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ABSTRAK 

 

Meiliana, Ferdita Dian. 2016. Keefektifan Model Pembelajaran Inkuiri 

Terbimbing terhadap Hasil Belajar IPA Materi Perubahan Lingkungan 

Fisik pada Siswa Kelas IV SD Langensari. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing: Desi Wulandari, S.Pd., M.Pd. dan Dr. Sri 

Sulistyorini, M.Pd. 

 

Pembelajaran IPA pada siswa kelas IV SDN Langensari Kabupaten 

Semarang masih memiliki kendala dalam pelaksanaannya, yaitu guru belum 

optimal dalam membimbing siswa untuk mencari dan menemukan konsep materi 

pelajaran secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keefektifan 

penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing terhadap hasil belajar IPA 

siswa kelas IV SDN Langensari Kabupaten Semarang dibandingkan dengan 

model pembelajaran konvensional. 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu menggunakan metode 

penelitian eksperimen. Desain penelitian ini yaitu eksperimen kuasi bentuk 

nonequivalent control group design. Sampel penelitian diambil dengan 

menggunakan teknik cluster random sampling. Subjek penelitian ini adalah siswa 

kelas IV SDN Langensari 02 sebagai kelompok kontrol dan siswa kelas IV SDN 

Langensari 03 sebagai kelompok eksperimen. Penelitian ini dilakukan sebanyak 

empat kali pada masing-masing kelompok. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dokumentasi dan tes. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam mengolah data penelitian yaitu uji prasyarat 

analisis meliputi normalitas dan homogenitas, dan analisis akhir. Pada analisis 

akhir atau pengujian hipotesis penelitian yang digunakan adalah uji t-tes. 

Hasil uji t menunjukkan thitung>ttabel (3,527>1,66), artinya hasil belajar 

kelas eksperimen lebih besar dibandingkan kelas kontrol. Hal ini didukung oleh 

hasil uji N-gain yang menunjukkan peningkatan kelas eksperimen berada pada 

kriteria sedang yaitu sebesar 0,39, sedangkan kelas kontrol berada pada kriteria 

rendah yaitu sebesar 0,15. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan, model 

pembelajaran inkuiri terbimbing lebih efektif diterapkan dalam pembelajaran IPA 

pada siswa kelas IV SDN Langensari dibandingkan dengan model pembelajaran 

konvensional. Jadi Ho ditolak dan Ha diterima. 

Saran yang dapat disampaikan yaitu model pembelajaran inkuiri 

terbimbing dapat diterapkan pada pembelajaran IPA agar pembelajaran lebih 

bermakna. Selain itu, model pembelajaran inkuiri terbimbing juga dapat 

diterapkan pada mata pelajaran lain. Agar pembelajaran inkuiri terbimbing 

operasional maka sebaiknya anggota kelompok belajar jangan melebihi 4 orang 

dan sebaiknya guru membatasi waktu pada saat melakukan kegiatan percobaan. 

 

Kata kunci : hasil belajar; IPA; keefektifan; model pembelajaran inkuiri 

terbimbing 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  LATAR BELAKANG MASALAH 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi saat ini berkembang dengan pesat. Hal 

ini bermanfaat bagi kemajuan peradaban manusia. Peran pendidikan sangat 

berpengaruh terhadap pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

(SDM) dalam menjalani keberlangsungan pembangunan suatu bangsa. Dalam 

lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 tahun 

2006 dijelaskan bahwa “Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 

teknologi pada SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan 

mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan kebiasaan 

berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif, dan mandiri”.  

Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi satuan pendidikan 

dasar dan menengah, menyatakan bahwa 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. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat 

membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

tentang alam sekitar.  
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Tujuan mata pelajaran IPA di SD/MI berdasarkan Standar Isi Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tercantum di dalam Permendiknas 

nomor 22 tahun 2006 adalah 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 positip 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 dan 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.  

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran IPA, namun pembelajaran IPA di SD belum sesuai dengan yang 

diharapkan. Lembaga survei 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. Selain itu, temuan 

Depdiknas (2007) dalam naskah akademik kajian kebijakan kurikulum mata 

pelajaran IPA menunjukkan masih banyak kendala yang dihadapi dalam 



3 

 

 
 

pembelajaran IPA. Salah satunya adalah masih lemahnya kemampuan siswa 

dalam bidang sains khususnya literasi sains. 

Berdasarkan hasil observasi, pencatatan dokumen, dan wawancara dengan 

guru kelas IV di SD Negeri Langensari 03 pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 

menunjukkan bahwa hasil belajar IPA siswa kelas IV belum optimal. Ditemukan 

beberapa permasalahan di SDN Langensari 03 Kabupaten Semarang. 

Permasalahan pembelajaran IPA di SDN Langensari sesuai dengan temuan 

Depdiknas tahun 2007 dalam naskah akademik kajian kebijakan kurikulum mata 

pelajaran IPA. 

Pada dasarnya guru kelas sudah berusaha menciptakan pembelajaran agar 

siswa aktif, yaitu dengan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. Namun, pada 

kenyataannya pembelajaran IPA masih belum optimal. Beberapa kendala yang 

ditemukan adalah siswa cenderung pasif dalam aktivitas kelompok, hanya 

beberapa siswa yang terlibat aktif. Hal tersebut menyebabkan interaksi antara 

siswa dengan siswa dan siswa dengan guru belum terjalin dengan baik. Guru 

belum optimal menerapkan pembelajaran IPA secara inkuiri yang sesuai dengan 

Standar Isi KTSP. Guru belum optimal dalam membimbing siswa untuk 

menemukan konsep materi pelajaran dan belum memberikan kesempatan seluas-

luasnya kepada siswa untuk menemukan sendiri konsep-konsep yang dipelajari. 

Sarana prasarana pembelajaran masih terbatas dan penggunaannya kurang 

optimal. Misalnya, ada sebuah LCD di sekolah, namun guru kelas belum optimal 

dalam mengoperasikannya.   
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Berbagai kendala yang ditemukan berdampak pada hasil belajar IPA yaitu, 

terdapat beberapa siswa yang belum mencapai kriteria KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal). Berdasarkan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) 1 mata pelajaran 

IPA, data yang diperoleh menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kelas IV SDN 

Langensari masih banyak yang berada di bawah KKM yaitu 66. Selain itu, hasil 

UAS 1 di kelas IV SDN Langensari belum mencapai ketuntasan klasikal. Mulyasa 

(2007: 254), kriteria ketuntasan belajar klasikal dicapai jika terdapat ≥ 85% siswa 

yang mendapat nilai di atas KKM.  

Data hasil UAS 1 di SDN Langensari 3, dari 42 siswa ada 13 siswa (31%) 

yang mendapatkan nilai di atas KKM dan 29 siswa (69%) nilainya di bawah 

KKM. Sedangkan di SDN Langensari 2, dari 44 siswa ada 28 siswa (67%) yang 

mendapatkan nilai di atas KKM dan terdapat 16 (36%) siswa yang mendapat nilai 

di bawah KKM. Berdasarkan data hasil belajar mata pelajaran IPA tersebut, 

diperlukan suatu model pembelajaran yang dapat mengatasi berbagai kendala, 

sehingga hasil belajar pada mata pelajaran IPA dapat meningkat.  

Pendidikan IPA yang tercantum dalam standar isi KTSP 2006 diarahkan 

untuk inkuiri dan berbuat, namun kenyataannya masih banyak guru yang belum 

menerapkan pembelajaran inkuiri pada mata pelajaran IPA. Guru masih 

mendominasi proses pembelajaran sehingga dalam kegiatan belajar mengajar 

siswa masih pasif. Siswa jarang dilatih untuk memecahkan masalah, sehingga 

siswa menjadi kurang aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan. Pembelajaran 

menjadi kurang bermakna dan hanya berupa ingatan jangka pendek. Pembelajaran 

akan lebih bermakna apabila siswa menemukan sendiri konsep yang dipelajari 
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melalui proses ilmiah. Dengan demikian pengetahuan yang diperoleh siswa akan 

dapat diingat lebih lama dan akan berdampak positif pada hasil belajar siswa. 

Salah satu model yang dapat diterapkan agar siswa Sekolah Dasar dapat 

mengkonstruksi pengetahuannya sendiri adalah model pembelajaran inkuiri 

terbimbing.  

Pada jenjang pendidikan awal, siswa belum pernah menggunakan metode 

inkuiri sebelumnya, maka sebaiknya guru menggunakan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing (Anam, 2015: 49). Pada model ini guru tidak melepas begitu 

saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Menurut Kuhlthau (2007: 1), 

“Guided inquiry offers an integrated unit of inquiry, planned and guided by an 

instructional team of school librarian and teachers, allowing student to gain 

deeper understandings of subject area curriculum content and information 

literacy concepts” artinya inkuiri terbimbing menyediakan sebuah unit terpadu 

dari inkuiri, yang direncanakan dan dipandu oleh tim instruksional dari 

pustakawan sekolah dan guru, yang memungkinkan siswa untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam dari konten kurikulum area subjek dan konsep 

keaksaraan informasi.  

Menurut Eggen (2012: 177), saat pembelajaran dengan Model 

pembelajaran inkuiri terbimbing guru memberi siswa contoh-contoh topik spesifik 

dan membimbing siswa untuk memahami topik tersebut. Model ini efektif untuk 

mendorong keterlibatan dan motivasi siswa serta membantu siswa mendapatkan 

pemahaman mendalam tentang topik-topik yang jelas. 
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Menurut Shoimin (2014: 86), Model pembelajaran inkuiri terbimbing 

mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang 

sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Model ini dapat memberikan 

ruang kepada siswa untuk belajar sesuai gaya belajarnya dan sesuai dengan 

perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses 

perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. 

Penelitian yang mendukung dalam penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Wang pada tahun 2013 yang berjudul “The Learning Effectiveness 

of Inquiry-Based Instruction Among Vocational High School Students”. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa Model pembelajaran inkuiri terbimbing 

secara signifikan meningkatkan kemampuan akademis dasar dan keterampilan 

siswa. Hasil dari uji t menunjukkan perubahan yang signifikan antara pretes dan 

postes kedua kelompok. 

Penelitian lain yang mendukung dalam penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Berbeloglu pada tahun 2014 yang berjudul “The Effect of 

Guided-Inquiry Instruction on 6th Grade Turkish Students' Achievement, Science 

Process Skills, and Attitudes Toward Science”. Hasil secara analisis varians 

menunjukkan bahwa inkuiri terbimbing berpengaruh secara signifikan terhadap 

hasil tes prestasi, keterampilan proses sains dan sikap.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti akan mengkaji 

“Keefektifan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing terhadap Hasil Belajar IPA 

Siswa Kelas IV SDN Langensari Kabupaten Semarang”. 
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1.2  IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam proses pembelajaran IPA 

terdapat beberapa hal yang menghambat pembelajaran tersebut, antara lain: 

1.2.1 Siswa cenderung pasif dalam aktivitas kelompok, hanya beberapa siswa 

yang terlibat aktif. 

1.2.2 Guru belum optimal dalam membimbing siswa untuk menemukan konsep 

materi pelajaran dan belum memberikan kesempatan seluas-luasnya 

kepada siswa untuk menemukan sendiri konsep-konsep yang dipelajari.  

1.2.3 Guru belum optimal dalam menerapkan pembelajaran IPA yang diarahkan 

secara inkuiri sesuai dengan yang tercantum dalam Standar Isi KTSP.  

1.2.4 Terbatasnya sarana prasarana pembelajaran. 

1.3  PEMBATASAN MASALAH  

Penelitian ini mengkaji keefektifan model pembelajaran inkuiri terbimbing 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN Langensari Kabupaten Semarang, 

khususnya pada materi perubahan lingkungan fisik. Oleh karena itu, penelitian ini 

hanya membatasi masalah pada pembelajaran IPA materi “Perubahan Lingkungan 

Fisik”. 

1.4  PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah, “Apakah model pembelajaran inkuiri terbimbing lebih 

efektif diterapkan terhadap hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN Langensari 

Kabupaten Semarang dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional?” 
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1.5  TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah, “Untuk mengkaji keefektifan penerapan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing terhadap hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN Langensari 

Kabupaten Semarang dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional”. 

1.6  MANFAAT PENELITIAN 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Dalam penelitian ini, secara teoritis Model Pembelajaran Inkuiri 

terbimbing dapat menambah wawasan tentang pembelajaran inovatif yang ada dan 

memberikan pijakan teoritik pemecahan masalah pembelajaran IPA di SD. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi Siswa 

Penerapan Model pembelajaran inkuiri terbimbing diharapkan dapat 

menciptakan pembelajaran yang bermakna, siswa dapat menemukan 

pengetahuannya sendiri tentang pengaruh perubahan lingkungan fisik dan cara 

pencegahan pengaruh perubahan lingkungan fisik, meningkatkan keaktifan siswa 

dalam kegiatan diskusi dan kegiatan percobaan sehingga dapat meningkatkan 

hasil belajar  IPA di SD. 

1.6.2.2 Bagi Guru 

Penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing dapat memberikan 

pengalaman langsung bagi pendidik dalam merancang model pembelajaran 

inovatif, guru menjadi lebih kreatif dalam menggugah rasa ingin tahu siswa dan 

membimbing siswa untuk memperoleh pengetahuannya sendiri tentang materi 
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perubahan lingkungan fisik sehingga motivasi siswa terhadap materi pelajaran 

meningkat. 

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

Meningkatkan pengetahuan baru bagi guru-guru di SDN Langensari 

Kabupaten Semarang tentang model pembelajaran inkuiri terbimbing, dapat 

memacu untuk mengembangkan model-model pembelajaran inovatif lainnya 

dalam upaya mengembangkan sekolah. 

1.6.2.4 Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperoleh 

pengalaman langsung dalam memilih model pembelajaran inovatif. 

1.7  PENEGASAN ISTILAH 

Untuk memberi batasan dan menghindari salah penafsiran, berikut ini 

adalah penegasan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penelitian. 

1.7.1 Keefektifan 

Keefektifan berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya 

(pengaruhnya, akibatnya, hasilnya dan kesannya) terhadap suatu tindakan atau 

usaha (KBBI, 2007:284).  Keefektifan dalam penelitian ini adalah keberhasilan 

model pembelajaran yang ditunjukkan oleh hasil belajar melalui skor akhir tes 

yang diperoleh siswa. Pembelajaran dikatakan efektif jika hasil belajar kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. 

1.7.2 Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing melibatkan siswa dalam menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dari guru. Siswa melakukan penyelidikan, sedangkan guru 
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membimbing mereka ke arah tepat atau benar. Dalam model pembelajaran ini, 

guru perlu memiliki keterampilan memberikan bimbingan, yakni mendiagnosis 

kesulitan siswa dan memberikan bantuan dalam memecahkan masalah yang 

mereka hadapi. (Hamalik, 2008: 188). Dalam model ini siswa  dibimbing  untuk  

memperoleh  pengetahuan  sendiri.  Jadi pada model pembelajaran inkuiri 

terbimbing siswa melakukan kegiatan penemuan dengan bimbingan guru. Guru 

sangat berperan dalam proses pembelajaran inkuiri terbimbing. 

1.7.3 Hasil Belajar 

Menurut Suprijono (2012:7), hasil belajar adalah perubahan perilaku 

secara keseluruhan bukan hanya pada satu aspek potensi kemanusiaan saja. Jadi, 

hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang mencakup pemahaman konsep 

(ranah kognitif), sikap (ranah afektif), dan keterampilan proses (ranah 

psikomotorik). 

1.7.4 Ilmu Pengetahuan Alam 

Menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi, 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. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi 

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

prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan 

sehari-hari.  
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1.7.5 Materi Perubahan Lingkungan Fisik 

Lingkungan tidak selamanya tetap. Setiap waktu tentu mengalami 

perubahan. Antara makhluk hidup dan lingkungannya senantiasa berinteraksi. 

Akibat kegiatan manusia dan proses alam secara langsung atau tidak langsung 

akan mempunyai dampak terhadap lingkungan di daerah tertentu. Perubahan 

kenampakan lingkungan fisik antara lain disebabkan oleh abrasi, banjir, longsor, 

dan erosi. (Susilowati, 2010: 174)  
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  KAJIAN TEORI 

2.1.1 Teori Belajar yang Mendukung 

Model pembelajaran inkuiri banyak dipengaruhi oleh aliran belajar 

kognitif. Menurut aliran ini belajar pada hakikatnya adalah proses mental dan 

proses berpikir dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki setiap individu 

secara optimal. Belajar lebih dari sekedar menghafal dan memupuk ilmu 

pengetahuan, tetapi bagaimana pengetahuan yang diperolehnya bermakna untuk 

siswa melalui keterampilan berpikir. Berdasarkan teori medan, pada dasarnya 

belajar adalah proses pengubahan struktur kognitif. Teori belajar lain yang 

mendasari pembelajaran inkuiri terbimbing adalah teori belajar konstrukvistik. 

Pengetahuan itu akan bermakna apabila dicari dan ditemukan sendiri oleh siswa. 

Tugas guru adalah mendorong siswa untuk mengembangkan skema yang 

terbentuk melalui proses asimilasi dan akomodasi. (Sanjaya, 2014: 195-196) 

Menurut Bootzin (dalam Semiawan, 2008:3) konstruktivisme adalah 

belajar membangun pengetahuan sendiri, setelah dipahami, dicernakan dan 

merupakan perbuatan dari dalam diri seseorang. Konstruktivisme merupakan teori 

psikologi tentang pengetahuan yang menyatakan bahwa manusia membangun dan 

memaknai pengetahuan dari pengalamannya sendiri. Dalam perbuatan belajar 

seperti itu bukan apa (isi) pembelajaran yang penting, melainkan bagaimana 

mempergunakan peralatan mental untuk menguasai hal-hal yang dipelajari. 
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Pengetahuan itu diciptakan kembali dan dibangun dari dalam diri seseorang 

melalui pengalaman, pengamatan, pencernaan, dan pemahamannya.  

Penelitian-penelitian pendidikan sains mengungkapkan bahwa belajar 

sains merupakan suatu proses konstruktif yang menghendaki partisipasi aktif 

siswa. Melalui perspektif Piaget, pengetahuan diperoleh melalui proses konstruksi 

selama hidup melalui suatu proses ekuilibrasi antara skema pengetahuan dan 

pengalaman baru. (Dahar, 2011:152) 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

konstrukstivisme berarti siswa mengkonstruksi atau menemukan sendiri 

pengetahuannya. Teori konstruktivisme sejalan dengan konsep pembelajaran IPA 

yang diarahkan untuk inkuiri atau menemukan sendiri. Teori konstruktivisme 

menyatakan bahwa yang paling penting dalam proses belajar adalah terciptanya 

pemahaman terhadap materi yang dipelajari siswa. Salah satu model pembelajaran 

yang berlandaskan teori konstruktivisme adalah model pembelajaran inkuri 

terbimbing. Dalam model pembelajaran inkuiri terbimbing siswa dibimbing untuk 

menemukan cara terbaik dalam memecahkan masalah. Tugas guru adalah 

memancing siswa untuk melakukan sesuatu.  

2.1.2 Model Pembelajaran Inkuiri 

Inkuiri berasal dari bahasa inggris “inquiry”, yang secara harfiah berarti 

penyelidikan. Kuhlthau (2007: 2) menjelaskan bahwa inkuiri adalah sebuah model 

pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk belajar menemukan, menggunakan 

berbagai sumber informasi dan ide-ide untuk meningkatkan pemahaman mereka 

tentang suatu masalah, topik, atau isu.  
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Richard Suchman (dalam Joyce, 2011: 202), siswa diarahkan untuk 

bertanya mengapa suatu peristiwa tertentu harus terjadi seperti itu, ada apa 

sebenarnya, bagaimana saya bisa menyelidikinya. Kemudian siswa melakukan 

kegiatan, mencari jawaban, memproses data secara logis, sampai akhirnya siswa 

mengembangkan strategi pengembangan intelektual yang dapat digunakan untuk 

menemukan mengapa suatu fenomena bisa terjadi. 

Menurut Joyce (2011: 195), peranan guru dalam pengajaran penelitian 

ilmiah adalah membimbing, melatih, dan mendidik penelitian dengan 

mengarahkan pada proses penelitian. Mengidentifikasi fakta bukanlah persoalan 

utama yang patut ditekankan pada penelitian. Namun, yang terpenting adalah guru 

dapat mendorong siswa menghadapi persoalan penelitian dengan baik dan cermat. 

Guru sebaiknya mengarahkan pada siswa untuk membuat hipotesis, menafsirkan 

data dan mengembangkan pengetahuan. 

Sanjaya (2014: 195), pembelajaran inkuiri menekankan kepada proses 

mencari dan menemukan. Materi pelajaran tidak diberikan secara langsung 

kepada siswa. Peran siswa dalam pembelajaran ini adalah mencari dan 

menemukan sendiri materi pelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator 

dan pembimbing siswa untuk belajar. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa 

diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang 

dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri (self 

belief). 

 

 



15 

 

 
 

Menurut Anam (2015: 16), inkuiri terbagi menjadi 4 bagian yaitu: 

2.1.2.1 Inkuiri terkontrol 

Inkuiri terkontrol merupakan kegiatan inkuiri yang masalah atau topik 

pembelajaran berasal dari guru atau bersumber dari buku teks yang ditentukan 

oleh guru. Dalam tahap ini, guru memegang kontrol penuh atas seluruh proses 

pembelajaran. Namun guru harus tetap memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 

2.1.2.2 Inkuiri terbimbing 

Pada tahap ini siswa bekerja untuk menemukan jawaban terhadap masalah 

yang dikemukakan oleh guru di bawah bimbingan yang intensif dari guru. Tugas 

guru adalah memancing siswa untuk melakukan sesuatu. Guru datang ke kelas 

dengan membawa masalah untuk dipecahkan oleh siswa, kemudian mereka 

dibimbing untuk menemukan cara terbaik dalam memecahkan masalah tersebut. 

2.1.2.3 Inkuiri terencana 

Dalam inkuiri terencana, siswa difasilitasi untuk dapat mengidentifikasi 

masalah dan merancang proses penyelidikan. Siswa dimotivasi untuk 

mengemukakan gagasannya dan merancang cara untuk menguji gagasan tersebut. 

Untuk itu siswa perlu memiliki perencanaan yang baik dalam melatih 

keterampilan berpikir kritis. Guru berperan dalam mengarahkan siswa untuk 

membuat kesimpulan sementara yang menjadikan kegiatan belajar lebih 

menyerupai kegiatan penyelidikan. 
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2.1.2.4 Inkuiri bebas  

Siswa diberi kebebasan untuk menentukan masalah lalu memecahkan 

masalah tersebut dengan seluruh daya upayanya. Pada tahap ini, siswa didorong 

untuk belajar secara mandiri dan tidak lagi hanya mengandalkan instruksi dari 

guru. Guru hanya berperan sebagai fasilitator selama proses pembelajaran 

berlangsung, berperan pasif. 

Tabel 2.1. Keterlibatan Guru dan Siswa dalam Tingkatan Inkuiri 

No. Tingkatan 

Inkuiri 

Keterlibatan Guru dan Siswa 

1. Terkontrol Guru menentukan topik atau materi pelajaran, siswa 

mengikuti instruksi dari guru. 

2. Terbimbing Siswa bebas menentukan gaya belajar, namun tetap 

sesuai dengan bimbingan guru. 

3. Terencana  Siswa dan guru terlibat aktif dalam seluruh proses 

pembelajaran, mulai dari pemilihan tema atau topik, 

hingga proses belajar. 

4. Bebas Siswa belajar secara mandiri, mereka membangun 

masalah dan memecahkan masalah tersebut dengan 

usaha mereka sendiri. Guru hanya bertindak sebagai 

fasilitator 

 

2.1.3 Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

2.1.3.1 Pengertian Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

Eggen (2012: 177), pada model pembelajaran inkuiri terbimbing guru 

memberi siswa contoh-contoh topik spesifik dan membimbing siswa untuk 

memahami topik tersebut. Model ini efektif untuk mendorong keterlibatan dan 

motivasi siswa serta membantu siswa untuk mendapatkan pemahaman mendalam 

tentang topik-topik yang jelas. Model ini digunakan untuk mengajarkan konsep 

dan generalisasi. Model ini juga dirancang untuk membantu mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis siswa.  
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Kuhlthau (2007: 1), “Guided inquiry offers an integrated unit of inquiry, 

planned and guided by an instructional team of school librarian and teachers, 

allowing student to gain deeper understandings of subject area curriculum 

content and information literacy concepts” artinya inkuiri terbimbing 

menyediakan sebuah unit terpadu dari inkuiri, yang direncanakan dan dipandu 

oleh tim instruksional dari pustakawan sekolah dan guru, yang memungkinkan 

siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dari konten 

kurikulum area subjek dan konsep keaksaraan informasi. 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing melibatkan siswa dalam menjawab 

pertanyaan-pertanyaan guru. Siswa melakukan penyelidikan, sedangkan guru 

membimbing mereka ke arah tepat atau benar. Dalam model pembelajaran ini, 

guru perlu memiliki keterampilan memberikan bimbingan, yakni mendiagnosis 

kesulitan siswa dan memberikan bantuan dalam memecahkan masalah yang 

mereka hadapi. (Hamalik, 2008: 188) 

Anam (2015: 17), pada tahap inkuiri terbimbing siswa bekerja untuk 

menemukan jawaban terhadap masalah yang dikemukakan oleh guru di bawah 

bimbingan yang intensif dari guru. Tugas guru adalah memancing siswa untuk 

melakukan sesuatu. Guru datang ke kelas dengan membawa masalah untuk 

dipecahkan oleh siswa, kemudian mereka dibimbing untuk menemukan cara 

terbaik dalam memecahkan masalah tersebut. 

Jadi model pembelajaran inkuiri terbimbing adalah model pembelajaran 

yang mengarahkan siswa untuk melakukan kegiatan penemuan dengan bimbingan 
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guru, guru membimbing dalam menentukan tema, merumuskan hipotesis, dan 

menyusun langkah-langkah percobaan.  

2.1.3.2 Karakteristik Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

Menurut Kuhlthau (2007: 25-28) inkuiri terbimbing terbagi menjadi enam 

karakteristik. 

a) Siswa belajar aktifdan terefleksikan pada pengalaman  

Dewey menggambarkan pembelajaran sebagai proses aktif individu, bukan 

sesuatu dilakukan untuk seseorang tetapi sesuatu itu dilakukan oleh seseorang. 

Pembelajaran merupakan sebuah kombinasi dari tindakan refleksi pada 

pengalaman. Dewey sangat menekankan pembelajaran Hands on (berdasarkan 

pengalaman) sebagai penentang metode otoriter dan menganggap bahwa 

pengalaman dan inkuiri (penemuan) sangat penting dalam pembelajaran 

bermakna. 

b) Siswa belajar berdasarkan pada apa yang mereka tahu 

Pengalaman masa lalu dan pengertian sebelumnya merupakan bentuk dasar 

untuk membangun pengetahuan baru. Ausubel prihatin dengan individu yang 

belajar materi verbal atau tekstual dalam jumlah yang besar di sekolah. 

Menurut Ausubel faktor terpenting yang mempengaruhi pembelajaran adalah 

melalui apa yang mereka tahu. 

c) Siswa mengembangkan rangkaian berfikir dalam proses pembelajaran melalui 

bimbingan 

Rangkaian berpikir ke arah yang lebih tinggi memerlukan proses yang 

mendalam yang membawa kepada sebuah pemahaman. Proses yang 
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mendalam memerlukan waktu dan motivasi yang dikembangkan oleh 

pertanyaan-pertnayaan yang otentik mengenai objek yang telah digambarkan 

dari pengalaman dan keingintahuan siswa. 

d) Perkembangan siswa terjadi secara bertahap 

Siswa berkembang melalui tahap perkembangan koginitif, kapasitas, mereka 

untuk berpikir abstrak ditingkatkan oleh umur. Perkembangan ini merupakan 

proses kompleks yang meliputi kegiatan berpikir, tindakan, refleksi, 

menemukan, dan menghubungkan ide, membuat hubungan, mengembangkan 

dan mengubah pengetahuan sebelumnya, kemampuan, serta sikap dan nilai. 

e) Siswa mempunyai cara yang berbeda dalam pembelajaran 

Siswa belajar melalui semua pengertiannya. Mereka menggunakan seluruh 

kemampuan fisik, mental dan sosial untuk membangun pemahaman yang 

mendalam mengenai dunia dan apa yang hidup di dalamnya. 

f) Siswa belajar melalui interaksi sosial dengan orang lain 

Siswa hidup di lingkungan sosial di mana mereka terus menerus belajar 

melalui interaksi dengan orang lain di sekitar mereka. Orang tua, teman, 

saudara, guru, kenalan, dan orang asing merupakan bagian dari lingkungan 

sosial yang membentuk pembelajaran lingkungan pergaulan di mana mereka 

membangun pemahaman mengenai dunia dan membuat makna untuk mereka. 

Vigotsky berpendapat bahwa perkembangan proses hidup bergantung pada 

interaksi sosial dan pembelajaran sosial berperan penting untuk perkembangan 

kognitif. 
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Berdasarkan karakteristik tersebut inkuiri terbimbing merupakan sebuah 

model yang berfokus pada proses berpikir yang membangun pengalaman oleh 

keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Siswa belajar dengan 

membangun pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengalaman-pengalaman 

dan apa yang telah mereka tahu. Peran guru adalah sebagai fasilitator dan 

motivator. 

2.1.3.3 Tahapan Pelaksanaan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

Menurut Joyce dan Weil (2011: 215) langkah-langkah inkuiri terbimbing 

memiliki lima tahap. Pertama, guru menginformasikan siswa dengan situasi yang 

membingungkan. Tahap kedua dan ketiga adalah pelaksanaan pengumpulan data 

dengan memverifikasi dan mengujicoba. Pada tahap kedua, siswa mengajukan 

serangkaian pertanyaan apa saja yang dimungkinkan guru dapat menjawab dengan 

kata ya atau tidak, dan pada tahap ketiga, baru mereka mulai melaksanakan 

serangkaian ujicoba pada situasi permasalahan. Pada tahap keempat siswa 

mengolah informasi yang mereka dapatkan selama pengumpulan data dan 

mencoba menjelaskan ketidaksesuaian-ketidaksesuaian atau perbedaan-perbedaan. 

Akhirnya pada tahap kelima, siswa menganalisis strategi-strategi pemecahan 

masalah yang telah mereka gunakan selama penelitian. 

Sedangkan tahapan pelaksanaan model pembelajaran inkuiri terbimbing 

menurut Hanson (2005), terdiri dari lima tahap, yaitu: 

a) Orientasi  

Pada tahap ini guru menyiapkan siswa untuk belajar, yaitu memberikan 

motivasi kepada siswa untuk beraktivitas, membangkitkan rasa keingintahuan, 
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dan membuat hubungan dengan pengetahuan sebelumnya. Pada tahap ini pula 

dilakukan pengenalan terhadap tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan 

guna memfokuskan siswa untuk menghadapi persoalan penting dan 

menentukan tingkat penguasaan yang diharapkan. 

b) Eksplorasi  

Pada tahap ini, siswa mempunyai kesempatan untuk mengadakan observasi, 

melakukan eksperimen, mengumpulkan, menguji, menganalisa data, 

menyelidiki hubungan, serta mengemukakan pertanyaan dan menguji 

hipotesis. 

c) Pembentukan Konsep 

Sebagai hasil eksplorasi, konsep ditemukan, dikenalkan, dan dibentuk. 

Pemahaman konseptual dikembangkan oleh keterlibatan siswa dalam proses 

penemuan, bukan penyampaian informasi melalui naskah atau ceramah. 

d) Aplikasi  

Aplikasi melibatkan penggunaan pengetahuan baru dalam latihan, masalah, 

dan situasi penelitian lain. Latian memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

membentuk kepercayaan diri pada situasi yang sederhana dan konteks akrab. 

Pemahaman dan pembelajaran yang sebenarnya diperlihatkan pada 

permasalahan yang mengharuskan siswa untuk mentransfer pengetahuan baru 

ke dalam konteks yang tidak akrab, memadukannya pada cara yang baru dan 

berbeda untuk memecahkan masalah-masalah nyata di dunia. 
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e) Penutupan  

Tahap ini merupakan tahap terakhir pada proses inkuiri. Kegiatan ini diakhiri 

dengan membuat kesimpulan terhadap hasil yang diperoleh siswa dan 

melakukan refleksi terhadap apa yang mereka pelajari serta penilaian 

penampilan mereka.  

Eggen (2012) menjelaskan fase-fase pembelajaran inkuiri terbimbing 

sebagai berikut. 

Tabel 2.2. Tahapan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

Langkah-langkah Perilaku Guru 

Menyajikan pertanyaan 

atau masalah 

Guru membimbing siswa mengidentifikasi 

masalah dan guru membagi siswa dalam 

kelompok 

Membuat hipotesis Guru memberikan kesempatan pada siswa 

untuk curah pendapat dalam membentuk 

hipotesis. Guru membimbing siswa dalam 

menentukan hipotesis yang relevan dengan 

permasalahan dan memprioritaskan hipotesis 

mana yang menjadi prioritas penyelidikan 

Merancang percobaan Guru membimbing siswa mengurutkan 

langkah-langkah percobaan yang sesuai 

dengan hipotesis yang akan dilakukan 

Melakukan percobaan Guru membimbing siswa mendapatkan 

informasi melalui percobaan 

Mengumpulkan dan 

menganalisis data 

Guru memberikan kesempatan pada tiap 

kelompok untuk menyampaikan hasil 

pengolahan data yang terkumpul 

Membuat kesimpulan Guru membimbing siswa dalam membuat 

kesimpulan 

 

Dari beberapa uraian di atas, inkuiri terbimbing dapat diartikan sebagai 

salah satu model pembelajaran bebasis inkuiri dengan penyajian masalah, 

pertanyaan dan materi atau bahan penunjang ditentukan oleh guru. Masalah dan 

pertanyaan ini yang mendorong siswa melakukan penyelidikan untuk menentukan 

jawabannya. Kegiatan siswa dalam pembelajaran ini adalah mengumpulkan data 

dari masalah yang ditentukan oleh guru, membuat hipotesis, melakukan 
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penyelidikan, menganalisis hasil, mengkomunikasikan hasil penyelidikan dan 

membuat kesimpulan. 

