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ABSTRAK 

Anggraeni, Fatika Desi, 2016. Keefektifan Model Pembelajaran Mind Mapping 

terhadap Hasil Belajar IPA Materi Peristiwa Alam pada Siswa Kelas V 

SDN Tambakaji 01 Semarang. Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Universitas Negeri Semarang. Desi Wulandari, S.Pd., M.Pd. dan Dr. Sri 

Sulistyorini, M.Pd. 

 

Materi IPA yang relatif banyak menuntut siswa untuk mengingat  materi 

sedangkan selama ini guru hanya menggunakan model konvensional seperti 

ceramah, tanya jawab, dan diskusi sehingga siswa kurang memahami materi yang 

telah disampaikan. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi penggunaan model 

belajar yang dapat melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Model 

pembelajaran mind mapping dapat dijadikan alternatif dalam pembelajaran IPA, 

karena model pembelajaran mind mapping memungkinkan siswa untuk mengingat 

materi yang banyak dengan cara yang menyenangkan. Tujuan penelitian ini yaitu 

untuk mengkaji keefektifan penerapan model pembelajaran mind mapping 

terhadap hasil belajar IPA materi peristiwa alam pada siswa kelas V SDN 

Tambakaji 01 Semarang. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V SD Negeri Tambakaji 

01 Semarang tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 62 siswa. Desain 

eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Nonequivalent Control 

Group Design. Teknik pengumpulan data hasil belajar menggunakan tes pilihan 

ganda dan uraian. Data hasil belajar dianalisis dengan uji t sedangkan untuk 

menghitung keefektifan model mind mapping pada pelajaran IPA materi peristiwa 

alam menggunakan uji N-Gain (normal gain).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran mind mapping lebih besar dibanding dengan 

hasil belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan metode konvensional. 

Rata-rata nilai posttest pada kelas kontrol yaitu 64,91 sedangkan rata-rata nilai 

posttest pada kelas eksperimen yaitu 78,21. Hasil uji t menunjukkan nilai thitung 

(6,121) > ttabel (1,67) berarti bahwa hasil belajar siswa dengan menggunakan 

model mind mapping lebih besar dibandingkan model konvensional. Hal ini 

didukung dengan perhitungan N-Gain sebesar 0,49 dengan kategori sedang. Dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran mind mapping berpengaruh efektif untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri Tambakaji 01 

Semarang. Saran yang dapat disampaikan yaitu guru hendaknya mulai 

menerapkan model pembelajaran mind mapping dan melakukan variasi model 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan kondisi siswa sehingga 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Kata Kunci: Hasil Belajar, Mind Mapping, dan Pembelajaran IPA 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan manusia serta bagi 

pembangunan bangsa, dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan berkompeten. Sebagai konsekuensinya, pemerintah melakukan 

berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan pendidikan  

nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia IV yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk 

menjadikan bangsa yang cerdas dalam mencapai kehidupan yang sejahtera. 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 1 menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

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

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Sedangkan dalam pasal 3 menyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi dan 

bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

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

demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan pengertian pendidikan di atas, 

usaha yang dapat dilakukan seorang guru sebagai pendidik dalam mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa aktif selama kegiatan 

pembelajaran yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga 

siswa dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya.  

Untuk mencapai fungsi dan tujuan pendidikan di Indonesia, pelaksanaan 

pendidikan harus sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Menurut 

Undang-Undang No.20 pasal 37 ayat 1 menegaskan bahwa kurikulum pendidikan 

dasar (termasuk Sekolah Dasar) dan pendidikan menengah wajib memuat 10 mata 

pelajaran, salah satunya yaitu Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Standar kompetensi 

dan kompetensi dasar SD/MI yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar 

dan menengah menyebutkan bahwa mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga 

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

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

penemuan. 

Menurut Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP) yang tercantum dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2006 tujuan mata pelajaran IPA 

yaitu: (1) memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya, (2) 

mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 
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bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, (3) 

mengembangkan rasa ingin tahu,sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat, (4) mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan, (5) meningkatkan 

kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan 

lingkungan alam, (6) meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan, dan (7) memperoleh bekal 

pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasaruntuk melanjutkan 

pendidikan ke SMP/MTs. 

Ruang lingkup bahan kajian mata pelajaran IPA di SD/MI meliputi aspek-

aspek yaitu (1) makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, 

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

sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat dan gas, (3) energi dan 

perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya dan pesawat 

sederhana, (4) bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan 

benda-benda langit. 

Berdasarkan tujuan dan ruang lingkup mata pelajaran IPA, siswa 

diharapkan mampu menguasai seluruh aspek seperti yang telah dijelaskan di atas. 

Namun pada kenyataannya, tuntutan tujuan pendidikan IPA yang diamanatkan 

oleh Permendiknas masih belum sesuai dengan yang diharapkan karena masih 

banyak permasalahan yang berkaitan dengan kualitas pembelajaran yang masih 
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rendah. Hal tersebut terbukti dengan rendahnya kemampuan siswa dalam bidang 

SAINS.  

Penelitian yang mendukung dengan permasalahan di atas yaitu survei yang 

dilakukan oleh Trends International Mathematics and Science Study (TIMSS) 

pada tahun 2011 melaporkan bahwa kemampuan IPA peserta didik di Indonesia 

berada pada peringkat ke-40 dari 42 negara, kemampuan siswa Indonesia masih 

berada di bawah rata-rata. Perolehan skor yang rendah menunjukkan bahwa 

pengetahuan siswa di Indonesia mengenai pendidikan IPA masih terbatas, 

sehingga berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Oleh karena itu 

kurikulum IPA yang berlaku di sekolah harus dikaji dan dikembangkan, sehingga 

menghasilkan kurikulum yang tepat dan dapat diterapkan pada situasi yang 

sesungguhnya. Selain itu, temuan Depdiknas (2007) dalam naskah akademik 

kajian kebijakan kurikulum mata pelajaran IPA, yang menunjukkan masih banyak 

kendala yang dihadapi dalam pembelajaran IPA.  

Permasalahan yang serupa juga terjadi di kelas V SDN Tambakaji 01 pada 

pembelajaran IPA. Berdasarkan hasil refleksi bersama guru kelas V (hasil 

wawancara dapat dilihat dilampiran 4.7.) menunjukkan bahwa masih perlu 

peningkatan dalam pembelajaran IPA. Ditemukan beberapa masalah yang dapat 

teridentifikasi sebagai berikut :  (1) dalam mengajar guru hanya dengan 

menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi sehingga siswa merasa 

bosan dan pembelajaran kurang menarik; (2) pembelajaran masih terpusat pada 

guru sehingga siswa kurang terlibat secara aktif; (3) guru masih memberikan 

catatan panjang pada siswa, sehingga siswa merasa malas untuk membacanya;  
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(4) siswa kurang kreatif dalam membuat catatan dengan kreasi sendiri; (5) 

pemahaman serta daya ingat siswa masih rendah; (6) siswa kurang berlatih dalam 

menemukan pengetahuan secara mandiri; (7) rendahnya motivasi belajar siswa. 

Permasalahan tersebut didukung dengan hasil Ulangan Tengah Semester (UTS) I 

mata pelajaran IPA siswa kelas V SDN Tambakaji 01 diperoleh data sebagai 

berikut: siswa VA, dari 33 siswa masih terdapat 14 siswa (42,4%) yang nilainya 

tidak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 65, 19 siswa (57,9%) 

sudah mencapai KKM. Sedangkan di kelas V B, dari 29 siswa terdapat 17 siswa 

(58,6%) belum mencapai KKM, 12 siswa (41,4%) di atas KKM.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian 

eksperimen dengan tujuan untuk mengetahui model pembelajaran IPA yang sesuai 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V pada materi Peristiwa Alam. 

Model pembelajaran yang dapat diterapkan pada materi Peristiwa Alam yaitu 

menggunakan model pembelajaran mind mapping. Melalui model pembelajaran 

mind mapping, memungkinkan siswa untuk aktif selama pembelajaran, 

menemukan pengetahuannya sendiri, serta bebas berkreasi dalam mencatat materi.  

Model pembelajaran mind mapping dikembangkan sebagai model yang 

efektif untuk mengembangkan gagasan-gagasan melalui rangkaian peta-peta 

(Huda, 2014:307).  Model pembelajaran mind mapping adalah suatu teknik 

mencatat yang mampu mengembangkan pikiran dan meningkatkan daya ingat 

karena informasi disusun secara bercabang dari tema utama yang menyertakan 

gambar, simbol, warna dan teks agar peserta didik dapat menggunakam seluruh 

potensi dan kapasitas otak dengan efektif dan efisien. Kelebihan mind mapping 
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yaitu : (1) materi yang diingat sangat sedikit; (2) hemat waktu membaca dan 

mengingatnya; (3) mudah melihat keseluruhan isi dan maksud materi (overview); 

(4) hubungan antar informasi sangat jelas; (5)  hierarki informasi sangat jelas 

struktur dan tujuannya (Windura, 2008:69).  

Penelitian yang mendukung dalam pemecahan masalah ini yaitu penelitian 

dilakukan oleh Sri Widianti pada tahun 2014 yang berjudul “Keefektifan Model 

Mind Mapping Terhadap Hasil Belajar IPS” menunjukkan bahwa hasil belajar 

IPS siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan model mind 

mapping lebih tinggi dan efektif daripada yang menggunakan model 

konvensional. 

Penelitian dilakukan oleh Ratih Shintia Devi pada tahun 2015 yang 

berjudul “Efektivitas Metode Mind Mapping Terhadap Peningkatan Pemahaman 

Konsep Siswa pada Mata Pelajaran IPA” menunjukkan bahwa adanya 

peningkatan pemahaman konsep IPA siswa yang memperoleh pembelajaran 

dengan metode mind mapping lebih baik daripada siswa yang memperoleh 

pembelajaran biasa. Selain itu, pembelajaran mengunakan metode mind mapping 

mendapat respon yang sangat baik dari siswa. 

Penelitian lain dilakukan oleh Veli Batdi pada tahun 2015 dengan judul “A 

Meta-analysis Study of Mind Mapping Techniques and Traditional Learning 

Methods” menunjukkan “The meta-analytic results indicate that mind mapping 

has a positive effect on academic achievement, attitude and retention” yang 

mengandung arti bahwa mind mapping (peta pikiran) memiliki dampak positif 

terhadap prestasi akademik dan sikap. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan mengkaji keefektifan 

model pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar IPA materi peristiwa 

alam pada siswa kelas V SDN Tambakaji 01 Semarang. 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah apakah penerapan model pembelajaran mind mapping lebih 

efektif dibandingkan dengan model konvensional terhadap hasil belajar IPA 

materi peristiwa alam pada siswa kelas V SDN Tambakaji 01 Semarang? 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

 Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengkaji keefektifan penerapan model pembelajaran mind mapping terhadap hasil 

belajar IPA materi peristiwa alam pada siswa kelas V SDN Tambakaji 01 

Semarang. 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

maupun praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dapat mengembangkan teori 

pembelajaran, sehingga dapat memperbaiki mutu pendidikan. Selain itu dapat 

menambah wawasan kepada guru bahwa dengan menerapkan model pembelajaran 

mind mapping dapat membuat siswa semakin lebih aktif dalam proses 

pembelajaran dan kreatif dalam membuat catatan pelajaran sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

1.4.2.1.Bagi Siswa 

 Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan, 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran,  kreatifitas siswa dalam membuat 

catatan pelajaran dan daya ingat siswa terhadap materi yang telah diajarkan. 

1.4.2.2. Bagi Guru 

 Memberikan pengalaman kepada guru dalam kegiatan pembelajaran IPA 

melalui penerapan model pembelajaran mind mapping, mengembangkan dan 

melakukan inovasi pembelajaran, membuat guru lebih kreatif dalam pelaksanaan 

pembelajaran. 

1.4.2.3. Bagi Sekolah 

 Dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan kualitas dalam 

pembelajaran IPA di sekolah dan sebagai pertimbangan dalam memotivasi guru 

untuk melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 

1.5. PENEGASAN ISTILAH 

1.5.1.  Keefektifan 

Keefektifan yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu efektivitas suatu 

model yang diterapkan dalam proses suatu pembelajaran. Keefektifan model 

dalam penelitian ini dapat terlihat dari peningkatan pemahaman materi peristiwa 

alam yaitu perbandingan nilai pretest dan posttest. Pembelajaran dikatakan efektif 

jika hasil belajar kelas eksperimen yang mendapatkan perlakuan model 

pembelajaran lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol yang menggunakan model 

pembelajaran yang biasa dilakukan. 
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1.5.2. Model Mind Mapping 

Model pembelajaran mind mapping adalah suatu teknik mencatat yang 

mampu mengembangkan pikiran dan meningkatkan daya ingat karena informasi 

disusun secara bercabang dari tema utama yang menyertakan gambar, simbol, 

warna dan teks agar peserta didik dapat menggunakam seluruh potensi dan 

kapasitas otak dengan efektif dan efisien. 

1.5.3. IPA 

IPA merupakan ilmu yang mempelajari fenomena alam yang faktual 

(factual), baik berupa kenyataan (reality) atau kejadian (events) dan hubungan 

sebab akibatnya. Pada penelitian ini materi yang digunakan yaitu peristiwa alam 

yang terdapat pada Standar Isi 2006 kelas V semester II. 

1.5.4. Hasil Belajar 

Pada penelitian ini, hasil belajar diperoleh dari hasil pretest dan hasil 

posttest. Pretest digunakan untuk menghitung kesamaan kemampuan awal antara 

kedua kelas. Posttest digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan 

hasil belajar yang signifikan antara kedua kelompok setelah mendapat 

pembelajaran dengan materi sama, tetapi menggunakan model pembelajaran 

berbeda. Pada penelitian ini soal pretes dan postes berbentuk tes pilihan ganda 

sejumlah 25 soal dan uraian sejumlah 5 soal. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. KAJIAN TEORI 

2.1.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar digolongkan menjadi dua 

golongan, yaitu faktor intern (faktor yang ada dalam diri individu) dan faktor 

ekstern (faktor yang ada di luar individu) sebagai berikut (Slameto, 2010: 54): 

1. Faktor Intern 

1)  Faktor Jasmaniah 

a. Faktor kesehatan 

Kesehatan seseorang berpengaruh pada proses belajarnya, jika 

badannya kurang sehat, maka hasil belajar juga akan rendah.  

b. Cacat tubuh 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan tubuh kurang 

sempurna contohnya patah tulang, tuna rungu dan tuna netra. 

2)  Faktor Psikologi 

a. Intelegensi yaitu kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan 

untuk menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, 

mengetahui konsep-konsep yang abstrak secara efektif, serta mengetahui 

relasi dan mempelajarinya dengan cepat. 

b. Perhatian merupakan konsentrasi dalam belajar sehingga siswa harus 

memusatkan perhatian terhadap materi belajar untuk mendapatkan hasil 

yang baik. 
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c. Minat adalah kecenderungan untuk memperhatikan kegiatan dengan rasa 

senang.  

d. Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan akan terealisasi 

menjadi kecakapan sesudah belajar atau berlatih. 

e. Motif erat hubungannya dengan tujuan yang ingin dicapai guna 

mendorong siswa belajar. 

f. Kematangan adalah fase dalam pertumbuhan seseorang dimana alat-alat 

tubuhnya sudah siap melaksanakan kecakapan baru. 

g. Kesiapan merupakan kesediaan memberikan response jika siswa sudah 

bersedia atau siap belajar maka hasil belajarnya akan baik. 

3)  Faktor Kelelahan 

Kelelahan merupakan kondisi rendahnya kesehatan tubuh dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan rohani. Kelelahan jasmani 

terlihat lemah lunglainya tubuh akibat kurang lancarnya aliran darah pada 

bagian tertentu. Kelelahan rohani terlihat adanya kebosanan sehingga minat 

siswa hilang sehingga membuat siswa sulit berkonsentrasi. 

2. Faktor Ekstern 

1) Faktor Keluarga 

Faktor yang mempengaruhi keluarga itu sendiri, seperti cara orang tua 

mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan 

ekonomi keluarga. 

2) Faktor Sekolah 

Sekolah akan mempengaruhi belajar mencakup metode mengajar, 

kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi antar siswa, disiplin sekolah, 
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alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode, 

dan tugas rumah. 

3) Faktor Masyarakat  

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh 

terhadap belajar sebab keberadaan siswa tidak lepas dari lingkungan 

masyarakat. sehingga membentuk kepribadian, adanya mass media seperti 

bioskop, TV, majalah, internet memberi dampak positif dan negatif siswa, 

bentuk kehidupan masyarakat juga akan mempengaruhi belajar siswa 

karena mereka cenderung meniru yang dikerjakan orang-orang di 

sekitarnya. 

Faktor intern maupun ekstern saling mempengaruhi dalam keberhasilan 

belajar siswa. Pengetahuan mendalam terhadap faktor intern dan ekstern dapat 

membantu guru/pembimbing menciptakan kondisi yang interaktif dalam 

pembelajaran. 

2.1.2. Pengertian Pembelajaran 

Pengertian pembelajaran menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

pasal 1 ayat 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah proses interaksi 

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

Pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa ekternal peserta didik yang 

dirancang untuk mendukung proses internal belajar (Gagne dalam Anni, dkk 

2012:158).  

Pembelajaran ialah suatu kombinasi yang tersusun dari unsur manusiawi, 

material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk 

mencapai tujuan pembelajaran (Hamalik dalam Putra 2013:17). Menurut Munif 
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dalam Putra (2013:17) pembelajaran adalah proses transfer ilmu dua arah, yakni 

antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi.  

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian 

pembelajaran dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses 

interaksi antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima 

infomasi serta berbagai komponen yang digunakan sebagai sumber belajar untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

Ciri-ciri pembelajaran yang baik adalah sebagai berikut : (Darsono dalam 

Hamdani 2010:47) 

(1) Pembelajaran dilakukan secara sadar dan terencana secara sistematis. 

(2) Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam 

belajar. 

(3) Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik perhatian dan 

menantang siswa. 

(4) Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. 

(5) Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi guru. 

(6) Pembelajaran dapat membantu siswa siap menerima, baik secara fisik 

maupun psikologi. 

(7) Pembelajaran menekankan keaktifan siswa. 

(8) Pembelajaran dilakukan secara sadar dan sengaja. 

2.1.3. Hasil Belajar  

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar (Anni,dkk 2012:69). Menurut Bloom dalam 
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Anni, dkk (2012:70), hasil belajar peserta didik mencakup tiga ranah belajar, 

yaitu: (1) Ranah kognitif yaitu berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, 

kemampuan, dan kemahiran intelektual; (2) Ranah afektif yaitu berkaitan dengan 

perasaan, sikap, minat, dan nilai; (3) Ranah psikomotor yaitu menunjukkan 

adanya kemampuan fisik seperti ketrampilan motorik dan syaraf, manipulasi 

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

yaitu: persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan biasa, gerakan kompleks, 

penyesuaian, dan kreativitas. 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, penegrtian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan (Suprijono, 2012: 5). Menurut Gagne 

dalam Suprijono (2012: 5-6), hasil belajar berupa informasi verbal, keterampilan 

intelektual, strategi kognitif, keterampilan motorik dan sikap. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat simpulkan bahwa hasil 

belajar adalah perubahan perilaku pada diri seseorang yang berupa peningkatan 

pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik setelah mengalami suatu proses 

belajar. 

2.1.4. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum dll 

(Joyce dalam Trianto, 2011: 5).  

Model Pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 
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mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para 

perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar 

mengajar (Soekamto dalam Shoimin, 2014: 23). 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah suatu perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. 

Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi pengajar dan 

para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa 

setiap model yang akan digunakan dalam pembelajaran menentukan perangkat 

yang dipakai dalam pembelajaran tersebut (Shoimin, 2014: 24). 

Model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada strategi, 

metode, atau prosedur. Model pembelajaran mempunyai ciri khusus yaitu sebagai 

berikut : (1) rasional teoretik logis yang disusun oleh para pengembangnya; (2) 

landasan pemikiran tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai; (3) tingkah 

laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan 

berhasil; (4) lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu 

dapat tercapai (Kardi dan Nur dalam Shoimin, 2014: 24). 

2.1.5. Model Pembelajaran Mind Mapping 

2.1.5.1. Pengertian Model Pembelajaran Mind Mapping 

Silberman berpendapat bahwa mind mapping atau pemetaan pikiran 

merupakan cara kreatif bagi tiap pembelajar untuk menghasilkan gagasan, 

mencatat apa yang dipelajari, atau merencanakan tugas baru. Sedangkan menurut 

Hernowo pemetaan pikiran merupakan cara yang sangat baik untuk menghasilkan 

dan menata gagasan sebelum mulai menulis. Pemetaan pikiran adalah teknik 
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pemanfaaatan seluiruh otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis 

lainnya untuk membentuk kesan. Otak sering kali mengingat informasi dalam 

bentuk gambar, simbol, suara, bentuk-bentuk, dan perasaan (Shoimin, 2014: 105).  

Untuk membuat mind mapping, seseorang biasanya memulainya dengan 

menulis gagasan utama di tengah halaman, kemudian dibentang ke seluruh arah 

untuk menciptakan semacam diagram yang terdiri dari kata kunci-kata kunci, 

frasa-frasa, konsep-konsep, fakta-fakta, dan gambar-gambar. Mind Mapping 

digunakan untuk membentuk, menvisualisasi, mendesain mencatat, memecahkan 

masalah, membuat keputusan, merevisi, dan mengklarifikasi topik utama, 

sehingga siswa bisa mengerjakan tugas-tugas yang banyak sekalipun. Pada 

hakikatnya, mind mapping digunakan untuk membrainstorming suatu topik 

sekaligus menjadi strategi ampuh bagi belajar siswa (Huda, 2014:307).  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mind mapping (peta 

pikiran) merupakan teknik mencatat kreatif yang memanfaatkan potensi seluruh 

kerja otak yang terdapat pada diri seseorang untuk menghasilkan gagasan dan 

merencanakan tugas baru. 

2.1.5.2. Langkah-langkah Pembuatan Mind Mapping 

 Langkah-langkah yang perlu disiapkan dalam membuat mind mapping 

yaitu sebagai berikut : (Huda, 2014:307-308) 

a. Mencatat hasil ceramah dan menyimak kata kunci dari hasil ceramah tersebut. 

b. Menunjukkan jaringan dan relasi di antara berbagai  kata kunci yang terkait 

dengan materi pelajaran. 

c. Membrainstorming semua hal yang sudah diketahui sebelumnya tentang topik 

tersebut. 
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d. Merencanakan tahap-tahap awal pemetaan gagasan dengan memvisualisasikan 

semua aspek dari topik yang dibahas. 

e. Menyusun gagasan dan informasi yang bisa diakses pada satu lembar saja. 

f. Menstimulasi pemikiran dan solusi kreatif dari permasalahan-permasalahan 

yang terkait dengan topik bahasan. 

g. Mereview pelajaran untuk mempersiapkan tes atau ujian. 

 Beberapa langkah dalam membuat peta pikiran (mind mapping) yaitu 

sebagai berikut : (DePorter dalam Shoimin, 2014:106) 

a. Tulis gagasan utamanya di tengah-tengah kertas dan lingkupilah dengan 

lingkaran, persegi, atau bentuk lain. 

b. Tambahkan sebuah cabang yang keluar dari pusatnya untuk setiap point atau 

gagasan utama. Gunakan warna yang berbeda untuk tiap-tiap cabang. 

c. Tuliskan kata kunci pada tiap-tiap cabang yang dikembangkan untuk detail. 

Kata kunci adalah kata-kata yang menyampaikan inti sebuah gagasan dan 

memicu ingatan pembelajar. 

d. Tambahkan simbol-simbol dan ilustrasi untuk mendapatkan ingatan yang lebih 

baik. 

2.1.5.3. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Mind Mapping 

 Langkah-langkah model pembelajaran mind mapping sebagai berikut 

(Swadarma, 2013:65) 

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Guru memberikan penjelasan tentang materi pelajaran. 

c. Selama guru menjelaskan, siswa membuat catatan-catatan kecil yang berisi 

penjelasan guru. 
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d. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. 

e. Siswa membuat mind mapping dari catatan-catatan kecil masing-masing 

anggota kelompok. 

f. Siswa menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan guru berdasarkan 

mind mapping yang telah dibuat, anggota yang lain menyimak dan memberi 

tanggapan. 

g. Tiap perwakilan siswa dari kelompok lain bergantian menyampaikan hasil 

mind mapping mereka. 

h. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran. 

2.1.5.4. Kelebihan dan Kekurangan Mind Mapping 

1. Kelebihan mind mapping (Shoimin, 2014:107) 

1) Cara ini cepat 

2) Teknik dapat digunakan untuk mengorganisasikan ide-ide yang muncul 

dalam pemikiran 

3) Proses menggambar diagram bisa memunculkan ide-ide yang lain 

4) Diagram yang sudah terbentuk bisa menjadi panduan untuk menulis 

 Sedangkan kelebihan mind mapping menurut Swadarma (2013:9) yaitu 

(1) Meningkatkan kinerja manajemen pengetahuan; (2) Memaksimalkan system 

kerja otak; (3) Memacu kreativitas, sederhana dan mudah dikerjakan; (4) 

Sewaktu-waktu dapat me-recall data yang ada dengan mudah; (5) Dapat melihat 

data berjumlah dengan mudah. 

2. Kekurangan mind mapping (Shoimin, 2014:107) :  

1) Hanya siswa aktif yang terlibat  

2) Tidak seluruh siswa belajar 
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3) Jumlah detail informasi tidak dapat dimasukkan 

Solusi yang dapat dilakukan seorang guru untuk mengatasi kekurangan 

mind mapping yaitu (1) Mengajak dan membiasakan semua siswa terlibat dalam 

membuat peta pikiran terhadap materi yang telah diajarkan; (2) Memotivasi siswa 

untuk lebih sering membuat mind mapping agar kemampuan grafisnya meningkat; 

(3) Membiasakan siswa untuk menggambar pada pusat mind mapping karena 

membuat gambar pada pusat mind mapping ini berguna untuk mengaktifkan otak 

kanan, memperkuat daya ingat sekaligus menjadikan kegiatan membuat mind 

mapping lebih menyenangkan.  

2.1.6. Teori Belajar yang Mendukung Model Mind Mapping 

2.1.6.1. Teori Konstruktivisme (Construction) Piaget 

Menurut Suprijono (2012: 40) pembelajaran berbasis konstruktivisme 

merupakan belajar artikulasi yaitu proses mengartikulasikan ide, pikiran, dan 

solusi. Belajar tidak hanya mengonstruksikan makna dan mengembangkan pikiran 

akan tetapi memperdalam proses tersebut melalui pengeksprisian ide-ide 

menghubungkan teks-teks dengan kondisi nyata.  

Sedangkan menurut Swadarma (2013: 24) konstruktivisme adalah 

pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna 

dari yang dipelajari. Kesesuaian teori Konstruktivisme (Construction) Piaget 

dengan mind mapping adalah sebagai berikut : (1) Dengan mind mapping, peserta 

didik dapat menuangkan ide berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh 

sebelumnya, sesuai dengan kreativitas masing-masing; (2) Mind Mapping 

menggambarkan dan mengkomunikasikan cara berpikir yang terstruktur; (3) Mind 

Mapping member kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan 
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gagasan dengan bahasanya sendiri; (4) Memberi kesempatan kepada peserta didik 

untuk berpikir tentang pengalamannya sehingga menjadi lebih kratif dan 

imajinatif; (5) Memberi kesempatan peserta didik untuk mencoba gagasan yang 

baru (Swadarna, 2010:26). 

Berdasarkan teori belajar konstruktivisme Piaget, model mind mapping 

merupakan salah satu solusi karena dalam pembelajaran siswa dapat menuangkan 

idenya berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya, sesuai dengan 

kreativitas masing-masing serta dapat menghadirkan pengetahuan dan 

pengalaman belajar abstrak ke tahap operasional konkret. 

2.1.6.2. Teori Belajar Fase Gagne 

Terdapat beberapa fase utama dalam teori belajar Gagne yaitu sebagai 

berikut : 

a. Fase receiving the stimulus situation yaitu fase di mana seseorang 

memperhastikan stimulus tertentu lalu memahami stimulus tersebut kemudian 

menafsirkan kembali dengan berbagai cara.   

b. Fase stage of acquition yaitu fase di mana seseorang dapat memperoleh 

informasi yang belum pernah diterima sebelumnya dengan menghubung-

hubungkan informasi yang ada dengan pengetahuan sebelumnya. 

c. Fase storage adalah fase penyimpanan informasi, informasi ada yang 

tersimpan dalam jangka pendek ada pula dalam jangka panjang. 

d. Fase recall adalah fase mengingat kembali informasi yang ada dalam memori. 

Selain 4 fase utama di atas, terdapat 4 fase tambahan dalam teori Gagne 

yaitu (1) Fase motivasi yang biasanya dilakukan sebelum pelajaran dimulai; (2) 

Fase generalisasi yaitu transfer informasi; (3) Fase penampilan yaitu 
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memperlihatkan sesuatu penampilan seperti presentasi; (4) Fase umpan balik 

dengan cara memberikan umpan balik dari yang telah ditampilkan. 

Kesesuaian teori Gagne dengan mind mapping yaitu semua fase belajar 

Gagne bisa diaplikasikan dalam pembelajaran model mind mapping. Semua 

fasenya dapat diakomodasikan dalam satu rangkaian pembelajaran. Dalam mind 

mapping terdapat stimulus, hubungan antar informasi, informasi jangka pendek 

dan panjang, transfer informasi, fase penampilan, dan fase umpan balik. 

2.1.7.  Karakteristik Siswa SD 

Siswa dalam melakukan kegiatan belajar tergantung pada tahap 

perkembangannya. Usia sangat berpengaruh pada pola pikir serta kekuatan 

mentalnya. Menurut Piaget dalam Anni,dkk (2012:32) membagi tahap 

perkembangan kognitif menjadi 4 tahap, yaitu : 

a. Tahap Sensorikmotorik (0-2 tahun) 

Pada tahap ini seorang anak menyusun pemahaman dunia dengan 

mengkoordinasikan pengalaman indera (sensori) seperti melihat dan 

mendengar dengan gerakan motorik seperti menggapai dan menyentuh. 

b. Tahap Praoperasional (2-7 tahun) 

Pada tahap ini pemikiran lebih bersifat simbolis, egoisentries, dan intuitif 

sehingga tidak melibatkan pemikiran operasional.  

c. Tahap Operasional Konkrit (7-11 tahun) 

Pada tahap ini anak mampu mengoperasiokan berbagai logika, namun masih 

dalam bentuk benda konkrit. Penalaran logika menggantikan penalaran 

intuitif, namun hanya pada situasi konkrit dan kemampuan untuk 
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menggolong-golongkan sudah ada namun belum bisa memecahkan masalah 

abstrak.  

d. Tahap Operasional Formal (11-15 tahun) 

Pada tahap ini anak sudah mampu berfikir abstrak, idealis, dan logis. 

Pemikiran operasional formal tampak lebih jelas dalam pemecahan problem 

verbal, seperti anak dapat memecahkan problem walau disajikan secara 

verbal. 

             Berdasarkan tahap-tahap perkembangan yang dijelaskan oleh Piaget, 

siswa Sekolah Dasar berada dalam tahap operasional konkrit. Karakteristik siswa 

yang berada pada tahap operasional konkret, yaitu dapat mengembangkan pikiran 

logis tetapi belum bisa berpikir abstrak. Oleh karena itu, dalam menyampaikan 

pelajaran guru harus menggunakan bantuan benda konkrit.  

2.1.8.  Perbedaan Model Mind Mapping dengan Model Konvensional 

Tabel 2.1. Perbedaan Model Mind Mapping dengan Model Konvensional 

 

No. Aspek Model Mind Mapping 

(Shoimin, 2014:107) 

Konvensional (Wina 

Sanjaya, 2014:261-262) 

1. Kedudukan 

siswa 

Siswa sebagai subyek 

belajar, artinya siswa 

berperan aktif dalam 

proses pembelajaran. 

Siswa sebagai obyek 

belajar yang berperan 

sebagai penerima 

informasi secara pasif 

2. Kegiatan 

pembelajaran 

Siswa belajar melalui 

kegiatan kelompok, seperti 

kegiatan diskusi dan 

percobaan. 

Siswa lebih banyak belajar 

secara individual dengan 

menerima, mencatat dan 

menghafal pelajaran. 

3. Pemerolehan 

pengetahuan 

Pengetahuan diperoleh 

melalui pengalaman. 

Pengetahuan diperoleh 

melalui latihan-latihan. 

4. Pelaksana Siswa membuat catatan- Guru adalah penentu 
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pembelajaran catatan kecil untuk dibuat 

peta pikiran pada akhir 

pembelajaran. 

jalannya pembelajaran 

5. Aspek yang 

dikembangkan 

Menekankan pada 

pengembangan aspek 

kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

Menekankan pada aspek 

kognitif. 

6. Evaluasi 

pembelajaran 

Keberhasilan dalam 

pembelajaran diukur 

melalui tiga aspek yaitu 

kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

Keberhasilan pembelajaran 

hanya diukur dengan tes 

(aspek kognitif). 

 

2.1.9. Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

 IPA merupakan rumpun ilmu yang memiki karakteristik khusus yaitu 

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

(reality) atau kejadian (events) dan hubungan sebab akibatnya (Sulistyowati dan 

Wisudawati, 2014:22). IPA merupakan ilmu yang awalnya diperoleh dan 

dikembangkan berdasarkan percobaan namun pada perkembangan selanjutnya 

IPA juga diperoleh dan dikembangkan berdasarkan teori. Ada dua hal yang 

berkaitan dengan IPA, yaitu IPA sebagai produk, pengetahuan IPA berupa 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, dan IPA sebagai 

proses yaitu kerja ilmiah (Kemendiknas dalam Sulistyowati dan Wisudawati, 

2014:22). 

IPA merupakan usaha manusia dalam memahami alam semesta melalui 

pengamatan yang tepat (correct) pada sasaran, serta menggunakan prosedur yang 

benar (true), dan dijelaskan dengan penalaran yang sahih (valid) sehingga 
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dihasilkan kesimpulan yang betul (truth).  Jadi, IPA mengandung tiga hal: proses 

(usaha manusia memahami alam semesta), prosedur (pengamatan yang tepat dan 

prosedurnya benar), dan produk (kesimpulannya betul) (dalam PJJ S1 PGSD: 1-

19) 

    Menurut Cain dan Evans (1993: 4) membagi 4 sifat dasar IPA, yaitu: 

produk, proses, sikap, dan teknologi. 

a. IPA sebagai produk 

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

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

science.” 

IPA sebagai prodek berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip dan 

teori-teori IPA.Produk IPA yang dimaksud dalam penelitian ini adalah materi 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan teori-teori tentang 

peristiwa alam contohnya macam-macam peristiwa alam yang dapat dicegah 

maupun yang tidak dapat dicegah. Peristiwa alam yang dapat dicegah yaitu 

banjir dan tanah longsor. Sedangkan peristiwa alam yang tidak dapat dicegah 

yaitu gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan angin putting beliung. 

b. IPA sebagai proses 

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

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

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

IPA sebagai proses yaitu memahami bagaimana cara memperoleh 

produk IPA. IPA disusun dan diperoleh melalui metode ilmiah,jadi dapat 

dikatakan bahwa proses IPA adalah metode ilmiah. Tahapannya disesuaikan 
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dengan tahapan dari suatu proses eksperimen atau penelitian yang meliputi: 1) 

observasi; 2) klasifikasi; 3) interpretasi; 4) prediksi; 5) hipotesis; 6) 

mengendalikan variabel; 7) merencankan dan melaksanakan penelitian; 8) 

interferensi; 9) aplikasi; 10) komunikasi. 

IPA sebagai proses dalam penelitian ini yaitu proses siswa memperoleh 

pengetahuan / produk IPA tentang materi peristiwa alam, yaitu melalui 

percobaan terjadinya banjir. Pada penelitian ini, siswa melakukan percobaan 

banjir dengan cara membuat dua aliran sungai yang dibuat dari botol bekas 

yang dialiri air. Aliran sungai yang satu diberi sampah, dan aliran yang satunya 

bersih tanpa sampah. Siswa mengamati yang terjadi pada kedua aliran sungai 

tersebut. Kemudian siswa menulis hasil pengamatan dalam percobaan 

terjadinya banjir. 

c. IPA sebagai sikap 

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

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

and why phenomena occur.” 

IPA sebagai sikap dimaksudkan dengan mempelajari IPA, sikap ilmiah 

siswa dapat dikembangkan dengan melakukan diskusi, percobaan, simulasi, 

atau kegiatan di lapangan. Sikap ilmiah adalah sikap ningin tahu dalam 

mendapatkan jawaban yang benar dari objek yang diamati. 

IPA sebagai sikap dalam penelitian ini yaitu sikap yang muncul saat 

siswa memperoleh produk IPA melalui menemukan, berdiskusi, dan percobaan 

dalam pembelajaran, misalnya ketika siswa melakukan observasi munculah 

sikap ingin tahu, objektif, terbuka, disiplin, teliti, dan berani. 
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d. IPA sebagai teknologi 

“The focus emphasizes preparing our students for the world of 

tomorrow. The development of technology as relates to our daily lives has 

become a vital part of sciencing.” 

IPA sebagai teknologi bertujuan mempersiapkan siswa untuk 

menghadapi dunia yang semakin lama semakin maju karena adanya 

perkembangan IPTEK. Dalam penelitian ini, IPA sebagai teknologi bertujuan 

bahwa setelah siswa mempelajari IPA, diharapkan dapat mengimplikasikannya 

pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk teknologi. Pada materi peristiwa 

alam, teknologi yang tepat contohnya alat untuk mengukur gempa yaitu 

seismograf.  

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa IPA pada 

hakikatnya berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam semesta melalui 

pengamatan yang tepat (correct) pada sasaran, serta menggunakan prosedur yang 

benar (true), dan dijelaskan dengan penalaran yang sahih (valid) sehingga 

dihasilkan kesimpulan yang betul (truth). Hakikat IPA mengandung beberapa hal 

yaitu proses (usaha manusia memahami alam semesta), prosedur (pengamatan 

yang tepat dan prosedurnya benar), dan produk (kesimpulannya betul), sikap dan 

teknologi. 

