81 29 P02-29 68 

10 P02-10 60 30 P02-30 80 

11 P02-11 83 31 P02-31 63 

12 P02-12 69 32 P02-32 70 

13 P02-13 64 33 P02-33 75 

14 P02-14 60 34 P02-34 61 

15 P02-15 77 35 P02-35 81 

16 P02-16 75 36 P02-36 81 

17 P02-17 83 37 P02-37 75 

18 P02-18 61 38 P02-38 76 

19 P02-19 82    

20 P02-20 60    
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Nilai Ujian Akhir Semester 1 Kelas V SD Negeri Podorejo 03 

Tahun Ajaran 2015/2016 Mata Pelajaran IPA dengan KKM: 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Kode Nilai 

1 P03-01 60 

2 P03-02 68 

3 P03-03 74 

4 P03-04 60 

5 P03-05 57 

6 P03-06 67 

7 P03-07 60 

8 P03-08 44 

9 P03-09 84 

10 P03-10 60 

11 P03-11 70 

12 P03-12 65 

13 P03-13 60 

14 P03-14 47 

15 P03-15 71 

16 P03-16 79 

17 P03-17 76 

18 P03-18 60 

19 P03-19 75 

20 P03-20 50 

21 P03-21 63 
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Nilai Ujian Akhir Semester 1 Kelas V SD Negeri Bringin 01  

Tahun Ajaran 2015/2016 Mata Pelajaran IPA dengan KKM: 65 

 

 

 

 

 

 

 

No Kode Nilai No Kode Nilai 

1 B01-01 69 21 B01-21 91 

2 B01-02 70 22 B01-22 71 

3 B01-03 70 23 B01-23 71 

4 B01-04 60 24 B01-24 74 

5 B01-05 60 25 B01-25 67 

6 B01-06 63 26 B01-26 83 

7 B01-07 91 27 B01-27 77 

8 B01-08 80 28 B01-28 80 

9 B01-09 80 29 B01-29 73 

10 B01-10 81 30 B01-30 76 

11 B01-11 57 31 B01-31 70 

12 B01-12 70 32 B01-32 64 

13 B01-13 83 33 B01-33 84 

14 B01-14 67 34 B01-34 67 

15 B01-15 91 35 B01-35 74 

16 B01-16 81 36 B01-36 77 

17 B01-17 63 37 B01-37 77 

18 B01-18 63 38 B01-38 67 

19 B01-19 81 39 B01-39 84 

20 B01-20 69    



107 
  

 

Nilai Ujian Akhir Semester 1 Kelas V SD Negeri Bringin 02  

Tahun Ajaran 2015/2016 Mata Pelajaran IPA dengan KKM: 61 

 

 

 

 

 

 

 

No Kode Nilai No Kode Nilai 

1 B02-01 66 21 B02-21 60 

2 B02-02 66 22 B02-22 59 

3 B02-03 83 23 B02-23 73 

4 B02-04 59 24 B02-24 80 

5 B02-05 54 25 B02-25 84 

6 B02-06 69 26 B02-26 81 

7 B02-07 86 27 B02-27 60 

8 B02-08 73 28 B02-28 61 

9 B02-09 66 29 B02-29 57 

10 B02-10 73 30 B02-30 77 

11 B02-11 60 31 B02-31 73 

12 B02-12 90 32 B02-32 86 

13 B02-13 67 33 B02-33 70 

14 B02-14 84 34 B02-34 60 

15 B02-15 84 35 B02-35 40 

16 B02-16 79    

17 B02-17 67    

18 B02-18 83    

19 B02-19 61    

20 B02-20 70    
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Nilai Ujian Akhir Semester 1 Kelas V SD Negeri Ngaliyan 05  

Tahun Ajaran 2015/2016 Mata Pelajaran IPA dengan KKM: 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Kode Nilai No Kode Nilai 

1 N05-01 70 21 N05-21 77 

2 N05-02 64 22 N05-22 87 

3 N05-03 70 23 N05-23 47 

4 N05-04 61 24 N05-24 71 

5 N05-05 77 25 N05-25 71 

6 N05-06 71 26 N05-26 71 

7 N05-07 80    

8 N05-08 64    

9 N05-09 91    

10 N05-10 94    

11 N05-11 87    

12 N05-12 93    

13 N05-13 60    

14 N05-14 84    

15 N05-15 63    

16 N05-16 81    

17 N05-17 84    

18 N05-18 70    

19 N05-19 80    

20 N05-20 70    
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Nilai Ujian Akhir Semester 1 Kelas V SD Negeri Wates 02  

Tahun Ajaran 2015/2016 Mata Pelajaran IPA dengan KKM: 61 

 

 

 

 

 

 

 

No Kode Nilai No Kode Nilai 

1 W02-01 67 21 W02-21 60 

2 W02-02 60 22 W02-22 65 

3 W02-03 83    

4 W02-04 75    

5 W02-05 50    

6 W02-06 60    

7 W02-07 61    

8 W02-08 60    

9 W02-09 80    

10 W02-10 70    

11 W02-11 85    

12 W02-12 73    

13 W02-13 70    

14 W02-14 73    

15 W02-15 63    

16 W02-16 60    

17 W02-17 70    

18 W02-18 90    

19 W02-19 60    

20 W02-20 60    
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Lampiran 2 

Uji Normalitas Hasil Ujian Akhir Semester 1  

di 7 SD Gugus Wijaya Kusuma 

Hipotesis : 

Ho : data berdistribusi normal. 

H1 : data berdistribusi tidak normal 

Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini adalah 𝛼 = 0,05 

Kriteria : 

Jika nilai Sig (2-tailed) > 0,05 maka Ho diterima. 

Jika nilai Sig (2-tailed) < 0,05 maka Ho ditolak. 

Hasil Analisis 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Podorejo

_01 

Podorejo

_02 

Podorejo

_03 

Bringin

_01 

Bringin

_02 

Wates

_02 

Ngaliyan

_05 

N 19 38 21 39 35 22 26 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 61.16 72.82 64.29 73.74 70.31 67.95 74.54 

Std. 

Deviation 
11.936 8.043 10.321 8.864 11.399 10.021 11.374 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .141 .133 .148 .109 .107 .168 .161 

Positive .141 .127 .137 .109 .107 .165 .161 

Negative -.109 -.133 -.148 -.093 -.096 -.168 -.114 

Kolmogorov-Smirnov Z .614 .822 .681 .679 .635 .789 .819 

Asymp. Sig. (2-tailed) .845 .509 .743 .746 .815 .562 .514 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa: 

1) Nilai UAS pada 7 SD di Gugus Wijaya Kusuma menunjukkan nilai Sig (2-

tailed)= 0,845; 0,509; 0,743; 0,746; 0,815; 0,562; 0,514. Sig (2-tailed) > 

0,05, maka Ho diterima. Jadi data nilai UAS di 7 SD berdistribusi normal.  
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Lampiran 3 

Uji Homogenitas Hasil Ujian Akhir Semester 1  

di 7 SD Gugus Wijaya Kusuma 

Hipotesis : 

Ho :  σ1 = σ2  (varians homogen) 

H1 :  σ1 ≠ σ2  (varians tidak homogen) 

Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini adalah 𝛼 = 0,05 

Kriteria : 

Jika nilai Sig > 0,05 maka Ho diterima. 

Jika nilai Sig < 0,05 maka Ho ditolak. 

Hasil Analisis 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai_UAS 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.515 6 193 .175 

 

 

Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa: 

Nilai Sig = 0,175 atau Sig > 0,05, maka Ho diterima. Jadi 7 SD di Gugus Wijaya 

Kusuma mempunyai varians yang sama/ homogen  
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Lampiran 4 

SILABUS 

Nama Sekolah : …………………………….. 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V/2 

Standar Kompetensi : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

7.4 Mendeskripsikan 

proses daur air dan 

kegiatan manusia 

yang dapat 

memperngaruhinya. 

 

7.5 Mendeskripsikan 

perlunya 

penghematan air. 

Daur Air 

 

Menghemat 

Air 

 

1. Menjelaskan 

pentingnya air. 

2. Mendeskripsikan 

pengertian daur air. 

3. Menggambarkan 

proses daur air 

dengan menggunakan 

diagram atau gambar 

4. Mengidentifikasi 

kegiatan manusia 

yang dapat 

mepengaruhi daur air. 

5. Menyebutkan 

pentingnya 

menghemat air. 

1. Menjelaskan pentingnya air 

2. Menyebutkan manfaat air 

3. Mendiskripsikan pengertian 

daur air 

4. Menggambarkan proses daur 

air dengan menggunakan 

diagram atau gambar. 

5. Menyebutkan tahapan-tahapan 

proses daur air 

6. Mengidentifikasi kegiatan 

manusia yang dapat 

mempengaruhi daur air 

7. Menyebutkan bencana alam 

akibat terganggunya daur air 

8. Menyebutkan kegiatan 

manusia dalam menghemat air 

9. Melakukan pembiasaan cara 

menghemat air 

- Pengamatan 

- Tes tulis 

  

12 JP 

 

Buku 

Sains 

untuk 

SD 

Kelas V 
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Lampiran 5 

 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

  

Satuan Pendidikan : …………………...     

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam      

Materi   : Daur Air 

Kelas/Semester : V/2        

Standar Kompetensi : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

 

 

Kompetensi Dasar Indikator Indikator Soal 
Bentuk 

Soal 

Jenjang Kemampuan JB

S C1 C2 C3 C4 C5 

7.4  Mendeskripsikan 

prosedur daur air dan 

kegiatan manusia yang 

dapat 

mempengaruhinya. 

 

 

 

 

 

 Menjelaskan 

pentingnya air. 

 Menyebutkan 

manfaat air 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Siswa dapat menunjukkan pentingnya air untuk 

kebutuhan hidup manusia. 
PG 

1 

2 
 

   
2 

2. Siswa dapat menyebutkan manfaat air dalam rumah 

tangga. 
PG 

3 

4 
 

   
2 

3. Siswa dapat mengkategorikan manfaat air dalam 

bidang pertanian. 
PG  

5 

6 

   
2 

4. Siswa dapat mengkategorikan manfaat air dalam 

bidang olahraga. 
PG  

7 

8 

   
2 

5. Siswa dapat menjelaskan daur air 
PG  

9 

10 

   
2 

113 
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 Mendiskripsikan 

pengertian daur air 

 Menggambarkan 

proses daur air 

dengan 

menggunakan 

diagram atau 

gambar. 

 Menyebutkan 

tahapan-tahapan 

proses daur air 

6. Siswa dapat mengurutkan tahapan proses daur air. 
PG   

11 

12 

  
2 

7. Siswa dapat menentukan tahap proses daur air 

 
PG   

 13 

 14 

  
2 

8.  Siswa dapat menjelaskan tahapan pada proses daur 

air 
  

15 

16 
 

  
2 

9. Empat tahapan proses daur air, siswa dapat memilih 

tahapan proses daur air 
PG   

 17 

18 

 
2 

10. Siswa dapat memperkirakan proses terjadinya 

hujan. 
PG  

19 

20 

   
2 

11. Siswa dapat memperkirakan perubahan pada uap 

air  
PG  

21 

22 

   
2 

 Mengidentifikasi 

kegiatan manusia 

yang dapat 

mempengaruhi daur 

air. 

 Menyebutkan 

bencana alam akibat 

terganggunya daur 

air 

12. Siswa dapat menyebutkan kegaiatan manusia yang 

berdampak positif terhadap daur air di bumi. 
PG 

23 

24 
 

   
2 

13. Siswa dapat menyebutkan kegiatan manusia yang 

mengganggu daur air. 
PG 

25 

 26 
 

   
2 

14. Siswa dapat menganalisis penyebab daur air 

terganggu. 
PG   

 27 

 28 

 
2 

15. Siswa dapat memilih bencana alam akibat 

terganggunya daur air.  
PG   

  29 

30 
2 

114 
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7.5 Mendeskripsikan 

perlunya penghematan 

air. 

 Menyebutkan 

kegiatan manusia 

dalam menghemat 

air 

 Melakukan 

pembiasaan cara 

menghemat air 

 

16. Siswa dapat menyebutkan salah satu contoh 

penggunaan air sesuai dengan kebutuhan 
PG 

31 

 32 
 

   
2 

17. Siswa dapat menganalisis bencana akibat tindakan 

manusia yang tidak menghemat air. 
PG   

 33 

34 

 
2 

18. Siswa dapat memilih salah satu contoh tindakan 

penghematan air. 
PG   

 35 

36 

 
2 

19. Siswa dapat mencontohkan kegiatan penghematan 

air. 
PG  

37 

  38 

   
2 

20. Siswa dapat menjelaskan peran serta dalam 

menghemat air. 
PG  

39 

40 
 

  
2 

JUMLAH 12 14 6 6 2 40 

 

Keterangan : 

C1 = Pengetahuan 

C2 = Pemahaman 

C3 = Penerapan 

C4       = Menganalisis 

C5       = Mengevaluasi 

JBS = Jumlah Butir Soal

115 
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Lampiran 6 

SOAL UJI COBA 

 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester  : V/2 

Waktu   : 40 menit 

 

 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang 

paling benar! 

1. Perhatikan gambar di bawah ini! 

          

 

 

 

 

            (1)                         (2)                             (3)                        (4) 

Gambar di atas menunjukkan bahwa manusia hidup selalu membutuhkan …. 

a. minum     c.  mandi 

b. air      d.  mencuci 

2. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti minum, memasak, mandi, 

dan mencuci memanfaatkan …. 

a. gelas      c.   air 

b. sabun      d.   api 

3. Perhatikan gambar di bawah ini! 
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Kegiatan di atas merupakan salah satu kegiatan yang memanfaatkan air untuk 

kebutuhan …. 

a. olah raga     c.   rumah tangga 

b. pertanian     d.   rutin        

4. Di bawah ini yang termasuk manfaat air bagi manusia untuk kebutuhan rumah 

tangga adalah …. 

a. mencuci     c.   menggosok gigi 

b. mandi      d.   minum 

5. Dalam bidang pertanian, air dimanfaatkan oleh para petani untuk …. 

a. terasering     c.    irigasi   

b. penghijauan     d.   reboisasi 

6. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

Gambar di atas merupakan kegiatan yang menunjukkan pentingnya air bagi …. 

a. perairan     c.   perternakan 

b. pertanian     d.   perikanan 

7. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan manfaat air dalam bidang …. 

a. perairan     c.   perikanan    

b. olah raga     d.   perternakan  
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8. Dalam bidang olah raga, air dimanfaatkan manusia untuk…. 

a. aerobik     c.   senam lantai 

b. voli pantai     d.   selancar 

9. Air di bumi tidak pernah habis walaupun terus-menerus digunakan oleh 

manusia. Hal ini disebabkan air mengalami ... 

a. pengurangan     c. pencampuran 

b. penambahan     d. perputaran 

10. Sirkulasi air secara terus-menerus dan berulang-ulang dari bumi ke atmosfer 

kembali lagi ke bumi disebut sebagai .... 

a. penguapan air     c. pengembunan 

b. peresapan air     d. daur air 

11. Proses siklus daur air memiliki tahapan yang tepat dan runtut dibawah ini 

adalah…  

a. air - uap air - awan - peresapan - hujan  

b. uap air - air - peresapan - hujan - awan 

c. air - uap air - awan - hujan - peresapan 

d. uap air - awan - air - hujan – peresapan 

12. Perhatikan tahapan di bawah ini! 

1) Pengembunan 

2) Hujan  

3) Penguapan 

4) Peresapan 

Urutan tahapan proses daur air yang benar dan runtut adalah …. 

a. 1-3-2-4     c.   3-1-4-2 

b. 1-3-4-2     d.   3-1-2-4 

13. Perhatikan gambar bagan daur air di bawah ini! 

 

 

 

 
AIR 

UAP AIR AWAN 

HUJAN 

2 

3 

4 

1 
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Angka 2 pada bagan di atas menunjukkan terjadinya perubahan air yang lama-

kelamaan akan berubah menjadi uap air. Proses ini disebut …. 

a. pengembunan     c.   pembekuan 

b. pengendapan     d.   penguapan 

14. Perhatikan bagan daur air di bawah ini! 

 

 

 

 

 

Pada bagan di atas, proses kondensasi ditunjukkan pada nomor …. 

a. 3      c.   2 

b. 1      d.   4 

15. Proses evaporasi pada daur air adalah…….. 

a. proses pengembunan yang merubah air menjadi titik-titik air 

b. proses pengembunan yang merubah air menjadi membeku  

c. proses penguapan yang meubah air menjadi es 

d. proses penguapan yang merubah air menjadi uap air  

16. Proses infiltrasi pada daur air adalah…… 

a. proses masuknya air ke dalam tanah  

b. proses masuknya udara ke dalam tanah 

c. proses pembentukan awan 

d. proses pembentukan salju 

17. Perhatikan proses daur air di bawah ini !  

1) Evaporasi 

2) Kondensasi 

3) Presipitasi 

4) Infiltrasi 

Tahapan proses daur air saat terjadinya proses meresapnya / masuknya air ke 

dalam tanah ditunjukkan pada nomor …. 

a. 4      c. 2 

b. 3      d. 1 

AIR 

UAP AIR AWAN 

HUJAN 

2 

3 

4 

1 
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18. Tahapan proses daur air saat terjadinya proses turunya hujan yang dibantu oleh 

angin dinamakan…. 

a. evaporasi      c.   presipitasi 

b. kondensasi      d.   infiltrasi 

19. Awan merupakan kumpulan uap air yang lama-kelamaan akan berubah 

menjadi …. 

a. salju      c.   kabut 

b. angin      d.   hujan 

20. Uap air yang mengalami pendinginan akan berubah menjadi air. Air ini akan 

berkumpul di angkasa kemudian turun menjadi …. 

a. kabut      c.   pelangi 

b. hujan      d.   angin 

21. Perhatikan gambar di bawah ini !   

 

 

 

  

           

 

 

 

       Bagian yang bertanda ” X “ pada gambar, jika naik ke udara akan membentuk 

. . . . 

a. awan      c. angin  

b. pelangi     d. kabut 

22. Proses penguapan akan naik ke atas menjadi …. 

a. kabut      c.   awan 

b. pelangi     d.   hilang 

 

 

 

X 
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23. Kegiatan yang dapat menjaga kelangsungan daur air adalah…. 

a. pengaspalan jalan di setiap pemukiman di seluruh desa agar  lingkungan 

lebih   

tertata rapi  

b. penanaman hutan kembali agar air hujan terserap oleh akar sehingga air 

meresap ke dalam tanah  

c. perawatan waduk  sebagai penampungan air dengan cara dibuat bangunan   

rumah agar kebutuhan air di desa terpenuhi 

d. pembangunan rumah di wilayah peresapan air untuk pemukiman warga 

24. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

Gambar di atas merupakan salah satu contoh kegiatan manusia yang dapat …. 

a. menjadikan hutan terbakar   

b. memelihara daur air 

c. menyelamatkan hewan atau satwa 

d. menjadikan tanah subur 

25. Perhatikan pernyataan berikut ini! 

1) Melakukan pembakaran hutan untuk diambil kayunya 

2) Melakukan penanaman pada hutan-hutan yang gundul. 