2.1.3.4 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

Setiap model pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, 

begitu juga dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing. Shoimin (2014:86), 

Kelebihan model pembelajaran inkuiri terbimbing adalah sebagai berikut. 

a) Merupakan model pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang sehingga 

pembelajaran dengan model ini dianggap lebih bermakna. 

b) Dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai gaya belajar 

mereka. 

c) Merupakan model pembelajaran yang dianggap sesuai dengan perkembangan 

psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan 

tingkah laku berkat adanya pengalaman. 

d) Dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. 

Kekurangan model pembelajaran inkuiri terbimbing menurut (Shoimin, 

2014:87), yaitu: 

a) Memerlukan kecerdasan siswa yang tinggi. 

b) Guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar dari pemberi informasi menjadi 

fasilitator, motivator dan pembimbing siswa dalam belajar. 

c) Karena dilakukan secara kelompok, kemungkinan ada anggota yang kurang 

aktif. 

d) Untuk kelas dengan siswa yang banyak akan merepotkan guru.  
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Solusi dari kelemahan tersebut yaitu antara lain. 

a) Guru membentuk kelompok yang terdiri dari siswa secara heterogen, siswa 

dibedakan antara yang pintar dan kurang pintar sehingga bisa saling 

membantu dalam pembelajaran. 

b) Dalam kegiatan pembelajaran dengan model yang telah dilaksanakan, guru 

merancang percobaan-percobaan sederhana, sehingga guru memberikan 

fasilitas yang penuh untuk membantu siswa.  

c) Dalam menangani siswa yang kurang aktif, sebelumnya siswa telah diberikan 

motivasi dan peringatan bahwa dalam kegiatan tersebut guru akan 

memberikan nilai terhadap aktivitas mereka, guru juga membimbing siswa 

yang kurang aktif. 

d) Jumlah siswa kelas IV tidak terlalu banyak untuk dijadikan kelompok, yaitu 

42 siswa yang dijadikan 8 kelompok, sehingga tidak terlalu menyulitkan guru 

dalam mengawasi dan membimbing. 

2.1.4 Hakikat Pembelajaran IPA 

2.1.4.1 Pengertian IPA 

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. Pendidikan IPA diharapkan dapat 

menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta 

prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan 

sehari-hari. IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi 
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kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat 

diidentifikasikan. Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak 

berdampak buruk terhadap lingkungan. (Permendiknas nomor 22 tahun 2006)  

Cain (1993:3) dalam bukunya “Sciencing: An Improvement Approach to 

Elementary Science Methods” menyatakan bahwa pembelajaran IPA pada 

hakikatnya mencakup empat komponen yang saling terkait dan harus dipenuhi 

untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Komponen yang harus dipenuhi antara 

lain:  

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 produk atau isi, mengandung arti bahwa di dalam IPA terdapat fakta-

fakta, hukum-hukum, prinsip-prinsip, dan teori-teori yang sudah diterima 

kebenarannya. Dalam pengajaran IPA seorang guru dituntut untuk dapat 

mengajak anak didiknya memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber 

belajar. 

Dalam penelitian ini, pembelajaran IPA sebagai produk dapat dilihat dari 

segi pengetahuan dan konsep yang diperoleh siswa. Konsep yang diperoleh siswa 

dalam pembelajaran IPA materi “Perubahan Lingkungan Fisik” adalah 

pengetahuan baru mengenai pengaruh penyebab lingkungan fisik yaitu erosi, 

tanah longsor, abrasi dan banjir serta cara pencegahannya. Sebagai contoh cara 

pencegahan abrasi yaitu dengan menanam pohon tembakau disekitar pantai dan 

membangun beton sebagai pemecah ombak. 
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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 tidak lain adalah metode ilmiah, berarti bahwa IPA 

merupakan suatu proses atau metode untuk mendapatkan pengetahuan. Untuk 

anak SD metode ilmiah dikembangkan secara bertahap dan berkesinambungan. Di 

samping itu, tahap pengembangannya disesuaikan dengan tahapan dari suatu 

proses penelitian atau eksperimen, yaitu: observasi, klasifikasi, interpretasi, 

prediksi, hipotesis, mengendalikan variabel, merencanakan dan melaksanakan 

penelitian, interferensi, aplikasi dan komunikasi. 

Pada penelitian ini, IPA sebagai proses diartikan sebagai proses siswa 

memperoleh pengetahuan tentang pengaruh penyebab perubahan lingkungan fisik 

serta cara mengatasinya. Siswa melakukan pengamatan terhadap percobaan erosi, 

tanah longsor, banjir dan abrasi serta cara pencegahannya sesuai petunjuk dalam 

Lembar Diskusi Kelompok (LDK), sebelum melakukan percobaan siswa 

memprediksi terlebih dahulu yaitu dengan merumuskan hipotesis dari hasil 

percobaan yang akan dilakukan. Setelah merumuskan hipotesis kemudian siswa 

melaksanakan penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis.  Pada tahap 

akhir siswa berdiskusi dengan kelompoknya tentang hasil pengamatannya 

kemudian hasil pengamatannya dikomunikasikan di depan kelas. 
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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, berarti bahwa IPA dapat berkembang karena adanya 

sikap tekun, teliti, terbuka, dan jujur. Terdapat sembilan aspek keterampilan yang 

dapat dikembangkan pada anak usia sekolah dasar, yaitu: sikap ingin tahu, sikap 

ingin mendapatkan sesuatu yang baru, sikap kerjasama, sikap tidak putus asa, 

sikap tidak berprasangka, sikap mawas diri, sikap bertanggungjawab, sikap 

berpikir bebas dan sikap kedisiplinan diri. 

Sikap ilmiah dalam pembelajaran IPA dengan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing nampak pada saat kegiatan percobaan dan diskusi. Sikap ilmiah yang 

nampak saat kegiatan percobaan dan diskusi adalah sikap ingin tahu, sikap ingin 

mendapatkan sesuatu yang baru, sikap kerjasama dan sikap bertanggung jawab. 

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, mengandung pengertian bahwa IPA terkait dengan 

peningkatan kualitas kehidupan. Perkembangan teknologi yang berhubungan pada 

kehidupan sehari-hari menjadi bagian penting dari pembelajaran IPA. IPA sebagai 

sebuah ilmu, dapat menimbulkan hal-hal baru berupa teknologi. Teknologi yang 

ditemukan, sangat berperan bagi kehidupan manusia dalam melangsungkan 
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kehidupannya. Contoh IPA sebagai teknologi adalah ditemukannya alat 

pendeteksi banjir dan tsunami yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya 

banjir atau tsunami. 

Jika IPA mengandung keempat hal tersebut, maka dalam pendidikan IPA 

di sekolah seyogyanya siswa dapat mengalami keempat hal tersebut, sehingga 

pemahaman siswa terhadap IPA menjadi utuh dan dapat digunakan untuk 

mengatasi permasalahan hidupnya. 

2.1.4.2 Pembelajaran IPA di SD 

Proses pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman 

langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami 

alam sekitar secara ilmiah. Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara 

inkuiri ilmiah (scientific inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, 

bekerja dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting 

kecakapan hidup. Oleh karena itu pembelajaran IPA di SD/MI menekankan pada 

pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan 

pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. (Permendiknas nomor 22 

tahun 2006) 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) IPA di SD/MI 

merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh siswa dan 

menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan. 

Pencapaian SK dan KD didasarkan pada pemberdayaan siswa untuk membangun 

kemampuan, bekerja ilmiah, dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru. 
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Tujuan mata pelajaran IPA di SD/MI dalam Standar Isi Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) yang tercantum dalam Permendiknas nomor 22 tahun 

2006 adalah sebagai berikut:  

a) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya 

b) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari  

c) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positip dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat  

d) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan  

e) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dan memelihara, menjaga dan 

melestarikan lingkungan alam  

f) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan 

g) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs.  

Adapun ruang lingkup bahan kajian IPA pada satuan pendidikan SD/MI 

meliputi aspek berikut: 

a) Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan 

interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan. 

b) Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat dan gas. 
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c) Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, 

cahaya dan pesawat sederhana. 

d) Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda 

langit lainnya. 

2.1.5 Karakteristik Siswa SD 

Piaget (dalam Rifa’i, 2012:32), setiap individu mengalami tingkat-tingkat 

perkembangan intelektual menjadi empat tahap yaitu: 

a) Tahap sensorimotor (umur 0-2 tahun) 

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

c) Tahap operasional konkret (umur 7-11 tahun) 

d) Tahap operasional formal (umur 11 tahun-keatas) 

Menurut Piaget, pikiran dan tingkah laku anak selalu berlandaskan tahap-

tahap pemikiran yang terstruktur tersebut. Pada perkembangannya, anak selalu 

menafsirkan apa saja yang mereka lihat, rasakan atau dengar sesuai dengan apa 

yang mereka cernakan dalam pikirannya. Kematangan berpikirnya juga selalu 

berubah sesuai dengan tambahan pengalaman baru serta interprestasinya terhadap 

pengalaman yang baru itu. 

Menurut tahap-tahap perkembangan Piaget, siswa yang sedang duduk di 

bangku sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret. Anak usia sekolah 

dasar yang berkisar 6 atau 7 tahun sampai 11 atau 12 tahun masuk dalam kategori 

operasional konkret. Pada tahap ini sikap keingintahuan siswa untuk mengenal 

lingkungannya cukup tinggi. Dalam kaitannya dengan tujuan pendidikan IPA, 

maka anak sekolah dasar harus diberikan pengalaman serta kesempatan untuk 
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mengembangkan kemampuan berpikir dan bersikap terhadap alam. Oleh karena 

itu, guru di sekolah dasar sebaiknya membimbing siswa untuk menemukan 

pengalaman serta kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya. 

Selain itu, guru berperan untuk memfasilitasi sikap keingintahuan siswa terhadap 

alam dan lingkungannya. 

2.1.6 Hasil Belajar 

Suprijono (2012: 7), hasil belajar adalah perubahan perilaku secara 

keseluruhan pada semua aspek. Artinya, hasil pembelajaran yang dikategorisasi 

oleh pakar pendidikan sebagaimana tersebut di atas tidak dilihat secara 

fragmentaris atau terpisah, melainkan komprehensif. Menurut Slameto (2010: 2), 

hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh dari suatu proses usaha setelah 

melakukan kegiatan belajar yang dapat diukur dengan menggunakan tes guna 

melihat kemajuan siswa. Sudjana (2011: 22), hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah siswa menerima pengalaman belajarnya. 

Menurut Purwanto  (2014:  48-53)  domain  hasil  belajar  merupakan  

perubahan  perilaku kejiwaan dikarenakan proses pendidikan. Perilaku kejiwaan 

itu dibagi dalam tiga domain, yaitu: 

1) Ranah Kognitif 

Hasil  belajar  kognitif  adalah  perubahan  perilaku  yang  terjadi  dalam 

kawasan  kognitif  yang  mencakup  enam  aspek,  yakni  hapalan  (C1), 

pemahaman  (C2),  penerapan  (C3),  analisis  (C4),  sintesis  (C5),  dan evaluasi  

(C6).  Kedua  aspek  pertama  disebut  kognitif  tingkat  rendah  dan keempat 

aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. 
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2) Ranah Afektif 

Ranah  afektif  berkenaan  dengan  sikap  dan  nilai.  Ada  beberapa  jenis 

kategori  ranah  afektif  sebagai  hasil  belajar.  Kategorinya  dimulai  dari tingkat 

yang dasar atau sederhana sampai tingkat yang kompleks. Kategori tersebut  

yaitu,  reciving/attending  (penerimaan),  responding  (jawaban), valuing  

(penilaian),  organisasi,  dan  karakteristik  nilai  atau  internalisasi nilai. 

3) Ranah Psikomotor 

Hasil  belajar  psikomotor  tampak  dalam  bentuk  keterampilan  (skill)  

dan kemampuan  bertindak  individu.  Hasil  belajar  psikomotorik  dapat 

diklasifikasi menjadi enam, yaitu persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan 

terbiasa, gerakan kompleks, dan kreativitas. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar berupa 

perubahan tingkah laku secara keseluruhan meliputi aspek pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang dapat diukur menggunakan tes. 

2.1.7 Perbedaan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing dengan Model 

Pembelajaran Konvensional 

Tabel 2.3. Perbedaan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing dengan 

Model Pembelajaran Konvensional 
No. Aspek Inkuiri Terbimbing (Sanjaya, 

2014: 196-197, 208) 

Konvensional (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. 
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No. Aspek Inkuiri Terbimbing (Sanjaya, 

2014: 196-197, 208) 

Konvensional (Sanjaya, 2014: 

261-262) 

4. Pelaksana 

pembelajaran 

Siswa bertanggungjawab 

mencari dan menemukan 

jawaban sendiri. 

Guru adalah penentu 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). 

 

2.1.8 Deskripsi Materi Perubahan Lingkungan Fisik 

Materi yang digunakan pada penelitian ini yaitu tentang Perubahan 

Lingkungan Fisik kelas IV (empat) semester 2. Materi tersebut tertuang dalam 

Standar Kompetensi (SK) yang ke 10.  

SK 10: Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan.  

Pada SK tersebut terdapat 3 Kompetensi Dasar (KD):  

KD 10.1: Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, 

hujan, cahaya matahari, dan gelombang air laut).  

KD 10.2: Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

(erosi, abrasi, banjir, dan longsor). 

KD 10.3: Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor).  

(Permendiknas nomor 22 tahun 2006) 

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

Jumlah jam pelajaran dari kompetensi dasar tersebut yaitu 8 jam pelajaran. 

Perubahan kenampakan lingkungan fisik antara lain disebabkan oleh abrasi, 

banjir, longsor, dan erosi. Adapun rincian materinya sebagai berikut. 
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Erosi merupakan salah satu penyebab berkurangnya kesuburan tanah. 

Dengan terjadinya erosi, lapisan tanah yang subur hanyut terbawa arus air. Lama 

kelamaan, tanah menjadi tandus. Tanaman tidak dapat tumbuh di tanah yang 

dilanda erosi, karena di lahan ini, tidak cukup tersedia zat hara yang dibutuhkan 

tanaman. Erosi tanah paling mudah terjadi di lereng-lereng bukit. Air hujan 

mengalir menuruni lereng-lereng dengan deras dan menghanyutkan banyak tanah. 

Erosi dapat pula terjadi di tanah terbuka yang datar. Hujan lebat dapat 

menghayutkan dengan cepat lapisan tanah paling atas yang subur dari dataran 

terbuka.  

Dewasa ini beberapa kota di Indonesia seperti Jakarta dan Bandung sering 

terkena banjir. Banjir adalah meluapnya air akibat sungai dan danau tidak dapat 

menampung air. Banjir merupakan salah satu dampak dari perbuatan manusia 

yang tidak menyayangi lingkungannya. Beberapa perbuatan yang dapat 

menyebabkan banjir adalah membuang sampah ke sungai yang menyebabkan  

aliran air menjadi tersumbat, membuat bangunan dari tembok tanpa menyediakan 

peresapan air dan penebangan pohon yang tidak terkendali. 

Curah hujan yang tinggi, tanah berlapis, tanah miring, dan hilangnya 

pohon pelindung merupakan faktor penyebab terjadinya tanah longsor. Tanah 

longsor terjadi di daerah yang miring. Pembangunan di daerah perbukitan dapat 

menyebabkan longsor. Banyaknya pohon-pohon yang ditebangi membuat longsor 

semakin cepat terjadi. Hal ini dikarenakan pohon-pohon dapat mencegah angin 

yang bisa menimbulkan longsor. Pohon juga dapat menahan longsor karena pohon 

dapat mencegah erosi. 
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Abrasi  adalah  pengikisan  daratan  oleh  air  laut. Hal  tersebut  terjadi  

akibat kuatnya  ombak  yang  menghantam  daratan.  Jika  hal  itu  terus  terjadi,  

apakah daratan akan habis? Hal tersebut mungkin saja terjadi, namun dalam 

jangka waktu yang lama. Abrasi dapat menyebabkan berkurangnya luas daratan. 

Deburan ombak yang terus menerus menghantam pesisir pantai menyebabkan 

daratan terus terkikis. Abrasi  akan  terjadi dengan cepat jika tidak ada penahan 

ombak. Penahan ombak alami adalah hutan  bakau  dan  hutan  pantai. Namun,  

akibat pertambahan penduduk yang cepat dan kebutuhan tempat  tinggal  yang  

bertambah, hutan-hutan di daerah pantai  telah habis. Selain itu, lingkungan di 

sekitar pesisir pantai pun berubah. Hal ini dapat mempercepat proses abrasi yang  

terjadi di daerah pantai. (Susilowati, 2010: 174-181) 

2.1.9 Implementasi Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing dalam 

Pembelajaran IPA Materi “Perubahan Lingkungan Fisik” 

Implementasi model pembelajaran inkuiri terbimbing pada pembelajaran 

IPA materi “Perubahan Lingkungan Fisik” disajikan pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4. Implementasi Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing pada Materi 

Perubahan Lingkungan Fisik Kelas IV SD 
No. Tahap Inkuiri 

Terbimbing 

Langkah-langkah Pembelajaran 

Guru Siswa 

1. Orientasi 

(menyajikan maslah) 

Membimbing siswa 

mengidentifikasi masalah 

tentang pengaruh perubahan 

lingkungan fisik 

Merumuskan masalah 

pengaruh erosi terhadap 

daratan dengan bimbingan 

guru 

2. Merumuskan Hipotesis Mengelompokkan siswa 

menjadi 8 kelompok yang 

terdiri dari 5-6 siswa 

Mendiskusikan hipotesis 

tentang pengaruh perubahan 

lingkungan terhadap daratan 

3. Melakukan Percobaan Guru membimbing 

percobaan dengan 

berkeliling pada masing-

masing kelompok 

Aktif dalam kelompok, 

bekerja untuk melakukan 

percobaan tentang pengaruh 

lingkungan terhadap 

perubahan daratan 

4. Menguji Hipotesis Membimbing siswa untuk 

mendiskusikan hasil 

percobaan 

Mendiskusikan hasil 

percobaan 



36 

 

 
 

No. Tahap Inkuiri 

Terbimbing 

Langkah-langkah Pembelajaran 

Guru Siswa 

5. Komunikasi Hasil Memberikan kesempatan 

siswa untuk menyampaikan 

hasil pengolahan data 

Mempresentasikan 

pengolahan data 

6. Membuat Kesimpulan Membimbing siswa untuk 

membuat kesimpulan 

Merumuskan kesimpulan 

sesuai permasalahan dengan 

memperhatikan bimbingan 

dari guru 

 

2.2  KAJIAN EMPIRIS 

Beberapa penelitian mengenai penerapan model pembelajaran terbimbing 

telah banyak dilakukan. Penelitian tentang model pembelejaran inkuiri yang dapat 

dijadikan kajian dalam penelitian ini antara lain yaitu: 

Penelitian yang dilakukan oleh Praptiwi pada tahun 2012 tentang 

“Efektifitas Model Pembelajaran Eksperimen Inkuiri Terbimbing Berbantuan My 

Own Dictionary untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep dan Unjuk Kerja Siswa 

SMP RSBI”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ratarata persentase unjuk 

kerja siswa kelas eksperimen sebesar 82,50% dan kelas kontrol sebesar 81,40%. 

Gain <g> pada kelas eksperimen diperoleh 0.72 (tinggi) dan kelas kontrol 

diperoleh 0.66 (sedang). Pada kelas eksperimen diperoleh ketuntasan klasikal 

82% dan kelas kontrol 68%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing berbantuan My Own Dictionary efektif untuk 

meningkatkan penguasaan konsep dan unjuk kerja siswa SMP RSBI. 

Penelitian yang dilakukan oleh Farida pada tahun 2015 yang berjudul 

“Keefektifan Guided Inquiry disertai Flow Card Materi Sistem Pernapasan 

Manusia di SMP”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keaktifan siswa  

termasuk kategori aktif yaitu sebesar 82,3%. Secara klasikal ketuntasan belajar 
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siswa termasuk dalam kriteria sangat baik yakni sebesar 91,9 % serta tanggapan 

siswa dan guru selama proses pembelajaran  termasuk kriteria sangat baik. 

Kesimpulan penelitian ini adalah pembelajaran dengan menggunakan Guided 

Inquiry disertai Flow Card pada materi sistem pernapasan manusia di SMP N 38 

Semarang dapat diterapkan karena terbukti efektif. 

Penelitian lain yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Supriyati pada tahun 2015 tentang “Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Group Investigation (GI) dan Inquiry dalam Pembelajaran IPA Kelas V SD”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai thitung -1,182 dan ttabel 1,985 dengan  

signifikansi 0,240. Hasil uji t gain score kelompok eksperimen dan kontrol 

menunjukkan t hitung 0,468 dan t tabel 1,985 dengan signifikansi 0,641. Karena 

nilai signifikansi > 0,05 dan thitug < ttabel maka hipotesis yang diterima adalah 

adalah tidak terdapat  perbedaan keefektifan model pembelajaran Group 

Investigation dan Inquiry dalam pembelajaran  IPA  di  kelas V SD Gugus 

Maruto. 

Dari beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa melalui model 

pembelajaran inkuiri terbimbing dapat meningkatkan hasil belajar siswa mata 

pelajaran IPA kelas IV. 

2.3  KERANGKA BERPIKIR 

IPA merupakan ilmu yang mempelajari tentang alam dan segala peristiwa 

yang terjadi di dalamnya. Pembelajaran IPA di SD diarahkan untuk inkuiri dan 

berbuat. Model pembelajaran inkuiri terbimbing merupakan model yang sangat 

efektif untuk penerapan pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. Dalam pelaksanaan 
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pembelajaran inkuiri terbimbing siswa diberikan kesempatan untuk merumuskan 

prosedur, menganalisis hasil dan mengambil kesimpulan secara mandiri, 

sedangkan dalam hal menentukan topik dan pertanyaan guru hanya berperan 

sebagai fasilitator, motivator, serta membantu dan membimbing siswa dalam 

melakukan percobaan. Materi yang disajikan oleh guru tidak ditransfer begitu 

juga, namun siswa diajak memperoleh berbagai pengalaman dalam rangka 

menemukan sendiri konsep-konsep yang direncanakan oleh guru. 

Pembelajaran IPA yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

dua model pembelajaran, yaitu: model pembelajaran inkuiri terbimbing dan model 

pembelajaran konvensional. Kedua model ini diterapkan pada dua kelas, kedua 

kelas tersebut terbagi menjadi kelas kelompok eksperimen dan kelas kelompok 

kontrol. Setelah perlakuan, hasil belajar kedua kelompok dibandingkan untuk 

menguji keefektifan model pembelajaran inkuiri. 

Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2010:91), kerangka berpikir merupakan 

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor 

yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang 

baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. 

Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel bebas dan variabel 

terikat. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran inkuiri 

terbimbing yang dilambangkan dengan (X). Sedangkan variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar IPA.  
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan kerangka berpikir pada 

bagan berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 

2.4  HIPOTESIS PENELITIAN 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah diuraikan 

tersebut, maka hipotesis penelitian ini yaitu Model pembelajaran inkuiri 

terbimbing lebih efektif diterapkan terhadap hasil belajar IPA pada materi 

Perubahan Lingkungan Fisik di kelas IV SDN Langensari dibandingkan dengan 

model pembelajaran konvensional. 

 

Pembelajaran IPA kelas eksperimen 

Menggunakan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing 

Hasil belajar dengan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing 

Hasil belajar dengan model 

pembelajaran konvensional 

Dibandingkan  

untuk mengetahui keefektifannya 

Materi Perubahan Lingkungan Fisik 

Pembelajaran IPA kelas kontrol 

Menggunakan model pembelajaran 

konvensional 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Keefektifan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing 

Keefektifan model pembelajaran 

konvensional 
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Hipotesis statistik penelitian ini meliputi: 

Ho : µ1 ≤ µ2 (Hasil belajar IPA menggunakan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing  sama dengan atau lebih kecil daripada hasil belajar IPA menggunakan 

model pembelajaran konvensional) 

Ha : µ1 > µ2 (Hasil belajar IPA menggunakan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing lebih besar daripada hasil belajar IPA menggunakan model 

pembelajaran konvensional)  
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METODE PENELITIAN 

 

3.1  JENIS DAN DESAIN EKSPERIMEN 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu menggunakan metode 

penelitian eksperimen. Menurut Sugiyono (2010: 107) metode penelitian 

eksperimen diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari 

pengaruh perlakuan terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan.  

Desain  penelitian ini yaitu eksperimen kuasi (quasi experimental design) 

bentuk nonequivalent control group design. Bentuk ini merupakan pengembangan 

dari eksperimen murni (true experimental design). Quasi experimental design 

diterapkan karena dalam penelitian pembelajaran peneliti tidak sepenuhnya 

mengontrol seluruh variabel yang ada. Peneliti hanya dapat mengontrol beberapa 

variabel saja. Kelompok eksperimen adalah kelompok yang diberi perlakuan yaitu 

dengan menerapkan model pembelajaran inkuiri terbimbing, sedangkan kelompok 

kontrol tidak diberikan perlakuan. Setelah kelompok eksperimen diberi perlakuan, 

kemudian kelompok tersebut diberi tes akhir untuk mengetahui pengaruh 

perlakuan yang telah diberikan. Tes akhir juga diberikan kepada kelompok 

kontrol. Hasil dari tes kelompok kontrol digunakan sebagai pembanding bagi 

perlakuan yang diberikan pada kelompok eksperimen. 

3.2  PROSEDUR PENELITIAN 

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian, 

dari sebelum penelitian sampai setelah penelitian adalah sebagai berikut. 
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(1) Menentukan populasi penelitian yaitu seluruh siswa kelas IV SDN Langensari 

1, 2, 3 dan 4. 

(2) Data nilai populasi dianalisis menggunakan uji prasyarat yaitu uji normalitas 

dan uji homogenitas. 

(3) Mengkaji masalah pada pembelajaran IPA di kelas IV. 

(4) Menentukan sampel penelitian yaitu siswa kelas IV SDN Langensari 3 sebagai 

kelompok eksperimen yang berjumlah dari 42 siswa dan siswa kelas IV SDN 

Langensari 2 sebagai kelompok kontrol yang berjumlah 44 siswa. 

(5) Mengurus surat ijin penelitian. 

(6) Menyusun kisi-kisi soal uji coba. 

(7) Menyusun soal uji coba dan kunci jawaban. 

(8) Menyusun kisi-kisi lembar observasi pelaksanaan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing. 

(9) Mempersiapkan perangkat pembelajaran, yang terdiri dari silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kelas eksperimen dan RPP kelas kontrol. 

(10) Mengujicobakan instrumen tes uji coba pada kelas uji coba yaitu kelas IV 

SDN Langensari 4. 

(11) Menganalisis data hasil uji coba soal tes untuk menguji apakah instrumen 

valid dan reliabel, memenuhi tingkat kesukaran, dan daya pembeda.  

(12) Menyusun kisi-kisi soal pretes. 

(13) Memberikan soal pretes berupa tes pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. 
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(14) Menganalisis hasil pretes yang dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol 

(15) Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing pada kelompok eksperimen dan menggunakan model 

pembelajaran konvensional pada kelompok kontrol. 

(16) Memberikan postes berupa tes pada kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. 

(17) Menganalisis hasil postes yang dilakukan pada kelas eksperimen dan 

kontrol 

3.3  SUBJEK, LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN Langensari 2 dan 3. 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Langensari 2 dan SDN Langensari 3, 

Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Waktu pelaksanaan penelitian 

pada semester genap tahun ajaran 2015/2016 pada tanggal 20 April 2016 sampai 

dengan 12 Mei 2016. Pemberian perlakuan pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol dilaksanakan sesuai jadwal pelajaran kelas yang bersangkutan. 

3.4  POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

Menurut Sugiyono (2012: 61) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri 

Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang pada tahun ajaran 
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2015/2016 sebanyak 164 siswa yang berada dalam empat SD. Untuk lebih 

jelasnya persebaran siswa dalam empat SD tersebut disajikan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Data Persebaran Siswa Kelas IV SD Semester II di Desa 

Langensari Ungaran Tahun Ajaran 2015/2016 

 

No. Nama Sekolah Dasar Jumlah Siswa 

1. SDN Langensari 01 34 

2. SDN Langensari 02 44 

3. SDN Langensari 03 42 

4. SDN Langensari 04 44 

Jumlah 164 

 

Pemilihan siswa di SDN Langensari sebagai populasi penelitian 

dikarenakan populasi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai populasi yang 

bersifat homogen, berdasarkan uji homogenitas nilai ulangan akhir semester gasal 

(UAS) tahun ajaran 2015/2016 keempat kelas tersebut mempunyai populasi yang 

homogen. Hasil uji homogenitas populasi adalah   
hitung<  

 tabel dengan   
hitung 

5,29 dan    
 tabel 7,81. Perhitungan uji homogenitas populasi selengkapnya 

disajikan pada Lampiran 3.6.  

Data populasi yang digunakan juga berdistribusi normal. Hasil uji 

normalitas data nilai UAS di SDN Langensari disajikan pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Hasil Uji Normalitas Data Nilai Ulangan Akhir Semester 

No. Sekolah   
hitung   

 tabel Kriteria 

1. SDN Langensari 01 4,426 7,81 Distribusi normal 

2. SDN Langensari 02 3,698 7,81 Distribusi normal 

3. SDN Langensari 03 4,606 7,81 Distribusi normal 

4. SDN Langensari 04 7,070 7,81 Distribusi normal 

 

Dari hasil analisis tersebut diperoleh   
hitung untuk setiap data kurang dari 

  
 tabel dengan dk = k-3 dan   = 5% maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima. 
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Hal ini berarti data populasi berdistribusi normal. Perhitungan uji normalitas nilai 

UAS selengkapnya disajikan pada Lampiran 3.5. 

Menurut Sugiyono (2012: 62) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini 

adalah sebagian siswa kelas IV SD Negeri Langensari Kecamatan Ungaran Barat. 

Karena populasi telah memenuhi sebagai populasi yang homogen maka 

pengambilan sampel dilakukan dengan teknik cluster random sampling yaitu 

dilakukan dengan mengambil sampel secara acak dipilih dua kelas dengan satu 

kelompok eksperimen dan satu kelas kelompok kontrol. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah SDN Langensari 3 sebagai kelas eksperimen dan SDN 

Langensari 2 sebagai kelas kontrol. 

3.5  VARIABEL PENELITIAN 

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai orang, objek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat.  

3.5.1 Variabel bebas  

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah model pembelajaran, yaitu model pembelajaran inkuiri 

terbimbing. Variabel bebas dilambangkan dengan (X). 
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3.5.2 Variabel terikat  

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil 

belajar IPA kelas IV. Variabel terikat dilambangkan dengan (Y). 

3.6  TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.6.1 Metode Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti (Sugiyono: 2010:194). Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui permasalahan pembelajaran yang berlangsung di kelas IV SDN 

Langensari Kabupaten Semarang. Hasil wawancara tersebut digunakan sebagai 

acuan untuk menentukan model pembelajaran yang akan digunakan pada kelas 

eksperimen. 

3.6.2 Metode Tes 

Tes merupakan alat untuk mengukur siswa dan untuk mengukur 

keberhasilan program pengajaran (Arikunto, 2012:47). Tes digunakan untuk 

mengukur dan mendapatkan data hasil belajar IPA pada siswa kelas IV semester 2 

yang diajarkan dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing dan yang diajarkan 

dengan model pembelajaran konvensional.  

Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah tes awal (pretes) dan 

tes akhir (postes). Soal diberikan sebelum dan sesudah perlakuan. Bentuk soal 

pilihan ganda dan uraian yang bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa. 
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3.6.3 Metode Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2010:194), metode dokumentasi yaitu sebuah cara 

untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan 

sebagainya. Penelitian menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan 

data sebelum dan setelah penelitian.  

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan 

data populasi penelitian seperti nama siswa dan nilai-nilai yang berkaitan dengan 

pembelajaran IPA. Setelah penelitian metode dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data-data hasil penelitian seperti foto. 

3.6.4 Metode Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik 

bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Jika wawancara dan kuesioner selalu 

berkomunikasi dengan satu orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, 

tetapi juga objek-objek alam yang tidak terbatas. Teknik pengumpulan data 

dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, 

proses kerja, gejala-gejala alam dan apabila responden  yang diamati tidak terlalu 

besar. (Sugiyono, 2010:203 ) 

Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati 

variabel model pembelajaran inkuiri terbimbing dalam penerapannya terhadap 

pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti dan diamati oleh observer atau guru 

kelas kelompok eksperimen. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi 

model pembelajaran inkuiri terbimbing dan lembar catatan lapangan. 
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3.7  UJI COBA INSTRUMEN 

Sebelum instrumen digunakan, peneliti melakukan uji coba soal. Soal tes 

digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Dalam penelitian ini, uji 

coba soal dilaksanakan di SDN Langensari 4. Peserta didik yang yang mengikuti 

uji coba sebanyak 44 orang. Uji coba bertujuan untuk memperoleh instrumen 

yang valid dan reliabel dalam mengukur data yang diinginkan sehingga diperoleh 

hasil penelitian yang valid dan reliabel. Selain itu, soal uji coba juga dianalisis 

untuk mengetahui tingkat kesukaran dan daya beda soal. Soal uji coba terdiri dari 

50 soal pilihan ganda dan 10 soal uraian. 