2.1.10. Pembelajaran IPA di SD 

             Pembelajaran IPA adalah interaksi antara komponen-komponen 

pembelajaran dalam bentuk proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang 

berbentuk kompetensi yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran IPA terdiri atas 

tiga tahap, yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 
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pembelajaran, danpenilaian hasil pembelajaran (Sulistyowati dan Wisudawati, 

2014:26). Di dalam  Permendiknas No. 22 dan 23 Tahun 2006 tentang Standar Isi 

dan Kompetensi Lulusan, mata pelajaran IPA di SD/MI bertujuan agar siswa 

memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) Memperoleh keyakinan terhadap 

kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan 

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

konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan 

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

tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat; (4) Mengembangkan keterampilan proses untuk 

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

Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan 

melestarikan lingkungan alam; (6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai 

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

bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk 

melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

Tujuan pembelajaran merupakan pedoman yang digunakan seorang guru 

untuk mengajar. Seperti halnya dalam pembelajaran IPA, tujuan mata pelajaran 

IPA menjadi indikator untuk mencapai keberhasilan pembelajaran. Untuk 

mencapai keberhasilan dalam pembelajaran, guru harus memahami tujuan 

pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran IPA adalah sebagai berikut : (dalam 

PJJ S1 PGSD: 5-3) 

a. Pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita di mulai melalui pengalaman 

baik secara inderawi maupun noninderawi. 
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b. Pengetahuan yang diperoleh tidak pernah terlihat secara langsung, sehingga 

perlu diungkap selama proses pembelajaran. 

c. Pengetahuan pengalaman mereka ini pada umumnya kurang konsisten 

dengan pengetahuan para ilmuwan, pengetahuan yang dimiliki. 

d. Dalam setiap pengetahuan mengandung fakta, data, konsep, lambang, dan 

relasi dengan konsep yang lain. 

e. IPA terdiri atas produk, proses, dan prosedur. 

2.1.11.  Materi Peristiwa Alam 

Semua jenis aktivitas alam disebut juga peristiwa alam. Segala macam 

bencana alam termasuk dalam peristiwa alam. Berbagai macam bencana alam 

yang pernah terjadi di Indonesia antara lain: (Azmiyawati dan Kusumawati dkk , 

2008: 154-157) 

a. Gempa Bumi 

Gempa dibedakan menjadi tiga, yaitu gempa vulkanik, runtuhan, dan 

tektonik. Gempa yang paling hebat yaitu gempa tektonik. Gempa tektonik 

terjadi karena adanya pergeseran kerak bumi. Sebagian besar gempa tektonik 

terjadi ketika dua lempeng saling bergesekan. Gempa bumi ini dapat 

mengakibatkan pohon-pohon tumbang, bangunan runtuh, tanah terbelah, dan 

makhluk hidup termasuk manusia menjadi korban. Gempa bumi mempunyai 

kekuatan yang berbeda-beda. Kekuatan gempa diukur menggunakan satuan 

skala Richter. Alat untuk mengukur gempa yaitu seismograf. Terjadinya 

gempa tektonik dimulai dari sebuah tempat yang disebut pusat gempa. Pusat 

gempa dapat berada di daratan atau lautan. Pusat gempa yang berada di lautan 

dapat menyebabkan gempa bumi di bawah laut. Gempa seperti ini bisa 
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menyebabkan gelombang hebat yang disebut tsunami. Gelombang itu 

bergerak menuju pantai dengan kecepatan sangat tinggi dan kekuatannya 

sangat besar. Kecepatannya dapat mencapai 1.000 km per jam. Ketika 

mencapai pantai, gelombang tersebut naik sehingga membentuk dinding 

raksasa. Tinggi gelombang laut normal antara 1–2 meter. Namun, saat 

tsunami tinggi gelombang laut dapat mencapai 30–50 meter. Gelombang ini 

akan bergerak cepat menuju daratan dan merusak segala sesuatu yang 

dilaluinya. 

b. Gunung Meletus 

Gunung api yang sedang meletus dapat memuntahkan awan debu, abu, dan 

lelehan batuan pijar atau lava. Lava ini sangat panas. Saat menuruni gunung, 

lava ini dapat membakar apa saja yang dilaluinya. Namun saat dingin, aliran 

lava ini mengeras dan menjadi batu. Apabila lava ini bercampur dengan air 

hujan, dapat mengakibatkan banjir lahar dingin. Gunung meletus sering 

disertai dengan gempa bumi. Gempa bumi yang disebabkan oleh gunung 

meletus disebut gempa bumi vulkanik. Misalnya gempa yang terjadi saat 

Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883. Letusan Gunung Krakatau ini 

juga mengakibatkan gelombang tsunami. Letusan gunung api dapat 

mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan. Lava pijar yang 

dimuntahkan oleh gunung api dapat membakar kawasan hutan yang 

dilaluinya. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan mati terbakar. Apabila lava 

pijar ini mengalir sampai ke permukiman penduduk, dapat memakan korban 

jiwa manusia dan menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Gunung berapi 

yang akan meletus dapat diketahui melalui beberapa tanda, antara lain: 
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(a) Suhu di sekitar gunung naik. 

(b) Mata air menjadi kering 

(c) Sering mengeluarkan suara gemuruh di dalam tanah 

(d) Terjadinya gempa dengan kekuatan kecil hingga sedang 

(e) Tumbuhan di sekitar gunung layu 

(f) Binatang di sekitar gunung bermigrasi 

c. Banjir 

Bencana banjir diawali dengan curah hujan yang sangat tinggi. Curah hujan 

dikatakan tinggi jika hujan turun secara terus-menerus dan besarnya lebih dari 

50 mm per hari. Air hujan dapat mengakibatkan banjir jika tidak mendapat 

cukup tempat untuk mengalir. Seringkali sungai tidak mampu menampung air 

hujan sehingga air meluap menjadi banjir. Sepanjang bulan Januari 2008 

terjadi banjir di berbagai daerah. Banjir melanda kota-kota besar seperti 

Jakarta, Semarang, Solo, Aceh, dan Lampung. Bencana banjir dapat 

mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Rumah-rumah dan ribuan hektare 

sawah yang ditanami padi rusak. Jalan-jalan terputus tidak bisa dilewati. 

Korban banjir pun dapat terancam berbagai penyakit seperti diare, kolera, dan 

penyakit-penyakit kulit. Cara pencegahan banjir yaitu dengan cara-cara 

sebagai berikut: 

a. Membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang di sungai atau 

selokan karena bisa menghambat aliran air 

b. Jangan menebangi pohon secara liar dan penggundulan hutan 

c. Tidak membangun rumah di sekitar aliran sungai karena akan 

mengganggu aliran sungai 



 

                                                                                                             31 
 

 
 

d. Tidak melakukan pembukaan lahan dengan membakar hutan 

e. Melakukan penanaman kembali (reboisasi) 

d. Tanah Longsor 

Tanah longsor biasanya disebabkan oleh hujan yang deras, dalam hal ini 

tanah tidak sanggup menahan terjangan air hujan akibat penggundulan huta. 

Tanah longsor dapat meruntuhkan semua benda di atasnya. Selain itu, tanah 

longsor dapat menimbun rumah-rumah penduduk yang ada di bawahnya. 

Tanah longsor juga bisa disebabkan oleh faktor-faktor berikut: 

a. Erosi yang disebabkan aliran air permukaan atau air hujan, sungai-sungai 

atau gelombang laut yang menggerus kaki lereng-lereng bertambah 

curam 

b. Gempa bumi menyebabkan getaran, tekanan pada partikel-partikel 

mineral dan bidang lemah pada massa batuan dan tanah yang 

mengakibatkan longsornya lereng-lereng tersebut 

c. Gunung berapi menciptakan simpanan debu yang lengang, hujan lebat 

dan aliran debu-debu 

d. Getaran dari mesin, lalu lintas dan penggunaan bahan-bahan peledak 

Tanah longsor dapat meruntuhkan semua benda di atasnya. Selain itu, tanah 

longsor dapat menimbun rumah-rumah penduduk yang ada di bawahnya. 

Tanah longsor bisa dicegah dengan melakukan terasering di daerah lereng. 

Bisa juga dengan melakukan reboisasi terhadap hutan yang gundul. 

e. Angin Puting Beliung 

Angin puting beliung merupakan angin yang sangat kencang dan bergerak 

memutar. Puting beliung biasanya terjadi pada saat hujan deras yang disertai 
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angin kencang. Kecepatan angin puting beliung bisa mencapai 175 km/jam. 

Angin puting beliung dapat menerbangkan segala macam benda yang 

dilaluinya. Akhir-akhir ini angin puting beliung sering terjadi di negara kita. 

Beberapa daerah yang mengalami angin puting beliung yaitu Magelang, 

Lampung, Garut, Nusa Tenggara Timur, dan Banjarmasin. Dampak yang 

disebabkan oleh angin puting beliung sangat besar. Selain bisa menimbulkan 

jatuhnya korban jiwa, juga merusak bangunan dan mencabut pohon-pohon 

yang terkena angin puting beliung. 

f. Tsunami 

Tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan 

permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Perubahan permukaan laut 

tersebut bisa disebabkan oleh gempa bumi yang berpusat di bawah laut, 

letusan gunung berapi bawah laut, longsor bawah laut, dan hantaman meteor 

di laut. Tsunami yang terjadi karena adanya gempa tektonik di dalam laut 

diawali dengan adanya pergeseran lempengan benua yang membentang di 

lautan. Beberapa saat setelah gempa, air laut menjadi surut. Setelah surut air 

laut kembali ke arah daratan dalam bentuk gelombang besar. Tapi tidak 

semua gempa di lautan menyebabkan tsunami, tergantung dengan besarnya 

kekuatan gempa. Di laut dalam, gelombang tsunami dapat merambat dengan 

kecepatan 500-1000 km/jam. Ketinggian gelombang di laut dalam sekitar 1 

meter. Dengan demikian, laju gelombang tidak terasa oleh kapal yang sedang 

berada di tengah laut. Kerusakan dan korban jiwa yang terjadi karena tsunami 

bisa diakibatkan karena hantaman air maupun material yang terbawa oleh 

aliran gelombang tsunami. Dampak negatif yang diakibatkan tsunami adalah 
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merusak apa saja yang dilaluinya misalnya bangunan, tumbuh-tumbuhan serta 

korban jiwa. Selain itu juga dapat menyebabkan genangan pencemaran air 

asin lahan pertanian, tanah, dan air bersih. 

2.2. KAJIAN EMPIRIS 

Model pembelajaran mind mapping telah banyak digunakan dalam 

beberapa penelitian. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 

model pembelajaran mind mapping efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran 

IPA di SD. Berikut ini beberapa penelitian yang menggunakan model mind 

mapping. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pratidina,dkk tahun 2012 dengan judul 

“Keefektifan Model Pembelajaran Mind Mapping dengan Pendekatan PMRI 

terhadap Hasil Belajar” menyatakan bahwa model pembelajaran mind mapping 

dengan pendekatan PMRI belum efektif, khususnya dalam hal pencapaian KKM 

klasikal maupun individual dalam penyampaian materi pokok lingkaran kelas VIII 

SMP N 3 Semarang tahun ajaran 2011/2012. 

Penelitian dilakukan oleh Chusnul Nurroeni pada tahun 2013 yang 

berjudul “ Keefektifan Penggunaan Model Mind Mapping terhadap Aktivitas dan 

Hasil Belajar IPA” menunjukkan bahwa model mind mapping dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa tetapi tidak ada perbedaan hasil belajar IPA 

yang signifikan antara pembelajaran dengan model mind mapping dan 

pembelajaran konvensional.  

Penelitian dilakukan oleh Adodo Ph. D. pada tahun 2013 dengan judul 

“Effect of Mind-Mapping as a Self-Regulated Learning Strategy on Students’ 

Achievement in Basic Science and Technology” menunjukkan bahwa “the study 
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showed that mind-mapping strategy as a SRL ,helped to improve students 

performance in BST and should be employed in the classroom as a better 

approach to teach Basic Science and Technology (BST) as its potency is very 

clear in this study at improving learners’ critical thinking and creative skills. 

Students should likewise be encouraged to transfer the knowledge and the 

approach gained to study other Science subject” yang mengandung arti bahwa 

strategi mind mapping (peta pikiran) dapat meningkatkan peserta didik berpikir 

kritis dan kreatif.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ketut Catur Adiguna, I Made Suara, 

Ngurah Semara pada tahun 2014 dengan judul penelitian “Pengaruh Model 

Pembelajaran Accelerated Learning Mind Mapping Terhadap Hasil Belajar IPA 

Siswa Kelas V SD No. 2 Tuban” Vol: 2 No: 1 menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA siswa yang mengikuti pembelajaran 

accelerated learning mind mapping dengan siswa yang mengikuti pembelajaran 

konvensional siswa kelas V SD No. 2 Tuban.  

Penelitian yang dilakukan oleh Kadek Andriani, Dewa Nyoman Sudana, 

Kadek Suranata tahun 2014 dengan judul “ Pengaruh Model Pembelajaran SAVI 

Bermuatan Peta Pikiran (Mind Mapping) Terhadap Hasil Belajar IPA Pada Siswa 

Kelas V SD Semester Ganjil Di Gugus VI Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng 

Tahun Pelajaran 2013-2014” Vol: 2 No: 1 menyatakan bahwa terdapat perbedaan 

hasil belajar secara signifikan antara kelompok siswa yang belajar mengikuti 

model pembelajarn SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) berbantuan 

peta pikiran(Mind Mapping) dengan kelompok siswa yang belajar mengikuti 

model pembelajaran konvensional. 
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Penelitian dilakukan oleh Ying Liu, dkk pada tahun 2014 dengan judul 

“The Effect of Mind Mapping on Teaching and Learning：A Meta-Analysis” 

menunjukkan : “The meta-analysis shows that mind mapping has positive effect 

on teaching and learning and country, usage, subject and achievement can 

influence the results.” mengandung arti dengan mengadopsi meta-analisis, mind 

mapping (peta pikiran) memberikan dampak  positif dalam proses pembelajaran 

sehingga dapat mempengaruhi hasil dan prestasi belajar.  

2.3. KERANGKA BERFIKIR 

IPA merupakan salah satu mata pelajaran memperkenalkan siswa dengan 

lingkungan sekitar dimana siswa berinteraksi secara langsung dengan alam 

sekitar. Namun dalam kenyataannya siswa kurang berminat dalam mengikuti 

proses pembelajaran IPA karena guru kurang inovatif dalam menggunakan model 

pembelajaran. Dalam hal ini, guru hanya menggunakan metode ceramah, tanya 

jawab dan diskusi yang menyebabkan siswa kuarang aktif dan merasa bosan 

dalam proses pembelajaran.  Siswa hanya menjadikan guru sebagai sumber 

belajar, sehingga proses pembelajaran yang terjadi hanya satu arah. Proses 

pembelajaran satu arah menyebabkan hasil belajar dan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA menjadi kurang optimal. 

Kenyataan itu juga terjadi pada pembelajaran IPA kelas V SD Negeri 

Tambakaji 01 pada materi pokok Peristiwa Alam. Pada materi Peristiwa Alam 

hampir seluruhnya berisi teori-teori yang bersifat hafalan, sehingga siswa dituntut 

untuk mengingat materi yang banyak tanpa ada pemahaman dalam diri siswa. 

Dalam hal ini diperlukan model pembelajaran yang dapat memudahkan siswa 

memahami dan mengingat materi pelajaran dengan baik serta menuntut 
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keterlibatan siswa secara aktif sehingga pembelajaran dapat berlangsung dalam 

situasi yang menyenangkan.  

Salah satu model yang dapat diterapkan pada pembelajaran IPA materi 

Peristiwa Alam yaitu mind mapping (pemetaan pikiran). Mind mapping 

merupakan suatu model pembelajaran dengan teknik mencatat yang 

mengembangkan gaya belajar visual. Mind map yang dibuat sendiri oleh siswa 

dapat membantu siswa mengingat dan memahami materi pelajaran secara lebih 

mendalam, karena dalam hal ini siswa menciptakan media belajar sendiri. Selain 

itu, model pembelajaran mind mapping juga menuntut keterlibatan siswa secara 

aktif untuk berdiskusi dan bekerjasama dalam membangun pengetahuannya. 

Dengan digunakannya model pembelajaran mind mapping dalam mata pelajaran 

IPA kelas V pada materi pokok Peristiwa Alam akan menjadikan pembelajaran 

menjadi lebih bermakna. Hasil belajar akan meningkat.  

Keefektifan model pembelajaran mind mapping telah diuji pada kelas 

eksperimen, sedangkan pada kelas kontrol tetap menggunakan model 

konvensional. Kedua kelas diasumsikan homogen dengan tingkat kecerdasan, 

karakteristik sekolah, dan materi pelajaran yang sama. Sebelum diberikan 

perlakuan, peneliti memberikan pretest untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa. Setelah pretest, peneliti memberikan perlakuan pada kelas eksperimen 

sedangkan pada kelas kontrol tidak diberikan perlakuan. Pada akhir pembelajaran 

diberikan posttest, kemudian hasil posttest kedua kelas dibandingkan untuk 

mengetahui metode yang efektif untuk pembelajaran IPA kelas V SDN Tambakaji 

01.  
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Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini 

dapat digambarkan sebagai berikut. 
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Materi Sumber Daya Alam 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Kelas eksperimen: proses pembelajaran 

dengan model pembelajaran mind mapping 

Kelas kontrol: proses pembelajaran dengan 

model pembelajaran konvensional. 

Keefektifan penggunaan model 

pembelajaran mind mapping 

Keefektifan penggunaan model 

pembelajaran konvensional 

Hasil belajar kelas eksperimen Hasil belajar kelas kontrol 

Hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dibandingkan untuk mengetahui keefektifannya 

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 
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2.4. HIPOTESIS 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan (Sugiyono 2013 : 96). Berdasarkan kerangka berpikir di atas, 

maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

Ho:       :  Hasil belajar IPA dengan menggunakan model pembelajaran mind 

mapping lebih kecil atau sama dengan hasil belajar IPA dengan 

menggunakan model konvensional materi peristiwa alam pada 

siswa kelas V SDN Tambakaji 01 Semarang. 

Ha:      :    Hasil belajar IPA dengan menggunakan model pembelajaran mind 

mapping lebih besar dibandingkan dengan hasil belajar IPA 

dengan menggunakan model konvensional materi peristiwa alam 

pada siswa kelas V SDN Tambakaji 01 Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. JENIS DAN DESAIN PENELITIAN 

3.1.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas suatu perlakuan 

terhadap sampel.Perlakuan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Mind 

Mapping pada kelas eksperimen dan model konvensional pada kelas kontrol. 

Kedua kelas diasumsikan bersifat homogen ditinjau dari segi kemampuan belajar 

yang sama dan berbeda dari segi perlakuan yang diperlukan. Penelitian ini 

menggunakan penelitian Eksperimen Semu. 

3.1.2. Desain Eksperimen 

Penelitian ini menggunakan desain Nonequivalent Control Group Design. 

Desain ini hampir sama dengan pretest-posttest control group design, hanya pada 

desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara 

random. Menurut Sugiyono (2013:116) desain penelitian Nonequivalent Control 

Group Design dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

 

 

Gambar 3.1. Desain Penelitian 

O1 X O2 

O3  O4 
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Keterangan: 

O1 : tes awal (pretes) pada kelas eksperimen 

O2 : tes awal (pretes) pada kelas kontrol 

O3 : tes akhir (postes) pada kelas eksperimen 

O4 : tes akhir (postes) pada kelas kontrol 

X : perlakuan model pembelajaran Mind Mapping terhadap kelas eksperimen 

Desain yang digunakan oleh peneliti adalah Nonequivalent Control Group 

Design. Pada tahap pertama kelas kontrol dan kelas eksperimen mendapat 

perlakuan yang sama yaitu tes awal (pretest). Pretest digunakan untuk 

menghitung kesamaan kemampuan awal antara kedua kelas. Setelah itu 

melaksanakan proses belajar mengajar pada kedua kelas tersebut. Kelompok 

pertama (kelas eksperimen) diberi perlakuan dengan model pembelajaran mind 

mapping, sedangkan kelompok kedua (kelas kontrol) tidak diberi perlakuan (tidak 

menggunakan pembelajaran mind mapping, tetapi menggunakan model 

konvensional). Setelah itu, pada akhir pembelajaran kedua kelompok diberi tes 

akhir (posttest). Posttest digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kedua kelompok setelah mendapat 

pembelajaran dengan materi sama, tetapi menggunakan model pembelajaran 

berbeda. 

3.2. PROSEDUR PENELITIAN 

Penelitian diawali dengan mengambil data nilai ulangan akhir semester I 

siswa kelas V SDN Tambakaji 01 kemudian dilakukan analisisa dengan kondisi 

kelas. Setelah diketahui penyebab permasalahan selanjutnya menentukan sampel 
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penelitian kelas kontrol dan eksperimen. Peneliti kemudian menyusun kisi-kisi 

instrumen penelitian
1
 yang kemudian dikembangkan menjadi lembar observasi 

model mind mapping
2

, lembar catatan lapangan
3

, penggalan silabus 

pembelajaran
4
, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kelas Eksperimen

5
, 

RPP Kelas Kontrol
6
. Selanjutnya peneliti mulai menyusun kisi-kisi tes

7
 yang akan 

diujicobakan untuk menjadi panduan dalam membuat soal uji coba
8
. Berikutnya 

dilakukan uji coba soal dan analisis data hasil uji coba untuk mengetahui validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda soal
9
. Setelah mendapatkan 

beberapa soal yang valid, peneliti menentukan soal yang akan digunakan untuk 

pretest dan posttest 
10

pada kelas eksperimen dan kontrol. Kemudian kedua kelas 

diberi perlakuan yang berbeda, kelas eksperimen menggunakan model mind 

mapping dan kelas kontrol menggunakan model konvensional. Setelah pemberian 

perlakuan, peneliti memberikan posttest pada kedua kelas dengan tes yang sama. 

Hasil dari pretest kelas eksperimen
11

, posttest kelas eksperimen
12

 dibandingkan 

dengan hasil pretest kelas kontrol 
13

dan posttest kontrol 
14

dan dilakukan 

pembahasan sesuai dengan teori sehingga dapat ditarik kesimpulan terkait 

hipotesis yang diajukan. 

                                                           
1
 Lampiran 3.1. Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

2
 Lampiran 3.2 Lembar Observasi Model mind mapping 

3
 Lampiran 3.3. Lembar Catatan Lapangan  

4
 Lampiran 3.4. Penggalan Silabus Pembelajaran 

5
 Lampiran 3.5. RPP Kelas Eksperimen 

6
 Lampiran 3.6. RPP Kelas Kontrol 

7
 Lampiran 3.7. Kisi-kisi Soal Uji Coba 

8
 Lampiran 3.8. Soal Uji Coba 

9
 Lampiran 3.9 Uji Validitas, Daya Beda, Tingkat Kesukaran, dan Reliabilitas Soal Uji Coba 

10
 Lampiran 3.10 Soal Pretest dan Posttest 

11
 Lampiran 3.11 Hasil pretest kelas eksperimen 

12
 Lampiran 3.12 Hasil posttest kelas eksperimen 

13
 Lampiran 3.13 Hasil pretest kelas kontrol 

14
 Lampiran 3.14 Hasil posttest kelas kontrol 
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3.3.  SUBYEK PENELITIAN, LOKASI, WAKTU PENELITIAN 

 Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Tambakaji 01 Semarang. 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan April 2016 dan berlangsung selama 

satu bulan. Penelitian ini telah dilaksanakan di SDN Tambakaji 01 yang terletak di 

Jalan Walisongo Semarang 

3.4. POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2013 : 117). Sedangkan 

pengertian sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono 2013: 118).  

3.4.1. Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas V SDN Tambakaji 

01. Populasi terdiri dari dua kelas yaitu kelas paralel dengan jumlah populasi 62 

siswa. Siswa kelas VA berjumlah 33 siswa dan kelas VB berjumlah 29 siswa. 

Alasan penentuan populasi pada penelitian karena siswa kelas VA dan VB berada 

dalam satu sekolah dan merupakan kelas paralel yang disebar secara acak pada 

tiap kelas, sehingga dari kedua kelas tersebut dapat dikatakan setara jika dilihat 

dari segi kemampuan akademiknya, kemampuan sosialnya, maupun jumlah siswa 

dalam kelas.  

3.4.2. Sampel Penelitian 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua 
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anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono 2013 : 124). Pada 

penelitian ini populasi terdiri dari dua kelas yaitu kelas paralel dengan jumlah 

populasi 62 siswa di SDN Tambakaji 01 yang ditentukan sebagai sampel. Siswa 

kelas VA berjumlah 33 siswa sebagai kelas kontrol dan kelas VB berjumlah 29 

siswa sebagai kelas eksperimen. 

3.5. VARIABEL PENELITIAN 

Variabel merupakan gejala yang menjadi fokus peneliti untuk diamati 

(Sugiyono, 2006: 2). Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan 

variabel terikat. 

3.5.1. Variabel Bebas  

Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau 

berubahnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu model 

pembelajaran mind mapping yang digunakan dalam mata pelajaran IPA 

materi Peristiwa Alam (X). 

3.5.2. Variabel Terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat 

adanya variabel bebas (Sugiyono 2006: 3). Variabel terikat dalam penelitian 

ini yaitu hasil belajar siswa kelas VB SDN Tambakaji 01 pada mata 

pelajaran IPA materi Peristiwa Alam setelah diterapkan model pembelajaran 

mind mapping (Y). 

3.6. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian (Sugiyono 2013 : 308). Tujuan dari pengumpulan data adalah untuk 
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memperoleh data yang relevan, akurat, dan reliabel yang berkaitan dengan 

penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari variabel-variabel penelitian 

dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

3.6.1. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dsb ( Arikunto 2013: 274). 

Dalam penelitian ini, dokumentasi berupa foto dan video kegiatan pembelajaran 

serta daftar nama siswa yang akan dijadikan sampel dalam penelitian. 

3.6.2. Observasi 

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan 

jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung 

(Sukmadinata 2012 : 220). Pada penelitian ini, observasi dilakukan untuk 

mengetahui aktivitas siswa dalam proses pembelajaran pada kelas kontrol dan 

kelas eksperimen. Selain itu juga dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran mind mapping (di kelas 

eksperimen) dan model konvensional (di kelas kontrol). 

3.6.3. Wawancara  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk 

memperoleh informasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara 

tidak terstruktur untuk mendapatkan informasi mengenai objek yang diteliti. 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk pengumpulan datanya ( Sugiyono 2013 :320 ). Wawancara tidak 
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terstruktur dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai 

pembelajaran yang selama ini dilaksanakan kepada guru kelas V SDN Tambakaji 

01 Semarang. 

3.6.4. Tes  

Tes berfungsi untuk mengukur kemampuan dasar dan hasil belajar siswa. 

Pada penelitian ini tes berfungsi untuk mengukur pemahaman siswa sebelum dan 

sesudah belajar pada materi Peristiwa Alam. Tes yang digunakan untuk 

mengetahui kemampuan awal sebelum mendapat pembelajaran disebut pretest, 

sedangkan tes yang dilakukan setelah pembelajaran disebut posttest. Bentuk tes 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes pilihan ganda yang berjumlah 25 

butir dengan empat alternatif jawaban dan soal uraian yang berjumlah 5 butir. 

Setiap soal pilihan ganda mempunyai skor 1 jika jawaban benar, dan soal uraian 

mempunyai skor 5 tiap butir soal. 

3.7. UJI VALIDITAS, UJI RELIABILITAS, UJI DAYA BEDA, 

DAN UJI TINGKAT KESUKARAN 

3.7.1. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto 2013 : 211). Teknik analisis instrumen 

menggunakan uji validitas. Pada penelitian ini untuk menghitung koefisien 

validitas dapat menggunakan teknik korelasi point biserial dalam soal pilihan 

ganda dengan rumus: 

   rpbis = 
     

  
√

 

 
 (Arikunto 2013: 326) 



 

                                                                                                            46 
 

 

 

   Keterangan: 

   rpbis  : Koefisien korelasi point biserial 

Mp : Mean skor dari subjek-subjek yang menjawabbetul 

item yang dicari korelasinya dengan tes. 

Mt : Mean skor total (skor rata-rata dari seluruh 

pengikut tes). 

   St  : Standar deviasi skor total. 

   p  : Proporsi subjek yang menjawab betul item tersebut

   q  : 1- p 

Jika rpbis >r tabel  dan α = 5% maka alat ukur dikatakan valid. Hasil 

perhitungan dengan korelasi point biserial dapat dikonsultasikan ke Tabel r hasil 

korelasi product moment. 

Diperoleh data dari 50 soal yang diujicobakan, terdapat 29 soal yang 

valid dan 21 soal yang tidak valid, dapat dilihat pada tabel: 

Tabel 3.1.Validitas Soal Pilihan Ganda 

Butir Soal Valid Tidak Valid 

Nomor 1,2,3,4,6,7,8,10,13,15,16,17,18, 

19,20,21,24,26,27,30,31,33, 

36,41,42,44,45,48,49 

5,9,11,12,14,22,23,25,28, 

29,30,32,34,35,36,37,38, 

39,40,43,46,47,50 

Jumlah 29 butir 21 butir 

Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3.9.  
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Sedangkan untuk menghitung koefisien validitas dapat menggunakan rumus 

korelasi product moment dalam soal uraian, sebagai berikut.  

 

 

Keterangan :  

    = koefisien korelasi 

N = jumlah subjek 

X = skor soal yang dicari validitasnya 

Y = skor total 

    Nilai rxy diinterpretasikan menggunakan tabel nilai “r” Product Moment 

dengan taraf signifikansinya adalah 5%. Jika rxy ≥ r tabel maka alat ukur dikatakan 

valid. Soal yang valid yaitu soal nomor 1,3,4,5,6,7,8,9,10 sedangkan 1 soal tidak 

valid yaitu soal nomor 2.  

Diperoleh data dari 50 soal pilihan ganda yang diujicobakan, terdapat 29 

soal yang valid dan 21 soal yang tidak valid sedangkan dari 10 soal uraian 

terdapat 9 soal yang valid dan hanya 1 soal yang tidak valid. Dari 29 soal pilihan 

ganda yang valid  dipilih 25 soal dan dari 9 soal uraian yang valid dipilih 5 soal 

yang digunakan dalam tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest) untuk kelas 

kontrol dan kelas eksperimen.  Sedangakan soal yang tidak valid disingkirkan atau 

tidak dipakai. (Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3.9.)  

3.7.2. Reliabilitas 

 Reliabilitas merupakan ketepatan atau ketelitian suatu alat evaluasi. Suatu 

alat evaluasi atau tes disebut reliabel jika tes tersebut dapat dipercaya, konsisten, 

rxy = 
             

√                       
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atau stabil produktif. Pada penelitian ini uji reliabilitas tes digunakan untuk 

menghitung reliabilitas dari suatu tes dalam bentuk pilihan ganda dengan 

menggunakan rumus Kuder-Richardson 20 (K-R.20).  

    = (
 

   
) (

    ∑  

  ) 

 

Keterangan: 

  : reliabitas tes secara keseluruhan 

n : banyaknya item 

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

p : proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q : proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q = 1 – p) 

(Arikunto, 2013:115) 

 

Klasifikasi reliabilitas soal adalah sebagai berikut. 

0,800 < r ≤ 1,000 : sangat tinggi 

 0,600 < r ≤ 0,800 : tinggi  

0,400 < r ≤ 0,600 : cukup 

0,000 < r ≤ 0,200 : sangat rendah 

Jika   >      maka tes dapat dikatakan reliabel.  

 

 

 



 

                                                                                                            49 
 

 

 

Setelah dilakukan uji reliabilitas soal uji coba dengan bentuk soal pilihan 

ganda diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 3.2. Reliabilitas Pilihan Ganda 

r hitung 0,88 

r tabel 0,388 

Status Reliabilitas Reliabel 

 

Pada soal uraian, reliabilitas dapat diketahui dengan menggunakan rumus 

Alpha sebagai berikut. 

   = (
 

     
) (  

∑  
 

  
 ) 

Keterangan: 

   = reliabilitas yang dicari 

∑  
  = jumlah varians skor tiap-tiap item 

  
  = varians total 

(Arikunto, 2013:122-123) 

Setelah dilakukan uji reliabilitas soal uji coba dengan bentuk uraian 

memiliki nilai reliabilitas sebesar 0,882 dengan kategori sangat tinggi. 

Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3.9.  

3.7.3. Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan 

rendah (Arikunto 2013 : 226). Indeks daya pembeda dihitung atas dasar 

pembagian kelompok menjadi dua bagian yaitu kelompok yang berkemampuan 



 

                                                                                                            50 
 

 

 

tinggi (atas) dan kelompok yang berkemampuan rendah (bawah). Rumus yang 

digunakan sebagai berikut : 

   
  

  

  
 

  

  
 

Keterangan : 

J   = jumlah peserta didik 

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  

Tabel 3.3. Klasifikasi Daya Pembeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daya Pembeda Klasifikasi 

0,00-0,20 Jelek 

0,21-0,40 Cukup 

0,41-0,70 Baik 

0,71-1,00 Baik Sekali 
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Berdasarkan uji daya beda soal diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 3.4. Daya Pembeda Soal Pilihan Ganda 

Kategori  Nomor Soal 

Baik 10,36 

Cukup  1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21,23, 

24, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 45, 48, 49 

Jelek 5,9,11,14,22,25,28,29,32,35,37,38,39,40,43,46,47,50 

Sedangkan pada soal uraian, soal yang memiliki kriteria baik sekali yaitu 

soal nomor 1,5,6,8,9 kemudian yang memiliki kriteria baik yaitu soal nomor 7 dan 

10 sedangkan yang memiliki kriteria cukup yaitu soal nomor 3 dan yang memiliki 

kriteria jelek yaitu soal nomor 2 dan 4. 

Diperoleh data dari 50 pilihan ganda soal terdapat 3 kriteria yaitu baik, 

cukup dan jelek. Terdapat 2 soal dalam kategori baik, 30 soal dalam kategori 

cukup dan 18 soal dalam kategori jelek. Sedangkan dalam soal uraian terdapat 4 

kategori, yaitu baik sekali, baik, cukup dan jelek. Terdapat 5 soal kategori baik 

sekali, 2 soal kategori baik, 1 soal kategori cukup dan 2 soal kategori jelek. Soal 

pilihan ganda yang dipakai dalam tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest) adalah 

soal dalam kategori baik dan cukup sedangkan soal uraian yang dipakai yaitu 

kategori baik sekali dan baik. (Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

3.9.) 

3.7.4. Taraf Kesukaran  

  Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu 

sukar. Untuk mengetahui taraf kesukaran soal yang dibuat, sebaiknya 
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diperhitungkan taraf kesukaran dari soal tersebut. Pada penelitian ini, untuk 

mengetahui taraf kesukaran digunakan rumus sebagai berikut :  

 

 

 

Di mana : 

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

Tabel 3.5. Klasifikasi Taraf Kesukaran 

Taraf Kesukaran Klsifikasi 

0,00-0,15 Sangat Sukar 

0,16-0,30 Sukar 

0,31-0,70 Sedang 

0,71-0,85 Mudah 

0,86-0,100 Sangat Mudah 

Berdasarkan uji taraf kesukaran soal diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 3.6. Tingkat Kesukaran Soal Pilihan Ganda 

Kategori Soal Nomor Soal 

Mudah 1,2,3,4,5,6,11,14,15,17,20,23,24,25,28,30,34,35,3

7,38,39,41,42,43,44,46,47,50 

Sedang 7,8,9,10,12,16,19,21,22,26,27,29,31,32,36,40, 

45,48 

Sukar 13,18,33,49 

P=
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Sedangkan pada soal uraian, soal yang memiliki kriteria sedang yaitu 

soal nomor 5,6,8,10 dan yang memiliki kriteria mudah yaitu soal nomor 1,2,3,4,7, 

9. 

Diperoleh data dari 50 pilihan ganda soal terdapat 3 kriteria tingkat 

kesukaran soal yaitu mudah, sedang dan sukar. Terdapat 28 soal dalam kategori 

mudah, 18 soal kategori sedang dan 4 soal kategori sukar. Sedangkan dalam soal 

uraian terdapat 2 kategori, yaitu mudah dan sedang. Terdapat 4 soal kategori 

sedang, 6 soal kategori mudah. Soal pilihan ganda yang dipakai dalam tes tes awal 

(pretest) dan tes akhir (posttest) adalah 9 soal kategori mudah, 12 soal kategori 

sedang dan 4 soal kategori sukar, sedangkan soal uraian yang dipakai yaitu 3 soal 

kategori sedang dan 2 soal dalam kategori mudah. (Data selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 3.9.) 

3.8. ANALISIS DATA 

3.8.1. Analisis Data Awal 

3.8.1.1.Uji Normalitas 

Uji normalitas data awal digunakan untuk mengetahui data awal (pretest) 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini penting dilaksanakan agar 

dalam pengujian hipotesis tidak salah menggunakan metode. Hipotesis yang telah 

dirumuskan akan diuji dengan metode statistik parametris yang mempersyaratkan 

bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Oleh 

karena itu, sebelum melakukan pengujian hipotesis, maka akan dilakukan 

pengujian normalitas data terlebih dahulu. Bila data tidak normal, maka statistik 

parametris tidak dapat digunakan, sehingga perlu digunakan statistik 
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nonparametris. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan terhadap hasil belajar 

yang dicapai seluruh anggota sampel dengan menggunakan uji Liliefors. (Sudjana 

2005: 466) 

Hipotesis yang akan diujikan sebagai berikut. 

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

Berikut ini merupakan prosedur pengujian hipotesis menggunakan uji Liliefors: 

a. Pilih nilai signifikansi sebesar 5%. 

b. Data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. 

c. Menentukan standar deviasi dari sampel data. 

d. Menentukan nilai Z (bilangan baku) dengan rumus sebagai berikut: 

   = 
    

 
 

e. Tentukan peluang dari F(Zi) = P (Zi). 

f. Hitung proporsi yang lebih kecil atau sama dengan Zi yaitu S(Zi). 

g. Hitung selisih F (Zi) – S (Zi). 

h. Ambil harga yang paling besar di antara harga-harga mutlak selisih 

tersebut.Jika Lo ≥ Ltabel dengan  =5% maka data yang diperoleh berdistribusi  

normal. 

3.8.1.2.Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika kedua kelompok mempunyai 

varians yang sama maka kelompok tersebut dikatakan homogen. Uji homogenitas 

dilakukan jika data berdistribusi normal, jika data berdistribusi tidak normal, 
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maka tidak perlu dilakukan uji homogenitas. Untuk menguji kesamaan varians 

tersebut digunakan rumus sebagai berikut : 

                        F hitung  = 
terkecilVarians

terbesarVarians

.

.
 

( Sudjana, 2005:250 )  

Kriteria pengujian adalah tolak Ho jika                .  

3.8.2. Analisis Data Akhir 

3.8.2.1.Uji Normalitas 

Uji normalitas data akhir digunakan untuk mengetahui data akhir 

(posttest) berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini penting dilaksanakan 

agar dalam pengujian hipotesis tidak salah menggunakan metode. Hipotesis yang 

telah dirumuskan akan diuji dengan metode statistik parametris yang 

mempersyaratkan bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis harus 

berdistribusi normal. Oleh karena itu, sebelum melakukan pengujian hipotesis, 

maka akan dilakukan pengujian normalitas data terlebih dahulu. Bila data tidak 

normal, maka statistik parametris tidak dapat digunakan, sehingga perlu 

digunakan statistik nonparametris. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan 

terhadap hasil belajar yang dicapai seluruh anggota sampel dengan menggunakan 

uji Liliefors. (Sudjana 2005: 466) 

Hipotesis yang akan diujikan sebagai berikut. 