3) Menanami lahan kosong dengan tumbuh-tumbuhan 

4) Membangun gedung-gedung bertingkat di lahan peresapan air 

Tindakan manusia yang mengganggu daur air ditunjukkan pada nomor …. 

a. 1 dan 3     c.   2 dan 3 

b. 1 dan 4     d.   3 dan 4 

26. Perhatikan pernyataan berikut ini! 

1) Membuang sampah sembarangan 

2) Menutup permukaan tanah dengan paving blok 

3) Mengadakan reboisasi pada lahan kosong 
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4) Mengubah daerah peresapan menjadi tempat bangunan 

5) Membuat taman-taman kota 

Kegiatan yang berdampak negatif terhadap daur air terdapat pada nomor…. 

a. 1, 2, dan 4 

b. 1, 4, dan 3 

c. 2, 3, dan 4 

d. 3, 4, dan 5 

27. Penutupan tanah dengan aspal atau beton dapat mempengaruhi daur air di 

alam, karena… 

a.  mengakibatkan sungai-sunagi dan danau menjadi kering 

b. menurunya proses penguapan yang menjadi titik-titik air di awan 

c. menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah  

d. memperlancar jalanya air menjadi awan 

28. Perhatikan kegiatan manusia di bawah ini!  

1) mencegah terjadinya pembakaran hutan 

2) menanami pohon pada hutan yang gundul 

3) membuang limbah industri di sungai 

4) menanami lahan kosong dengan tumbuhan 

Kegiatan manusia yang dapat memelihara proses daur air, kecuali…. 

a. 1      c. 3 

b. 2      d. 4 

29. Perhatikan bencana yang sering terjadi di Indonesia 

1) Putting beliung  4) Gempa bumi 

2) Tanah longsor    5) Banjir 

       3) Gunung meletus  6) Stunami 

Bencana alam yang diakibatkan oleh terganggunya proses daur air ditunjukkan 

pada nomor …. 

a. 2 dan 5     c.   1 dan 4 

b. 2 dan 6     d.   4 dan 3 
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30. Bencana alam yang diakibat oleh ulah manusia yang menyebabkan 

terganggunya daur air adalah …. 

a. tornado     c.   gunung meletus 

b. tsunami     d.   banjir 

31. Kegiatan manusia yang menggunakan air sesuai dengan kebutuhan adalah …. 

a. membersihkan kaca dengan banyak air 

b. menguras kolam ikan setiap hari 

c. mandi menggunakan air secukupnya 

d. menggunakan air untuk bermain-main  

32. Salah satu contoh penggunaan air sesuai dengan kebutuhan adalah …. 

a. mencuci kendaraan yang masih bersih 

b. menyiram tanaman dengan banyak air 

c. menutup kran air setelah digunakan 

d. menggunakan air untuk bermain-main  

33. Secara teori, sebenarnya air di permukaan bumi tidak akan habis. Akan tetapi, 

mengapa akhir-akhir ini sering terjadi kekeringan, dikarenakan… 

a. asap kendaraan bermotor  

b. daerah resapan air dirubah menjadi perumahan 

c. meingkatnya gas CO2 

d. penggunaan kendaraan bermontor meningkat 

34. Tindakan manusia yang menggunakan air secara terus menerus dan tidak 

berperilaku hemat, akan mengakibatkan terjadinya…  

a. dehidrasi     c.  kelaparan 

b. banjir      d.  kekeringan 

35. Perhatikan tabel di bawah ini ! 

No Kegiatan Manusia 

1) Mencuci kendaraan ketika masih bersih 

2) Menggosok gigi dengan air secukupnya 

3) Menyiram bunga dengan air yang berlebihan 

4) Mengepel lantai yang bersih setiap pagi 
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Salah satu contoh kegiatan manusia dalam menghemat air ditunjukkan pada 

nomor …. 

a. 1      c. 3 

       b. 2      d. 4 

36. Kegiatan manusia salah satunya ialah menyiram bunga dengan menggunakan 

air bekas cucian beras merupakan prilaku manusia dalam… 

a. memboroskan air 

b. menghemat energi 

c. memberi nutrisi tumbuhan 

d. menghemat air 

37. Pada saat mencuci kendaraan bermontor, sebaiknya kita menggunakan air …. 

a. secara berlebihan 

b. sebanyak-banyaknya 

c. sesuai kebutuhan 

d. sedikit demi sedikit 

38. Jika kamu melihat kran air membuka dan tidak digunakan, sehingga air 

mengalir secara terus menerus, apa yang kamu lakukan.... 

a. pura-pura tidak tahu    c.   acuh tak acuh 

b. membiarkanya    d.   menutupnya 

39. Melakukan tindakan menghemat air dalam kehidupan sehari-hari, berarti kita 

turut berperan dalam …. 

a. mendatangkan bencana   c.   mengganggu daur air 

b. memelihara sumber air   d.   menghemat biaya 

40. Menjaga kelestarian hutan dan melakukan penghematan air merupakan usaha 

manusia dalam…. 

a. mengganggu daur air    c.   memelihara sumber air 

b. mendatangkan bencana   d.   mencemari sumber air 
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Lampiran 7 

Kunci Jawaban Soal Uji Coba 

NO JAWABAN SKOR NO JAWABAN SKOR 

1. B 1 21 A 1 

2. C 1 22 C 1 

3. C 1 23 B 1 

4. A 1 24 B 1 

5. C 1 25 B 1 

6. B 1 26 A 1 

7. B 1 27 C 1 

8. D 1 28 C 1 

9. D 1 29 A 1 

10. D 1 30 D 1 

11. C 1 31 C 1 

12. D 1 32 C 1 

13. D 1 33 B 1 

14. A 1 34 D 1 

15. D 1 35 B 1 

16. A 1 36 D 1 

17. A 1 37 C 1 

18. C 1 38 D 1 

19. D 1 39 B 1 

20. B 1 40 C 1 
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 Lampiran 8      Uji Validitas Soal Uji Coba 

 

No. 
Kode 

Responden 

Nomor Butir Soal 

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

1 UC-01 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2 UC-02 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

3 UC-03 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

4 UC-04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

5 UC-05 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 

6 UC-06 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 UC-07 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

8 UC-08 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

9 UC-09 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 

10 UC-10 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

11 UC-11 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

12 UC-12 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 UC-13 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

14 UC-14 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

15 UC-15 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

16 UC-16 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

17 UC-17 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 

18 UC-18 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

19 UC-19 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

20 UC-20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 

21 UC-21 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

22 UC-22 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 UC-23 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

24 UC-24 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

25 UC-25 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

26 UC-26 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

27 UC-27 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 

28 UC-28 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

29 UC-29 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

30 UC-30 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

126 



127 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomor butir soal 

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

0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 

0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 

0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 

0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 

0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 

0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 

0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 

0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 

0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 

0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 

0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 

0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 

0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 

0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 
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No. 

Soal 

Pearson 

Correlation 

Keputusan 

No. 

Soal 

Pearson 

Correlation 

Keputusan 

1 .512** Valid 21 .606** Valid 

2 .273 Tidak Valid 22 .159 Tidak Valid 

3 .159 Tidak Valid 23 .423* Valid 

4 .530** Valid 24 .116 Tidak Valid 

5 .392* Valid 25 .424* Valid 

6 -.156 Tidak Valid 26 .400* Valid 

7 .476** Valid 27 .423** Valid 

8 .395* Valid 28 .426** Valid 

9 .571** Valid 29 .639** Valid 

10 .576** Valid 30 -.005** Tidak Valid 

11 .492** Valid 31 .433* Valid 

12 .494** Valid 32 .442* Valid 

13 .499** Valid 33 .044 Tidak Valid 

14 .606** Valid 34 .530** Valid 

15 .605** Valid 35 .429* Valid 

16 .512** Valid 36 -.030 Tidak Valid 

17 .549** Valid 37 -.215 Tidak Valid 

18 .411* Valid 38 .514** Valid 

19 .634** Valid 39 .146 Tidak Valid 

20 -.079 Tidak Valid 40 .502** Valid 
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Lampiran 9 

 

HASIL UJI RELIABILITAS SOAL UJI COBA 

Berikut adalah output perhitungan reliabilitas soal dengan metode Alpha dengan 

bantuan SPSS versi 20. 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.893 29 

 

 

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada ouput Reliability Statistics . Di dapat nilai 

Cronbach’s sebesar 0,89. Karena nilai diatas 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa 

alat ukur dalam penelitian tersebut reliabel. (Priyatno, 2010:98) .
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Lampiran 10     Uji Tingkat Kesukaran dan Daya Pembeda  

No. 

 
Kode Responden 

Nomor Butir Soal 

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

1 UC-08 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 UC-12 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

3 UC-04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

4 UC-05 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

5 UC-26 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

6 UC-18 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

7 UC-03 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

8 UC-20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

9 UC-27 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 UC-21 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 

11 UC-09 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

12 UC-07 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

13 UC-24 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 

14 UC-16 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 

15 UC-17 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 

16 UC-10 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

17 UC-30 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

18 UC-01 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

19 UC-13 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

20 UC-28 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 

21 UC-29 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

22 UC-11 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

23 UC-06 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 

24 UC-15 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

25 UC-25 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 

26 UC-02 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 

27 UC-22 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 

28 UC-23 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

29 UC-14 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

30 UC-19 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 

Tingkat 

Kesukaran 

B 23 22 19 21 17 21 24 18 18 17 16 14 6 

JS 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

P 0.77 0.73 0.63 0.70 0.57 0.70 0.80 0.60 0.60 0.57 0.53 0.47 0.20 

Keterangan Mudah Mudah Sedang Sedang Sedang Sedang Mudah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sukar 

D
ay

a 
P

em
b
ed

a
 BA 14 13 10 14 12 10 15 12 12 12 11 11 5 

BB 9 9 9 7 5 11 9 6 6 5 5 3 1 

JA 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

JB 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

D 0.33 0.27 0.07 0.47 0.47 -0.07 0.40 0.40 0.40 0.47 0.40 0.53 0.27 

Keterangan Cukup Cukup Jelek Baik Baik Jelek Cukup Cukup Cukup Baik Cukup Baik Cukup 
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Nomor Butir Soal 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 

0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 

0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 

0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 

0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 

0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 

0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 

0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 

0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 

0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 

0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 

0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 

4 5 6 13 16 16 17 4 14 14 25 26 16 17 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

0.13 0.17 0.20 0.43 0.53 0.53 0.57 0.13 0.47 0.47 0.83 0.87 0.53 0.57 

Sukar Sukar Sukar Sedang Sedang Sedang Sedang Sukar Sedang Sedang Mudah Mudah Sedang Sedang 

4 5 5 10 12 13 8 4 8 10 13 15 10 13 

0 0 1 3 4 3 9 0 6 4 12 11 6 4 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

0.27 0.33 0.27 0.47 0.53 0.67 -0.07 0.27 0.13 0.40 0.07 0.27 0.27 0.60 

Cukup Cukup Cukup Baik Baik Baik Jelek Cukup Jelek Cukup Jelek Cukup Cukup Baik 
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Nomor Butir Soal 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 

1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 

1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 

0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 

1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 

1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 

1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 

1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 

1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 

1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 

0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 

0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 

1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 

1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 

0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 

0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

24 6 15 22 25 17 18 25 24 27 22 17 22 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

0.80 0.20 0.50 0.73 0.83 0.57 0.60 0.83 0.80 0.90 0.73 0.57 0.73 

Mudah Sukar Sedang Mudah Mudah Sedang Sedang Mudah Mudah Mudah Mudah Sedang Mudah 

14 6 6 14 15 9 12 15 11 13 14 8 14 

10 0 9 8 10 8 6 10 13 14 8 9 8 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

0.27 0.40 -0.20 0.40 0.33 0.07 0.40 0.33 -0.13 -0.07 0.40 -0.07 0.40 

Cukup Cukup Jelek Cukup Cukup Jelek Cukup Cukup Jelek Jelek Cukup Jelek Cukup 
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Lampiran 11 

KISI-KISI INSTRUMEN SOAL PENELITIAN 

 

Satuan Pendidikan :      

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam      

Materi : Daur Air 

Kelas/Semester : V/2        

Standar Kompetensi : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Bentuk 

Soal 

Taraf Kesukaran 

MD SD SK 

7.4  Mendeskripsikan prosedur daur air 

dan kegiatan manusia yang dapat 

memperngaruhinya. 

1. Siswa dapat menunjukkan pentingnya air untuk 

kebutuhan hidup manusia. PG 1   

 2. Siswa dapat menyebutkan manfaat air dalam rumah 

tangga. 
PG  4  

3. Siswa dapat mengkategorikan manfaat air dalam bidang  

pertanian. 
PG  5  

4. Siswa dapat mengkategorikan manfaat air dalam bidang 

olahraga. 
PG 7   

5. Siswa dapat menjelaskan daur air PG  10  

6. Siswa dapat mengurutkan tahapan proses daur air. PG  12  



134 
  

   
134 

 

7. Siswa dapat menentukan tahap proses daur air 

 
PG   14 

8.  Siswa dapat menjelaskan tahapan pada proses daur air 

 
PG   15 

9. Empat tahapan proses daur air, siswa dapat memilih 

tahapan proses daur air 
PG  17  

10. Siswa dapat memperkirakan proses terjadinya hujan. 

 
PG  19  

11. Siswa dapat memperkirakan perubahan pada uap air  

 
PG   21 

12. Siswa dapat menyebutkan kegaiatan manusia yang 

berdampak positif terhadap daur air di bumi. 
PG  23  

13. Siswa dapat menentukan kegiatan manusia yang 

mengganggu daur air. 
PG 25   

14. Siswa dapat menganalisis penyebab daur air terganggu  

 
PG  27  

15. Siswa dapat memilih bencana alam akibat terganggunya 

daur air.  
PG   29 
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7.5 Mendeskripsikan perlunya  

      penghematan air. 

16. Siswa dapat menyebutkan salah satu contoh penggunaan 

air sesuai dengan kebutuhan 
PG 32  

 

 17. Siswa dapat menganalisis bencana akibat tindakan 

manusia yang tidak menghemat air. 
PG  34  

 18. Siswa dapat memilih salah satu contoh tindakan 

penghematan air. 
PG 35  

 

 19. Siswa dapat mencontohkan kegiatan penghematan air. 

 
PG 38   

 20. Siswa dapat menjelaskan peran serta dalam menghemat 

air.  
PG 40  

 

JUMLAH 7 9 4 

PERSENTASE 35% 45% 20% 

 

     Keterangan : 

     MD = Mudah 

     SD = Sedang 

     SK = Sukar 
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Lampiran 12 

INSTRUMEN SOAL PENELITIAN 

 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester  : V/2 

Waktu   : 20 menit 

 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang 

paling benar! 