3.7.1 Validitas Butir Soal 

Menurut Arikunto (2012:72) sebuah data atau informasi dapat dikatakan 

valid apabila sesuai dengan keadaan senyatanya. Instrumen yang valid berarti alat 

ukur yang dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Validitas 

butir soal dapat diketahui melalui uji coba perangkat tes. Validitas soal pilihan 

ganda dihiting dengan rumus point biserial corelation, dengan rumus: 

      
     

  
√
 

 
 

Keterangan: 

      = koefisien korelasi point biserial 

Mp = Rata-rata skor total yang menjawab benar pada butir soal 

Mt = Rata-rata skor total 

St = Standart deviasi skor total 

P = Proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal 

q  = Proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal 

(Arikunto, 2012: 93) 
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Sedangkan validitas tes soal uraian dianalisis dengan menggunakan 

korelasi product moment, dengan rumus: 

rxy = 
 ∑    ∑    ∑  

√  ∑   – ∑        ∑   – ∑     
 

Keterangan : 

rxy = koefisien validitas 

n = banyak subjek 

X = skor tiap butir soal 

Y = skor total (Arikunto, 2012: 87)  

 Kriteria untuk melihat valid atau tidaknya dibandingkan dengan harga r 

pada tabel product moment dengan taraf signifikansi 5% suatu butir dikatakan 

valid jika rhitung> rtabel. 

 Instrumen tes pada penelitian ini terdiri dari 60 butir soal, yang terdiri dari 

50 butir soal pilihan ganda dan 10 butir soal uraian. Hasil perhitungan validitas uji 

coba soal pilihan ganda disajikan pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.4 untuk soal uraian. 

Tabel 3.3. Hasil Validitas Instrumen Tes Pilihan Ganda 

No. Kriteria No. Soal 

1.  Valid 2, 3, 4, 9, 10, 12, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 31, 33, 

34, 35, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47 

2. Tidak Valid 1, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 27, 

29, 30, 32, 36, 38, 39, 42, 48, 49, 50. 

 

Soal yang tidak valid dikarenakan beberapa hal, salah satunya adalah soal 

yang dibuat kurang jelas, sehingga membuat siswa bingung. Upaya yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi soal yang tidak valid adalah memperbaiki pertanyaan 

dalam soal yang tidak valid. Selain itu, soal juga dapat dibuang atau tidak dipakai. 

Data dan perhitungan selengkapnya disajikan pada Lampiran 3.14. 
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Tabel 3.4. Hasil Validitas Instrumen Tes Uraian 

No. Kriteria No. Soal 

1.  Valid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

2. Tidak Valid Tidak ada 

 

Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 3.15. 

3.7.2 Reliabilitas Tes 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan dan ketepatan hasil 

(Arikunto, 2012: 100). Reliabilitas instrumen adalah ketepatan alat evaluasi dalam 

mengukur atau ketepatan siswa dalam menjawab alat evaluasi. Dalam penelitian 

ini reabilitas soal pilihan ganda diukur dengan menggunakan rumus Kuder 

Richardson 20. 

   
 

     
{
   ∑  

  
} 

Keterangan: 

r1 = reliabilitas tes secara keseluruhan 

n = jumlah item dalam instrumen 

p = proporsi banyaknya subyek yang menjawab benar 

q = 1-p 

∑pq = jumlah hasil perkalian antara p dan q 

S = standar deviasi dari tes 

Sedangkan reliabilitas soal uraian menggunakan teknik Alfa Cronbach. 

Rumus koefisien Alfa Cronbach sebagai berikut: 

    
 

     
{  

∑  
 

  
 } 

Keterangan: 

r11 = koefisien reliabilitas instrumen 

n = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
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∑  i
2
 = total varian butir 

 t
2 

= varian total 

(Arikunto, 2012: 122) 

 Kriteria pengujian reliabilitas yaitu setelah didapatkan rhitung, kemudian 

harga rhitung  tersebut dibandingkan dengan harga r product moment pada tabel. 

Jika r11> rtabel maka item tes yang akan diujicobakan reliabel. 

Pengujian analisis uji coba soal pilihan ganda diperoleh rhitung = 0,613. 

Sedangkan pada soal uraian diperoleh rhitung = 0, 736. Kriteria pada tabel r product 

moment untuk r(5%),44= 0,297, maka r11>0,297. Dengan kriteria tersebut, maka soal 

reliabel. Data dan perhitungan selengkapnya disajikan pada Lampiran 3.17. 

3.7.3 Taraf Kesukaran Soal 

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

Menurut Arikunto (2012: 222) soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa 

untuk mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu sukar 

akan menyebabkan siswa menjadi putus asa atau tidak mempunyai semangat 

untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. Menuliskan tingkat kesukaran 

soal bentuk uraian dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

P = 
 

  
 

Keterangan: 

P = Indeks Kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

(Arikunto, 2012: 223) 
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Menurut Arikunto klasifikasi indeks kesukaran diuraikan sebagai berikut: 

Soal dengan P 0,00 sampai 0, 30 adalah soal sukar 

Soal dengan P 0,31 sampai 0,70 adalah soal sedang 

Soal dengan P 0,71 sampai 1,00 adalah soal mudah 

Analisis butir soal telah dilakukan pada soal ujicoba dan dihasilkan 5 butir 

soal termasuk dalam kriteria sukar, 19 butir soal termasuk dalam kriteria sedang 

dan 26 soal termasuk kriteria mudah. Hasil analisis taraf kesukaran soal disajikan 

pada Tabel 3.5 untuk pilihan ganda dan Tabel 3.6 untuk tingkat kesukaran soal 

uraian. 

Tabel 3.5. Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Butir Soal Pilihan Ganda 

Keterangan Butir Soal 

Sukar 2, 12, 23, 26, 42 

Sedang 3, 4, 5, 6, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 30, 33, 36, 37, 43, 47 

Mudah 1, 7, 8, 10, 13, 14, 19, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 

40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50 

 

Soal yang digunakan untuk instrumen terdiri dari 3 soal sukar, 11 soal sedang, 6 

soal mudah. Data dan perhitungan selengkapnya disajikan pada Lampiran 3.18. 

Tabel 3.6 Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Butir Soal Uraian 

Keterangan Butir Soal 

Sukar 7 

Sedang 1, 2, 3, 4, 8 

Mudah 5, 6, 9, 10 

 

Soal yang digunakan untuk instrumen terdiri dari 2 soal mudah dan 3 soal sedang. 

Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 3.15. 

3.7.4 Daya Beda Soal 

Arikunto (2012: 226) menyebutkan bahwa daya pembeda soal adalah 

kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan 
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tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Daya pembeda dapat dihitung 

dengan rumus: 

D = 
  

  
 - 

  

  
 

Keterangan: 

D  = Indeks Kesukaran 

J = jumlah peserta tes 

   = banyaknya peserta kelompok atas 

   = banyaknya peserta kelompok bawah 

   = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 

   = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan 

benar 

(Arikunto, 2012: 228) 

Kriteria soal-soal yang dapat dipakai  sebagai instrumen berdasarkan daya 

bedanya diklasifikasikan pada Tabel 3.7. 

Tabel 3.7. Kriteria Daya Pembeda 

Interval Kriteria 

D: ≤ 0,00 Sangat Jelek 

D: 0,00-0,20 Jelek 

D: 0,21-0,40 Cukup 

D: 0,41-0,70 Baik 

D: 0,71-1,00 Baik Sekali 

 

Tabel 3.8. Hasil Analisis Daya Pembeda Soal Pilihan Ganda 

Keterangan Butir Soal 

Sangat Jelek 5, 11, 29, 32, 36, 42 

Jelek  1, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 24, 25, 27, 30, 

31, 35, 38, 39, 40, 45, 48, 49, 50 

Cukup 2, 4, 6, 8, 10, 15, 18, 20, 21,23, 26, 33, 34, 

37, 41, 44, 46,   

Baik 3, 9, 22, 28, 43, 47 

Baik Sekali Tidak Ada 
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Soal yang digunakan untuk instrumen terdiri dari 6 soal baik dan 14 soal cukup. 

Perhitungan keseluruhan daya pembeda uji coba soal pilihan ganda disajikan pada 

Tabel 3.8 (Lampiran 3.19) 

Tabel 3.9. Hasil Analisis Daya Pembeda Soal Uraian 

Keterangan Butir Soal 

Jelek  4, 7 

Cukup 2, 5, 8, 9, 10 

Baik 1, 3, 6 

Baik Sekali Tidak Ada 

 

Perhitungan daya pembeda soal uraian disajikan pada Tabel 3.9 (Lampiran 3.15).  

Berdasarkan hasil analisis validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya 

beda pada soal uji coba, diperoleh 20 butir soal pilihan ganda yang baik dan dapat 

digunakan sebagai soal pretes atau postes. Nomor yang dapat digunakan yaitu 2, 

3, 4, 9, 10, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 33, 34, 37, 41, 43, 44, 46 dan 47. Sedangkan 

untuk soal uraian terdapat 5 butir soal yaitu 2, 3, 5, 6 dan 10. 

3.8  ANALISIS DATA 

Analisis data digunakan untuk mengolah data yang diperoleh setelah 

mengadakan penelitian, sehingga akan didapat suatu kesimpulan tentang keadaan 

yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini 

terbagi menjadi dua yaitu analisis data awal dan analisis data akhir. Analisis data 

awal adalah uji yang digunakan untuk mengetahui kondisi awal sampel. Analisis 

data awal menggunakan pretes. Sedangkan analisis tahap akhir dilakukan pada 

data hasil postes kedua kelas. Analisis data akhir bertujuan untuk menguji 

hipotesis.  
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3.8.1 Analisis Data Tahap Awal 

3.8.1.1 Uji Normalitas Data Awal 

Uji ini digunakan untuk mengetahui data yang akan dianalisis berdistribusi 

normal atau tidak. Selain itu juga untuk menentukan uji selanjutnya.  

Hipotesis yang digunakan adalah: 

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha  : Data tidak berdistribusi normal 

Teknik pengujian normalitas data pada penelitian ini menggunakan chi 

kuadrad (  ).  

   ∑
       

 

  

 

   

 

Keterangan: 

   = chi kuadrat 

Oi = frekuensi hasil pengamatan 

Ei = frekuensi harapan 

k = banyaknya kelas 

 Kriteria pengujian hipotesis adalah Ho diterima jika   
      

<           
  

dengan taraf signifikan 5% dan derajat kebebasan (k-3), yang berarti bahwa data 

berdistribusi normal, sehingga uji selanjutnya menggunakan statistik parametrik. 

(Sudjana, 2005:273) 

3.8.1.2  Uji Homogenitas Data Awal 

Uji homogenitas pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

kelompok sampel (kelas eksperimen dan kelas kontrol) mempunyai varians yang 

sama atau tidak. Jika kelas-kelas tersebut memiliki varians yang sama maka 
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kelompok tersebut dikatakan homogen. Hipotesis statistik yang diuji adalah 

sebagai berikut. 

Ho : µ1 = µ 2 (varians antar kelas tidak berbeda/ data homogen) 

Ha : µ1 ≠ µ 2  (varians antar kelas tidak sama/ data tidak homogen) 

Untuk menentukan rumus t-test, akan dipilih untuk pengajuan hipotesis, maka 

perlu diuji dulu varians menggunakan uji F dengan rumus: 

F = 
                

                
 

Kriteria pengujian dengan taraf signifikansi 5% dengan dk pembilang (k-

1) dan dk penyebut (k-1) bila harga F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel 

(Fhitung ≤ Ftabel), maka Ho diterima dan Ha ditolak. Ho diterima berarti varians 

homogen. (Sugiyono, 2012: 140) 

3.8.2 ANALISIS DATA AKHIR 

Analisis data akhir eksperimen yaitu untuk menguji hasil belajar IPA dari 

kedua kelompok setelah masing-masing memperoleh perlakuan yang berbeda. 

Pengujian hipotesis dilakukan setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas.  

3.8.2.1 Uji Normalitas Data Akhir  

Uji ini digunakan untuk mengetahui data yang akan dianalisis berdistribusi 

normal atau tidak. Selain itu juga untuk menentukan uji selanjutnya.  

Hipotesis yang digunakan adalah: 

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha  : Data tidak berdistribusi normal 
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Teknik pengujian normalitas data pada penelitian ini menggunakan chi 

kuadrad (  ).  

   ∑
       

 

  

 

   

 

Keterangan: 

   = chi kuadrat 

Oi = frekuensi hasil pengamatan 

Ei = frekuensi harapan 

k = banyaknya kelas 

 Kriteria pengujian hipotesis adalah Ho diterima jika   
      

<           
  

dengan taraf signifikan 5% dan derajat kebebasan (k-3), yang berarti bahwa data 

berdistribusi normal, sehingga uji selanjutnya menggunakan statistik parametrik. 

(Sudjana, 2005:273) 

3.8.2.2 Uji Homogenitas Data Akhir 

Uji homogenitas varians dilakukan untuk mengetahui apakah kedua 

sampel mempunyai varians yang homogen atau tidak. Langkah-langkah dan 

kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

a) Menentukan hipotesis 

Ho : µ1 = µ 2 (varians antar kelas tidak berbeda/ data homogen) 

Ha : µ1 ≠ µ 2  (varians antar kelas tidak sama/ data tidak homogen) 

b) Menentukan  ,   =5% 

c) Menentukan kriteria penerimaan Ho 

d) Ho diterima apabila           
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Rumus untuk menghitung F 

F = 
                

                
 

Kriteria pengujian dengan taraf signifikansi 5% dengan dk pembilang (k-

1) dan dk penyebut (k-1). Apabila harga F hitung lebih kecil atau sama dengan 

F tabel (Fhitung ≤ Ftabel), maka Ho diterima dan Ha ditolak. Ho diterima berarti 

varians homogen. (Sugiyono, 2012: 140) 

3.8.2.3 Uji Perbedaan Dua Rata-rata (uji t) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah setelah dikenai perlakuan 

berbeda kelas eksperimen mempunyai hasil belajar lebih tinggi daripada kelas 

kontrol. Untuk menguji perbedaan dua rata-rata dilakukan uji statistika satu pihak 

yaitu uji pihak kanan. Langkah-langkah dan kriteria pengujian adalah sebagai 

berikut. 

1) Menentukan hipotesis 

Hipotesisnya adalah: 

Ho : µ1 ≤ µ 2 (hasil belajar siswa kelas eksperimen sama dengan atau lebih 

kecil daripada hasil belajar kelas kontrol) 

Ha : µ1 > µ 2 (hasil belajar kelas eksperimen lebih besar daripada hasil belajar 

kelas kontrol)  

2) Menentukan  ; dalam penelitian ini  =5% 

3) Melakukan uji hipotesis 

Jika data memiliki varians homogen (     ) maka digunakan rumus: 

t = 
 ̅   ̅ 

√
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dengan  

s
2 

= 
         

           
 

        
 

Keterangan: 

t = uji kesamaan dua varians 

 ̅  = rata-rata nilai postes kelas eksperimen 

 ̅  = rata-rata nilai postes kelas kontrol 

n1 = banyaknya anggota kelas eksperimen 

n2 = banyaknya anggota kelas kontrol 

s = varians 

s1
2
 = varians nilai postes kelas eksperimen 

s2
2
 = varians nilai postes kelas kontrol 

Kriteria yang digunakan adalah Ho ditolak jika thitung      dengan derajat 

kebebasan  untuk daftar distribusi t adalah (n1 + n2 -2) dan peluang (1-  ).  

Jika varians tidak homogen (     ), maka statistik yang digunakan adalah 

statistik t’ dengan rumus:  

   = 
  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅

√
  
 

  
 

  
 

  

 

Dalam hal ini, kriteria pengujian adalah: tolak hipotesis Ho jika 

   
         
       

 

Dan terima Ho jika terjadi sebaliknya, dengan w1 =
  
 

   
, w2 =

  
 

   
, t1 =              dan 

t2 =              sedangkan dk-nya masing-masing (n1- 1) dan (n2- 1) 
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Keterangan: 

t = uji kesamaan dua varians 

 ̅  = rata-rata nilai postes kelas eksperimen 

 ̅  = rata-rata nilai postes kelas kontrol 

n1 = banyaknya anggota kelas eksperimen 

n2 = banyaknya anggota kelas kontrol 

s1
2
 = varians nilai postes kelas eksperimen 

s2
2
 = varians nilai postes kelas kontrol 

(Sudjana, 2005:243) 

3.8.2.4 Perhitungan N-Gain 

N-gain adalah normalisasi gain yang digunakan untuk mengukur 

perkembangan hasil belajar siswa. Nilai N-Gain ditentukan dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut. N-Gain diperoleh dari hasil pretes dan postes. 

       
                       

               
 

(Lestari, dkk, 2015:234-236) 

Tinggi atau rendahnya nilai N-Gain ditentukan berdasarkan kriteria berikut. 

Tabel 3.10. Kriteria Nilai N-Gain 

Kriteria Nilai N-Gain Kategori 

N-Gain ≥ 0,70 Tinggi 

0,30 < N-Gain < 0,70 Sedang 

N-Gain ≤ 0,30 Rendah 

 

 

  



61 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  HASIL PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Mei di SDN 

Langensari. Subyek penelitian adalah kelas IV. Pemilihan kelas dilakukan dengan 

cluster random sampling. Penelitian ini dilakukan pada 2 kelompok, kelompok 

pertama sebagai kelompok eksperimen yaitu SDN Langensari 03 dan kelompok 

kedua sebagai kelompok kontrol yaitu SDN Langensari 02. Kegiatan 

pembelajaran materi “Perubahan Lingkungan Fisik” pada kelompok eksperimen 

menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing, sedangkan pembelajaran 

pada kelompok kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional. Pada 

setiap kelas diberikan 4 pertemuan kegiatan pembelajaran. Setiap pertemuan 

memiliki alokasi waktu 2 jam pelajaran. 

Kedua kelas mendapatkan pretes sebelum diberikan perlakuan. Pretes 

bertujuan untuk mengukur hasil belajar siswa sebelum mendapat perlakuan. 

Selain itu, pretes juga dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal masing-

masing kelas. Setelah kedua kelas mendapatkan perlakuan, selanjutnya masing-

masing kelas mendapatkan postes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar 

siswa. Selain itu nilai postes digunakan untuk mengukur peningkatan pemahaman 

konsep dengan model yang diterapkan. Selanjutnya hasil postes dianalisis 

menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, uji perbedaan dua rata-rata dan uji 

gain. 
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4.1.1 Analisis Data Tahap Awal 

Analisis data tahap awal dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan. 

Analisis data tahap awal bertujuan untuk mengetahui apakah kondisi awal kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sama atau tidak. Data awal diperoleh dari nilai 

pretes. Hasil pretes digunakan untuk mengukur pemahaman  konsep sebelum 

penelitian. Analisis data tahap awal meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. 

4.1.1.1 Uji Normalitas Nilai Pretes 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang akan 

digunakan berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan pengujian 

statistik Chi Kuadrat dengan taraf signifikansi 5% dan dk = (k-3). Hasil pengujian 

normalitas disajikan pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Hasil Uji Normalitas Nilai Pretes 

No. Kelas   
hitung   

 tabel Kriteria 

1. Eksperimen 7,14 7,81 Distribusi normal 

2. Kontrol 4,80 7,81 Distribusi normal 

 

Dari Tabel 4.1 diperoleh hasil pada kelas eksperimen   
hitung<   

tabel 

(7,14< 7,81), sedangkan pada kelas kontrol   
hitung<   

tabel (4,80<7,81) dengan 

signifikansi 5% dan dk = 3. Berdasarkan kriteria ini berarti Ho diterima dan Ha 

ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pretes kelas eksperimen dan kelas 

kontrol berdistribusi normal. Hasil selengkapnya uji normalitas kelas eksperimen 

terdapat pada Lampiran 4.2 dan pada kelas kontrol terdapat pada Lampiran 4.3. 

4.1.1.2 Uji Homogenitas Nilai Pretes 

Langkah selanjutnya setelah dilakukan uji normalitas adalah uji 

homogenitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel homogen atau 
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tidak. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil yang tersaji di dalam Tabel 

4.2. 

Tabel 4.2. Hasil Uji Homogenitas Nilai Pretes 

No. Kelas Varians Fhitung Ftabel Kriteria 

1. Eksperimen 136,7886 1,10 1,67 Homogen 

2. Kontrol 151,5955 

 

Dari Tabel 4.2 terlihat bahwa hasil homogenitas nilai pretes Fhitung<Ftabel 

(1,10< 1,67) dengan taraf signifikansi 5% dan dk pembilang 43 dan dk penyebut 

41. Hasil ini menunjukkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, artinya nilai pretes 

mempunyai varians yang sama (homogen). Hasil perhitungan selengkapnya 

terdapat pada Lampiran 4.4. 

4.1.2 Analisis Data Tahap Akhir 

Analisis data tahap akhir bertujuan untuk menjawab hipotesis yang telah 

dikemukakan. Data yang digunakan dalam analisis tahap akhir yaitu data nilai 

postes dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Analisis nilai postes dilakukan dengan uji normalitas, uji homogenitas, uji 

perbedaan dua rata-rata dan uji gain. 

4.1.2.1 Uji Normalitas Nilai Postes 

Uji normalitas menggunakan statistik Chi Kuadrat (     dengan taraf 

signifikansi 5% dan dk = k-3. Hasil uji normalitas nilai postes kelas kontrol dan 

kelas eksperimen disajikan pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas Nilai Postes 

 

No. Kelas   
hitung   

 tabel Kriteria 

1. Eksperimen 6,832 7,81 Distribusi normal 

2. Kontrol 5,368 7,81 Distribusi normal 
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Berdasarkan hasil pada Tabel 4.3 diperoleh   
hitung untuk setiap data 

kurang dari   
 tabel dengan dk = 3 dan   = 5%, yang berarti bahwa data tersebut 

berdistribusi normal, sehingga uji selanjutnya memakai statistik parametrik. Data 

selengkapnya hasil uji normalitas nilai postes disajikan pada Lampiran 4.6 untuk 

kelas eksperimen dan Lampiran 4.7 untuk kelas kontrol. 

4.1.2.2 Uji Homogenitas Nilai Postes 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah nilai postes kedua kelompok 

ada perbedaan varians atau tidak. Suatu data dikatakan tidak ada perbedaan jika 

Fhitung< Ftabel. Uji homogenitas digunakan untuk mengatahui uji t yang akan 

digunakan. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil yang tersaji di dalam 

Tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Hasil Uji Homogenitas Nilai Postes 

No. Kelas Varians Fhitung Ftabel Kriteria 

1. Eksperimen 101,368 1,03 1,67 Homogen 

2. Kontrol 104,714 

 

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.4, diperoleh nilai Fhitung masih 

di bawah nilai Ftabel yaitu 1,674. Karena Fhitung< Ftabel (1,03< 1,67) dengan taraf 

signifikansi 5% dan dk pembilang 43 dan dk penyebut 41. Hasil ini menunjukkan 

bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, artinya nilai postes kedua kelas memiliki 

varians yang sama. Hasil analisis selengkapnya disajikan pada Lampiran 4.8. 

4.1.2.3 Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

Uji perbedaan dua rata-rata menggunakan uji t satu pihak dengan rumus t-

test polled varians. Pada taraf signifikansi 5% dan dk = n1 + n2 -2 diperoleh hasil 

yang tersaji pada Tabel 4.5.  
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Tabel 4.5. Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

Kelas   ̅) (n) (s
2
) thitung t(0,95)(84) 

Eksperimen 79,94 42 
2,190 3,527 1,66 

Kontrol 72,21 44 

 

Dari Tabel 4.5 terlihat bahwa dengan taraf signifikansi 5% dan dk =84 

diperoleh hasil bahwa        >     (3,527 > 1,66). Hasil ini menunjukkan bahwa 

Ho ditolak dan Ha diterima, artinya hasil belajar kelas eksperimen lebih besar 

daripada kelas kontrol. Uji perbedaan dua rata-rata ini menunjukkan bahwa 

setelah diberikan perlakuan yang berbeda, ternyata kelas eksperimen dengan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing memiliki hasil yang lebih baik 

dibandingkan kelas kontrol. Hasil perhitungan selengkapnya terdapat pada 

Lampiran 4.9. 

4.1.2.4 Uji N-Gain Hasil Pretes dan Postes pada Kelas Kontrol dan Kelas 

Eksperimen 

Uji gain bertujuan untuk mengetahui besar peningkatan hasil belajar IPA 

siswa kelas IV SDN Langensari sebelum diberi perlakuan dan setelah mendapat 

perlakuan. Hasil perhitungan disajikan pada Tabel 4.6.  

Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Uji Gain 

 

Kelas 
Nilai <g> 

Kriteria 
Pretes Postes 

Eksperimen  66,67 79,94 0,39 Sedang 

Kontrol  67,55 72,21 0,15 Rendah 

Berdasarkan Tabel 4.6, dihasilkan data yang menunjukkan peningkatan 

kelas eksperimen berada pada kriteria sedang yaitu sebesar 0,39, sedangkan kelas 

kontrol berada pada kriteria rendah yaitu sebesar 0,15. Hasil perhitungan 

selengkapnya disajikan pada Lampiran 4.10. 
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4.2  PEMBAHASAN 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui keefektifan pembelajaran 

model pembelajaran inkuiri terbimbing pada materi perubahan lingkungan fisik 

kelas IV SD Langensari Kabupaten Semarang. 

4.2.1 Pemaknaan Temuan 

4.2.1.1 Hasil Pretes Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

Pretes dilakukan untuk mengetahui pemahaman awal siswa tentang materi 

Perubahan Lingkungan Fisik yang dilakukan sebelum pemberian perlakuan. Rata-

rata hasil pretes kelas kontrol sebesar 67,55, sedangkan hasil pretes di kelas 

eksperimen sebesar 66,67.  

Hasil uji normalitas diperoleh   
hitung untuk setiap data kurang dari   

 tabel 

(7,81) dengan dk = k-3 dan   = 5%. Hasil   
hitung kelompok eksperimen sebesar 

7,14, sedangkan kelompok kontrol sebesar 4,8. Dari hasil uji normalitas diperoleh 

bahwa data hasil pretes kedua kelompok berdistribusi normal. Hasil homogenitas 

diperoleh Fhitung = 1,1 dan Ftabel = 1,67,  karena Fhitung< Ftabel (1,1<1,67) maka 

dapat disimpulkan bahwa data hasil pretes homogen. 

Hasil pretes menunjukkan bahwa data pemahaman awal siswa terhadap 

materi perubahan lingkungan fisik berdistribusi normal dan memiliki varians yang 

sama (homogen). 

4.2.1.2 Proses Pembelajaran 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Mei di SDN 

Langensari 03 dan SDN Langensari 02. Alokasi waktu pembelajaran pada kedua 

kelas sama yaitu 8 jam pelajaran dalam 4 kali pertemuan untuk pembelajaran di 
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luar pretes dan postes. Deskripsi selengkapnya disajikan pada Lampiran 4.11 dan 

Lampiran 4.12. 

a) Kelas Eksperimen  

Kelas eksperimen pada penelitian ini menggunakan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing. Tahapan dalam model pembelajaran inkuiri terbimbing adalah 

orientasi, merumuskan hipotesis, melakukan percobaan, menguji hipotesis, 

mengkomunikasikan hasil, dan membuat kesimpulan. Pertemuan pertama dalam 

pembelajaran ini, siswa dibimbing untuk mengetahui konsep perubahan 

lingkungan melalui kegiatan percobaan atau eksperimen. Kegiatan percobaan ini 

melibatkan seluruh siswa sehingga siswa dapat menemukan sendiri materi 

perubahan lingkungan. Pembelajaran ini diterapkan agar siswa dapat 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan dapat menemukan 

pengetahuan mereka sendiri. Selain metode eksperimen, model pembelajaran 

inkuiri terbimbing ini menggunakan metode diskusi. Tujuan penggunaan metode 

diskusi adalah agar siswa dapat bekerjasama dengan siswa lain, bisa 

mengungkapkan ide dan gagasan mereka dengan baik, menjadi lebih aktif serta 

meningkatkan keberanian dan kepercayaan diri siswa dalam hal yang positif. 

Selain itu siswa dapat belajar menemukan pengetahuan atau konsep dari hasil 

diskusi dengan siswa lainnnya. 

Pada kegiatan inti, sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran guru 

bertanya pada siswa tentang materi yang akan dipelajari yang dihubungkan 

dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya siswa dibimbing untuk merumuskan 

hipotesis dari percobaan yang akan dilakukan. Kemudian siswa dikelompokkan 
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menjadi 8 kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 siswa. Guru membimbing siswa 

untuk merumuskan hipotesis. 

Setiap pertemuan untuk materi perubahan lingkungan fisik siswa 

melakukan kegiatan percobaan. Dalam percobaan menggunakan alat dan bahan 

yang disediakan oleh guru dan yang sudah tersedia di sekolah, yang berasal dari 

lingkungan sekolah berupa tanaman, tamah, air, batu dan lain-lain. Setelah 

melakukan kegiatan percobaan yang dilaksanakan di luar kelas, siswa kembali ke 

dalam kelas untuk mendiskusikan hasil percobaannya. Setelah memperoleh hasil 

diskusi, perwakilan dari setiap kelompok maju untuk mengkomunikasikan hasil 

diskusinya dan kelompok lain diberi kesempatan untuk menanggapi. Pada saat 

guru bertanya, siswa aktif dalam menjawab pertanyaan dari guru. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Hamalik (2008: 188) bahwa model pembelajaran inkuiri 

terbimbing melibatkan siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan guru.  

Setelah siswa mengkomunikasikan hasil diskusinya, kelompok lain 

menanggapi. Selanjutnya guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. Setelah proses pembelajaran selesai, siswa diberi postes untuk 

mengetahui hasil belajar siswa setelah perlakuan. 

Kendala yang dihadapi saat pembelajaran IPA menggunakan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing antara lain: beberapa siswa pasif saat 

diperintahkan untuk bertanya, saat kegiatan percobaan menghabiskan banyak 

waktu, dan pada saat kegiatan diskusi masih ada beberapa siswa yang kurang 

aktif. Siswa belum aktif dikarenakan siswa belum terbiasa untuk mengajukan 

pertanyaan dan belum terbiasa bekerja dalam kelompok. Faktor lain yang 
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menyebabkan siswa kurang aktif adalah terlalu banyak anggota dalam setiap 

kelompok. Guru sebaiknya membimbing siswa yang kurang aktif agar siswa bisa 

aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

b) Kelas Kontrol 

Pembelajaran pada kelas kontrol menggunakan model pembelajaran 

pembelajaran konvensional, model pembelajaran ini sudah biasa digunakan oleh 

guru kolaborator. Pada pertemuan pertama siswa diberi penjelasan tentang materi 

perubahan lingkungan fisik. Pada kelas kontrol menggunakan metode ceramah 

dan diskusi. Metode ceramah dilaksanakan untuk pemberian materi perubahan 

lingkungan fisik yang meliputi erosi, abrasi, banjir dan tanah longsor, sedangkan 

metode diskusi dilaksanakan untuk mendiskusikan soal-soal tentang perubahan 

lingkungan fisik beserta cara pencegahannya. Siswa kurang aktif dalam kegiatan 

diskusi, hal ini dikarenakan siswa kurang tertantang dengan soal yang diberikan 

oleh guru. Di akhir pembelajaran siswa mengerjakan soal postes. 

Perbedaan kegiatan pembelajaran kelas kontrol dengan kelas eksperimen 

terdapat pada model pembelajaran pembelajaran yang digunakan, pada kelas 

kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional sehingga siswa hanya 

menyerap informasi yang dijelaskan dan diberikan oleh guru. 

4.2.1.3 Hasil Postes Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

Pada dasarnya data postes digunakan peneliti untuk mengukur kemampuan 

siswa setelah diberi perlakuan. Pengukuran dilakukan dengan memberikan tes 

pada akhir pembelajaran. Masing-masing kelompok mendapatkan perlakuan yang 

berbeda, disesuaikan dengan model pembelajaran yang digunakan. Model 
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pembelajaran yang diterapkan pada kelas eksperimen adalah model pembelajaran 

inkuiri terbimbing, sedangkan pada kelas kontrol menggunakaan model 

pembelajaran konvensional.  

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, hasil belajar kedua kelompok 

berbeda. Hasil belajar diperoleh dari nilai postes, nilai postes kelompok 

eksperimen sebesar 79,94 sedangkan nilai postes kelompok kontrol sebesar 72,21. 

Selisih nilai kedua kelompok sebesar 7,73. Penelitian ini menunjukkan 

pencapaian hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Hal 

ini disebabkan karena siswa memperoleh kesempatan dan fasilitasi untuk 

membangun sendiri pengetahuannya, sehingga pembelajaran akan lebih 

bermakna. Pembelajaran yang bermakna dan berdasakan pengalaman siswa akan 

menghasilkan ingatan jangka panjang. Sedangkan pada kelas kontrol, siswa 

cenderung pasif dalam kegiatan pembelajaran. Siswa hanya menerima apa yang 

disampaikan oleh guru, sehingga hasil belajar kelas kontrol lebih rendah 

dibandingkan hasil belajar kelas eksperimen. 

4.2.1.4 Keefektifan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing terhadap Hasil 

Belajar IPA Materi Perubahan Lingkungan Fisik 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing dapat memaksimalkan hasil 

belajar. Siswa di kelas eksperimen berperan dalam mencari dan menemukan 

sendiri materi pelajaran. Proses merumuskan hipotesis membantu siswa dalam 

meningkatkan ide dan gagasan dalam pikirannya. Berhipotesis juga dapat 

membangkitkan keinginan siswa untuk medalami materi yang disajikan. Hipotesis 

dirumuskan dengan berdiskusi, hal ini dapat membantu siswa melengkapi 
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pengetahuannya. Keadaan ini berbeda dengan kelas kontrol, guru menguraikan 

materi dan siswa hanya memperhatikan, siswa tidak dapat mengembangkan 

pengetahuannya. 