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 
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Berikut ini merupakan prosedur pengujian hipotesis menggunakan uji Liliefors: 

a. Pengamatan x1, x2, . . . , xn dijadikan bilangan baku z1, z2, . . . , zn dengan 

menggunakan rumus    = 
    

 
 (Mean dan s masing-masing merupakan rata-

rata dan simpangan baku sampel). 

b. Untuk tiap bilangan baku ini dan menggunakan daftar distribusi normal baku, 

kemudian dihitung peluang F(Zi) = P (Z≤Zi). 

c. Selanjutnya dihitung proporsi z1, z2, . . . , zn yang lebih kecil atau sama 

dengan zi. Jika proporsi ini dinyatakan oleh S (zi), maka S(zi) = banyaknya z1, 

z2, . . . , zn yang ≤ zi dibagi n. 

d. Hitung selisih F(zi) – S (zi) kemudian tentukan harga mutlaknya. 

e. Ambil harga yang paling besar diantara harga-harga mutlak selisih tersebut. 

Jika Lo ≥ Ltabel dengan  =5% maka data yang diperoleh berdistribusi  normal. 

3.8.2.2. Uji Homogenitas 

 Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika kedua kelompok mempunyai 

varians yang sama maka kelompok tersebut dikatakan homogen. Uji homogenitas 

dilakukan jika data berdistribusi normal, jika data berdistribusi tidak normal, 

maka tidak perlu dilakukan uji homogenitas. Untuk menguji kesamaan varians 

tersebut digunakan rumus sebagai berikut : 

                        F hitung  = 
terkecilVarians

terbesarVarians

.

.
 

( Sudjana, 2005:250 ) 

Kriteria pengujian adalah tolak Ho jika                .  
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3.8.2.3. Pengujian Hipotesis 

Hipotesis yang akan diujikan adalah : 

Ho : 1 2:  hasil belajar siswa kelas V SDN Tambakaji 01 pada pembelajaran 

IPA materi peristiwa alam menggunakan model mind mapping 

sama atau lebih kecil dibanding dengan menggunakan model 

konvensional. 

Ha : 1 2:  hasil belajar siswa kelas V SDN Tambakaji 01 pada pembelajaran 

IPA materi peristiwa alam menggunakan model mind mapping 

lebih besar dibanding dengan menggunakan model konvensional. 

Analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah statistik t dengan uji 

pihak kanan, dengan rumus : 

1. Jika 1 2 , rumus yang digunakan Polled Varians:  

                     t =  

 dengan s
2
 =   

(Sudjana, 2005:239) 

Keterangan : 

 : rata-rata nilai data akhir kelas eksperimen 

 : rata-rata nilai data akhir kelas kontrol 

s : simpangan baku total 

s1 : simpangan baku kelas eksperimen 

s2 : simpangan baku kelas kontrol 
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n1 : banyaknya anggota kelas eksperimen  

n2 : banyaknya anggota kelas control 

2. Jika 1 2, rumus yang digunakan adalah Separated Varians: 

 t =  

 ttabel =  

 w1 =  dan w2 =      

(Sudjana, 2005:241) 

Keterangan : 

 : rata-rata nilai data akhir kelas eksperimen 

 : rata-rata nilai data akhir kelas kontrol 

s1 : simpangan baku kelas eksperimen 

s2 : simpangan baku kelas kontrol 

n1 : banyaknya anggota kelas eksperimen  

n2 : banyaknya anggota kelas kontrol 

Kriteria pengujian adalah tolak Ho jika t hitung ≥ t table. 

3.8.2.4. Perhitungan N-Gain 

Keefektifan model mind mapping pada pelajaran IPA materi peristiwa 

alam menggunakan uji normal gain. Perhitungan nilai rata-rata N-Gain dilakukan 

untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa, melihat peningkatan kemampuan 

siswa, dan memberikan informasi mengenai pencapaian kemampuan siswa. N-

Gain dapat dijadikan sebagai data hasil belajar siswa setelah penerapan model 
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mind mapping. Nilai N-Gain ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

         
                          

                       
 

(dalam Sundayana,2015: 151) 

Tabel 3.7. Kriteria Nilai N-Gain 

Batasan Kategori 

-1,00 ≤ g < 0,00 terjadi penurunan 

g = 0,00 tetap  

0,00 < g < 0,30 Rendah 

0,30 ≤ g < 0,70 Sedang 

0,70 ≤ g ≤ 1,00 Tinggi 

. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di 

SDN Tambakaji 01 Semarang dari awal sampai akhir. Hasil penelitian keefektifan 

model mind mapping terhadap hasil belajar IPA materi peristiwa alam siswa kelas 

V SDN Tambakaji 01 Semarangterdiri dari beberapa hal yang dikaji , yaitu: (1) 

pelaksanaan penelitian; (2) uji normalitas data awal kelas kontrol dan kelas 

eksperimen; (3) uji homogenitas data awal kelas kontrol dan kelas eksperimen; (4) 

uji normalitas data akhir kelas kontrol dan kelas eksperimen; (5) uji homogenitas 

data akhir kelas kontrol dan kelas eksperimen; (6) pengujian hipotesis data akhir 

kelas kontrol dan kelas eksperimen; (7) Uji N Gain. 

4.1.1. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian telah dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2016 di SDN 

Tambakaji 03 sebagai kelas uji coba, SDN Tambakaji 01 kelas VA sebagai kelas 

kontrol dengan jumlah 33 siswa dan kelas VB sebagai kelas eksperimen dengan 

jumlah 29 siswa.  Pada penelitian ini, pelaksanaan pembelajaran IPA kelas 

eksperimen menggunakan model mind mapping sedangkan pada kelas kontrol 

menggunakan model konvensional.  

Pelaksanaan pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol sama, 

yaitu pertama diadakan pretest untuk mengukur kemampuan awal siswa, 

kemudian diberikan perlakuan yang berbeda yakni dengan model mind mapping 
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pada kelas eksperimen dan model konvensional pada kelas kontrol. Pada akhir 

pembelajaran diberikan postest untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil 

belajar dari kedua kelas tersebut. 

4.1.1.1. Pembelajaran pada Kelas Kontrol 

Pelaksanaan penelitian di kelas kontrol dilaksanakan sebanyak enam kali, 

yakni pretes dan postes serta pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan 

sebanyak empat kali pertemuan. Penelitian ini diikuti oleh siswa kelas VA 

sejumlah 33 siswa dari awal sampai akhir penelitian.  

Pada kelas kontrol guru melaksanakan kegiatan pembelajaran 

menggunakan model konvensional dengan metode tanya jawab, diskusi dan 

ceramah. Kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan awal, inti dan penutup.  

Guru membuka pelajaran dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas, melakukan 

presensi, dan mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran. 

Dilanjutkan dengan pemberian apersepsi yaitu mengaitkan materi yang akan 

dipelajari dengan bertanya jawab mengenai peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti 

guru menayangkan video pembelajaran mengenai peristiwa alam. Setelah 

penayangan video guru bertanya jawab mengenai materi yang dipelajari. Guru 

meminta siswa membaca materi yang dipelajari di dalam buku paket. Guru 

membagi kelas menjadi 6 kelompok dan memberikan lembar kerja kelompok 

untuk didiskusikan bersama teman kelompoknya masing-masing. Siswa 

mengerjakan LKK dengan bimbingan guru kemudian perwakilan salah satu dalam 

kelompok maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusi kelompok.Guru 
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bersama siswa menyimpulkan pelajaran dan siswa diminta untuk menanyakan hal-

hal yang belum dipahami, namun siswa tidak aktif untuk mengajukan pertanyaan. 

Pada kegiatan penutup siswa bersama guru menyimpulkan materi kemudian 

mengerjakan soal evaluasi. Selanjutnya, gurumenutup pembelajaran.  

4.1.1.2. Pembelajaran pada Kelas Eksperimen 

Pelaksanaan penelitian di kelas eksperimen sama seperti kelas kontrol 

yaitu  dilaksanakan sebanyak enam kali, yakni pretes dan postes serta pelaksanaan 

pembelajaran yang dilaksanakan sebanyak empat kali pertemuan. Penelitianini 

diikuti oleh siswa kelas VB sejumlah 29 siswa dari awal sampai akhir penelitian.  

Pada kelas eksperimen guru melaksanakan kegiatan pembelajaran 

menggunakan model mind mapping. Kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan 

awal, inti dan penutup.  Guru membuka pelajaran dengan doa yang dipimpin oleh 

ketua kelas, melakukan presensi, dan mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti 

pembelajaran. Dilanjutkan dengan pemberian apersepsi yaitu mengaitkan materi 

yang akan dipelajari dengan bertanya jawab mengenai peristiwa alam yang terjadi 

di Indonesia. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Sebelum 

masuk ke dalam pembelajaran inti, guru memperlihatkan contoh mind mapping 

dan menjelaskan cara membuatnya agar di akhir pembelajaran siswa dapat 

membuat mind mapping (peta pikiran) sesuai dengan materi yang telah dipelajari. 

Pada kegiatan inti, guru menayangkan video peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia. Kemudian guru bertanya jawab mengenai contoh peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia. Salah satu siswa diminta maju ke depan untuk melakukan 

demonstrasi percobaan sederhana misalnya percobaan terjadinya banjir, gunung 
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meletus dan siswa lainnya mengamati. Setelah itu guru bertanya jawab mengenai 

penyebab, dampak dan cara mencegah peristiwa alam tertentu. Di dalam kegiatan 

pembelajaran siswa membuat catatan-catatan kecil mengenai materi yang 

nantinya akan digunakan dalam membuat mind mapping. Guru membagi kelas 

menjadi 7 kelompok. Siswa mendengarkan penjelasan mengenai tugas kelompok 

yang akan dikerjakan dan cara membuat mind mapping yang dijelaskan oleh guru. 

Siswa membuat mind mapping dengan bimbingan guru. Kemudian setiap 

kelompok mewakilkan satu siswa untuk memaparkan hasil pembuatan mind 

mapping kelompoknya. Guru memilih salah satu hasil kelompok terbaik.  Guru 

bersama siswa menyimpulkan pelajaran dan siswa diminta untuk menanyakan hal-

hal yang belum dipahami, namun siswa tidak aktif untuk mengajukan pertanyaan. 

Di akhir pembelajaran  siswa bersama guru menyimpulkan materi kemudian 

mengerjakan soal evaluasi. Selanjutnya, guru menutup pembelajaran.  

4.1.2. Uji Normalitas Data Awal Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data awal pada hasil belajar 

IPA kelas V materi peristiwa alam kelas eksperimen dan kontrol berdistribusi 

normal atau tidak. Pengujian normalitas berpengaruh terhadap teknik analisis data, 

apabila data berdistribusi normal maka penelitian menggunakan statistik 

parametrik. Uji normalitas dilakukan dengan cara membandingkan nilai Liliefors 

hitung dengan Liliefors tabel. Jika Liliefors hitung lebih kecil dari Liliefors 

tabelmaka data berdistribusi normal. Sedangkan jika Liliefors hitung lebih besar 

dari Liliefors table maka data berdistribusi tidak normal.Uji normalitas data 

dengan rumus Lilliefors. 
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Hasil uji normalitas data awal kelas kontrol dan kelas eksperimen
15

 dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

  Tabel 4.1. Uji Normalitas Data Awal Hasil Belajar IPA Kelas V 

Hasil Uji Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Mean 58.727 60.483 

SD 8.758 7.776 

Probabilitas 0.05 0.05 

Liliefors 0.886 0.886 

N 33 29 

Liliefors Tabel 0.154 0.165 

Liliefors Hitung 0.102 0.111 

 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat di lihat bahwa Liliefors hitung skor pretest 

kelas kontrol yaitu 0.102 dan Liliefors tabel yaitu 0.154. SedangkanLiliefors 

hitung skor pretest kelas eksperimen yaitu 0.111 dan Liliefors tabel yaitu 0.165. 

Sesuai dengan syarat di atas data skor pretest kelas kontrol berdistribusi normal 

karena Liliefors hitung (0.102) lebih kecil dari Liliefors tabel (0.154). Data skor 

pretest kelas eksperimen juga berdistribusi normal karena Liliefors hitung (0.111) 

dan Liliefors tabel (0.165). 

4.1.3. Uji Homogenitas Data Awal Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan 

varian sampel. Setelah data berdistribusi normal selanjutnya diuji homogenitas, 
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 Lampiran 4.1 Uji Normalitas Data Awal Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 
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jika varian pada sampel tidak jauh berbeda maka hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan. Uji homogenitas dilakukan dengan cara membandingkanFhitung 

dengan Ftabel. Jika   F hitung lebih kecil dari Ftabel maka data homogen. Sedangkan 

jika Fhitung lebih besar dari Ftabel maka data tidak homogen. Uji homogenitas 

menggunakan rumus Uji F. 

Hasil uji homogenitas data awal kelas kontrol dan kelas eksperimen
16

 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.2. Uji Homogenitas Data Awal Hasil Belajar IPA Kelas V 

Varians X 76.705 

Varians Y 60.473 

Fhitung = 
Varians Terbesar

Varians Terkecil
 

Fhitung = 1.268 

 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa Fhitung hasil pretest kelas 

kontrol dan kelas eksperimen sebesar 1,268 dan Ftabel sebesar 1,85,  sesuai dengan 

syarat diatas hasil pretest kelas kontrol dan kelas eksperimen yaitu data homogen 

karena Fhitung (1,268) lebih kecil dari Ftabel (1,85). 

4.1.4. Uji Normalitas Data Akhir Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data akhir pada hasil belajar 

IPA kelas V materi peristiwa alam kelas eksperimen dan kontrol berdistribusi 

normal atau tidak. Pengujian normalitas berpengaruh terhadap teknik analisis data, 

apabila data berdistribusi normal maka penelitian menggunakan statistik 

parametrik. Uji normalitas dilakukan dengan cara membandingkan nilai Liliefors 
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 Lampiran 4.2 Uji Homogenitas Data Awal Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 
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hitung dengan Liliefors tabel. Jika Liliefors hitung lebih kecil dari Liliefors 

tabelmaka data berdistribusi normal. Sedangkan jika Liliefors hitung lebih besar 

dari Liliefors tabel maka data berdistribusi tidak normal.Uji normalitas data hasil 

belajar (posttest) kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dalam penelitian ini 

menggunakan uji Lilliefors. 

Hasil uji normalitas data akhir kelas kontrol dan kelas eksperimen
17

 dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

  Tabel 4.3. Uji Normalitas Data Akhir Hasil Belajar IPA Kelas V 

Hasil Uji Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Mean 64.909 78.2069 

SD 8.847 8.165 

Probabilitas 0.05 0.05 

Liliefors 0.886 0.886 

N 33 29 

Liliefors Tabel 0.154 0.165 

Liliefors Hitung 0.090 0.070 

 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat di lihat bahwa Liliefors hitung skor posttest 

kelas kontrol yaitu 0.090 lebih kecil dari Liliefors tabel yaitu 0.154, maka ho 

diterima yang berarti data berdistribusi normal. Dan Liliefors hitung skor posttest 

kelas eksperimen yaitu 0.070 lebih kecil dari Liliefors tabel yaitu 0.165, maka ho 

diterima yang berarti data berdistribusi normal. 

                                                           
17

 Lampiran 4.3 Uji Normalitas Data Akhir Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 
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4.1.5. Uji Homogenitas Akhir Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan 

varian sampel. Setelah data berdistribusi normal selanjutnya diuji homogenitas, 

jika varian pada sampel tidak jauh berbeda maka hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan. Uji homogenitas dilakukan dengan cara membandingkan Fhitung 

dengan Ftabel. Jika   Fhitung lebih kecil dari Ftabel maka data homogen. Sedangkan 

jika Fhitung lebih besar dari Ftabel maka data tidak homogen. Uji homogenitas 

menggunakan rumus Uji F. 

Hasil uji homogenitas data akhir kelas kontrol dan kelas eksperimen
18

 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.4. Uji Homogenitas Data Akhir Hasil Belajar IPA Kelas V 

Varians X 78.2727 

 

Varians Y 66.67 

 

Fhitung = 
Varians Terbesar

Varians Terkecil
 

Fhitung = 1.174 

 

 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa Fhitung hasil posttest kelas 

kontrol dan kelas eksperimen sebesar 1.174 lebih kecil dibanding dengan Ftabel 

sebesar 1,85,  maka Ho diterima yang berarti data homogen. 

4.1.6. Pengujian Hipotesis Akhir Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Hasil uji normalitas data hasil belajar IPA siswa kelas V materi peristiwa 

alam menunjukkan bahwa datatersebut berdistribusi normal Karena data 
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 Lampiran 4.4  Uji Homogenitas Data Akhir Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 
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berdistribusi normal dan memiliki kesamaan varian, peneliti menggunakan rumus 

Polled Varian. Jika thitung  lebih besar dari nilai t table maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Hasil uji t
19

 disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.5. Pengujian Hipotesis Akhir Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

 

 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa t hitung sebesar 6.121 lebih 

besar dari t tabel sebesar 1.67, maka Ha diterima yang berarti hasil belajar siswa 

kelas V SDN Tambakaji 01 Semarang pada pembelajaran IPA materi peristiwa 

alam menggunakan model mind mapping lebih besar dibanding dengan 

menggunakan model konvensional. 

4.1.7. Uji N- Gain 

Pengujian Normal Gain digunakan untuk mengukur peningkatan 

pemahaman atau pengetahuan siswa setelah pembelajaran, yaitu dengan 

menghitung selisih nilai pretest dan posttest kelas eksperimen. Berikut hasil uji N-

Gain
20

: 
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 Lampiran 4.5 Perhitungan Uji Hipotesis Akhir 
20

 Lampiran 4.6 Hasil Uji N-Gain 

thitung 6.121 

 Dk 60 

 t tabel 1.67 
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Tabel 4.6. 

Uji N-Gain skor Pretest dan Posttest Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Keterangan Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Rumus <g> = 
     

      
 

Rata-rata Pretest (Si) 58,72 60,48 

Rata-rata Posttest (Sf) 64,9 78,2 

N-Gain 0,15 0,45 

Kategori Rendah Sedang 

 

Berdasarkan tabel 4.6. dapat diketahui bahwa peningkatan hasil belajar 

IPA materi peristiwa alam pada kelas kontrol sebesar 0,15 berada pada kategori 

rendah. Sedangkan pada kelas eksperimen sebesar 0,45 berada pada kategori 

sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan nilai pretest ke posttest 

pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. 

4.2. PEMBAHASAN 

Pembahasan mengkaji lebih lanjut tentang pemaknaan temuan penelitian 

dan implikasi hasil penelitian. Pemaknaan temuan penelitian meliputi hasil pretest 

dan hasil posttest hasil belajar IPA materi peristiwa alam di kelas kontrol dan 

kelas eksperimen. Sedangkan implikasi hasil penelitian meliputi implikasi teoritis, 

praktis, dan pedagogis. 

4.2.1. Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pemaknaan temuan penelitian meliputi pembahasan hasil pretest kelas 

kontrol dan kelas eksperimen, serta hasil posttest kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. 
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4.1.2.1.Hasil Pretest Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui pemahaman awal siswa tentang 

peristiwa alam maka peneliti melakukan pretest sebelum diberikan perlakuan. 

Rata-rata hasil pretest kelas kontrol sebesar 58,72 sedangkan di kelas eksperimen 

sebesar 60,48.  

Menurut Sugiyono (2015:107)  penelitian eksperimen merupakan metode 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap 

yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Sebelum pemberian perlakuan, antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan pengontrolan variabel. Variabel 

yang dikontrol dalam penelitian ini yaitu lokasi sekolah yang sama, jumlah 

pertemuan sebanyak empat kali pada masing-masing kelas, fasilitas sekolah, serta 

materi pembelajaran. 

Belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal yang mempengaruhi belajar meliputi faktor kesehatan, cacat tubuh, 

intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, kesiapan dan faktor 

kelelahan (Slameto, 2010:54-60). Sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh 

terhadap belajar dikelompokkan menjadi tiga, yaitu faktor keluarga, sekolah, dan 

masyarakat (Slameto, 2010:60). Dari kedua faktor tersebut, faktor internal sulit 

untuk dikendalikan karena merupakan faktor yang timbul dari dalam diri siswa. 

Sedangkan dari faktor eksternal yang dapat dikontrol adalah faktor sekolah. 

Pengontrolan kemampuan belajar didapatkan dari skor pretest. 

Berdasarkan uji normalitas dan homogenitas skor pretest yang dilakukan, 

didapatkan skor yang homogen antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kelas 
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kontrol dan kelas eksperimen berada pada sekolah yang sama yaitu SDN 

Tambakaji 01. Jumlah pertemuan kelas kontrol dan kelas eksperimen juga harus 

sama, pembelajaran kedua kelas dilaksanakan sebanyak empat kali pertemuan. 

Fasilitas sekolah berkaitan dengan media pembelajaran yang digunakan. Pada saat 

pembelajaran, masing-masing kelas memperoleh media yang sama yaitu video 

pembelajaran. Materi pembelajaran yang sama tentang peistiwa alam, yang 

meliputi peristiwa alam yang dapat dicegah (banjir dan tanah longsor) serta 

peristiwa alam yang tidak dapat dicegah (tsunami, angin putting beliung, gunung 

meletus, dan gempa bumi). Pengontrolan variabel berfungsi untuk meminimalisir 

variabel ekstranus (pengganggu) yang mungkin masuk selama perlakuan sehingga 

perbedaan hasil belajar IPA materi peristiwa alam pada siswa kelas V SDN 

Tambakaji 01 diakibatkan dari perlakuan yaitu model pembelajaran mind mapping 

bukan dikarenakan variabel pengganggu yang lain. 

Hasil pretest pada kelas kontrol dan kelas eksperimen menunjukkan 

bahwa pemahaman siswa terhadap materi peristiwa alam cenderung sama, karena 

data berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen. Karena data 

homogen, maka dapat dilakukan penelitian eksperimen. 

4.1.2.2. Hasil Posttest Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Setelah diberikan perlakuan berupa model pembelajaran mind mapping di 

kelas eksperimen, dan dilakukan pembelajaran menggunakan model konvensional 

di kelas kontrol, peneliti memberikan posttest pada kedua kelas. Model 

pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam 
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tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di 

dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum dll (Joyce dalam Trianto, 2011: 

5).  

Penilitian ini menggunakan dua model pembelajaran, yaitu model 

pembelajaran konvensional dan model pembelajaran mind mapping. Model 

pembelajaran konvensional merupakan model yang berpusat pada guru, dan 

diterapkan pada kelas kontrol dengan menggunakan beberapa metode 

pembelajaran, seperti ceramah bervariasi, tanyajawab, dan diskusi. Sedangkan 

model pembelajaran mind mapping (peta pikiran) merupakan model yang 

menekankan pada teknik mencatat kreatif yang memanfaatkan potensi seluruh 

kerja otak yang terdapat pada diri seseorang untuk menghasilkan gagasan dan 

merencanakan tugas baru. 

Setelah diberikan perlakuan, siswa diberikan posttest. Rata-rata posttest 

kelas kontrol sebesar 64,9, sedangkan pada kelas eksperimen sebesar 78,2. 

Sebelum melakukan uji hipotesis, peneliti terlebih dahulu melakukan uji 

normalitas dan uji homogenitas data. Hasil posttest menunjukan bahwa data skor 

hasil belajar IPA materi peritiwa alam pada kelas kontrol dan kelas eksperimen 

berdistribusi normal dan memiliki varians homogen. Setelah melakukan uji 

normalitas dan homogenitas, dilanjutkan dengan pengujian hipotesis akhir dengan 

menggunakan rumus Polled Varians untuk menjawab hipotesis. Harga thitung 

(6,121) lebih besar dibanding ttabel (1,67) menunjukkan bahwa rata-rata hasil 

belajar IPA materi peristiwa alam kelas eksperimen lebih tinggi dibanding kelas 
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kontrol. Dengan demikian, model pembelajaran mind mapping lebih efektif 

diterapkan dalam pembelajaran IPA materi peristiwa alam. 

Perolehan rata-rata posttest kelas kontrol sebesar 64,9, menunjukkan N-

Gain sebesar 0,15 berada pada kategori rendah. Sedangkan rata-rata posttest kelas 

eksperimen sebesar 78,2, menunjukkan N-Gain sebesar 0,45 berada pada kategori 

sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pretest ke posttest pada 

kelas eksperimen lebih tinggi dibanding dengan peningkatan pada kelas kontrol. 

Hasil uji ini memperkuat penerimaan hipotesis, bahwa hasil belajar IPA materi 

peristiwa alam pada siswa kelas V SDN Tambakaji 01 dengan menggunakan 

model pembelajaran mind mapping lebih dari menggunakan model pembelajaran 

konvensional. 

Rata-rata posttest kelas kontrol sebesar 64,9 tergolong rendah dan masih 

berada di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Hal ini disebabkan dalam 

proses pembelajaran guru hanya menggunakan model yang berpusat pada guru. 

Sehingga siswa pasif dalam pembelajaran. Tetapi pada kelas kontrol siswa juga 

melakukan tanya jawab kepada guru mengenai materi, selain itu juga dilakukan 

pembentukan kelompok untuk mengerjakan Lembar Kerja Kelompok (LKK) yang 

diberikan oleh guru. Pada kelas kontrol, siswa menerima materi dengan 

memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Kondisi kelas juga terkadang 

tidak kondusif ketika siswa mulai bosan mendengarkan penjelasan dari guru, guru 

perlu mengingatkan siswa agar tenang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Hal tersebut menyebabkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran 

kurang maksimal. 
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Sedangkan perolehan rata-rata posttest di kelas eksperimen sebesar 78,2 

tergolong sedang. Rata-rata posttest di kelas eksperimen lebih dari rata-rata 

posttest kelas kontrol dan mengalami peningkatan dari pretest. Perolehan ini 

merupakan dampak dari perlakuan yang telah diberikan. Pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran mind mapping memiliki beberapa kelebihan, 

yaitu: (1) Meningkatkan kinerja manajemen pengetahuan; (2) Memaksimalkan 

sistem kerja otak; (3) Memacu kreativitas, sederhana dan mudah dikerjakan; (4) 

Sewaktu-waktu dapat me-recall data yang ada dengan mudah; (5) Dapat melihat 

data berjumlah dengan mudah (Swadarma, 2013:9). 

Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam penelitian ini, 

khususnya dalam pelaksanaan model pembelajaran mind mapping antara lain 

siswa masih belum terlalu memahami langkah-langkah dari model pembelajaran 

mind mapping khususnya dalam pembuatan mind mapping karena model 

pembelajaran mind mapping merupakan hal yang baru bagi siswa, sehingga guru 

harus menjelaskan terlebih dahulu agar dalam proses pelaksanaannya siswa dapat 

lebih berfokus pada pembelajaran menggunakan model mind mapping, bukan 

berfokus pada bagaimana cara membuat mind map. Selain itu, kendala lain dari 

model pembelajaran mind mapping yaitu memerlukan waktu yang lama pada 

awal-awal penerapannya. Siswa menghabiskan waktu yang banyak hanya untuk 

membuat mind mapping karena belum begitu paham. Untuk mengatasi kendala 

tersebut, guru perlu mengelola waktu dengan baik, agar alokasi waktu yang 

digunakan sesuai dengan yang telah direncanakan. 
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Dengan adanya kekurangan dalam pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran mind mapping menyebabkan perolehan rata-rata skor hanya 

mencapai kategori sedang, yaitu 78,2. Namun, kelebihan yang dimiliki oleh model 

pembelajaran mind mapping menjadikan perolehan rata-rata posttest di kelas 

eksperimen lebih dari kelas kontrol. Maka dari itu, penerapan model pembelajaran 

mind mapping dalam pembelajaran IPA materi peristiwa alam memerlukan 

pengalokasian waktu yang tepat dan direncanakan, serta dilaksanakan dengan 

baik. 

Hal tersebut relevan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

yaitu penelitian dilakukan oleh Ni Putu Stya Prahita, dkk pada tahun 2014 yang 

berjudul “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Mind Mapping terhadap Hasil 

Belajar IPA pada Siswa Kelas IV” menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil 

belajar IPA yang signifikan antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan 

model Mind Mapping dan siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model 

pembelajaran konvensional kelas IV SD di Desa Yehembang Gugus IV 

Diponegoro Kecamatan Mendoyo tahun pelajaran 2013/2014. 

Penelitian lain dilakukan oleh Ratih Shintia Devi pada tahun 2015 yang 

berjudul “Efektivitas Metode Mind Mapping Terhadap Peningkatan Pemahaman 

Konsep Siswa pada Mata Pelajaran IPA” menunjukkan bahwa adanya 

peningkatan pemahaman konsep IPA siswa yang memperoleh pembelajaran 

dengan metode Mind Mapping lebih baik daripada siswa yang memperoleh 

pembelajaran biasa. Selain itu, pembelajaran mengunakan metode Mind Mapping 

mendapat respon yang sangat baik dari siswa. 
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Sesuai dengan teori di atas, hasil penelitian menunjukkan bahwa model 

pembelajaran mind mapping efektif diterapkan pada pembelajaran IPA terutama 

pada materi “Peristiwa Alam”. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai 

sumber referensi serta pendukung teori pada penelitian selanjutnya yang akan 

mengkaji tentang penerapan model pembelajaran mind mapping. 

4.2.2. Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi hasil penelitian meliputi implikasi secara teoritis, praktis, dan 

pedagogis. 

4.2.2.1.Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritis merujuk pada manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu 

untuk mengembangkan teori pembelajaran, sehingga dapat memperbaiki mutu 

pendidikan. Selain itu dapat menambah wawasan kepada guru bahwa dengan 

menerapkan model pembelajaran mind mapping dapat membuat siswa semakin 

lebih aktif dalam proses pembelajaran dan kreatif dalam membuat catatan 

pelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Model pembelajaran mind mapping dalam pembelajaran IPA materi 

peristiwa alam dapat dapat menambah wawasan kepada guru bahwa dengan 

menerapkan model pembelajaran mind mapping dapat membuat siswa semakin 

lebih aktif dalam proses pembelajaran dan kreatif dalam membuat catatan 

pelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil penelitian ini 

juga dapat digunakan sebagai sumber referensi serta pendukung teori pada 

penelitian selanjutnya yang akan mengkaji tentang keefektifan model 

pembelajaran mind mapping. 
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4.2.2.2. Implikasi Praktis 

Implikasi hasil penelitian terhadap manfaat praktis penelitian yaitu keefektifan 

model pembelajaran mind mapping dapat diterapkan pada pembelajaran lain 

sehingga guru dapat membuat variasi dan menghidupkan suasana kelas sebagai 

seorang fasilitator, motivator, evaluator dan infomator. Model ini juga dapat 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan, keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran,  kreatifitas siswa dalam membuat catatan pelajaran 

dan daya ingat siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Selain itu, model 

pembelajaran mind mapping juga dapat memberikan pengalaman kepada guru 

dalam kegiatan pembelajaran IPA melalui penerapan model pembelajaran mind 

mapping, mengembangkan dan melakukan inovasi pembelajaran, membuat guru 

lebih kreatif dalam pelaksanaan pembelajaran. 

4.2.2.3. Implikasi Pedagogis 

Implikasi pedagogis dari penelitian ini yaitu akibat dari aplikasi 

pendidikan dalam pembelajaran IPA pada penelitian yang telah terlaksana. Sesuai 

dengan teori belajar yang mendukung penggunaan model pembelajaran mind 

mapping, siswa dapat menuangkan idenya berdasarkan pengetahuan yang telah 

diperoleh sebelumnya, sesuai dengan kreativitas masing-masing serta dapat 

menghadirkan pengetahuan dan pengalaman belajar. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa setelah menggunakan model pembelajaran mind mapping hasil belajar 

semakin baik.  

Bagi sekolah, penerapan model pembelajaran mind mapping dalam 

pembelajaran IPA dapat meningkatkan mutu di sekolah. Selain itu juga dapat 
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memberikan masukan dalam penggunaan model pembelajaran terutama model 

pembelajaran mind mapping untuk memperbaiki hasil belajar IPA. Dengan 

demikian, model pembelajaran mind mapping menjadi salah satu alternatif model 

yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPA materi Peristiwa Alam. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. SIMPULAN 

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan di SD Negeri Tambakaji 01 

Semarang menunjukkan bahwa perhitungan uji hipotesis yang mengacu pada 

ketentuan pengambilan keputusan uji hipotesis, dikatakan bahwa Ho ditolak dan 

Ha diterima. Hal ini berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji pihak 

kanan dengan menggunakan rumus Polled Varians dan diperoleh nilai thitung 

sebesar 6.121 yang kemudian dikonsultasikan dengan nilai t tabel pada taraf 

signifikan 5% diperoleh nilai ttabel sebesar 1,67, jadi thitung lebih besar dari ttabel 

sehingga dapat dikatakan bahwa hasil belajar siswa dengan menggunakan model 

mind mapping lebih efektif dibanding dengan menggunakan model konvensional. 

Hal ini didukung dengan perhitungan N-Gain sebesar 0,49 dengan kategori 

sedang. 

5.2. SARAN 

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, bahwa model pembelajaran 

mind mapping terbukti berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar IPA siswa 

kelas V SDN Tambakaji 01 Semarang pada materi peristiwa alam, maka 

disarankan: 
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5.1.1 Bagi Guru 

(1) Guru hendaknya memilih model yang sesuai terhadap materi agar 

pembelajaran lebih efektif. 

(2) Guru hendaknya mengembangkan indikator dan memperdalam materi 

pembelajaran sehingga menambah wawasan atau pengetahuan siswa. 

(3) Guru dapat menvariasikan model mind mapping dengan model-model lainnya 

sesuai karakteristik siswa, materi dan fasilitas kelas. 

5.1.2 Bagi Siswa 

Dalam penerapan model pembelajaran mind mapping, siswa sebaiknya lebih 

memahami langkah-langkah dalam pembuatan mind mapping  sehingga dalam 

proses pelaksanaannya siswa dapat lebih berfokus pada pembelajaran 

menggunakan model mind mapping, bukan berfokus pada bagaimana cara 

membuat mind map. Selain itu, siswa juga diharapkan berdiskusi aktif dan 

melakukan tanggung jawabnya, sehingga  pembuatan mind mapping dapat 

berlangsung secara optimal. 

5.1.3. Bagi Pihak Sekolah 

(1)  Model mind mapping sebagai alternatif dalam pembelajaran di sekolah guna 

meningkatkan hasil belajar. 

(2)  Pihak sekolah hendaknya memberikan fasilitas dan keleluasaan pada guru 

guna memperbaiki mutu sekolah. 

 

 

 

 

 



 

 

81 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adodo, O.. 2013. Effect of Mind-Mapping as a Self-Regulated Learning Strategy 

on Students’Achievement in Basic Science and Technology. Mediterranean 

Journal of Social Sciences. Vol 4 No 6(ISSN 2039-9340). 

 

Ahmadi, Abu dan Supriyono.2013. Psikologi Belajar. Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Anni, Chatarina Tri, dkk. 2007. Psikologi Belajar. Semarang: UNNES Press. 

   

Arikunto, Suharsimi. 2013. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi 

Aksara. 

 

Azmiyawati, Choiril, dkk. 2008. IPA Salingtemas untuk kelas V SD/MI . Jakarta: 

Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

 

Batdi, Veli. 2015. A Meta-analysis Study of Mind Mapping Techniques and 

Traditional Learning Methods. Vol 20(1,2): 62-68. 

BSNP.  2006. Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar SD/MI. Jakarta:BSNP.  

Cain, Sandra E. dan Evans. 1990. An Involvement Approach to Elementary 

Science Methods. Columbus: Merriill Publishing Company. 

 

Depdiknas. 2007.Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran IPA. Jakarta: 

Depdiknas. 

 

Devi, Ratih Shintia. 2015. Efektivitas Metode Mind Mapping Terhadap 

Peningkatan Pemahaman Konsep Siswa pada Mata Pelajaran IPA. 

Antologi UPI. Volume 3 Edisi No. 2. 

 

Hamdani. 2011. Strategi Belajar Mengajar. Bandung: Pustaka Setia. 

 

Huda, Miftahul. 2014. Model-model Pengajaran dan Pembelajaran. Yogyakarta: 

Pustaka Belajar. 

 

Liu,Ying, dkk. 2014 . The Effect of Mind Mapping on Teaching and Learning：A 

Meta-Analysis.Standard Journal of Education and Essay.Vol 2(1) pp. 

017– 031(ISSN: 2310-7545). 

 

Nurroeni, Chusnul. 2013. Keefektifan Penggunaan Model Mind Mapping 

terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar IPA.Journal of Elementary 

Education. Volume 2 No. 1 ISSN 2252-9047. 

 

Prahita, dkk. 2014. Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Mind Mapping 

terhadap Hasil Belajar IPA pada Siswa Kelas IV. e-Journal MIMBAR PGSD 

Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan PGSD. Volume 2 No. 1. 

 

Pratidina, dkk. 2012. Keefektifan Model Pembelajaran Mind Mapping dengan 



 

 

82 
 

 
 

Pendekatan PMRI terhadap Hasil Belajar. UNNES journal of mathematics 

education.ISSN NO 2252-6927. 

 

Putra, S. R. 2013. Desain Belajar Mengajar Kreatif Berbasis Sains. Jogjakarta: 

Divapress. 

 

Sanjaya, Wina. 2014. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 

 

Sapriati, A. dkk. 2009. Pembelajaran IPA di SD. Jakarta: Universitas Terbuka. 

 

Semara, Ngurah, dkk. 2014. Pengaruh Model Pembelajaran Accelerated Learning 

Mind Mapping Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SD No. 2 Tuban. 

Jurnal Mimbar PGSD Universitas Pendidikan Ganesha. Vol: 2 No: 1. 

 

Shoimin, A. 2014. 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013. 

Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 

 

Slameto. 2013. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: 

Rineka Cipta. 

 

Sudjana. 2005. Metode Statistika. Bandung: Tarsito. 

 

Sugiyono. 2006. Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. 

 

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 

 

Sukmadinata, N. S. 2013. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 

 

Sundayana, Rostina. 2015. Statistika Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 

 

Suprijono, Agus. 2012. Cooperative Learning. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

Suranata, Kadek, dkk. 2014. Pengaruh Model Pembelajaran SAVI Bermuatan 

Peta Pikiran (Mind Mapping) Terhadap Hasil Belajar IPAPada Siswa Kelas 

V SD Semester Ganjil Di Gugus VI Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng 

Tahun Pelajaran 2013-2014. Jurnal Mimbar PGSD Universitas Pendidikan 

Ganesha. Vol: 2 No: 1. 

 

Swadarma, Doni.2013. Mind Mapping dalam Kurikulum Pembelajaran. Jakarta. 

PT Elex Media Komputindo. 

 

Tanjung, Nur B dan Ardial. 2013. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta: 

Kencana Prenadamedia Group. 

 

TIMSS & PIRLS. 2011. International Student Achievement in Science. 

http://timss.bc.edu 

http://timss.bc.edu/


 

 

83 
 

 
 

 

Trianto. 2011. Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik. 

Jakarta: Prestasi Pustaka. 

 

Widianti, Sri. 2014. Keefektifan Model Mind Mapping terhadap Hasil Belajar 

IPS. Journal of Elementary Education. ISSN 2252-9047. 

 

Windura, Susanto. 2008. Mind Map Langkah Demi Langkah. Jakarta: PT Elex 

Media Komputindo. 