1. Perhatikan gambar di bawah ini! 

          

 

 

 

 

            (1)                         (2)                             (3)                        (4) 

Gambar di atas menunjukkan bahwa manusia hidup selalu membutuhkan …. 

a. minum      c.  mandi 

b. air      d.  mencuci 

2. Di bawah ini yang termasuk manfaat air bagi manusia untuk kebutuhan rumah 

tangga adalah …. 

a.  mencuci     c.  menggosok gigi 

b.  mandi      d.  minum 

3. Dalam bidang pertanian, air dimanfaatkan oleh para petani untuk …. 

a.  terasering     c.  irigasi   

b.  penghijauan     d.  reboisasi 
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4. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan manfaat air dalam bidang …. 

a.  perairan     c.  perikanan    

b.  olah raga     d.  perternakan  

5. Sirkulasi air secara terus-menerus dan berulang-ulang dari bumi ke atmosfer 

kembali lagi ke bumi disebut sebagai .... 

a.  penguapan air     c.  pengembunan 

b. peresapan air     d.  daur air 

6. Perhatikan tahapan di bawah ini! 

1) Pengembunan 

2) Hujan  

3) Penguapan 

4) Peresapan 

Urutan tahapan proses daur air yang benar dan runtut adalah …. 

a.  1-3-2-4      c.  3-1-4-2 

b.  1-3-4-2      d.  3-1-2-4 

7. Perhatikan bagan daur air di bawah ini! 

 

 

 

 

 

Pada bagan di atas, proses kondensasi ditunjukkan pada nomor …. 

a.  3      c.   2 

b.  1      d.   4 

AIR 

UAP AIR AWAN 

HUJAN 

2 

3 

4 

1 
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8. Proses evaporasi pada daur air adalah…….. 

a. proses pengembunan yang merubah air menjadi titik-titik air 

b. proses pengembunan yang merubah air menjadi membeku  

c. proses penguapan yang meubah air menjadi es 

d. proses penguapan yang merubah air menjadi uap air  

9. Perhatikan proses daur air di bawah ini !  

1) Evaporasi 

2) Kondensasi 

3) Presipitasi 

4) Infiltrasi 

Tahapan proses daur air saat terjadinya proses meresapnya / masuknya air ke 

dalam tanah ditunjukkan pada nomor …. 

a.  4      c.  2 

b.  3      d.  1 

10. Awan merupakan kumpulan uap air yang lama-kelamaan akan berubah 

menjadi …. 

a.  salju      c.   kabut 

b.  angin      d.   hujan 

11. Perhatikan gambar di bawah ini !   

 

 

 

  

           

 

 

 

       Bagian yang bertanda ” X “ pada gambar, jika naik ke udara akan membentuk 

. . . . 

a.  awan      c.  angin  

b.  pelangi      d.  kabut 

X 
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12. Kegiatan yang dapat menjaga kelangsungan daur air adalah…. 

a. pengaspalan jalan di setiap pemukiman di seluruh desa agar  lingkungan 

lebih   

tertata rapi  

b. penanaman hutan kembali agar air hujan terserap oleh akar sehingga air 

meresap ke dalam tanah  

c. perawatan waduk  sebagai penampungan air dengan cara dibuat bangunan   

rumah agar kebutuhan air di desa terpenuhi 

d. pembangunan rumah di wilayah peresapan air untuk pemukiman warga 

13. Perhatikan pernyataan berikut ini! 

1) Melakukan pembakaran hutan untuk diambil kayunya 

2) Melakukan penanaman pada hutan-hutan yang gundul. 

3) Menanami lahan kosong dengan tumbuh-tumbuhan 

4) Membangun gedung-gedung bertingkat di lahan peresapan air 

Tindakan manusia yang mengganggu daur air ditunjukkan pada nomor …. 

a.   1 dan 3     c.   2 dan 3 

b.   1 dan 4     d.   3 dan 4 

14. Penutupan tanah dengan aspal atau beton dapat mempengaruhi daur air di alam, 

karena… 

a.  mengakibatkan sungai-sunagi dan danau menjadi kering 

b. menurunya proses penguapan yang menjadi titik-titik air di awan 

c. menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah  

d. memperlancar jalanya air menjadi awan 

15. Perhatikan bencana yang sering terjadi di Indonesia 

1) Putting beliung  4) Gempa bumi 

2) Tanah longsor    5) Banjir 

       3) Gunung meletus  6) Stunami 

Bencana alam yang diakibatkan oleh terganggunya proses daur air ditunjukkan 

pada nomor …. 

a.  2 dan 5      c.   1 dan 4 

b.  2 dan 6      d.   4 dan 3 
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16. Salah satu contoh penggunaan air sesuai dengan kebutuhan adalah …. 

a. mencuci kendaraan yang masih bersih 

b. menyiram tanaman dengan banyak air 

c. menutup kran air setelah digunakan 

d. menggunakan air untuk bermain-main  

17. Tindakan manusia yang menggunakan air secara terus menerus dan tidak 

berperilaku hemat, akan mengakibatkan terjadinya…  

a.  dehidrasi     c.  kelaparan 

b.  banjir      d.  kekeringan 

18. Perhatikan tabel di bawah ini ! 

No Kegiatan Manusia 

1) Mencuci kendaraan ketika masih bersih 

2) Menggosok gigi dengan air secukupnya 

3) Menyiram bunga dengan air yang berlebihan 

4) Mengepel lantai yang bersih setiap pagi 

Salah satu contoh kegiatan manusia dalam menghemat air ditunjukkan pada 

nomor …. 

a. 1      c. 3 

       b. 2      d. 4 

19. Jika kamu melihat kran air membuka dan tidak digunakan, sehingga air 

mengalir secara terus menerus, apa yang kamu lakukan.... 

a.  pura-pura tidak tahu    c.   acuh tak acuh 

b.  membiarkanya     d.   menutupnya 

20. Menjaga kelestarian hutan dan melakukan penghematan air merupakan usaha 

manusia dalam…. 

a.   mengganggu daur air    c.   memelihara sumber air 

b.  mendatangkan bencana   d.   mencemari sumber air 
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Lampiran 13 

Kunci Jawaban Instrumen Soal Penelitian 

NO JAWABAN SKOR 

1. B 1 

2. A 1 

3. C 1 

4. B 1 

5. D 1 

6. D 1 

7. A 1 

8. D 1 

9. A 1 

10. D 1 

11. A 1 

12. B 1 

13. B 1 

14. C 1 

15. A 1 

16. C 1 

17. D 1 

18. B 1 

19. D 1 

20. C 1 
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Lampiran 14 

 

PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA  

 

Aktivitas Siswa Paul B. Diedrich (dalam 

Sadirman, 2014: 101) 

Indikator Aktivitas Siswa dalam Model 

CTL  menurut Putra (2013: 257)  dengan 

Media Video Pembelajaran 

1. Visual activities, yang termasuk 

didalamnya yaitu, membaca, 

memperhatikan gambar, demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain. 

2. Oral activities, seperti: menyatakan, 

merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan 

wawancara, diskusi, interupsi. 

3. Listening activities, sebagai contoh 

mendengarkan: uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

4. Writing activities, seperti misalnya 

menulis cerita, karangan, laporan, 

angket, menyalin. 

5. Drawing activities, misalnya: 

menggambar, membuat grafik, peta, 

diagram. 

6. Motor activities, yang termasuk di 

dalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model 

mereparasi, bermain, berkebun, 

beternak. 

7. Mental activities, sebagai contoh 

misalnya: menanggapi, mengingat, 

1. Menyiapkan diri untuk mengikuti 

pembelajaran (emotional activities) 

2. Mengkontruksi pengetahuan siswa 

dengan apersepsi (mental activities, 

listening activities)  

3. Pemodelan dengan menyimak 

tayangan media video 

pembelajaran (visual activities, 

mental activities, listening 

activities) 

4. Menyimak penjelasan guru 

(listening activities, oral activities, 

writting activities) 

5. Melakukan kegiatan inkuiri 

(mental activities, motor activities, 

oral activities) 

6. Mengembangkan sifat ingin tahu 

dengan bertanya (oral activities) 

7. Melakukan diskusi kelompok (oral 

activities, writting activities) 

8. Mempresentasikan hasil diskusi 

(listening activities, oral activities, 

emotional activities) 
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memecahkan soal, menganalisis, 

melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 

8. Emotional activites, seperti misalnya: 

menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, 

gugup. 

9. Melakukan refleksi pembelajaran 

(emotional activities, oral 

activities, mental activities) 

10. Mengerjakan soal evaluasi 

(writting activities, mental 

activities, emotional activities) 
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Lampiran 15 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL CTL  

DENGAN MEDIA VIDEO PEMBELAJARAN 

Nama Siswa : .................................... 

Nama SD : ……………………… 

Kelas/ Semester : V/ 2 

Hari/Tanggal :  

Petunjuk :  

1) Berilah tanda chek (√) pada kolom deskriptor yang tampak! 

2) Berilah  skor pada masing-masing indikator dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Jika deskriptor tidak tampak sama sekali, maka mendapatkan skor 0. 

b. Jika deskriptor tampak 1, maka mendapatkan skor 1. 

c. Jika deskriptor tampak 2, maka mendapatkan skor 2. 

d. Jika deskriptor tampak 3, maka mendapatkan skor 3. 

e. Jika deskriptor tampak 4, maka mendapatkan skor 4. 

No Indikator Deskriptor 

Tanda 

Check 

(√) 

Skor 

1. Menyiapkan diri 

untuk mengikuti 

pembelajaran 

 

1. Siswa duduk dengan rapi   

2. Siswa mempersiapkan 

perlengkapan belajar 

 

3. Siswa bersemangat mengikuti 

pembelajaran 

 

4. Siswa memperhatikan guru  

2. Mengkonstruksi 

pengetahuan siswa 

dengan apersepsi  

 

1. Mendengarkan arahan guru   

2. Siswa menanggapi apersepsi sesuai 

materi 

 

3. Aktif memberikan tanggapan  

4. Menanggapi apersepsi dengan 

semangat 

 

3. 1. Siswa mangamati tayangan media 

video (audiovisual) 
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Pemodelan dengan 

menyimak tayangan 

media audiovisual 

 

2. Bertanya sesuai materi  

3. Menanggapi pertanyaan guru  

4. Memperhatikan arahan guru  

4. Menyimak 

penjelasan guru  

 

1. Siswa menyimak penjelasan guru   

2. Bertanya jika ada kesulitan  

3. Tidak mengganggu siswa lain  

4. Mencatat hal-hal penting  

5. Melakukan kegiatan 

inkuiri 

 

1. Siswa bertanya   

2. Melakukan pengamatan/ percobaan  

3. Membuat simpulan   

4. Tidak mengganggu siswa lain  

6. Mengembangkan 

sifat ingin tahu 

dengan bertanya 

 

1. Siswa bertanya sesuai materi   

2. Menjawab pertanyaan dari guru 

atau teman 

 

3. Memperhatikan pertanyaan atau 

jawaban siswa lain 

 

4. Mengangkat tangan sebelum 

bertanya 

 

7. Melakukan diskusi 

kelompok 

 

1. Siswa ikut berdiskusi kelompok   

2. Tidak mengganggu siswa lain  

3. Aktif berdiskusi  

4. Menghargai pendapat siswa lain  

8. Mempresentasikan 

hasil diskusi  

 

1. Menggunakan bahasa yang baik   

2. Mempresentasikan dengan jelas   

3. Mempresentasikan dengan 

bersemangat 

 

4. Memperhatikan presentasi 

kelompok lain 

 

9. Melakukan refleksi 

pembelajaran 

 

1. Menyampaikan pokok materi yang 

baru saja dipelajari 

  

2. Mencatat pokok materi 

pembelajaran 

 

3. Menjawab pertanyaan guru  

4. Bertanya tentang materi yang belum 

jelas 

 

10. Mengerjakan soal 

evaluasi 
1. Tidak mencontek   

2. Mengerjakan tepat waktu  
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 3. Mengerjakan dengan bersemangat  

4. Tidak mengganggu siswa lain  

Jumlah skor  

 

                                                                   Semarang,      April  2016 

         Guru Kelas V 

 

 

 

                 ……………………... 

                 NIP  

   

 

 

 

 



147 
  

   

 

Lampiran 16 

Hasil Pengamatan Reter 

No 

Kode 

Reter 1 

Total 

Reter 2 

Total 

Reter 3 

Total Pertemuan Ke- Pertemuan Ke- Pertemuan Ke- 

I II III I II III I II III 

1. E – 1 21 24 28 73 17 25 23 65 15 22 28 65 

2. E – 2 21 28 33 82 21 31 29 81 20 29 30 79 

3. E – 3 33 35 38 106 28 33 32 93 26 32 33 91 

4. E – 4 32 35 36 103 28 35 33 96 29 27 33 89 

5. E – 5 22 32 32 86 24 31 29 84 27 30 30 87 

6. E – 6 28 31 36 95 26 33 36 95 27 29 33 89 

7. E – 7 22 27 32 81 22 26 28 76 26 26 31 83 

8. E – 8 27 32 36 95 29 31 34 94 29 31 34 94 

147 
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9. E – 9 33 34 39 106 26 33 33 92 31 34 32 97 

10. E – 10 31 33 34 98 25 32 33 90 28 33 33 94 

11. E – 11 28 30 32 90 26 31 29 86 25 30 29 84 

12. E – 12 26 30 30 86 27 31 28 86 29 28 29 86 

13. E – 13 27 29 32 88 27 32 30 89 27 32 30 89 

14. E – 14 27 32 32 91 28 31 30 89 30 31 30 91 

15. E – 15 30 33 38 101 33 34 35 102 31 30 35 96 

16. E – 16 33 33 37 103 31 32 33 96 32 32 33 97 

17. E – 17 32 35 37 104 31 31 36 98 30 35 33 98 

18. E – 18 31 31 34 96 32 33 30 95 32 29 29 90 

19. E – 19 32 31 37 100 30 33 32 95 30 29 31 90 

20. E – 20 23 32 33 88 25 32 32 89 25 30 29 84 

21. E – 21 25 29 29 83 27 28 27 82 27 26 29 82 

148 
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Lampiran 17 

Hasil Uji Reliabilitas Lembar Aktivitas Siswa 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.952 3 

Tabel diatas menunjukkan nilai reliabilitas, jika diestimasi dengan menggunakan 

koefisien alpha.  

ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig 

Between People 3903.651 20 195.183   

Within 

People 

Between 

Items 
270.603 2 135.302 14.391 .000 

Residual 376.063 40 9.402   

Total 646.667 42 15.397   

Total 4550.317 62 73.392   

Grand Mean = 90.21 

Tabel ini adalah tabel keluaran analisis melalui ANOVA  

 

Intraclass Correlation Coefficient 

 Intraclass 

Correlationb 

95% Confidence Interval F Test with True Value 0 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Value df1 df2 Sig 

Single 

Measures 
.868a .751 .939 20.761 20 40 .000 

Average 

Measures 
.952c .900 .979 20.761 20 40 .000 

Two-way mixed effects model where people effects are random and measures effects are fixed. 

a. The estimator is the same, whether the interaction effect is present or not. 

b. Type C intraclass correlation coefficients using a consistency definition-the between-measure 

variance is excluded from the denominator variance. 

c. This estimate is computed assuming the interaction effect is absent, because it is not estimable 

otherwise. 

Tabel ini menunjukkan keluaran ICC dengan reliabilitas antar reter yang baik 

yaiut 0.868. 
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Lampiran 18 

Data Nilai Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

No Kode Nilai No Kode Nilai 

1 E-01 30 1 K-01 40 

2 E-02 20 2 K-02 35 

3 E-03 80 3 K-03 30 

4 E-04 75 4 K-04 30 

5 E-05 30 5 K-05 40 

6 E-06 50 6 K-06 40 

7 E-07 55 7 K-07 80 

8 E-08 50 8 K-08 55 

9 E-09 80 9 K-09 45 

10 E-10 25 10 K-10 35 

11 E-11 40 11 K-11 45 

12 E-12 30 12 K-12 70 

13 E-13 50 13 K-13 50 

14 E-14 50 14 K-14 50 

15 E-15 50 15 K-15 50 

16 E-16 60 16 K-16 35 

17 E-17 80 17 K-17 30 

18 E-18 45 18 K-18 70 

19 E-19 70 19 K-19 45 

20 E-20 35    

21 E-21 40    

 

JUMLAH 1045 JUMLAH 875 

Rata-rata 49,76 Rata-rata 46,05 

Nilai Tertinggi 80 Nilai Tertinggi 80 

Nilai Terendah 20 Nilai Terendah 30 
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Lampiran 19 

Uji Normalitas Data Hasil Belajar Pretest  

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Hipotesis : 

Ho : data berdistribusi normal. 