Proses pembelajaran yang dilakukan pada kelas eksperimen menuntut agar 

siswa selalu aktif dalam memperoleh pengetahuan. Siswa aktif memperoleh 

pengetahuan dengan merumuskan hipotesis dan melakukan percobaan. Pada 

kegiatan pembelajaran IPA materi “Perubahan Lingkungan Fisik”, setiap siswa 

berkewajiban untuk merumuskan hipotesis, kemudian hipotesis yang telah 

dirumuskan dipadukan dengan hipotesis teman sekelompoknya. Kegiatan ini 

memberikan arahan kepada siswa untuk berusaha belajar bersama agar ilmu yang 

didapat lebih bermakna. Hal ini sesuai dengan karakteristik inkuiri terbimbing 

menurut Kuhlthau (2007: 25) yang menyatakan bahwa siswa belajar aktif dan 

terefleksikan pada pengalaman.  

Setiap siswa ingin mengetahui kebenaran hipotesisnya, hipotesis akan 

ditentukan kebenarannya melalui percobaan. Setiap langkah dalam percobaan 

dilakukan untuk memahami materi perubahan lingkungan fisik. Siswa 

memperoleh pengetahuan tentang pengaruh erosi, abrasi, banjir, tanah longsor 

beserta cara pencegahannya dengan melakukan percobaan. Media yang digunakan 

untuk kegiatan percobaan berasal dari lingkungan sekitar, yaitu berupa tanah, air, 

tanaman dan batu kerikil. Siswa sangat aktif saat melakukan kegiatan percobaan.  

Dalam penelitian ini, siswa memperoleh pengetahuan tentang perubahan 

lingkungan fisik melalui kegiatan diskusi dan percobaan. Selain itu, kegiatan 

diskusi dan percobaan dapat membimbing siswa untuk belajar dan 
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mengembangkan pengetahuan bersama. Siswa tidak akan mudah lupa dengan 

pengalaman yang telah dilakukan sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

Setiap langkah pada proses pembelajaran menuntun siswa untuk menemukan 

pengetahuannya dengan mandiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Cain (1993:3) 

hakikat IPA sebagai proses, berarti bahwa IPA merupakan suatu proses atau 

metode untuk mendapatkan pengetahuan. Hal tersebut juga didukung oleh teori 

belajar konstrukstivisme yang mengungkapkan bahwa pengetahuan akan lebih 

bermakna apabila dicari dan ditemukan sendiri oleh siswa. 

Untuk mengetahui model mana yang lebih efektif dalam pembelajaran 

IPA materi “Perubahan Lingkungan Fisik”, peneliti melakukan uji perbedaan dua 

rata-rata pada hasil postes kedua kelompok, uji ini dilakukan setelah data 

diketahui berdistribusi normal dan data mempunyai varians yang sama 

(homogen). Hasil uji t menunjukkan bahwa hasil belajar dengan menggunakan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing lebih tinggi dibandingkan model 

pembelajaran konvensional, hal ini didukung oleh hasil uji N-gain yang 

menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar pada kelas eksperimen berada pada 

kriteria sedang yaitu sebesar 0,39, sedangkan pada kelas kontrol berada pada 

kriteria rendah yaitu sebesar 0,15. Berdasarkan hasil yang telah dianalisis dan 

dibahas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran inkuiri terbimbing lebih 

efektif diterapkan dalam pembelajaran IPA materi “Perubahan Lingkungan Fisik ” 

dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. 
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4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi hasil penelitian ini yaitu model pembelajaran inkuiri terbimbing 

dapat diterapkan dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas IV SDN Langensari 

Kabupaten Semarang. Implikasi dari penelitian terbagi menjadi tiga, yaitu 

implikasi teoritis, implikasi praktis, dan implikasi pedagogis. 

4.2.2.1 Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritis dari penelitian ini yaitu keterkaitan antara hasil 

penelitian dengan teori-teori yang digunakan peneliti. Penelitian ini membuktikan 

bahwa penggunaan model pembelajaran inkuiri terbimbing lebih efektif 

dibandingkan model pembelajaran konvensional. Dalam model pembelajaran 

inkuiri siswa dibimbing untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Proses 

penemuan pengetahuan  secara  mandiri  dapat  mengembangkan  kemampuan  

berpikir  dan pemahaman  konsep  siswa  sehingga  pengetahuan dapat  diingat  

lebih  lama.  

Siswa melakukan penyelidikan melalui kegiatan percobaan, sedangkan 

guru membimbing siswa ke arah yang tepat atau benar. Model pembelajaran 

inkuiri terbimbing mengembangkan semua aspek yaitu aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor. Aspek kognitif diperoleh dari hasil postes siswa, aspek afektif 

diperoleh melalui pengamatan sikap siswa saat proses pembelajaran, dan aspek 

psikomotor diperoleh dari pengamatan keterampilan siswa saat melakukan 

percobaan dan saat kegiatan diskusi. Hal ini diungkapkan oleh Shoimin (2014:86) 

yang menyatakan bahwa pembelajaran inkuiri menekankan pada pengembangan 
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aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang sehingga pembelajaran 

ini dianggap bermakna.  

Dengan demikian materi yang diajarkan dengan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing akan dapat diingat lebih lama. Model pembelajaran inkuiri 

terbimbing lebih efektif dibandingkan model pembelajaran konvensional. Hal ini 

dikarenakan pada model pembelajaran inkuiri terbimbing terdapat tahapan yang 

menjadikan siswa paham terhadap tujuan dari percobaan yang dilakukan. Berawal 

dari tahapan orientasi masalah yang menghubungkan pengetahuan lama dan 

pengetahuan baru yang dilakukan oleh peserta didik. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Kuhlthau (2007: 26), salah satu karakteristik model pembelajaran inkuiri 

terbimbing adalah siswa belajar berdasarkan pada apa yang mereka tau. 

Pada tahap perumusan hipotesis dan pengujian hipotesis menjadikan siswa 

dapat berpikir lebih dalam. Siswa mendiskusikan hipotesis dengan temannya, 

masing-masing siswa menyampaikan pendapatnya di dalam kelompok dan 

akhirnya melalui keputusan bersama siswa membuat kesimpulan. Sejalan dengan 

pendapat Kuhlthau (2007: 28), pada pembelajaran inkuiri siswa belajar melalui 

interaksi sosial dengan orang lain. 

Pada tahap percobaan, siswa melakukan percobaan tentang materi yang 

akan dipelajari. Siswa menemukan pengetahuannya sendiri dengan bimbingan 

guru, sehingga hasil belajar siswa di kelas yang menggunakan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing lebih tinggi dibandingkan hasil belajar siswa di 

kelas yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Hal ini dikarenakan 

siswa terlibat langsung di dalam proses pembelajaran dan siswa mendapatkan 
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pengetahuan berdasarkan pengalamannya sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Eggen (2012), dalam model pembelajaran inkuiri pada tahap melakukan 

percobaan siswa mendapatkan informasi melalui percobaan dengan bimbingan 

guru. 

Penelitian ini pernah dilakukan oleh Afiyanti pada tahun 2014. Hasil 

penelitian ini uji  ketuntasan  belajar  untuk  kelas  eksperimen didapatkan  thitung  

sebesar  3,860  sedangkan  kelas  kontrol  0,914.  Hal  ini  menyatakan  bahwa 

kelas eksperimen telah mencapai ketuntasan belajar, sedangkan kelas kontrol 

belum. Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh Ulya pada tahun 2013. Hasil uji 

perbedaan dua rata-rata dimana diperoleh thitung>ttabel (1,71>1,67) yang 

menunjukkan rata-rata hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan 

kelas kontrol. Uji gain kelas eksperimen diperoleh <g>=0,70  (tinggi) dan kelas 

kontrol diperoleh <g>=0,66 (sedang). Penelitian lain yang mendukung adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Solikhah pada tahun 2014. Hasil thitung = 2,046, 

ttabel = 1,67. Hasil penelitian tersebut  menunjukkan bahwa model pembelajaran 

guided inquiry berbasis think pair share efektif dalam meningkatkan  pemahaman 

konsep. 

Sesuai dengan teori di atas, hasil penelitian menunjukkan bahwa model 

pembelajaran inkuiri efektif diterapkan pada pembelajaran IPA materi “Perubahan 

Lingkungan Fisik”. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sumber 

referensi serta pendukung teori pada penelitian selanjutnya yang akan mengkaji 

tentang penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing. 

 



76 
 

 
 

4.2.2.2 Implikasi Praktis 

Implikasi praktis dari penelitian ini yaitu keterkaitan hasil penelitian 

terhadap proses pembelajaran selanjutnya. Dengan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing siswa dapat menemukan pengetahuannya sendiri tentang materi yang 

akan dipelajari, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan siswa akan 

memiliki ingatan jangka panjang. Dengan demikian siswa tidak akan mudah lupa 

terhadap materi pelajaran, dikarenakan siswa belajar berdasarkan pengalamannya 

sendiri.  

Penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing dapat memberikan 

pengalaman langsung bagi pendidik dalam merancang model pembelajaran 

inovatif. Guru menjadi lebih kreatif dalam menggugah rasa ingin tahu siswa dan 

membimbing siswa untuk memperoleh pengetahuannya sendiri tentang materi 

pelajaran yang akan dipelajari sehingga motivasi siswa terhadap materi pelajaran 

tinggi. Penggunaan model pembelajaran inkuiri terbimbing dapat membantu guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan bagi guru yang ingin melaksanakan 

pembelajaran lain dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing. Penelitian ini 

juga dapat digunakan sebagai wawasan bagi guru mengenai cara untuk 

memperbaiki kualitas pembelajaran IPA di sekolah. 

4.2.2.3 Implikasi Pedagogis 

Implikasi Pedagogis dari penelitian ini yaitu berupa keterkaitan hasil 

penelitian dengan pembelajaran, yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang 

perbaikan hasil belajar IPA yang dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya 



77 
 

 
 

adalah model pembelajaran yang diterapkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

setelah menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing hasil belajar 

semakin baik. 

Bagi sekolah, penelitian model pembelajaran inkuiri terbimbing pada hasil 

belajar IPA dapat meningkatkan mutu di sekolah. Selain itu juga memberikan 

masukan tentang model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru terutama 

model pembelajaran inkuiri terbimbing yang bertujuan untuk memperbaiki hasil 

belajar IPA. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

 Hasil uji t menunjukkan thitung>  ttabel, yakni 5,004 > 1,66, artinya hasil 

belajar siswa kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Nilai 

postes kelompok eksperimen sebesar 79,94 sedangkan nilai postes kelompok 

kontrol sebesar 72,21. Selisih nilai kedua kelompok sebesar 7,73. Hal ini  

didukung dengan hasil uji N-gain yang menunjukkan peningkatan hasil belajar 

pada kelas eksperimen berada pada kriteria sedang yaitu sebesar 0,39, sedangkan 

pada kelas kontrol berada pada kriteria rendah yaitu sebesar 0,15. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran inkuiri terbimbing lebih 

efektif dibandingkan model pembelajaran konvensional pada siswa kelas IV SDN 

Langensari Kabupaten Semarang. Jadi, Ho ditolak dan Ha diterima 

5.2 SARAN 

Berdasarkan pelaksanaan penelitian eksperimen dengan menerapkan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing pada pembelajaran IPA yang dilakukan 

pada siswa kelas IV SDN Langensari, peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1) Model pembelajaran inkuiri terbimbing sebaiknya diterapkan pada mata 

pelajaran IPA materi perubahan lingkungan fisik. 

2) Agar setiap anggota aktif untuk mengikuti pembelajaran sebaiknya guru 

mengelompokkan siswa menjadi 4-5 siswa tiap kelompok. 
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3) Pada tahap menyajikan masalah dalam model pembelajaran inkuiri 

terbimbing, guru hendaknya meminta setiap siswa untuk menyiapkan 

pertanyaan agar kegiatan tanya jawab berjalan dengan aktif. 

4) Pada tahap melakukan percobaan dalam model pembelajaran inkuiri 

terbimbing, guru hendaknya memanajemen waktu agar kegiatan pembelajaran 

dapat berjalan dengan lancar. 
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LAMPIRAN 3.1 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

KEEFEKTIFAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING TERHADAP HASIL BELAJAR IPA  

MATERI PERUBAHAN LINGKUNGAN FISIK PADA SISWA KELAS IV SDN LANGENSARI 

No. Variabel Indikator Sumber Data Lembar Observasi 

1. Penggunaan model 

pembelajaran Inkuiri 

terbimbing dalam 

pembelajaran IPA 

a. Guru mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti 

pembelajaran 

b. Guru melakukan apersepsi dengan memberikan 

permasalahan dan pertanyaan kepada siswa tentang 

perubahan lingkungan fisik 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

d. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya tentang permasalahan dari 

guru 

e. Guru menampilkan gambar tentang permasalahan materi 

f. Guru mengelompokkan siswa menjadi beberapa 

kelompok yang heterogen 

g. Guru membimbing siswa dalam merumuskan masalah 

h. Guru membimbing siswa mendiskusikan hipotesis 

i. Guru membagikan Lembar Diskusi Kelompok (LDK) 

j. Guru menjelaskan langkah kerja LDK 

k. Guru membimbing siswa melakukan percobaan 

l. Guru membimbing siswa mendeskripsikan hasil analisis 

data dari percobaan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan 

pada LDK 

Guru  a. Lembar Observasi 

b. Catatan Lapangan 
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m. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mempresentasikan hasil percobaan dan kelompok lain 

memberikan tanggapan 

n. Guru memberikan penguatan positif atas presentasi dan 

tanggapan yang telah dilakukan 

o. Guru bersama siswa menegaskan jika ada pembahasan 

yang kurang tepat 

p. Guru bersama siswa membuat kesimpulan dari hasil 

percobaan 

q. Guru melakukan evaluasi 

2. Hasil belajar IPA 

dalam pembelajaran 

IPA menggunakan 

model pembelajaran 

Inkuiri terbimbing 

10.2.1 Menjelaskan pengaruh erosi terhada daratan 

10.2.2 Mendeskripsikan pengaruh abrasi terhadap daratan 

10.2.3 Menjelaskan pengaruh banjir terhadap daratan 

10.2.4 Mendeskripsikan pengaruh longsor terhadap daratan 

10.3.1 Menyebutkan cara pencegahan erosi 

10.3.2 Menemukan cara pencegahan abrasi 

10.3.3 Menyebutkan cara pencegahan banjir 

10.3.4 Menemukan cara pencegahan longsor 

Siswa Tes Tertulis 
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LAMPIRAN 3.2 

LEMBAR OBSERVASI  

PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING 

 

Mata pelajaran :     

Hari/tanggal :  

Kelas  :     

Pertemuan ke : 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat tahapan model pembelajaran inkuri terbimbing dan 

deskriptor keterampilan guru! 

2. Berikan tanda cek ( ) pada kolom yang tersedia! 

Kriteria penilaian 

a. Skor 4, jika semua deskriptor tampak 

b. Skor 3, jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

c. Skor 2, jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

d. Skor 1, jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

No. 

Tahapan 

Inkuiri 

Terbimbing 

Deskriptor 

 

Tanda 

Check 

( ) 

Jumlah 

Skor  

1. 

Orientasi  

(Menyajikan 

Masalah) 

Memberikan apersepsi yang dapat 

memancing siswa untuk bertanya 
 

 

Memberikan permasalahan terkait 

dengan materi yang akan dipelajari 
 

Memberikan kesempatan siswa untuk 

mengajukan pertanyaan 
 

Membimbing siswa merumuskan 

masalah 
 

2. 
Merumuskan 

Hipotesis 

Mengelompokkan siswa menjadi 

beberapa kelompok 

  

Membagikan Lembar Diskusi 

Kelompok (LDK) 

 

Memberi penjelasan tentang prosedur 

kerja LDK 

 

Memberi kesempatan siswa untuk 

berdiskusi menyusun hipotesis 
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3 
Malakukan 

Percobaan 

Memberikan kesempatan siswa untuk 

bertanya 

  

Memberikan alat dan bahan percobaan 
 

Mengarahkan siswa melakukan 

percobaan 

 

Membimbing siswa melakukan 

percobaan 

 

4. 
Menguji 

hipotesis 

Membimbing siswa kembali ke kelas   

Memberikan pengarahan untuk 

kegiatan diskusi 

 

Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mendiskusikan hasil percobaan 

 

Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menarik kesimpulan sementara 

 

5. 
Komunikasi 

Hasil 

Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mempresentasikan hasil 

  

Meminta anggota kelompok lain untuk 

menanggapi hasil presentasi 

 

Memberikan tanggapan hasil diskusi  

Menyatukan berbagai macam pendapat 

siswa dari hasil presentasi 

 

6. 
Membuat 

Kesimpulan 

Mengkonfirmasi jawaban, pembahasan 

dan hasil diskusi siswa 

  

Memberikan penjelasan materi 

pelajaran yang belum dipahami siswa 

 

Memberikan penjelasan  materi kepada 

seluruh siswa 

 

Membimbing siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran 

 

 

 

       Semarang,       Mei 2016 

        Observer 

 

 

           

       .............................................. 
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LAMPIRAN 3.3 

 

LEMBAR CATATAN LAPANGAN 

 

 

Tanggal : 

Waktu  : 

Tempat : 

Kegiatan  : 

Deskripsi : 

 

 ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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LAMPIRAN 3.4 

DATA NILAI SDN POPULASI 

NO. 
SDN 

LANGENSARI 1 

SDN 

LANGENSARI 2 

SDN 

LANGENSARI 3 

SDN 

LANGENSARI 4 

1 58 47 40 58 

2 64 50 45 44 

3 67 69 62 43 

4 53 54 50 70 

5 45 57 50 70 

6 60 54 60 63 

7 77 54 60 67 

8 60 70 65 75 

9 51 56 60 68 

10 58 81 75 80 

11 52 66 60 45 

12 52 84 75 67 

13 52 85 80 75 

14 64 56 60 54 

15 60 56 60 67 

16 65 62 60 63 

17 66 76 70 85 

18 65 74 65 87 

19 66 77 70 85 

20 67 72 65 50 

21 66 85 80 45 

22 66 54 60 52 

23 67 56 60 63 

24 67 78 72 52 

25 69 62 60 63 

26 77 62 62 64 

27 69 79 74 52 

28 69 62 62 85 

29 72 69 65 60 

30 77 77 65 55 

31 72 84 75 68 

32 71 79 75 55 
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33 72 75 65 55 

34 71 68 65 75 

35   62 65 68 

36   66 65 80 

37   68 65 75 

38   74 65 68 

39   68 65 54 

40   72 80 58 

41   70 80 58 

42   70 78 58 

43   70   64 

44   70   68 

Jumlah  2187 2980 2735 2811 

 ̅ 64,324 67,727 65,119 63,886 
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LAMPIRAN 3.5 

UJI NORMALITAS POPULASI 

SDN LANGENSARI 1 

Hipotesis  

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan 

   ∑
       

 

  

 

   

 

Kriteria yang digunakan  

Ho diterima jika   
hitung<   

 tabel 

Pengujian Hipotesis 

Nilai maksimal = 77  Panjang  kelas  = 5,333 

Nilai minimal  = 45  Rata-rata  = 64,324 

Rentang  = 32  Standar deviasi = 8,157 

Banyak kelas  = 6  jumlah siswa  = 34 

Kelas 

Interval 

Batas 

kelas 

Z untuk 

batas kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas kelas 

untuk Z 
Ei Oi 

       
 

  
 

45-50 44,5 -2,43 0,403 -0,052 -2,288 1 -4,725 

51-56 50,5 -1,69 0,455 0,123 5,412 5 0,031 

57-62 56,5 -0,96 0,332 0,244 10,754 5 3,078 

63-68 62,5 -0,22 0,087 0,282 12,412 12 0,014 

69-74 68,5 0,51 0,195 0,108 4,748 8 2,228 

75-81 74,5 1,25 0,394 0,199 8,774 3 3,799 

  81,5 2,11 0,483 0,088       

   = 4,426 

Untuk   = 5%, dengan dk = 6-3 diperoleh   
tabel = 7,81 

Karena   
hitung<  

tabel(4,426<7,81) maka Ho diterima, artinya data tersebut 

berdistribusi normal. 
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UJI NORMALITAS POPULASI 

SDN LANGENSARI 2 

Hipotesis  

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan 

   ∑
       

 

  

 

   

 

Kriteria yang digunakan 

Ho diterima jika   
hitung<  

 tabel 

Pengujian Hipotesis 

Nilai maksimal = 85  Panjang  kelas  = 6,333 

Nilai minimal  = 47  Rata-rata  = 67,727 

Rentang  = 40  Standar deviasi = 10,167 

Banyak kelas  = 6  jumlah siswa  = 44 

Kelas 

Interval 

Batas 

kelas 

Z untuk 

batas kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas kelas 

untuk Z 
Ei Oi 

       
 

  
 

47-53 46,5 -2,09 0,482 0,063 2,750 2 0,205 

54-60 53,5 -1,40 0,419 0,158 6,956 9 0,600 

61-67 60,5 -0,71 0,261 0,181 7,968 7 0,118 

68-74 67,5 -0,02 0,080 0,329 14,458 14 0,015 

75-81 74,5 0,67 0,249 0,169 7,418 9 0,337 

82-88 81,5 1,35 0,412 0,163 7,168 3 2,423 

  88,5 2,04 0,479 0,068       

    3,698 

 

Untuk   = 5%, dengan dk = 6-3 diperoleh   
tabel = 7,81 

Karena   
hitung<  

tabel (3,698<7,81)maka Ho diterima, artinya data tersebut 

berdistribusi normal. 
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UJI NORMALITAS POPULASI 

SDN LANGENSARI 3 

Hipotesis  

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan 

   ∑
       

 

  

 

   

 

Kriteria yang digunakan 

Ho diterima jika   
hitung<  

 tabel 

Pengujian Hipotesis 

Nilai maksimal = 80  Panjang  kelas  = 6,667 

Nilai minimal  = 42  Rata-rata  = 65,119 

Rentang  = 40  Standar deviasi = 9,107 

Banyak kelas  = 6  jumlah siswa  = 42 

Kelas 

Interval 

Batas 

kelas 

Z untuk 

batas kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas kelas 

untuk Z 
Ei Oi 

 

       
 

  
 

40-47 39,5 -2,81 0,498 0,024 1,069 2 0,810 

48-55 47,5 -1,93 0,473 0,118 5,183 2 1,955 

56-63 55,5 -1,06 0,355 0,284 12,496 13 0,020 

64-71 63,5 -0,18 0,071 0,329 14,494 14 0,017 

72-79 71,5 0,70 0,258 0,187 8,210 6 0,595 

80-87 79,5 1,58 0,443 0,185 8,136 5 1,209 

  87,5 2,46 0,493 0,050       

      4,606 

Untuk   = 5%, dengan dk = 6-3 diperoleh   
tabel = 7,81 

Karena   
hitung<  

tabel (4,606<7,81), maka Ho diterima, artinya data tersebut 

berdistribusi normal. 
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UJI NORMALITAS POPULASI 

SDN LANGENSARI 4 

Hipotesis  

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan 

   ∑
       

 

  

 

   

 

Kriteria yang digunakan 

Ho diterima jika   
hitung<  

 tabel 

Pengujian Hipotesis 

Nilai maksimal = 87  Panjang  kelas  = 7,333 

Nilai minimal  = 44  Rata-rata  = 63,886 

Rentang  = 43  Standar deviasi = 11,638 

Banyak kelas  = 6  jumlah siswa  = 44 

Kelas 

Interval 

Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas kelas 

untuk Z 
Ei 0i 

       
 

  
 

43-50 42,5 -1,84 0,467 0,092 4,057 4 0,001 

51-58 50,5 -1,15 0,375 0,198 8,699 13 2,127 

59-66 58,5 -0,46 0,177 0,090 3,964 7 2,324 

67-74 66,5 0,22 0,087 0,406 17,851 15 0,455 

75-82 74,5 0,91 0,319 0,232 10,186 6 1,720 

83-90 82,5 1,60 0,445 0,127 5,570 4 0,443 

  90,5 2,29 0,489 0,044       

    7,070 

 

Untuk   = 5%, dengan dk = 6-3 diperoleh   
tabel = 7,81 

Karena   
hitung<  

tabel (7,070<7,81), maka Ho diterima, artinya data tersebut 

berdistribusi normal. 
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LAMPIRAN 3.6 

UJI HOMOGENITAS POPULASI 

 

Hipotesis  

Ho =   
 =   

 =   
 =   

  

Ha =   
 ≠   

 ≠   
 ≠   

  

Rumus yang digunakan 

         {  ∑           
  } dengan    

∑        
 

∑      
 dan  

B =        ∑       
Kriteria yang digunakan : Ho diterima jika   

hitung <   
 tabel 

Pengujian Hipotesis 

Populasi ni dk 1/dk Si
2 

(dk). Si
2 

log Si
2 

(dk) log Si
2 

SDN 1 34 33 0,030 66,529 2195,441 1,823 60,159 

SDN 2 44 43 0,023 101,664 4371,545 2,007 86,308 

SDN 3 42 41 0,024 82,937 3400,405 1,919 78,669 

SDN 4 44 43 0,023 135,452 5824,432 2,132 91,667 

Jumlah 164 160 

  

15791,823 

 

316,803 

Varians gabungan adalah: 

S
2 = ∑        

 

∑      
 = 

         

   
 = 98,6989 

Log S
2 

= 1,994 

Harga satuan B 

B =        ∑       

    = 1,994 x 160 

    = 319,09 

         {  ∑           
  } 

      = 2,3026 (319,09 – 316,803) 

      = 5,2923 

Untuk   = 5%, dengan dk = (4-1) =3 diperoleh   
tabel = 7,81 

Karena   <  
tabel, (5,29< 7,81) maka Ho diterima, artinya data tersebut homogen. 
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LAMPIRAN 3.7 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

NO. Kode  

(kelas eksperimen) 

NO. Kode 

(kelas kontrol) 

1. E-01 1. K-01 

2. E-02 2. K-02 

3. E-03 3. K-03 

4. E-04 4. K-04 

5. E-05 5. K-05 

6 E-06 6 K-06 

7. E-07 7. K-07 

8. E-08 8. K-08 

9. E-09 9. K-09 

10. E-10 10. K-10 

11. E-11 11. K-11 

12. E-12 12. K-12 

13. E-13 13. K-13 

14. E-14 14. K-14 

15. E-15 15. K-15 

16. E-16 16. K-16 

17. E-17 17. K-17 

18. E-18 18. K-18 

19. E-19 19. K-19 

20. E-20 20. K-20 

21. E-21 21. K-21 

22. E-22 22. K-22 

23. E-23 23. K-23 

24. E-24 24. K-24 

25. E-25 25. K-25 

26. E-26 26. K-26 

27. E-27 27. K-27 

28. E-28 28. K-28 

29. E-29 29. K-29 

30. E-30 30. K-30 

31. E-31 31. K-31 

32. E-32 32. K-32 

33. E-33 33. K-33 

34. E-34 34. K-34 

35. E-35 35. K-35 

36. E-36 36. K-36 

37. E-37 37. K-37 

38. E-38 38. K-38 

39. E-39 39. K-39 

40. E-40 40. K-40 

41. E-41 41. K-41 

42. E-42 42. K-42 

43.  43. K-43 

44.  44. K-44 
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LAMPIRAN 3.8 

PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN 

Nama Sekolah  : SDN Langensari 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Program : IV / SD-MI 

Semester  : 2 (dua) 

Standar Kompetensi  : 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Media  Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

 

10.2 

Menjelaskan 

pengaruh 

perubahan 

lingkungan 

fisik terhadap 

daratan (erosi, 

abrasi, banjir, 

dan longsor) 

 

10.2.1 

Menjelaskan 

pengaruh erosi 

terhada daratan 

10.2.2 

Mendeskripsikan 

pengaruh abrasi 

terhadap daratan 

10.2.3 

Menjelaskan 

pengaruh banjir 

terhadap daratan 

10.2.4 

Mendeskripsikan 

pengaruh longsor 

terhadap daratan 

 

1. Erosi 

2. Abrasi 

3. Banjir 

4. Tanah 

Longsor 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mengkondisikan siswa 

untuk siap mengikuti 

pembelajaran 

2. Melakukan apersepsi 

dengan memberikan 

permasalahan 

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

4. Memberikan  pertanyaan 

kepada siswa tentang 

perubahan lingkungan fisik 

5. Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

menyampaikan 

pendapatnya  

6. Mengelompokkan siswa 

menjadi beberapa kelompok 

yang heterogen 

7. Membimbing siswa dalam 

 

Alat Peraga 

Pengaruh 

Penyebab 

Perubahan 

Lingkungan 

Fisik  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tes 

2. Non tes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 x 

35menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sulistyanto, Heri 

dan Wiyono, 

Edy. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 4: untuk 

SD/MI kelas IV. 

Jakarta: Pusat 

Pembukuan, 

Depdiknas. 

Halaman 159-164 

 

2. Susilowati, 

Endang dan 

Wiyanto. 2010. 

IPA 4: untuk 

SD/MI Kelas 4. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan, 

Depdiknas. 
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10.3 

Mendeskripsika

n cara 

pencegahan 

kerusakan 

lingkungan 

(erosi, abrasi, 

banjir, dan 

longsor) 

 

10.3.1 

Menyebutkan 

cara pencegahan 

erosi 

10.3.2 

Menemukan cara 

pencegahan abrasi 

10.3.3 

Menyebutkan 

cara pencegahan 

banjir 

10.3.4 

Menemukan cara 

pencegahan 

longsor 

 

Cara 

mencegah 

kerusakan 

lingkungan 

1. Erosi 

2. Abrasi 

3. Banjir 

4. Tanah 

longsor 

merumuskan masalah 

8. Membimbing siswa 

merumuskan hipotesis 

9. Membagikan Lembar 

Diskusi Kelompok (LDK) 

10. Menjelaskan langkah kerja 

LDK 

11. Membimbing siswa 

melakukan percobaan 

12. Membimbing siswa 

mendeskripsikan hasil 

analisis data dari percobaan  

13. Memberi kesempatan 

kepada siswa untuk 

mempresentasikan hasil 

percobaan dan kelompok 

lain memberikan tanggapan 

14. Memberikan penguatan 

positif atas presentasi dan 

tanggapan yang telah 

dilakukan 

15. Mengklarifikasi hasil 

presentasi yang salah 

16. Membuat kesimpulan dari 

hasil percobaan 

17. Melakukan evaluasi 

 

 

Halaman 174-184 

 

3. Wahyono, Budi 

dan 

Nurachmandani, 

Setya. 2008.  

Ilmu 

Pengetahuan 

Alam: untuk 

SD/MI Kelas IV. 

Jakarta: Pusat 

Pembukuan, 

Depdiknas. 

Halaman 123-132 

 

4. Wijayanti, M.D 

dan Sularmi. 

2009. Sains Ilmu 

Pengetahuan 

Alam: untuk 

SD/MI Kelas IV. 

Jakarta: Pusat 

Pembukuan, 

Depdiknas. 

Halaman 145-150 
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LAMPIRAN 3.9 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN  

 

Satuan Pendidikan : SDN Langensari 03 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas   : IV 

Semester  : 2 

Alokasi Waktu : 2 x 35menit 

Pertemuan  : 1 

 

A. Standar Kompetensi 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 

B. Kompetensi Dasar 

10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

(erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

10.3Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor) 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

10.2.1 Menjelaskan pengaruh erosi terhadap daratan 

10.3.1 Menyebutkan cara pencegahan erosi 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan percobaan pengaruh erosi terhadap daratan, siswa dapat 

menjelaskan pengaruh erosi terhadap daratan dengan tepat. 

2. Melalui kegiatan percobaan mengenai cara pencegahan erosi, siswa dapat 

menyebutkan cara pencegahan erosi dengan benar. 

E. Karakter yang diharapkan 

Rasa ingin tahu 

Saling terbuka 

Tanggung jawab dan disiplin 

Melakukan kerjasama 
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Menghargai pendapat 

F. Materi Pembelajaran 

Pengaruh erosi terhadap daratan 

Cara pencegahan erosi 

G. Model, Metode dan Pendekatan Pembelajaran 

Model Pembelajaran  : Inkuiri Terbimbing 

Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi, eksperimen 

Pendekatan Pembelajaran : Berpusat pada siswa 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan 
Inkuiri 

Terbimbing 
Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

P 

E 

N 

D 

A 

H 

U 

L 

U 

A 

N 

 Pra Kegiatan 

1. Guru memberikan salam 

2. Siswa diminta untuk memimpin do’a 

3. Guru mengkomunikasikan kehadiran 

siswa 

4. Guru mengkondisikan kelas untuk siap 

belajar 

Kegiatan Awal 

1. Guru bertanya tentang pengaruh 

perubahan lingkungan fisik terhadap 

daratan “Apakah kalian pernah melihat 

daratan yang terkena erosi? Apa 

akibatnya? 