 

Wisudawati, Asih dan Sulistyowati. 2014. Metodologi Pembelajaran IPA. Jakarta: 

Bumi Aksara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

84 
 

 
 

 

 

 

LAMPIRAN  
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LAMPIRAN 3.1. KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

KEEFEKTIFAN MODEL PEMBELAJARAN MIND MAPPING TERHADAP HASIL BELAJAR IPA MATERI PERISTIWA 

ALAM PADA SISWA KELAS V SDN TAMBAKAJI 01 SEMARANG 

No. Variabel  Indikator  Sumber Data Alat Instrumen 

1. Penggunaan 

model pembe-

lajaran mind 

mapping pada 

pembelajaran 

IPA 

i. Guru menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan dan 

mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran. 

j. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya jawab kepada siswa 

mengenai bencana alam yang pernah terjadi di daerah sekitar. 

k. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

l. Guru memberikan penjelasan mengenai contoh peristiwa alam, 

penyebab, dampak, dan cara mengatasi peristiwa alam tertentu. 

m. Selama guru menjelaskan, setiap siswa membuat catatan-catatan 

kecil yang berisi penjelasan guru. 

n. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

o. Guru menerangkan cara membuat mind mapping 

p. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat mind 

mapping dari catatan-catatan kecil masing-masing anggota 

kelompok 

q. Guru meminta perwakilan kelmopok maju ke depan untuk 

Guru a. Lembar 

Observasi 

b. Catatan 

Lapangan 
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menjelaskan hasil karya mind mapping yang dibuat oleh 

kelompoknya, kelompok yang lain menyimak dan memberi 

tanggapan. 

r. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

2. Hasil belajar 

siswa dalam 

pembelajaran 

IPA  menggu-

nakan model 

pembelajaran 

mind mapping 

7.6.1 Menyebutkan peristiwa alam yang dapat dicegah dan yang 

tidak dapat dicegah 

7.6.2 Mengidentifikasi penyebab terjadinya peristiwa alam 

tertentu (banjir, tsunami, gempa bumi, angin puting beliung, 

gunung meletus, dan tanah longsor) 

7.6.3 Mengidentifikasi dampak terjadinya peristiwa alam tertentu 

(banjir, tsunami, gempa bumi, angin puting beliung, gunung 

meletus, dan tanah longsor) bagi makhluk hidup dan 

lingkungan  

7.6.4 Mengidentifikasi cara  mencegah atau mengatasi terjadinya 

peristiwa alam tertentu (banjir, tsunami, gempa bumi, angin 

puting beliung, gunung meletus, dan tanah longsor) 

7.6.5 Menyebutkan jenis-jenis gempa 

Siswa  Tes Tertulis (pretest 

dan postes) 

 

 



 

 

87 
 

 
 

LAMPIRAN 3.2. LEMBAR OBSERVASI MODEL PEMBELAJARAN MIND MAPPING 

 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/ Semester : VB/ Genap 

Waktu   : 2 x 35 menit 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda cek (√) pada kolom deskriptor yan tampak! 

2. Berilah skor pada masing-masing indikator dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Jika deskriptor tidak tampak sama sekali, maka mendapatkan skor 0. 

b. Jika deskriptor tampak 1, maka mendapatkan skor 1. 

c. Jika deskriptor tampak 2, maka mendapatkan skor 2. 

d. Jika deskriptor tampak 3, maka mendapatkan skor 3. 

e. Jika deskriptor tampak 4, maka mendapatkan skor 4. 

No. Indikator Deskriptor Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 Pertemuan 4 

Cek Skor Cek Skor Cek Skor Cek Skor 

1. Pembukaan 

Pembelajaran 

a. Menyampaikan salam √ 

3 

√ 

4 

√ 

4 

√ 

4 

b. Melakukan presensi dan 

menanyakan kabar. 
√ √ √ √ 

c. Melakukan apersepsi yang 

dikaitkan dengan materi 
- √ √ √ 
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d. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dicapai 

√ √ √ √ 

2. Penyampaian materi  

 

a. Menyampaikan materi 

dengan jelas  
√ 

3 

√ 

3 

√ 

4 

√ 

4 

b. Memberikan contoh 

sesuai dengan materi yang 

dijelaskan 

√ √ √ √ 

c. Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

mengajukan pertanyaan 

sesuai materi 

√ √ √ √ 

d. Memberikan penjelasan 

pada siswa yang 

membutuhkan penjelasan 

- - √ √ 

3. Pra pelaksanaan mind 

mapping 

a. Membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok 
√ 

4 

√ 

4 

√ 

4 

√ 

4 b. Menjelaskan cara 

membuat mind mapping 

secara jelas dan runtut 

√ √ √ √ 
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c. Memberikan contoh mind 

mapping 
√ √ √ √ 

d. Membagikan lembar kerja 

kelompok 
√ √ √ √ 

4. Pelaksanaan mind 

mapping 

a. Memberikan pengarahan 

pada siswa dalam 

membuat mind mapping 

√ 

2 

√ 

3 

√ 

4 

√ 

4 

b. Memfasilitasi siswa dalam 

kerja kelompok. 
- - √ √ 

c. Menginstruksikan siswa 

menyampaikan hasil 

diskusinya 

√ √ √ √ 

d. Mencatat hasil diskusi di 

papan tulis 
- √ √ √ 

5. Penutupan  

Pembelajaran 

a.  Mengarahkan siswa 

untuk membuat 

kesimpulan 

√ 

4 

√ 

4 

√ 

4 

√ 

4 
b. Melakukan tanya jawab 

tentang materi yang belum 

dipahami 

√ √ √ √ 
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c. Memberikan soal evaluasi 

atau soal tes formatif 
√ √ √ √ 

d. Memberikan tindak lanjut 

dan menutup pembelaja-

ran 

√ √ √ √ 

   Jumlah 16  18  20  20 

 

 

Semarang,   Agustus 2016 

Observer, 

 

 

Fatika Desi Anggraeni 

NIM. 1401412430 
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LAMPIRAN 3.3. CATATAN LAPANGAN 

Pelaksanaan Pembelajaran pada Kelas Kontrol 

Sebelum pembelajaran berlangsung, kelas kontrol diberikan pretest 

mengenai materi yang akan dipelajari, yaitu peristiwa alam. Pretest pada kelas 

VA SDN Tambakaji 01 sebagai kelas kontrol dilaksanakan pada hari Rabu, 20 

April 2016. Selanjutnya siswa melaksanakan pembelajaran tentang materi 

peristiwa alam selama empat kali pertemuan.  

Pertemuan pertama pembelajaran IPA pada kelas kontrol dilaksanakan 

pada hari Senin, 25 April 2016 pukul 09.20 sampai 10.30 WIB (2 jam pelajaran) 

menggunakan model konvensional dengan metode tanya jawab, diskusi dan 

ceramah. Kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan awal, inti dan penutup.  

Guru mengucapkan salam, selanjutnya melakukan apersepsi dengan tanya jawab 

mengenai materi peristiwa alam yang pernah terjadi di daerah di sekitar dan 

memberikan motivasi kepada siswa dengan menyanyikan lagu “tik-tik bunyi 

hujan”. Memasuki kegiatan inti guru menayangkan video yang berkaitan dengan 

materi dan semua siswa memperhatikan video yang ditampilkan. Guru juga 

menggunakan media gambar untuk membantu siswa memahami materi. Guru 

membagi kelas menjadi beberapa kelompok diskusi. Guru memberikan lembar 

kerja kelompok dan dikerjakan melalui diskusi pada kelompoknya masing-

masing. Setelah itu perwakilan kelompok memaparkan hasil kerja kelompoknya. 

Pada kegiatan penutup siswa bersama guru menyimpulkan materi kemudian 

mengerjakan soal evaluasi. Guru meminta salah satu siswa memimpin do’a. 

Kegiatan pembelajaran yang kedua dilaksanakan pada hari Rabu, 27 April 

2016. Seperti biasanya, siswa memberikan salam, sebelum memulai materi guru 

melakukan apersepsi terlebih dahulu yaitu bertanya mengenai bencana alam 

tsunami yang pernah melanda daerah Aceh dan sekitarnya. Kemudian 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti dimulai dengan menayangkan 

video yang berkaitan dengan materi pembelajaran siswa mengamati dan bertanya 

terkait materi, namun ada beberapa siswa yang,cenderung diam dan menulis 

catatan di buku saja.  
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Selanjutnya guru memberikan lembar kerja kelompok sebagai bahan 

diskusi siswa. Siswa membacakan hasil diskusinya dan guru memberikan 

penguatan materi. Setelah semua kelompok membacakan hasilnya guru dan siswa 

menyimpulkan materi hari ini, dan membagikan lembar evalusi. Guru mengakhiri 

pembelajaran dengan berdo’a. 

Pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Kamis, 28 April 2016 pukul 

09.20 sampai 10.30 WIB. Guru mengucapkan salam, selanjutnya apersepsi 

dengan bertanya mengenai bencana gunung meletus di daerah Yogyakarta dan 

sekitarnya. Guna mendorong semangat siswa guru meminta siswa menyanyikan 

lagu “Naik-naik ke puncak gunung” dilanjutkan penyampaian tujuan 

pembelajaran. 

Kegiatan inti dimulai dengan penayangan video pembelajaran. Setelah itu 

guru dan siswa bertanya jawab mengenai materi pelajaran. Kegiatan berlansung 

kurang lebih 50 menit menggunakan model konvensional. Selama kegiatan guru 

menjelaskan tentang penyebab, dampak dan tanda-tanda akan terjadinya gunung 

meletus. Berikutnya, pembagian tugas kelompok, selama proses diskusi guru 

membimbing siswa. Pemaparan hasil diskusi berjalan baik dengan penjelasan 

tambahan guru. Kegiatan akhir atau penutup sama seperti biasanya yaitu simpulan 

materi dan mengerjakan soal evaluasi kurang lebih 10 menit, guru mengakhiri 

pembelajaran, meminta salah satu siswa meminpin do’a. 

Kegiatan pembelajaran terakhir di kelas kontrol dilaksanakan Rabu 4 Mei 

2016, pada pukul 09.20-10.30 WIB. Sebelum memulai pembelajaran guru 

mengkondisikan siswa terlebih dahulu, kemudian berdo’a dan presensi siswa. 

Seperti biasanya guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab mengenai 

bencana alam gempa bumi yang pernah terjadi di Indonesia. Guru memberikan 

motivasi agar siswa bersemangat mengikuti pembelajaran serta guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Berikutnya kegiatan inti, guru menayangkan video mengenai terjadinya 

gempa bumi. Guru memberikan siswa kesempatan untuk membaca buku 

mengenai materi yang dipelajari. Kemudian guru bertanya jawab mengenai materi 

yang belum dipahami oleh siswa. Selanjutnya pembagian tugas kelompok dan 
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berdiskusi. Selama kurang lebih 15 menit guru membimbing siswa diskusi dan 

meminta beberapa kelompok menyampaikan hasilnya. Siswa dapat mengajukan 

pertanyaan jika kurang jelas. Kemudian siswa dan guru menyimpulkan materi hari 

ini, siswa mengerjakan soal evaluasi, kemudian guru menutup pembelajaran. 

Setalah pelaksanaan pembelajaran selesai, siswa kemudian diberikan 

postest dengan soal yang sama seperti pada saat pretest. Postest di kelas kontrol 

dilaksanakan pada hari Sabtu, 6 Mei 2016 dan dilaksanakan bersamaan pada 

eksperimen. 

Pelaksanaan Pembelajaran pada Kelas Eksperimen 

Sebelum diberi perlakuan model pembelajaran mind mapping , kelas 

eksperimen diberikan pretest mengenai materi yang akan dipelajari, yaitu 

peristiwa alam. Pretest pada kelas V B SDN Tambakaji 01 sebagai kelas 

eksperimen dilaksanakan pada hari Rabu, 20 April 2016. Selanjutnya siswa 

melaksanakan pembelajaran tentang materi peristiwa alam selama empat kali 

pertemuan dengan menerapkan model pembelajaran mind mapping.  

Pertemuan pertama pembelajaran IPA pada kelas eksperimen dilaksanakan 

pada hari Senin tanggal 25 April 2016 dimulai pada pukul 11.20 sampai 12.30 

WIB (2 jam pelajaran) menggunakan model pembelajaran mind mapping. 

Kegiatan awal guru mengkondisikan siswa terlebih dahulu, setelah semua duduk 

rapi dan menyiapkan buku, guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. 

Selanjutnya apersepsi dengan tanya jawab mengenai materi peristiwa alam yang 

pernah terjadi di daerah di sekitar dan memberikan motivasi kepada siswa dengan 

menyanyikan lagu “tik-tik bunyi hujan”. Guru kemudian menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Sebelum memasuki materi guru memperlihatkan contoh gambar 

mind mapping dan menjelaskan cara membuatnya yang nantinya di akhir 

pembelajaran siswa diminta untuk membuat mind mapping  sesuai dengan materi 

yang telah dijelaskan. Memasuki kegiatan inti guru menayangkan video yang 

berkaitan dengan materi dan semua siswa memperhatikan video yang ditampilkan. 

Setelah itu siswa dengan guru bertanya jawab mengenai penyebab, dampak, serta 

cara mencegah peristiwa alam banjir dan tanah longsor. Guru meminta 2 siswa 

maju ke depan untuk melakukan demonstrasi terjadinya peristiwa banjir 
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sedangkan siswa yang lain memperhatikan. Di dalam proses pembelajaran siswa 

diminta untuk membuat catatan-catatan kecil sesuai dengan materi yang telah 

dijelaskan oleh guru. Kemudian siswa dibagi dalam kelompok kecil yaitu 4-5 

anak perkelompok. Guru menjelaskan mengenai tugas kelompok yang harus 

dikerjakan oleh siswa. Guru menjelaskan kembali cara membuat mind mapping 

kemudian siswa membuat mind mapping secara berkelompok dengan bimbingan 

guru. Kemudian perwakilan kelompok maju ke depan untuk menjelaskan hasil 

karya mind mapping yang telah dibuat oleh kelompoknya. Kemudian guru 

memilih kelompok terbaik dalam pembuatan mind mapping. Setelah itu guru 

memberi kesempatan bertanya kepada siswa yang kurang memahami materi yang 

telah disampaikan. guru memberikan penguatan dan bersama-sama 

menyimpulkan pembelajaran. Siswa mengerjakan soal evaluasi dan guru 

melakukan penilaian. Pembelajaran ditutup dengan berdo’a dan salam. 

Kegiatan pembelajaran yang kedua dilaksanakan Rabu, 27 April 2016 

pukul 09.20 sampai 10.30 WIB. Seperti biasanya, siswa memberikan salam, 

sebelum memulai materi guru melakukan apersepsi terlebih dahulu yaitu bertanya 

mengenai bencana alam tsunami yang pernah melanda daerah Aceh dan 

sekitarnya. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran.  

Kegiatan inti dimulai dengan menayangkan video yang berkaitan dengan 

materi pembelajaran siswa mengamati dan bertanya terkait materi. Guru meminta 

2 siswa maju ke depan untuk melakukan demonstrasi terjadinya peristiwa angin 

puting beliung sedangkan siswa yang lain memperhatikan. Di dalam proses 

pembelajaran siswa diminta untuk membuat catatan-catatan kecil sesuai dengan 

materi yang telah dijelaskan oleh guru. Kemudian siswa dibagi dalam kelompok 

kecil yaitu 4-5 anak perkelompok. Guru menjelaskan mengenai tugas kelompok 

yang harus dikerjakan oleh siswa. Guru menjelaskan kembali cara membuat mind 

mapping kemudian siswa membuat mind mapping secara berkelompok dengan 

bimbingan guru. Kemudian perwakilan kelompok maju ke depan untuk 

menjelaskan hasil karya mind mapping yang telah dibuat oleh kelompoknya. 

Kemudian guru memilih kelompok terbaik dalam pembuatan mind mapping. 
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Setelah itu guru memberi kesempatan bertanya kepada siswa yang kurang 

memahami materi yang telah disampaikan.  

Berikutnya kegiatan penutup guru dan siswa membuat simpulan 

pembelajaran. Guru membagikan soal evaluasi dan memberi kesempatan 

mengerjakan.  Setelah itu, mengakhiri pembelajaran dengan berdo’a dipimpin 

ketua kelas. 

Pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Kamis, 28 April 2016 pukul 

07.00 sampai 08.10 WIB. Guru mengucapkan salam, selanjutnya apersepsi 

dengan bertanya mengenai bencana gunung meletus di daerah Yogyakarta dan 

sekitarnya. Guna mendorong semangat siswa guru meminta siswa menyanyikan 

lagu “Naik-naik ke puncak gunung” dilanjutkan penyampaian tujuan 

pembelajaran. 

Kegiatan inti dimulai dengan menayangkan video yang berkaitan dengan 

materi pembelajaran siswa mengamati dan bertanya terkait materi. Guru meminta 

2 siswa maju ke depan untuk melakukan demonstrasi terjadinya peristiwa gunung 

meletus sedangkan siswa yang lain memperhatikan. Guru bersama siswa bertanya 

jawab mengenai penyebab, dampak dan tanda-tanda akan terjadinya gunung 

meletus. Di dalam proses pembelajaran siswa diminta untuk membuat catatan-

catatan kecil sesuai dengan materi yang telah dijelaskan oleh guru. Kemudian 

siswa dibagi dalam kelompok kecil yaitu 4-5 anak perkelompok. Guru 

menjelaskan mengenai tugas kelompok yang harus dikerjakan oleh siswa. Guru 

menjelaskan kembali cara membuat mind mapping kemudian siswa membuat 

mind mapping secara berkelompok dengan bimbingan guru. Kemudian 

perwakilan kelompok maju ke depan untuk menjelaskan hasil karya mind 

mapping yang telah dibuat oleh kelompoknya. Kemudian guru memilih kelompok 

terbaik dalam pembuatan mind mapping. Setelah itu guru memberi kesempatan 

bertanya kepada siswa yang kurang memahami materi yang telah disampaikan.  

Kegiatan penutup diawali dengan simpulan materi bersama-sama. 

Dilanjutkan dengan mengerjakan soal evaluasi dan pemberian informasi kegiatan 

tindak lanjut. Guru meminta ketua kelas meminpin do’a dan menutup 

pembelajaran. 
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Kegiatan pembelajaran terakhir di kelas eksperimen dilaksanakan Rabu 4 

Mei 2016, pada pukul 07.00-08.10 WIB. Sebelum memulai pembelajaran guru 

mengkondisikan siswa terlebih dahulu, kemudian berdo’a dan presensi siswa. 

Seperti biasanya guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab mengenai 

bencana alam gempa bumi yang pernah terjadi di Indonesia. Guru memberikan 

motivasi agar siswa bersemangat mengikuti pembelajaran serta guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Guru menayangkan video yang berkaitan dengan materi pembelajaran 

siswa mengamati dan bertanya terkait materi. Siswa di dalam kelas melakukan 

simulasi ketika terjadi bencana gempa bumi.  Guru bersama siswa bertanya jawab 

mengenai penyebab, dampak dan usaha yang dilakukan ketika terjadi gempa 

bumi. Di dalam proses pembelajaran siswa diminta untuk membuat catatan-

catatan kecil sesuai dengan materi yang telah dijelaskan oleh guru. Kemudian 

siswa dibagi dalam kelompok kecil yaitu 4-5 anak perkelompok. Guru 

menjelaskan mengenai tugas kelompok yang harus dikerjakan oleh siswa. Guru 

menjelaskan kembali cara membuat mind mapping kemudian siswa membuat 

mind mapping secara berkelompok dengan bimbingan guru. Kemudian 

perwakilan kelompok maju ke depan untuk menjelaskan hasil karya mind 

mapping yang telah dibuat oleh kelompoknya. Kemudian guru memilih kelompok 

terbaik dalam pembuatan mind mapping. Setelah itu guru memberi kesempatan 

bertanya kepada siswa yang kurang memahami materi yang telah disampaikan.  

Guru melakukan penilaian dan memberikan penguatan terkait materi. 

Selanjutnya guru bersama siswa membuat simpulan materi dan membagikan soal 

evaluasi. Guru menutup pembelajaran dengan berdo’a. 

Setalah pelaksanaan pembelajaran selesai, siswa kemudian diberikan 

postest dengan soal yang sama seperti pada saat pretest. Postest dilakukan pada 

hari Sabtu, 6 Mei 2016 di kelas eksperimen. 
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LAMPIRAN 3.4. PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN 

SILABUS PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM KELAS V SD 

Nama Sekolah  : SDN Tambakaji 01 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : V (Lima)/2 (Dua)  

Standar Kompetensi  : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator 
Kegiatan 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Bentuk Penilaian Sumber Belajar 

7.6 Mengidentifika-

si peristiwa 

alam yang ter-

jadi di Indo-

nesia dan dam-

paknya bagi 

makhluk hidup 

dan lingkungan. 

 

Peristiwa Alam 

di Indonesia    

7.6.1 Menyebutkan 

peristiwa alam 

yang dapat 

dicegah dan 

yang tidak 

dapat dicegah 

7.6.2 Mengidentifika

si penyebab 

terjadinya 

peristiwa alam 

tertentu (banjir, 

tsunami, gempa 

a. Guru menyiapkan 

media 

pembelajaran yang 

akan diguna-kan 

dan mengkon-

disikan siswa 

untuk siap 

mengikuti pem-

belajaran. 

b. Guru melakukan 

apersepsi dengan 

bertanya jawab ke-

8 jp x 35 

menit 

Pilihan ganda  Buku IPA 

Kelas V 

 Buku 

referensi lain 

yang men-

dukung 

 Gambar 

peristiwa 

alam 

 Video 

bencana 

alam 
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bumi, angin 

puting beliung, 

gunung 

meletus, dan 

tanah longsor) 

7.6.3 Mengidentifika

si dampak ter-

jadinya peris-

tiwa alam 

tertentu (banjir, 

tsunami, gempa 

bumi, angin 

puting beliung, 

gunung me-

letus, dan tanah 

longsor) bagi 

makhluk hidup 

dan lingkungan  

7.6.4 Mengidentifika

si cara  men-

pada siswa menge-

nai bencana alam 

yang pernah terjadi 

di daerah sekitar. 

c. Guru menyam-

paikan tujuan pem-

belajaran. 

d. Guru memberikan 

penjelasan 

mengenai contoh 

peristiwa alam, 

penyebab, dampak, 

dan cara mengatasi 

peristiwa alam 

tertentu. 

e. Selama guru men-

jelasakan, setiap 

siswa membuat 

catatan-catatan 

kecil yang berisi 
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cegah atau 

mengatasi ter-

jadinya peris-

tiwa alam ter-

tentu (banjir, 

tsunami, gempa 

bumi, angin 

puting beliung, 

gunung mele-

tus, dan tanah 

longsor) 

7.6.5 Menyebutkan 

jenis-jenis 

gempa 

penjelasan guru. 

f. Guru membagi sis-

wa menjadi bebe-

rapa kelompok 

g. Guru menerangkan 

cara membuat 

mind mapping 

h. Guru memberikan 

tugas kepada siswa 

untuk membuat 

mind mapping dari 

catatan-catatan 

kecil masing-

masing anggota 

kelompok 

i. Guru meminta 

perwakilan kelom-

pok maju  ke 

depan untuk 

menjelaskan hasil 
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karya mind 

mapping yang di-

buat oleh kelom-

poknya, kelompok 

yang lain 

menyimak dan 

memberi tang-

gapan. 

j. Guru bersama 

siswa 

menyimpulkan 

materi yang telah 

dipelajari. 
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LAMPIRAN 3.5. RPP KELAS EKSPERIMEN 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

Kelompok Eksperimen (Model Mind Mapping) 

Pertemuan ke 1 

 Nama Sekolah : SDN Tambakaji 01    

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

 Kelas/Semester : V/2 

 Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

B. Kompetensi  Dasar 

7.6. Mengidentifikasikan peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan 

dampaknya bagi makhuk hidup dan lingkungan 

C. Indikator 

7.6.1 Menyebutkan peristiwa alam yang dapat dicegah dan tidak dapat 

dicegah ( banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, gunung 

meletus dan gempa bumi) 

7.6.2 Mengidentifikasi penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor 

7.6.3 Mengidentifikasi dampak terjadinya banjir dan tanah longsor bagi 

makhluk hidup dan lingkungan  

7.6.4 Mengidentifikasi cara  mencegah atau mengatasi terjadinya banjir dan 

tanah longsor 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui video bencana alam, siswa dapat menyebutkan peristiwa alam 

yang dapat dicegah dan tidak dapat dicegah ( banjir, tanah longsor, angin 

puting beliung, tsunami, gunung meletus dan gempa bumi) dengan tepat. 

2. Melalui tanya jawab mengenai peristiwa alam, siswa dapat menjelaskan 

pengertian peristiwa alam dengan benar. 

3. Melalui demonstrasi terjdinya banjir dan tanah longsor, siswa dapat 
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mengidentifikasi penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor dengan 

tepat.  

4. Dengan membuat mind mapping secara berkelompok, siswa dapat 

mengidentifikasikan dampak terjadinya banjir dan tanah longsor bagi 

makhluk hidup dan lingkungan dengan benar. 

5. Dengan membuat mind mapping, siswa dapat mengidentifikasi cara 

mencegah atau mengatasi terjadinya banjir dan tanah longsor dengan 

benar. 

E. Karakter yang diharapkan 

Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( Diligence ) 

Tanggungjawab ( Responsibility ) 

Percaya Diri ( Confidence ) 

Keberanian ( Bravery ) 

Kerjasama ( Cooperation ) 

F. Materi Ajar 

1. Contoh peristiwa alam yang dapat dicegah ( banjir dan tanah longsor) 

2. Pengertian peristiwa alam 

3. Penyebab, dampak, dan cara mencegah banjir dan tanah longsor 

G. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode : tanya jawab, ceramah, diskusi, kerja kelompok 

2. Model : Mind mapping 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan 

a) Pra Kegiatan: 

4. Siswa dikondisikan untuk siap mengikuti 

pembelajaran. 

5. Siswa menjawab salam yang diucapkan oleh guru 

6. Salah satu siswa memimpin untuk berdoa 

7. Siswa melakukan presensi bersama guru 

b) Awal Pembelajaran 

1. Apersepsi 

10 menit 
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Guru bertanya kepada siswa “anak-anak apakah 

kalian pernah melihat peristiwa bencana alam di 

televisi”? “Pernahkah terjadi bencana alam di sekitar 

daerah kalian”?  

2. Guru menginformasikan mengenai materi yang akan 

dipelajari yaitu peristiwa alam yang dapat dicegah. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memberikan motivasi kepada siswa dengan 

menyanyikan lagu “tik-tik bunyi hujan”. 

Inti 

1. Siswa memperhatikan video mengenai bencana alam 

yang ditampilkan (eksplorasi) 

2. Siswa dan guru bertanya jawab tentang peristiwa alam 

yang pernah terjadi di Indonesia (eksplorasi) 

3. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru mengenai 

pengertian peristiwa alam (eksplorasi) 

4. Siswa dan guru bertanya jawab mengenai peristiwa 

alam yang dapat dicegah dan tidak dapat dicegah 

(eksplorasi) 

5. Salah satu siswa ditunjuk maju ke depan melakukan 

demonstrasi terjadinya banjir dan  tanah longsor dengan 

bimbingan gur, siswa lain mengamati (eksplorasi) 

6. Siswa dan guru bertanya jawab penyebab peristiwa 

alam (banjir dan tanah longsor)(eksplorasi) 

7. Siswa dan guru bertanya jawab tentang dampak 

peristiwa alam tertentu (eksplorasi) 

8. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru mengenai 

cara mencegah peritiwa alam tertentu (eksplorasi) 

9. Siswa dan guru bertanya jawab mengenai materi yang 

telah disampaikan (eksplorasi) 

10. Siswa membuat catatan-catatn kecil sesuai dengan 

materi yang disampaikan (eksplorasi) 

11. Siswa bertanya jawab mengenai materi yang telah 

45 menit 
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disampaikan (eksplorasi) 

12. Siswa dibagi menjadi 7 kelompok. Tiap kelompok 

terdiri dari 4-5 anak (elaborasi) 

13. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai tugas 

kelompok yang harus dikerjakan.(eksplorasi) 

14. Siswa mendengarkan guru mengenai cara membuat 

mind mapping.(eksplorasi) 

15. Siswa melakukan diskusi secara berkelompok dengan 

bimbingan guru.(elaborasi) 

16. Siswa membuat mind mapping secara berkelompok. 

(elaborasi) 

17. Setiap kelompok mewakilkan 1 orang maju ke depan 

kelas untuk menempelkan peta pikiran karya 

kelompoknya dan menjelaskan peta pikiran tersebut 

(presentasi) (elaborasi) 

18. Kelompok lain menanggapi dan dibahas bersama guru 

(konfirmasi) 

19. Guru memilih kelompok terbaik pembuatan peta pikiran 

(mind mapping) 

20. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang 

materi yang belum dipahami. 

21. Guru memberikan penguatan terhadap siswa. 

(konfirmasi) 

Penutup 

1. Siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

2. Siswa mengerjakan evaluasi akhir yang diberikan guru. 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi) 

3. Guru memberi tindak lanjut 

4. Guru memotivasi siswa untuk lebih aktif dan giat 

belajar. 

5. Guru mengkonfirmasi materi untuk pertemuan 

selanjutnya. 

6. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

15menit 
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I. Media dan Sumber Belajar 

Media  :  video bencana alam, gambar peristiwa alam, gambar 

mind mapping 

Sumber belajar     :      - Silabus Ilmu Pengetahuan Alam Kelas V SD. 

- Buku BSE:  

 Azmiyawati, Choiril dkk. 2008. IPA 5 Saling 

Temas untuk kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Depdiknas 

 Sulistyanto, Heri dan Wiyono. 2008. Ilmu 

Pengetahuan Alam Untuk SD dan MI kelas V. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas 

 

J. Penilaian 

1. Prosedur penilaian : penilaian proses dan akhir 

Penilaian Proses  : observasi pada saat pembelajaran 

Penilaian Akhir : Soal evaluasi 

2. Teknik penilaian : non tes dan tes 

3. Jenis penilaian : observasi dan tes tertulis 

4. Bentuk penilaian : pilihan ganda dan isian singkat 
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5. Skor penilaian  : Pilihan ganda : 1 

   Jumlah skor maksimal : 5 

   Isian singkat : 2 

   Skor maksimal : 10  

  Nilai Akhir : 
                         

 
 x 100 

        

       Semarang, 25 April 2016 

Mengetahui, 

Guru Kelas VB       Praktikan 

 

 

 

Karyanto Nugroho, S.Pd     Fatika Desi Anggraeni 
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Lampiran 1 

Materi Ajar 

Semua jenis aktivitas alam disebut juga peristiwa alam. Segala macam 

bencana alam termasuk dalam peristiwa alam. Berbagai macam bencana alam 

yang pernah terjadi di Indonesia antara lain: 

a. Banjir 

Bencana banjir diawali dengan curah hujan yang sangat tinggi. Curah 

hujan dikatakan tinggi jika hujan turun secara terus-menerus dan besarnya 

lebih dari 50 mm per hari. Air hujan dapat mengakibatkan banjir jika tidak 

mendapat cukup tempat untuk mengalir. Seringkali sungai tidak mampu 

menampung air hujan sehingga air meluap menjadi banjir. Sepanjang bulan 

Januari 2008 terjadi banjir di berbagai daerah. Banjir melanda kota-kota besar 

seperti Jakarta, Semarang, Solo, Aceh, dan Lampung.  

Bencana banjir dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar. 

Rumah-rumah dan ribuan hektare sawah yang ditanami padi rusak. Jalan-

jalan terputus tidak bisa dilewati. Korban banjir pun dapat terancam berbagai 

penyakit seperti diare, kolera, dan penyakit-penyakit kulit. Cara pencegahan 

banjir yaitu dengan cara-cara sebagai berikut: 

f. Membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang di sungai atau 

selokan karena bisa menghambat aliran air 

g. Jangan menebangi pohon secara liar dan penggundulan hutan 

h. Tidak membangun rumah di sekitar aliran sungai karena akan 

mengganggu aliran sungai 

i. Tidak melakukan pembukaan lahan dengan membakar hutan 

j. Melakukan penanaman kembali (reboisasi) 

b. Tanah Longsor 

Tanah longsor biasanya disebabkan oleh hujan yang deras, dalam hal 

ini tanah tidak sanggup menahan terjangan air hujan akibat penggundulan 

hutan. Tanah longsor dapat meruntuhkan semua benda di atasnya. Selain itu, 

tanah longsor dapat menimbun rumah-rumah penduduk yang ada di 

bawahnya. Tanah longsor juga bisa disebabkan oleh faktor-faktor berikut: 
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e. Erosi yang disebabkan aliran air permukaan atau air hujan, sungai-sungai 

atau cgelombang laut yang menggerus kaki lereng-lereng bertambah 

curam 

f. Gempa bumimenyebabkan getaran, tekanan pada partikel-partikel 

mineral dan bidang lemah pada massa batuan dan tanah yang 

mengakibatkan longsornya lereng-lereng tersebut 

g. Gunung berapi menciptakan simpanan debu yang lengang, hujan lebat 

dan aliran debu-debu 

h. Getaran dari mesin, lalu lintas dan penggunaan bahan-bahan peledak 

Tanah longsor dapat meruntuhkan semua benda di atasnya. Selain itu, 

tanah longsor dapat menimbun rumah-rumah penduduk yang ada di 

bawahnya. Tanah longsor bisa dicegah dengan melakukan terasering di 

daerah lereng. Bisa juga dengan melakukan reboisasi terhadap hutan yang 

gundul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://wiki/Erosi
file://wiki/Sungai
file://wiki/Gelombang
file://wiki/Gempa_bumi
file://wiki/Gunung_berapi
file://wiki/Getaran
file://wiki/Lalu_lintas
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Lampiran 2 

Media Pembelajaran 

1. Video Bencana Alam 

2. Gambar-gembar mengenai peristiwa alam 

 

 

 

3. Contoh gambar mind mapping 
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Lampiran 3 

Lembar Kerja Kelompok 

Kelompok : 

Nama Anggota Kelompok : 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Buatlah peta pikiran ( mind mapping )  berdasarkan catatan-catatan kecil yang 

telah kalian buat mengenai materi yang telah dijelaskan ! Diskusikan dengan 

kelompok kalian ! 
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Lampiran 4 

Lembar Penilaian Produk (Mind Mapping) 

No. Nama Kelompok 
Aspek yang dinilai 

Skor Total 

A B C D E F 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

 

Keterangan: 

1 : Penentuan topik utama 

2 : Kelengkapan 

3 : Kerapian dan presentasi 

4 : Penggunaan kata kunci 

5 : Pengembangan detail cabang 

6 : Pengembangan kreativitas 

Skor maksimal = 24 

Penilaian = 100x
maksimalSkor

perolehanSkor 
 

 

Petunjuk Penilaian Mind Mapping 

A. Penentuan Topik Utama 

4 Singkat, maknanya jelas dan terletak di tengah kertas  

3 Singkat, maknanya kurang jelas dan terletak di tengah kertas 

2 Panjang, maknanya jelas dan terletak di tengah kertas 

1 Panjang, maknanya kurang jelas, tidak terletak di tengah kertas 

 

B. Kelengkapan  

4 Semua konsep tercakup ke dalam  mind map  
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3 Sebagian besar konsep tercakup ke dalam mind map  

2 Separuh konsep tercakup ke dalam  mind map  

1 Sebagian kecil konsep tercakup ke dalam  mind map 

 

C. Kerapian dan presentasi 

4 Rapi, semua informasi mudah dipahami  

3 Rapi, sebagian besar informasi mudah dipahami  

2 Cukup rapi, separuh informasi mudah dipahami  

1 Kurang rapi, sebagian kecil informasi mudah dipahami 

 

D.  Penggunaan Kata Kunci 

4 Singkat, mewakili ide yang akan diutarakan  

3 Singkat, sebagian mewakili ide yang akan diutarakan 

2 Panjang, mewakili ide yang akan diutarakan 

1 Panjang, tidak mewakili ide yang akan diutarakan 

 

E. Pengembangan detail cabang 

4 Sesuai topik cabang, semua dikembangkan  

3 Sesuai topik cabang, sebagian dikembangkan  

2 Tidak sesuai topik cabang, sebagian dikembangkan  

1 Tidak sesuai topik cabang, tidak dikembangkan  

 

F. Pengembangan kreativitas 

4 Menggunakan warna, simbol, dan gambar  

3 Menggunakan warna dan simbol atau gambar saja  

2  Menggunakan salah satu dari simbol, warna, atau gambar saja. 

1 Tidak menggunakan gambar, simbol, dan warna  
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Lampiran 5 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

 Satuan Pendidikan : SD     Kelas/Semester : V/2 

 Mata Pelajaran  : IPA    Materi Pokok   : Peristiwa Alam 

Standar Kompetensi: 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal Ranah Kognitif Nomor Soal 

7.6 Mengidentifikasi peristiwa 

alam yang terjadi di Indonesia 

dan dampaknya bagi makhluk 

hidup dan lingkungannya.  

 

1 Mengelompokkan peristiwa alam 

berdasarkan peristiwa yang dapat 

dicegah 

Pilihan Ganda 

 

C4 1 

2 Mengidentifikasi akibat dari 

penebangan liar 

Pilihan Ganda 

 

C1 2 

3 Menganalisis dampak yang 

ditimbulkan berdasarkan gambar 

yang disajikan. 

Pilihan Ganda 

 

C2 3 

4 Mengidentifikasi dampak terjadinya 

tanah longsor 

Pilihan Ganda 

 

C1 4 

5 Menyebutkan salah satu penyebab 

terjadinya tanah longsor 

Pilihan Ganda 

 

C1 5 

6 Mengidentifikasi penyebab banjir Isian singkat C2 1,3 
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7 Menentukan daerah yang sering 

terjadi tanah longsor  

Isian singkat 

 

C3 2 

 

8 Menyebutkan dampak terja-dinya 

banjir  

Isian singkat 

 

C1 4 

 

9 Menyebutkan cara mencegah 

terjadinya tanah longsor 

Isian singkat 

 

C1 5 
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Lampiran 6 

SOAL EVALUASI 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling 

benar ! 

1. Peristiwa alam yang termasuk peristiwa yang dapat dicegah antara lain .... 

a. banjir dan gempa bumi 

b. tsunami dan gunung meletus 

c. tanah longsor dan gempa bumi 

d. banjir dan tanah longsor 

2. Akibat yang ditimbulkan oleh penebangan hutan secara liar yaitu .... 

a. gempa bumi 

b. tsunami 

c. gunung meletus 

d. tanah longsor 

3. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

Dampak apa yang dapat ditimbulkan 

dari gambar di samping ? 

a. banjir 

b. tsunami 

c. gempa bumi 

d. gunung meletus 

 

 

4. Berikut ini yang termasuk dampak terjadinya tanah longsor antara lain .... 

a. terjadinya banjir lahar dingin 

b. timbulnya penyakit kulit 

c. rumah penduduk tertimbun tanah 

d. terganggunya jalur penerbangan  

5. Di bawah ini yang merupakan penyebab terjadinya tanah longsor adalah .... 

a. tekanan dari dalam perut bumi 

b. penebangan pohon secara liar di sekitar lereng 
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c. membuang sampah sembarangan 

d. pergerakan udara yang sangat kencang 

 

II. Isilah titik-titik di bawah ini ! 

1. Curah hujan yang tinggi dapat mengakibatkan.... 

2. Daerah yang rawan terjadi bencana tanah longsor yaitu... 

3. Penyebab terjadinya banjir adalah.... 

4. Salah satu dampak yang diakibatkan oleh banjir yaitu.... 

5. Cara untuk mengatasi tanah longsor di daerah lereng yaitu dengan.... 

 

KUNCI JAWABAN 

I. 