H1 : data berdistribusi tidak normal 

Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini adalah 𝛼 = 0,05 

Kriteria : 

Jika nilai Sig (2-tailed) > 0,05 maka Ho diterima. 

Jika nilai Sig (2-tailed) < 0,05 maka Ho ditolak. 

Hasil Analisis 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 nilai_pretest_

podorejo01 

nilai_pretest_

podorejo03 

N 19 21 

Normal Parametersa,b 
Mean 46.05 49.76 

Std. Deviation 14.296 18.740 

Most Extreme Differences 

Absolute .181 .162 

Positive .181 .162 

Negative -.131 -.101 

Kolmogorov-Smirnov Z .788 .741 

Asymp. Sig. (2-tailed) .564 .643 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa: 

1) Kelas Esperimen yaitu kelas V SDN Podorejo 03 : nilai Sig (2-tailed)= 

0,643 atau Sig (2-tailed) > 0,05, maka Ho diterima. Jadi data awal kelas 

eksperimen berdistribusi normal.  

2) Kelas Kontrol yaitu kelas V SDN Podorejo 01 : nilai Sig (2-tailed)= 0,564 

atau Sig (2-tailed) > 0,05, maka Ho diterima. Jadi data awal kelas kontrol 

berdistribusi normal.  
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Lampiran 20 

Uji Homogenitas Data Hasil Belajar Pretest 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Hipotesis : 

Ho :  σ1 = σ2  (varians homogen) 

H1 :  σ1 ≠ σ2  (varians tidak homogen) 

Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini adalah 𝛼 = 0,05 

Kriteria : 

Jika nilai Sig > 0,05 maka Ho diterima. 

Jika nilai Sig < 0,05 maka Ho ditolak. 

Hasil Analisis 

Test of Homogeneity of Variances 

nilai_pretest 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.324 1 38 .257 

 

Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa: 

Nilai Sig = 0,257 atau Sig > 0,05, maka Ho diterima. Jadi nilai posttest kelas 

eksperimen dan kontrol mempunyai varians yang sama/ homogen  
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Lampiran 21 

Uji Independent Samples T Test Nilai Pretest 

Hiotesis : 

Ho: µ1 = µ2   ( tidak ada perbedaan rata-rata pada kedua kelompok) 

Ha: µ1 ≠ µ2  ( ada perbedaan rata-rata pada kedua kelompok) 

 µ1 = rata-rata kelas eksperimen 

µ2  = rata-rata kelas kontrol 

Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini adalah 𝛼 = 0,05 

Kriteria : 

Jika nilai Sig (2-tailed) > 0,05 maka Ho diterima. 

Jika nilai Sig (2-tailed) < 0,05 maka Ho ditolak.

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

nilai_post

test 

Equal variances 

assumed 
1.324 .257 .698 38 .489 3.709 5.314 -7.048 14.466 

Equal variances not 

assumed 

  
.708 36.996 .484 3.709 5.242 -6.912 14.331 
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Dari hasil analisis dapat dilihat pada Equal variances assumed bahwa nilai Sig (2-

tailed) = 0,489. Karena sig (2-tailed) > 0,05 maka Ho diterima. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan dari kedua kelas 

sempel (Ho: µ1 = µ2).  
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Lampiran 22 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kelas Eksperimen 

Sekolah  : SD N Podorejo 03 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V (lima) /genap (II) 

Hari/Tanggal  : Selasa, 19 April 2016 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit   

Pertemuan ke-  : 1 (satu) 

 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan   

    sumber daya alam. 

 

B. Kompetensi Dasar 

7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat    

      mempengaruhinya. 

 

C.  Indikator 

7.4.1 Menjelaskan pentingnya air.  

7.4.2 Menyebutkan manfaat air  

 

D. Tujuan Pembelajaran 

(1) Setelah diperlihatkan video tentang pentingnya air bagi manusia, siswa 

dapat menjelaskan pentingnya air kepada guru dan teman-temannya. 

(2) Melalui diskusi kelompok dan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan 

minimal 5 manfaat air bagi manusia. 

(3) Melalui pengamatan di lingkungan sekolah, siswa dapat menyebutkan 

minimal 3 manfaat air yang ada di lingkungan sekolah. 

(4) Melalui diskusi kelompok dan tanya jawab, siswa dapat mengkategorikan 
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manfaat air untuk kebutuhan rumah tangga, olah raga, pertanian, dan 

sebagai sumber energi. 

Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin, menghormati orang lain, 

tekun, dapat berkerjasama dan bertanggung jawab. 

 

E. Materi Pokok 

 1) Menjelaskan pentignya air dan manfaatnya 

 

F. Model Pembelajaran 

(1) Model Pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

adalah Contextual Teaching and Learning (CTL). 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

(1) Pendahuluan ( 10 menit ) 

(a) Guru membimbing siswa untuk menyiapkan diri secara mental dan 

fisik untuk mengikuti proses pembelajaran dengan cara: 

 Mengucapkan salam dan berdoa 

 Melakukan Presensi 

 Menyiapkan alat dan bahan pembelajaran 

(b) Melakukan apersepsi, misalnya dengan bertanya sebagai berikut: 

 Guru megajak siswa untuk bernyanyi “ Bangun Tidur” : 

“Bangu tidur kuterus mandi 

“Tidak lupa menggosok gigi” 

“Habis mandi kutolong ibu” 

“Membersihkan tempat tidurku ” 

Kalian tentunya setiap hari bangun tidur bukan “ Coba pada saat 

kalian mandi dan gosok gigi kalian menggunakan air bukan ?. 

coba sebutkan apa saja kegiatan di rumah yang menggunakan 

air?” supaya siswa dapat mengetahui pentingnya air. 

(Kontruktivisme) 
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(c) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 

akan dicapai. 

(d) Guru menyampaikan tentang cakupan materi dan penjelasan uraian 

kegiatan sesuai dengan silabus yaitu pentingnya air dan manfaatnya. 

(2) Kegiatan Inti ( 45 menit ) 

(a) Eksplorasi  

 Siswa diajak untuk menyebutkan kegiatan yang menggunkan air 

di rumah, supaya menggali pengetahuan yang dimiliki siswa 

tentang pentingnya air bagi manusia. (Kontruktivisme) 

 Guru menunjukkan video tentang pentingnya air dan manfaat 

air bagi manusia, yang telah dipersiapkan. Siswa diminta 

untuk mengamati dan mencatat/menulis apa yang telah mereka 

lihat dan temukan. (Inquiry) 

 Melakukan tanya jawab dengan siswa, hingga siswa menemukan 

sendiri pentingnya air dan manfaatya. (Bertanya) 

(b) Elaborasi  

 Sebanyak 21 siswa kelas V dibagi menjadi 4 kelompok. 

Masing-masing kelompok terdiri dari 5-6 siswa yang memiliki 

kemampuan yang heterogen.  

 Siswa berkumpul dengan anggota kelompoknya untuk 

melakukan diskusi tentang apa saja manfaat air bagi manusia 

dan kegunaan air dalam bidang olah raga, pertaian dan sumber 

energy pada lember kerja kelompok/ LKK. (Masyarakat 

Belajar) 

 Siswa menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas.  

 Siswa diberikan kesempatan untuk menanggapi pernyataan dari 

teman-teman yang maju ke depan.  

 Guru memfasilitasi siswa dalam menyampaikan pendapat.  

 Siswa dari perwakilan kelompok maju ke depan menyebutkan 

manfaat air bagi manusia serta kegunaan dalam bidang olah 
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raga, pertanian dan sumber energi. Siswa yang lain 

mendengarkan. (Pemodelan) 

 Setelah siswa memahami pentingnya air dan manfaat air bagi 

manusia, guru memberikan kesempatan kepada siswa keluar 

kelas. 

 Sebelum keluar kelas, terlebih dahulu siswa mendengarkan 

penjelasan guru, siswa diminta untuk mencatat/menulis minimal 

5 contoh kegiatan yang memanfaatkan air di lingkungan sekolah 

yang siswa temukan (maksimal waktu di luar kelas 10 menit). 

(Inquiry) 

 Siswa menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas.  

 Siswa maju ke depan menjelaskan apa saja kegiatan di sekolah 

yang menggunakan air. (Pemodelan) 

 Setelah siswa mempresentasikan hasilnya, guru dan siswa 

melakukan tanya jawab tentang pentingnya air dan manfaatnya. 

 Siswa dari masing-masing kelompok diberi kesempatan untuk 

menanggapi pendapat/hasil presentasi dari kelompok lain 

(c) Konfirmasi   

 Guru memberikan penguatan kepada siswa berupa ucapan 

maupun isyarat terhadap keaktifan siswa dalam pembelajaran 

serta memberikan reward terhadap kelompok yang terbaik 

(aktif, kompak, dan hasil diskusi bagus). 

 Siswa mendengarkan penegasan materi yang disampaikan guru 

melalui buku paket pelajaran yang relevan. 

 Siswa melakukan refleksi (mengingat kembali) kegiatan yang 

telah dilaksanakan tentang materi yang dipelajari dan siswa 

mencatat. (Refleksi)  

 Siswa merangkum dan menyimpulkan materi pembelajaran melalui 

bimbingan guru. 

 



159 
  

 
  

(3) Kegiatan Penutup ( 15 menit ) 

(a) Guru memberikan motivasi pada siswa agar lebih giat belajar lagi. 

(b) Siswa mengerjakan soal evaluasi yang telah disediakan oleh guru. 

(Penilaian) 

(c) Siswa diberi penugasan individu di rumah untuk mengamati proses 

ketika merebus air dengan bantuan orang tua dan mencatat apa yang 

siswa lihat. 

(d) Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

(e) Siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk 

menutup kegiatan pembelajaran.  

(f) Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

H. Sumber Belajar dan Media 

(1) Silabus KTSP Kelas V SD. 

(2) Sulistyanto dan Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam Untuk  SD dan MI 

Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

(3) Rositawaty dan Muharam. 2008. Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam  

Untuk Kelas V SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

(4) Media : video 
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I. Penilaian 

(1) Teknik Penilaian 

a. Tes 

b. Non Tes 

(2) Jenis Penilaian  

a. Pengamatan 

b. Tes Tertulis 

(3) Bentuk Penilaian  

a. Essay (terlampir) 

(4) Instrumen Penilaian 

a. Lembar pengamatan 

b. Soal evaluasi 

       

      Semarang, 19 April 2016 

Guru Kelas V     Peneliti 

 

  

 

Abdul Rochim, S.Pd.SD   Nazal Syahrul Afdoli 

NIP 195703151991021001   NIM 1401412383 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

 

 

 

Sumarno, S.Pd. 

NIP 196311041993021001 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kelas Eksperimen 

Sekolah  : SDN Podorejo 03 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V (lima)/genap (2) 

Hari/Tanggal  : Rabu/ 20 April 2016 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit   

Pertemuan ke-  : 2 (dua) 

 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan   

    sumber daya alam. 

 

B. Kompetensi Dasar 

7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat    

      mempengaruhinya. 

 

C.  Indikator Pencapaian 

7.4.3 Mendiskripsikan pengertian daur air 

7.4.4 Menggambarkan proses daur air dengan menggunakan diagram/gambar 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

(1) Setelah diperlihatkan video tentang daur air, siswa dapat 

mendiskripasikan pengertian daur air dengan benar. 

(2) Setelah melaksanakan percobaan, siswa dapat menggambarkan proses 

daur air dengan menggunakan diagram/gambar. 

(3) Melalui diskusi kelompok, siswa dapat melengkapi proses daur air pada 

diagram/ gambar dengan benar. 

(4) Setelah melakukan percobaan, siswa dapat menjelaskan proses masuknya 

air ke dalam tanah. 
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 Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin, menghormati orang lain, tekun, 

 dapat  berkerjasama dan bertanggung jawab. 

 

E. Materi Pokok 

 1) Proses daur air 

 

F. Model Pembelajaran 

1) Model Pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

adalah Contextual Teaching and Learning (CTL). 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

(1) Pendahuluan ( 10 menit ) 

(a) Guru membimbing siswa untuk menyiapkan diri secara mental dan 

fisik untuk mengikuti proses pembelajaran dengan cara: 

 Mengucapkan salam dan berdoa 

 Melakukan Presensi 

 Menyiapkan alat dan bahan pembelajaran 

(b) Melakukan apersepsi, misalnya: 

 Anak-anak kemarin kita sudah belajar tentang pentingnya air dan 

manfaatnya bagi manusia, kaliyan tahu bahwa air yang ada di 

bumi ini tidak akan habis walaupun kita gunakan terus menerus, 

kenapa demikian? karena terjadi daur air, daur air adalah? 

(Kontruktivisme) 

(c) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 

akan dicapai. 

(d) Guru menyampaikan tentang cakupan materi dan penjelasan uraian 

kegiatan sesuai dengan silabus yaitu daur air. 

(2) Kegiatan Inti  

(a) Eksplorasi  

 Siswa diajak untuk menjawab dengan sepenggetahuannya 

tentang pengertian daur air yang menyebabkan air di bumi tidak 

habis. (Kontruktivisme) 
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 Guru menunjukkan alat peraga yang digunakan untuk 

melakukan percobaan terjadinya hujan dan terjadinya 

peresapan air.  

 Siswa mengamati percobaan yang dilakukan oleh guru sesuai 

tujuan yang dihendaki. (Inquiry) 

 Melakukan tanya jawab dengan siswa tentang hasil dari tugas 

mengamati proses merebus air di rumah. (Bertanya) 

(b) Elaborasi 

 Sebanyak 21 siswa kelas V dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-

masing kelompok terdiri dari 5 siswa yang memiliki kemampuan 

yang heterogen. 

 Siswa berkumpul dengan anggota kelompoknya untuk 

melakukan pengamatan terjadinya hujan dan peresapan air. 

(Masyarakat Belajar) 

 Pada saat mengamati siswa diminta untuk mencatat/menulis apa 

yang telah mereka lihat dan temukan. 

 Siswa dengan anggota kelompoknya melakukan diskusi apa saja 

yang mereka lihat dan menjelaskan terjadinya hujan dan 

peresapan air pada lembar LKK.  

 Siswa dari perwakilan kelompok maju ke depan menjelaskan 

tahapan-tahapan terjadinya hujan dan peresapan air. Siswa yang 

lain mendengarkan.  

 Siswa lain diberikan kesempatan untuk menanggapi pernyataan 

dari teman-teman yang maju ke depan. (Kontruktivisme) 

 Guru memfasilitasi siswa dalam menyampaikan pendapat. 

 Guru menjelaskan proses daur air pada siswa dengan melihat 

video yang sudah dipersiapkan. (Pemodelan) 
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(c) Konfirmasi  

 Guru memberikan penguatan kepada siswa berupa ucapan 

maupun isyarat terhadap keaktifan siswa dalam pembelajaran 

serta memberikan reward terhadap kelompok yang terbaik 

(aktif, kompak, dan hasil diskusi bagus). 

 Siswa mendengarkan penegasan materi yang disampaikan guru 

melalui buku paket pelajaran yang relevan. 

 Siswa melakukan refleksi (mengingat kembali) kegiatan yang 

telah dilaksanakan tentang materi yang dipelajari. (Refleksi) 

 Siswa merangkuman/menyimpulkan materi melalui bimbingan 

guru. 

(3) Kegiatan Penutup ( 15 menit ) 

(a) Guru memberikan motivasi pada siswa agar lebih giat belajar lagi. 

(b) Siswa melaksanakan evaluasi yang telah disediakan oleh guru. 

(Penilaian) 

(c) Siswa diberikan penugasan individu di rumah untuk mempelajari 

proses evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi dalam proses daur 

air. 

(d) Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

(e) Siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk 

menutup kegiatan pembelajaran.  

(f) Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

H. Sumber Belajar 

(1) Silabus KTSP Kelas V SD. 

(2) Sulistyanto dan Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam Untuk  SD dan MI 

Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

(3) Rositawaty dan Muharam. 2008. Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam  

Untuk Kelas V SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

(4) Media : video 
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I. Penilaian 

(1) Teknik Penilaian 

a. Tes 

b. Non Tes 

(2) Jenis Penilaian  

a. Pengamatan 

b. Tes Tertulis 

(3) Bentuk Penilaian  

a. Essay (terlampir) 

(4) Instrumen Penilaian 

a. Lembar pengamatan 

b. Soal evaluasi 

           

              Semarang, 20 April 2016 

Guru Kelas V     Peneliti 

 

  

 

Abdul Rochim, S.Pd.SD   Nazal Syahrul Afdoli 

NIP 195703151991021001   NIM 1401412383 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

 

 

 

Sumarno, S.Pd. 

NIP 196311041993021001 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kelas Eksperimen 

Sekolah  : SD N Podorejo 03 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V (lima)/genap (2) 

Hari/Tanggal  : Selasa/26 April 2016 

Alokasi Waktu :  2 x 35 menit   

Pertemuan ke-  : 3 (tiga) 

 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan   

    sumber daya alam. 