2. Guru mengaitkan jawaban siswa 

dengan materi yang akan dipelajari 

3. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

4. Guru menyampaikan alur pembelajaran 

dengan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing 

5 menit 

I 

N 

T 

I 

 

Orietasi 

(Menyajikan 

Masalah) 

1. Siswa mengamati gambar erosi yang 

disajikan oleh guru (eksplorasi) 

2. Siswa mengajukan pertanyaan yang 

berkaitan dengan gambar (eksplorasi) 

3. Siswa merumuskan masalah pengaruh 

erosi terhdap daratan dengan 

50 

menit 
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bimbingan guru(eksplorasi) 

Merumuskan 

Hipotesis 

4. Siswa dikelompokkan menjadi 8 

kelompok yang terdiri dari 5-6 siswa 

5. Guru membagikan Lembar Diskusi 

Kelompok 

6. Guru memberikan penjelasan tentang 

langkah kerja yang harus dilakukan 

dalam menjawab pertanyaan 

7. Siswa mendiskusikan hipotesis tentang 

pengaruh erosi terhadap daratan 

(eksplorasi) 

Melakukan 

Percobaan 

8. Siswa mengambil alat dan bahan untuk 

percobaan  erosi (elaborasi) 

9. Siswa keluar kelas dan berkumpul 

dengan kelompok masing-masing 

(elaborasi) 

10. Setiap kelompok bekerja untuk 

melakukan percobaan tentang 

pengaruh erosi terhadap perubahan 

daratan (elaborasi) 

11. Guru membimbing percobaan dengan 

berkeliling pada masing-masing 

kelompok  

12. Siswa mengamati perubahan apa saja 

yang terjadi pada percobaan yang 

sedang dilakukannya (elaborasi) 

Menguji 

Hipotesis 

13. Setelah percobaan selesai, siswa masuk 

ke dalam kelas dan duduk sesuai 

dengan kelompoknya untuk berdiskusi 

(elaborasi) 

14. Siswa mendiskusikan hasil analisis 

data dengan bimbingan guru 

(elaborasi) 

Komuikasi 

Hasil 

15. Siswa mempresentasikan hasil 

percobaan (elaborasi)  

16. Kelompok lain memberikan tanggapan 

dari presentasi tersebut (elaborasi) 

Membuat 

Kesimpulan 

17. Guru mengkonfirmasi jawaban, 

pembahasan hasil diskusi dan kerja 

kelompok yang kurang tepat 
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(konfirmasi) 

18. Guru memberikan penguatan materi 

yang telah dipelajari (konfirmasi) 

19. Guru membimbing siswa membuat 

kesimpulan tentang hasil percobaan 

(konfirmasi) 

20. Guru memberikan reward kepada 

kelompok yang paling aktif 

A 

K 

H 

I 

R 

 1. Siswa bersama guru membuat 

kesimpulan tentang materi yang telah 

dipelajari 

2. Siswa bertanya mengenai materi yang 

belum dipahami 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

4. Guru menginformasikan materi yang 

akan dibahas pada pertemuan 

selanjutnya 

5. Salam penutup 

15 

menit 

 

I. Alat Bahan dan Sumber Belajar 

1. Alat dan Bahan  

Terlampir  

2. Sumber Belajar  

a) Silabus IPA kelas IV SD Semester 2 KTSP 

b) Sulistyanto, Heri dan Wiyono, Edy. Ilmu Pengetahuan Alam 4: untuk 

SD/MI kelas IV. Jakarta: Pusat Pembukuan, Depdiknas. Halaman 159-

164 

c) Susilowati, Endang dan Wiyanto. 2010. IPA 4: untuk SD/MI Kelas 4. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas. Halaman 174-184 

d) Wahyono, Budi dan Nurachmandani, Setya. 2008.  Ilmu Pengetahuan 

Alam: untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Pembukuan, Depdiknas. 

Halaman 123-132 

e) Wijayanti, M.D dan Sularmi. 2009. Sains Ilmu Pengetahuan Alam: 

untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Pembukuan, Depdiknas. 

Halaman 145-150 
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J. Penilaian  

1. Prosedur  

a) Tes awal : Tidak ada 

b) Tes proses : Saat proses percobaan 

c) Tes Akhir : Soal evaluasi 

 

2. Jenis Tes 

Tes tertulis : Test Subjektif 

3. Teknik Tes : Tes Tertulis 

4. Bentuk Tes : Uraian 

5. Instrumen Tes : Lembar Evaluasi 

 

Semarang, 2 Mei 2016 
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MATERI AJAR 

 

Standar Kompetensi : Memahami perubahan lingkungan fisik dan 

   pengaruhnya terhadap daratan 

Kompetensi Dasar    : 10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik 

terhadap daratan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan 

lingkungan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

Materi Ajar  : Pengaruh erosi terhadap daratan dan cara pencegahannya  

 

A. Pengaruh Erosi terhadap Daratan 

Erosi merupakan salah satu penyebab berkurangnya kesuburan tanah. Dengan 

terjadinya erosi, lapisan tanah yang subur hanyut terbawa arus air. Lama 

kelamaan, tanah menjadi tandus. Tanaman tidak dapat tumbuh di tanah yang 

dilanda erosi, karena di lahan ini, tidak cukup tersedia zat hara yang dibutuhkan 

tanaman. Erosi tanah paling mudah terjadi di lereng-lereng bukit. Air hujan 

mengalir menuruni lereng-lereng dengan deras dan menghanyutkan banyak tanah. 

Erosi dapat pula terjadi di tanah terbuka yang datar. Hujan lebat dapat 

menghayutkan dengan cepat lapisan tanah paling atas yang subur dari dataran 

terbuka. 

Erosi tanah di lereng-lereng dapat ditahan dengan membuat teras-teras. Air 

yang membawa tanah, tidak dapat langsung menuruni lereng, melainkan harus 

melalui teras-teras yang memperlambat jalannya air. Kebanyakan tanah yang 

terbawa air itu lalu mengendap di teras-teras. Air dapat menghanyutkan tanah 

hanya jika alirannya deras. Dengan demikian, tanah yang dihanyutkan dari lapisan 

paling atas di lereng-lereng akan mengendap di teras-teras. Pinggir-pinggir teras 

itu dapat pula dipertinggi. Pinggir-pinggir yang dipertinggi itu disebut pematang. 

Pematang ini akan menahan air hujan dan tanah yang dibawanya. Kadang-kadang 

ditanam pohon-pohon kecil di teras-teras lereng-lereng bukit. Hal ini dapat 

memperlambat mengalirnya air hujan. Aliran air yang diperlambat ini 

memperkecil kemungkinan terjadinya erosi. 
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B. Cara Pencegahan Kerusakan Lingkungan Fisik 

Untuk mencegah terjadinya pengikisan tanah atau erosi, perlu dilakukan hal-hal 

sebagai berikut. 

a. Penanaman kembali pohon-pohon di atas tanah yang gundul(reboisasi). Tanah 

yang banyak ditumbuhi pepohonan akan mengurangiterjadinya erosi, karena 

air hujan tidak langsung mengenai lapisan tanahyang terhalangi oleh daun-

daun dan akar-akar tanaman. 

b. Pembuatan terasering atau sengkedan pada tanah miring. 

c. Jangan melakukan penebangan pohon di hutan secara sembarangan. 

d. Pengadaan hutan lindung di lereng-lereng gunung. 
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MEDIA AJAR 
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LEMBAR DISKUSI KELOMPOK 

“EROSI” 

A. Masalah 

Apakah lapisan tanah di bagian atas akan hilang karena pengaruh hujan? 

B. Hipotesis  

_______________________________________________________________ 

C. Pelaksanaan praktikum 

Baca lembar praktikum “Erosi” 

D. Hasil pengamatan 

1. Apa yang terjadi pada tanah dalam nampan ketika air dituangkan sedikit 

demi sedikit? 

____________________________________________________________ 

2. Apakah keadaan tersebut sama dengan proses terjadinya erosi? 

____________________________________________________________ 

3. Menurutmu apa yang akan terjadi pada tanah yang mengalami erosi 

tersebut? 

____________________________________________________________ 

4. Apa sajakah dampak negatif dari terjadinya erosi? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. Apa fungsi rumput dalam percobaan tersebut? 

____________________________________________________________ 

6. Berdasarkan percobaan tersebut bagaimana cara mencegah erosi? 

____________________________________________________________ 

7. Menurutmu apa ada cara lain yang dapat dilakukan oleh penduduk yang 

tinggal di daerah pantai untuk mencegah terjadinya erosi? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

E. Kesimpulan 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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LEMBAR PRAKTIKUM 

“EROSI” 

A. Kompetensi Dasar 

10.2  Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

(erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor) 

B. Tujuan 

Untuk mengetahui proses terjadinya erosi, pengaruh erosi terhadap daratan 

dan cara mencegah erosi 

C. Alat dan Bahan 

1. Nampan 1 buah 

2. Sebidang tanah  

3. Sebidang tanah berumput 

4. 3 gelas air 

5. Botol penyiram yang dilubangi 

tutupnya 

6. Botol yang dibelah menyerupai 

sungai 

7. Batu penyangga

D. Langkah Kerja 

1. Siapkan 1 buah nampan 

2. Letakkan tanah pada nampan, lalu padatkan tanah tersebut. 

 

3. Miringkan nampan agar menyerupai bukit  

 

4. Siapkan botol yang dilubangi bagian tutupnya dan isi dengan air 
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5. Tuangkan air dalam botol secara perlahan-lahan di bagian atas nampan 

untuk mengilustrasikan hujan 

 

6. Ulangi kegiatan tersebut dengan memasukkan tanah ke dalam nampan, 

kemudian tanamilah dengan rumput-rumputan 

 

7. Siram tanaman tersebut dengan air 

 

 

 

 

 

8. Amati  perubahan  yang  terjadi  pada  besarnya tanah yang terkikis 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Standar Kompetensi :  10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Indikator 

Penilaian Nomor 

Soal Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Ranah 

10.2 Menjelaskan 

pengaruh 

perubahan 

lingkungan fisik 

terhadap daratan 

(erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor) 

Pengaruh 

perubahan 

lingkugan 

fisik 

terhadap 

daratan 

10.2.1 Menjelaskan pengaruh erosi terhadap 

daratan 

Tes tertulis Uraian  C4 1 

Tes tertulis Uraian C2 2 

Tes tertulis Uraian C1 3 

10.3 

Mendeskripsikan  

cara pencegahan 

kerusakan 

lingkungan (erosi,  

abrasi, banjir,  dan 

longsor). 

Cara 

pencegahan 

kerusakan 

lingkungan 10.3.1 Menyebutkan cara pencegahan erosi 

Tes tertulis Uraian 

 

C3 4 

Tes tertulis Uraian C1 5 
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SOAL EVALUASI 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar! 

1. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (1)           (2) 

Dari gambar di atas nomor manakah yang lebih banyak menunjukkan 

pengikisan tanah oleh air? Mengapa? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Bagaimana proses terjadinya erosi yang disebabkan oleh air hujan? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Sebutkan jenis-jenis erosi menurut proses terjadinya! 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Di lereng perbukitan Bandung tumbuh subur tanaman teh. Tanah menjadi 

subur karena ada  lapisan  tanah  humus.  Di  lereng  perbukitan  Bogor  yang 

mengalami  hujan  terus menerus tanaman  teh  yang  ditanam  oleh  petani  

tidak  bisa  tumbuh  dengan  subur. Mengapa hal itu dapat terjadi? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Apa saja upaya yang dapat kamu lakukan untuk mencegah/mengatasi erosi? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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KUNCI JAWABAN, PEDOMAN PENSKORAN DAN PENILAIAN 

 

No. Kunci Jawaban Pedoman Penskoran 

1. Gambar nomor 1 

Karena pada tidak ada yang 

menahan air, jadi tanah akan 

mudah terkikis 

4 = siswa dapat menjawab sesuai 

pernyataan dengan jelas  

dan lengkap  

3 = siswa dapat  menjawab sesuai 

pernyataan dengan jelas  

tetapi kurang lengkap 

2 = siswa dapat menjawab sesuai 

pernyataan tetapi kurang  

jelas dan lengkap  

1 = siswa menjawab menyimpang 

dari pernyataan 

0 = siswa tidak menjawab 

pertanyaan 

2. Proses terjadinya erosi 

Saat hujan turun dengan sangat 

deras di daratan yang tidak ada 

tanamannya menyebabkan tanah 

menjadi pecah, akhirnya tanah 

itu ikut terhanyut oleh air 

4 = siswa dapat menjawab sesuai 

pernyataan dengan jelas  

dan lengkap  

3 = siswa dapat  menjawab sesuai 

pernyataan dengan jelas  

tetapi kurang lengkap 

2 = siswa dapat menjawab sesuai 

pernyataan tetapi kurang  

jelas dan lengkap  

1 = siswa menjawab menyimpang 

dari pernyataan 

0 = siswa tidak menjawab 

pertanyaan 

3. Jenis-jenis erosi 

Erosi oleh air 

Erosi oleh angin 

Erosi oleh es 

4 = siswa dapat menjawab benar 3 

pernyataan atau lebih 

3 = siswa dapat  menjawab benar 2 

pernyataan  

2 = siswa dapat menjawab benar 1 

pernyataan   

1 = siswa belum dapat menjawab 

dengan benar 

0 = siswa tidak menjawab 

pertanyaan 
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4. 

 

Tanah menjadi tidak subur 

karena daerah tersebut  

mengalami erosi sehingga 

lapisan tanah humus yang subur  

terbawa air. 

4 = siswa dapat menjawab sesuai 

pernyataan dengan jelas  

dan lengkap  

3 = siswa dapat  menjawab sesuai 

pernyataan dengan jelas  

tetapi kurang lengkap 

2 = siswa dapat menjawab sesuai 

pernyataan tetapi kurang  

jelas dan lengkap  

1 = siswa menjawab menyimpang 

dari pernyataan 

0 = siswa tidak menjawab 

pertanyaan 

5. Cara mencegah erosi 

a. Pengolahan Tanah 

b. Pemasangan Tembok Batu 

Rangka Besi  

c. Penghutanan Kembali     

d. Pembuatan Pemecah angin 

atau Gelombang 

e. Pembuatan Teras Tanah 

Lereng,  

4 = siswa dapat menjawab benar 3 

pernyataan atau lebih 

3 = siswa dapat  menjawab benar 2 

pernyataan  

2 = siswa dapat menjawab benar 1 

pernyataan   

1 = siswa belum dapat menjawab 

dengan benar 

0 = siswa tidak menjawab 

pertanyaan 

 

Skor maksimal = 20 

 

Nilai =                         
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RUBIK PENILAIAN PERCOBAAN 

Nama    : 

Kelas/No. Absen : 

 

NO. INDIKATOR 
SKOR 

1 2 3 4 

1. Bekerjasama 

menyiapkan alat dan 

bahan untuk percobaan 

Tidak ikut 

menyiapkan 

Menyiapkan tanpa 

koordinasi dalam 

kelompok 

Menyiapkan tetapi 

kurang koordimnasi 

dalam kelompok 

Menyiapkan dengan 

berkoordinasi dalam 

kelompok 

2. Berpartisipasi dalam 

percobaan sesuai 

petunjuk 

Tidak ikut 

berpartisipasi dalam 

percobaan 

Berpartisipasi sekitar 

¼ dari waktu yang 

telah ditentukan 

Berpartisipasi sekitar 2/3  

dari waktu yang telah 

ditentukan 

Berpartisipasi aktif dari 

dari kegiatan awal 

sampai kegiatanakhir 

pembelajaran 

3. Ketekunan dalam 

melakukan percobaan 

Tidak tekun saat 

melakukan 

percobaan 

Kurang tekun saat 

melakukan percobaan 

Tekun saat melakukan 

percobaan 

Sangat tekun saat 

melakukan percobaan 

4. Tanggungjawab 

membersihkan dan 

mengumpulkan alat 

yang telah digunakan 

untuk percobaan 

Tidak sibersihkan 

dan tidak 

dikumpulkan 

Tidak dibersihkan, 

dikumpulkan 

Dibersihkan dan 

dikumpulkan 

Dibersihkan 

dikumpulkan, dan ditata 

kembali 

Jumlah Skor 
    

 

N = 
           

  
 x 100
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN  

 

Satuan Pendidikan : SDN Langensari 03 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas   : IV 

Semester  : 2 

Alokasi Waktu : 2 x 35menit 

Pertemuan  : 2 

 

A. Standar Kompetensi 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 

B. Kompetensi Dasar 

10.1Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

(erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

10.2Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor) 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

10.2.2 Mendeskripsikan pengaruh abrasi terhadap daratan 

10.3.2 Menemukan cara pencegahan abrasi 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan percobaan pengaruh abrasi terhadap daratan, siswa dapat 

mendeskripsikan pengaruh abrasi terhadap daratan dengan tepat. 

2. Melalui kegiatan percobaan mengenai cara pencegahan abrasi, siswa dapat 

menemukan cara pencegahan abrasi dengan benar. 

E. Karakter yang diharapkan 

Rasa ingin tahu 

Saling terbuka 

Tanggung jawab dan disiplin 

Melakukan kerjasama 

Menghargai pendapat 
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F. Materi Pembelajaran 

Pengaruh abrasi terhadap daratan 

Cara pencegahan abrasi 

G. Model, Metode dan Pendekatan Pembelajaran 

Model Pembelajaran  : Inkuiri Terbimbing 

Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi, eksperimen 

Pendekatan Pembelajaran : Berpusat pada siswa 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan 
Inkuiri 

Terbimbing 
Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

P 

E 

N 

D 

A 

H 

U 

L 

U 

A 

N 

 Pra Kegiatan 

1. Guru memberikan salam 

2. Siswa diminta untuk memimpin do’a 

3. Guru mengkomunikasikan kehadiran 

siswa 

4. Guru mengkondisikan kelas untuk siap 

belajar 

Kegiatan Awal 

1. Guru bertanya “Apakah kalian pernah 

pergi ke pantai? Bagaimana jika 

ombang di pantai sangat besar? 

2. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

3. Guru menyampaikan alur pembelajaran 

dengan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing 

5 menit 

I 

N 

T 

I 

 

Orietasi 

(Menyajikan 

Masalah) 

1. Siswa mengamati gambar dampak 

abrasi yang disajikan oleh guru 

(eksplorasi) 

2. Siswa mengajukan pertanyaan tentang 

materi pengaruh abrasi terhadap 

daratan (eksplorasi) 

3. Siswa merumuskan masalah pengaruh 

abrasi dengan bimbingan 

guru(eksplorasi) 

50 

menit 

Merumuskan 

Hipotesis 

4. Siswa dikelompokkan menjadi 8 

kelompok yang terdiri dari 5-6 siswa 
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5. Guru membagikan Lembar Diskusi 

Kelompok 

6. Guru memberikan penjelasan tentang 

langkah kerja yang harus dilakukan 

dalam menjawab pertanyaan 

Siswa mendiskusikan hipotesis tentang 

pengaruh abrasi (eksplorasi) 

Melakukan 

Percobaan 

7. Siswa mengambil alat dan bahan untuk 

percobaan abrasi (elaborasi) 

8. Siswa keluar kelas dan berkumpul 

dengan kelompok masing-masing 

(elaborasi) 

9. Setiap kelompok bekerja untuk 

melakukan percobaan tentang 

pengaruh abrasi terhadap perubahan 

daratan serta cara pencegahannya 

(elaborasi) 

10. Guru membimbing percobaan dengan 

berkeliling pada masing-masing 

kelompok  

11. Siswa mengamati perubahan apa saja 

yang terjadi pada percobaan yang 

sedang dilakukannya dan menganalisis 

data yang diperoleh untuk diuji 

hipotesis(elaborasi) 

Menguji 

Hipotesis 

12. Setelah percobaan selesai, siswa masuk 

ke dalam kelas dan duduk sesuai 

dengan kelompoknya untuk berdiskusi 

(elaborasi) 

13. Siswa mendiskusikan hasil analisis 

data dengan bimbingan guru 

(elaborasi) 

Komuikasi 

Hasil 

14. Siswa mempresentasikan kegiatan dan 

hasil percobaan (elaborasi) 

15. Kelompok lain memberikan tanggapan 

dari presentasi tersebut (elaborasi) 

Membuat 

Kesimpulan 

16. Guru mengkonfirmasi jawaban, 

pembahasan hasil diskusi dan kerja 

kelompok yang kurang tepat 

(konfirmasi) 
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17. Guru memberikan penguatan materi 

yang telah dipelajari (konfirmasi) 

18. Guru membimbing siswa membuat 

kesimpulan tentang hasil percobaan 

(konfirmasi) 

19. Guru memberikan reward kepada 

kelompok yang paling aktif 

 

A 

K 

H 

I 

R 

 1. Siswa bersama guru membuat 

kesimpulan tentang materi yang telah 

dipelajari 

2. Siswa bertanya mengenai materi yang 

belum dipahami 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

4. Guru menginformasikan materi yang 

akan dibahas pada pertemuan 

selanjutnya 

5. Salam penutup 

15 

menit 

 

I. Alat Bahan dan Sumber Belajar 

1. Alat dan Bahan  

Terlampir  

2. Sumber Belajar  

a) Silabus IPA kelas IV SD Semester 2 KTSP 

b) Sulistyanto, Heri dan Wiyono, Edy. Ilmu Pengetahuan Alam 4: untuk 

SD/MI kelas IV. Jakarta: Pusat Pembukuan, Depdiknas. Halaman 159-

164. 

c) Susilowati, Endang dan Wiyanto. 2010. IPA 4: untuk SD/MI Kelas 4. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas. Halaman 174-184. 

d) Wahyono, Budi dan Nurachmandani, Setya. 2008.  Ilmu Pengetahuan 

Alam: untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Pembukuan, Depdiknas. 

Halaman 123-132. 

e) Wijayanti, M.D dan Sularmi. 2009. Sains Ilmu Pengetahuan Alam: 

untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Pembukuan, Depdiknas. 

Halaman 145-150. 
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J. Penilaian  

1. Prosedur  

a) Tes awal : Tidak ada 

b) Tes proses : Saat proses percobaan 

c) Tes Akhir : Soal evaluasi 

2. Jenis Tes 

Tes tertulis : Test Subjektif 

3. Teknik Tes : Tes Tertulis 

4. Bentuk Tes : Uraian 

5. Instrumen Tes : Lembar Evaluasi 

 

Semarang, 2 Mei 2016 
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MATERI AJAR 

 

Standar Kompetensi : Memahami perubahan lingkungan fisik dan 

   pengaruhnya terhadap daratan 

Kompetensi Dasar    : 10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik 

terhadap daratan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan 

lingkungan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

Materi Ajar  : Pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

     dan cara pencegahannya (abrasi) 

 

Pengaruh abrasi terhadap daratan dan cara mencegahnya 

Abrasi  adalah  pengikisan  daratan  oleh  air  laut. Hal  tersebut  terjadi  

akibat kuatnya  ombak  yang  menghantam  daratan.  Jika  hal  itu  terus  terjadi,  

apakah daratan akan habis? Hal tersebut mungkin saja terjadi, namun dalam 

jangka waktu yang  lama.  Abrasi  dapat  menyebabkan  berkurangnya  luas  

daratan.  Deburan ombak yang terus menerus menghantam pesisir pantai 

menyebabkan daratan terus terkikis. Abrasi  akan  terjadi dengan cepat jika tidak 

ada penahan ombak.Penahan  ombak  alami  adalah hutan  bakau  dan  hutan  

pantai.Namun,  akibat  pertambahan penduduk yang cepat dan kebutuhan tempat  

tinggal  yang  bertambah,hutan-hutan di daerah pantai  telah habis. Selain  itu,  

lingkungan di sekitar pesisirpantai  pun  berubah.  Hal  ini  dapat  mempercepat  

proses  abrasi  yang  terjadi  didaerah pantai.   

Hal yang dapat dilakukan untuk mencegah abrasi, yaitu:  (1) Membuat 

tanggul,  tanggul di tepi pantai berguna untuk menahan ombak yang menghantam 

pantai yang dapat menyebabkan abrasi. (2) Membuat pemecah gelombang, 

gelombang laut yang besar dapat dipecah menjadi lebih kecil dengan  membuat 

beton yang dipasang di perairan pantai. Beton ini digunakan untuk memecah 

ombak atau gelombang air laut. (3) Menanam pohon bakau, penanaman pohon 

bakau di pantai juga dapat mencegah abrasi. Pohon ini mempunyai akar tunjang 

yang banyak dan kuat sehingga mampu menahan ombak atau gelombang air laut.  
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MEDIA AJAR 
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LEMBAR DISKUSI KELOMPOK 

“ABRASI” 

A. Masalah 

Apakah pasir di pinggir pantai lama-lama dapat berkurang karena deburan 

ombak yang sampai ke hamparan pasir di tepi pantai? 

B. Hipotesis  

_______________________________________________________________ 

C. Pelaksanaan praktikum 

Baca lembar praktikum “Abrasi” 

D. Hasil pengamatan 

1. Apa yang terjadi ketika air dalam nampan digerakkan dengan penggaris? 

____________________________________________________________ 

2. Apa yang menyebabkan pasir tersebut ikut dengan air? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Apa saja dampak  yang dapat ditimbulkan dari pengaruh gelombang air 

laut? 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4. Apa fungsi batu dalam percobaan tersebut? 

____________________________________________________________ 

5. Berdasarkan percobaanmu bagaimana cara mencegah pengikisan pasir 

oleh gelombang air laut? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6. Menurutmu apa ada cara lain yang dapat dilakukan oleh penduduk yang 

tinggal di daerah pantai untuk mencegah terjadinya abrasi? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

E. Kesimpulan  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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LEMBAR PRAKTIKUM 

“ABRASI” 

A. Kompetensi Dasar 

10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

(erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor) 

B. Tujuan 

Untuk mengetahui proses terjadinya abrasi,  pengaruh abrasi terhadap 

lingkungan dan cara pencegahan abrasi 

C. Alat dan Bahan 

1. Nampan 1 buah 

2. Air 2 gelas 

3. Pasir 

4. Miniatur rumah-rumahan 

5. Batu 

D. Langkah Kerja 

1. Siapkan 1 buah nampan 

2. Letakkan pasir pada 1/3 bagian nampan, padatkan pasir tersebut, lalu 

letakkan rumah-rumahan dari kertas di atas pasir 

 

3. Tuangkan 2 gelas air pada 2/3 bagian nampan 

 

4. Gerakkan penggaris menyerupai gelombang air laut 



124 
 

 
 

 

5. Amati perubahan yang terjadi pada percobaan tersebut 

6. Ulangi kegiatan tersebut dengan meletakkan batu sepanjang pasir 

7. Tuangkan 1 botol air pada 2/3 bagian nampan pada nampan

 

8. Gerakkan penggaris menyerupai gelombang air laut 

 

9. Amati perubahan yang terjadi, bandingkan dengan nampan yang pertama 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Indikator 

Penilaian Nomor 

Soal Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Ranah 

10.2 Menjelaskan 

pengaruh 

perubahan 

lingkungan fisik 

terhadap daratan 

(erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor) 

Pengaruh 

perubahan 

lingkugan 

fisik 

terhadap 

daratan 

102.2 Mendeskripsikan pengaruh abrasi 

terhadap daratan 

Tes tertulis Uraian  C2 1 

Tes tertulis Uraian C1 2 

10.3 

Mendeskripsikan  

cara pencegahan 

kerusakan 

lingkungan (erosi,  

abrasi, banjir,  dan 

longsor). 

Cara 

pencegahan 

kerusakan 

lingkungan 

10.3.2 Menemukan cara pencegahan abrasi 

Tes tertulis Uraian 

 

C3 3 

Tes tertulis Uraian C3 4 

Tes tertulis Uraian C5 5 
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SOAL EVALUASI 

 

1. Apakah  pasir  di  pinggir  pantai  lama-lama  dapat  berkurang? Mengapa? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Sebutkan akibat terjadinya abrasi! 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Apa yang akan terjadi pada pulau-pulau kecil di Indonesia apabila abrasi terus 

terjadi? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Apa  saja  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya 

pengikisan  pasir  di  pantai  yang  dapat  membawa  dampak  pada  kerusakan 

lingkungan? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Apabila kamu adalah seorang kepala desa di daerah pantai, maka apa yang 

akan kamu lakukan untuk mengatasi dampak abrasi pantai yang terus terjadi? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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KUNCI JAWABAN, PEDOMAN PENSKORAN DAN PENILAIAN 

 

No. Kunci Jawaban Pedoman Penskoran 

1. Iya, pasir di pinggir pantai 

akan berkurang karena deburan 

gelombang air laut yang besar 

yang mengakibatkan abrasi.  

4 = jawaban benar dan alasan sesuai 

pernyataan  

3 = semua jawaban benar tetapi 

alasan kurang tepat  

2 = salah satu jawaban benar tetapi 

alasan kurang tepat.  

1 = semua jawaban kurang tepat 

0 = siswa tidak menjawab pertanyaan 

2. Akibat terjadinya abrasi adalah 

a. Dapat merusak ekosistem 

pantai seperti karang, pasir, 

dan hewan-hewan yang tinggal 

di pantai.  

b. Menyulitkan perahu nelayan 

berlayar  

c.  Daratan semakin berkurang   

d.  Rumah-rumah penduduk di 

sekitar pantai rusak. 

4 = siswa dapat menjawab benar 3 

pernyataan atau lebih  

3 = siswa dapat menjawab benar 2 

pernyataan  

2 = siswa dapat menjawab benar 1 

pernyataan   

1 = siswa belum dapat menjawab 

dengan benar 

0 = siswa tidak menjawab pertanyaan 

3. Apabila abrasi terus terjadi 

pulau-pulai kecil di Indonesia 

akan menghilang dan daratan 

di Indonesia akan menyempit. 

4 = jawaban benar dan alasan sesuai 

pernyataan  

3 = semua jawaban benar tetapi 

alasan kurang tepat  

2 = salah satu jawaban benar tetapi 

alasan kurang tepat.  

1 = semua jawaban kurang tepat 

0 = siswa tidak menjawab pertanyaan 

4. Cara mencegah abrasi adalah  4 = siswa dapat menjawab benar 3 
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 a. Membuat pemecah ombak, 

seperti batu besar atau beton  

b. Menanam pohon bakau di 

sekitar pantai   

c. Tidak mendirikan bangunan 

di sekitar pantai   

pernyataan atau lebih  

3 = siswa dapat menjawab benar 2 

pernyataan  

2 = siswa dapat menjawab benar 1 

pernyataan   

1 = siswa belum dapat menjawab 

dengan benar 

0 = siswa tidak menjawab pertanyaan 

5. Menggalakkan warga untuk 

menanam pohon bakau di 

sekitar pantai dan membuat 

pemecah ombak seperti batu 

besar serta melarang warga 

untuk mendirikan bangunan di 

sekitar pantai. 

4 = siswa dapat menjawab benar 3 

pernyataan atau lebih  

3 = siswa dapat menjawab benar 2 

pernyataan  

2 = siswa dapat menjawab benar 1 

pernyataan   

1 = siswa belum dapat menjawab 

dengan benar 

0 = siswa tidak menjawab pertanyaan 

 

 

Skor maksimal = 20 

 

Nilai =                        
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RUBIK PENILAIAN PERCOBAAN 

Nama    : 

Kelas/No. Absen : 

 

NO. INDIKATOR 
SKOR 

1 2 3 4 

1. Bekerjasama 

menyiapkan alat dan 

bahan untuk percobaan 

Tidak ikut 

menyiapkan 

Menyiapkan tanpa 

koordinasi dalam 

kelompok 

Menyiapkan tetapi 

kurang koordimnasi 

dalam kelompok 

Menyiapkan dengan 

berkoordinasi dalam 

kelompok 

2. Berpartisipasi dalam 

percobaan sesuai 

petunjuk 

Tidak ikut 

berpartisipasi dalam 

percobaan 

Berpartisipasi sekitar 

¼ dari waktu yang 

telah ditentukan 

Berpartisipasi sekitar 2/3  

dari waktu yang telah 

ditentukan 

Berpartisipasi aktif dari 

dari kegiatan awal 

sampai kegiatanakhir 

pembelajaran 

3. Ketekunan dalam 

melakukan percobaan 

Tidak tekun saat 

melakukan 

percobaan 

Kurang tekun saat 

melakukan percobaan 

Tekun saat melakukan 

percobaan 

Sangat tekun saat 

melakukan percobaan 

4. Tanggungjawab 

membersihkan dan 

mengumpulkan alat 

yang telah digunakan 

untuk percobaan 

Tidak sibersihkan 

dan tidak 

dikumpulkan 

Tidak dibersihkan, 

dikumpulkan 

Dibersihkan dan 

dikumpulkan 

Dibersihkan 

dikumpulkan, dan ditata 

kembali 

Jumlah Skor 
    

 

N = 
           

  
 x 100 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN  

 

Satuan Pendidikan : SDN Langensari 03 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas   : IV 

Semester  : 2 

Alokasi Waktu : 2 x 35menit 

Pertemuan  : 3 

 

A. Standar Kompetensi 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 

B. Kompetensi Dasar 

10.2  Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

(erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

10.3  Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor) 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

10.2.3 Menjelaskan pengaruh banjir terhadap daratan 

10.3.3  Menyebutkan cara pencegahan banjir 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan percobaan pengaruh banjir terhadap daratan, siswa dapat 

menjelaskan pengaruh banjir terhadap daratan dengan tepat. 

2. Melalui kegiatan diskusi mengenai cara pencegahan banjir, siswa dapat 

menyebutkan cara pencegahan banjir dengan benar. 

E. Karakter yang diharapkan 

Rasa ingin tahu 

Saling terbuka 

Tanggung jawab dan disiplin 

Melakukan kerjasama 

Menghargai pendapat 
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F. Materi Pembelajaran 

Pengaruh banjir terhadap daratan 

Cara pencegahan banjir 

G. Model, Metode dan Pendekatan Pembelajaran 

Model Pembelajaran  : Inkuiri Terbimbing 

Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi, eksperimen 

Pendekatan Pembelajaran : Berpusat pada siswa 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan 
Inkuiri 

Terbimbing 
Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

P 

E 

N 

D 

A 

H 

U 

L 

U 

A 

N 

 Pra Kegiatan 

1. Guru memberikan salam 

2. Siswa diminta untuk memimpin do’a 

3. Guru mengkomunikasikan kehadiran 

siswa 

4. Guru mengkondisikan kelas untuk siap 

belajar 

Kegiatan Awal 

1. Guru bertanya “Apakah kalian pernah 

melihat sungai yang airnya meluap? 

Apa penyebabnya?”  