1.  D  

2.  D 

3.  A 

4.  C 

5.  B 

II.  

1. banjir 

2. lereng gunung/perbukitan 

3. penebangan hutan secara liar, membuang sampah sembarangan 

4. terkena penyakit kulit, diare, terputusnya transportasi darat 

5. membuat terasering 

 

 

Pedoman penilaian : Pilihan ganda : 1 

          Jumlah skor maksimal : 5 

                 Isian singkat : 2 

                  Skor maksimal : 10 

Nilai Akhir : 
                         

 
 x 100 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Kelompok Eksperimen (Model Mind Mapping) 

Pertemuan ke 2 

 Nama Sekolah : SDN Tambakaji 01 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

 Kelas/Semester : V/2 

 Alokasi Waktu : 4 x 35 menit 

 

A. Standar kompetensi 

7.  Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

B. Kompetensi  Dasar 

7.6   Mengidentifikasikan peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan 

dampaknya bagi makhuk hidup dan lingkungan 

C. Indikator 

7.6.1 Menjelaskan pengertian angin puting beliung dan tsunami 

7.6.2 Menyebutkantanda-tanda akan terjadi tsunami 

7.6.3 Mengidentifikasi dampak terjadinya angin puting beliung dan tsunami 

bagi makhluk hidup dan lingkungan  

7.6.4 Mengidentifikasi usaha yang dilakukan untuk mengantisipasitsunami 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui video bencana alam, siswa dapat menyebutkan peristiwa alam 

yang tidak dapat dicegah (angin puting beliung dan tsunami) dengan tepat. 

2. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan pengertian angin puting 

beliung dan tsunami dengan tepat. 

3. Melalui demonstrasi, siswa dapat mengetahui terjadinyatsunami dengan 

tepat.  

4. Dengan membuat mind mapping secara berkelompok, siswa dapat 

mengidentifikasikan dampak terjadinya angin puting beliung dan tsunami 

bagi makhluk hidup dan lingkungan dengan benar. 

5. Dengan membuat mind mapping, siswa dapat mengidentifikasi usaha yang 
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dilakukan untuk mengantisipasi tsunami dengan benar. 

E. Karakter yang diharapkan 

Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( Diligence ) 

Tanggungjawab ( Responsibility )  

Percaya Diri ( Confidence ) 

Keberanian ( Bravery ) 

Kerjasama ( Cooperation ) 

F. Materi Ajar 

1. Contoh peristiwa alam yang tidak dapat dicegah (angin puting beliung dan 

tsunami ) 

2. Penyebab, dampak dan cara mencegah (angin puting beliung dan tsunami ) 

G. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode : Tanya jawab, ceramah, diskusi, kerja kelompok 

2. Model : Mind mapping 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan 

a) Pra Kegiatan: 

1. Siswa dikondisikan untuk siap mengikuti 

pembelajaran.  

2. Siswa menjawab salam yang diucapkan oleh guru 

3. Salah satu siswa memimpin untuk berdoa 

4. Siswa melakukan presensi bersama guru 

b) Awal Pembelajaran 

1. Apersepsi 

Guru bertanya kepada siswa “anak-anak masih 

ingatkah kalian bencana tsunami yang melanda 

daerah Aceh dan sekitarnya”? 

2. Guru menginformasikan mengenai materi yang akan 

dipelajari yaitu peritiwa alam yang tidak dapat 

dicegah. 

10 menit 
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3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memberikan motivasi kepada siswa. 

Inti 

1. Siswa memperhatikan video mengenai bencana alam 

yang ditampilkan (eksplorasi) 

2. Siswa dan guru bertanya jawab tentang peristiwa alam 

(angin puting beliung dan tsunami) yang pernah terjadi 

di Indonesia (eksplorasi) 

3. Siswa mendengarkan penjelasan mengenai pengertian 

angin puting beliung dan tsunami.(eksplorasi) 

4. Dua siswa maju ke depan melakukan demonstrasi 

mengenai terjadinya tsunami, siswa lain mengamati 

(eksplorasi) 

5. Siswa dan guru bertanya jawab mengenai tanda-tanda 

akan terjadinya dan tsunami (eksplorasi) 

6. Siswa dan guru bertanya jawab tentang dampak 

peristiwa alam (angin puting beliung dan 

tsunami)(eksplorasi) 

7. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru mengenai 

mengenai usaha yang dilakukan untuk mengantisipasi 

terjadinya tsunami (eksplorasi) 

8. Siswa membuat catatan-catatan kecil sesuai dengan 

materi yang disampaikan (eksplorasi) 

9. Siswa bertanya jawab mengenai materi yang telah 

disampaikan (eksplorasi) 

10. Siswa dibagi menjadi 7 kelompok. Tiap kelompok 

terdiri dari 4-5 anak (elaborasi) 

11. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai tugas 

kelompok yang harus dikerjakan.(eksplorasi) 

12. Siswa melakukan diskusi secara berkelompok dengan 

bimbingan guru. (elaborasi) 

13. Siswa membuat mind mapping secara berkelompok. 

(elaborasi) 

45 menit 
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14. Setiap kelompok mewakilkan 1 orang maju ke depan 

kelas untuk menempelkan peta pikiran karya 

kelompoknya dan menjelaskan peta pikiran tersebut 

(presentasi) (elaborasi) 

15. Kelompok lain menanggapi dan dibahas bersama guru 

(konfirmasi) 

16. Guru memilih kelompok terbaik pembuatan peta 

pikiran (mind mapping) 

17. Guru memberikan penguatan terhadap siswa. 

(konfirmasi) 

18. Siswa bertanya jawab tentang materi yang belum 

dimengerti. 

Penutup 

1. Siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

2. Siswa mengerjakan evaluasi akhir yang diberikan guru. 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi) 

3. Guru memberi tindak lanjut 

4. Guru memotivasi siswa untuk lebih aktif dan giat 

belajar. 

5. Guru mengkonfirmasi materi untuk pertemuan 

selanjutnya. 

6. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

15menit 

I. Media dan Sumber Belajar 

Media  :  video bencana alam, gambar peristiwa alam ( angin 

puting beliung dan tsunami) dan gambar mind mapping 

Sumber belajar     : -  Silabus Ilmu Pengetahuan Alam Kelas V SD. 

- Buku BSE:  

 Azmiyawati, Choiril dkk. 2008. IPA 5 Saling 

Temas untuk kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Depdiknas 

 Sulistyanto, Heri dan Wiyono. 2008. Ilmu 

Pengetahuan Alam Untuk SD dan MI kelas V. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas 



 

 

121 
 

 
 

J. Penilaian 

1. Prosedur penilaian : penilaian proses dan akhir 

Penilaian Proses  : observasi pada saat pembelajaran 

Penilaian Akhir : Soal evaluasi 

2. Teknik penilaian : non tes dan tes 

3. Jenis penilaian : observasi dan tes tertulis 

4. Bentuk penilaian : pengamatan dan pilihan ganda 

5. Skor penilaian  : Pilihan ganda : 1 

 Jumlah skor maksimal : 5 

                                           Isian singkat : 2 

                                           Skor maksimal : 10 

Nilai Akhir : 
                         

 
 x 100 

 

       Semarang, 27 April 2016 

Mengetahui, 

Guru Kelas VB       Praktikan 

 

 

 

Karyanto Nugroho, S.Pd     Fatika Desi Anggraeni 
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Lampiran 1 

Materi Ajar 

 

a. Tsunami 

Tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh 

perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Perubahan 

permukaan laut tersebut bisa disebabkan oleh gempa bumi yang berpusat di 

bawah laut, letusan gunung berapi bawah laut, longsor bawah laut, dan 

hantaman meteor di laut. Tsunami yang terjadi karena adanya gempa tektonik 

di dalam laut diawali dengan adanya pergeseran lempengan benua yang 

membentang di lautan. Beberapa saat setelah gempa, air laut menjadi surut. 

Setelah surut air laut kembali ke arah daratan dalam bentuk gelombang besar. 

Tapi tidak semua gempa di lautan menyebabkan tsunami, tergantung dengan 

besarnya kekuatan gempa. Di laut dalam, gelombang tsunami dapat merambat 

dengan kecepatan 500-1000 km/jam. Ketinggian gelombang di laut dalam 

sekitar 1 meter. Dengan demikian, laju gelombang tidak terasa oleh kapal 

yang sedang berada di tengah laut.  

Tanda-tanda akan terjadinya tsunami adalah terjadi gempa bumi di 

tengah laut, air laut tiba-tiba surut, terdengar suara gemuruh/ledakan dari 

tengah laut, tercium bau garam yang menyengat. Kerusakan dan korban jiwa 

yang terjadi karena tsunami bisa diakibatkan karena hantaman air maupun 

material yang terbawa oleh aliran gelombang tsunami. Dampak negatif yang 

diakibatkan tsunami adalah merusak apa saja yang dilaluinya misalnya 

bangunan, tumbuh-tumbuhan serta korban jiwa. Selain itu juga dapat 

menyebabkan genangan pencemaran air asin lahan pertanian, tanah, dan air 

bersih. 

b. Angin Puting Beliung 

Angin puting beliung merupakan angin yang sangat kencang dan 

bergerak memutar. Puting beliung biasanya terjadi pada saat hujan deras yang 

disertai angin kencang. Kecepatan angin puting beliung bisa mencapai 175 

km/jam. Angin puting beliung  bisa terjadi karena disebabkan oleh perbedaan 

tekanan dalam suatu sistem cuaca.Angin puting beliung dapat menerbangkan 
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segala macam benda yang dilaluinya. Akhir-akhir ini angin puting beliung 

sering terjadi di negara kita. Beberapa daerah yang mengalami angin puting 

beliung yaitu Magelang, Lampung, Garut, Nusa Tenggara Timur, dan 

Banjarmasin. Dampak yang disebabkan oleh angin puting beliung sangat 

besar. Selain bisa menimbulkan jatuhnya korban jiwa, juga merusak 

bangunan dan mencabut pohon-pohon yang terkena angin puting beliung. 
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Lampiran 2 

Media Pembelajaran 

 Gambar peristiwa alam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contoh gambar mind mapping 
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Lampiran 3 

Lembar Kerja Kelompok 

Kelompok : 

Nama Anggota Kelompok : 

1. 

2. 

3 

4. 

5. 

Buatlah peta pikiran ( mind mapping )  berdasarkan catatan-catatan kecil yang 

telah kalian buat mengenai materi yang telah dijelaskan ! Diskusikan dengan 

kelompok kalian ! 
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Lampiran 4 

Lembar Penilaian Produk (Mind Mapping) 

 

Keterangan: 

1 : Penentuan topik utama 

2 : Kelengkapan 

3 : Kerapian dan presentasi 

4 : Penggunaan kata kunci 

5 : Pengembangan detail cabang 

6 : Pengembangan kreativitas 

Skor maksimal = 24 

Penilaian = 100x
maksimalSkor

perolehanSkor 
 

 

Petunjuk Penilaian Mind Mapping 

A. Penentuan Topik Utama 

4 Singkat, maknanya jelas dan terletak di tengah kertas  

3 Singkat, maknanya kurang jelas dan terletak di tengah kertas 

2 Panjang, maknanya jelas dan terletak di tengah kertas 

1 Panjang, maknanya kurang jelas, tidak terletak di tengah kertas 

 

B. Kelengkapan  

4 Semua konsep tercakup ke dalam  mind map  

No. Nama Kelompok 
Aspek yang dinilai 

Skor Total 

A B C D E F 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         
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3 Sebagian besar konsep tercakup ke dalam mind map  

2 Separuh konsep tercakup ke dalam  mind map  

1 Sebagian kecil konsep tercakup ke dalam  mind map 

 

C. Kerapian dan presentasi 

4 Rapi, semua informasi mudah dipahami  

3 Rapi, sebagian besar informasi mudah dipahami  

2 Cukup rapi, separuh informasi mudah dipahami  

1 Kurang rapi, sebagian kecil informasi mudah dipahami 

 

D.  Penggunaan Kata Kunci 

4 Singkat, mewakili ide yang akan diutarakan  

3 Singkat, sebagian mewakili ide yang akan diutarakan 

2 Panjang, mewakili ide yang akan diutarakan 

1 Panjang, tidak mewakili ide yang akan diutarakan 

 

E. Pengembangan detail cabang 

4 Sesuai topik cabang, semua dikembangkan  

3 Sesuai topik cabang, sebagian dikembangkan  

2 Tidak sesuai topik cabang, sebagian dikembangkan  

1 Tidak sesuai topik cabang, tidak dikembangkan  

 

F. Pengembangan kreativitas 

4 Menggunakan warna, simbol, dan gambar  

3 Menggunakan warna dan simbol atau gambar saja  

2  Menggunakan salah satu dari simbol, warna, atau gambar saja. 

1 Tidak menggunakan gambar, simbol, dan warna  
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Lampiran 5 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

 Satuan Pendidikan : SD     Kelas/Semester : V/2 

 Mata Pelajaran  : IPA    Materi Pokok   : Peristiwa Alam 

 

Standar Kompetensi: 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal Ranah Kognitif Nomor Soal 

7.6 Mengidentifikasi peristiwa 

alam yang terjadi di 

Indonesia dan dampaknya 

bagi makhluk hidup dan 

lingkungannya.  

 

1. Mengelompokkan peristiwa 

alam berdasarkan peristiwa 

yang tidak dapat dicegah 

Pilihan Ganda C2 1 

2. Menjelaskan pengertian angin 

puting beliung 

Isian Singkat C1 3 

3. Menentukan alat ukur 

kecepatan angin. 

Pilihan Ganda 

 

C3 2 

4. Mengidentifikasi penyebab 

terjadinya tsunami dan angin 

puting beliung 

Pilihan Ganda 

Isian Singkat 

C1 3 

4 
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5. Menyebutkan dampak 

terjadinya angin puting beliung 

dna tsunami 

Isiaan Singkat 

 

C1 2 

5 

6. Menyebutkan tanda-tanda 

akan terjadi tsunami 

Isian Singkat C1 1 

7. Mengidentifikasi upaya untuk 

mengurangi potensi terjadinya 

tsunami. 

Pilihan Ganda C1 4 

8. Mengidentifikasi daerah yang 

pernah terjadi bencana tsunami 

Pilihan Ganda 

 

C3 5 
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SOAL EVALUASI 

 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling 

benar ! 

1. Perhatikan contoh peristiwa di bawah ini! 

1) Banjir 

2) Tanah longsor 

3) Angin puting beliung 

4) Tsunami  

Dari contoh peristiwa alam di atas, peristiwa alam yang tidak dapat dicegah 

yaitu nomor.... 

a. 1 dan 4 c.  1 dan 3 

b. 2 dan 3 d.  3 dan 4 

2. Knot adalah satuan untuk mengukur.... 

a. kecepatan angin   c.  kekuatan angin 

b. kecepatan gempa   d.  kekuatan gempa 

3. Yang bukan merupakan penyebab terjadinya tsunami yaitu.... 

a. banjir di bawah laut 

b. letusan gunung berapi di bawah laut 

c. longsor di bawah laut 

d. gempa bumi di bawah laut 

4. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Membangun rumah dengan konstruksi tahan gempa 

2) Pemasangan alat deteksi tsunami dini di lepas perairan 

3) Bersembunyi di bawah meja 

4) Penanaman hutan bakau di tepi pantai  

Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk upaya untuk mengurangi 

dampak terjadinya tsunami ditunjukkan oleh nomor.... 

a. 1 dan 2 c.  1 dan 3 

b. 2 dan 4 d.  3 dan 4 

5. Berikut ini salah satu daerah yang pernah terjadi tsunami yaitu.... 

a. Aceh c.  Papua 

b. Sulawesi  d.  Lampung  
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  II.  Jawablah pertanyaan di bawah ini ! 

1. Tanda-tanda akan terjadi tsunami adalah.... 

2. Salah satu dampak terjadi tsunami adalah..... 

3. Angin yang bergerak memutar disebut .... 

4. Penyebab terjadinya angin puting beliung yaitu.... 

5. Salah satu dampak terjadinya angin puting beliung adalah.... 

 

KUNCI JAWABAN  

I. 

1. D 

2. A 

3. A 

4. B 

5. A 

 

II. 

1. air laut tiba-tiba surut 

2. menyebabkan genangan pencemaran air asin lahan pertanian, tanah, dan air 

bersih 

3. angin puting beliung 

4. perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca 

5. merobohkan rumah-rumah 

 

Pedoman penilaian : Pilihan ganda : 1 

          Jumlah skor maksimal : 5 

                 Isian singkat : 2 

                  Skor maksimal : 10 

Nilai Akhir : 
                         

 
 x 100 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Kelompok Eksperimen (Model Mind Mapping) 

Pertemuan ke 3 

 Nama Sekolah : SDN Tambakaji 01 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

 Kelas/Semester : V/2 

 Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

A. Standar kompetensi 

7.    Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

B. Kompetensi  Dasar 

7.6   Mengidentifikasikan peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan 

dampaknya bagi makhuk hidup dan lingkungan 

C. Indikator 

7.6.1 Mengidentifikasi penyebab terjadinya gunung meletus 

7.6.2 Mengidentifikasi dampak terjadinya peristiwa gunung meletus bagi 

makhluk hidup dan lingkungan  

7.6.3 Mengidentifikasi cara  mencegah atau mengatasi gunung meletus 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui video bencana alam, siswa dapat menyebutkan peristiwa alam 

yang tidak dapat dicegah (gunung meletus) dengan tepat. 

2. Melalui demonstrasi terjadinya gunung meletus, siswa dapat 

mengidentifikasi penyebab terjadinya peristiwa alam tertentu dengan tepat.  

3. Dengan membuat mind mapping secara berkelompok, siswa dapat 

mengidentifikasikan dampak terjadinya gunung meletus bagi makhluk 

hidup dan lingkungan dengan benar. 

4. Dengan membuat mind mapping, siswa dapat mengidentifikasi cara 

mencegah atau mengatasi terjadinya gunung meletus dengan benar. 

E. Karakter yang diharapkan 

Disiplin ( Discipline ) 
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Tekun ( Diligence ) 

Tanggungjawab ( Responsibility )  

Percaya Diri ( Confidence ) 

Keberanian ( Bravery ) 

Kerjasama ( Cooperation ) 

F. Materi Ajar 

1. Contoh peristiwa alam yang tidak dapat dicegah(gunung meletus ) 

2. Penyebab, dampak dan cara mencegah (gunung meletus) 

G. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode : tanya jawab, ceramah, diskusi, kerja kelompok 

2. Model : Mind mapping 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan 

a)  Pra Kegiatan: 

1. Siswa dikondisikan untuk siap mengikuti 

pembelajaran.  

2. Siswa menjawab salam yang diucapkan oleh guru 

3. Salah satu siswa memimpin untuk berdoa 

4. Siswa melakukan presensi bersama guru 

a) Awal Pembelajaran 

1. Apersepsi 

Guru bertanya kepada siswa “anak-anak masih 

ingatkah kalian bencana gunung merapi yang 

meletus di daerah Yoyakarta dan sekitarnya”? 

2. Guru menginformasikan mengenai materi yang akan 

dipelajari yaitu peritiwa alam yang tidak dapat 

dicegah. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memberikan motivasi kepada siswa dengan 

mengajak bernyanyi lagu “naik-naik ke puncak 

gunung”. 

10 menit 
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Inti 

1. Siswa memperhatikan video mengenai bencana 

alam yang ditampilkan (eksplorasi) 

2. Siswa dan guru bertanya jawab tentang peristiwa 

alam gunung meletus yang pernah terjadi di 

Indonesia (eksplorasi) 

3. Siswa mengamati demonstrasi terjadinya gunung 

meletus yang dilakukan guru (eksplorasi) 

4. Siswa dan guru bertanya jawab mengenai penyebab 

terjadinya gunung meletus (eksplorasi) 

5. Siswa dan guru bertanya jawab tentang dampak 

gunung meletus (eksplorasi) 

6. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru mengenai 

cara mencegah gunung meletus (eksplorasi) 

7. Siswa dan guru bertanya jawab mengenai tanda-

tanda gunung yang akan meletus (eksplorasi) 

8. Siswa membuat catatan-catatn kecil sesuai dengan 

materi yang disampaikan (eksplorasi) 

9. Siswa bertanya jawab mengenai materi yang telah 

disampaikan (eksplorasi) 

10. Siswa dibagi menjadi 7 kelompok. Tiap kelompok 

terdiri dari 4-5 anak (elaborasi) 

11. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai 

tugas kelompok yang harus dikerjakan. (eksplorasi) 

12. Siswa melakukan diskusi secara berkelompok 

dengan bimbingan guru. (elaborasi) 

13. Siswa membuat mind mapping secara berkelompok. 

(elaborasi) 

14. Setiap kelompok mewakilkan 1 orang maju ke 

depan kelas untuk menempelkan peta pikiran karya 

kelompoknya dan menjelaskan peta pikiran tersebut 

(presentasi) (elaborasi) 

15. Kelompok lain menanggapi dan dibahas bersama 

45 menit 
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guru (konfirmasi) 

16. Guru memilih kelompok terbaik pembuatan peta 

pikiran (mind mapping) 

17. Guru memberikan penguatan terhadap siswa. 

(konfirmasi) 

18. Siswa bertanya jawab tentang materi yang belum 

dimengerti. 

Penutup 

1. Siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

2. Siswa mengerjakan evaluasi akhir yang diberikan 

guru. (untuk mengetahui hasil ketercapaian materi) 

3. Guru memberi tindak lanjut 

4. Guru memotivasi siswa untuk lebih aktif dan giat 

belajar. 

5. Guru mengkonfirmasi materi untuk pertemuan 

selanjutnya. 

6. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

15 menit 

 

I. Media dan Sumber Belajar 

Media  :  video bencana alam, gambar peristiwa alam (gunung 

meletus) dan gambar mind mapping 

Sumber belajar     :       - Silabus Ilmu Pengetahuan Alam Kelas V SD. 

- Buku BSE:  

 Azmiyawati, Choiril dkk. 2008. IPA 5 Saling 

Temas untuk kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Depdiknas 

 Sulistyanto, Heri dan Wiyono. 2008. Ilmu 

Pengetahuan Alam Untuk SD dan MI kelas V. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas 
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J. Penilaian 

 Prosedur penilaian : penilaian proses dan akhir 

Penilaian Proses  : observasi pada saat pembelajaran 

Penilaian Akhir : Soal evaluasi 

 Teknik penilaian : non tes dan tes 

 Jenis penilaian : observasi dan tes tertulis 

 Bentuk penilaian : pengamatan dan pilihan ganda 

 Skor penilaian  : 1 

                                Jumlah skor maksimal : 10 

 Nilai Akhir : 
                     

             
 x 100 

 

      Semarang,  28 April 2016 

Mengetahui, 

Guru Kelas VB       Praktikan 

 

 

 

Karyanto Nugroho, S.Pd     Fatika Desi Anggraeni 
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Lampiran 1 

Materi Ajar 

 

Gunung Meletus 

Gunung api yang sedang meletus dapat memuntahkan awan debu, 

abu, dan lelehan batuan pijar atau lava. Lava ini sangat panas. Saat menuruni 

gunung, lava ini dapat membakar apa saja yang dilaluinya. Namun saat 

dingin, aliran lava ini mengeras dan menjadi batu. Apabila lava ini bercampur 

dengan air hujan, dapat mengakibatkan banjir lahar dingin. Gunung meletus 

sering disertai dengan gempa bumi. Gempa bumi yang disebabkan oleh 

gunung meletus disebut gempa bumi vulkanik. Misalnya gempa yang terjadi 

saat Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883. Letusan Gunung Krakatau 

ini juga mengakibatkan gelombang tsunami. Letusan gunung api dapat 

mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan. Lava pijar yang 

dimuntahkan oleh gunung api dapat membakar kawasan hutan yang 

dilaluinya. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan mati terbakar. Apabila lava 

pijar ini mengalir sampai ke permukiman penduduk, dapat memakan korban 

jiwa manusia dan menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Gunung berapi 

yang akan meletus dapat diketahui melalui beberapa tanda, antara lain: 

(a) Suhu di sekitar gunung naik. 

(b) Mata air menjadi kering 

(c) Sering mengeluarkan suara gemuruh di dalam tanah 

(d) Terjadinya gempa dengan kekuatan kecil hingga sedang 

(e) Tumbuhan di sekitar gunung layu 

(f) Binatang di sekitar gunung bermigrasi 
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Lampiran 2 

Media Pembelajaran 

1. Video mengenai Bencana Alam 

2. Gambar peristiwa alam 

 

 

3. Contoh gambar mind mapping 
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Lampiran 3 

Lembar Kerja Kelompok 

Kelompok : 

Nama Anggota Kelompok : 

1. 

2. 

3 

4. 

5. 

Buatlah peta pikiran ( mind mapping )  berdasarkan catatan-catatan kecil yang 

telah kalian buat mengenai materi yang telah dijelaskan ! Diskusikan dengan 

kelompok kalian ! 
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Lampiran 4 

Lembar Penilaian Produk (Mind Mapping) 

No. Nama Kelompok 
Aspek yang dinilai 

Skor Total 

A B C D E F 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

 

Keterangan: 

1 : Penentuan topik utama 

2 : Kelengkapan 

3 : Kerapian dan presentasi 

4 : Penggunaan kata kunci 

5 : Pengembangan detail cabang 

6 : Pengembangan kreativitas 

Skor maksimal = 24 

Penilaian = 100x
maksimalSkor

perolehanSkor 
 

 

Petunjuk Penilaian Mind Mapping 

A. Penentuan Topik Utama 

4 Singkat, maknanya jelas dan terletak di tengah kertas  

3 Singkat, maknanya kurang jelas dan terletak di tengah kertas 

2 Panjang, maknanya jelas dan terletak di tengah kertas 

1 Panjang, maknanya kurang jelas, tidak terletak di tengah kertas 

 

B. Kelengkapan  

4 Semua konsep tercakup ke dalam  mind map  
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3 Sebagian besar konsep tercakup ke dalam mind map  

2 Separuh konsep tercakup ke dalam  mind map  

1 Sebagian kecil konsep tercakup ke dalam  mind map 

 

C. Kerapian dan presentasi 

4 Rapi, semua informasi mudah dipahami  

3 Rapi, sebagian besar informasi mudah dipahami  

2 Cukup rapi, separuh informasi mudah dipahami  

1 Kurang rapi, sebagian kecil informasi mudah dipahami 

 

D.  Penggunaan Kata Kunci 

4 Singkat, mewakili ide yang akan diutarakan  

3 Singkat, sebagian mewakili ide yang akan diutarakan 

2 Panjang, mewakili ide yang akan diutarakan 

1 Panjang, tidak mewakili ide yang akan diutarakan 

 

E. Pengembangan detail cabang 

4 Sesuai topik cabang, semua dikembangkan  

3 Sesuai topik cabang, sebagian dikembangkan  

2 Tidak sesuai topik cabang, sebagian dikembangkan  

1 Tidak sesuai topik cabang, tidak dikembangkan  

 

F. Pengembangan kreativitas 

4 Menggunakan warna, simbol, dan gambar  

3 Menggunakan warna dan simbol atau gambar saja  

2  Menggunakan salah satu dari simbol, warna, atau gambar saja. 

1 Tidak menggunakan gambar, simbol, dan warna  
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Lampiran 5 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

 Satuan Pendidikan : SD     Kelas/Semester : V/2 

 Mata Pelajaran  : IPA    Materi Pokok   : Peristiwa Alam 

 

Standar Kompetensi: 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal Ranah Kognitif Nomor Soal 

7.6 Mengidentifikasi peristiwa 

alam yang terjadi di Indonesia 

dan dampaknya bagi makhluk 

hidup dan lingkungannya.  

 

1. Mengidentifikasi tanda-

tanda gunung berapi yang 

akan meletus 

Pilihan Ganda C2 1 

2. Mengelompokkan peristiwa 

alam yang terjadi akibat 

gunung meletus. 

Pilihan Ganda 

 

C3 2 

3. Menyebutkan material yang 

dikeluarkan saat gunung 

meletus. 

Pilihan Ganda 

Isiaan Singkat 

 

C1 3 

1,2 

4. Menguraikan dampak 

positif dan negatif 

terjadinya gunung meletus. 

Pilihan Ganda 

Isian Singkat 

C2 4 

 

5 
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5. Menentukan daerah gunung 

berapi tertentu 

Pilihan Ganda 

Isian singkat 

C3 5 

4 

6. Menentukan peristiwa alam 

yang terjadi sebelum 

terjadinya gunung meletus  

Isian singkat  C3 3 
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SOAL EVALUASI 

 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling 

benar ! 

1. Berikut ini merupakan tanda-tanda gunung berapi yang akan meletus, 

kecuali ....  

a. suhu di sekitar gunung naik. 

b. mata air menjadi kering 

c. binatang di sekitar gunung bermigrasi 

d. udara di sekitar gunung sejuk 

2. Perhatikan contoh peristiwa alam di bawah ini ! 

1) Tanah Longsor 

2) Tsunami 

3) Angin puting beliung 

4) Gempa Bumi 

Dari contoh peristiwa alam di atas, peristiwa alam yang terjadi akibat 

gunung meletus yaitu pada nomor.... 

a. 1 dan 4    c. 2 dan 4 

b. 2 dan 3    d. 1 dan 3 

3. Material yang dikeluarkan saat gunung api meletus yaitu .... 

a. emas 

b. perak 

c. pasir 

d. tembaga 

4. Di bawah ini yang merupakan dampak negatif terjadinya gunung meletus 

yaitu.... 

a. tumbuhan dan hewan mati terbakar 

b. membuat pemandangan menjadi indah 

c. menyuburkan tanah 

d. menyebabkan berbagai penyakit kulit 

5. Gunung Merapi terletak di daerah .... 

a. Jawa Barat 
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b. Jawa Tengah 

c. Jawa Timur 

d. Jakarta 

 

II.  Jawablah pertanyaan di bawah ini ! 

1. Cairan panas yang dikeluarkan gunung api saat meletus disebut .... 

2. Jika lava yang dikeluarkan saat gunung meletus bercampur dengan air 

hujan, dapat mengakibatkan.... 

3. Sebelum terjadi gunung meletus biasanya sering terjadi .... 

4. Gunung Krakatau terletak di daerah .... 

5. Dampak postitif dari terjadinya gunung meletus adalah.... 

 

KUNCI JAWABAN  

I. 

1. D 

2. A 

3. C 

4. A 

5. B 

 

II. 

1. lava 

2. banjir lahar dingin 

3. gempa bumi 

4. Jawa Barat 

5. menyuburkan tanah 

 

Pedoman penilaian : Pilihan ganda : 1 

          Jumlah skor maksimal : 5 

                 Isian singkat : 2 

                  Skor maksimal : 10 

Nilai Akhir : 
                         

 
 x 100 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Kelompok Eksperimen (Model Mind Mapping) 

Pertemuan ke 4 

 Nama Sekolah : SDN Tambakaji 01 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

 Kelas/Semester : V/2 

 Alokasi Waktu : 4 x 35 menit 

 

A. Standar kompetensi 

7.  Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

B. Kompetensi  Dasar 

7.6 Mengidentifikasikan peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan 

dampaknya bagi makhuk hidup dan lingkungan 

C. Indikator 

7.6.1 Menjelaskan pengertian gempa bumi 

7.6.2 Menyebutkan jenis-jenis gempa bumi 

7.6.3 Mengidentifikasi dampak terjadinya gempa bumi bagi makhluk hidup 

dan lingkungan  

7.6.4 Mengidentifikasi usaha yang dilakukan untuk mengantisipasi gempa 

bumi 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui video bencana alam, siswa dapat menyebutkan peristiwa alam 

yang tidak dapat dicegah (gempa bumi) dengan tepat. 

2. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan pengertian gempa bumi 

dengan tepat. 

3. Melalui demonstrasi, siswa dapat mengetahui terjadinya gempa bumi 

dengan baik.  

4. Dengan membuat mind mapping secara berkelompok, siswa dapat 

mengidentifikasikan dampak terjadinya gempa bumi bagi makhluk hidup 

dan lingkungan dengan benar. 
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5. Dengan membuat mind mapping, siswa dapat mengidentifikasi usaha yang 

dilakukan untuk mengantisipasi gempa bumi dengan benar. 

E. Karakter yang diharapkan 

Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( Diligence ) 

Tanggungjawab ( Responsibility )  

Percaya Diri ( Confidence ) 

Keberanian ( Bravery ) 

Kerjasama ( Cooperation ) 

F. Materi Ajar 

1. Contoh peristiwa alam yang tidak dapat dicegah (gempa bumi) 

2. Jenis gempa bumi, dampak dan cara mencegah (gempa bumi) 

G. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode : Tanya jawab, ceramah, diskusi, kerja kelompok 

2. Model : Mind mapping 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan 

a) Pra Kegiatan: 

1. Siswa dikondisikan untuk siap mengikuti 

pembelajaran.  

2. Siswa menjawab salam yang diucapkan oleh guru 

3. Salah satu siswa memimpin untuk berdoa 

4. Siswa melakukan presensi bersama guru 

b) Awal Pembelajaran 

1. Apersepsi 

Guru bertanya kepada siswa “anak-anak taukah 

kalian mengenai bencana gempa bumi di daerah 

Yogyakarta dan sekitarnya”? 

2. Guru menginformasikan mengenai materi yang 

akan dipelajari yaitu peritiwa alam yang tidak dapat 

dicegah (gempa bumi). 

10 menit 
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3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memberikan motivasi kepada siswa. 

Inti 

1. Siswa memperhatikan video mengenai bencana alam 

yang ditampilkan (eksplorasi) 

2. Siswa dan guru bertanya jawab tentang peristiwa alam 

(gempa bumi)yang pernah terjadi di Indonesia 

(eksplorasi) 

3. Siswa mendengarkan penjelasan mengenai pengertian 

gempa bumi. (eksplorasi) 

4. Dua siswa maju ke depan melakukan demonstrasi 

mengenai terjadinya gempa bumi, siswa lain 

mengamati (eksplorasi) 

5. Siswa dan guru bertanya jawab mengenai jenis-

jenisgempa bumi(eksplorasi) 

6. Siswa dan guru bertanya jawab tentang dampak 

peristiwa alam (gempa bumi) (eksplorasi) 

7. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru mengenai 

mengenai usaha yang dilakukan untuk mengantisipasi 

terjadinya gempa bumi(eksplorasi) 

8. Siswa membuat catatan-catatan kecil sesuai dengan 

materi yang disampaikan (eksplorasi) 

9. Siswa bertanya jawab mengenai materi yang telah 

disampaikan (eksplorasi) 

10. Siswa dibagi menjadi 7 kelompok. Tiap kelompok 

terdiri dari 4-5 anak (elaborasi) 

11. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai tugas 

kelompok yang harus dikerjakan. (eksplorasi) 

12. Siswa melakukan diskusi secara berkelompok dengan 

bimbingan guru. (elaborasi) 

13. Siswa membuat mind mapping secara berkelompok. 

(elaborasi) 

14. Setiap kelompok mewakilkan 1 orang maju ke depan 

45 menit 
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kelas untuk menempelkan peta pikiran karya 

kelompoknya dan menjelaskan peta pikiran tersebut 

(presentasi) (elaborasi) 

15. Kelompok lain menanggapi dan dibahas bersama 

guru (konfirmasi) 

16. Guru memilih kelompok terbaik pembuatan peta 

pikiran (mind mapping) 

17. Guru memberikan penguatan terhadap siswa. 

(konfirmasi) 

18. Siswa bertanya jawab tentang materi yang belum 

dimengerti. 

Penutup 

1. Siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

2. Siswa mengerjakan evaluasi akhir yang diberikan guru. 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi) 

3. Guru memberi tindak lanjut 

4. Guru memotivasi siswa untuk lebih aktif dan giat 

belajar. 

5. Guru mengkonfirmasi materi untuk pertemuan 

selanjutnya. 

6. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

15 menit 

 

I. Media dan Sumber Belajar 

Media  :  video bencana alam, gambar peristiwa alam (gempa 

bumi ) dan gambar mind mapping 

Sumber belajar     : -  Silabus Ilmu Pengetahuan Alam Kelas V SD. 

- Buku BSE:  

 Azmiyawati, Choiril dkk. 2008. IPA 5 Saling 

Temas untuk kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Depdiknas 

 Sulistyanto, Heri dan Wiyono. 2008. Ilmu 

Pengetahuan Alam Untuk SD dan MI kelas V. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas 
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J. Penilaian 

1. Prosedur penilaian : penilaian proses dan akhir 

Penilaian Proses  : observasi pada saat pembelajaran 

Penilaian Akhir : Soal evaluasi 

2. Teknik penilaian : non tes dan tes 

3. Jenis penilaian : observasi dan tes tertulis 

4. Bentuk penilaian : pengamatan dan pilihan ganda 

5. Skor penilaian  : Pilihan ganda : 1 

 Jumlah skor maksimal : 5 

                                           Isian singkat : 2 

                                           Skor maksimal : 10 

 Nilai Akhir : 
                         

 
 x 100 

 

 

          Semarang,  4 Mei 2016 

Mengetahui, 

Guru Kelas VB       Praktikan 

 

 

 

Karyanto Nugroho, S.Pd     Fatika Desi Anggraeni 
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Lampiran 1 

Materi Ajar 

1. Gempa Bumi 

Gempa dibedakan menjadi tiga, yaitu gempa vulkanik, runtuhan, dan 

tektonik. Gempa yang paling hebat yaitu gempa tektonik. Gempa tektonik, 

adalah gempa yang terjadi karena adanya pergeseran kerak bumi. Sebagian 

besar gempa tektonik terjadi ketika dua lempeng saling bergesekan. Gempa 

bumi ini dapat mengakibatkan pohon-pohon tumbang, bangunan runtuh, 

tanah terbelah, dan makhluk hidup termasuk manusia menjadi korban.  

Gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya letusan gunung 

berapi.  Gempa runtuhan adalah gempa yang terjadi karena adanya longsoran 

gua yang runtuh.  

Gempa bumi mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. Kekuatan 

gempa diukur menggunakan satuan skala Richter. Alat untuk mengukur 

gempa yaitu seismograf. Terjadinya gempa tektonik dimulai dari sebuah 

tempat yang disebut pusat gempa. Pusat gempa dapat berada di daratan atau 

lautan. Pusat gempa yang berada di lautan dapat menyebabkan gempa bumi 

di bawah laut. Gempa seperti ini bisa menyebabkan gelombang hebat yang 

disebut tsunami. Gelombang itu bergerak menuju pantai dengan kecepatan 

sangat tinggi dan kekuatannya sangat besar. Kecepatannya dapat mencapai 

1.000 km per jam. Ketika mencapai pantai, gelombang tersebut naik sehingga 

membentuk dinding raksasa. Tinggi gelombang laut normal antara 1–2 meter. 