 

B. Kompetensi Dasar 

7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat    

      mempengaruhinya. 

 

C.  Indikator Pencapaian 

 7.4.5 Menyebutkan nama proses pada daur air  

 7.4.6 Menentukan tahapan proses daur air  

 

D. Tujuan Pembelajaran 

(1) Setelah mengamati video, siswa dapat menyebutkan nama-nama proses 

perubahan daur air dengan benar 

(2) Setelah mengamati vido, siswa dapat menjelaskan proses evaporasi, 

kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. 

(3) Melalui diskusi kelompok  dan tanya jawab, siswa dapat menentukan 

tahapan proses daur air dengan tepat 

(4) Melalui diskusi kelompok siswa, siswa dapat melengkapi proses yang 

terjadi pada daur air dengan dengan benar. 
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 Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin, menghormati orang lain, tekun, 

 dapat  berkerjasama dan bertanggung jawab. 

 

E. Materi Pokok 

 1) Proses daur air 

 

F. Model Pembelajaran 

(1) Model Pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

adalah Contextual Teaching and Learning (CTL). 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

(1) Pendahuluan ( 10 menit ) 

(a) Guru membimbing siswa untuk menyiapkan diri secara mental dan 

fisik untuk mengikuti proses pembelajaran dengan cara: 

 Mengucapkan salam dan berdoa 

 Melakukan Presensi 

 Menyiapkan alat dan bahan pembelajaran 

(b) Melakukan apersepsi, misalnya: 

 Anak-anak kemarin kita sudah belajar tentang proses terjadinya 

hujan dan peresapan air, masih ingat tahapan tahapannya?, 

taukah kalian pada tahapan-tahapan proses daur air terdapat 

proses yang menyebapkan perubahan  pada air apakah proses 

tersebut? tahukah kalian tentang evaporasi, kondensasi, 

presipitasi, dan infiltrasi? (Kontruktivisme) 

(c) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 

akan dicapai. 

(d) Guru menyampaikan tentang cakupan materi dan penjelasan uraian 

kegiatan sesuai dengan silabus  

(2) Kegiatan Inti ( 45 menit ) 

(a) Eksplorasi  

 Siswa diajak untuk menjawab dengan sepenggetahuannya 
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tentang perubahan yang terjadi pada proses daur air yang terjadi. 

(Kontruktivisme) 

 Siswa mengamati video tentang proses perubahan yang terjadi 

pada proses daur air. (Inquiry)  

 Melakukan tanya jawab dengan siswa, mengenai proses 

evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, supaya siswa tahu 

proses daur air di bumi secara ilmiah. (Bertanya) 

(b) Elaborasi  

 Sebanyak 21 siswa kelas IV dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-

masing kelompok terdiri dari 5 siswa yang memiliki kemampuan 

yang heterogen. 

 Guru menunjukkan video tentang proses daur air yang terjadi 

di bumi di depan kelas.  

 Siswa berkumpul dengan anggota kelompoknya untuk 

melakukan pengamatan video proses daur air yang telah 

disediakan oleh guru. Pada saat mengamati siswa diminta untuk 

mencatat/menulis apa yang telah mereka lihat dan temukan 

 Siswa dengan anggota kelompoknya untuk melakukan diskusi 

apa saja yang mereka lihat dan menjelaskan tahapan-tahapan 

terjadinya proses daur air pada lembar LKK. (Masyarakat 

Belajar) 

 Siswa dari perwakilan kelompok maju ke depan menjelaskan 

tahapan-tahapan proses daur air di depan kelas. Siswa yang lain 

mendengarkan. (Pemodelan) 

 Siswa lain diberikan kesempatan untuk menanggapi pernyataan 

dari teman-teman yang maju ke depan.  

 Guru memfasilitasi siswa dalam menyampaikan pendapat. 

(c) Konfirmasi  

 Guru memberikan penguatan kepada siswa berupa ucapan 

maupun isyarat terhadap keaktifan siswa dalam pembelajaran 

serta memberikan reward terhadap kelompok yang terbaik 
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(aktif, kompak, dan hasil diskusi bagus). 

 Siswa mendengarkan penegasan materi yang disampaikan guru 

melalui buku paket pelajaran yang relevan. 

 Siswa melakukan refleksi (mengingat kembali) kegiatan yang 

telah dilaksanakan tentang materi yang dipelajari. (Refleksi) 

 Siswa merangkuman/menyimpulkan materi melalui bimbingan 

guru. 

(3) Kegiatan Penutup ( 15 menit ) 

(a) Guru memberikan motivasi pada siswa agar lebih giat belajar lagi. 

(b) Siswa melaksanakan evaluasi yang telah disediakan oleh guru. 

(Penilaian) 

(c) Siswa diberikan penugasan individu di rumah untuk membaca tentang 

kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air. 

(d) Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

(e) Siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk 

menutup kegiatan pembelajaran.  

 

H. Sumber Belajar 

(1) Silabus KTSP Kelas V SD. 

(2) Sulistyanto dan Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam Untuk  SD dan MI 

Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

(3) Rositawaty dan Muharam. 2008. Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam  

Untuk Kelas V SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

(4) Media : video 
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I. Penilaian 

(1) Teknik Penilaian 

a. Tes 

b. Non Tes 

(2) Jenis Penilaian  

a. Pengamatan 

b. Tes Tertulis 

(3) Bentuk Penilaian  

a. Essay (terlampir) 

(4) Instrumen Penilaian 

a. Lembar pengamatan 

b. Soal evaluasi 

       

      Semarang, 26 April 2016 

Guru Kelas V     Peneliti 

 

  

 

Abdul Rochim, S.Pd.SD   Nazal Syahrul Afdoli 

NIP 195703151991021001   NIM 1401412383 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

 

 

 

Sumarno, S.Pd. 

NIP 196311041993021001 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kelas Eksperimen 

Sekolah  : SD N Podorejo 03 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V (lima) /genap (II) 

Hari/Tanggal  : Rabu/27 April 2016 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit   

Pertemuan ke-  : 4 (empat) 

 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan   

    sumber daya alam. 

 

B. Kompetensi Dasar 

7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat    

      mempengaruhinya. 

 

C.  Indikator 

7.4.7 Mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air  

 

D. Tujuan Pembelajaran 

(1) Setelah diperlihatkan video tentang kegitan manusia, siswa dapat 

mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air. 

(2) Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan kegiatan manusai 

yang dapat mempengaruhi daur air minimal 5.  

(3) Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan kegiatan manusia 

di lingkungan sekolah yang dapat mempengaruhi daur air. 

Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin, menghormati orang lain, 

tekun, dapat berkerjasama dan bertanggung jawab. 
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E. Materi Pokok 

 1) Kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air 

 

F. Model Pembelajaran 

(1) Model Pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah 

Contextual Teaching and Learning (CTL) 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

(1) Pendahuluan (10 menit) 

(a) Guru membimbing siswa untuk menyiapkan diri secara mental dan fisik 

untuk mengikuti proses pembelajaran dengan cara: 

 Mengucapkan salam dan berdoa 

 Melakukan Presensi 

 Menyiapkan alat dan bahan pembelajaran 

(b) Melakukan apersepsi, misalnya dengan bertanya sebagai berikut: 

 Anak-anak bahwa proses daur air yang terjadi di bumi ini tidak 

selalu berjalan lancar, karena ada yang mengganggu proses daur 

air?, mengapa demikian ada yang tahu? (Kontruktivisme) 

(c) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 

akan dicapai. 

(d) Guru menyampaikan tentang cakupan materi dan penjelasan uraian 

kegiatan sesuai dengan silabus yaitu pentingnya air dan manfaatnya. 

(2) Kegiatan Inti (45 menit) 

(a) Eksplorasi  

 Siswa diajak untuk menjawab mengapa manusia dapat 

mengganggu proses daur air, siswa menjawab dengan 

sepengetahuannya bahwa manusia dapat mempengaruhi proses 

daur air. (Kontruktivisme) 

 Guru menunjukkan video tentang kegiatan manusia yang 

mempengaruhi daur air yang telah dipersiapkan.  

 Siswa mengamati video kegiatan manusia, siswa diminta untuk 

mencatat/menulis kegiatan apa saja yang mempengaruhi proses 
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daur air yang yang siswa temukan. (Inquiry) 

 Melakukan tanya jawab dengan siswa,siswa mengajukan 

pertanyaan mengenai kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhi proses daur air yang sifatnya memelihara 

ataupun sebaliknya. (Bertanya) 

(b) Elaborasi  

 Sebanyak 21 siswa kelas V dibagi menjadi 4 kelompok. 

Masing-masing kelompok terdiri dari 5-6 siswa yang memiliki 

kemampuan yang heterogen. 

 Siswa berkumpul dengan anggota kelompoknya untuk 

melakukan diskusi tentang kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhi proses daur air, pada lember kerja kelompok/ 

LKK. (Masyarakat Belajar) 

 Siswa menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. 

 Siswa dari perwakilan kelompok maju ke depan menyebutkan 

apa saja kegiatan manusia yang mempengaruhi proses daur air 

baik kegiatan manusia yang positif dan negatif. (Pemodelan) 

 Siswa diberikan kesempatan untuk menanggapi pernyataan dari 

teman-teman yang maju ke depan.  

 Guru memfasilitasi siswa dalam menyampaikan pendapat. 

 Setelah siswa mempresentasikan hasilnya, guru dan siswa 

melakukan tanya jawab tentang kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhi proses daur air. 

 Siswa dari masing-masing kelompok diberi kesempatan untuk 

menanggapi pendapat/hasil presentasi dari kelompok lain 

(c) Konfirmasi   

 Guru memberikan penguatan kepada siswa berupa ucapan 

maupun isyarat terhadap keaktifan siswa dalam pembelajaran 

serta memberikan reward terhadap kelompok yang terbaik 

(aktif, kompak, dan hasil diskusi bagus). 
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 Siswa mendengarkan penegasan materi yang disampaikan guru 

melalui buku paket pelajaran yang relevan. 

 Siswa melakukan refleksi (mengingat kembali) kegiatan yang 

telah dilaksanakan tentang materi yang dipelajari dan siswa 

mencatat. (Refleksi)  

 Siswa merangkum dan menyimpulkan materi pembelajaran melalui 

bimbingan guru. 

(3) Kegiatan Penutup (15 menit) 

(a)  Guru memberikan motivasi pada siswa agar lebih giat belajar lagi. 

(b) Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

(c) Siswa mengerjakan soal evaluasi dari guru dan mengoreksinya. 

(Penilaian) 

(d) Siswa diberi penugasan individu di rumah untuk membaca bencana 

yang dapat terjadi jika proses daur air terganggu 

(e) Siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk 

menutup kegiatan pembelajaran.  

(f) Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

H. Sumber Belajar dan Media 

(1) Silabus KTSP Kelas V SD. 

(2) Sulistyanto dan Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam Untuk  SD dan MI 

Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

(3) Rositawaty dan Muharam. 2008. Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam  

Untuk Kelas V SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

(4) Media : video  
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I. Penilaian 

(1) Teknik Penilaian 

a. Tes 

b. Non Tes 

(2) Jenis Penilaian  

a. Pengamatan 

b. Tes Tertulis 

(3) Bentuk Penilaian  

a. Essay (terlampir) 

(4) Instrumen Penilaian 

a. Lembar pengamatan 

b. Soal evaluasi 

       

            Semarang, 27 April 2016 

Guru Kelas V     Peneliti 

 

  

 

Abdul Rochim, S.Pd.SD   Nazal Syahrul Afdoli 

NIP 195703151991021001   NIM 1401412383 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

 

 

 

Sumarno, S.Pd. 

NIP 196311041993021001 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kelas Eksperimen 

Sekolah  : SD N Podorejo 03 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V (lima) /genap (II) 

Hari/Tanggal  : Selasa/3 Mei 2016 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit   

Pertemuan ke-  : 5 (lima) 

 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan   

    sumber daya alam. 

 

B. Kompetensi Dasar 

7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat    

      mempengaruhinya. 

 

C.  Indikator 

7.4.8 Menyebutkan bencana alam akibat terganggunya daur air 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

(1) Setelah diperlihatkan video tentang kegitan manusia yang mengganggu 

proses daur air, siswa dapat menyebutkan bencana alam akibat 

terganggunya daur air dengan tepat. 

(2) Setelah diperlihatkan video akibat penebangan hutan, siswa dapat 

menjelaskan sebab terjadinya bencana tanah longsor akibat terganggunya 

daur air.  

(3) Setelah diperlihatkan video akibat penebangan hutan, siswa dapat 

menjelaskan sebab terjadinya bencana banjir akibat terganggunya daur 

air.  

(4) Setelah diperlihatkan video akibat penebangan hutan, siswa dapat 
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menjelaskan sebab terjadinya bencana kekeringan akibat terganggunya 

daur air.  

(5) Malalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan cara untuk 

menanggulangi bencana akibat terganggunya daur air. 

Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin, menghormati orang lain, 

tekun, dapat berkerjasama dan bertanggung jawab. 

 

E. Materi Pokok 

 1) Bencana alam yang disebkan terganggunya daur air. 

 

F. Model Pembelajaran 

(1) Model Pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

adalah Contextual Teaching and Learning (CTL). 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

(1) Pendahuluan (10 menit) 

(a) Guru membimbing siswa untuk menyiapkan diri secara mental dan 

fisik untuk mengikuti proses pembelajaran dengan cara: 

 Mengucapkan salam dan berdoa 

 Melakukan Presensi 

 Menyiapkan alat dan bahan pembelajaran 

(b) Melakukan apersepsi, misalnya dengan bertanya sebagai berikut: 

 Anak-anak jika proses daur air terganggu mengakibatkan 

bencana alam, mengapa demikian?, apa saja bencana alam yang 

ditimbulkan akibat terganggunya proses daur air ? 

(Kontruktivisme) 

(c) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 

akan dicapai. 

(d) Guru menyampaikan tentang cakupan materi dan penjelasan uraian 

kegiatan sesuai dengan silabus yaitu pentingnya air dan manfaatnya. 
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(2) Kegiatan Inti (45 menit) 

(a) Eksplorasi  

 Siswa menjawab bencana yang ditimbulkan oleh terganggunya 

daur air dengan sepengetahuan mereka. (Kontruktivisme) 

 Guru menunjukkan video bencana yang ditimbulkan akibat 

terganggunya daur air.  

 Siswa mengamati video bencana alam akibat daur air terganggu 

akibat kegiatan manusia dalam kehidupna sehari hari, siswa 

diminta untuk mencatat/menulis bencana apa saja yang 

ditimbulkan akibat proses daur air terganggu yang siswa 

temukan. (Inquiry) 

 Melakukan tanya jawab dengan siswa, siswa mengajukan 

pertanyaan mengenai bencana alam yang terjadi karena kegiatan 

manusia yang mengganggu proses daur air. (Bertanya) 

(b) Elaborasi  

 Sebanyak 21 siswa kelas V dibagi menjadi 4 kelompok. 

Masing-masing kelompok terdiri dari 5-6 siswa yang memiliki 

kemampuan yang heterogen. 

 Siswa berkumpul dengan anggota kelompoknya untuk 

melakukan diskusi tentang bencana alam akibat proses daur air 

terganggu pada lember kerja kelompok/ LKK Siswa 

menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. (Masyarakat 

Belajar) 

 Siswa dari perwakilan kelompok maju ke depan menyebutkan 

bencana alam akibat terganggunya proses daur air yang 

diakibatkan oleh manusia. Siswa diberikan kesempatan untuk 

menanggapi pernyataan dari teman-teman yang maju ke depan. 

(Pemodelan)  

 Guru memfasilitasi siswa dalam menyampaikan pendapat. 

 Setelah siswa mempresentasikan hasilnya, guru dan siswa 

melakukan tanya jawab tentang kegiatan manusia yang dapat 
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mempengaruhi proses daur air. 

 Siswa dari masing-masing kelompok diberi kesempatan untuk 

menanggapi pendapat/hasil presentasi dari kelompok lain 

(c) Konfirmasi  

 Guru memberikan penguatan kepada siswa berupa ucapan 

maupun isyarat terhadap keaktifan siswa dalam pembelajaran 

serta memberikan reward terhadap kelompok yang terbaik 

(aktif, kompak, dan hasil diskusi bagus). 

 Siswa mendengarkan penegasan materi yang disampaikan guru 

melalui buku paket pelajaran yang relevan. 

 Siswa melakukan refleksi (mengingat kembali) kegiatan yang 

telah dilaksanakan tentang materi yang dipelajari dan siswa 

mencatat. (Refleksi) 

 Siswa merangkum dan menyimpulkan materi pembelajaran melalui 

bimbingan guru. 

(3) Kegiatan Penutup (15 menit) 

(a) Guru memberikan motivasi pada siswa agar lebih giat belajar lagi. 