2. Guru mengajak siswa bernyanyi “Tik 

tik bunyi hujan” 

3. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

4. Guru menyampaikan alur pembelajaran 

dengan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing 

5 menit 

I 

N 

T 

I 

 

Orietasi 

(Menyajikan 

Masalah) 

1. Siswa mengamati gambar dampak 

banjir yang disajikan oleh guru 

(eksplorasi) 

2. Siswa mengajukan pertanyaan tentang 

materi pengaruh banjir terhadap 

daratan (eksplorasi) 

3. Siswa merumuskan masalah pengaruh 

banjir dengan bimbingan 

guru(eksplorasi) 

50 

menit 
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Merumuskan 

Hipotesis 

4. Siswa dikelompokkan menjadi 8 

kelompok yang terdiri dari 5-6 siswa 

5. Guru membagikan Lembar Diskusi 

Kelompok 

6. Guru memberikan penjelasan tentang 

langkah kerja yang harus dilakukan 

dalam menjawab pertanyaan 

7. Siswa mendiskusikan hipotesis tentang 

pengaruh banjir (eksplorasi) 

 

Melakukan 

Percobaan 

8. Siswa mengambil alat dan bahan untuk 

percobaan banjir (elaborasi) 

9. Siswa keluar kelas dan berkumpul 

dengan kelompok masing-masing 

(elaborasi) 

10. Setiap kelompok bekerja untuk 

melakukan percobaan tentang 

pengaruh banjir terhadap perubahan 

daratan serta cara pencegahannya 

(elaborasi) 

11. Guru membimbing percobaan dengan 

berkeliling pada masing-masing 

kelompok  

12. Siswa mengamati perubahan apa saja 

yang terjadi pada percobaan yang 

sedang dilakukannya dan menganalisis 

data yang diperoleh untuk diuji 

hipotesis(elaborasi) 

Menguji 

Hipotesis 

13. Setelah percobaan selesai, siswa masuk 

ke dalam kelas dan duduk sesuai 

dengan kelompoknya untuk berdiskusi 

(elaborasi) 

14. Siswa mendiskusikan hasil analisis 

data dengan bimbingan guru 

(elaborasi) 

Komuikasi 

Hasil 

15. Siswa mempresentasikan kegiatan dan 

hasil percobaan (elaborasi)  

16. Kelompok lain memberikan tanggapan 

dari presentasi tersebut (elaborasi) 

Membuat 

Kesimpulan 

17. Guru mengkonfirmasi jawaban, 

pembahasan hasil diskusi dan kerja 
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kelompok yang kurang tepat 

(konfirmasi) 

18. Guru memberikan penguatan materi 

yang telah dipelajari (konfirmasi) 

19. Guru membimbing siswa membuat 

kesimpulan tentang hasil percobaan 

(konfirmasi) 

20. Guru memberikan reward kepada 

kelompok yang paling aktif 

A 

K 

H 

I 

R 

 1. Siswa bersama guru membuat 

kesimpulan tentang materi yang telah 

dipelajari 

2. Siswa bertanya mengenai materi yang 

belum dipahami 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

4. Guru menginformasikan materi yang 

akan dibahas pada pertemuan 

selanjutnya 

5. Salam penutup 

15 

menit 

 

I. Alat Bahan dan Sumber Belajar 

1. Alat dan Bahan  

Terlampir  

2. Sumber Belajar  

a) Silabus IPA kelas IV SD Semester 2 KTSP 

b) Sulistyanto, Heri dan Wiyono, Edy. Ilmu Pengetahuan Alam 4: untuk 

SD/MI kelas IV. Jakarta: Pusat Pembukuan, Depdiknas. Halaman 159-

164 

c) Susilowati, Endang dan Wiyanto. 2010. IPA 4: untuk SD/MI Kelas 4. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas. Halaman 174-184 

d) Wahyono, Budi dan Nurachmandani, Setya. 2008.  Ilmu Pengetahuan 

Alam: untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Pembukuan, Depdiknas. 

Halaman 123-132 
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e) Wijayanti, M.D dan Sularmi. 2009. Sains Ilmu Pengetahuan Alam: 

untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Pembukuan, Depdiknas. 

Halaman 145-150 

J. Penilaian  

1. Prosedur  

a) Tes awal : Tidak ada 

b) Tes proses : Saat proses percobaan 

c) Tes Akhir : Soal evaluasi 

2. Jenis Tes 

Tes tertulis : Test Subjektif 

3. Teknik Tes : Tes Tertulis 

4. Bentuk Tes : Uraian 

5. Instrumen Tes : Lembar Evaluasi 

 

Semarang, 2 Mei 2016 
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MATERI AJAR 

 

Standar Kompetensi : Memahami perubahan lingkungan fisik dan 

   pengaruhnya terhadap daratan 

Kompetensi Dasar    : 10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik 

terhadap daratan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan 

lingkungan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

Materi Ajar  : Pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

     dan cara pencegahannya (banjir) 

 

A. Pengaruh banjir terhadap daratan dan cara mencegahnya 

Dewasa  ini beberapa kota di  Indonesia  seperti  Jakarta dan Bandung  sering  

terkena banjir.   Banjir adalah meluapnya air akibat sungai dan danau  tidak dapat  

menampung  air.  Banjir  merupakan  salah  satu  dampak  dari  perbuatan 

manusia yang  tidak  menyayangi  lingkungannya.  Beberapa  perbuatan  yang  

dapat menyebabkan banjir adalah membuang sampah ke sungai yang 

menyebabkan  aliran  air menjadi tersumbat, membuat  bangunan  dari tembok  

tanpa  menyediakan peresapan air dan penebangan pohon yang tidak terkendali.  

Perbuatan  manusia  tersebut  sangat  berdampak  besar  terhadap  perubahan 

lingkungan. Banjir merupakan  salah  satu dampaknya. Banjir dapat merusak dan  

mengubah lingkungan dengan cepat. Banjir dapat menimbulkan kerugian seperti 

tanaman menjadi rusak, panen gagal, merusakkan setiap barang yang terendam, 

mengotori lingkungan, menimbulkan bibit penyakit, dan banyak lagi kerugian 

banjir lainnya. Banjir menimbulkan banyak kerugian, sehingga banjir perlu 

dicegah agar tidak terjadi. Pencegahan banjir dapat dilakukan dengan cara tidak 

membuang sampah di sungai atau selokan, membuat drainase yang baik, tidak 

menyemen semua tanah karena bisa mengurangi resapan air, menanam banyak 

tumbuhan karena tumbuhan dapat menyimpan air hujan, tidak menebang  pohon  

secara  besar-besaran  dan  tanpa  kontrol  agar  tempat peresapan dan cadangan 

air tetap terjaga. 
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MEDIA AJAR
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LEMBAR DISKUSI KELOMPOK 

“BANJIR” 

A. Masalah 

Apakah hujan dapat menyebabkan bencana di daerah perkotaan? 

B. Hipotesis  

_______________________________________________________________ 

C. Pelaksanaan praktikum 

Baca lembar praktikum “Banjir” 

D. Hasil pengamatan 

1. Apa yang terjadi pada nampan setelah air dituangkan? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. Apakah keadaan tersebut sama dengan proses terjadinya banjir? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Menurutmu apa yang menyebabkan banjir berdasarkan percobaan yang 

telah kamu lakukan? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. Seandainya dasar nampan di lubangi untuk mengilustrasikan saluran air 

apa yang akan terjadi? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. Menurutmu cara apa yang dapat dilakukan oleh penduduk untuk 

mencegah terjadinya banjir? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

E. Kesimpulan 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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LEMBAR PRAKTIKUM 

“BANJIR” 

A. Kompetensi Dasar 

10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

(erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

B. Tujuan 

Untuk mengetahui proses terjadinya banjir dan pengaruh banjir terhadap 

daratan 

C. Alat dan Bahan 

1. Nampan 1 buah  

2. Batu penyangga 

3. 3 botol air 

4. Miniatur lingkungan dan sampah 

D. Langkah Kerja 

1. Siapkan 1 buah nampan 

2. Letakkan nampanyang berisi miniatur lingkungan 

 

3. Tuangkan air dalam botol secara perlahan-lahan di bagian atas nampan 

untuk mengilustrasikan hujan 

 

 

 

 

 

4. Amati perubahan yang terjadi pada nampan 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Indikator 

Penilaian Nomor 

Soal Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Ranah 

10.2 Menjelaskan 

pengaruh 

perubahan 

lingkungan fisik 

terhadap daratan 

(erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor) 

Pengaruh 

perubahan 

lingkugan 

fisik 

terhadap 

daratan 

10.2.3 Menjelaskan pengaruh banjir 

terhadap daratan 

Tes tertulis Uraian  C1 2 

Tes tertulis Uraian C1 1 

10.3 

Mendeskripsikan  

cara pencegahan 

kerusakan 

lingkungan (erosi,  

abrasi, banjir,  dan 

longsor). 

Cara 

pencegahan 

kerusakan 

lingkungan 

10.3.3 Menyebutkan cara pencegahan banjir 

Tes tertulis Uraian 

 

C4 4 

Tes tertulis Uraian C5 5 

Tes tertulis Uraian C3 3 
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SOAL EVALUASI 

 

1. Apa sajakah yang dapat menyebabkan banjir? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Sebutkan 3 akibat dari bencana banjir! 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Jelaskan apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir di lingkungan 

rumahmu? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Setujukah kamu  dengan  temanmu  yang  sering  membuang  sampah  di  

sungai? Mengapa? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Sebagai pengusaha kayu Pak Tedy  terlihat sangat sukses. Penjualan kayunya  

terus meningkat dari waktu  ke waktu. Untuk meningkatkan penjualan,  Pak 

Tedy meminta  para  tukang  kayu  untuk memotong kayu sebanyak mungkin 

dari hutan agar dapat dijual. Bila kayu itu dapat dibuat  dengan jumlah 

banyak dan dalam waktu yang singkat, tentu saja Pak Tedy akan 

mendapatkan keuntungan yang berlipat.   

Setujukah kamu dengan sikap Pak Tedy? Mengapa? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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KUNCI JAWABAN, PEDOMAN PENSKORAN DAN PENILAIAN 

 

No. Kunci Jawaban Pedoman Penskoran 

1. Penyebab banjir 

Beberapa  perbuatan  yang  

dapat menyebabkan banjir 

adalah membuang sampah ke 

sungai yang menyebabkan  

aliran  air menjadi tersumbat, 

membuat  bangunan  dari 

tembok  tanpa  menyediakan 

peresapan air dan penebangan 

pohon yang tidak terkendali 

4 = siswa dapat menjawab benar 3 

pernyataan atau lebih  

3 = siswa dapat menjawab benar 2 

pernyataan  

2 = siswa dapat menjawab benar 1 

pernyataan   

1 = siswa belum dapat menjawab 

dengan benar 

0 = siswa tidak menjawab pertanyaan 

2. Banjir dapat merusak dan  

mengubah lingkungan dengan 

cepat. Banjir dapat 

menimbulkan kerugian seperti 

tanaman menjadi rusak, panen 

gagal, merusakkan setiap 

barang yang terendam, 

mengotori lingkungan, 

menimbulkan bibit penyakit, 

dan banyak lagi kerugian banjir 

lainnya. 

4 = siswa dapat menjawab benar 3 

pernyataan atau lebih  

3 = siswa dapat menjawab benar 2 

pernyataan  

2 = siswa dapat menjawab benar 1 

pernyataan   

1 = siswa belum dapat menjawab 

dengan benar 

0 = siswa tidak menjawab pertanyaan 

3. Upaya yang dapat dilakukan 

untuk mencegah banjir adalah  

a. Tidak membuang sampah 

di sungai  

b. Membuat daerah peresapan 

air di lingkungan rumah   

c. Mengadakan kerjabakti 

membersihkan lingkungan 

d.  Tidak melakukan 

penebangan secara liar. 

4 = siswa dapat menjawab benar 3 

pernyataan atau lebih  

3 = siswa dapat menjawab benar 2 

pernyataan  

2 = siswa dapat menjawab benar 1 

pernyataan   

1 = siswa belum dapat menjawab 

dengan benar 

0 = siswa tidak menjawab pertanyaan 

4. 

 

Tidak setuju karena dapat 

merusak lingkungan dan  

menyebabkan banjir 

4 = jawaban benar dan alasan sesuai 

pernyataan  

3 = semua jawaban benar tetapi 
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alasan kurang tepat  

2 = salah satu jawaban benar tetapi 

alasan kurang tepat.  

1 = semua jawaban kurang tepat 

0 = siswa tidak menjawab pertanyaan 

5. Tidak setuju karena dapat 

menyebabkan bencana banjir 

dan tanah longsor. 

4 = jawaban benar dan alasan sesuai 

pernyataan  

3 = semua jawaban benar tetapi 

alasan kurang tepat  

2 = salah satu jawaban benar tetapi 

alasan kurang tepat.  

1 = semua jawaban kurang tepat 

0 = siswa tidak menjawab pertanyaan 

 

 

Skor maksimal = 20 

 

Nilai =                         
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RUBIK PENILAIAN PERCOBAAN 

Nama    : 

Kelas/No. Absen : 

 

NO. INDIKATOR 
SKOR 

1 2 3 4 

1. Bekerjasama 

menyiapkan alat dan 

bahan untuk percobaan 

Tidak ikut 

menyiapkan 

Menyiapkan tanpa 

koordinasi dalam 

kelompok 

Menyiapkan tetapi 

kurang koordimnasi 

dalam kelompok 

Menyiapkan dengan 

berkoordinasi dalam 

kelompok 

2. Berpartisipasi dalam 

percobaan sesuai 

petunjuk 

Tidak ikut 

berpartisipasi dalam 

percobaan 

Berpartisipasi sekitar 

¼ dari waktu yang 

telah ditentukan 

Berpartisipasi sekitar 2/3  

dari waktu yang telah 

ditentukan 

Berpartisipasi aktif dari 

dari kegiatan awal 

sampai kegiatanakhir 

pembelajaran 

3. Ketekunan dalam 

melakukan percobaan 

Tidak tekun saat 

melakukan 

percobaan 

Kurang tekun saat 

melakukan percobaan 

Tekun saat melakukan 

percobaan 

Sangat tekun saat 

melakukan percobaan 

4. Tanggungjawab 

membersihkan dan 

mengumpulkan alat 

yang telah digunakan 

untuk percobaan 

Tidak sibersihkan 

dan tidak 

dikumpulkan 

Tidak dibersihkan, 

dikumpulkan 

Dibersihkan dan 

dikumpulkan 

Dibersihkan 

dikumpulkan, dan ditata 

kembali 

Jumlah Skor 
    

 

N = 
           

  
 x 100 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN  

 

Satuan Pendidikan : SDN Langensari 03 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas   : IV 

Semester  : 2 

Alokasi Waktu : 2 x 35menit 

Pertemuan  : 4 

 

A. Standar Kompetensi 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 

B. Kompetensi Dasar 

10.1Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

(erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

10.2Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor) 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

10.2.4 Mendeskripsikan pengaruh longsor terhadap daratan 

10.3.4 Menemukan cara pencegahan longsor 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan percobaan pengaruh longsor terhadap daratan, siswa 

dapat mendeskripsikan pengaruh longsor terhadap daratan dengan tepat. 

2. Melalui kegiatan percobaan mengenai cara pencegahan longsor, siswa 

dapat menemukan cara pencegahan longsor dengan benar. 

E. Karakter yang diharapkan 

Rasa ingin tahu 

Saling terbuka 

Tanggung jawab dan disiplin 

Melakukan kerjasama 

Menghargai pendapat 
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F. Materi Pembelajaran 

Pengaruh longsor terhadap daratan 

Cara pencegahan longsor 

G. Model, Metode dan Pendekatan Pembelajaran 

Model Pembelajaran  : Inkuiri Terbimbing 

Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi, eksperimen 

Pendekatan Pembelajaran : Berpusat pada siswa 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan 
Inkuiri 

Terbimbing 
Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

P 

E 

N 

D 

A 

H 

U 

L 

U 

A 

N 

 Pra Kegiatan 

1. Guru memberikan salam 

2. Siswa diminta untuk memimpin do’a 

3. Guru mengkomunikasikan kehadiran 

siswa 

4. Guru mengkondisikan kelas untuk siap 

belajar 

Kegiatan Awal 

1. Guru bertanya tentang pengaruh 

perubahan lingkungan fisik terhadap 

daratan “Apakah kalian pernah melihat 

bukit yang longsor? Apa akibatnya? 

2. Guru mengaitkan jawaban siswa 

dengan materi yang akan dipelajari 

3. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

4. Guru menyampaikan alur pembelajaran 

dengan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing 

5 menit 

I 

N 

T 

I 

 

Orietasi 

(Menyajikan 

Masalah) 

1. Siswa mengamati gambar tanah 

longsor yang disajikan oleh guru 

(eksplorasi) 

2. Siswa mengajukan pertanyaan tentang 

materi pengaruh longsor terhadap 

daratan (eksplorasi) 

Siswa merumuskan masalah pengaruh 

longsor terhadap daratan dengan 

50 

menit 
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bimbingan guru(eksplorasi) 

Merumuskan 

Hipotesis 

3. Siswa dikelompokkan menjadi 8 

kelompok yang terdiri dari 5-6 siswa 

4. Guru membagikan Lembar Diskusi 

Kelompok 

5. Guru memberikan penjelasan tentang 

langkah kerja yang harus dilakukan 

dalam menjawab pertanyaan 

6. Siswa mendiskusikan hipotesis tentang 

pengaruh perubahan lingkungan fisik 

(erosi dan longsor) (eksplorasi) 

Melakukan 

Percobaan 

7. Siswa mengambil alat dan bahan untuk 

percobaan  tanah longsor (elaborasi) 

8. Siswa keluar kelas dan berkumpul 

dengan kelompok masing-masing 

(elaborasi) 

9. Setiap kelompok bekerja untuk 

melakukan percobaan tentang 

pengaruh tanah longsor terhadap 

perubahan daratan serta cara 

pencegahannya (elaborasi) 

10. Guru membimbing percobaan dengan 

berkeliling pada masing-masing 

kelompok  

11. Siswa mengamati perubahan apa saja 

yang terjadi pada percobaan yang 

sedang dilakukannya dan menganalisis 

data yang diperoleh untuk diuji 

hipotesis(elaborasi) 

Menguji 

Hipotesis 

12. Setelah percobaan selesai, siswa masuk 

ke dalam kelas dan duduk sesuai 

dengan kelompoknya untuk berdiskusi 

(elaborasi) 

13. Siswa mendiskusikan hasil analisis 

data dengan bimbingan guru 

(elaborasi) 

Komuikasi 

Hasil 

14. Siswa mempresentasikan hasil 

percobaan (elaborasi)  

15. Kelompok lain memberikan tanggapan 

dari presentasi tersebut (elaborasi) 
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Membuat 

Kesimpulan 

16. Guru mengkonfirmasi jawaban, 

pembahasan hasil diskusi dan kerja 

kelompok yang kurang tepat 

(konfirmasi) 

17. Guru memberikan penguatan materi 

yang telah dipelajari (konfirmasi) 

18. Guru membimbing siswa membuat 

kesimpulan tentang hasil percobaan 

(konfirmasi) 

19. Guru memberikan reward kepada 

kelompok yang paling aktif 

 

A 

K 

H 

I 

R 

 1. Siswa bersama guru membuat 

kesimpulan tentang materi yang telah 

dipelajari 

2. Siswa bertanya mengenai materi yang 

belum dipahami 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

4. Guru menginformasikan materi yang 

akan dibahas pada pertemuan 

selanjutnya 

5. Salam penutup 

15 

menit 

 

I. Alat Bahan dan Sumber Belajar 

1. Alat dan Bahan  

Terlampir  

2. Sumber Belajar  

a) Silabus IPA kelas IV SD Semester 2 KTSP 

b) Sulistyanto, Heri dan Wiyono, Edy. Ilmu Pengetahuan Alam 4: untuk 

SD/MI kelas IV. Jakarta: Pusat Pembukuan, Depdiknas. Halaman 159-

164 

c) Susilowati, Endang dan Wiyanto. 2010. IPA 4: untuk SD/MI Kelas 4. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas. Halaman 174-184 

d) Wahyono, Budi dan Nurachmandani, Setya. 2008.  Ilmu Pengetahuan 

Alam: untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Pembukuan, Depdiknas. 

Halaman 123-132 
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e) Wijayanti, M.D dan Sularmi. 2009. Sains Ilmu Pengetahuan Alam: 

untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Pembukuan, Depdiknas. 

Halaman 145-150 

J. Penilaian  

1. Prosedur  

a) Tes awal : Tidak ada 

b) Tes proses : Saat proses percobaan 

c) Tes Akhir : Soal evaluasi 

2. Jenis Tes 

Tes tertulis : Test Subjektif 

3. Teknik Tes : Tes Tertulis 

4. Bentuk Tes : Uraian 

5. Instrumen Tes : Lembar Evaluasi 

 

Semarang, 2 Mei 2016 
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MATERI AJAR 

 

Standar Kompetensi : Memahami perubahan lingkungan fisik dan 

   pengaruhnya terhadap daratan 

Kompetensi Dasar    :   10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik 

terhadap daratan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan 

lingkungan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

Materi Ajar  : Pengaruh longsor terhadap daratan dan cara 

  pencegahannya 

 

A. Pengaruh Longsor terhadap Daratan 

Tanah longsor terjadi di daerah yang miring. Pembangunan di daerah 

perbukitan dapat menyebabkan longsor. Banyaknya pohon-pohon yang 

ditebangi membuat longsor semakin cepat terjadi. Hal ini dikarenakan pohon-

pohon dapat mencegah angin yang bisa menimbulkan longsor. Pohon juga 

dapat menahan longsor karena pohon dapat mencegah erosi. 

Proses Terjadinya Tanah Longsor 

-          Air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. 

-          Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai 

bidang gelintir, maka tanah menjadi licin. 

-          Selanjutnya tanah pelapukan yang berada di atasnya akan bergerak 

mengikuti lereng dan keluar lereng. 

B. Cara Pencegahan Longsor 

a. Pengolahan tanah miring dengan sistem terasering, sehingga air dapat 

mengalir teratur dan tidak masuk di antara lapisan tanah. 

b. Menanami tanah miring dengan pohon pelindung yang mempunyai akar 

yang banyak dan panjang. Akar tersebut berfungsi sebagai penahan lapisan 

tanah. 

c. Penanaman pohon di tebing-tebing atau pembuatan tanggul-tanggul di 

daerah yang rawan longsor. 
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MEDIA AJAR 
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LEMBAR DISKUSI KELOMPOK 

“LONGSOR” 

A. Masalah 

Apakah tanah yang ditumbuhi tanaman lebih kuat menahan longsor di bukit 

daripada 

tanah gundul saat hujan datang? 

B. Hipotesis  

_______________________________________________________________ 

C. Pelaksanaan praktikum 

Baca lembar praktikum “Longsor” 

D. Hasil pengamatan 

1. Apa yang terjadi pada tanah dalam nampan ketika air dituangkan sedikit 

demi sedikit? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. Mengapa hal itu dapat terjadi? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Apakah keadaan tersebut sama dengan proses terjadinya longsor? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. Menurutmu apa yang menyebabkan terjadinya longsor? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. Berdasarkan percobaan tersebut bagaimana cara mencegah tanah longsor? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6. Menurutmu apakah ada cara lain yang dapat dilakukan oleh manusia yang 

tinggal di sekitar bukit untuk mencegah tanah longsor? Jelaskan! 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

E. Kesimpulan 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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LEMBAR PRAKTIKUM 

“LONGSOR” 

A. Kompetensi Dasar 

10.2  Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

(erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor) 

B. Tujuan 

Untuk mengetahui proses terjadinya longsor, pengaruh longsor terhadap 

daratan dan cara mencegah longsor 

C. Alat dan Bahan 

1. Nampan 1 buah 

2. Tanah  

3. Sebidang tanah berumput 

4. 1 botol air 

5. Botol penyiram yang dilubangi tutupnya 

D. Langkah Kerja 

1. Siapkan 1 buah nampan 

2. Letakkan tanah pada nampan, lalu padatkan tanah tersebut. 

 

3. Miringkan nampan agar menyerupai bukit  

 

4. Siapkan botol yang dilubangi bagian tutupnya dan isi dengan air 
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5. Tuangkan air dalam botol secara perlahan-lahan di bagian atas nampan 

untuk mengilustrasikan hujan 

 

6. Ulangi kegiatan tersebut dengan memasukkan tanah ke dalam nampan, 

kemudian tanamilah dengan rumput-rumputan 

 

7. Siram tanaman tersebut dengan air 

 

 

 

 

 

8. Amati  perubahan  yang  terjadi  pada  besarnya tanah yang longsor
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Standar Kompetensi :  10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Indikator 

Penilaian Nomor 

Soal Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Ranah 

10.2 Menjelaskan 

pengaruh 

perubahan 

lingkungan fisik 

terhadap daratan 

(erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor) 

Pengaruh 

perubahan 

lingkugan 

fisik 

terhadap 

daratan 

10.2.4 Mendeskripsikan pengaruh longsor 

terhadap daratan 

Tes tertulis Uraian  C2 1 

Tes tertulis Uraian C4 2 

Tes tertulis Uraian C1 3 

10.3 

Mendeskripsikan  

cara pencegahan 

kerusakan 

lingkungan (erosi,  

abrasi, banjir,  dan 

longsor). 

Cara 

pencegahan 

kerusakan 

lingkungan 10.3.4 Menemukan cara pencegahan longsor 

Tes tertulis Uraian 

 

C3 4 

Tes tertulis Uraian 
 

C1 

 

5 
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SOAL EVALUASI 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar! 

1. Apa yang menyebabkan terjadinya longsor di daerah lereng gunung? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Ada empat lereng yang berbentuk seperti gambar di atas.   

Lereng a merupakan lereng yang lurus.  

Lereng b dibuat teras-teras.  

Lereng c ditanami pepohonan.  

Lereng d dibuat teras-teras dan ditanami pepohonan.  

a.  Lereng manakah yang paling mudah mengalami longsor?  

b.  Lereng manakah yang paling tidak mudah mengalami longsor?  

Jelaskan alasanmu! 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Dampak apa saja yang dapat ditimbulkan akibat terjadinya tanah longsor? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Di Kebumen terjadi longsor yang cukup parah. Hal  ini  disebabkan    karena 

hutan bukit di belakang desa  tersebut banyak yang ditebangi dan dijadikan  

ladang perkebunan penduduk. Setelah kejadian  tersebut Lurah desa  tersebut 

menghimbau agar penduduk  tidak  lagi menebangi  pohon  di  hutan  untuk  

dijadikan  ladang  perkebunan.  Pada  waktu  yang  bersamaan salah satu desa 

di Banjarnegara juga mengalami  longsor yang cukup parah dengan penyebab 

yang sama, apa yang harus dilakukaan oleh Lurah desa di Banjarnegara? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Sebutkan 3 cara untuk mencegah/mengatasi tanah longsor! 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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KUNCI JAWABAN, PEDOMAN PENSKORAN DAN PENILAIAN 

 

No. Kunci Jawaban Pedoman Penskoran 

1. Penyebab tanah longsor 

Lereng gunung yang gundul dan 

rapuhnya bebatuan dan kondisi 

tanah yang tidak stabil membuat 

tanah-tanah ini tidak mampu 

menahan air di saat terjadi hujan 

lebat. Akan tetapi, tanah longsor 

juga bisa ditimbulkan oleh 

aktivitas gunung berapi atau 

gempa. 

 

4 = siswa dapat menjawab sesuai 

pernyataan dengan jelas  

dan lengkap  

3 = siswa dapat  menjawab sesuai 

pernyataan dengan jelas  

tetapi kurang lengkap 

2 = siswa dapat menjawab sesuai 

pernyataan tetapi kurang  

jelas dan lengkap  

1 = siswa menjawab menyimpang 

dari pernyataan 

0 = siswa tidak menjawab 

pertanyaan 

2. Lereng  yang  paling mudah 

mengalami  longsor  adalah  

lereng (a)  karena  merupakan  

lereng  curam  dan  tidak  

ditanami pohon  sehingga  pada  

waktu  terjadi  hujan  tidak  ada  

yang menahan  air  hujan.  

Lereng  yang  paling  tidak  

mudah mengalami  erosi  adalah  

lereng  (d)  karena  teras-teras  

dan penanaman  pohon  akan 

menahan  air  hujan  sehingga  

tanah tidak mudah longsor. 

4 = siswa dapat menjawab sesuai 

pernyataan dengan jelas  

dan lengkap  

3 = siswa dapat  menjawab sesuai 

pernyataan dengan jelas  

tetapi kurang lengkap 

2 = siswa dapat menjawab sesuai 

pernyataan tetapi kurang  

jelas dan lengkap  

1 = siswa menjawab menyimpang 

dari pernyataan 

0 = siswa tidak menjawab 

pertanyaan 

3. Dampak terjadinya erosi 

a. Rusaknya area pertanian, 

perhutanan, perkebunan, 

perternakan. 
b. Rusaknya Infrastruktur 

Daerah pemukiman 

penduduk.Jalan dan 

jembatan.   Sarana 

pendidikan, kesehatan, dan 

peribadatan. 

c. Buruknya 

sanintasi  lingkungan. 

 

4 = siswa dapat menjawab benar 3 

pernyataan atau lebih 

3 = siswa dapat  menjawab benar 2 

pernyataan  

2 = siswa dapat menjawab benar 1 

pernyataan   

1 = siswa belum dapat menjawab 

dengan benar 

0 = siswa tidak menjawab 

pertanyaan pertanyaan 
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4. 

 

Warga dilarang untuk tidak 

menebangi pohon di hutan untuk  

dijadikan lahan perkebunan.   

4 = siswa dapat menjawab sesuai 

pernyataan dengan jelas  

dan lengkap  

3 = siswa dapat  menjawab sesuai 

pernyataan dengan jelas  

tetapi kurang lengkap 

2 = siswa dapat menjawab sesuai 

pernyataan tetapi kurang  

jelas dan lengkap  

1 = siswa menjawab menyimpang 

dari pernyataan 

0 = siswa tidak menjawab 

pertanyaan 

5. Cara mencegah longsor 

a. Pengolahan tanah miring 

dengan sistem terasering, 

sehingga air dapat mengalir 

teratur dan tidak masuk di 

antara lapisan tanah. 

b. Menanami tanah miring 

dengan pohon pelindung 

yang mempunyai akar yang 

banyak dan panjang. Akar 

tersebut berfungsi sebagai 

penahan lapisan tanah. 

c. Penanaman pohon di tebing-

tebing atau pembuatan 

tanggul-tanggul di daerah 

yang rawan longsor 

4 = siswa dapat menjawab benar 3 

pernyataan atau lebih 

3 = siswa dapat  menjawab benar 2 

pernyataan  

2 = siswa dapat menjawab benar 1 

pernyataan   

1 = siswa belum dapat menjawab 

dengan benar 

0 = siswa tidak menjawab 

pertanyaan 

 

Skor maksimal = 20 

 

Nilai =                         
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RUBIK PENILAIAN PERCOBAAN 

Nama    : 

Kelas/No. Absen : 

 

NO. INDIKATOR 
SKOR 

1 2 3 4 

1. Bekerjasama 

menyiapkan alat dan 

bahan untuk percobaan 

Tidak ikut 

menyiapkan 

Menyiapkan tanpa 

koordinasi dalam 

kelompok 

Menyiapkan tetapi 

kurang koordimnasi 

dalam kelompok 

Menyiapkan dengan 

berkoordinasi dalam 

kelompok 

2. Berpartisipasi dalam 

percobaan sesuai 

petunjuk 

Tidak ikut 

berpartisipasi dalam 

percobaan 

Berpartisipasi sekitar 

¼ dari waktu yang 

telah ditentukan 

Berpartisipasi sekitar 2/3  

dari waktu yang telah 

ditentukan 

Berpartisipasi aktif dari 

dari kegiatan awal 

sampai kegiatanakhir 

pembelajaran 

3. Ketekunan dalam 

melakukan percobaan 

Tidak tekun saat 

melakukan 

percobaan 

Kurang tekun saat 

melakukan percobaan 

Tekun saat melakukan 

percobaan 

Sangat tekun saat 

melakukan percobaan 

4. Tanggungjawab 

membersihkan dan 

mengumpulkan alat 

yang telah digunakan 

untuk percobaan 

Tidak sibersihkan 

dan tidak 

dikumpulkan 

Tidak dibersihkan, 

dikumpulkan 

Dibersihkan dan 

dikumpulkan 

Dibersihkan 

dikumpulkan, dan ditata 

kembali 

Jumlah Skor 
    

 

N = 
           

  
 x 100 
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LAMPIRAN 3.10 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONVENSIONAL 

 

Satuan Pendidikan : SDN Langensari 02 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas   : IV 

Semester  : 2 

Alokasi Waktu : 2 x 35menit 

Pertemuan  : 1 

 

A. Standar Kompetensi 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 

B. Kompetensi Dasar 

10.1Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

(erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

10.2Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor) 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

10.2.1 Menjelaskan pengaruh erosi terhadap daratan 

10.3.1 Menyebutkan cara pencegahan erosi 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru tentang pengaruh erosi, siswa dapat menjelaskan 

pengaruh erosi terhadap daratan dengan benar. 

2. Melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan cara 

pencegahan erosi dengan benar. 

E. Karakter yang diharapkan 

Rasa ingin tahu 

Saling terbuka 

Tanggung jawab dan disiplin 

Melakukan kerjasama 
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F. Materi Pembelajaran 

Pengaruh erosi terhadap daratan 

Cara pencegahan erosi 

G. Model, Metode dan Pendekatan Pembelajaran 

Model Pembelajaran  : Konvensional 

Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi 

Pendekatan Pembelajaran : Berpusat pada guru 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

Pra Kegiatan 

1. Guru memberikan salam 

2. Siswa diminta untuk memimpin do’a 

3. Guru mengkomunikasikan kehadiran 

siswa 

4. Guru mengkondisikan kelas untuk siap 

belajar 

Kegiatan Awal 

1. Guru melakukan tanya jawab tentang 

pengaruh perubahan lingkungan fisik 

terhadap daratan “Apakah kalian pernah 

melihat akibat erosi? Bagaimana 

keadaannya?”  