Namun, saat tsunami tinggi gelombang laut dapat mencapai 30–50 meter. 

Gelombang ini akan bergerak cepat menuju daratan dan merusak segala 

sesuatu yang dilaluinya. 
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Lampiran 2 

Media Pembelajaran 

1. Video mengenai Bencana Alam 

2. Gambar peristiwa alam  

 

 

3. Contoh gambar mind mapping 

 
 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-F8EcRY1gbEc/VeO2HJBpJMI/AAAAAAAABtE/ifHFpJ7GjkM/s1600/gempa+bumi.png
http://2.bp.blogspot.com/-F8EcRY1gbEc/VeO2HJBpJMI/AAAAAAAABtE/ifHFpJ7GjkM/s1600/gempa+bumi.png
http://2.bp.blogspot.com/-F8EcRY1gbEc/VeO2HJBpJMI/AAAAAAAABtE/ifHFpJ7GjkM/s1600/gempa+bumi.png
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Lampiran 3 

Lembar Kerja Kelompok 

Kelompok : 

Nama Anggota Kelompok : 

1. 

2. 

3 

4. 

5. 

Buatlah peta pikiran ( mind mapping )  berdasarkan catatan-catatan kecil yang 

telah kalian buat mengenai materi yang telah dijelaskan ! Diskusikan dengan 

kelompok kalian ! 
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Lampiran 4 

Lembar Penilaian Produk (Mind Mapping) 

No. Nama Kelompok 
Aspek yang dinilai 

Skor Total 

A B C D E F 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

 

Keterangan: 

1 : Penentuan topik utama 

2 : Kelengkapan 

3 : Kerapian dan presentasi 

4 : Penggunaan kata kunci 

5 : Pengembangan detail cabang 

6 : Pengembangan kreativitas 

Skor maksimal = 24 

Penilaian = 100x
maksimalSkor

perolehanSkor 
 

 

Petunjuk Penilaian Mind Mapping 

A. Penentuan Topik Utama 

4 Singkat, maknanya jelas dan terletak di tengah kertas  

3 Singkat, maknanya kurang jelas dan terletak di tengah kertas 

2 Panjang, maknanya jelas dan terletak di tengah kertas 

1 Panjang, maknanya kurang jelas, tidak terletak di tengah kertas 

 

B. Kelengkapan  

4 Semua konsep tercakup ke dalam  mind map  
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3 Sebagian besar konsep tercakup ke dalam mind map  

2 Separuh konsep tercakup ke dalam  mind map  

1 Sebagian kecil konsep tercakup ke dalam  mind map 

 

C. Kerapian dan presentasi 

4 Rapi, semua informasi mudah dipahami  

3 Rapi, sebagian besar informasi mudah dipahami  

2 Cukup rapi, separuh informasi mudah dipahami  

1 Kurang rapi, sebagian kecil informasi mudah dipahami 

 

D.  Penggunaan Kata Kunci 

4 Singkat, mewakili ide yang akan diutarakan  

3 Singkat, sebagian mewakili ide yang akan diutarakan 

2 Panjang, mewakili ide yang akan diutarakan 

1 Panjang, tidak mewakili ide yang akan diutarakan 

 

E. Pengembangan detail cabang 

4 Sesuai topik cabang, semua dikembangkan  

3 Sesuai topik cabang, sebagian dikembangkan  

2 Tidak sesuai topik cabang, sebagian dikembangkan  

1 Tidak sesuai topik cabang, tidak dikembangkan  

 

F. Pengembangan kreativitas 

4 Menggunakan warna, simbol, dan gambar  

3 Menggunakan warna dan simbol atau gambar saja  

2  Menggunakan salah satu dari simbol, warna, atau gambar saja. 

1 Tidak menggunakan gambar, simbol, dan warna  
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Lampiran 5 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

 Satuan Pendidikan : SD     Kelas/Semester : V/2 

 Mata Pelajaran  : IPA    Materi Pokok   : Peristiwa Alam 

 

Standar Kompetensi: 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal Ranah Kognitif Nomor Soal 

7.6 Mengidentifikasi peristiwa 

alam yang terjadi di 

Indonesia dan dampaknya 

bagi makhluk hidup dan 

lingkungannya.  

 

1. Mengelompokkan peristiwa alam 

berdasarkan peristiwa yang tidak 

dapat dicegah 

Isian Singkat C2 4 

2. Menjelaskan pengertian gempa 

bumi 

Isian Singkat C1 1 

3. Menentukan alat ukur dan satuan 

gempa bumi. 

Pilihan Ganda 

Isiann Singkat 

 

C3 2 

2 

4. Menyebutkan jenis gempa bumi Pilihan Ganda 

Isian Singkat 

C1 1,3 

3,5 
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5. Menyebutkan dampak terjadinya 

gempa bumi 

Pilihan Ganda 

 

C1 4 

6. Mengidentifikasi upaya untuk 

mengurangi potensi terjadinya 

gempa bumi 

Pilihan Ganda 

 

C1 5 
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SOAL EVALUASI 

 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling 

benar ! 

1. Gempa bumi yang disebabkan adanya pergeseran kerak bumi disebut 

gempa.... 

b. tektonik c.  runtuhan 

c. vulkanik d.  hipotonik 

2. Satuan getaran gempa yaitu skala.... 

a. richter c.  angka 

b. likert d. verbal 

3. Berikut ini yang merupakan jenis gempa yaitu.... 

a. mekanik c.  hipotonik 

b. hidroponik   d.  vulkanik 

4. Dampak dari gempa bumi diantaranya sebagai berikut, kecuali.... 

a. rusaknya bangunan  c.  korban jiwa 

b. terkena penyakit kulit           d.  hujan batu dan abu 

5. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Membangun rumah dengan konstruksi tahan gempa 

2) Pemasangan alat deteksi tsunami dini di lepas perairan 

3) Bersembunyi di bawah meja 

4) Penanaman hutan bakau di tepi pantai untuk meredam gelombang yang 

datang 

 Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk cara menghindari tsunami 

ditunjukkan pada nomor.... 

a. 1 dan 2  c.  1 dan 3 

b. 2 dan 4  d.  3 dan 4 

 

II. Jawablah pertanyaan di bawah ini ! 

1. Gempa bumi yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan terjadinya 

gelombang air laut yang sangat besar. Gelombang air laut ini sering 

disebut... 
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2. Alat yang digunakan untuk mengukur gempa bumi adalah.... 

3. Gempa bumi yang disebabkan oleh adanya letusan gunung berapi disebut.... 

4. Gempa bumi merupakan salah satu peristiwa alam yang.... dicegah. 

5. Gempa yang terjadi karena adanya longsoran gua yang runtuh.  

 

KUNCI JAWABAN  

I. 

1. A 

2. A 

3. D 

4. B 

5. C 

 

II. 

1. Tsunami 

2. Seismograf 

3. Vulkanik 

4. Tidak dapat dicegah 

5. Tektonik 

 

 

 

 

Pedoman penilaian : Pilihan ganda : 1 

          Jumlah skor maksimal : 5 

                 Isian singkat : 2 

                  Skor maksimal : 10 

Nilai Akhir : 
                         

 
 x 100 
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LAMPIRAN 3.6. RPP KELAS KONTROL 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Kelompok Kontrol (Model Konvensional) 

Pertemuan ke 1 

 Nama Sekolah : SDN Tambakaji 01    

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

 Kelas/Semester : V/2 

 Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

B. Kompetensi  Dasar 

7.6 Mengidentifikasikan peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan 

dampaknya bagi makhuk hidup dan lingkungan 

C. Indikator 

7.6.1 Menyebutkan peristiwa alam yang dapat dicegah dan tidak dapat 

dicegah ( banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, gunung 

meletus dan gempa bumi) 

7.6.2 Mengidentifikasi penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor 

7.6.3 Mengidentifikasi dampak terjadinya banjir dan tanah longsor bagi 

makhluk hidup dan lingkungan  

7.6.4 Mengidentifikasi cara  mencegah atau mengatasi terjadinya banjir dan 

tanah longsor 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui video bencana alam, siswa dapat menyebutkan peristiwa alam 

yang dapat dicegah dan tidak dapat dicegah ( banjir, tanah longsor, angin 

puting beliung, tsunami, gunung meletus dan gempa bumi) dengan tepat. 

2. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan pengertian peristiwa alam 

dengan benar. 
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3. Melalui tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya 

banjir dan tanah longsor dengan tepat.  

4. Melalui penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasikan dampak 

terjadinya banjir dan tanah longsor bagi makhluk hidup dan lingkungan 

dengan benar. 

5. Melalui penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi cara mencegah atau 

mengatasi terjadinya banjir dan tanah longsor dengan benar. 

E. Karakter yang diharapkan 

Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( Diligence ) 

Tanggungjawab ( Responsibility )  

Percaya Diri ( Confidence ) 

Keberanian ( Bravery ) 

Kerjasama ( Cooperation ) 

F. Materi Ajar 

1. Contoh peristiwa alam yang dapat dicegah ( banjir dan tanah longsor) 

2. Pengertian peristiwa alam 

3. Penyebab, dampak, dan cara mencegah banjir dan tanah longsor 

G. Metode  

1. Metode : Tanya jawab, ceramah, diskusi, kerja kelompok 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan 

a)  Pra Kegiatan: 

1. Guru menucapkan salam  

2. Guru menunjuk salah satu siswa untuk memimpin 

doa 

3. Guru melakukan presensi  

4. Guru mengkondisikan kelas 

5. Guru menyiapkan media pembelajaran 

b)  Awal Pembelajaran 

1. Apersepsi 

Guru bertanya “anak-anak apakah kalian pernah 

10 menit 
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melihat peristiwa bencana alam di televisi”? 

“Pernahkah terjadi bencana alam di sekitar daerah 

kalian”?  

2. Guru menginformasikan mengenai materi yang akan 

dipelajari yaitu peristiwa alam yang dapat dicegah. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memberikan motivasi kepada siswa dengan 

menyanyikan lagu “tik-tik hujan”.. 

Inti 

1. Guru  menayangkan video mengenai bencana alam 

(eksplorasi) 

2. Guru dan siswa bertanya jawab tentang peristiwa alam 

yang pernah terjadi di Indonesia (eksplorasi) 

3. Guru menjelaskan mengenai pengertian peristiwa alam 

(eksplorasi) 

4. Siswa membaca materi yang telah ditentukan oleh guru 

(banjir dan tanah longsor)  

5. Guru dan siswa bertanya jawab mengenai peristiwa alam 

yang dapat dicegah dan tidak dapat dicegah (eksplorasi) 

6. Guru dan siswa bertanya jawab mengenai penyebab 

banjir dan tanah longsor (eksplorasi) 

7. Siswa bertanya jawab mengenai materi yang telah 

disampaikan (eksplorasi) 

8. Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok, tiap 

kelompok terdiri dari 4-5 siswa (elaborasi) 

9.  Guru memberikan Lembar Kerja Kelompok. 

10. Siswa berdiskusi secara berkelompok (elaborasi) 

11. Setiap kelompok mewakilkan 1 orang maju ke depan 

kelas untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya 

(elaborasi) 

12. Kelompok lain menanggapi dan dibahas bersama guru 

(konfirmasi) 

13. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang 

50 menit 
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materi yang belum dipahami. 

14. Guru memberikan penguatan terhadap siswa. 

(konfirmasi) 

Penutup 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari 

2. Siswa mengerjakan evaluasi akhir yang diberikan guru. 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi) 

3. Guru memberi tindak lanjut 

4. Guru memotivasi siswa untuk lebih aktif dan giat 

belajar. 

5. Guru mengkonfirmasi materi untuk pertemuan 

selanjutnya. 

6. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

10 menit 

 

I. Media dan Sumber Belajar 

Media  :  video bencana alam, gambar peristiwa alam 

Sumber belajar     :      - Silabus Ilmu Pengetahuan Alam Kelas V SD. 

a.  Buku BSE:  

 Azmiyawati, Choiril dkk. 2008. IPA 5 Saling 

Temas untuk kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Depdiknas 

 Sulistyanto, Heri dan Wiyono. 2008. Ilmu 

Pengetahuan Alam Untuk SD dan MI kelas V. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas 

J. Penilaian 

 Prosedur penilaian : penilaian proses dan akhir 

          Penilaian Proses         : observasi pada saat pembelajaran 

          Penilaian Akhir                : Soal evaluasi 

 Teknik penilaian : non tes dan tes 

 Jenis penilaian : observasi dan tes tertulis 

 Bentuk penilaian : pengamatan dan pilihan ganda 
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 Skor penilaian                : 1 

                                    Jumlah skor maksimal : 10 

                                          Nilai Akhir : 
                     

             
 x 100 

        

     Semarang,  25 April 2016 

Mengetahui, 

Guru Kelas VA       Praktikan 

 

 

 

Karyanto Nugroho, S.Pd     Fatika Desi Anggraeni 
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Lampiran 1 

Materi Ajar 

Semua jenis aktivitas alam disebut juga peristiwa alam. Segala macam 

bencana alam termasuk dalam peristiwa alam. Berbagai macam bencana alam 

yang pernah terjadi di Indonesia antara lain: 

a. Banjir 

Bencana banjir diawali dengan curah hujan yang sangat tinggi. Curah 

hujan dikatakan tinggi jika hujan turun secara terus-menerus dan besarnya 

lebih dari 50 mm per hari. Air hujan dapat mengakibatkan banjir jika tidak 

mendapat cukup tempat untuk mengalir. Seringkali sungai tidak mampu 

menampung air hujan sehingga air meluap menjadi banjir. Sepanjang bulan 

Januari 2008 terjadi banjir di berbagai daerah. Banjir melanda kota-kota besar 

seperti Jakarta, Semarang, Solo, Aceh, dan Lampung.  

Bencana banjir dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar. 

Rumah-rumah dan ribuan hektare sawah yang ditanami padi rusak. Jalan-

jalan terputus tidak bisa dilewati. Korban banjir pun dapat terancam berbagai 

penyakit seperti diare, kolera, dan penyakit-penyakit kulit. Cara pencegahan 

banjir yaitu dengan cara-cara sebagai berikut: 

a. Membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang di sungai atau 

selokan karena bisa menghambat aliran air 

b. Jangan menebangi pohon secara liar dan penggundulan hutan 

c. Tidak membangun rumah di sekitar aliran sungai karena akan 

mengganggu aliran sungai 

d. Tidak melakukan pembukaan lahan dengan membakar hutan 

e. Melakukan penanaman kembali (reboisasi) 

b. Tanah Longsor 

Tanah longsor biasanya disebabkan oleh hujan yang deras, dalam hal 

ini tanah tidak sanggup menahan terjangan air hujan akibat penggundulan 

huta. Tanah longsor dapat meruntuhkan semua benda di atasnya. Selain itu, 

tanah longsor dapat menimbun rumah-rumah penduduk yang ada di 

bawahnya. Tanah longsor juga bisa disebabkan oleh faktor-faktor berikut: 
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a. Erosi yang disebabkan aliran air permukaan atau air hujan, sungai-

sungai atau gelombang laut yang menggerus kaki lereng-lereng 

bertambah curam 

b. Gempa bumi menyebabkan getaran, tekanan pada partikel-partikel 

mineral dan bidang lemah pada massa batuan dan tanah yang 

mengakibatkan longsornya lereng-lereng tersebut 

c. Gunung berapi menciptakan simpanan debu yang lengang, hujan lebat 

dan aliran debu-debu 

d. Getaran dari mesin, lalu lintas dan penggunaan bahan-bahan peledak 

Tanah longsor dapat meruntuhkan semua benda di atasnya. Selain itu, 

tanah longsor dapat menimbun rumah-rumah penduduk yang ada di 

bawahnya. Tanah longsor bisa dicegah dengan melakukan terasering di 

daerah lereng. Bisa juga dengan melakukan reboisasi terhadap hutan yang 

gundul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://wiki/Erosi
file://wiki/Sungai
file://wiki/Sungai
file://wiki/Gelombang
file://wiki/Gempa_bumi
file://wiki/Gunung_berapi
file://wiki/Getaran
file://wiki/Lalu_lintas
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Lampiran 2 

Gambar-gambar mengenai peristiwa alam 
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Lampiran 3 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

 

 

 

Kerjakan soal di bawah ini! 

1. Sebutkan minimal dua penyebab banjir! 

Banjir terjadi  karena: 

a. ……………………… 

b. ……………………… 

c. ……………………… 

d. ……………………… 

2. Sebutkan minimal tiga akibat yang ditimbulkan banjir! 

Banjir dapat mengakibatkan/menimbulkan: 

a. ……………………… 

b. ……………………… 

c. ……………………… 

d. …………………….... 

3. Sebutkan minimal dua penyebab tanah longsor! 

Tanah longsor terjadi  karena: 

a. ……………………… 

b. ……………………… 

c. ……………………… 

d. ……………………… 

4. Sebutkan minimal tiga upaya mengatasi tanah longsor! 

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengatasi 

tanah longsor antara lain: 

a. ……………………… 

b. ……………………… 

c. ……………………

Nama : 1.   4. 

 2.  5. 

3.   
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Lampiran 4 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

 Satuan Pendidikan : SD     Kelas/Semester : V/2 

 Mata Pelajaran  : IPA    Materi Pokok   : Peristiwa Alam 

Standar Kompetensi: 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal Ranah Kognitif Nomor Soal 

7.6 Mengidentifikasi peristiwa 

alam yang terjadi di Indonesia 

dan dampaknya bagi makhluk 

hidup dan lingkungannya.  

 

1 Mengelompokkan peristiwa alam 

berdasarkan peristiwa yang dapat 

dicegah 

Pilihan Ganda 

 

C4 1 

2 Mengidentifikasi akibat dari 

penebangan liar 

Pilihan Ganda 

 

C1 2 

3 Menganalisis dampak yang 

ditimbulkan berdasarkan gambar 

yang disajikan. 

Pilihan Ganda 

 

C2 3 

4 Mengidentifikasi dampak terjadinya 

tanah longsor 

Pilihan Ganda 

 

C1 4 

5 Menyebutkan salah satu penyebab 

terjadinya tanah longsor 

Pilihan Ganda 

 

C1 5 

6 Mengidentifikasi penyebab banjir Isian singkat C2 1,3 
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7 Menentukan daerah yang sering 

terjadi tanah longsor  

Isian singkat 

 

C3 2 

8 Menyebutkan dampak terja-dinya 

banjir  

Isian singkat 

 

C1 4 

9 Menyebutkan cara mencegah 

terjadinya tanah longsor 

Isian singkat 

 

C1 5 
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Lampiran 5 

SOAL EVALUASI 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling 

benar ! 

1. Peristiwa alam yang termasuk peristiwa yang dapat dicegah antara lain .... 

a. banjir dan gempa bumi 

b. tsunami dan gunung meletus 

c. tanah longsor dan gempa bumi 

d. banjir dan tanah longsor 

2. Akibat yang ditimbulkan oleh penebangan hutan secara liar yaitu .... 

a. gempa bumi 

b. tsunami 

c. gunung meletus 

d. tanah longsor 

3. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

Dampak apa yang dapat ditimbulkan 

dari gambar di samping ? 

a. banjir 

b. tsunami 

c. gempa bumi 

d. gunung meletus 

 

 

4. Berikut ini yang termasuk dampak terjadinya tanah longsor antara lain .... 

a. terjadinya banjir lahar dingin 

b. timbulnya penyakit kulit 

c. rumah penduduk tertimbun tanah 

d. terganggunya jalur penerbangan  

5. Di bawah ini yang merupakan penyebab terjadinya tanah longsor adalah .... 

a. tekanan dari dalam perut bumi 

b. penebangan pohon secara liar di sekitar lereng 
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c. membuang sampah sembarangan 

d. pergerakan udara yang sangat kencang 

 

II. Isilah titik-titik di bawah ini ! 

1. Curah hujan yang tinggi dapat mengakibatkan.... 

2. Daerah yang rawan terjadi bencana tanah longsor yaitu... 

3. Penyebab terjadinya banjir adalah.... 

4. Salah satu dampak yang diakibatkan oleh banjir yaitu.... 

5. Cara untuk mengatasi tanah longsor di daerah lereng yaitu dengan.... 

 

KUNCI JAWABAN 

I. 

2.  D  

3.  D 

4.  A 

5.  C 

6.  B 

II.  

1. banjir 

2. lereng gunung/perbukitan 

3. penebangan hutan secara liar, membuang sampah sembarangan 

4. terkena penyakit kulit, diare, terputusnya transportasi darat 

5. membuat terasering 

 

 

Pedoman penilaian : Pilihan ganda : 1 

          Jumlah skor maksimal : 5 

                 Isian singkat : 2 

                  Skor maksimal : 10 

Nilai Akhir : 
                         

 
 x 100 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Kelompok Kontrol (Model Konvensional) 

Pertemuan ke 2 

 Nama Sekolah : SDN Tambakaji 01 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

 Kelas/Semester : V/2 

 Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

A. Standar kompetensi 

7.    Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

B. Kompetensi  Dasar 

7.6  Mengidentifikasikan peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan 

dampaknya bagi makhuk hidup dan lingkungan 

C. Indikator 

7.6.1 Menjelaskan pengertian angin puting beliung dan tsunami 

7.6.2 Menyebutkan tanda-tanda akan terjadi tsunami 

7.6.3 Mengidentifikasi dampak terjadinya angin puting beliung dan tsunami 

bagi makhluk hidup dan lingkungan  

7.6.4 Mengidentifikasi usaha yang dilakukan untuk mengantisipasi tsunami 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui video bencana alam, siswa dapat menyebutkan peristiwa alam 

yang tidak dapat dicegah (angin puting beliung dan tsunami) dengan tepat. 

2. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan pengertian angin puting 

beliung dan tsunami dengan tepat. 

3. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan tanda-tanda akan 

terjadi tsunami dengan baik. 

4. Melalui penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasikan dampak 

terjadinya angin puting beliung dan tsunami bagi makhluk hidup dan 

lingkungan dengan benar. 

5. Melalui penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi usaha yang 
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dilakukan untuk mengantisipasi tsunami dengan benar. 

E. Karakter yang diharapkan 

Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( Diligence ) 

Tanggungjawab ( Responsibility )  

Percaya Diri ( Confidence ) 

Keberanian ( Bravery ) 

Kerjasama ( Cooperation ) 

F. Materi Ajar 

1. Contoh peristiwa alam yang tidak dapat dicegah (angin puting beliung dan 

tsunami) 

2. Tanda-tanda, dampak dan cara mengantisipasi (angin puting beliung dan 

tsunami) 

G. Metode dan Model Pembelajaran 

a. Metode : tanya jawab, ceramah, diskusi, kerja kelompok 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan 

a)  Pra Kegiatan: 

1. Guru menucapkan salam  

2. Guru menunjuk salah satu siswa untuk memimpin 

doa 

3. Guru melakukan presensi  

4. Guru mengkondisikan kelas 

5. Guru menyiapkan media pembelajaran  

b) Awal Pembelajaran 

1. Apersepsi 

Guru bertanya kepada siswa “anak-anak taukah 

kalian tentang bencana tsunami di daerah Aceh dan 

sekitarnya”? 

2. Guru menginformasikan mengenai materi yang akan 

dipelajari yaitu peritiwa alam yang tidak dapat 

10 menit 
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dicegah. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memberikan motivasi kepada siswa. 

Inti 

1. Guru  menayangkan video mengenai bencana alam 

(eksplorasi) 

2. Guru dan siswa bertanya jawab tentang peristiwa alam 

angin puting beliung dan tsunami yang pernah terjadi 

di Indonesia (eksplorasi) 

3. Guru menjelaskan pengertian angin puting beliung dan 

tsunami (eksplorasi) 

4. Siswa membaca materi yang telah ditentukan oleh guru 

(angin puting beliung dan tsunami)  

5. Guru dan siswa bertanya jawab mengenai tanda-tanda 

tsunami (eksplorasi) 

6. Guru dan siswa bertanya jawab tentang dampak angin 

puting beliung dan tsunami (eksplorasi) 

7. Guru menjelaskan mengenai usaha yang dilakukan 

untuk mengantisipasi terjadinya tsunami (eksplorasi) 

8. Siswa bertanya jawab mengenai materi yang telah 

disampaikan (eksplorasi) 

9. Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok, tiap 

kelompok terdiri dari 4-5 siswa (elaborasi) 

10. Guru memberikan Lembar Kerja Kelompok. 

11. Siswa berdiskusi secara berkelompok (elaborasi) 

12. Setiap kelompok mewakilkan 1 orang maju ke depan 

kelas untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya 

(elaborasi) 

13. Kelompok lain menanggapi dan dibahas bersama guru 

(konfirmasi) 

14. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang 

materi yang belum dipahami. 

15. Guru memberikan penguatan terhadap siswa. 

45 menit 
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(konfirmasi) 

Penutup 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari 

2. Siswa mengerjakan evaluasi akhir yang diberikan guru. 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi) 

3. Guru memberi tindak lanjut 

4. Guru memotivasi siswa untuk lebih aktif dan giat 

belajar. 

5. Guru mengkonfirmasi materi untuk pertemuan 

selanjutnya. 

6. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

15 menit 

 

I. Media dan Sumber Belajar 

Media  :  video bencana alam, gambar peristiwa alam (angin 

puting beliung dan tsunami)  

Sumber belajar     :   - Silabus Ilmu Pengetahuan Alam Kelas V SD. 

-  Buku BSE:  

 Azmiyawati, Choiril dkk. 2008. IPA 5 Saling 

Temas untuk kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Depdiknas 

 Sulistyanto, Heri dan Wiyono. 2008. Ilmu 

Pengetahuan Alam Untuk SD dan MI kelas V. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas 

 

J. Penilaian 

 Prosedur penilaian : penilaian proses dan akhir 

Penilaian Proses  : observasi pada saat pembelajaran 

Penilaian Akhir : Soal evaluasi 

 Teknik penilaian : non tes dan tes 

 Jenis penilaian : observasi dan tes tertulis 

 Bentuk penilaian : pengamatan dan pilihan ganda 
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 Skor penilaian  : Pilihan ganda : 1 

 Jumlah skor maksimal : 5 

                                           Isian singkat : 2 

                                           Skor maksimal : 10 

 Nilai Akhir : 
                         

 
 x 100 

 

      Semarang,  27 April 2016 

Mengetahui, 

Guru Kelas VA       Praktikan 

 

 

 

Karyanto Nugroho, S.Pd     Fatika Desi Anggraeni 
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Lampiran 1 

Materi Ajar 

1. Tsunami 

Tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh 

perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Perubahan 

permukaan laut tersebut bisa disebabkan oleh gempa bumi yang berpusat di 

bawah laut, letusan gunung berapi bawah laut, longsor bawah laut, dan 

hantaman meteor di laut. Tsunami yang terjadi karena adanya gempa tektonik 

di dalam laut diawali dengan adanya pergeseran lempengan benua yang 

membentang di lautan. Beberapa saat setelah gempa, air laut menjadi surut. 

Setelah surut air laut kembali ke arah daratan dalam bentuk gelombang besar. 

Tapi tidak semua gempa di lautan menyebabkan tsunami, tergantung dengan 

besarnya kekuatan gempa. Di laut dalam, gelombang tsunami dapat merambat 

dengan kecepatan 500-1000 km/jam. Ketinggian gelombang di laut dalam 

sekitar 1 meter. Dengan demikian, laju gelombang tidak terasa oleh kapal 

yang sedang berada di tengah laut.  

Tanda-tanda akan terjadinya tsunami adalah terjadi gempa bumi di 

tengah laut, air laut tiba-tiba surut, terdengar suara gemuruh/ledakan dari 

tengah laut, tercium bau garam yang menyengat. Kerusakan dan korban jiwa 

yang terjadi karena tsunami bisa diakibatkan karena hantaman air maupun 

material yang terbawa oleh aliran gelombang tsunami. Dampak negatif yang 

diakibatkan tsunami adalah merusak apa saja yang dilaluinya misalnya 

bangunan, tumbuh-tumbuhan serta korban jiwa. Selain itu juga dapat 

menyebabkan genangan pencemaran air asin lahan pertanian, tanah, dan air 

bersih. 

2. Angin Puting Beliung 

Angin puting beliung merupakan angin yang sangat kencang dan 

bergerak memutar. Puting beliung biasanya terjadi pada saat hujan deras yang 

disertai angin kencang. Kecepatan angin puting beliung bisa mencapai 175 

km/jam. Angin puting beliung  bisa terjadi karena disebabkan oleh perbedaan 

tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin puting beliung dapat menerbangkan 

segala macam benda yang dilaluinya. Akhir-akhir ini angin puting beliung 
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sering terjadi di negara kita. Beberapa daerah yang mengalami angin puting 

beliung yaitu Magelang, Lampung, Garut, Nusa Tenggara Timur, dan 

Banjarmasin. Dampak yang disebabkan oleh angin puting beliung sangat 

besar. Selain bisa menimbulkan jatuhnya korban jiwa, juga merusak 

bangunan dan mencabut pohon-pohon yang terkena angin puting beliung. 
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Lampiran 2 

Media Pembelajaran 

1. Video mengenai Bencana Alam 

2. Gambar peristiwa alam  
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Lampiran 3 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

 

 

 

Kerjakan soal di bawah ini! 

1. Jelaskan pengertian angin puting beliung dan tsunami! 

a. Angin puting beliung adalah.................................……………………… 

b. Tsunami adalah...................................................……………………… 

2. Sebutkan 3 tanda-tanda akan terjadinya tsunami! 

Tanda-tanda akan terjadinya tsunami  antara lain: 

a. ……………………… 

b. ……………………… 

c. ………………………. 

3. Sebutkan 3 dampak akibat terjadinya angin puting beliung ! 

a................................... 

b. ................................. 

c. ................................. 

4. Sebutkan 3 usaha yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya  

tsunami 

a................................... 

b. ................................. 

c. ................................. 

 

 

Nama : 1.   4. 

 2.  5. 

3.   



 

 

182 
 

 
 

Lampiran 4 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

 Satuan Pendidikan : SD     Kelas/Semester : V/2 

 Mata Pelajaran  : IPA    Materi Pokok   : Peristiwa Alam 

 

Standar Kompetensi: 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal Ranah Kognitif Nomor Soal 

7.6 Mengidentifikasi peristiwa 

alam yang terjadi di 

Indonesia dan dampaknya 

bagi makhluk hidup dan 

lingkungannya.  

 

1. Mengelompokkan peristiwa 

alam berdasarkan peristiwa 

yang tidak dapat dicegah 

Pilihan Ganda C2 1 

2. Menjelaskan pengertian angin 

puting beliung 

Isian Singkat C1 3 

3. Menentukan alat ukur 

kecepatan angin. 

Pilihan Ganda 

 

C3 2 

4. Mengidentifikasi penyebab 

terjadinya tsunami dan angin 

puting beliung 

Pilihan Ganda 

Isian Singkat 

C1 3 

4 
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5. Menyebutkan dampak 

terjadinya angin puting beliung 

dna tsunami 

Isiaan Singkat 

 

C1 2 

5 

6. Menyebutkan tanda-tanda 

akan terjadi tsunami 

Isian Singkat C1 1 

7. Mengidentifikasi upaya untuk 

mengurangi potensi terjadinya 

tsunami. 

Pilihan Ganda C1 4 

8. Mengidentifikasi daerah yang 

pernah terjadi bencana tsunami 

Pilihan Ganda 

 

C3 5 
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SOAL EVALUASI 

 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling 

benar ! 

1. Perhatikan contoh peristiwa di bawah ini! 

1) Banjir 

2) Tanah longsor 

3) Angin puting beliung 

4) Tsunami  

Dari contoh peristiwa alam di atas, peristiwa alam yang tidak dapat dicegah 

yaitu nomor.... 

a. 1 dan 4 c.  1 dan 3 

b. 2 dan 3   d.  3 dan 4  

2. Knot adalah satuan untuk mengukur.... 

a. kecepatan angin c.  kekuatan angin 

b. kecepatan gempa                         d.  kekuatan gempa 

3. Yang bukan merupakan penyebab terjadinya tsunami yaitu.... 

a. banjir di bawah laut 

b. letusan gunung berapi di bawah laut 

c. longsor di bawah laut 

d. gempa bumi di bawah laut 

4. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1. Membangun rumah dengan konstruksi tahan gempa 

2. Pemasangan alat deteksi tsunami dini di lepas perairan 

3. Bersembunyi di bawah meja 

4. Penanaman hutan bakau di tepi pantai  

Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk upaya untuk mengurangi 

dampak terjadinya tsunami ditunjukkan oleh nomor.... 

b. 1 dan 2        c.  1 dan 3 

b. 2 dan 4 d.  3 dan 4 

5. Berikut ini salah satu daerah yang pernah terjadi tsunami yaitu.... 

a. Aceh c.  Papua 

b. Sulawesi                                d.  Lampung  
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II.  Jawablah pertanyaan di bawah ini ! 

1. Tanda-tanda akan terjadi tsunami adalah.... 

2. Salah satu dampak terjadi tsunami adalah..... 

3. Angin yang bergerak memutar disebut .... 

4. Penyebab terjadinya angin puting beliung yaitu.... 

5. Salah satu dampak terjadinya angin puting beliung adalah.... 

 

KUNCI JAWABAN  

I. 

1. D 

2. A 

3. A 

4. B 

5. A 

 

II. 

1. air laut tiba-tiba surut 

2. menyebabkan genangan pencemaran air asin lahan pertanian, tanah, dan air 

bersih 

3. angin puting beliung 

4. perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca 

5. merobohkan rumah-rumah 

 

Pedoman penilaian : Pilihan ganda : 1 

          Jumlah skor maksimal : 5 

                 Isian singkat : 2 

                  Skor maksimal : 10 

Nilai Akhir : 
                         

 
 x 100 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Kelompok Kontrol (Model Konvensional) 

Pertemuan ke 3 

 Nama Sekolah : SDN Tambakaji 01 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

 Kelas/Semester : V/2 

 Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

A. Standar kompetensi 

7.  Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

B. Kompetensi  Dasar 

7.6   Mengidentifikasikan peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan 

dampaknya bagi makhuk hidup dan lingkungan 

C. Indikator 

7.6.1 Mengidentifikasi penyebab terjadinya gunung meletus 

7.6.2 Mengidentifikasi dampak terjadinya peristiwa gunung meletus bagi 

makhluk hidup dan lingkungan  

7.6.3 Mengidentifikasi cara  mencegah atau mengatasi gunung meletus 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui video bencana alam, siswa dapat menyebutkan peristiwa alam 

yang tidak dapat dicegah (gunung meletus) dengan tepat. 

2. Melalui tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya 

gunung meletus dengan tepat.  

3. Melalui penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasikan dampak 

terjadinya gunung meletus bagi makhluk hidup dan lingkungan dengan 

benar. 

4. Melalui penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi cara mencegah atau 

mengatasi terjadinya gunung meletus dengan benar. 

E. Karakter yang diharapkan 

Disiplin ( Discipline ) 
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Tekun ( Diligence ) 

Tanggungjawab ( Responsibility )  

Percaya Diri ( Confidence ) 

Keberanian ( Bravery ) 

Kerjasama ( Cooperation ) 

F. Materi Ajar 

1. Contoh peristiwa alam yang tidak dapat dicegah (gunung meletus ) 

2. Penyebab, dampak dan cara mencegah (gunung meletus) 

G. Metode dan Model Pembelajaran 

 Metode : tanya jawab, ceramah, diskusi, kerja kelompok 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan 

a)  Pra Kegiatan: 

1. Guru menucapkan salam  

2. Guru menunjuk salah satu siswa untuk memimpin 

doa 

3. Guru melakukan presensi  

4. Guru mengkondisikan kelas 

5. Guru menyiapkan media pembelajaran  

b) Awal Pembelajaran 

1. Apersepsi 

Guru bertanya kepada siswa “anak-anak masih 

ingatkah kalian bencana gunung merapi yang 

meletus di daerah Yoyakarta dan sekitarnya”? 

2. Guru menginformasikan mengenai materi yang akan 

dipelajari yaitu peritiwa alam yang tidak dapat 

dicegah. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memberikan motivasi kepada siswa dengan 

mengajak bernyanyi lagu “naik-naik ke puncak 

gunung”. 

10 menit 
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Inti 

1. Guru  menayangkan video mengenai bencana alam 

(eksplorasi) 

2. Guru dan siswa bertanya jawab tentang peristiwa 

alam gunung meletus yang pernah terjadi di 

Indonesia (eksplorasi) 

3. Siswa membaca materi yang telah ditentukan oleh 

guru (gunung meletus)  

4. Guru dan siswa bertanya jawab mengenai penyebab 

terjadinya gunung meletus (eksplorasi) 

5. Guru dan siswa bertanya jawab tentang dampak 

gunung meletus (eksplorasi) 

6. Guru menjelaskan mengenai cara mencegah gunung 

meletus (eksplorasi) 

7. Guru dan siswa bertanya jawab mengenai tanda-

tanda gunung yang akan meletus (eksplorasi) 

8. Siswa bertanya jawab mengenai materi yang telah 

disampaikan (eksplorasi) 

9. Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok, tiap 

kelompok terdiri dari 4-5 siswa (elaborasi 

10. Guru memberikan Lembar Kerja Kelompok. 

11. Siswa berdiskusi secara berkelompok (elaborasi) 

12. Setiap kelompok mewakilkan 1 orang maju ke 

depan kelas untuk membacakan hasil diskusi 

kelompoknya (elaborasi) 

13. Kelompok lain menanggapi dan dibahas bersama 

guru (konfirmasi) 

14. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya 

tentang materi yang belum dipahami. 

15. Guru memberikan penguatan terhadap siswa. 

(konfirmasi) 

45 menit 

Penutup 
1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari 

15 menit 
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2. Siswa mengerjakan evaluasi akhir yang diberikan 

guru. (untuk mengetahui hasil ketercapaian materi) 

3. Guru memberi tindak lanjut 

4. Guru memotivasi siswa untuk lebih aktif dan giat 

belajar. 

5. Guru mengkonfirmasi materi untuk pertemuan 

selanjutnya. 

6. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

 

I. Media dan Sumber Belajar 

Media  :  video bencana alam, gambar peristiwa alam (gunung 

meletus)  

Sumber belajar     :       - Silabus Ilmu Pengetahuan Alam Kelas V SD. 