(b) Siswa mengerjakan soal evaluasi dari guru. (Penilaian) 

(c) Siswa diberi penugasan individu di rumah untuk membaca perilaku 

dalam menghemat air. 

(d) Siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk 

menutup kegiatan pembelajaran.  

(e) Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

H. Sumber Belajar dan Media 

(1) Silabus KTSP Kelas V SD. 

(2) Sulistyanto dan Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam Untuk  SD dan MI 

Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

(3) Rositawaty dan Muharam. 2008. Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam  

Untuk Kelas V SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

(4) Media : video 
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I. Penilaian 

(1) Teknik Penilaian 

a. Tes 

b. Non Tes 

(2) Jenis Penilaian  

a. Pengamatan 

b. Tes Tertulis 

(3) Bentuk Penilaian  

a. Essay (terlampir) 

(4) Instrumen Penilaian 

a. Lembar pengamatan 

b. Soal evaluasi 

       

      Semarang, 3 Mei 2016 

Guru Kelas V     Peneliti 

 

  

 

Abdul Rochim, S.Pd.SD   Nazal Syahrul Afdoli 

NIP 195703151991021001   NIM 1401412383 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

 

 

 

Sumarno, S.Pd. 

NIP 196311041993021001 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kelas Eksperimen 

Sekolah  : SD N Podorejo 03 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V (lima) /genap (II) 

Hari/Tanggal  : Rabu/4 Mei 2016 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit   

Pertemuan ke-  : 6 (enam) 

 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan   

    sumber daya alam. 

 

B. Kompetensi Dasar 

7.5 Mendeskripsikan perlunya menghemat air 

 

C.  Indikator 

7.5.1 Menyebutkan kegiatan manusia dalam menghemat air 

7.5.2 Melakukan pembiasaan cara menghemat air.  

 

D. Tujuan Pembelajaran 

(1) Setelah diperlihatkan video perilaku menghemat air, siswa dapat 

menyebutkan perilaku menghemat air minimal 3 dalam kehidupan shari-

hari 

(2) Melalui pemberian contoh perilaku menghemat air, siswa dapat 

melakukan pembiasaan cara menghemat air dengan baik. 

(3) Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan pentingya dalam 

menghemat air. 

Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin, menghormati orang lain, 

tekun, dapat berkerjasama dan bertanggung jawab. 
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E. Materi Pokok 

 1) Menghemat air 

 

F. Model Pembelajaran 

(1) Model Pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah 

Contextual Teaching and Learning (CTL). 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

(1) Pendahuluan (10 menit) 

(a) Guru membimbing siswa untuk menyiapkan diri secara mental dan 

fisik untuk mengikuti proses pembelajaran dengan cara: 

 Mengucapkan salam dan berdoa 

 Melakukan Presensi 

 Menyiapkan alat dan bahan pembelajaran 

(b) Melakukan apersepsi, misalnya dengan bertanya sebagai berikut: 

 Anak-anak air sangat penting bagi manusia, kita harus 

menjaganya, bagaimana caranya? ada yang tahu ! 

(Kontruktivisme) 

(c) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 

akan dicapai. 

(d) Guru menyampaikan tentang cakupan materi dan penjelasan uraian 

kegiatan sesuai dengan silabus. 

(2) Kegiatan Inti (45 menit) 

(a) Eksplorasi  

 Siswa menjawab perilaku manusia dalam menghemat air dengan 

sepengetahuan siswa dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

(Kontruktivisme) 

 Guru menunjukkan video perilaku menghemat air dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 Siswa mengamati video perilaku menghemat air dalam 

kehidupna sehari hari di depan kelas, siswa diminta untuk 
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mencatat/menulis apa saja perilaku yang dapat menghemat air 

yang siswa temukan. (Inqury) 

 Melakukan tanya jawab dengan siswa, tentang perilaku 

menghemat air. (Bertanya) 

(b) Elaborasi  

 Sebanyak 21 siswa kelas V dibagi menjadi 4 kelompok. 

Masing-masing kelompok terdiri dari 5-6 siswa yang memiliki 

kemampuan yang heterogen. 

 Siswa berkumpul dengan anggota kelompoknya untuk 

melakukan diskusi tentang perilaku menghemat air di rumah 

pada lember kerja kelompok/ LKK. (Masyarakat Belajar) 

 Siswa menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. 

 Siswa dari perwakilan kelompok maju ke depan menyebutkan 

perilaku menghemat air. (Pemodelan) 

 Siswa diberikan kesempatan untuk menanggapi pernyataan dari 

teman-teman yang maju ke depan.  

 Guru memfasilitasi siswa dalam menyampaikan pendapat. 

 Siswa dari masing-masing kelompok diberi kesempatan untuk 

menanggapi pendapat/hasil presentasi dari kelompok lain. 

 Setelah siswa mempresentasikan hasilnya, guru dan siswa 

melakukan tanya jawab dan memberikan contoh pembiasaan 

perilaku menghemat air pada siswa.  

(c) Konfirmasi  

 Guru memberikan penguatan kepada siswa berupa ucapan 

maupun isyarat terhadap keaktifan siswa dalam pembelajaran 

serta memberikan reward terhadap kelompok yang terbaik 

(aktif, kompak, dan hasil diskusi bagus). 

 Siswa mendengarkan penegasan materi yang disampaikan guru 

melalui buku paket pelajaran yang relevan. 

 Siswa melakukan refleksi (mengingat kembali) kegiatan yang 
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telah dilaksanakan tentang materi yang dipelajari dan siswa 

mencatat. (Refleksi) 

 Siswa merangkum dan menyimpulkan materi pembelajaran melalui 

bimbingan guru. 

(3) Kegiatan Penutup (15 menit) 

(a)  Guru memberikan motivasi pada siswa agar lebih giat belajar lagi. 

(b) Siswa mengerjakan soal evaluasi dari guru. (Penilaian) 

(c) Siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk 

menutup kegiatan pembelajaran.  

(d) Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

(e) Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

H. Sumber Belajar dan Media 

(1) Silabus KTSP Kelas V SD. 

(2) Sulistyanto dan Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam Untuk  SD dan MI 

Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

(3) Rositawaty dan Muharam. 2008. Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam  

Untuk Kelas V SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

(4) Media : video 
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I. Penilaian 

(1) Teknik Penilaian 

a. Tes 

b. Non Tes 

(2) Jenis Penilaian  

a. Pengamatan 

b. Tes Tertulis 

(3) Bentuk Penilaian  

a. Essay (terlampir) 

(4) Instrumen Penilaian 

a. Lembar pengamatan 

b. Soal evaluasi 

      Semarang, 4 Mei 2016 

Guru Kelas V     Peneliti 

 

  

 

Abdul Rochim, S.Pd.SD   Nazal Syahrul Afdoli 

NIP 195703151991021001   NIM 1401412383 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

 

 

 

Sumarno, S.Pd. 

NIP 196311041993021001 
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Lampiran 23 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

Kelas Kontrol  

Sekolah  : SD N Podorejo 01 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V (lima) /genap (II) 

Hari/Tanggal  : Rabu/20 April 2016 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit   

Pertemuan ke-  : 1 (satu) 

 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan   

    sumber daya alam. 

 

B. Kompetensi Dasar 

7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat    

      mempengaruhinya. 

 

C.  Indikator 

7.4.1 Menjelaskan pentingnya air.  

7.4.2 Menyebutkan manfaat air  

 

D. Tujuan Pembelajaran 

(1) Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang pentingnya air bagi 

manusia, siswa dapat menjelaskan pentingnya air kepada guru dan 

teman-temannya. 

(2) Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan minimal 5 manfaat 

air bagi manusia. 

(3) Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan minimal 3 manfaat 

air yang ada di lingkungan sekolah. 
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(4) Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan manfaat air untuk 

kebutuhan rumah tangga,olah raga, pertanian, dan sebagai sumber energi. 

Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin, menghormati orang lain, 

tekun, dapat berkerjasama dan bertanggung jawab. 

E. Materi Pokok 

 1) Menjelaskan pentignya air dan manfaatnya 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

(1) Metode Pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

antara lain ceramah, diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, dan presentasi  

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

(1) Pendahuluan (15 menit) 

(a) Guru membimbing siswa untuk menyiapkan diri secara mental dan fisik 

untuk mengikuti proses pembelajaran dengan cara: 

 Mengucapkan salam dan berdoa 

 Melakukan Presensi 

 Menyiapkan alat dan bahan pembelajaran 

(b) Melakukan apersepsi, misalnya dengan bertanya sebagai berikut: 

 Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab 

dengan siswa berkaitan dengan materi. 

(c) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 

akan dicapai. 

(d) Guru menyampaikan tentang cakupan materi dan penjelasan uraian 

kegiatan sesuai dengan silabus yaitu pentingnya air dan manfaatnya. 

(2) Kegiatan Inti (40 menit) 

(a) Eksplorasi  

 Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang pentingnya air dan 

manfaatnya. 
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 Guru menyebutkan contoh manfaat air bagi kehidupan manusia, 

baik untuk keperluan runah tangga, bidang olah raga, pertanian, 

dan sumber enrgi. 

(b) Elaborasi 

 Siswa disajikan materi penjelasan secara umum tentang 

pentingya air dan manfaatnya 

 Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan seksama dan 

mencatat hal-hal penting 

 Sebanyak 19 siswa kelas V dibagi menjadi 4 kelompok. 

Masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 siswa yang memiliki 

kemampuan yang heterogen. 

 Siswa berkumpul dengan anggota kelompoknya untuk 

melakukan diskusi tentang apa saja manfaat air bagi manusia 

dan kegunaan air dalam bidang olah raga, pertaian dan sumber 

energy pada lember kerja kelompok/ LKK  

 Siswa menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas secara 

bergantian.  

 Siswa diberikan kesempatan untuk menanggapi pernyataan dari 

teman-teman yang maju ke depan.  

 Guru memberikan reward kepada masing-masing kelompok 

(c) Konfirmasi 

 Guru memberikan penguatan kepada siswa tentang materi yang 

telah diberikan 

 Siswa mendengarkan penegasan materi yang disampaikan guru 

melalui buku paket pelajaran yang relevan. 

 Siswa merangkum dan menyimpulkan materi pembelajaran melalui 

bimbingan guru. 

(3) Kegiatan Penutup (15 menit)  

(a) Guru memberikan motivasi pada siswa agar lebih giat belajar lagi. 

(b) Siswa mengerjakan soal evaluasi dari guru 
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(c) Siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk 

menutup kegiatan pembelajaran.  

(d) Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

(e) Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

H. Sumber Belajar  

(1) Silabus KTSP Kelas V SD. 

(2) Sulistyanto dan Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam Untuk  SD dan MI 

Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

(3) Rositawaty dan Muharam. 2008. Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam  

Untuk Kelas V SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 
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I. Penilaian 

(1) Teknik Penilaian 

a. Tes 

(2) Jenis Penilaian  

a. Tes Tertulis 

(3) Bentuk Penilaian  

a. Essay (terlampir) 

(4) Instrumen Penilaian 

a. Soal evaluasi 

 

      Semarang, 20 April 2016 

Guru Kelas V     Peneliti 

 

  

 

Purwo Edi, S.Pd.SD    Nazal Syahrul Afdoli 

NIP 197804212008011013   NIM 1401412383 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

 

 

 

Dwi Agus Priyanto, S.Pd 

             NIP 196708271994031006 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

Kelas Kontrol 

Sekolah  : SD N Podorejo 01 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V (lima)/genap (2) 

Hari/Tanggal  : Sabtu/23 April 2016 

Alokasi Waktu :  2 x 35 menit   

Pertemuan ke-  : 2 (dua) 

 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan   

    sumber daya alam. 

 

B. Kompetensi Dasar 

7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat    

      mempengaruhinya. 

 

C.  Indikator Pencapaian 

7.4.5 Mendiskripsikan pengertian daur air 

7.4.6 Menggambarkan proses daur air dengan menggunakan diagram/gambar 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

(1) Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang pengertian daur air, siswa 

dapat mendiskripasikan pengertian daur air dengan benar. 

(2) Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menggambarkan proses daur air 

dengan menggunakan diagram/gambar. 

(3) Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan proses masuknya air 

ke dalam tanah. 

(4) Melalui diskusi kelompok, siswa dapat melengkapi proses daur air pada 

diagram/ gambar dengan benar. 
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 Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin, menghormati orang lain, tekun, 

 dapat  berkerjasama dan bertanggung jawab. 

E. Materi Pokok 

 1) Proses daur air 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

1) Metode Pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran antara 

lain ceramah, diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, dan presentasi  

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

(1) Pendahuluan (15 menit) 

(a) Guru membimbing siswa untuk menyiapkan diri secara mental dan 

fisik untuk mengikuti proses pembelajaran dengan cara: 

 Mengucapkan salam dan berdoa 

 Melakukan Presensi 

 Menyiapkan alat dan bahan pembelajaran 

(b) Melakukan apersepsi, misalnya dengan bertanya sebagai berikut: 

 Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab 

dengan siswa berkaitan degnan materi yang telah dipelajari 

sebelumnya.  

(c) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 

akan dicapai. 

(d) Guru menyampaikan tentang cakupan materi dan penjelasan uraian 

kegiatan sesuai dengan silabus yaitu proses daur air 

(2) Kegiatan Inti (40 menit) 

(a) Eksplorasi 

 Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang proses daur air 

 Guru menyebutkan tahapan-tahapan proses daur air bersama 

dengan siswa. 

(b) Elaborasi  

 Siswa disajikan materi penjelasan secara umum tentang daur air 
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 Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan seksama dan 

mencatat hal-hal penting 

 Sebanyak 19 siswa kelas V dibagi menjadi 4 kelompok. 

Masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 siswa yang memiliki 

kemampuan yang heterogen. 

 Siswa berkumpul dengan anggota kelompoknya untuk 

melakukan diskusi tentang proses daur air pada lember kerja 

kelompok/ LKK  

 Siswa menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas secara 

bergantian.  

 Siswa diberikan kesempatan untuk menanggapi pernyataan dari 

teman-teman yang maju ke depan.  

 Guru memberikan reward kepada masing-masing kelompok 

(c) Konfirmasi  

 Guru memberikan penguatan kepada siswa tentang materi 

proses daur air 

 Siswa mendengarkan penegasan materi yang disampaikan guru 

melalui buku paket pelajaran yang relevan. 

 Siswa merangkum dan menyimpulkan materi pembelajaran melalui 

bimbingan guru. 

(3) Kegiatan Penutup (15 menit) 

(a) Guru memberikan motivasi pada siswa agar lebih giat belajar lagi. 

(b) Siswa mengerjakan soal evaluasi dari guru  

(c) Siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk 

menutup kegiatan pembelajaran.  

(d) Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

(e) Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

 

 

 



194 
  

 
  

H. Sumber Belajar 

(1) Silabus KTSP Kelas V SD. 

(2) Sulistyanto dan Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam Untuk  SD dan MI 

Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

(3) Rositawaty dan Muharam. 2008. Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam  

Untuk Kelas V SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

I. Penilaian 

(1) Teknik Penilaian 

a. Tes 

(2) Jenis Penilaian  

a. Tes Tertulis 

(3) Bentuk Penilaian  

a. Essay (terlampir) 

(4) Instrumen Penilaian 

a. Soal evaluasi 

       Semarang, 23 April 2016 

Guru Kelas V     Peneliti 

 

  

Purwo Edi, S.Pd.SD    Nazal Syahrul Afdoli 

NIP 197804212008011013   NIM 1401412383 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

 

Dwi Agus Priyanto, S.Pd 

             NIP 196708271994031006 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kelas Kontrol 

Sekolah  : SD N Podorejo 01 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V (lima)/genap (2) 

Hari/Tanggal  : Rabu/27 April 2016 

Alokasi Waktu :  2 x 35 menit   

Pertemuan ke-  : 3 (tiga) 

 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan   

    sumber daya alam. 

 

B. Kompetensi Dasar 

7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat    

      mempengaruhinya. 

 

C.  Indikator Pencapaian 

 7.4.5 Menyebutkan nama-nama proses perubahan pada daur air  

 7.4.6 Menentukan tahapan proses daur air  

 

D. Tujuan Pembelajaran 

(1) Melalui penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan nama-nama 

proses perubahan daur air dengan benar 

(2) Melalui penjelasan dari guru, siswa dapat menjelaskan proses evaporasi, 

kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. 

(3) Melalui diskusi kelompok  dan tanya jawab, siswa dapat menentukan 

tahapan proses daur air dengan tepat 

(4) Melalui diskusi kelompok siswa, siswa dapat melengkapi proses yang 

terjadi pada daur air dengan dengan benar. 
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 Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin, menghormati orang lain, tekun, 

 dapat  berkerjasama dan bertanggung jawab. 