2. Guru mengaitkan jawaban siswa dengan 

materi yang akan dipelajari 

3. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

5 menit 

Kegiatan Inti 

1. Guru menyajikan gambar peristiwa alam 

erosi (eksplorasi) 

2. Guru melakukan tanya jawab dengan 

siswa mengenai gambar (eksplorasi) 

3. Guru menjelaskan materi pengaruh erosi 

serta cara pencegahannya  (eksplorasi) 

4. Siswa mengajukan pertanyaan tentang 

materi pengaruh erosi (eksplorasi) 

5. Siswa dikelompokkan secara 

berpasangan 

50 menit 
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6. Guru membagikan Lembar Diskusi 

Kelompok 

7. Guru memberikan penjelasan tentang 

langkah kerja yang harus dilakukan 

dalam menjawab pertanyaan 

8. Guru membimbing siswa untuk 

berdiskusi (elaborasi) 

9. Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

(elaborasi) 

10. Kelompok lain memberikan tanggapan 

dari presentasi tersebut (elaborasi) 

11. Guru mengkonfirmasi jawaban, 

pembahasan hasil diskusi yang kurang 

tepat(konfirmasi) 

12. Guru memberikan penguatan materi 

yang telah dipelajari (konfirmasi) 

13. Guru memberikan reward kepada 

kelompok yang paling aktif 

Kegiatan Akhir 

1. Guru bersama siswa membuat 

kesimpulan dari hasil diskusi tentang 

erosi 

2. Siswa bertanya mengenai materi yang 

belum dipahami 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

4. Guru memberikan Pekerjaan Rumah 

5. Guru menginformasikan materi yang 

akan dibahas pada pertemuan 

selanjutnya 

6. Salam penutup 

15 menit 

I. Alat Bahan dan Sumber Belajar 

1. Alat dan Bahan 

Terlampir  

2. Sumber Belajar 

a) Silabus IPA kelas IV SD Semester 2 KTSP 

b) Sulistyanto, Heri dan Wiyono, Edy. Ilmu Pengetahuan Alam 4: untuk 

SD/MI kelas IV. Jakarta: Pusat Pembukuan, Depdiknas. Halaman 159-

164 



162 
 

 
 

c) Susilowati, Endang dan Wiyanto. 2010. IPA 4: untuk SD/MI Kelas 4. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas. Halaman 174-184 

d) Wahyono, Budi dan Nurachmandani, Setya. 2008.  Ilmu Pengetahuan 

Alam: untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Pembukuan, Depdiknas. 

Halaman 123-132 

J. Penilaian  

1. Prosedur  

a) Tes awal : Tidak ada 

b) Tes proses : Tidak ada 

c) Tes Akhir : Soal evaluasi 

2. Jenis Tes 

Tes tertulis : Test Subjektif 

3. Teknik Tes : Tes Tertulis 

4. Bentuk Tes : Uraian 

5. Instrumen Tes : Lembar Evaluasi 

 

Semarang, 2 Mei 2016 
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MATERI AJAR 

 

Standar Kompetensi : Memahami perubahan lingkungan fisik dan 

   pengaruhnya terhadap daratan 

Kompetensi Dasar    : 10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik 

terhadap daratan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan 

lingkungan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

Materi Ajar  : Pengaruh erositerhadap daratan dan cara pencegahannya  

 

A. Pengaruh Erosi terhadap Daratan 

Erosi merupakan salah satu penyebab berkurangnya kesuburan tanah. Dengan 

terjadinya erosi, lapisan tanah yang subur hanyut terbawa arus air. Lama 

kelamaan, tanah menjadi tandus. Tanaman tidak dapat tumbuh di tanah yang 

dilanda erosi, karena di lahan ini, tidak cukup tersedia zat hara yang dibutuhkan 

tanaman. Erosi tanah paling mudah terjadi di lereng-lereng bukit. Air hujan 

mengalir menuruni lereng-lereng dengan deras dan menghanyutkan banyak tanah. 

Erosi dapat pula terjadi di tanah terbuka yang datar. Hujan lebat dapat 

menghayutkan dengan cepat lapisan tanah paling atas yang subur dari dataran 

terbuka. 

Erosi tanah di lereng-lereng dapat ditahan dengan membuat teras-teras. Air 

yang membawa tanah, tidak dapat langsung menuruni lereng, melainkan harus 

melalui teras-teras yang memperlambat jalannya air. Kebanyakan tanah yang 

terbawa air itu lalu mengendap di teras-teras. Air dapat menghanyutkan tanah 

hanya jika alirannya deras. Dengan demikian, tanah yang dihanyutkan dari lapisan 

paling atas di lereng-lereng akan mengendap di teras-teras. Pinggir-pinggir teras 

itu dapat pula dipertinggi. Pinggir-pinggir yang dipertinggi itu disebut pematang. 

Pematang ini akan menahan air hujan dan tanah yang dibawanya. Kadang-kadang 

ditanam pohon-pohon kecil di teras-teras lereng-lereng bukit. Hal ini dapat 

memperlambat mengalirnya air hujan. Aliran air yang diperlambat ini 

memperkecil kemungkinan terjadinya erosi. 
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B. Cara Pencegahan Kerusakan Lingkungan Fisik 

Untuk mencegah terjadinya pengikisan tanah atau erosi, perlu dilakukan hal-

hal sebagai berikut. 

a. Penanaman kembali pohon-pohon di atas tanah yang gundul(reboisasi). 

Tanah yang banyak ditumbuhi pepohonan akan mengurangiterjadinya 

erosi, karena air hujan tidak langsung mengenai lapisan tanahyang 

terhalangi oleh daun-daun dan akar-akar tanaman. 

b. Pembuatan terasering atau sengkedan pada tanah miring. 

c. Jangan melakukan penebangan pohon di hutan secara sembarangan. 

d. Pengadaan hutan lindung di lereng-lereng gunung. 
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MEDIA AJAR 
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LEMBAR DISKUSI KELOMPOK 

Nama Kelompok : 

Anggota Kelompok : 1.  

     2. 

 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar! Diskusikan dengan temanmu! 

Perhatikah gambar  dibawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

1. Darigambar diatas, apa yang kalian amati?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. Apa  yang  akan  terjadi  jika  di  tanah  pertanian  terjadi  erosi  seperti 

gambar diatas?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Bagaimana proses terjadinya erosi oleh air? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4. Apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah erosi? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Standar Kompetensi :  10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Indikator 

Penilaian Nomor 

Soal Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Ranah 

10.2 Menjelaskan 

pengaruh 

perubahan 

lingkungan fisik 

terhadap daratan 

(erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor) 

Pengaruh 

perubahan 

lingkugan 

fisik 

terhadap 

daratan 

10.2.1 Menjelaskan pengaruh erosi terhadap 

daratan 

Tes tertulis Uraian  C4 1 

Tes tertulis Uraian C2 2 

Tes tertulis Uraian C1 3 

10.3 

Mendeskripsikan  

cara pencegahan 

kerusakan 

lingkungan (erosi,  

abrasi, banjir,  dan 

longsor). 

Cara 

pencegahan 

kerusakan 

lingkungan 10.3.1 Menyebutkan cara pencegahan erosi 

Tes tertulis Uraian 

 

C3 4 

Tes tertulis Uraian C1 5 
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SOAL EVALUASI 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar! 

1. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

      (1)           (2) 

Dari gambar di atas nomor manakah yang lebih banyak menunjukkan 

pengikisan tanah oleh air? Mengapa? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Bagaimana proses terjadinya erosi yang disebabkan oleh air hujan? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Sebutkan jenis-jenis erosi menurut proses terjadinya! 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Di lereng perbukitan Bandung tumbuh subur tanaman teh. Tanah menjadi 

subur karena ada  lapisan  tanah  humus.  Di  lereng  perbukitan  Bogor  yang 

mengalami  hujan  terus menerus tanaman  teh  yang  ditanam  oleh  petani  

tidak  bisa  tumbuh  dengan  subur. Mengapa hal itu dapat terjadi? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Apa saja upaya yang dapat kamu lakukan untuk mencegah/mengatasi erosi? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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KUNCI JAWABAN, PEDOMAN PENSKORAN DAN PENILAIAN 

 

No. Kunci Jawaban Pedoman Penskoran 

1. Gambar nomor 1 

Karena pada tidak ada yang 

menahan air, jadi tanah akan 

mudah terkikis 

4 = siswa dapat menjawab sesuai 

pernyataan dengan jelas  

dan lengkap  

3 = siswa dapat  menjawab sesuai 

pernyataan dengan jelas  

tetapi kurang lengkap 

2 = siswa dapat menjawab sesuai 

pernyataan tetapi kurang  

jelas dan lengkap  

1 = siswa menjawab menyimpang 

dari pernyataan 

0 = siswa tidak menjawab 

pertanyaan 

2. Proses terjadinya erosi 

Saat hujan turun dengan sangat 

deras di daratan yang tidak ada 

tanamannya menyebabkan tanah 

menjadi pecah, akhirnya tanah 

itu ikut terhanyut oleh air 

4 = siswa dapat menjawab sesuai 

pernyataan dengan jelas  

dan lengkap  

3 = siswa dapat  menjawab sesuai 

pernyataan dengan jelas  

tetapi kurang lengkap 

2 = siswa dapat menjawab sesuai 

pernyataan tetapi kurang  

jelas dan lengkap  

1 = siswa menjawab menyimpang 

dari pernyataan 

0 = siswa tidak menjawab 

pertanyaan 

3. Jenis-jenis erosi 

Erosi oleh air 

Erosi oleh angin 

Erosi oleh es 

4 = siswa dapat menjawab benar 3 

pernyataan atau lebih 

3 = siswa dapat  menjawab benar 2 

pernyataan  

2 = siswa dapat menjawab benar 1 

pernyataan   

1 = siswa belum dapat menjawab 

dengan benar 

0 = siswa tidak menjawab 

pertanyaan 
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4. 

 

Tanah menjadi tidak subur 

karena daerah tersebut  

mengalami erosi sehingga 

lapisan tanah humus yang subur  

terbawa air. 

4 = siswa dapat menjawab sesuai 

pernyataan dengan jelas  

dan lengkap  

3 = siswa dapat  menjawab sesuai 

pernyataan dengan jelas  

tetapi kurang lengkap 

2 = siswa dapat menjawab sesuai 

pernyataan tetapi kurang  

jelas dan lengkap  

1 = siswa menjawab menyimpang 

dari pernyataan 

0 = siswa tidak menjawab 

pertanyaan 

5. Cara mencegah erosi 

a. Pengolahan Tanah 

b. Pemasangan Tembok Batu 

Rangka Besi  

c. Penghutanan Kembali     

d. Pembuatan Pemecah angin 

atau Gelombang 

e. Pembuatan Teras Tanah 

Lereng,  

4 = siswa dapat menjawab benar 3 

pernyataan atau lebih 

3 = siswa dapat  menjawab benar 2 

pernyataan  

2 = siswa dapat menjawab benar 1 

pernyataan   

1 = siswa belum dapat menjawab 

dengan benar 

0 = siswa tidak menjawab 

pertanyaan 

 

Skor maksimal = 20 

 

Nilai =                         
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONVENSIONAL 

 

Satuan Pendidikan : SDN Langensari 02 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas   : IV 

Semester  : 2 

Alokasi Waktu : 2 x 35menit 

Pertemuan  : 2 

 

A. Standar Kompetensi 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 

B. Kompetensi Dasar 

10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

(erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor) 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

10.2.2 Mendeskripsikan pengaruh abrasi terhadap daratan 

10.3.2 Menemukan cara pencegahan abrasi 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru mengenai pengaruh abrasi terhadap daratan, siswa 

dapat mendeskripsikan pengaruh abrasi terhadap daratan dengan tepat. 

2. Melalui kegiatan diskusi  mengenai cara pencegahan abrasi, siswa dapat 

menemukan cara pencegahan abrasi dengan benar. 

E. Karakter yang diharapkan 

Rasa ingin tahu 

Saling terbuka 

Tanggung jawab dan disiplin 

Melakukan kerjasama 

Menghargai pendapat 
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F. Materi Pembelajaran 

Pengaruh abrasi terhadap daratan 

Cara pencegahan abrasi 

G. Model, Metode dan Pendekatan Pembelajaran 

Model Pembelajaran  : Inkuiri Terbimbing 

Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi 

Pendekatan Pembelajaran : Berpusat pada guru 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

Pra Kegiatan 

1. Guru memberikan salam 

2. Siswa diminta untuk memimpin do’a 

3. Guru mengkomunikasikan kehadiran siswa 

4. Guru mengkondisikan kelas untuk siap 

belajar 

Kegiatan Awal 

1. Guru bertanya “Apakah kalian pernah pergi 

ke pantai?”  

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

5 menit 

Kegiatan Inti 

1. Guru menyajikan gambar pengaruh abrasi 

terhadap daratan (eksplorasi) 

2. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa 

mengenai gambar (eksplorasi) 

3. Guru menjelaskan materi pengaruh abrasi 

(eksplorasi) 

4. Siswa mengajukan pertanyaan tentang 

materi pengaruh abrasi terhadap daratan 

(eksplorasi) 

5. Siswa dikelompokkan secara berpasangan 

6. Guru membagikan Lembar Diskusi 

Kelompok 

7. Guru memberikan penjelasan tentang 

langkah kerja yang harus dilakukan dalam 

menjawab pertanyaan 

8. Guru membimbing siswa untuk berdiskusi 

(elaborasi) 

50 menit 
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9. Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

(elaborasi) 

10. Kelompok lain memberikan tanggapan dari 

presentasi tersebut (elaborasi) 

11. Guru mengkonfirmasi jawaban, 

pembahasan hasil diskusi yang kurang 

tepat(konfirmasi) 

12. Guru memberikan penguatan materi yang 

telah dipelajari (konfirmasi) 

13. Guru memberikan reward kepada kelompok 

yang paling aktif 

Kegiatan 

Akhir 

1. Guru bersama siswa membuat kesimpulan 

dari hasil diskusi 

2. Siswa bertanya mengenai materi yang 

belum dipahami 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

4. Guru memberikan Pekerjaan RumahGuru 

menginformasikan materi yang akan 

dibahas pada pertemuan selanjutnya 

5. Salam penutup 

15 menit 

 

I. Alat Bahan dan Sumber Belajar 

1. Alat dan Bahan  

Terlampir  

2. Sumber Belajar  

a) Silabus IPA kelas IV SD Semester 2 KTSP 

b) Sulistyanto, Heri dan Wiyono, Edy. Ilmu Pengetahuan Alam 4: untuk 

SD/MI kelas IV. Jakarta: Pusat Pembukuan, Depdiknas. Halaman 159-

164 

c) Susilowati, Endang dan Wiyanto. 2010. IPA 4: untuk SD/MI Kelas 4. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas. Halaman 174-184 

d) Wahyono, Budi dan Nurachmandani, Setya. 2008.  Ilmu Pengetahuan 

Alam: untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Pembukuan, Depdiknas. 

Halaman 123-132 
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e) Wijayanti, M.D dan Sularmi. 2009. Sains Ilmu Pengetahuan Alam: 

untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Pembukuan, Depdiknas. 

Halaman 145-150 

J. Penilaian  

1. Prosedur  

a) Tes awal : Tidak ada 

b) Tes proses : Tidak ada 

c) Tes Akhir : Soal evaluasi 

2. Jenis Tes 

Tes tertulis : Test Subjektif 

3. Teknik Tes : Tes Tertulis 

4. Bentuk Tes : Uraian 

5. Instrumen Tes : Lembar Evaluasi 

 

Semarang, 2 Mei 2016 
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MATERI AJAR 

 

Standar Kompetensi : Memahami perubahan lingkungan fisik dan 

   pengaruhnya terhadap daratan 

Kompetensi Dasar    : 10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik 

terhadap daratan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan 

lingkungan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

Materi Ajar  : Pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

     dan cara pencegahannya (banjir) 

 

Pengaruh abrasi terhadap daratan dan cara mencegahnya 

Abrasi  adalah  pengikisan  daratan  oleh  air  laut. Hal  tersebut  terjadi  

akibat kuatnya  ombak  yang  menghantam  daratan.  Jika  hal  itu  terus  terjadi,  

apakah daratan akan habis? Hal tersebut mungkin saja terjadi, namun dalam 

jangka waktu yang  lama.  Abrasi  dapat  menyebabkan  berkurangnya  luas  

daratan.  Deburan ombak yang terus menerus menghantam pesisir pantai 

menyebabkan daratan terus terkikis. Abrasi  akan  terjadi dengan cepat jika tidak 

ada penahan ombak.Penahan  ombak  alami  adalah hutan  bakau  dan  hutan  

pantai.Namun,  akibat  pertambahan penduduk yang cepat dan kebutuhan tempat  

tinggal  yang  bertambah,hutan-hutan di daerah pantai  telah habis. Selain  itu,  

lingkungan di sekitar pesisirpantai  pun  berubah.  Hal  ini  dapat  mempercepat  

proses  abrasi  yang  terjadi  didaerah pantai.   

Hal yang dapat dilakukan untuk mencegah abrasi, yaitu: (1)Membuat tanggul,  

tanggul di tepi pantai berguna untuk menahan ombak yang menghantam pantai 

yang dapat menyebabkan abrasi, (2) Membuat pemecah gelombang, gelombang 

laut yang besar dapat dipecah menjadi lebih kecil dengan  membuat beton yang 

dipasang di perairan pantai. Beton ini digunakan untuk memecah ombak atau 

gelombang air laut, (3) Menanam pohon bakau, penanaman pohon bakau di pantai 

juga dapat mencegah abrasi. Pohon ini mempunyai akar tunjang yang banyak dan 

kuat sehingga mampu menahan ombak atau gelombang air laut.  
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MEDIA AJAR 
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LEMBAR DISKUSI KELOMPOK 

 

Nama Kelompok : 

Anggota Kelompok : 1.  

     2. 

 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar! Diskusikan dengan temanmu! 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

1. Masalah apa yang terjadi pada gambar tersebut?   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Menurut kelompokmu, apa penyebab dari masalah/bencana tersebut? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Upaya apa saja yang dapat kamu lakukan untuk mencegah bencana tersebut? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Indikator 

Penilaian Nomor 

Soal Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Ranah 

10.2 Menjelaskan 

pengaruh 

perubahan 

lingkungan fisik 

terhadap daratan 

(erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor) 

Pengaruh 

perubahan 

lingkugan 

fisik 

terhadap 

daratan 

10.2.2 Menjdeskripsikan pengaruh abrasi 

terhadap daratan 

Tes tertulis Uraian  C2 1 

Tes tertulis Uraian C1 2 

10.3 

Mendeskripsikan  

cara pencegahan 

kerusakan 

lingkungan (erosi,  

abrasi, banjir,  dan 

longsor). 

Cara 

pencegahan 

kerusakan 

lingkungan 

10.3.2 Menemukan cara pencegahan abrasi 

Tes tertulis Uraian 

 

C3 3 

Tes tertulis Uraian C3 4 

Tes tertulis Uraian C5 5 
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SOAL EVALUASI 

 

1. Apakah  pasir  di  pinggir  pantai  lama-lama  dapat  berkurang? Mengapa? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Sebutkan akibat terjadinya abrasi! 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Apa yang akan terjadi pada pulau-pulau kecil di Indonesia apabila abrasi terus 

terjadi? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Apa  saja  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya 

pengikisan  pasir  di  pantai  yang  dapat  membawa  dampak  pada  kerusakan 

lingkungan? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Apabila kamu adalah seorang kepala desa di daerah pantai, maka apa yang 

akan kamu lakukan untuk mengatasi dampak abrasi pantai yang terus terjadi? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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KUNCI JAWABAN, PEDOMAN PENSKORAN DAN PENILAIAN 

 

No. Kunci Jawaban Pedoman Penskoran 

1. Iya, pasir di pinggir pantai 

akan berkurang karena deburan 

gelombang air laut yang besar 

yang mengakibatkan abrasi.  

4 = jawaban benar dan alasan sesuai 

pernyataan  

3 = semua jawaban benar tetapi 

alasan kurang tepat  

2 = salah satu jawaban benar tetapi 

alasan kurang tepat.  

1 = semua jawaban kurang tepat 

0 = siswa tidak menjawab pertanyaan 

2. Akibat terjadinya abrasi adalah 

a. Dapat merusak ekosistem 

pantai seperti karang, pasir, 

dan hewan-hewan yang tinggal 

di pantai.  

b. Menyulitkan perahu nelayan 

berlayar  

c.  Daratan semakin berkurang   

d.  Rumah-rumah penduduk di 

sekitar pantai rusak. 

4 = siswa dapat menjawab benar 3 

pernyataan atau lebih  

3 = siswa dapat menjawab benar 2 

pernyataan  

2 = siswa dapat menjawab benar 1 

pernyataan   

1 = siswa belum dapat menjawab 

dengan benar 

0 = siswa tidak menjawab pertanyaan 

3. Apabila abrasi terus terjadi 

pulau-pulai kecil di Indonesia 

akan menghilang dan daratan 

di Indonesia akan menyempit. 

4 = jawaban benar dan alasan sesuai 

pernyataan  

3 = semua jawaban benar tetapi 

alasan kurang tepat  

2 = salah satu jawaban benar tetapi 

alasan kurang tepat.  

1 = semua jawaban kurang tepat 

0 = siswa tidak menjawab pertanyaan 

4. Cara mencegah abrasi adalah  4 = siswa dapat menjawab benar 3 
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 a. Membuat pemecah ombak, 

seperti batu besar atau beton  

b. Menanam pohon bakau di 

sekitar pantai   

c. Tidak mendirikan bangunan 

di sekitar pantai   

pernyataan atau lebih  

3 = siswa dapat menjawab benar 2 

pernyataan  

2 = siswa dapat menjawab benar 1 

pernyataan   

1 = siswa belum dapat menjawab 

dengan benar 

0 = siswa tidak menjawab pertanyaan 

5. Menggalakkan warga untuk 

menanam pohon bakau di 

sekitar pantai dan membuat 

pemecah ombak seperti batu 

besar serta melarang warga 

untuk mendirikan bangunan di 

sekitar pantai. 

4 = siswa dapat menjawab benar 3 

pernyataan atau lebih  

3 = siswa dapat menjawab benar 2 

pernyataan  

2 = siswa dapat menjawab benar 1 

pernyataan   

1 = siswa belum dapat menjawab 

dengan benar 

0 = siswa tidak menjawab pertanyaan 

 

 

Skor maksimal = 20 

 

Nilai =                         
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONVENSIONAL 

 

Satuan Pendidikan : SDN Langensari 02 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas   : IV 

Semester  : 2 

Alokasi Waktu : 2 x 35menit 

Pertemuan  : 3 

 

A. Standar Kompetensi 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 

B. Kompetensi Dasar 

10.2  Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

(erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

10.3Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor) 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

10.2.3 Menjelaskan pengaruh banjir terhadap daratan 

10.3.3 Menyebutkan cara pencegahan banjir 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan pengaruh banjir 

terhadap daratan dengan benar. 

2. Melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat mendeskripsikan cara 

pencegahan  banjir dengan benar. 

E. Karakter yang diharapkan 

Rasa ingin tahu 

Saling terbuka 

Tanggung jawab dan disiplin 

Melakukan kerjasama 

Menghargai pendapat 
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F. Materi Pembelajaran 

1. Pengaruh banjir terhadap daratan 

2. Cara pencegahan banjir 

G. Model, Metode dan Pendekatan Pembelajaran 

Model Pembelajaran  : Konvensional 

Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi 

Pendekatan Pembelajaran : Berpusat pada guru 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

Pra Kegiatan 

1. Guru memberikan salam 

2. Siswa diminta untuk memimpin do’a 

3. Guru mengkomunikasikan kehadiran 

siswa 

4. Guru mengkondisikan kelas untuk siap 

belajar 

Kegiatan Awal 

1. Guru bertanya “Apakah kalian pernah 

melihat sungai yang airnya meluap? Apa 

penyebabnya?”  

2. Guru mengajak siswa bernyanyi “Tik tik 

bunyi hujan” 

3. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

5 menit 

Kegiatan Inti 

1. Guru menyajikan gambar pengaruh 

banjir terhadap daratan (eksplorasi) 

2. Guru melakukan tanya jawab dengan 

siswa mengenai gambar (eksplorasi) 

3. Guru menjelaskan materi pengaruh 

banjir dan cara pencegahan banjir 

(eksplorasi) 

4. Siswa mengajukan pertanyaan tentang 

materi pengaruh banjir terhadap daratan  

dan cara penjegahan banjir (eksplorasi) 

5. Siswa dikelompokkan secara 

berpasangan 

50 menit 
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6. Guru membagikan Lembar Diskusi 

Kelompok 

7. Guru memberikan penjelasan tentang 

langkah kerja yang harus dilakukan 

dalam menjawab pertanyaan 

8. Guru membimbing siswa untuk 

berdiskusi (elaborasi) 

9. Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

(elaborasi) 

10. Kelompok lain memberikan tanggapan 

dari presentasi tersebut (elaborasi) 

11. Guru mengkonfirmasi jawaban, 

pembahasan hasil diskusi yang kurang 

tepat(konfirmasi) 

12. Guru memberikan penguatan materi 

yang telah dipelajari (konfirmasi) 

13. Guru memberikan reward kepada 

kelompok yang paling aktif 

Kegiatan Akhir 

1. Siswa bersama guru membuat 

kesimpulan dari hasil diskusi 

2. Siswa bertanya mengenai materi yang 

belum dipahami 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

4. Guru memberikan Pekerjaan Rumah 

5. Guru menginformasikan materi yang 

akan dibahas pada pertemuan selanjutnya 

6. Salam penutup 

15 menit 

 

I. Alat Bahan dan Sumber Belajar 

1. Alat dan Bahan Percobaan 

Terlampir 

2. Sumber Belajar 

a) Silabus IPA kelas IV SD Semester 2 KTSP 

b) Sulistyanto, Heri dan Wiyono, Edy. Ilmu Pengetahuan Alam 4: untuk 

SD/MI kelas IV. Jakarta: Pusat Pembukuan, Depdiknas. Halaman 159-

164 
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c) Susilowati, Endang dan Wiyanto. 2010. IPA 4: untuk SD/MI Kelas 4. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas. Halaman 174-184 

d) Wahyono, Budi dan Nurachmandani, Setya. 2008.  Ilmu Pengetahuan 

Alam: untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Pembukuan, Depdiknas. 

Halaman 123-132 

J. Penilaian  

1. Prosedur  

a) Tes awal : Tidak ada 

b) Tes proses : Tidak ada 

c) Tes Akhir : Soal evaluasi 

2. Jenis Tes 

Tes tertulis : Test Subjektif 

3. Teknik Tes : Tes Tertulis 

4. Bentuk Tes : Uraian  

5. Instrumen Tes : Lembar Evaluasi 

 

Semarang, 2 Mei 2016 

 

 

 



186 
 

 
 

MATERI AJAR 

 

Standar Kompetensi : Memahami perubahan lingkungan fisik dan 

   pengaruhnya terhadap daratan 

Kompetensi Dasar    : 10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik 

terhadap daratan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan 

lingkungan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

Materi Ajar  : Pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

     dan cara pencegahannya (banjir) 

 

A. Pengaruh banjir terhadap daratan dan cara mencegahnya 

Dewasa  ini beberapa kota di  Indonesia  seperti  Jakarta dan Bandung  sering  

terkena banjir.   Banjir adalah meluapnya air akibat sungai dan danau  tidak dapat  

menampung  air.  Banjir  merupakan  salah  satu  dampak  dari  perbuatan 

manusia yang  tidak  menyayangi  lingkungannya.  Beberapa  perbuatan  yang  

dapat menyebabkan banjir adalah membuang sampah ke sungai yang 

menyebabkan  aliran  air menjadi tersumbat, membuat  bangunan  dari tembok  

tanpa  menyediakan peresapan air dan penebangan pohon yang tidak terkendali.  

Perbuatan  manusia  tersebut  sangat  berdampak  besar  terhadap  perubahan 

lingkungan. Banjir merupakan  salah  satu dampaknya. Banjir dapat merusak dan  

mengubah lingkungan dengan cepat. Banjir dapat menimbulkan kerugian seperti 

tanaman menjadi rusak, panen gagal, merusakkan setiap barang yang terendam, 

mengotori lingkungan, menimbulkan bibit penyakit, dan banyak lagi kerugian 

banjir lainnya. Banjir menimbulkan banyak kerugian, sehingga banjir perlu 

dicegah agar tidak terjadi. Pencegahan banjir dapat dilakukan dengan cara tidak 

membuang sampah di sungai atau selokan, membuat drainase yang baik, tidak 

menyemen semua tanah karena bisa mengurangi resapan air, menanam banyak 

tumbuhan karena tumbuhan dapat menyimpan air hujan, tidak menebang  pohon  

secara  besar-besaran  dan  tanpa  kontrol  agar  tempat peresapan dan cadangan 

air tetap terjaga. 
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MEDIA AJAR
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LEMBAR DISKUSI KELOMPOK 

 

Nama Kelompok : 

Anggota Kelompok : 1.  

     2. 

 

 Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar! Diskusikan dengan temanmu! 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Masalah apa yang terjadi pada gambar tersebut?   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Menurut kelompokmu, apa penyebab dari masalah/bencana tersebut? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Kemukakan pendapatmu jika banjir melanda tempat tinggalmu, apa yang akan 

kamu lakukan?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Jelaskan upaya untuk mencegah bencana tersebut?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Indikator 

Penilaian Nomor 

Soal Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Ranah 

10.2 Menjelaskan 

pengaruh 

perubahan 

lingkungan fisik 

terhadap daratan 

(erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor) 

Pengaruh 

perubahan 

lingkugan 

fisik 

terhadap 

daratan 

10.2.3 Menjelaskan pengaruh banjir 

terhadap daratan 

Tes tertulis Uraian  C1 2 

Tes tertulis Uraian C1 1 

10.3 

Mendeskripsikan  

cara pencegahan 

kerusakan 

lingkungan (erosi,  

abrasi, banjir,  dan 

longsor). 

Cara 

pencegahan 

kerusakan 

lingkungan 

10.3.3 Menyebutkan cara pencegahan banjir 

Tes tertulis Uraian 

 

C4 4 

Tes tertulis Uraian C5 5 

Tes tertulis Uraian C3 3 
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SOAL EVALUASI 

 

1. Apa sajakah yang dapat menyebabkan banjir? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Sebutkan 3 akibat dari bencana banjir! 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Jelaskan apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir di lingkungan 

rumahmu? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Setujukah kamu  dengan  temanmu  yang  sering  membuang  sampah  di  

sungai? Mengapa? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Sebagai pengusaha kayu Pak Tedy  terlihat sangat sukses. Penjualan kayunya  

terus meningkat dari waktu  ke waktu. Untuk meningkatkan penjualan,  Pak 

Tedy meminta  para  tukang  kayu  untuk memotong kayu sebanyak mungkin 

dari hutan agar dapat dijual. Bila kayu itu dapat dibuat  dengan jumlah 

banyak dan dalam waktu yang singkat, tentu saja Pak Tedy akan 

mendapatkan keuntungan yang berlipat.   

Setujukah kamu dengan sikap Pak Antoni? Mengapa? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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KUNCI JAWABAN, PEDOMAN PENSKORAN DAN PENILAIAN 

 

No. Kunci Jawaban Pedoman Penskoran 

1. Penyebab banjir 

Beberapa  perbuatan  yang  

dapat menyebabkan banjir 

adalah membuang sampah ke 

sungai yang menyebabkan  

aliran  air menjadi tersumbat, 

membuat  bangunan  dari 

tembok  tanpa  menyediakan 

peresapan air dan penebangan 

pohon yang tidak terkendali 

4 = siswa dapat menjawab benar 3 

pernyataan atau lebih  

3 = siswa dapat menjawab benar 2 

pernyataan  

2 = siswa dapat menjawab benar 1 

pernyataan   

1 = siswa belum dapat menjawab 

dengan benar 

0 = siswa tidak menjawab pertanyaan 

2. Banjir dapat merusak dan  

mengubah lingkungan dengan 

cepat. Banjir dapat 

menimbulkan kerugian seperti 

tanaman menjadi rusak, panen 

gagal, merusakkan setiap 

barang yang terendam, 

mengotori lingkungan, 

menimbulkan bibit penyakit, 

dan banyak lagi kerugian banjir 

lainnya. 

4 = siswa dapat menjawab benar 3 

pernyataan atau lebih  

3 = siswa dapat menjawab benar 2 

pernyataan  

2 = siswa dapat menjawab benar 1 

pernyataan   

1 = siswa belum dapat menjawab 

dengan benar 

0 = siswa tidak menjawab pertanyaan 

3. Upaya yang dapat dilakukan 

untuk mencegah banjir adalah  

a. Tidak membuang sampah 

di sungai  

b. Membuat daerah peresapan 

air di lingkungan rumah   

c. Mengadakan kerjabakti 

membersihkan lingkungan 

d. Tidak melakukan 

penebangan secara liar. 

4 = siswa dapat menjawab benar 3 

pernyataan atau lebih  

3 = siswa dapat menjawab benar 2 

pernyataan  

2 = siswa dapat menjawab benar 1 

pernyataan   

1 = siswa belum dapat menjawab 

dengan benar 

0 = siswa tidak menjawab pertanyaan 

4. 

 

Tidak setuju karena dapat 

merusak lingkungan dan  

4 = jawaban benar dan alasan sesuai 
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menyebabkan banjir pernyataan  

3 = semua jawaban benar tetapi 

alasan kurang tepat  

2 = salah satu jawaban benar tetapi 

alasan kurang tepat.  

1 = semua jawaban kurang tepat 

0 = siswa tidak menjawab pertanyaan 

5. Tidak setuju karena dapat 

menyebabkan bencana banjir 

dan tanah longsor. 