- Buku BSE:  

 Azmiyawati, Choiril dkk. 2008. IPA 5 Saling 

Temas untuk kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Depdiknas 

 Sulistyanto, Heri dan Wiyono. 2008. Ilmu 

Pengetahuan Alam Untuk SD dan MI kelas V. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas 

 

J. Penilaian 

 Prosedur penilaian : penilaian proses dan akhir 

Penilaian Proses  : observasi pada saat pembelajaran 

Penilaian Akhir : Soal evaluasi 

 Teknik penilaian : non tes dan tes 

 Jenis penilaian : observasi dan tes tertulis 

 Bentuk penilaian : pengamatan dan pilihan ganda 
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 Skor penilaian  : 1 

                                Jumlah skor maksimal : 10 

                                     Nilai Akhir : 
                     

             
 x 100 

 

 

      Semarang,  28 April 2016 

Mengetahui, 

Guru Kelas VA       Praktikan 

 

 

 

Karyanto Nugroho, S.Pd     Fatika Desi Anggraeni 
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Lampiran 1 

Materi Ajar 

 

Gunung Meletus 

Gunung api yang sedang meletus dapat memuntahkan awan debu, 

abu, dan lelehan batuan pijar atau lava. Lava ini sangat panas. Saat menuruni 

gunung, lava ini dapat membakar apa saja yang dilaluinya. Namun saat 

dingin, aliran lava ini mengeras dan menjadi batu. Apabila lava ini bercampur 

dengan air hujan, dapat mengakibatkan banjir lahar dingin. Gunung meletus 

sering disertai dengan gempa bumi. Gempa bumi yang disebabkan oleh 

gunung meletus disebut gempa bumi vulkanik. Misalnya gempa yang terjadi 

saat Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883. Letusan Gunung Krakatau 

ini juga mengakibatkan gelombang tsunami. Letusan gunung api dapat 

mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan. Lava pijar yang 

dimuntahkan oleh gunung api dapat membakar kawasan hutan yang 

dilaluinya. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan mati terbakar. Apabila lava 

pijar ini mengalir sampai ke permukiman penduduk, dapat memakan korban 

jiwa manusia dan menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Gunung berapi 

yang akan meletus dapat diketahui melalui beberapa tanda, antara lain: 

(a) Suhu di sekitar gunung naik. 

(b) Mata air menjadi kering 

(c) Sering mengeluarkan suara gemuruh di dalam tanah 

(d) Terjadinya gempa dengan kekuatan kecil hingga sedang 

(e) Tumbuhan di sekitar gunung layu 

(f) Binatang di sekitar gunung bermigrasi 
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Lampiran 2 

Media Pembelajaran 

1. Video mengenai Bencana Alam 

2. Gambar peristiwa alam 
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Lampiran 3 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

 

 

 

Kerjakan soal di bawah ini! 

1. Sebutkan tiga akibat yang ditimbulkan gunung meletus! 

Gunung meletus dapat mengakibatkan/menimbulkan: 

a. ……………………… 

b. ……………………… 

c. ……………………… 

2. Sebutkan 4 tanda-tanda akan terjadinya gunung meletus! 

Tanda-tanda akan terjadinya gunung meletus  antara lain: 

a..……………………… 

b.……………………… 

c.………………………. 

d.................................. 

3. Sebutkan 4 material yang dikeluarkan saat gunung meletus ! 

a................................... 

b. ................................. 

c. ................................. 

d. .................................. 

 

 

Nama : 1.   4. 

 2.  5. 

3.   
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Lampiran 4 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

 Satuan Pendidikan : SD     Kelas/Semester : V/2 

 Mata Pelajaran  : IPA    Materi Pokok   : Peristiwa Alam 

 

Standar Kompetensi: 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal Ranah Kognitif Nomor Soal 

7.6 Mengidentifikasi peristiwa 

alam yang terjadi di Indonesia 

dan dampaknya bagi makhluk 

hidup dan lingkungannya.  

 

1. Mengidentifikasi tanda-

tanda gunung berapi yang 

akan meletus 

Pilihan Ganda C2 1 

2. Mengelompokkan peristiwa 

alam yang terjadi akibat 

gunung meletus. 

Pilihan Ganda 

 

C3 2 

3. Menyebutkan material yang 

dikeluarkan saat gunung 

meletus. 

Pilihan Ganda 

Isiaan Singkat 

 

C1 3 

1,2 

4. Menguraikan dampak 

positif dan negatif 

terjadinya gunung meletus. 

Pilihan Ganda 

Isian Singkat 

C2 4 

 

5 
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5. Menentukan daerah gunung 

berapi tertentu 

Pilihan Ganda 

Isian singkat 

C3 5 

4 

6. Menentukan peristiwa alam 

yang terjadi sebelum 

terjadinya gunung meletus  

Isian singkat  C3 3 
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SOAL EVALUASI 

 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling 

benar ! 

1. Berikut ini merupakan tanda-tanda gunung berapi yang akan meletus, 

kecuali ....  

a. suhu di sekitar gunung naik. 

b. mata air menjadi kering 

c. binatang di sekitar gunung bermigrasi 

d. udara di sekitar gunung sejuk 

2. Perhatikan contoh peristiwa alam di bawah ini ! 

1) Tanah Longsor 

2) Tsunami 

3) Angin puting beliung 

4) Gempa Bumi 

Dari contoh peristiwa alam di atas, peristiwa alam yang terjadi akibat 

gunung meletus yaitu pada nomor.... 

a. 1 dan 4    c. 2 dan 4 

b. 2 dan 3    d. 1 dan 3 

3. Material yang dikeluarkan saat gunung api meletus yaitu .... 

a. Emas 

b. Perak 

c. Pasir 

d. tembaga 

4. Di bawah ini yang merupakan dampak negatif terjadinya gunung meletus 

yaitu.... 

a. tumbuhan dan hewan mati terbakar 

b. membuat pemandangan menjadi indah 

c. menyuburkan tanah 

d. menyebabkan berbagai penyakit kulit 

5. Gunung Merapi terletak di daerah .... 

a. Jawa Barat 
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b. Jawa Tengah 

c. Jawa Timur 

d. Jakarta 

 

II.  Jawablah pertanyaan di bawah ini ! 

1. Cairan panas yang dikeluarkan gunung api saat meletus disebut .... 

2. Jika lava yang dikeluarkan saat gunung meletus bercampur dengan air 

hujan, dapat mengakibatkan.... 

3. Sebelum terjadi gunung meletus biasanya sering terjadi .... 

4. Gunung Krakatau terletak di daerah .... 

5. Dampak postitif dari terjadinya gunung meletus adalah... 

 

KUNCI JAWABAN  

I. 

1. D 

2. A 

3. C 

4. A 

5. B 

 

II. 

1. lava 

2. banjir lahar dingin 

3. gempa bumi 

4. Jawa Barat 

5. menyuburkan tanah 

 

Pedoman penilaian : Pilihan ganda : 1 

          Jumlah skor maksimal : 5 

                 Isian singkat : 2 

                  Skor maksimal : 10 

Nilai Akhir : 
                         

 
 x 100 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Kelompok Kontrol (Model Konvensional) 

Pertemuan ke 4 

 Nama Sekolah : SDN Tambakaji 01 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

 Kelas/Semester : V/2 

 Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

A.  Standar kompetensi 

7.  Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

B.  Kompetensi  Dasar 

7.6 Mengidentifikasikan peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan 

dampaknya bagi makhuk hidup dan lingkungan 

C.  Indikator 

7.6.1 Menjelaskan pengertian gempa bumi 

7.6.2 Menyebutkan jenis-jenis gempa bumi 

7.6.3 Mengidentifikasi dampak terjadinya gempa bumi bagi makhluk hidup 

dan lingkungan  

7.6.4 Mengidentifikasi usaha yang dilakukan untuk mengantisipasi gempa 

bumi 

D.  Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui video bencana alam, siswa dapat menyebutkan peristiwa alam 

yang tidak dapat dicegah (gempa bumi) dengan tepat. 

2. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan pengertian gempa bumi 

dengan tepat. 

3. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis gempa bumi 

dengan baik. 

4. Melalui penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasikan dampak 

terjadinya gempa bumi bagi makhluk hidup dan lingkungan dengan benar. 

5. Melalui penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi usaha yang 
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dilakukan untuk mengantisipasi gempa bumi dengan benar. 

E.   Karakter yang diharapkan 

Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( Diligence ) 

Tanggungjawab ( Responsibility )  

Percaya Diri ( Confidence ) 

Keberanian ( Bravery ) 

Kerjasama ( Cooperation ) 

F.   Materi Ajar 

1. Contoh peristiwa alam yang tidak dapat dicegah (gempa bumi) 

2. Jenis-jenis, dampak dan cara mengantisipasi (gempa bumi) 

G. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode : tanya jawab, ceramah, diskusi, kerja kelompok 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan 

a) Pra Kegiatan: 

1. Guru menucapkan salam  

2. Guru menunjuk salah satu siswa untuk memimpin 

doa 

3. Guru melakukan presensi  

4. Guru mengkondisikan kelas 

5. Guru menyiapkan media pembelajaran  

b) Awal Pembelajaran 

1. Apersepsi 

Guru bertanya kepada siswa “anak-anak taukah 

kalian mengenai bencana gempa bumi di daerah 

Yogyakarta dan sekitarnya”? 

2. Guru menginformasikan mengenai materi yang akan 

dipelajari yaitu peritiwa alam yang tidak dapat 

dicegah. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

10 menit 
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memberikan motivasi kepada siswa. 

Inti 

1. Guru  menayangkan video mengenai bencana alam 

(eksplorasi) 

2. Guru dan siswa bertanya jawab tentang peristiwa 

alam gempa bumi yang pernah terjadi di Indonesia 

(eksplorasi) 

3. Guru menjelaskan pengertian gempa bumi 

(eksplorasi) 

4. Siswa membaca materi yang telah ditentukan oleh 

guru (gempa bumi)  

5. Guru dan siswa bertanya jawab mengenai jenis-

jenis gempa bumi (eksplorasi) 

6. Guru dan siswa bertanya jawab tentang dampak 

gempa bumi (eksplorasi) 

7. Guru menjelaskan mengenai usaha yang dilakukan 

untuk mengantisipasi terjadinya gempa bumi 

(eksplorasi) 

8. Siswa bertanya jawab mengenai materi yang telah 

disampaikan (eksplorasi) 

9. Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok, tiap 

kelompok terdiri dari 4-5 siswa (elaborasi) 

10. Guru memberikan Lembar Kerja Kelompok. 

11. Siswa berdiskusi secara berkelompok (elaborasi) 

12. Setiap kelompok mewakilkan 1 orang maju ke 

depan kelas untuk membacakan hasil diskusi 

kelompoknya (elaborasi) 

13. Kelompok lain menanggapi dan dibahas bersama 

guru (konfirmasi) 

14. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang 

materi yang belum dipahami. 

15. Guru memberikan penguatan terhadap siswa. 

(konfirmasi) 

45 menit 
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Penutup 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari 

2. Siswa mengerjakan evaluasi akhir yang diberikan 

guru. (untuk mengetahui hasil ketercapaian materi) 

3. Guru memberi tindak lanjut 

4. Guru memotivasi siswa untuk lebih aktif dan giat 

belajar. 

5. Guru mengkonfirmasi materi untuk pertemuan 

selanjutnya. 

6. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

15 menit 

 

I. Media dan Sumber Belajar 

Media  :  video bencana alam, gambar peristiwa alam (gempa 

bumi)  

Sumber belajar     :       - Silabus Ilmu Pengetahuan Alam Kelas V SD. 

a.  Buku BSE:  

 Azmiyawati, Choiril dkk. 2008. IPA 5 Saling 

Temas untuk kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Depdiknas 

 Sulistyanto, Heri dan Wiyono. 2008. Ilmu 

Pengetahuan Alam Untuk SD dan MI kelas V. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas 

 

J. Penilaian 

 Prosedur penilaian : penilaian proses dan akhir 

Penilaian Proses  : observasi pada saat pembelajaran 

Penilaian Akhir : Soal evaluasi 

 Teknik penilaian : non tes dan tes 

 Jenis penilaian : observasi dan tes tertulis 

 Bentuk penilaian : pengamatan dan pilihan ganda 
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 Skor penilaian  : Pilihan ganda : 1 

 Jumlah skor maksimal : 5 

                                           Isian singkat : 2 

                                           Skor maksimal : 10 

Nilai Akhir : 
                         

 
 x 100 

 

          Semarang,  4 Mei 2016 

Mengetahui, 

Guru Kelas VA       Praktikan 

 

 

 

Karyanto Nugroho, S.Pd     Fatika Desi Anggraeni 
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Lampiran 1 

Materi Ajar 

1. Gempa Bumi 

Gempa dibedakan menjadi tiga, yaitu gempa vulkanik, runtuhan, dan 

tektonik. Gempa yang paling hebat yaitu gempa tektonik. Gempa tektonik, 

adalah gempa yang terjadi karena adanya pergeseran kerak bumi. Sebagian 

besar gempa tektonik terjadi ketika dua lempeng saling bergesekan. Gempa 

bumi ini dapat mengakibatkan pohon-pohon tumbang, bangunan runtuh, 

tanah terbelah, dan makhluk hidup termasuk manusia menjadi korban.  

Gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya letusan gunung 

berapi.  Gempa runtuhan adalah gempa yang terjadi karena adanya longsoran 

gua yang runtuh.  

Gempa bumi mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. Kekuatan 

gempa diukur menggunakan satuan skala Richter. Alat untuk mengukur 

gempa yaitu seismograf. Terjadinya gempa tektonik dimulai dari sebuah 

tempat yang disebut pusat gempa. Pusat gempa dapat berada di daratan atau 

lautan. Pusat gempa yang berada di lautan dapat menyebabkan gempa bumi 

di bawah laut. Gempa seperti ini bisa menyebabkan gelombang hebat yang 

disebut tsunami. Gelombang itu bergerak menuju pantai dengan kecepatan 

sangat tinggi dan kekuatannya sangat besar. Kecepatannya dapat mencapai 

1.000 km per jam. Ketika mencapai pantai, gelombang tersebut naik sehingga 

membentuk dinding raksasa. Tinggi gelombang laut normal antara 1–2 meter. 

Namun, saat tsunami tinggi gelombang laut dapat mencapai 30–50 meter. 

Gelombang ini akan bergerak cepat menuju daratan dan merusak segala 

sesuatu yang dilaluinya. 
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Lampiran 2 

Media Pembelajaran 

1. Video mengenai Bencana Alam 

2. Gambar peristiwa alam  

 

 

     

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-F8EcRY1gbEc/VeO2HJBpJMI/AAAAAAAABtE/ifHFpJ7GjkM/s1600/gempa+bumi.png
http://2.bp.blogspot.com/-F8EcRY1gbEc/VeO2HJBpJMI/AAAAAAAABtE/ifHFpJ7GjkM/s1600/gempa+bumi.png
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Lampiran 3 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

 

 

 

Kerjakan soal di bawah ini! 

 

1. Ada 3 jenis gempa. Sebutkan dan jelaskan! 

a. ……………………… 

b. ……………………… 

c. ……………………… 

2. Sebutkan tiga usaha yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya 

gempa bumi!  

a. ……………………… 

b. ……………………… 

c. ……………………… 

3. Sebutkan minimal tiga akibat yang ditimbulkan gempa bumi! 

Gempa bumi dapat mengakibatkan/menimbulkan: 

a. ……………………… 

b. ……………………… 

c. ……………………… 

4. Sebutkan alat untuk mengetahui kekuatan gempa! 

Alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa adalah......................... 

dengan satuan .............................. 

 

Nama : 1.   4. 

 2.  5. 

3.   
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Lampiran 4 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

 Satuan Pendidikan : SD     Kelas/Semester : V/2 

 Mata Pelajaran  : IPA    Materi Pokok   : Peristiwa Alam 

 

Standar Kompetensi: 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal Ranah Kognitif Nomor Soal 

7.6 Mengidentifikasi peristiwa 

alam yang terjadi di 

Indonesia dan dampaknya 

bagi makhluk hidup dan 

lingkungannya.  

 

1. Mengelompokkan peristiwa alam 

berdasarkan peristiwa yang tidak 

dapat dicegah 

Isian Singkat C2 4 

2. Menjelaskan pengertian gempa 

bumi 

Isian Singkat C1 1 

3. Menentukan alat ukur dan satuan 

gempa bumi. 

Pilihan Ganda 

Isiann Singkat 

 

C3 2 

2 

4. Menyebutkan jenis gempa bumi Pilihan Ganda 

Isian Singkat 

C1 1,3 

3,5 
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5. Menyebutkan dampak terjadinya 

gempa bumi 

Pilihan Ganda 

 

C1 4 

6. Mengidentifikasi upaya untuk 

mengurangi potensi terjadinya 

gempa bumi 

Pilihan Ganda 

 

C1 5 
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SOAL EVALUASI 

 

I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling 

benar ! 

1. Gempa bumi yang disebabkan adanya pergeseran kerak bumi disebut 

gempa.... 

a. tektonik c.  runtuhan 

b. vulkanik d.  hipotonik 

2. Satuan getaran gempa yaitu skala.... 

a. richter c.  angka 

b. likert d. verbal 

3. Berikut ini yang merupakan jenis gempa yaitu.... 

a. mekanik c.  hipotonik 

b. hidroponik         d.  vulkanik 

4. Dampak dari gempa bumi diantaranya sebagai berikut, kecuali.... 

a. rusaknya bangunan       c.  korban jiwa 

b. terkena penyakit kulit               d.  hujan batu dan abu 

5. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Membangun rumah dengan konstruksi tahan gempa 

2) Pemasangan alat deteksi tsunami dini di lepas perairan 

3) Bersembunyi di bawah meja 

4) Penanaman hutan bakau di tepi pantai untuk meredam gelombang yang 

datang 

 Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk cara menghindari tsunami 

ditunjukkan pada nomor.... 

a. 1 dan 2                        c.  1 dan 3 

b. 2 dan 4                  d.  3 dan 4 
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II. Jawablah pertanyaan di bawah ini ! 

1. Gempa bumi yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan terjadinya 

gelombang air laut yang sangat besar. Gelombang air laut ini sering 

disebut... 

2. Alat yang digunakan untuk mengukur gempa bumi adalah.... 

3. Gempa bumi yang disebabkan oleh adanya letusan gunung berapi disebut.... 

4. Gempa bumi merupakan salah satu peristiwa alam yang.... dicegah. 

5. Gempa yang terjadi karena adanya longsoran gua yang runtuh.  

 

KUNCI JAWABAN  

I. 

1. A 

2. A 

3. D 

4. B 

5. C 

 

II. 

1. Tsunami 

2. Seismograf 

3. Vulkanik 

4. Tidak dapat dicegah 

5. Tektonik 

 

 

 

 

Pedoman penilaian : Pilihan ganda : 1 

          Jumlah skor maksimal : 5 

                 Isian singkat : 2 

                  Skor maksimal : 10 

Nilai Akhir : 
                         

 
 x 100 
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LAMPIRAN 3.7. KISI-KISI SOAL UJI COBA 

Kisi-kisi Soal Tes Uji Coba Mata Pelajaran IPA  

Satuan Pendidikan : SD              

Mata Pelajaran  : IPA   

Kelas/Semester   : V/2   

Materi Pokok   : Peristiwa Alam 

Standar Kompetensi: 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal Ranah Kognitif Nomor Soal 

a. Mengidentifikasi peristiwa 

alam yang terjadi di 

Indonesia dan dampaknya 

bagi makhluk hidup dan 

lingkungan. 

 

1 Mengelompokkan peristiwa alam 

yang terjadi karena kelalaian 

manusia. 

Pilihan 

Ganda 

 

C3 1 

22 

 

2 Menyebutkan peristiwa alam yang 

terjadi karena faktor alam. 

Pilihan 

Ganda 

 

C1 2 

23 

3 Menguraikan penyebab terjadi-nya 

banjir. 

Pilihan 

Ganda 

 

C2 3 

25 

43 

4 Mengidentifikasi dampak dari 

peristiwa banjir. 

Pilihan 

Ganda 

C2 4 

26 
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5 Menyebutkan cara mencegah banjir. Pilihan 

Ganda 

 

C1 5 

27 

29 

6 Menganalisis dampak yang 

ditimbulkan berdasarkan gambar 

yang disajikan. 

Pilihan 

Ganda 

 

C4 6 

28 

7 Mengelompokkan peristiwa alam 

yang terjadi akibat gunung meletus. 

Pilihan 

Ganda 

 

C3 7 

32 

8 Mengidentifikasi tanda-tanda 

gunung berapi yang akan meletus 

Pilihan 

Ganda 

C2 30 

9 Menguraikan dampak positif dan 

negatif terjadinya gunung meletus. 

Pilihan 

Ganda 

 

C2 8 

33 

34 

10 Menyebutkan material yang 

dikeluarkan saat gunung meletus. 

Pilihan 

Ganda 

 

C1 9 

31 

36 

11 Menguraikan penyebab terja-dinya 

tanah longsor. 

Pilihan 

Ganda 

 

C2 10 

39 
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12 Menjelaskan dampak dari peristiwa 

tanah longsor. 

Pilihan 

Ganda 

C1 11 

41 

13 Menentukan daerah yang rawan 

terjadi bencana tanah longsor 

Pilihan 

Ganda 

 

C3 12 

14 Menjelaskan usaha untuk mencegah 

tanah longsor.  

Pilihan 

Ganda 

C1 13 

44 

15 Mengidentifikasi dampak dari angin 

puting beliung. 

Pilihan 

Ganda 

C2 14 

45 

16 Menentukan alat untuk mengukur 

kecepatan angin 

Pilihan 

Ganda 

C3 37 

17 Menjelaskan pengertian angin 

puting beliung 

Pilihan 

Ganda 

C1 38 

18 Menyebutkan alat untuk mengukur 

kekuatan gempa. 

Pilihan 

Ganda 

 

C1 15 

46 

19 Mengidentifikasi salah satu jenis 

gempa menurut penyebabnya. 

Pilihan 

Ganda 

 

C2 16 

47 

 

20 Menyebutkan jenis gempa. Pilihan C1 17 
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Ganda 

 

48 

21 Mengelompokkan usaha untuk 

mencegah terjadinya gempa. 

Pilihan 

Ganda 

 

C4 18 

49 

22 Mengidentifikasi penyebab 

terjadinya tsunami. 

Pilihan 

Ganda 

 

C2 19 

24 

42 

23 Mengelompokkan  dampak 

terjadinya tsunami. 

 Pilihan 

Ganda 

 

C2 20 

39 

24 Mengidentifikasi upaya men-cegah 

terjadinya tsunami. 

Pilihan 

Ganda 

 

C2 21 

40 

25 Menyebutkan daerah yang pernah 

terjadi bencana tsunami 

Pilihan 

Ganda 

 

C1 50 

Jumlah Soal 
50 

100% 
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LAMPIRAN 3.8. SOAL UJI COBA 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V/2 

Waktu  : 60 menit 

 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang 

paling benar ! 

1. Perhatikan contoh peristiwa alam di bawah ini ! 

1) banjir 

2) gempa bumi 

3) tanah longsor 

4) gunung meletus 

Dari contoh peristiwa alam di atas, peristiwa alam yang terjadi karena 

kelalaian manusia yaitu pada nomor.... 

a. 1 dan 2    

b. 2 dan 3   

c. 1 dan 3    

d. 3 dan 4 

2. Peristiwa alam yang terjadi karena faktor alam yaitu .... 

a. tanah longsor dan tsunami  c. tanah longsor dan banjir 

b. gunung meletus dan banjir  d. gempa bumi dan tsunami 

3. Salah satu penyebab terjadinya banjir, kecuali.... 

a. penggundulan hutan secara liar 

b. letusan gunung berapi di bawah laut 

c. pembuangan sampah di sungai 

d. curah hujan yang sangat tinggi 

4. Dampak yang ditimbulkan adanya peristiwa banjir yaitu .... 

a. masyarakat terkena penyakit diare dan penyakit kulit 

b. rumah-rumah warga tertimbun oleh tanah 

c. timbulnya banjir lahar dingin 

d. runtuhnya bangunan dan banyak pohon yang tumbang 

5. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir yaitu .... 

a. mendirikan villa   c. penebangan liar 

b. reboisasi     d. membuang sampah sembarangan 
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6. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

Dampak apa yang dapat ditimbulkan 

dari gambar di samping ? 

a. tanah longsor 

b. tsunami 

c. gempa bumi 

d. gunung meletus 

 

7. Perhatikan contoh peristiwa alam di bawah ini ! 

1) Tanah Longsor 

2) Tsunami 

3) Angin puting beliung 

4) Gempa Bumi 

Dari contoh peristiwa alam di atas, peristiwa alam yang bukan terjadi 

akibat gunung meletus yaitu pada nomor.... 

a. 1 dan 4    

b. 2 dan 3  

c. 2 dan 4 

d. 1 dan 3 

8. Di bawah ini yang merupakan dampak positif terjadinya gunung meletus 

yaitu .... 

a. menghancurkan rumah-rumah warga 

b. menyuburkan tanah 

c. menyebabkan gangguan pernafasan 

d. menimbulkan diare dan penyakit kulit 

9. Material yang dikeluarkan saat gunung meletus, kecuali .... 

a. emas      

b. pasir 

c. batu     

d. abu vulkanik 

10. Di bawah ini yang merupakan penyebab terjadinya tanah longsor yaitu.... 

a. tekanan dari dalam perut bumi 

b. penebangan pohon secara liar di sekitar lereng 

c. membuang sampah sembarangan 

d. pergerakan udara yang sangat kencang 
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11. Berikut ini yang termasuk akibat terjadinya tanah longsor antara lain .... 

a. terjadinya banjir lahar dingin 

b. timbulnya penyakit kulit 

c. rumah penduduk tertimbun tanah 

d. terganggunya jalur penerbangan  

12. Di bawah ini daerah yang rawan terjadi bencana tanah longsor yaitu... 

a. perkotaan    

b. perbukitan 

c. pesisir pantai   

d. pedesaan 

13. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tanah longsor, 

kecuali.... 

a. terasering 

b. penghijauan 

c. reboisasi 

d. taman kota 

14. Perhatikan pernyataan di bawah ini ! 

1)  Mengganggu pernapasan 

2)  Merobohkan pohon-pohon 

3)  Merusak rumah-rumah 

4)  Menyebabkan penyakit kulit 

Dari peryataan di atas, yang merupakan dampak angin puting beliung yaitu 

nomor.... 

a. 1 dan 3   

b. 2 dan 3 

c. 2 dan 4  

d. 1 dan 4 

15. Alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa disebut .... 

a. anemometer    

b. barometer   

c. hidrograf    

d. seismograf 

16. Gempa tektonik disebabkan oleh adanya .... 

a. pergeseran kerak bumi 

b. tsunami 

c. gunung meletus 

d. tanah yang runtuh 

17. Berikut ini yang tidak termasuk jenis gempa yaitu .... 

a. vulkanik  

b. hidroponik  

c. runtuhan  

d. tektonik 

18. Perhatikan pernyataan berikut ini! 

1) Memasang alat pendeteksi tsunami  
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2) Membangun rumah dengan konstruksi tahan gempa 

3) Berlindung di bawah meja 

4) Menanam bakau di tepi pantai 

Dari pernyataan di atas, manakah yang merupakan usaha mengantisipasi 

terjadinya gempa bumi? 

a. 1 dan 2     

b. 2 dan 4  

c. 1 dan 3     

d. 2 dan 3 

19. Di bawah ini yang merupakan penyebab bencana tsunami yaitu.... 

a. banjir dalam laut   

b. badai dalam laut   

c. gempa dalam laut   

d. angin dalam laut 

20. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Membuat pemandangan menjadi indah 

2) Merusak bangunan dan infrastuktur jalan 

3) Melimpahnya air bersih 

4) Jatuhnya korban jiwa 

Dari pernyataan di atas, yang bukan merupakan dampak tsunami yaitu 

nomor.... 

a. 1 dan 2     

b. 2 dan 3   

c. 1 dan 3   

d. 1 dan 4 

21. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Pemasangan alat deteksi tsunami dini di lepas perairan 

2) Membangun rumah dengan konstruksi tahan gempa 

3) Penanaman hutan bakau di tepi pantai  

4) Bersembunyi di bawah meja 

Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk upaya untuk mengurangi 

dampak terjadinya tsunami ditunjukkan oleh nomor.... 

a. 2 dan 3   

b. 1 dan 4  

c. 2 dan 4 

d. 1 dan 3 

22. Perhatikan contoh peristiwa alam di bawah ini ! 

1) Banjir 

2) Gunung meletus 
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3) Tanah longsor 

4) Tsunami 

Dari contoh peristiwa alam di atas, peristiwa alam yang tidak terjadi 

karena kelalaian manusia yaitu pada nomor.... 

a. 1 dan 2    

b. 2 dan 3    

c. 1 dan 3 

d. 2 dan 4 

23. Peristiwa alam yang terjadi karena faktor alam, kecuali .... 

a. gempa bumi    

b. tsunami     

c. tanah longsor    

d. angin puting beliung 

24. Gempa bumi yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan 

terjadinya gelombang air laut yang sangat besar. Gelombang air laut ini 

sering disebut .... 

a. episentrum  

b. tsunami 

c. vulkanik 

d. tektonik 

25. Salah satu penyebab terjadinya banjir yaitu .... 

a. letusan gunung berapi di bawah laut 

b. curah hujan yang sangat tinggi 

c. tekanan dari dalam perut bumi 

d. pergerakan udara yang sangat kencang 

26. Dampak yang ditimbulkan adanya peristiwa banjir, kecuali .... 

a. masyarakat terkena penyakit diare dan penyakit kulit 

b. rumah dan area sawah menjadi rusak 

c. terhambatnya transportasi darat 

d. timbulnya banjir lahar dingin 

27. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir, kecuali .... 

a. tebang pilih     c. reboisasi 

b. membuang sampah pada tempatnya  d. mendirikan villa  

28. Perhatikan gambar di bawah ini! 

Tindakan pada gambar di atas akan 

menyebabkan terjadinya bencana.... 

a. tanah longsor  c. banjir 

b. tsunami   d. gempa bumi 
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29. Upaya untuk mencegah banjir yaitu memperbaiki sistem drainase. Yang 

dimaksud sistem drainase  adalah.... 

a. sistem pembuangan limbah 

b. sistem penampungan air 

c. sistem pembagian air 

d. sistem penyaluran air 

30. Berikut ini merupakan tanda-tanda gunung berapi yang akan meletus, 

kecuali ....  

a. suhu di sekitar gunung naik. 

b. mata air menjadi kering 

c. binatang di sekitar gunung bermigrasi 

d. udara di sekitar gunung sejuk 

31. Cairan panas yang dikeluarkan gunung api saat meletus disebut .... 

a. magma  

b. vulkanik  

c. lava 

d. kawa

32. Perhatikan contoh peristiwa alam di bawah ini ! 

1) Tanah Longsor 

2) Tsunami 

3) Banjir 

4) Angin puting beliung 

Dari contoh peristiwa alam di atas, peristiwa alam yang terjadi akibat 

gunung meletus yaitu pada nomor.... 

a. 1      

b. 2   

c. 3    

d. 4 

33. Di bawah ini yang merupakan dampak negatif terjadinya gunung meletus 

yaitu.... 

a. tumbuhan dan hewan mati terbakar 

b. merusak pemukiman warga 

c. menyuburkan tanah 

d. menyebabkan berbagai penyakit kulit 

34. Dampak positif dari gunung yang meletus adalah adanya....  

a. abu vulkanik b. awan panas 
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c. aliran lava d. suara yang keras 

35. Gempa yang terjadi akibat runtuhnya tanah di dalam goa disebut .... 

a. vulkanik  

b. hidroponik  

c. runtuhan   

d. tektonik 

36. Material yang dikeluarkan saat gunung meletus yaitu.... 

a. emas      

b. perak    

c. pasir    

d. tembaga 

37. Knot adalah satuan untuk mengukur.... 

a. kecepatan angin   

b. kecepatan gempa   

c. kekuatan angin   

d. kekuatan gempa 

38. Angin kencang yang bergerak memutar disebut angin .... 

a. puting beliung   

b. darat    

c. laut  

d. topan 

39. Di bawah ini yang merupakan penyebab terjadinya bencana tanah longsor 

yaitu.... 

a. gempa bumi   

b. tsunami    

c. gunung berapi 

d. hujan deras 

40. Salah satu cara menghadapi tsunami adalah ....  

a.  menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi 

b.  menerapkan aturan standar bangunan 

c.  menyelamatkan diri di bawah meja 

d. mengadakan penghijauan di hulu sungai 

41. Berikut ini yang termasuk akibat terjadinya tanah longsor, kecuali.... 

a. rumah penduduk tertimbun tanah 

b. pohon-pohon tumbang 

c. rusaknya rumah warga 

d. terganggunya jalur penerbangan  

42. Bencana alam tsunami bisa disebabkan adanya  .... 

a. gempa bumi  

b. kebakaran hutan  

c. banjir 

d. tanah longsor 

43. Salah satu peristiwa alam yang terjadi akibat penggundulan hutan adalah 

....  
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a. gempa bumi   

b. angin topan   

c. gunung meletus 

d. banjir 

44. Terasering dilakukan untuk mencegah terjadinya.... 

a. banjir  

b. tsunami  

c. tanah longsor 

d. gempa bumi 

45. Perhatikan pernyataan di bawah ini ! 

1) Mengganggu pernapasan 

2) Merobohkan pohon-pohon 

3) Merusak rumah-rumah 

4) Menyebabkan penyakit kulit 

Dari peryataan di atas, yang bukan merupakan dampak angin puting 

beliung yaitu nomor.... 

a. 1 dan 2   

b. 2 dan 3 

c. 2 dan 4  

d. 1 dan 4 

46. Satuan untuk mengukur kekuatan gempa yaitu skala.... 

a. likert  

b. richter  

c. verbal 

d. angka 

47. Gempa vulkanik disebabkan oleh adanya .... 

a. tsunami 

b. pergeseran kerak bumi 

c. tanah yang runtuh 

d. gunung meletus 

48. Berikut ini yang termasuk jenis gempa yaitu .... 

a. longsoran  

b. runtuhan 

c. hidroponik  

d. mekanik 

49. Perhatikan pernyataan berikut ini! 

1) Membangun rumah dengan konstruksi tahan gempa 

2) Memasang alat pendeteksi tsunami  

3) Menanam bakau di tepi pantai 

4) Berlindung di bawah meja 

Dari pernyataan di atas, manakah yang bukan merupakan usaha 

mengantisipasi terjadinya gempa bumi? 

a. 1 dan 2    

b. 2 dan 3  

c. 1 dan 4    

d. 2 dan 4 
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50. Salah satu daerah di Indonesia yang pernah terjadi bencana tsunami 

yaitu.... 

a. Ambon    

b. Gorontalo    

c. Aceh 

d. Maluku 

 

II. Jawablah pertanyaan di bawah ini! 

51. Sebutkan 2 peristiwa alam yang dapat dicegah! 

52. Sebutkan 4 peristiwa alam yang tidak dapat dicegah! 

53. Sebutkan 3 penyebab terjadinya tanah longsor! 

54. Sebutkan 3 dampak terjadinya banjir!  

55. Sebutkan 3 dampak terjadinya tsunami! 

56. Sebutkan 4 tanda-tanda gunung berapi yang akan meletus ! 

57. Sebutkan 3 jenis gempa beserta penyebabnya ! 

58. Sebutkan 3 usaha yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya 

gempa bumi! 

59. Sebutkan 4 material yang dikeluarkan saat gunung meletus ! 

60. Sebutkan 3 dampak terjadinya angin puting beliung ! 
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KUNCI JAWABAN 

1. C   26. D   

2. D   27. D 

3. B   28. C 

4. A   29. D     

5. B   30. D    

6. A   31.C 

7. D   32.B   

8. B   33.A 

9. A   34.A     

10. B   35.C  

11. C   36.C   

12. B   37.A   

13. D   38.A   

14. B   39.D   

15. D   40.A   

16. A   41.D   

17. B   42.A   

18. D   43.D   

19. C   44.C   

20. C   45.B   

21. D   46.B 

22. D   47.D 

23. C   48.B 

24. B   49.B 

25. B   50.C 

 

51. banjir dan tanah longsor 

52. angin puting beliung, tsunami, tanah longsor, gunung meletus 

53. reboisasi, tebang pillih, tidak melakukan pembakaran hutan, 

membuang sampah pada tempatnya, membuat saluran air. 

54. a. Rumah-rumah rusak karena tergenang air 
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b. Ribuan hektar sawah yang ditanami padi rusak 

c. Jalan-jalan terputus tidak bisa dilewati.  

d. Terancam berbagai penyakit seperti diare, kolera, dan penyakit-

penyakit kulit 

 55. a. Merusak bangunan dan infrastuktur jalan 

b. Berkurangnya air bersih 

c. Jatuhnya korban jiwa 

56.  a. Suhu di sekitar gunung naik. 

b. Mata air menjadi kering 

c. Sering mengeluarkan suara gemuruh di dalam tanah 

d. Terjadinya gempa dengan kekuatan kecil hingga sedang 

e. Tumbuhan di sekitar gunung layu 

f. Binatang di sekitar gunung bermigrasi 

57.  Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena adanya pergeseran 

kerak bumi. Gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena 

adanya letusan gunung berapi.  Gempa runtuhan adalah gempa yang 

terjadi karena adanya longsoran gua yang runtuh.  

58. a. Membangun rumah dengan konstruksi tahan gempa 

b. Memasang alat pendeteksi gempa bumi 

c. Berlindung di bawah meja 

59. debu, abu vulkanik, lava, pasir, batu. 