 

E. Materi Pokok 

 1) Proses daur air 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

1) Metode Pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran antara 

lain ceramah, diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, dan presentasi  

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

(1) Pendahuluan (15 menit) 

(a) Guru membimbing siswa untuk menyiapkan diri secara mental dan 

fisik untuk mengikuti proses pembelajaran dengan cara: 

 Mengucapkan salam dan berdoa 

 Melakukan Presensi 

 Menyiapkan alat dan bahan pembelajaran 

(b) Melakukan apersepsi, misalnya dengan bertanya sebagai berikut: 

 Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab 

dengan siswa berkaitan degnan materi yang telah dipelajari 

sebelumnya.  

(c) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 

akan dicapai. 

(d) Guru menyampaikan tentang cakupan materi dan penjelasan uraian 

kegiatan sesuai dengan silabus yaitu proses daur air 

(2) Kegiatan Inti (40 menit) 

(a) Eksplorasi  

 Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang tahapan-tahapan 

proses pada daur air 

 Guru menyebutkan tahapan-tahapan proses daur air 

(b) Elaborasi  
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 Siswa disajikan materi penjelasan tentang tahapan-tahapan 

proses pada  daur air 

 Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan seksama dan 

mencatat hal-hal penting 

 Sebanyak 19 siswa kelas V dibagi menjadi 4 kelompok. 

Masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 siswa yang memiliki 

kemampuan yang heterogen. 

 Siswa berkumpul dengan anggota kelompoknya untuk 

melakukan diskusi tentang proses daur air pada lember kerja 

kelompok/ LKK  

 Siswa menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas secara 

bergantian.  

 Siswa diberikan kesempatan untuk menanggapi pernyataan dari 

teman-teman yang maju ke depan.  

 Guru memberikan reward kepada masing-masing kelompok 

(c) Konfirmasi  

 Guru memberikan penguatan kepada siswa tentang materi 

proses daur air 

 Siswa mendengarkan penegasan materi yang disampaikan guru 

melalui buku paket pelajaran yang relevan. 

 Siswa merangkum dan menyimpulkan materi pembelajaran melalui 

bimbingan guru. 

(4) Kegiatan Penutup (15 menit) 

(a) Guru memberikan motivasi pada siswa agar lebih giat belajar lagi. 

(b) Siswa mengerjakan soal evaluasi dari guru  

(c) Siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk 

menutup kegiatan pembelajaran.  

(d) Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

(e) Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. 
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H. Sumber Belajar 

(1) Silabus KTSP Kelas V SD. 

(2) Sulistyanto dan Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam Untuk  SD dan MI 

Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

(3) Rositawaty dan Muharam. 2008. Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam  

Untuk Kelas V SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

I. Penilaian 

(1) Teknik Penilaian 

a. Tes 

(2) Jenis Penilaian  

a. Tes Tertulis 

(3) Bentuk Penilaian  

a. Essay (terlampir) 

(4) Instrumen Penilaian 

a. Soal evaluasi 

        Semarang, 27 April 2016              

Guru Kelas V       Peneliti 

 

  

Purwo Edi, S.Pd.SD      Nazal Syahrul Afdoli 

NIP 197804212008011013     NIM 1401412383 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

 

Dwi Agus Priyanto, S.Pd 

             NIP 196708271994031006 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kelas Kontrol 

Sekolah  : SD N Podorejo 01 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V (lima) /genap (II) 

Hari/Tanggal  : Rabu/ 30 April 2016 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit   

Pertemuan ke-  : 4 (empat) 

 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan   

    sumber daya alam. 

 

B. Kompetensi Dasar 

7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat    

      mempengaruhinya. 

 

C.  Indikator 

7.4.7 Mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air  

 

D. Tujuan Pembelajaran 

(1) Dengan penjelasan guru tentang kegitan manusia, siswa dapat 

mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air. 

(2) Melalui diskusi kelompok , siswa dapat menyebutkan kegiatan manusai 

yang dapat mempengaruhi dauar air minimal 5.  

(3) Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan kegiatan manusia 

di lingkungan sekolah yang dapat mempengaruhi daur air. 

Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin, menghormati orang lain, 

tekun, dapat berkerjasama dan bertanggung jawab. 
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E. Materi Pokok 

 1) Kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

(1) Metode Pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

antara lain ceramah, diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, dan presentasi  

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

(1) Pendahuluan (15 menit) 

(a) Guru membimbing siswa untuk menyiapkan diri secara mental dan 

fisik untuk mengikuti proses pembelajaran dengan cara: 

 Mengucapkan salam dan berdoa 

 Melakukan Presensi 

 Menyiapkan alat dan bahan pembelajaran 

(b) Melakukan apersepsi, misalnya dengan bertanya sebagai berikut: 

 Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab 

dengan siswa berkaitan degnan materi yang telah dipelajari 

sebelumnya.  

(c) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 

akan dicapai. 

(d) Guru menyampaikan tentang cakupan materi dan penjelasan uraian 

kegiatan sesuai dengan silabus yaitu proses daur air 

(2) Kegiatan Inti (40 menit) 

(a) Eksplorasi  

 Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang kegiatan manusia 

yang mengganggu proses daur air  

 Guru menyebutkan kegiatan manusia yang dapat mengganggu 

dan dapat memelihara proses daur air 

(b) Elaborasi  

 Siswa disajikan materi penjelasan secara umum tentang proses 

daur air yang terganggu karena kegiatan manusia 



201 
  

 
  

 Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan seksama dan 

mencatat hal-hal penting 

 Sebanyak 19 siswa kelas V dibagi menjadi 4 kelompok. 

Masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 siswa yang memiliki 

kemampuan yang heterogen. 

 Siswa berkumpul dengan anggota kelompoknya untuk 

melakukan diskusi tentang proses daur air pada lember kerja 

kelompok/ LKK  

 Siswa menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas secara 

bergantian.  

 Siswa diberikan kesempatan untuk menanggapi pernyataan dari 

teman-teman yang maju ke depan.  

 Guru memberikan reward kepada masing-masing kelompok 

(c) Konfirmasi  

 Guru memberikan penguatan materi tentang kegiatan manusia 

yang mempengaruhi daur air 

 Siswa mendengarkan penegasan materi yang disampaikan guru 

melalui buku paket pelajaran yang relevan. 

 Siswa merangkum dan menyimpulkan materi pembelajaran melalui 

bimbingan guru. 

(3) Kegiatan Penutup (15 menit) 

(a) Guru memberikan motivasi pada siswa agar lebih giat belajar lagi. 

(b) Siswa mengerjakan soal evaluasi dari guru  

(c) Siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk 

menutup kegiatan pembelajaran.  

(d) Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

(e) Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. 
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H. Sumber Belajar  

(1) Silabus KTSP Kelas V SD. 

(2) Sulistyanto dan Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam Untuk  SD dan MI 

Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

(3) Rositawaty dan Muharam. 2008. Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam  

Untuk Kelas V SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

I. Penilaian 

(1) Teknik Penilaian 

a. Tes 

(2) Jenis Penilaian  

a. Tes Tertulis 

(3) Bentuk Penilaian  

a. Essay (terlampir) 

(4) Instrumen Penilaian 

a. Soal evaluasi       

       Semarang, 30 April 2016 

Guru Kelas V       Peneliti 

 

  

Purwo Edi, S.Pd.SD      Nazal Syahrul Afdoli 

NIP 197804212008011013     NIM 1401412383 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

 

Dwi Agus Priyanto, S.Pd 

             NIP 196708271994031006 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

Kelas Kontrol 

Sekolah  : SD N Podorejo 01 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V (lima) /genap (II) 

Hari/Tanggal  : Rabu/4 Mei 2016 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit   

Pertemuan ke-  : 5 (lima) 

 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan   

    sumber daya alam. 

 

B. Kompetensi Dasar 

7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat    

      mempengaruhinya. 

 

C.  Indikator 

7.4.8 Menyebutkan bencana alam akibat terganggunya daur air 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

(1) Melalui tanaya jawab tentang kegitan manusia yang mengganggu proses 

daur air, siswa dapat menyebutkan bencana alam akibat terganggunya 

daur air dengan benar. 

(2) Dengan penjelasan guru tentang akibat penebangan hutan, siswa dapat 

menjelaskan sebab terjadinya bencana tanah longsor akibat terganggunya 

daur air.  

(3) Dengan penjelasan guru tentang akibat penebangan hutan, siswa dapat 

menjelaskan sebab terjadinya bencana banjir akibat terganggunya daur 

air.  

(4) Dengan penjelasan guru tentang akibat penebangan hutan, siswa dapat 
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menjelaskan sebab terjadinya bencana kekeringan akibat terganggunya 

daur air.  

(5) Malalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan cara untuk 

menanggulangi bencana akibat terganggunya daur air. 

Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin, menghormati orang lain, 

tekun, dapat berkerjasama dan bertanggung jawab. 

 

E. Materi Pokok 

 1) Bencana alam yang disebkan terganggunya daur air. 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

(1) Metode Pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

antara lain ceramah, diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, dan presentasi  

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

(1) Pendahuluan (15 menit) 

(a) Guru membimbing siswa untuk menyiapkan diri secara mental dan 

fisik untuk mengikuti proses pembelajaran dengan cara: 

 Mengucapkan salam dan berdoa 

 Melakukan Presensi 

 Menyiapkan alat dan bahan pembelajaran 

(b) Melakukan apersepsi, misalnya dengan bertanya sebagai berikut: 

 Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab 

dengan siswa berkaitan degnan materi yang telah dipelajari 

sebelumnya.  

(c) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 

akan dicapai. 

(d) Guru menyampaikan tentang cakupan materi dan penjelasan uraian 

kegiatan sesuai dengan silabus yaitu proses daur air 
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(2) Kegiatan Inti (40 menit) 

(a) Eksplorasi  

 Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang bencana yang 

dapat terjadi karena terganggunya proses daur air akibat dari 

kegiatan manusia 

 Guru menyebutkan bencana yang dapat terjadi karena proses 

daur air terganggu 

(b) Elaborasi  

 Siswa disajikan materi penjelasan secara umum tentang bencana 

akibat dari terganggunya proses daur air 

 Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan seksama dan 

mencatat hal-hal penting 

 Sebanyak 19 siswa kelas V dibagi menjadi 4 kelompok. 

Masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 siswa yang memiliki 

kemampuan yang heterogen. 

 Siswa berkumpul dengan anggota kelompoknya untuk 

melakukan diskusi tentang proses daur air pada lember kerja 

kelompok/ LKK  

 Siswa menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas secara 

bergantian.  

 Siswa diberikan kesempatan untuk menanggapi pernyataan dari 

teman-teman yang maju ke depan.  

 Guru memberikan reward kepada masing-masing kelompok 

(c) Konfirmasi  

 Guru memberikan penguatan materi tentang bencana alam yang 

diakibatkan terganggunya proses daur air. 

 Siswa mendengarkan penegasan materi yang disampaikan guru 

melalui buku paket pelajaran yang relevan. 

 Siswa merangkum dan menyimpulkan materi pembelajaran melalui 

bimbingan guru. 
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(3) Kegiatan Penutup (15 menit) 

(a) Guru memberikan motivasi pada siswa agar lebih giat belajar lagi. 

(b) Siswa mengerjakan soal evaluasi dari guru  

(c) Siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk 

menutup kegiatan pembelajaran.  

(d) Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

(e) Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

H. Sumber Belajar  

(1) Silabus KTSP Kelas V SD. 

(2) Sulistyanto dan Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam Untuk  SD dan MI 

Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

(3) Rositawaty dan Muharam. 2008. Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam  

Untuk Kelas V SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 
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I. Penilaian 

(1) Teknik Penilaian 

a. Tes 

(2) Jenis Penilaian  

a. Tes Tertulis 

(3) Bentuk Penilaian  

a. Essay (terlampir) 

(4) Instrumen Penilaian 

a. Soal evaluasi 

       

          

       Semarang, 4 Mei 2016 

Guru Kelas V       Peneliti 

 

  

Purwo Edi, S.Pd.SD      Nazal Syahrul Afdoli 

NIP 197804212008011013     NIM 1401412383 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

 

Dwi Agus Priyanto, S.Pd 

             NIP 196708271994031006 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kelas Kontrol 

Sekolah  : SD N Podorejo 01 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V (lima) /genap (II) 

Hari/Tanggal  : Sabtu/7 Mei 2016 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit   

Pertemuan ke-  : 6 (enam) 

 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan   

    sumber daya alam. 

 

B. Kompetensi Dasar 

7.5 Mendeskripsikan perlunya menghemat air 

 

C.  Indikator 

7.5.1 Menyebutkan kegiatan manusia dalam menghemat air 

7.5.2 Melakukan pembiasaan cara menghemat air 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

(1) Dengan penjelasan guru tentang perilaku menghemat air, siswa dapat 

menyebutkan perilaku menghemat air minimal 3 dalam kehidupan shari-

hari 

(2) Melalui pemberian contoh perilaku menghemat air, siswa dapat 

melakukan pembiasaan cara menghemat air dengan baik. 

(3) Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan pentingya dalam 

menghemat air. 

Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin, menghormati orang lain, 

tekun, dapat berkerjasama dan bertanggung jawab. 

 



209 
  

 
  

 

E. Materi Pokok 

 1) Menghemat air 

 

F. Metode dan Model, Pembelajaran 

(1) Metode Pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

antara lain ceramah, diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, dan presentasi  

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

(1) Pendahuluan (15 menit) 

(a) Guru membimbing siswa untuk menyiapkan diri secara mental dan 

fisik untuk mengikuti proses pembelajaran dengan cara: 

 Mengucapkan salam dan berdoa 

 Melakukan Presensi 

 Menyiapkan alat dan bahan pembelajaran 

(b) Melakukan apersepsi, misalnya dengan bertanya sebagai berikut: 

 Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab 

dengan siswa berkaitan degnan materi yang telah dipelajari 

sebelumnya.  

(c) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 

akan dicapai. 

(d) Guru menyampaikan tentang cakupan materi dan penjelasan uraian 

kegiatan sesuai dengan silabus yaitu proses daur air 

(2) Kegiatan Inti (40 menit) 

(a) Eksplorasi  

 Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang menghemat air 

dan manfaatnya 

 Guru menyebutkan kegiatan manusi untuk menghemat air dalam 

kehidupan sehari-hari  

(b) Elaborasi  

 Siswa disajikan materi penjelasan secara umum tentang 
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menghemat air 

 Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan seksama dan 

mencatat hal-hal penting 

 Sebanyak 19 siswa kelas V dibagi menjadi 4 kelompok. 

Masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 siswa yang memiliki 

kemampuan yang heterogen. 

 Siswa berkumpul dengan anggota kelompoknya untuk 

melakukan diskusi tentang proses daur air pada lember kerja 

kelompok/ LKK  

 Siswa menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas secara 

bergantian.  

 Siswa diberikan kesempatan untuk menanggapi pernyataan dari 

teman-teman yang maju ke depan.  

 Guru memberikan reward kepada masing-masing kelompok 

(c) Konfirmasi  

 Guru memberikan penguatan materi tentang menghemat air 

 Siswa mendengarkan penegasan materi yang disampaikan guru 

melalui buku paket pelajaran yang relevan. 

 Siswa merangkum dan menyimpulkan materi pembelajaran melalui 

bimbingan guru. 

(3) Kegiatan Penutup (15 menit) 

(a) Guru memberikan motivasi pada siswa agar lebih giat belajar lagi. 

(b) Siswa mengerjakan soal evaluasi dari guru  

(c) Siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk 

menutup kegiatan pembelajaran.  

(d) Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

(e) Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. 
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H. Sumber Belajar  

(1) Silabus KTSP Kelas V SD. 

(2) Sulistyanto dan Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam Untuk  SD dan MI 

Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

(3) Rositawaty dan Muharam. 2008. Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam  

Untuk Kelas V SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

I. Penilaian 

(1) Teknik Penilaian 

a. Tes 

(2) Jenis Penilaian  

a. Tes Tertulis 

(3) Bentuk Penilaian  

a. Essay (terlampir) 

(4) Instrumen Penilaian 

a. Soal evaluasi 

      Semarang, 7 Mei 2016 

Guru Kelas V       Peneliti 

 

  

Purwo Edi, S.Pd.SD      Nazal Syahrul Afdoli 

NIP 197804212008011013     NIM 1401412383 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

 

Dwi Agus Priyanto, S.Pd 

             NIP 196708271994031006 
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Lampiran 24 

Data Nilai Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

No Kode Nilai No Kode Nilai 

1 E-01 50 1 K-01 50 

2 E-02 60 2 K-02 45 

3 E-03 95 3 K-03 50 

4 E-04 90 4 K-04 70 

5 E-05 85 5 K-05 45 

6 E-06 90 6 K-06 75 

7 E-07 95 7 K-07 90 

8 E-08 100 8 K-08 80 

9 E-09 100 9 K-09 75 

10 E-10 65 10 K-10 45 

11 E-11 60 11 K-11 75 

12 E-12 65 12 K-12 75 

13 E-13 70 13 K-13 80 

14 E-14 70 14 K-14 70 

15 E-15 95 15 K-15 85 

16 E-16 95 16 K-16 65 

17 E-17 95 17 K-17 60 

18 E-18 80 18 K-18 85 

19 E-19 85 19 K-19 55 

20 E-20 55    

21 E-21 45    

 

JUMLAH 1645 JUMLAH 1275 

Rata-rata 78,33 Rata-rata 67,11 

Nilai Tertinggi 100 Nilai Tertinggi 90 

Nilai Terendah 45 Nilai Terendah 45 
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Lampiran 25 

 Uji Normalitas Data Hasil Belajar Posttest   

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Hipotesis : 

Ho : data berdistribusi normal. 