60.  a. Merobohkan pohon-pohon 

b. Merusak rumah-rumah 

   c. Rumah-rumah warga tertimpa pohon 
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LAMPIRAN 3.9. UJI VALIDITAS, DAYA BEDA, TINGKAT KESUKARAN, DAN RELIABILITAS  SOAL UJI COBA PIIHAN 

GANDA 

No. Nama 
Butir Soal     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 KL – 001 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

2 KL – 002 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

3 KL – 003 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

4 KL – 004 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

5 KL – 005 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

6 KL – 006 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 

7 KL – 007 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 KL – 008 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 KL – 009 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

10 KL – 010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

11 KL – 011 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

12 KL – 012 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

13 KL – 013 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

14 KL – 014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 KL – 015 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

16 KL – 016 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

17 KL – 017 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 

18 KL – 018 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

19 KL – 019 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

20 KL – 020 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 

21 KL – 021 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

22 KL – 022 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 
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23 KL – 023 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

24 KL – 024 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

25 KL – 025 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 

26 KL – 026 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 

1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 

1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 

1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 

1 0 1 0 1 0 0 0 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 1 0 1 1 1 1 0 1 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 
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1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 

1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 

0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 35 36 37 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 

1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 

1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 

1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 

1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 

1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 



 

 

228 
 

 
 

1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 

1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 

1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 

1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 

 

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Jumlah 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 46 

1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 30 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 39 

1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 33 

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 35 

1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 38 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 43 

1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 34 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 32 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 42 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 42 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 38 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 
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1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 21 

1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 22 

1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 18 

1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 30 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 35 

1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 31 

1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 30 

0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 32 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 38 

1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 21 
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LAMPIRAN 3.9. UJI VALIDITAS, DAYA BEDA, TINGKAT KESUKARAN, RELIABILITAS SOAL UJI COBA URAIAN 

 

No. Nama 

Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Skor 

Total 

1 KL – 001 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

2 KL – 002 5 4 2 0 0 0 5 0 2 0 18 

3 KL – 003 5 3 4 5 5 5 4 4 5 4 44 

4 KL – 004 5 5 2 5 4 4 5 2 4 4 40 

5 KL – 005 5 5 5 5 5 0 5 0 5 0 35 

6 KL – 006 5 5 5 0 2 0 0 2 5 2 26 

7 KL – 007 5 5 5 4 2 0 5 5 5 4 40 

8 KL – 008 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 46 

9 KL – 009 5 4 2 5 2 5 5 4 4 5 41 

10 KL – 010 5 5 4 4 4 2 2 2 4 2 34 

11 KL – 011 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 47 

12 KL – 012 5 5 4 5 5 4 3 5 5 4 45 

13 KL – 013 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 46 

14 KL – 014 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 46 

15 KL – 015 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 47 

16 KL – 016 5 5 4 0 4 4 5 2 5 5 39 
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17 KL – 017 3 3 2 2 0 0 0 0 0 2 12 

18 KL – 018 3 5 2 0 4 2 5 0 3 0 24 

19 KL – 019 5 5 2 0 0 0 0 0 3 0 15 

20 KL – 020 3 5 4 5 4 2 4 5 4 5 41 

21 KL – 021 5 5 5 5 2 0 3 0 3 0 28 

22 KL – 022 5 3 4 4 4 1 5 5 4 5 40 

23 KL – 023 5 4 4 4 3 2 4 4 4 4 38 

24 KL – 024 5 5 4 5 3 1 5 4 4 4 40 

25 KL – 025 5 5 4 4 4 5 5 0 5 2 39 

26 KL – 026 0 5 3 0 0 0 0 0 3 0 11 
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REKAPITULASI HASIL UJI VALIDITAS,  

DAYA BEDA, TINGKAT KESUKARAN, DAN RELIABILATAS 

SOAL UJI COBA PILIHAN GANDA 

No. Soal Uji Validasi 
Uji Kesukaran Uji Beda Soal Uji Reliabilitas 

Nilai Uji Kriteria Nilai Uji Kriteria Nilai Uji Kriteria 

1 Valid 0.73076923 Mudah 0.23076923 Cukup 0.88 Tinggi 

2 Valid 0.8846 Mudah 0.2308 Cukup 
  

3 Valid 0.80769231 Mudah 0.23076923 Cukup 
  

4 Valid 0.8462 Mudah 0.3077 Cukup 
  

5 Tidak Valid 0.88461538 Mudah 0.07692308 Jelek 
  

6 Valid 0.8076923 Mudah 0.2307692 Cukup 
  

7 Valid 0.42307692 Sedang 0.23076923 Cukup 
  

8 Valid 0.5 Sedang 0.2308 Cukup 
  

9 Tidak Valid 0.6538462 Sedang 0.0769231 Jelek 
  

10 Valid 0.53846154 Sedang 0.46153846 Baik 
  

11 Tidak Valid 0.8461538 Mudah 0.1538462 Jelek 
  

12 Tidak Valid 0.6538462 Sedang 0.2307692 Cukup 
  

13 Valid 0.2692 Sukar 0.2308 Cukup 
  

14 Tidak Valid 0.8846154 Mudah -0.230769 Jelek 
  

15 Valid 0.7308 Mudah 0.2308 Cukup 
  

16 Valid 0.654 Sedang 0.231 Cukup 
  

17 Valid 0.808 Mudah 0.231 Cukup 
  

18 Valid 0.2692 Sukar 0.2308 Cukup 
  

19 Valid 0.6923 Sedang 0.3077 Cukup 
  

20 Valid 0.7692 Mudah 0.3077 Cukup 
  

21 Valid 0.5769 Sedang 0.2308 Cukup 
  

22 Tidak Valid 0.6538462 Sedang 0.0769231 Jelek 
  

23 Tidak Valid 0.807692308 Mudah 0.230769231 Cukup 
  

24 Valid 0.8077 Mudah 0.2308 Cukup 
  

25 Tidak Valid 0.96153846 Mudah -0.0769231 Jelek 
  

26 Valid 0.57692 Sedang 0.23077 Cukup 
  

27 Valid 0.69231 Sedang 0.30769 Cukup 
  

28 Tidak Valid 0.9231 Mudah 0.1538 Jelek 
  

29 Tidak Valid 0.3076923 Sedang -0.307692 Jelek 
  

30 Valid 0.3077 Sukar 0.3077 Cukup 
  

31 Valid 0.6923 Sedang 0.3077 Cukup 
  

32 Tidak Valid 0.65384615 Sedang -0.0769231 Jelek 
  

33 Valid 0.2692 Sukar 0.3846 Cukup 
  

34 Tidak Valid 0.7307692 Mudah 0.2307692 Cukup 
  

35 Tidak Valid 0.9615385 Mudah 0.0769231 Jelek 
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36 Valid 0.6154 Sedang 0.4615 Baik 
  

37 Tidak Valid 0.846153846 Mudah 0.153846154 Jelek 
  

38 Tidak Valid 0.9615385 Mudah 0.0769231 Jelek 
  

39 Tidak Valid 0.8076923 Mudah -0.0769231 Jelek 
  

40 Tidak Valid 0.6923077 Sedang -0.153846 Jelek 
  

41 Valid 0.7692 Mudah 0.3077 Cukup 
  

42 Valid 0.731 Mudah 0.231 Cukup 
  

43 Tidak Valid 0.9230769 Mudah 0.1538462 Jelek 
  

44 Valid 0.731 Mudah 0.231 Cukup 
  

45 Valid 0.577 Sedang 0.231 Cukup 
  

46 Tidak Valid 0.9230769 Mudah -0.1538462 Jelek 
  

47 Tidak Valid 0.84615385 Mudah -0.15384615 Jelek 
  

48 Valid 0.576923 Sedang 0.230769 Cukup 
  

49 Valid 0.269 Sukar 0.231 Cukup 
  

50 Tidak Valid 0.8846154 Mudah 0.0769231 Jelek 
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REKAPITULASI HASIL UJI VALIDITAS, DAYA BEDA, TINGKAT 

KESUKARAN, DAN RELIABILITAS SOAL UJI COBA URAIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 

Soal 
Uji Validasi 

Uji Kesukaran Uji Beda Soal Uji Reliabilitas 

Nilai Uji Kriteria Nilai Uji Kriteria Nilai Uji Kriteria 

1 Valid 0.9153846 Mudah 0.8461538 Baik Sekali 0,88 Tinggi 

2 Tidak Valid 0.923077 Mudah 0.153846 Jelek 

3 Valid 0.776923 Mudah 0.384615 Cukup 

4 Valid 0.707692 Mudah 1.076923 Jelek 

5 Valid 0.64615385 Sedang 0.92307692 Baik Sekali 

6 Valid 0.4769231 Sedang 0.7692308 Baik Sekali 

7 Valid 0.761538 Mudah 0.692308 Baik 

8 Valid 0.53846154 Sedang 0.92307692 Baik Sekali 

9 Valid 0.82307692 Mudah 0.84615385 Baik Sekali 

10 Valid 0.6 Sedang 0.461538 Baik 
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LAMPIRAN 3.10. SOAL PRETEST DAN POSTEST 

 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V/2 

Waktu  : 60 menit 

 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang 

paling benar ! 

1. Perhatikan contoh peristiwa alam di bawah ini ! 

1. banjir 

2. gempa bumi 

3. tanah longsor 

4. gunung meletus 

Dari contoh peristiwa alam di atas, peristiwa alam yang terjadi karena 

kelalaian manusia yaitu pada nomor.... 

a. 1 dan 2    

b. 2 dan 3   

c. 1 dan 3    

d. 3 dan 4 

2. Peristiwa alam yang terjadi karena faktor alam yaitu .... 

a. tanah longsor dan tsunami  c. tanah longsor dan banjir 

b. gunung meletus dan banjir  d. gempa bumi dan tsunami 

3. Salah satu penyebab terjadinya banjir, kecuali.... 

a. penggundulan hutan secara liar 

b. letusan gunung berapi di bawah laut 

c. pembuangan sampah di sungai 

d. curah hujan yang sangat tinggi 

4. Dampak yang ditimbulkan adanya peristiwa banjir yaitu .... 

a. masyarakat terkena penyakit diare dan penyakit kulit 

b. rumah-rumah warga tertimbun oleh tanah 

c. timbulnya banjir lahar dingin 

d. runtuhnya bangunan dan banyak pohon yang tumbang 
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5. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

Dampak apa yang dapat ditimbulkan 

dari gambar di samping ? 

a. tanah longsor 

b. tsunami 

c. gempa bumi 

d. gunung meletus 

 

6. Perhatikan contoh peristiwa alam di bawah ini ! 

1. Tanah Longsor 

2. Tsunami 

3. Angin puting beliung 

4. Gempa Bumi 

Dari contoh peristiwa alam di atas, peristiwa alam yang bukan terjadi 

akibat gunung meletus yaitu pada nomor.... 

a. 1 dan 4    

b. 2 dan 3  

c. 2 dan 4 

d. 1 dan 3 

7. Di bawah ini yang merupakan penyebab terjadinya tanah longsor adalah 

.... 

a. tekanan dari dalam perut bumi 

b. penebangan pohon secara liar di sekitar lereng 

c. membuang sampah sembarangan 

d. pergerakan udara yang sangat kencang 

8. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tanah longsor 

adalah, kecuali .... 

a. Terasering 

b. penghijauan 

c. reboisasi 

d. taman kota 

9. Alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa disebut .... 

a. Anemometer 

b. barometer   

c. hidrograf    

d. seismograf 

10.  Gempa tektonik disebabkan oleh adanya .... 
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a. pergeseran kerak bumi 

b. tsunami 

c. gunung meletus 

d. tanah yang runtuh 

 

11. Perhatikan pernyataan berikut ini! 

1. Memasang alat pendeteksi tsunami  

2. Membangun rumah dengan konstruksi tahan gempa 

3. Berlindung di bawah meja 

4. Menanam bakau di tepi pantai 

Dari pernyataan di atas, manakah yang merupakan usaha mengantisipasi 

terjadinya gempa bumi? 

a. 1 dan 2     

b. 2 dan 4  

c. 1 dan 3     

d. 2 dan 3 

12. Di bawah ini yang merupakan penyebab bencana tsunami yaitu.... 

a.  banjir dalam laut   

b. badai dalam laut   

c. gempa dalam laut   

d. angin dalam laut 

13. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Membuat pemandangan menjadi indah 

2) Merusak bangunan dan infrastuktur jalan 

3) Melimpahnya air bersih 

4) Jatuhnya korban jiwa 

Dari pernyataan di atas, yang bukan merupakan dampak tsunami yaitu 

nomor.... 

a. 1 dan 2     

b. 2 dan 3   

c. 1 dan 3   

d. 1 dan 4 

14. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1)  Pemasangan alat deteksi tsunami dini di lepas perairan 

2) Membangun rumah dengan konstruksi tahan gempa 

3) Penanaman hutan bakau di tepi pantai  

4) Bersembunyi di bawah meja 

Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk upaya untuk mengurangi 

dampak terjadinya tsunami ditunjukkan oleh nomor.... 

a. 2 dan 3   b. 1 dan 4  
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c. 2 dan 4 d. 1 dan 3 

15. Gempa bumi yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan 

terjadinya gelombang air laut yang sangat besar. Gelombang air laut ini 

sering disebut .... 

a. episentrum  

b. tsunami 

c. vulkanik 

d. tektonik 

16. Dampak yang ditimbulkan adanya peristiwa banjir, kecuali .... 

a. masyarakat terkena penyakit diare dan penyakit kulit 

b. rumah dan area sawah menjadi rusak 

c. terhambatnya transportasi darat 

d. timbulnya banjir lahar dingin 

17. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir, kecuali .... 

a. tebang pilih     c. reboisasi 

b. membuang sampah pada tempatnya  d. mendirikan villa  

18. Berikut ini merupakan tanda-tanda gunung berapi yang akan meletus, 

kecuali ....  

a. suhu di sekitar gunung naik. 

b. mata air menjadi kering 

c. binatang di sekitar gunung bermigrasi 

d. udara di sekitar gunung sejuk 

19. Di bawah ini yang merupakan dampak negatif terjadinya gunung meletus 

yaitu.... 

a. tumbuhan dan hewan mati terbakar 

b. merusak pemukiman warga 

c. menyuburkan tanah 

d. menyebabkan berbagai penyakit kulit 

20. Material yang dikeluarkan saat gunung meletus yaitu.... 

a. emas      

b. perak    

c. pasir    

d. tembaga 

21. Berikut ini yang termasuk akibat terjadinya tanah longsor, kecuali.... 

a. rumah penduduk tertimbun tanah 

b. pohon-pohon tumbang 
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c. rusaknya rumah warga 

d. terganggunya jalur penerbangan  

22. Bencana alam tsunami bisa disebabkan adanya  .... 

a. gempa bumi  

b. kebakaran hutan  

c. banjir 

d. tanah longsor 

23. Perhatikan pernyataan di bawah ini ! 

1. Mengganggu pernapasan 

2. Merobohkan pohon-pohon 

3. Merusak rumah-rumah 

4. Menyebabkan penyakit kulit 

Dari peryataan di atas, yang bukan merupakan dampak angin puting 

beliung yaitu nomor.... 

a. 1 dan 2   

b. 2 dan 3 

c. 2 dan 4  

d. 1 dan 4 

24. Berikut ini yang termasuk jenis gempa yaitu .... 

a. longsoran  

b. runtuhan 

c. hidroponik  

d. mekanik 

25. Perhatikan pernyataan berikut ini! 

1. Membangun rumah dengan konstruksi tahan gempa 

2. Memasang alat pendeteksi tsunami  

3. Menanam bakau di tepi pantai 

4. Berlindung di bawah meja 

Dari pernyataan di atas, manakah yang bukan merupakan usaha 

mengantisipasi terjadinya gempa bumi? 

a. 1 dan 2    

b. 2 dan 3  

c. 1 dan 4    

d. 2 dan 4 

II. Jawablah pertanyaan di bawah ini! 

26. Sebutkan 2 peristiwa alam yang dapat dicegah! 

27. Sebutkan 3 dampak terjadinya tsunami! 

28. Sebutkan 4 tanda-tanda gunung berapi yang akan meletus ! 

29. Sebutkan 3 jenis gempa beserta penyebabnya ! 

30. Sebutkan 3 dampak terjadinya angin puting beliung ! 
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LAMPIRAN 3.11. DAFTAR NILAI PRETEST KELAS EKSPERIMEN 

                        Daftar Nilai Pretest Kelas eksperimen 

Siswa Kelas V B SDN Tambakaji 01 Tahun Ajaran 2015/2016 

 
No. Nama Siswa Nilai 

1 Khuyaemah 50 

2 Amanda Putri D.N. 56 

3 Muhamad Taufiq I. 54 

4 Feri Handoko 52 

5 Vishal Ravi Athailah 50 

6 Zidan Rahmatullah 48 

7 Ahmad Sofiyyullah 60 

8 Ardila Putri A. 58 

9 Armila Klarisa P. 56 

10 Denanda P. 68 

11 Denny Wahyu P. 64 

12 Destriaji S. 74 

13 Endy Maulana I. 60 

14 Fadhila Dinda S. 72 

15 Fatturrohman 60 

16 Kholifatun Jariyah 62 

17 Nabila Chairunisa 66 

18 Nourlita F.A. 76 

19 Nur Suci R. 70 

20 Pamungkas Adi P. 56 

21 Putri Widya O. 62 

22 Putra Agung K. 66 

23 Rafi Naganda 72 

24 Rangga Satria Y. 60 

25 Sadam Riski R. 48 

26 Safrian Beri R. 58 

27 Tanaya Widya P. 54 

28 Tri Wahyu G. R. 64 

29 Steven Mayto D. 58 
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LAMPIRAN 3.12. DAFTAR NILAI POSTTEST KELAS EKSPERIMEN 

Daftar Nilai Posttest Kelas eksperimen 

Siswa Kelas V B SDN Tambakaji 01 Tahun Ajaran 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Siswa Nilai 

1 Khuyaemah 64 

2 Amanda Putri D.N. 74 

3 Muhamad Taufiq I. 78 

4 Feri Handoko 64 

5 Vishal Ravi Athailah 70 

6 Zidan Rahmatullah 62 

7 Ahmad Sofiyyullah 76 

8 Ardila Putri A. 80 

9 Armila Klarisa P. 74 

10 Denanda P. 84 

11 Denny Wahyu P. 78 

12 Destriaji S. 92 

13 Endy Maulana I. 82 

14 Fadhila Dinda S. 86 

15 Fatturrohman 88 

16 Kholifatun Jariyah 84 

17 Nabila Chairunisa 82 

18 Nourlita F.A. 90 

19 Nur Suci R. 90 

20 Pamungkas Adi P. 70 

21 Putri Widya O. 80 

22 Putra Agung K. 76 

23 Rafi Naganda 84 

24 Rangga Satria Y. 84 

25 Sadam Riski R. 66 

26 Safrian Beri R. 84 

27 Tanaya Widya P. 78 

28 Tri Wahyu G. R. 76 

29 Steven Mayto D. 72 
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LAMPIRAN 3.13. DAFTAR NILAI PRETEST KELAS KONTROL 

Daftar Nilai Pretest Kelas Kontrol 

Siswa Kelas V A SDN Tambakaji 01 Tahun Ajaran 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Siswa Nilai 

1 Adi Satria Wibowo 40 

2 Muhammad Frendi A. P. 44 

3 Andika Ferda N. 56 

4 Andra Prakasa 48 

5 Muhammad Krisna Toh Jaya 50 

6 Wahyu Saputri 46 

7 Aditya Nugroho 58 

8 Ale Fani A. N. 60 

9 Arya Yustitia O. 54 

10 Ardiwa Dwi F. 58 

11 Bima Maulana P. 68 

12 Devan Syafiq I. 68 

13 Diantoro Nur S. 64 

14 Fitria Wulandari 62 

15 Hanum Sukama Z. 70 

16 Intan Diah P. 66 

17 Loved Aji M. 48 

18 Maulana Syahrul H. 68 

19 Maulana Alfriza N. 70 

20 Mendieta A.S. 60 

21 Muhammad Alvin A. 48 

22 Muhamad Nazar A. S. 56 

23 Narendra Reinald S. 70 

24 Nadia Bunga O. 66 

25 Rohmadini Arita A. 56 

26 Tegar Ramadan S. 58 

27 Yopi Mahesa P. 70 

28 Tias Kartika S. 72 

29 Zulfa Sakinata 58 

30 Bilal Adi P. 60 

31 Rafly Migi P. 60 

32 Rizal Febri A. N. 60 

33 Herna Sri Nova R. 46 
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LAMPIRAN 3.14. DAFTAR NILAI POSTTEST KELAS KONTROL 

Daftar Nilai Posttest Kelas Kontrol 

 Siswa Kelas V A SDN Tambakaji 01 Tahun Ajaran 2015/2016 

No. Nama Siswa Nilai 

1 Adi Satria Wibowo 50 

2 Muhammad Frendi A. P. 50 

3 Andika Ferda N. 60 

4 Andra Prakasa 52 

5 Muhammad Krisna Toh Jaya 56 

6 Wahyu Saputri 54 

7 Aditya Nugroho 64 

8 Ale Fani A. N. 72 

9 Arya Yustitia O. 62 

10 Ardiwa Dwi F. 68 

11 Bima Maulana P. 70 

12 Devan Syafiq I. 82 

13 Diantoro Nur S. 70 

14 Fitria Wulandari 70 

15 Hanum Sukama Z. 84 

16 Intan Diah P. 68 

17 Loved Aji M. 52 

18 Maulana Syahrul H. 72 

19 Maulana Alfriza N. 74 

20 Mendieta A.S. 64 

21 Muhammad Alvin A. 54 

22 Muhamad Nazar A. S. 60 

23 Narendra Reinald S. 72 

24 Nadia Bunga O. 70 

25 Rohmadini Arita A. 60 

26 Tegar Ramadan S. 60 

27 Yopi Mahesa P. 72 

28 Tias Kartika S. 76 

29 Zulfa Sakinata 62 

30 Bilal Adi P. 64 

31 Rafly Migi P. 72 

32 Rizal Febri A. N. 68 

33 Herna Sri Nova R. 58 
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LAMPIRAN 4.1. UJI NORMALITAS DATA PRETEST KELAS KONTROL 

DAN KELAS EKSPERIMEN 

 

Uji Normalitas Hasil Pretes Kelas V A (Kontrol) 

 

No Xi Zi F (Zi) S(Zi) F(Zi) - S(Zi) 

1 40 -2.138 0.016 0.030 0.014 

2 44 -1.682 0.046 0.061 0.014 

3 46 -1.453 0.073 0.121 0.048 

4 46 -1.453 0.073 0.121 0.048 

5 48 -1.225 0.110 0.212 0.102 

6 48 -1.225 0.110 0.212 0.102 

7 48 -1.225 0.110 0.212 0.102 

8 50 -0.996 0.160 0.242 0.083 

9 54 -0.540 0.295 0.273 0.022 

10 56 -0.311 0.378 0.364 0.014 

11 56 -0.311 0.378 0.364 0.014 

12 56 -0.311 0.378 0.364 0.014 

13 58 -0.083 0.467 0.485 0.018 

14 58 -0.083 0.467 0.485 0.018 

15 58 -0.083 0.467 0.485 0.018 

16 58 -0.083 0.467 0.485 0.018 

17 60 0.145 0.558 0.636 0.079 

18 60 0.145 0.558 0.636 0.079 

19 60 0.145 0.558 0.636 0.079 

20 60 0.145 0.558 0.636 0.079 

21 60 0.145 0.558 0.636 0.079 

22 62 0.374 0.646 0.667 0.021 

23 64 0.602 0.726 0.697 0.029 

24 66 0.830 0.797 0.758 0.039 

25 66 0.830 0.797 0.758 0.039 

26 68 1.059 0.855 0.848 0.007 

27 68 1.059 0.855 0.848 0.007 

28 68 1.059 0.855 0.848 0.007 

29 70 1.287 0.901 0.970 0.069 

30 70 1.287 0.901 0.970 0.069 

31 70 1.287 0.901 0.970 0.069 

32 70 1.287 0.901 0.970 0.069 

33 72 1.515 0.935 1.000 0.065 
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Mean 58.727 

SD 8.758 

Probabilitas 0.05 

Liliefors 0.886 

N 33 

Liliefors Tabel 0.154 

Liliefors Hitung 0.102 

 

Kesimpulan: Lhitung  < Ltabel; maka data berdistribusi normal 
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Uji Normalitas Hasil Pretes Kelas V B (Eksperimen) 

No Xi Zi F (Zi) S(Zi) F(Zi) - S(Zi) 

1 48 -1.605 0.054 0.069 0.015 

2 48 -1.605 0.054 0.069 0.015 

3 50 -1.348 0.089 0.138 0.049 

4 50 -1.348 0.089 0.138 0.049 

5 52 -1.091 0.138 0.172 0.035 

6 54 -0.834 0.202 0.241 0.039 

7 54 -0.834 0.202 0.241 0.039 

8 56 -0.576 0.282 0.345 0.063 

9 56 -0.576 0.282 0.345 0.063 

10 56 -0.576 0.282 0.345 0.063 

11 58 -0.319 0.375 0.448 0.074 

12 58 -0.319 0.375 0.448 0.074 

13 58 -0.319 0.375 0.448 0.074 

14 60 -0.062 0.475 0.586 0.111 

15 60 -0.062 0.475 0.586 0.111 

16 60 -0.062 0.475 0.586 0.111 

17 60 -0.062 0.475 0.586 0.111 

18 62 0.195 0.577 0.655 0.078 

19 62 0.195 0.577 0.655 0.078 

20 64 0.452 0.674 0.724 0.050 

21 64 0.452 0.674 0.724 0.050 

22 66 0.709 0.761 0.793 0.032 

23 66 0.709 0.761 0.793 0.032 

24 68 0.967 0.833 0.828 0.006 

25 70 1.224 0.889 0.862 0.027 

26 72 1.481 0.931 0.931 0.000 

27 72 1.481 0.931 0.931 0.000 

28 74 1.738 0.959 0.966 0.007 

29 76 1.995 0.977 1.000 0.023 

 

Kesimpulan: Lhitung  < Ltabel; maka data    

berdistribusi normal 

 

 

 

 

Mean 60.483 

SD 7.776 

 Probabilitas 0.05 

 Liliefors 0.886 

N 29 

Liliefors Tabel 0.165 

Liliefors Hitung 0.111 
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LAMPIRAN 4.2. UJI HOMOGENITAS DATA PRETEST KELAS 

KONTROL DAN EKSPERIMEN 

Uji Homogenitas data Awal Hasil Belajar IPA Materi Peristiwa Alam pada Siswa 

Kelas V SDN Tambakaji 01 Semarang 

No. Kelas V A (X) Kelas V B (Y) X^2 Y^2 

1 40 50 1600 2500 

2 44 56 1936 3136 

3 56 54 3136 2916 

4 48 52 2304 2704 

5 50 50 2500 2500 

6 46 48 2116 2304 

7 58 60 3364 3600 

8 60 58 3600 3364 

9 54 56 2916 3136 

10 58 68 3364 4624 

11 68 64 4624 4096 

12 68 74 4624 5476 

13 64 60 4096 3600 

14 62 72 3844 5184 

15 70 60 4900 3600 

16 66 62 4356 3844 

17 48 66 2304 4356 

18 68 76 4624 5776 

19 70 70 4900 4900 

20 60 56 3600 3136 

21 48 62 2304 3844 

22 56 66 3136 4356 

23 70 72 4900 5184 

24 66 60 4356 3600 

25 56 48 3136 2304 

26 58 58 3364 3364 

27 70 54 4900 2916 

28 72 64 5184 4096 

29 58 58 3364 3364 

30 60   3600   

31 60   3600   

32 60   3600   

33 46   2116   

 

1938 1754 116268 107780 
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 =  
 

 

 
Varians 

X= 76.705 

   
  

   
  

 =  

 
 

Varians 

Y= 60.473 

   
  

     

        = 
                

                
 = 1.268 

F tabel  = 1,85  
 

 

Kesimpulan: Fhitung < Ftabel; maka varians homogen. 
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LAMPIRAN 4.3. UJI NORMALITAS DATA POSTTEST KELAS 

KONTROL DAN KELAS EKSPERIMEN 

Uji Normalitas Hasil Postes Kelas V 

A 

No Xi Zi F (Zi) S(Zi) F(Zi) - S(Zi) 

1 50 -1.685 0.046 0.061 0.015 

2 50 -1.685 0.046 0.061 0.015 

3 52 -1.459 0.072 0.121 0.049 

4 52 -1.459 0.072 0.121 0.049 

5 54 -1.233 0.109 0.182 0.073 

6 54 -1.233 0.109 0.182 0.073 

7 56 -1.007 0.157 0.212 0.055 

8 58 -0.781 0.217 0.242 0.025 

9 60 -0.555 0.289 0.364 0.074 

10 60 -0.555 0.289 0.364 0.074 

11 60 -0.555 0.289 0.364 0.074 

12 60 -0.555 0.289 0.364 0.074 

13 62 -0.329 0.371 0.424 0.053 

14 62 -0.329 0.371 0.424 0.053 

15 64 -0.103 0.459 0.515 0.056 

16 64 -0.103 0.459 0.515 0.056 

17 64 -0.103 0.459 0.515 0.056 

18 68 0.349 0.637 0.606 0.031 

19 68 0.349 0.637 0.606 0.031 

20 68 0.349 0.637 0.606 0.031 

21 70 0.575 0.717 0.727 0.010 

22 70 0.575 0.717 0.727 0.010 

23 70 0.575 0.717 0.727 0.010 

24 70 0.575 0.717 0.727 0.010 

25 72 0.801 0.789 0.879 0.090 

26 72 0.801 0.789 0.879 0.090 

27 72 0.801 0.789 0.879 0.090 

28 72 0.801 0.789 0.879 0.090 

29 72 0.801 0.789 0.879 0.090 

30 74 1.028 0.848 0.909 0.061 

31 76 1.254 0.895 0.939 0.044 

32 82 1.932 0.973 0.970 0.004 

33 84 2.158 0.985 1.000 0.015 

 

 

Mean 
64.909 
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Kesimpulan: Lhitung  < Ltabel; maka 

data berdistribusi normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD 
8.847 

Probabilitas 
0.05 

Liliefors 
0.886 

N 
33 

Liliefors Tabel 
0.154 

Liliefors Hitung 
0.090 
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Uji Normalitas Hasil Postes Kelas V B (Eksperimen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan: Lhitung  < Ltabel; maka 

data berdistribusi normal 

 

 

 

No Xi Zi F (Zi) S(Zi) F(Zi) - S(Zi) 

1 62 -1.985 0.024 0.034 0.011 

2 64 -1.740 0.041 0.103 0.063 

3 64 -1.740 0.041 0.103 0.063 

4 66 -1.495 0.067 0.138 0.070 

5 70 -1.005 0.157 0.207 0.049 

6 70 -1.005 0.157 0.207 0.049 

7 72 -0.760 0.224 0.241 0.018 

8 74 -0.515 0.303 0.310 0.007 

9 74 -0.515 0.303 0.310 0.007 

10 76 -0.270 0.393 0.414 0.020 

11 76 -0.270 0.393 0.414 0.020 

12 76 -0.270 0.393 0.414 0.020 

13 78 -0.025 0.490 0.517 0.027 

14 78 -0.025 0.490 0.517 0.027 

15 78 -0.025 0.490 0.517 0.027 

16 80 0.220 0.587 0.586 0.001 

17 80 0.220 0.587 0.586 0.001 

18 82 0.465 0.679 0.655 0.024 

19 82 0.465 0.679 0.655 0.024 

20 84 0.709 0.761 0.828 0.067 

21 84 0.709 0.761 0.828 0.067 

22 84 0.709 0.761 0.828 0.067 

23 84 0.709 0.761 0.828 0.067 

24 84 0.709 0.761 0.828 0.067 

25 86 0.954 0.830 0.862 0.032 

26 88 1.199 0.885 0.897 0.012 

27 90 1.444 0.926 0.966 0.040 

28 90 1.444 0.926 0.966 0.040 

29 92 1.689 0.954 1.000 0.046 

Mean 78.2069 

SD 8.165 

Probabilitas 0.05 

Liliefors 0.886 

N 29 

Liliefors Tabel 0.165 

Liliefors Hitung 0.070 
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LAMPIRAN 4.4. UJI HOMOGENITAS DATA POSTTEST KELAS 

KONTROL DAN EKSPERIMEN 

Uji Homogenitas Data Akhir Hasil Belajar IPA  

Materi Peristiwa Alam pada Siswa Kelas V SDN Tambakaji 01 Semarang 

 

Uji Homogenitas Hasil Postes Kelas Ekseperimen dan Kelas Kontrol 

No. Kelas V A (X) Kelas V B (Y) X^2 Y^2 

1 50 64 2500 4096 

2 50 74 2500 5476 

3 60 78 3600 6084 

4 52 64 2704 4096 

5 56 70 3136 4900 

6 54 62 2916 3844 

7 64 76 4096 5776 

8 72 80 5184 6400 

9 62 74 3844 5476 

10 68 84 4624 7056 

11 70 78 4900 6084 

12 82 92 6724 8464 

13 70 82 4900 6724 

14 70 86 4900 7396 

15 84 88 7056 7744 

16 68 84 4624 7056 

17 52 82 2704 6724 

18 72 90 5184 8100 

19 74 90 5476 8100 

20 64 70 4096 4900 

21 54 80 2916 6400 

22 60 76 3600 5776 

23 72 84 5184 7056 

24 70 84 4900 7056 

25 60 66 3600 4356 

26 60 84 3600 7056 

27 72 78 5184 6084 

28 76 76 5776 5776 

29 62 72 3844 5184 

30 64 

 

4096 

 31 72 

 

5184 

 32 68 

 

4624 
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33 58 

 

3364 

   2142 2268 141540 179240 

 

     
 

 =  
 

 

 

Varians 

X= 
78.2727 

     

     

 =  

 
 

Varians 

Y= 
66.67 

     
 

        = 
                

                
 = 1.174 

F tabel  = 1,85  
 

 

Kesimpulan: Fhitung < Ftabel; maka varians homogen. 
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LAMPIRAN 4.5. PERHITUNGAN UJI HIPOTESIS AKHIR 

Pengujian Hipotesis Akhir Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

No. Postes V A (x2) Postes V B (x1) 

1 50 64 

2 50 74 

3 60 78 

4 52 64 

5 56 70 

6 54 62 

7 64 76 

8 72 80 

9 62 74 

10 68 84 

11 70 78 

12 82 92 

13 70 82 

14 70 86 

15 84 88 

16 68 84 

17 52 82 

18 72 90 

19 74 90 

20 64 70 

21 54 80 

22 60 76 

23 72 84 

24 70 84 

25 60 66 

26 60 84 

27 72 78 

28 76 76 

29 62 72 

30 64   

31 72   

32 68   

33 58   
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Mean 64.91 78.21 

SB 8.847 8.165 

 

  
 

78.273 66.670 

N 33 29 

 

 
 

 

 
 

  

    

    

    Thitung 6.121 

  Dk 60 

  t table 1,67 

  t hitung > t tabel, maka Ha diterima 

  

Kesimpulan: thitung > t tabel maka Ha diterima yang berarti hasil belajar siswa 

kelas V SDN Tambakaji 01 pada pembelajaran IPA materi peristiwa alam 

menggunakan model mind mapping lebih besar dibanding dengan menggunakan 

model konvensional. 
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LAMPIRAN 4.6. PERHITUNGAN N-GAIN 

 

N-Gain  =   
                         

                                
 

     =   
           

         
= 0,49 

Dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman konsep dan pengetahuan 

siswa mengalami peningkatan sebesar 0,49 dengan kategori sedang. 
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LAMPIRAN 4.7. PEDOMAN WAWANCARA 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU 

 

 

 

Mata pelajaran apa yang nilainya masih 

banyak di  bawah KKM di kelas V? 

 Kebanyakan dalam mata pelajaran 

Matematika, IPA dan PKn masih 

banyak siswa mendapatkan nilai 

rendah 

Apa sajakah model yang biasa 

diterapkan dalam pembelajaran ? 

Model yang biasa saya gunakan dalam 

pembelajaran yaitu model konvensional 

seperti ceramah, tanya jawab dan 

diskusi kelompok 

Apa penyebab dalam mata pelajaran 

tertentu (IPA), siswa masih 

memperoleh nilai di bawah KKM? 

Karena materi IPA yang relatif banyak 

dan lebih banyak teorinya sehingga 

menuntut siswa untuk mengingat  

materi 

Bagaimana respon siswa ketika 

pembelajaran guru sering menggunakan 

model konvensional ? 

Banyak siswa yang cenderung bosan 

dan kurang aktif dalam pembelajaran. 

Media apa saja yang pernah digunakan 

untuk menunjang kegiatan 

pembelajaran  

Menggunakan media  gambar 

Apakah perlu adanya inovasi model 

pembelajaran sehingga dapat 

mendorong siswa untuk aktif dalam 

pembelajaran? 

Iya sangat perlu adanya inovasi model 

pembelajaran. 
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LAMPIRAN 4.8. DAFTAR NAMA SISWA 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS VA SDN TAMBAKAJI 01  

TAHUN AJARAN 2015/2016 

(KELAS KONTROL) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. NAMA LENGKAP JENIS KELAMIN 

1. Adi Satria Wibawa L 

2. Muhammad Frendi A.P. L 

3. Andika Ferda N. L 

4. Andra Prakasa L 

5. Muhammad Krisna Toh Jaya L 

6. Wahyu Saputri P 

7. Aditya Nugroho L 

8. Ale fani A. N. P 

9. Arya Yustitia O. L 

10. Ardiwa Dwi F. L 

11. Bima Maulana P. L 

12. Devan Syafiq I. L 

13. Diantoro Nur S. L 

14. Fitria Wulandari P 

15. Hanum Sukma Z. P 

16. Intan Dyah P. P 

17. Loved Aji M. L 

18. Maulana Syahrul H. L 

19. Maulana Alfriza N. L 

20. Mendieta A. S.  P 

21. Muhammad Alvin A. L 

22. Muhammad Nazar A.S. L 

23. Narendra Reinald S. L 

24. Nadia Bunga O. P 

25. Rohmadini Arita A. P 

26. Tegar Ramadan S. L 

27. Yopi Mahesa P. L 

28. Tias Kartika S. P 

29. Zulfa Sakinata P 

30. Bilal Adi P. L 

31. Rafli Migi P. L 

32. Rizal Febri A.N. L 

33. Herna Sri Nova R. P 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS VB SDN TAMBAKAJI 01 

TAHUN AJARAN 2015/2016 

(KELAS EKSPERIMEN) 

 

 

 

 

No. NAMA LENGKAP JENIS KELAMIN 

1 Khuyaemah P 

2 Amanda Putri D.N. P 

3 Muhamad Taufiq I. L 

4 Feri Handoko L 

5 Vishal Ravi Athailah L 

6 Zidan Rahmatullah L 

7 Ahmad Sofiyyullah L 

8 Ardila Putri A. P 

9 Armila Klarisa P. P 

10 Denanda P. P 

11 Denny Wahyu P. P 

12 Destriaji S. L 

13 Endy Maulana I. L 

14 Fadhila Dinda S. P 

15 Fatturrohman L 

16 Kholifatun Jariyah P 

17 Nabila Chairunisa P 

18 Nourlita F.A. P 

19 Nur Suci R. P 

20 Pamungkas Adi P. L 

21 Putri Widya O. P 

22 Putra Agung K. L 

23 Rafi Naganda L 

24 Rangga Satria Y. L 

25 Sadam Riski R. L 

26 Safrian Beri R. L 

27 Tanaya Widya P. P 

28 Tri Wahyu G. R. P 

29 Steven Mayto D. L 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS VB SDN TAMBAKAJI 03  

TAHUN AJARAN 2015/2016 

(KELAS UJI COBA INSTRUMEN) 

 

 

 

 

 

 

No. NAMA LENGKAP JENIS KELAMIN 

1 Affarel Asmandaru L 

2 Afriza Satrio D. L 

3 Alfania Maulidina S. P 

4 Aulia Ananda Putri P 

5 Damai Rizky A. L 

6 Dani Septayana L 

7 Denny Krisna M. L 

8 Erlina Putri L. P 

9 Fathia Aurelia A. P 

10 Hana Bathsya S. P 

11 Ladya Kesa S. P 

12 Maulana Rifki P. L 

13 Meihita Zahra P 

14 Nabila Esti P. P 

15 Nura Zahra A. P 

16 Pamella Saskia  P 

17 Panji Kukuh S. L 

18 Randi Maulana I. L 

19 Rio Dika S. L 

20 Rifaldo Rizky S. L 

21 Savira Amalia K. P 

22 Shava Dwi H. P 

23 Stevanus Bagus A. L 

24 Tarisha Naila A. P 

25 Tata Dwi R. P 

26 Nico Saputra Kusuma L 
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LAMPIRAN 4.9. SURAT KETERANGAN PENELITIAN 

 

SURAT IJIN PENELITIAN 
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SURAT KETERANGAN UJI COBA 
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SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 4.10. LEMBAR PRETES DAN POSTES SISWA 

PRETES KELAS KONTROL 
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POSTES KELAS EKSPERIMEN 
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LAMPIRAN 4.11. DOKUMENTASI PENELITIAN 

Siswa mendengarkan penjelasan guru 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa memperhatikan penayangan video pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

Melakukan percobaan 
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Siswa melakukan diskusi membuat mind mapping 

 

 

 

 

 

 

 

Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil karya kelompoknya 

 

 

 

 

 

 

Siswa mengerjakan evaluasi 
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Mind Mapping Hasil Karya Siswa 
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