H1 : data berdistribusi tidak normal 

Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini adalah 𝛼 = 0,05 

Kriteria : 

Jika nilai Sig (2-tailed) > 0,05 maka Ho diterima. 

Jika nilai Sig (2-tailed) < 0,05 maka Ho ditolak. 

Hasil Analisis 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 nilai_posttest_p

odorejo01 

nilai_posttest_p

odorejo03 

N 19 21 

Normal Parametersa,b 
Mean 67.11 78.33 

Std. Deviation 14.937 17.772 

Most Extreme Differences 

Absolute .175 .173 

Positive .137 .111 

Negative -.175 -.173 

Kolmogorov-Smirnov Z .763 .792 

Asymp. Sig. (2-tailed) .605 .557 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa: 

1) Kelas Esperimen yaitu kelas V SDN Podorejo 03 : nilai Sig (2-tailed)= 0,557 

atau Sig (2-tailed) > 0,05, maka Ho diterima. Jadi data awal kelas 

eksperimen berdistribusi normal.  

2) Kelas Kontrol yaitu kelas V SDN Podorejo 01 : nilai Sig (2-tailed) = 0,605 

atau Sig (2-tailed) > 0,05, maka Ho diterima. Jadi data awal kelas kontrol 

berdistribusi normal.   
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Lampiran 26 

Uji Homogenitas Data Hasil Belajar Posttest  

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Hipotesis : 

Ho :  σ1 = σ2  (varians homogen) 

H1 :  σ1 ≠ σ2  (varians tidak homogen) 

Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini adalah 𝛼 = 0,05 

Kriteria : 

Jika nilai Sig > 0,05 maka Ho diterima. 

Jika nilai Sig < 0,05 maka Ho ditolak. 

Hasil Analisis 

 

Test of Homogeneity of Variances 

nilai_posttest 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.565 1 38 .219 

 

 

Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa: 

Nilai Sig = 0,219 atau Sig > 0,05, maka Ho diterima. Jadi nilai posttest kelas 

eksperimen dan kontrol mempunyai varians yang sama/ homogen  
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Lampiran 27 

Uji Independent Samples T Test Nilai Posttest 

Hiotesis : 

Ho: µ1 = µ2   ( tidak ada perbedaan hasil belajar IPA antara kelas eksperimen yang menerapkan model CTL dengan media 

audiovisual dengan kelas kontrol ) 

Ha: µ1 ≠ µ2  ( ada perbedaan hasil belajar IPA antara kelas eksperimen yang menerapkan model CTL dengan media audiovisual 

dengan kelas kontrol) 

 µ1 = rata-rata kelas eksperimen 

µ2  = rata-rata kelas kontrol 

Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini adalah 𝛼 = 0,05 

Kriteria : 

Jika nilai Sig (2-tailed) > 0,05 maka Ho diterima.  

Jika nilai Sig (2-tailed) < 0,05 maka Ho ditolak. 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

nilai_post

test 

Equal variances 

assumed 
1.565 .219 2.151 38 .038 11.228 5.221 .659 21.797 

Equal variances not 

assumed 

  
2.170 37.812 .036 11.228 5.175 .750 21.706 
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Dari hasil analisis dapat dilihat pada Equal variances assumed bahwa nilai Sig (2-

tailed) = 0,038. Karena sig (2-tailed) < 0,05 maka Ho ditolak. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar IPA antara kelas eksperimen yang 

menerapkan model CTL dengan media audiovisual dengan kelas kontrol.        

(Ha: µ1  ≠ µ2). 
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Lampiran 28 

Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Pada Pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning dengan Media Audiovisual 

No 

Kode 

Pertemuan Ke- 

Total 

IV V VI 

1. E – 1 27 32 33 92 

2. E – 2 35 34 35 104 

3. E – 3 38 38 36 112 

4. E – 4 37 40 37 114 

5. E – 5 33 32 34 99 

6. E – 6 35 35 38 108 

7. E – 7 34 33 34 101 

8. E – 8 33 35 37 105 

9. E – 9 38 36 37 111 

10. E – 10 30 32 35 97 

11. E – 11 31 34 34 99 

12. E – 12 35 33 34 102 

13. E – 13 33 32 32 97 

14. E – 14 33 33 33 99 

15. E – 15 37 36 36 109 

16. E – 16 34 38 38 110 

17. E – 17 38 38 35 111 
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18. E – 18 36 37 37 110 

19. E – 19 37 37 37 111 

20. E – 20 37 37 36 110 

21. E – 21 32 30 32 94 

Total 723 732 740 2195 

% 86,1 87,1 88,1 87,1 

Skor Maksimal 114 

Skor Minimal  92 
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Lampiran 29 

Uji Normalitas Data Hasil Aktivitas 

Kelas Eksperimen  

Hipotesis : 

Ho : data berdistribusi normal. 

H1 : data berdistribusi tidak normal 

Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini adalah 𝛼 = 0,05 

Kriteria : 

Jika nilai Sig (2-tailed) > 0,05 maka Ho diterima. 

Jika nilai Sig (2-tailed) < 0,05 maka Ho ditolak. 

Hasil Analisis 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 aktivitas 

N 21 

Normal Parametersa,b 
Mean 104.52 

Std. Deviation 6.653 

Most Extreme Differences 

Absolute .178 

Positive .130 

Negative -.178 

Kolmogorov-Smirnov Z .816 

Asymp. Sig. (2-tailed) .519 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa: 

1) Aktivitas pada kelas eksperimen yaitu kelas V SDN Podorejo 03 : nilai Sig 

= 0,519 atau Sig > 0,05, maka Ho diterima. Jadi data aktivitas di kelas 

eksperimen berdistribusi normal.
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Lampiran 30 

Uji Linieritas Aktivitas dan Hasil Belajar di Kelas Eksperimen 

Hipotesis : 

Ho :  tidak terdapat hubungan signifikan antara aktivitas dan hasil belajar 

Ha :  terdapat hubungan signifikan antara aktivitas dan hasil belajar 

Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini adalah 𝛼 = 0,05 

Kriteria : 

Jika nilai Sig > 0,05 maka Ho diterima. 

Jika nilai Sig < 0,05 maka Ho ditolak.  

Hasil Analisis 

 

ANOVA Table 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

hasil_belajar * aktivitas 

Between Groups 

(Combined) 5054.167 13 388.782 2.156 .156 

Linearity 2849.858 1 2849.858 15.801 .005 

Deviation from Linearity 2204.309 12 183.692 1.018 .513 

Within Groups 1262.500 7 180.357   

Total 6316.667 20    
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Dari hasil analisis dapat dilihat pada Deviation from Linearity bahwa nilai Sig = 

0,005. Karena sig < 0,05 maka Ho ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan signifikan antara aktivitas dan hasil belajar 
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Lampiran 31 

Uji Regresi Linier Aktivitas dan Hasil Belajar di Kelas Eksperimen 

Hipotesis : 

Ho :  tidak ada pengaruh aktivitas belajar siswa yang menerapkan model contextual teaching and learning dengan media audiovisual 

terhadap hasil belajar IPA. 

Ha :  ada pengaruh ada pengaruh aktivitas belajar siswa yang menerapkan model contextual teaching and learning dengan media 

audiovisual terhadap hasil belajar IPA. 

Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini adalah 𝛼 = 0,05 

Kriteria : 

Jika nilai Sig > 0,05 maka Ho diterima. 

Jika nilai Sig < 0,05 maka Ho ditolak.  

Hasil Analisis 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 akivitasb . Enter 

a. Dependent Variable: hasil_belajar 

b. All requested variables entered. 
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Tabel diatas menunjukkan tentang variabel yang dimasukkan atau dibuang dan metode yang digunakan.dalam hal ini variabel yang 

dimasukkan adalah variabel nilai X sebagai predictor dan metode yang digunakan adalah metode enter. 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .672a .451 .422 13.508 

a. Predictors: (Constant), aktivitas 

 

Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0,672 dan dijelaskan besarnya prosentase pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R. Dari output 

tersebut diperoleh koefisien determinasi (R2) sebesar 0,451, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat adalah sebesar 45,1% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2849.858 1 2849.858 15.619 .001b 

Residual 3466.809 19 182.464   

Total 6316.667 20    

a. Dependent Variable: hasil_belajar 

b. Predictors: (Constant), aktivitas 

 

Pada bagian ini untuk menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata variabel X terhadap variabel Y. Dari output tersebut terlihat 

bahwa Fhitung 15.619 dengan tingkat signifikansi / probabilitas 0,001 < 0,05 maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi 

variabel partisipasi. 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -109.208 47.546  -2.297 .033 

Aktivitas 1.794 .454 .672 3.952 .001 

a. Dependent Variable: hasil_belajar 
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Pada kolom B pada constant (a) adalah -109.208 sedang nilai trus (b) 1.794 sehingga persaman regresinya dapat ditulis  

Y = a + bX atau  

Y = 109.208 + 1.794X 

Koefisien b dinamakan koefisien arah regresi dan menyatakn perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X 

sebesar satu satuan. Perubahan ini merupakan pertambahan bila b bertanda positif dan penurunan bila b bertanda negatif. Sehingga 

dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan : 

 Konstanta sebesar 109,208 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai aktivitas maka nilai pasrtisipasi sebesar 109.208 

 Koefisien regresi X sebesar 0,451 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai aktivitas maka nilai partisipasi bertambah 

sebesar 1.794. 

 

 

 



226 
 

 
  

Dari hasil analisis dapat dilihat pada tabel Coefficients bahwa nilai signifikan 

aktivitas adalah Sig = 0,001. Karena Sig < 0,05 maka Ho ditolak. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh aktivitas belajar siswa yang menerapkan model 

contextual teaching and learning dengan media audiovisual terhadap hasil belajar 

IPA. 
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Lampiran 32 

Validitas Konstrak Instrumen Aktivitas Siswa 
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Lampiran 33 

Hasil Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen 
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Lampiran 34 

Hasil Pretest dan Posttest Kelas Kontrol 
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Lampiran 35 

Hasil Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 
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Lampiran 36 

Surat Telah Melaksanakan Penelitian 
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Lampiran 37 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

Siswa Mengerjakan Uji Coba Soal Di Kelas VI SD N Podorejo 02 
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Siswa Mengerjakan Soal Pretest di Kelas Eksperimen 
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Siswa Mengerjakan Soal Posttest di Kelas Eksperimen 
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Siswa Mengerjakan Soal Pretest di Kelas Kontrol 
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Siswa Mengerjakan Soal Posttest di Kelas Kontrol 
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Pembelajaran Pertemuan ke 1 di Kelas Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

siswa duduk rapi dan 

menyiapkan buku pelajaran 

 

siswa mengamati dan mencatat peristiwa 

di tayangan video 

 

siswa bertanya tentang materi yang 

dipelajari 

 

siswa berdiskusi dan menyelesaikan 

tugas dengan berkelompok 

 

siswa mengamati kegunaan air di 

lingkungan sekitar 

 

siswa mempresentasikan hasil diskusi 

dan temuan yang telah ia peroleh 

 

siswa menyimpulkan dan penguatan 

materi oleh guru 

 

siswa mengerjakan soal evaluasi 
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Pembelajaran Pertemuan ke 2 di Kelas Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

siswa mengamati proses merasapnya air 

 
siswa mengamati proses pengauapan 

sampai terbentuknya titik titik air 

 

siswa bertanya tentang materi yang 

dipelajari 

 

siswa mengamati dan memperhatikan 

tayangan video 

 

siswa mempresentasikan hasil 

pengamatan, diskusi dan siswa lain 

menanggapi dan menyemak 

 

siswa berdiskusi dan menyelesaikan 

tugas dengan berkelompok 

 

siswa menyimpulkan, mencatat materi 

dan penguatan materi oleh guru 

 

siswa mengerjakan soal evaluasi 
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Pembelajaran Pertemuan ke 3 di Kelas Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

guru mengkonstruksi pengetahuan siswa 

dengan apersepsi 

 

siswa bertanya tentang materi yang 

dipelajari 

 

siswa mengamati dan memperhatikan 

tayangan video 

 

siswa mengerjakan soal evaluasi 

 
siswa berdiskusi dengan anggota 

kelompok 

 

siswa mengamati dan menunjukkan 

proses daur air pada tayangan video 
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Pembelajaran Pertemuan ke 4 di Kelas Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

siswa mengamati dan memperhatikan 

tayangan video 

 

siswa berdiskusi dengan anggota 

kelompok 

 

siswa mengamati peristiwa tanah longsor 

bila tanah yang tidak ada rerumputan 

 

mengkontriksi pengetahuan siswa 

dengan apersepsi 

 

siswa bertanya atau menjawab 

pertanyaan 

 

siswa menymapaikan hasil diskusi 
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Pembelajaran Pertemuan ke 5 di Kelas Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

siswa mengamati video pembelajaran 

yang telah disediakan 

 

siswa berdiskusi dengan anggota 

kelompok 

 

guru mendampingi dalam kegiatan 

berkelompok 

 

siswa mengerjakan soal evaluasi dan 

dikumpulkan di depan 

 

siswa mencatat apa yang telah mereka 

lihat di buku tulis 

 

siswa akan menyampaikan hasil 

diskusinya di depan kelas 
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Pembelajaran Pertemuan ke 6 di Kelas Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

mengkontruksi pengetahuan siswa 

dnegan apersepsi 

 

siswa mengamati video yang sudah 

disediakan  

siswa berdiskusi dengan anggota 

kelompok 
siswa menyampaikan hasil diskusi di 

depan kelas 

siswa bertanya dan menanggapi 

kelompok presentasi 
siswa mengerjakan soal evaluasi 
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Pembelajaran pertemuan ke 1 di Kelas Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

guru menjelaskan materi pembelajaran siswa mendengarkan penjelasan dari 

guru 

siswa membentuk kelompok kecil siswa berdiskusi dengan teman satu 

kelompok 

guru mendampingi dan membantu 

diskusi kelompok 
siswa mempresentasikan hasil diskusi 
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Pembelajaran pertemuan ke 2 di Kelas Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

guru menjelaskan materi kepada siswa siswa mencatat dan mendengarkan 

penjelasan dari guru 

siswa melakukan diskusi kelompok guru mendampingi dan membantu 

diskusi kelompok 

siswa dan guru menyimpulkan 

pembelajaran  

siswa mengerjakan soal evaluasi 
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Pembelajaran pertemuan ke 3 di Kelas Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

guru menjelaskan materi kepada siswa guru membagikan tugas kelompok 

guru memfasilitasi siswa untuk 

berdiskusi 
guru membantu siswa yang mengalami 

kesulitan saat berdiskusi 

siswa dapat bertukar pendapat dalam satu 

kelompok 
siswa dengan guru menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari 
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Pembelajaran pertemuan ke 4 di Kelas Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

guru menjelaskan materi pada siswa guru membuat gambar/sekema di papan 

tulis 

siswa mencatat yang telah dituliskan 

oleh guru 
siswa berdiskusi dengan anggota 

kelompok 

siswa mempresentasikan hasil diskusi siswa mengerjakan soal evaluasi 
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Pembelajaran pertemuan ke 5 di Kelas Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

guru menjelaskan materi pada siswa siswa mendengarkan penjelasan dari 

guru 

siswa bertukar pendapat dan pikiran 

dengan anggota kelompok 
siswa berkelompok dengan anggota 4 

sampai 5 siswa 

siswa dan guru menyimpulkan materi 

yang telah mereka dapatkan 

guru membantu dan mengawasi jalanya 

diskusi 
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Pembelajaran pertemuan ke 6 di Kelas Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

guru menjelaskan materi pembelajaran guru membagikan lembar kerja 

kelompok untuk didiskusikan 

siswa berkelompok untuk bertukar 

pikiran  

guru mendampingi dan membantu siswa 

di dalam kelompok 

siswa mengumpulkan jawaban soal 

evaluasi di depan 

guru memberikan kuis pada kelompok 

yang sudah dibentuk 
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MEDIA VIDEO PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manfaat air bagi manusis Menjaga kelestarian air bersih 

Siklus air saat evaporasi Siklus air saat infiltrasi 

Penebangan pohon secara liar Mengakibatkan proses daur air terganggu 
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Bencana Tanah Longsor Bencana Kekeringan 

Bencana Banjir Menjaga Lingkungan 

Perilaku menghemat air Perilaku menghemat air 