4 = jawaban benar dan alasan sesuai 

pernyataan  

3 = semua jawaban benar tetapi 

alasan kurang tepat  

2 = salah satu jawaban benar tetapi 

alasan kurang tepat.  

1 = semua jawaban kurang tepat 

0 = siswa tidak menjawab pertanyaan 

 

 

Skor maksimal = 20 

 

Nilai =                         
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONVENSIONAL 

 

Satuan Pendidikan : SDN Langensari 02 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas   : IV 

Semester  : 2 

Alokasi Waktu : 2 x 35menit 

Pertemuan  : 4 

 

A. Standar Kompetensi 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 

B. Kompetensi Dasar 

10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

(erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

10.3Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor) 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

10.2.4 Mendeskripsikan pengaruh longsor terhadap daratan 

10.3.4 Menemukancara pencegahan longsor 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru tentang pengaruh longsor, siswa dapat 

mendeskripsikan pengaruh longsor terhadap daratan dengan benar. 

2. Melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat menemukan cara 

pencegahan longsor dengan benar. 

E. Karakter yang diharapkan 

Rasa ingin tahu 

Saling terbuka 

Tanggung jawab dan disiplin 

Melakukan kerjasama 

Menghargai pendapat 
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F. Materi Pembelajaran 

Pengaruh longsor terhadap daratan 

Cara pencegahan longsor 

G. Model, Metode dan Pendekatan Pembelajaran 

Model Pembelajaran  : Konvensional 

Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi 

Pendekatan Pembelajaran : Berpusat pada guru 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

Pra Kegiatan 

1. Guru memberikan salam 

2. Siswa diminta untuk memimpin do’a 

3. Guru mengkomunikasikan kehadiran 

siswa 

4. Guru mengkondisikan kelas untuk siap 

belajar 

Kegiatan Awal 

1. Guru melakukan tanya jawab tentang 

pengaruh perubahan lingkungan fisik 

terhadap daratan “Apakah kalian pernah 

melihat tanah longsor? Bagaimana 

kejadiannya?”  

2. Guru mengaitkan jawaban siswa dengan 

materi yang akan dipelajari 

3. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

5 menit 

Kegiatan Inti 

1. Guru menyajikan gambar peristiwa alam 

tanah longsor  (eksplorasi) 

2. Guru melakukan tanya jawab dengan 

siswa mengenai gambar (eksplorasi) 

3. Guru menjelaskan materi pengaruh tanah 

longsor serta cara pencegahannya  

(eksplorasi) 
4. Siswa mengajukan pertanyaan tentang 

materi pengaruh longsor terhadap 

daratan (eksplorasi) 

5. Siswa dikelompokkan secara 

berpasangan 

6. Guru membagikan Lembar Diskusi 

Kelompok 

7. Guru memberikan penjelasan tentang 

50 menit 
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langkah kerja yang harus dilakukan 

dalam menjawab pertanyaan 

8. Guru membimbing siswa untuk 

berdiskusi (elaborasi) 

9. Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

(elaborasi) 
10. Kelompok lain memberikan tanggapan 

dari presentasi tersebut (elaborasi) 

11. Guru mengkonfirmasi jawaban, 

pembahasan hasil diskusi yang kurang 

tepat(konfirmasi) 

12. Guru memberikan penguatan materi 

yang telah dipelajari (konfirmasi) 

13. Guru memberikan reward kepada 

kelompok yang paling aktif 

Kegiatan Akhir 

1. Siswa bersama guru membuat 

kesimpulan dari hasil diskusi 

2. Siswa bertanya mengenai materi yang 

belum dipahami 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

4. Guru memberikan Pekerjaan Rumah 

5. Guru menginformasikan materi yang 

akan dibahas pada pertemuan 

selanjutnya 

6. Salam penutup 

15 menit 

 

I. Alat Bahan dan Sumber Belajar 

1. Alat dan Bahan 

Terlampir  

2. Sumber Belajar 

a) Silabus IPA kelas IV SD Semester 2 KTSP 

b) Sulistyanto, Heri dan Wiyono, Edy. Ilmu Pengetahuan Alam 4: untuk 

SD/MI kelas IV. Jakarta: Pusat Pembukuan, Depdiknas. Halaman 159-

164 

c) Susilowati, Endang dan Wiyanto. 2010. IPA 4: untuk SD/MI Kelas 4. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas. Halaman 174-184 

d) Wahyono, Budi dan Nurachmandani, Setya. 2008.  Ilmu Pengetahuan 

Alam: untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Pembukuan, Depdiknas. 

Halaman 123-132 
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e) Wijayanti, M.D dan Sularmi. 2009. Sains Ilmu Pengetahuan Alam: 

untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Pembukuan, Depdiknas. 

Halaman 145-150 

J. Penilaian  

1. Prosedur  

a) Tes awal : Tidak ada 

b) Tes proses : Tidak ada 

c) Tes Akhir : Soal evaluasi 

2. Jenis Tes 

Tes tertulis : Test Subjektif 

3. Teknik Tes : Tes Tertulis 

4. Bentuk Tes : Uraian 

5. Instrumen Tes : Lembar Evaluasi 

 

Semarang, 2 Mei 2016 
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MATERI AJAR 

 

Standar Kompetensi : Memahami perubahan lingkungan fisik dan 

   pengaruhnya terhadap daratan 

Kompetensi Dasar    : 10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik 

terhadap daratan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan 

lingkungan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

Materi Ajar  : Pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

  dan cara pencegahannya (erosi dan tanah longsor) 

 

A. Pengaruh Tanah Longsor terhadap Daratan 

Tanah longsor terjadi di daerah yang miring. Pembangunan di daerah 

perbukitan dapat menyebabkan longsor. Banyaknya pohon-pohon yang 

ditebangi membuat longsor semakin cepat terjadi. Hal ini dikarenakan pohon-

pohon dapat mencegah angin yang bisa menimbulkan longsor. Pohon juga 

dapat menahan longsor karena pohon dapat mencegah erosi. 

B. Cara Pencegahan Longsor 

Curah hujan yang tinggi, tanah berlapis, tanah miring, dan hilangnya  

pohon pelindung merupakan faktor penyebab terjadinya tanah longsor.  

Dari faktor penyebab tersebut, kita dapat mencegah terjadinya tanah  

longsor dengan cara: 

a. Pengolahan tanah miring dengan sistem terasering, sehingga air dapat 

mengalir teratur dan tidak masuk di antara lapisan tanah. 

b. Menanami tanah miring dengan pohon pelindung yang mempunyai akar 

yang banyak dan panjang. Akar tersebut berfungsi sebagai penahan lapisan 

tanah. 

c. Penanaman pohon di tebing-tebing atau pembuatan tanggul-tanggul di 

daerah yang rawan longsor. 
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MEDIA AJAR 
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LEMBAR DISKUSI KELOMPOK 

Nama Kelompok : 

Anggota Kelompok : 1.  

     2. 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar! Diskusikan dengan temanmu! 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Darigambar diatas, apa yang kalian amati?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. Apa  yang  menyebabkan terjadinya bencana tersebut?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Bagaimana cara untuk mencegah/mengatasi tanah longsor? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Standar Kompetensi :  10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Indikator 

Penilaian Nomor 

Soal Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Ranah 

10.2 Menjelaskan 

pengaruh 

perubahan 

lingkungan fisik 

terhadap daratan 

(erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor) 

Pengaruh 

perubahan 

lingkugan 

fisik 

terhadap 

daratan 

10.2.4 Mendeskripsikan pengaruh longsor 

terhadap daratan 

Tes tertulis Uraian  C2 1 

Tes tertulis Uraian C4 2 

Tes tertulis Uraian C1 3 

10.3 

Mendeskripsikan  

cara pencegahan 

kerusakan 

lingkungan (erosi,  

abrasi, banjir,  dan 

longsor). 

Cara 

pencegahan 

kerusakan 

lingkungan 10.3.4 Menemukan cara pencegahan longsor 

Tes tertulis Uraian 

 

C3 4 

Tes tertulis Uraian 
 

C1 

 

5 
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SOAL EVALUASI 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar! 

1. Apa yang menyebabkan terjadinya longsor di daerah lereng gunung? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Ada empat lereng yang berbentuk seperti gambar di atas.   

Lereng a merupakan lereng yang lurus.  

Lereng b dibuat teras-teras.  

Lereng c ditanami pepohonan.  

Lereng d dibuat teras-teras dan ditanami pepohonan.  

a.  Lereng manakah yang paling mudah mengalami longsor?  

b.  Lereng manakah yang paling tidak mudah mengalami longsor?  

Jelaskan alasanmu! 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Dampak apa saja yang dapat ditimbulkan akibat terjadinya tanah longsor? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Di Kebumen terjadi longsor yang cukup parah. Hal  ini  disebabkan    karena 

hutan bukit di belakang desa  tersebut banyak yang ditebangi dan dijadikan  

ladang perkebunan penduduk. Setelah kejadian  tersebut Lurah desa  tersebut 

menghimbau agar penduduk  tidak  lagi menebangi  pohon  di  hutan  untuk  

dijadikan  ladang  perkebunan.  Pada  waktu  yang  bersamaan salah satu desa 

di Banjarnegara juga mengalami  longsor yang cukup parah dengan penyebab 

yang sama, apa yang harus dilakukaan oleh Lurah desa di Banjarnegara? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Sebutkan 3 cara untuk mencegah/mengatasi tanah longsor! 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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KUNCI JAWABAN, PEDOMAN PENSKORAN DAN PENILAIAN 

 

No. Kunci Jawaban Pedoman Penskoran 

1. Penyebab tanah longsor 

Lereng gunung yang gundul dan 

rapuhnya bebatuan dan kondisi 

tanah yang tidak stabil membuat 

tanah-tanah ini tidak mampu 

menahan air di saat terjadi hujan 

lebat. Akan tetapi, tanah longsor 

juga bisa ditimbulkan oleh 

aktivitas gunung berapi atau 

gempa. 

 

4 = siswa dapat menjawab sesuai 

pernyataan dengan jelas  

dan lengkap  

3 = siswa dapat  menjawab sesuai 

pernyataan dengan jelas  

tetapi kurang lengkap 

2 = siswa dapat menjawab sesuai 

pernyataan tetapi kurang  

jelas dan lengkap  

1 = siswa menjawab menyimpang 

dari pernyataan 

0 = siswa tidak menjawab 

pertanyaan 

2. Lereng  yang  paling mudah 

mengalami  longsor  adalah  

lereng (a)  karena  merupakan  

lereng  curam  dan  tidak  

ditanami pohon  sehingga  pada  

waktu  terjadi  hujan  tidak  ada  

yang menahan  air  hujan.  

Lereng  yang  paling  tidak  

mudah mengalami  erosi  adalah  

lereng  (d)  karena  teras-teras  

dan penanaman  pohon  akan 

menahan  air  hujan  sehingga  

tanah tidak mudah longsor. 

4 = siswa dapat menjawab sesuai 

pernyataan dengan jelas  

dan lengkap  

3 = siswa dapat  menjawab sesuai 

pernyataan dengan jelas  

tetapi kurang lengkap 

2 = siswa dapat menjawab sesuai 

pernyataan tetapi kurang  

jelas dan lengkap  

1 = siswa menjawab menyimpang 

dari pernyataan 

0 = siswa tidak menjawab 

pertanyaan 

3. Dampak terjadinya erosi 

a. Rusaknya area pertanian, 

perhutanan, perkebunan, 

perternakan. 
b. Rusaknya Infrastruktur 

Daerah pemukiman 

penduduk.Jalan dan 

jembatan.   Sarana 

pendidikan, kesehatan, dan 

peribadatan. 

c. Buruknya 

sanintasi  lingkungan. 

4 = siswa dapat menjawab benar 3 

pernyataan atau lebih 

3 = siswa dapat  menjawab benar 2 

pernyataan  

2 = siswa dapat menjawab benar 1 

pernyataan   

1 = siswa belum dapat menjawab 

dengan benar 

0 = siswa tidak menjawab 

pertanyaan pertanyaan 
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4. 

 

Warga dilarang untuk tidak 

menebangi pohon di hutan untuk  

dijadikan lahan perkebunan.   

4 = siswa dapat menjawab sesuai 

pernyataan dengan jelas  

dan lengkap  

3 = siswa dapat  menjawab sesuai 

pernyataan dengan jelas  

tetapi kurang lengkap 

2 = siswa dapat menjawab sesuai 

pernyataan tetapi kurang  

jelas dan lengkap  

1 = siswa menjawab menyimpang 

dari pernyataan 

0 = siswa tidak menjawab 

pertanyaan 

5. Cara mencegah longsor 

a. Pengolahan tanah miring 

dengan sistem terasering, 

sehingga air dapat mengalir 

teratur dan tidak masuk di 

antara lapisan tanah. 

b. Menanami tanah miring 

dengan pohon pelindung 

yang mempunyai akar yang 

banyak dan panjang. Akar 

tersebut berfungsi sebagai 

penahan lapisan tanah. 

c. Penanaman pohon di tebing-

tebing atau pembuatan 

tanggul-tanggul di daerah 

yang rawan longsor 

4 = siswa dapat menjawab benar 3 

pernyataan atau lebih 

3 = siswa dapat  menjawab benar 2 

pernyataan  

2 = siswa dapat menjawab benar 1 

pernyataan   

1 = siswa belum dapat menjawab 

dengan benar 

0 = siswa tidak menjawab 

pertanyaan 

 

Skor maksimal = 20 

 

Nilai =                        
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LAMPIRAN 3.11 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

Nama sekolah : SDN Langensari 4 

Kelas   : IV 

Materi Ajar  : IPA 

Waktu Tes  : 120 menit 

Standar Kompetensi 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Indikator 

Penilaian 
Nomor 

Soal 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Ranah 

10. 2 Menjelaskan 

pengaruh 

perubahan 

lingkungan fisik 

terhadap daratan 

(erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor) 

Pengaruh 

perubahan 

lingkugan 

fisik 

terhadap 

daratan 

10.2.1 Menjelaskan pengaruh erosi terhadap 

daratan 

Tes tertulis 

Pilihan 

Ganda 

 

 

 

Uraian  

C1 

C2 

 

C3 

C4 

C1 

C4 

2, 3 

5, 10, 

14, 16 

6 

15, 24 

2 

3 

10.2.2 Mendeskripsikan pengaruh abrasi 

terhadap daratan 

Tes tertulis 

Pilihan 

Ganda 

 

 

Uraian 

C1 

 

C2 

C4 

C1 

8, 9, 17 

21 

18, 19 

20, 22 

1, 8, 

10.2.3 Menjelaskan pengaruh banjir 

terhadap daratan 

 

Tes tertulis 

Pilihan 

Ganda 

 

 

 

C1 

C2 

 

C3 

C4 

1, 27 

7, 25, 

28 

24 

26, 29 
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Uraian C5 5 

10.2.4 Mendeskripsikan pengaruh longsor 

terhadap daratan 

 

Tes tertulis 

Pilihan 

Ganda 

 

 

 

Uraian  

C1 

 

 

C2 

C4 

C1 

C2 

4, 11, 

13, 30, 

32 

12, 33 

31 

4 

7 

10.3 

Mendeskripsikan  

cara pencegahan 

kerusakan 

lingkungan (erosi,  

abrasi, banjir,  dan 

longsor). 

Cara 

pencegahan 

kerusakan 

lingkungan 

10.3.1 Menyebutkan cara pencegahan erosi 

 
Tes tertulis 

Pilihan 

Ganda 

C1 

C2 

35, 50 

36, 45 
10.3.2Menemukan cara pencegahan abrasi 

 
Tes tertulis 

Pilihan 

Ganda 

 

Uraian 

C1 

C2 

C6 

C6 

48 

37 

38 

6 
10.3.3 Menyebutkan cara pencegahan banjir 

 
 

Tes tertulis 

Pilihan 

Ganda 

 

Uraian 

C1 

C5 

C6 

C1 

49 

39, 41 

40, 42 

9 
10.3.4 Menemukan cara pencegahan longsor  

Tes tertulis 

Pilihan 

Ganda 

 

Uraian  

C2 

C4 

 

C4 

43, 44 

34, 46, 

47 

10 
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LAMPIRAN 3.12 

SOAL 

PERUBAHAN LINGKUNGAN FISIK 

IPA KELAS IV SEMESTER II TAHUN AJARAN 2015/2016 

 

 

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling tepat! 

1. Penyebab terjadinya bencana bukan 

hanya oleh faktor alam dengan 

perubahan lingkungan yang tidak 

seimbang, akan tetapi karena faktor 

kegiatan manusia yang kurang 

bertanggungjawab. Contoh bencana 

alam yang dapat disebabkan oleh 

manusia adalah . . . . 

a. Banjir dan gempa 

b. Gempa dan badai 

c. Longsor dan banjir 

d. Banjir dan badai 

2. Erosi  yang  disebabkan  oleh  angin  

yang  berhembus  kencang  biasanya  

terjadi di daerah . . . . 

a. Padang pasir 

b. Pantai 

c. Padang rumput 

d. Tundra  

3. Berikut ini salah satu faktor yang 

mempengaruhi terjadinya erosi adalah . 

. . . 

a. Sampah 

b. Tanah yang dibuat teras-teras 

c. Polusi udara 

d. Hutan gundul 

4. Jika tanah tidak mampu menahan air 

hujan di daerah yang tinggi maka akan 

terjadi . . . . 

a. Tanah longsor 

b. Banjir 

c. Tsunami 

d. Abrasi 

5. Tanah yang tidak ada rumputnya jika 

disiram air akan mudah . . . . 

a. Terkikis 

b. Tertahan 

c. Tenggelam 

d. Terbendung   

6. Pada suatu percobaan dapat dilihat 

bahwa lapisan tanah pada nampan 

yang dituangi air ikut hanyut terbawa 

air dan mengendap di bawah nampan. 

Apa yang dapat kamu simpulkan dari 

percobaan di atas? 

a. Air hujan menyebabkan 

lingkungan menjadi banjir 

b. Air hujan mengikis humus yang 

berada di permukaan tanah 

c. Air hujan menyebabkan tumbuhan 

hanyut terbawa air 

d. Air hujan menyebabkan tanah 

menjadi longsor 

7. Hujan  secara  terus-menerus  dapat 

mengakibatkan  air  sungai meluap. 

Selanjutnya  jika  luapan tersebut 

memasuki lahan pemukiman penduduk 

dapat mengakibatkan terjadinya. . . . 

a. Tanah Longsor 

b. Banjir 

c. Gempa bumi 

d. Tsunami  

8. Perhatikan gambar berikut! 

 
Pada gambar di atas dapat terlihat 

adanya kerusakan daratan akibat . . . . 

a. Angin 

b. Hujan 

c. Cahaya matahri 

d. Gelombang ait laut 

9. Ombak terjadi karena gelombang air 

laut. Air laut dapat menyebabkan 

pengikisan pasir di pantai. Pengikisan 

pasir di pantai oleh air laut disebut . . . 

. 

a. Erosi 

b. Abrasi 

c. Korasi 

d. Deflasi  
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10. Hal yang akan terjadi akibat 

pengikisan tanah oleh air dan angin 

adalah . . . .  

a. Erosi 

b. Banjir 

c. Tanah amblas 

d. Ombak 

11. Aliran air yang sangat deras akibat 

hujan yang membawa material seperti  

tanah, batu-batu, dan pohon-pohon dari 

atas bukit disebut .... 

a. Banjir bandang 

b. Abrasi  

c. Korasi 

d. Tanah longsor 

12. Pada tanah yang miring dapat terjadi 

longsor karena . . . . 

a. Lapisan tanah atas tidak kuat 

menahan tanah bawahnya 

b. Aliran air yang deras 

c. Hutan yang gundul 

d. Lapisan tanah yang kedap air 

13. Longsor biasanya terjadi di daerah . . . . 

a. Bukit 

b. Hutan 

c. Pantai 

d. Dataran rendah 

14. Erosi dapat mengakibatkan . . . . 

a. Kesuburan tanah bertambah 

b. Hilangnya kesuburan tanah 

c. Air tanah bertambah banyak 

d. Tanah menjadi gembur 

15.  
 

 

 

 

 

 

      (1)           (2) 

Dari gambar di atas nomor manakah 

yang lebih banyak menunjukkan 

pengikisan tanah oleh air? 

a. 1 

b. 2 

c. 1 dan 2 

d. Tidak ada  

16. Erosi dapat menghanyutkan tanah 

lapisan atas yang banyak mengandung 

unsur hara, hilangnya unsur hara 

karena erosi dapat menyebabkan tanah 

menjadi . . . . 

a. Kering 

b. Retak 

c. Longsor 

d. Tandus  

17. Abrasi dapat mengubah daratan 

menjadi . . . . 

a. Tempat pemukiman 

b. Lautan 

c. Danau 

d. Sungai 

18. Abrasi terjadi akibat kuatnya ombak 

menghantam daratan. Kerugian 

manusia akibat abrasi yaitu kerusakan 

pada . . . . 

a. Sawah 

b. Lapangan 

c. Laut 

d. Pantai  

19. Tindakan manusia yang berguna untuk 

memecah ombak adalah . . . . 

a. Memasang beton pemecah ombak 

b. Memperluas pantai 

c. Mendirikan rumah sepanjang 

pantai 

d. Membersihkan pantai dari 

bangunan 

20. Rumah-rumah di bibir pantai akan 

hilang jika . . . 

a. Peperangan dengan negara 

tetangga 

b. Erosi terus menerus yang 

menyebabkan humus terkikis 

c. Hujan terus menerus yang 

menyebabkan rumah tenggelam 

d. Abrasi terus menerus dan tidak 

dilakukan pencegahan 

21. Untuk mencegah terjadinya abrasi 

dapat dilakukan dengan membangun 

....  

a. Mercusuar 

b. Dermaga 

c. Batu pemecah gelombang 

d. Tambak  

22. Terjadinya abrasi dapat mengakibatkan 

hal-hal berikut, kecuali . . . . 

a. Penyusutan lebar pantai 

b. Pantai menjadi indah 

c. Kerusakan hutan bakau 
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d. Hilangnya tempat tinggal ikan 

23. Berikut ini merupakan macam-macam 

penyebab erosi, kecuali. . . 

a. Air hujan 

b. Angin 

c. Matahari 

d. Es  

24. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Perilaku seperti gambar dapat 

mengakibatkan terjadinya . . . . 

a. Erosi 

b. Abrasi 

c. Banjir 

d. Tanah longsor  

25. Banjir yang melanda pedesaan di 

akibatkan oleh . . . . 

a. Air banyak 

b. Tidak membersihkan lingkungan 

c. Ulah manusia membuang air 

d. Ulah manusia membuang sampah 

sembarangan 

26. Dampak penggundulan hutan 

mengakibatkan tanah rawan tergerus 

air. Hal itu disebabkan karena . . . . 

a. Tidak ada saluran air 

b. Tidak ada irigasi 

c. Tidak ada udara yang segar 

d. Tidak ada akar tanaman yang 

mengikat air 

27. Salah satu akibat banjir yang dirasakan 

petani yaitu gagal panen, karena banjir 

dapat merusak ekosistem lingkungan 

terutama ekosistem . . . . 

a. Sawah 

b. Lapangan 

c. Laut 

d. Pantai  

28. Banjir mengakibatkan hal-hal sebagai 

berikut, kecuali . . . . 

a. Transportasi terganggu 

b. Timbul penyakit 

c. Udara menjadi panas 

d. Jalan-jalan tergenang air 

 

29. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

(1)          (2) 

 

 

 

    

 

(3)           (4) 

Perilaku di atas yang menyebabkan 

terjadinya banjir adalah nomor . . . . 

a. (1) dan (3) 

b. (1) dan (4) 

c. (2) dan (3) 

d. (2) dan (4) 

30. Curah hujan tinggi, tanah berlapis, 

tanah miring, serta hilangnya pohon 

pelindung merupakan penyebab 

terjadinya . . . . 

a. Tsunami 

b. Abrasi 

c. Tanah Longsor 

d. Banjir 

31. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 (A)  (B) 

Longsoran tanah biasanya terjadi pada 

kondisi lahan seperti pada gambar . . . . 

a. A 

b. B 

c. A dan B 

d. Bukan dua-duanya 

32. Peristiwa yang disebabkan 

meluncurnya tanah berupa gumpalan-

gumpalan di daerah pegunungan 

disebut . . . . 

a. Runtuhan 

b. Aliran tanah 

c. Rayapan tanah 

d. Longsoran tanah 

33. Dampak dari guguran tanah akibat 

longsor adalah . . . . 

a. Air tergenang  
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b. Tanah menjadi subur 

c. Bangunan rumah rusak 

d. Tanah menjadi kering 

34. Perhatikan pernyataan berikut ini! 

1. Membuat terasering atau 

sengkedan 

2. Membuat villa di bukit 

3. Melakukan penebangan liar 

4. Melakukan reboisasi 

Dari pernyataan di atas, yang 

merupakan usaha untuk mencegah 

tanah longsor adalah . . . . 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 4 

c. 2 dan 3 

d. 2 dan 4 

35. Untuk mencegah dan mengurangi erosi 

tanah, tanah longsor dan banjir perlu 

adanya penanaman hutan kembali. 

Penanaman hutan kembali disebut . . . . 

a. Reboisasi 

b. Erosi 

c. Abrasi 

d. Korosi 

36. Tanaman pelindung dapat mencegah 

erosi dengan cara . . . . 

a. Menggunakan air untuk hidup 

b. Menyuburkan tanah 

c. Daunnya menahan air 

d. Akarnya melekatkan tanah 

37. Jika kita ikut berpartisipasi menjaga 

kelestarian pohon bakau di pantai, 

berarti kita ikut andil dalam upaya 

mencegah terjadinya abrasi karena . . . 

. 

a. Dapat tumbuh di tepi laut 

b. Dapat menyerap gelombang air laut 

c. Mempunyai akar penunjang yang 

kuat 

d. Daunnya rindang untuk menahan 

air laut 

38. Apabila kamu adalah seorang kepala 

desa di daerah pantai, maka yang akan 

kamu lakukan untuk mengatasi 

dampak abrasi pantai yang terus terjadi 

adalah . . . . 

a. Menggalakkan warga untuk 

membersihkan pantai 

b. Menggalakkan warga untuk 

menanam pohon bakau di sekitar 

pantai 

c. Menggalakkan warga untuk pindah 

ke perbukitan 

d. Menyuruh warga untuk sabar dan 

tawakal 

39. Jika kalian melihat teman kalian 

membuang sampah di sungai, yang 

harus kalian lakukan adalah . . . . 

a. Membiarkannya 

b. Berpura-pura tidak tahu 

c. Menegurnya 

d. Memberi dukungan 

40. Di Jakarta sering terjadi banjir. Untuk 

mengatasi banjir di Jakarta pemerintah 

kota Jakarta megambil kebijakan untuk 

memberikan denda pada warga yang 

membuang sampah ke sungai. 

Sedangkan untuk mencegah terjadinya 

banjir di lingkungan rumahmu, 

sebaiknya melakukan hal-hal berikut, 

kecuali . . . . 

a. Membersihkan selokan-selokan 

dari sampah 

b. Memperbaiki aliran air selokan 

agar tidak mampat 

c. Memberantas rumah-rumah liar di 

bantaran sungai 

d. Membuang sampah-sampah ke 

sungai 

41. Salah satu kalimat poster yang akan 

kamu buat untuk memperingatkan 

teman agar ikut menjaga lingkungan 

adalah . . . . 

a. Bersatu kita teguh 

b. Berbeda itu indah 

c. Lestarikanlah lingkungan kita 

d. Merokok dapat membunuhmu 

42. Apabila kamu adalah seorang ketua RT 

di daerah rawan banjir, maka peraturan 

yang akan kamu buat sehubungan 

mencegah banjir adalah, kecuali . . . . 

a. Tidak menghadiri ronda malam 

selama 3 kali akan kena sanksi 

b. Setiap rumah harus menyisakan 

tanah sebagai daerah resapan air 

c. Kerja bakti akan dilaksanakan 2 

minggu sekali pada hari minggu 
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d. Membuang sampah diselokan akan 

kena denda 

43. Hutan dapat menyerap dan menyimpan 

air dalam tanah ketika hujan. Hutan 

juga dapat menjaga keseimbangan 

alam supaya erosi, banjir dan tanah 

longsor tidak terjadi. Agar hutan tetap 

terjaga kelestariannya, maka 

penebangan hutan dilakukan dengan 

sistem  . . . . 

a. Terasering 

b. Tebang pilih 

c. Serampangan 

d. Tumpang sari 

44. Jika penebangan secara liar semakin 

marak dan tidak ada tindakan untuk 

mengatasinya, maka negara ini akan 

berpotensi terkena bencana . . . . 

a. Kebakaran 

b. Tsunami 

c. Abrasi 

d. Longsor  

45. Di daerah pegunungan yang memiliki 

struktur tanah miring banyak terdapat . 

. .  untuk mencegah erosi 

a. Sengkedan  

b. Hutan bakau 

c. Tembok beton 

d. Reboisasi  

46. Yang bukan merupakan upaya untuk 

mencegah tanah longsor adalah . . . . 

a. Reboisasi 

b. Terasering 

c. Penebangan hutan 

d. Penghijauan 

47. Berikut ini yang dapat mencegah 

longsor di daerah persawahan di 

daerah miring adalah . . . . 

a. Menanami tanaman 

b. Membuat terasering  

c. Tidak membuang sampah 

sembarangan 

d. Membuat daerah resapan air 

48. Abrasi dapat dicegah dengan penahan 

alami, yaitu tumbuhan yang hidup di 

pinggiran pantai. Tumbuhan ini 

memiliki akar yang kuat untuk 

memecah ombak yang datang ke 

pantai. Tumbuhan tersebut yaitu . . . . 

a. Tumbuhan bakau 

b. Tumbuhan pantai 

c. Rumput laut 

d. Tumbuhan hijau 

49. Salah satu upaya untuk mencegah 

banjir adalah . . . . 

a. Membuang sampah di selokan 

b. Penebangan pohon secara besar-

besaran 

c. Reboisasi 

d. Membangun gedung yang tinggi-

tinggi 

50. Pernyataan yang mencerminkan 

menjaga kelestarian hutan adalah . . . . 

a. Menebang pohon secara ilegal 

b. Menjadikan hutan sebagai lahan 

pertanian 

c. Melakukan penghijauan kembali 

d. Menjadikan hutan sebagai area 

pemukiman penduduk

 

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar! 

1. Sebutkan tiga (3) akibat terjadinya abrasi! 

2. Sebutkan jenis-jenis erosi! 

3. Di lereng perbukitan Bandung tumbuh subur tanaman teh. Tanah menjadi subur karena 

ada  lapisan  tanah  humus.  Di  lereng  perbukitan  Bogor  yang mengalami  hujan  terus 

menerus tanaman  teh  yang  ditanam  oleh  petani  tidak  bisa  tumbuh  dengan  subur. 

Mengapa hal itu dapat terjadi? 

4. Apa yang menyebabkan terjadinya longsor di daerah lereng gunung? 
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5. Setujukah kamu  dengan  temanmu  yang  sering  membuang  sampah  di  sungai? 

Mengapa? 

6. Apabila kamu adalah seorang kepala desa di daerah pantai, maka apa yang akan kamu 

lakukan untuk mengatasi dampak abrasi pantai yang terus terjadi? 

7. Apa perbedaan erosi dan longsor? 

8. Sebutkan 3 akibat/dampak dari bencana banjir! 

9. Sebutkan tiga (3) upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir di lingkungan 

rumahmu! 

10. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

Ada empat lereng yang berbentuk seperti gambar di atas.   

 Lereng a merupakan lereng yang lurus.  

 Lereng b dibuat teras-teras.  

 Lereng c ditanami pepohonan.  

 Lereng d dibuat teras-teras dan ditanami pepohonan.  

 a.  Lereng manakah yang paling mudah mengalami longsor?  

 b.  Lereng manakah yang paling tidak mudah mengalami longsor? 

     Jelaskan alasanmu! 
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LAMPIRAN 3.13 

KUNCI JAWABAN DAN PENSKORAN 

 

A. Pilihan Ganda

1. B 

2. A 

3. D 

4.  D 

5.  A 

6.  B 

7. B 

8.  D 

9.  B 

10.  A 

11.  D 

12.  A 

13.  A 

14.  B 

15.  A 

16.  D 

17. B 

18.  D 

19.  A 

20.  D 

21. C 

22.  B 

23. C 

24.  C 

25.  D 

26.  D 

27.  A 

28.  C 

29.  B 

30.  C 

31.  B 

32.  D 

33.  C 

34.  B 

35.  A 

36.  D 

37.  C 

38.  B 

39.  C 

40.  C 

41.  C 

42.  A 

43.  B 

44.  D 

45.  A 

46.  C 

47.  B 

48.  A 

49. C 

50.  C

 

B. Uraian 

No. Kunci Jawaban Pedoman Penskoran 

1. Akibat terjadinya abrasi adalah  

a. Dapat merusak ekosistem pantai 

seperti karang, pasir,  

dan hewan-hewan yang tinggal di 

pantai.  

b. Menyulitkan perahu nelayan 

berlayar  

c. Daratan semakin berkurang  

d. Rumah-rumah penduduk di sekitar 

pantai rusak 

4 = siswa dapat menjawab benar 3 

pernyataan atau lebih 

3 = siswa dapat  menjawab benar 2 

pernyataan  

2 = siswa dapat menjawab benar 1 

pernyataan   

1 = siswa belum dapat menjawab 

dengan benar 

0 = siswa tidak menjawab soal 

2. Jenis-jenis erosi 

Erosi oleh air 

Erosi oleh angin 

4 = siswa dapat menjawab benar 3 

pernyataan atau lebih 

3 = siswa dapat  menjawab benar 2 

pernyataan  

2 = siswa dapat menjawab benar 1 
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Erosi oleh es pernyataan   

1 = siswa belum dapat menjawab 

dengan benar 

0 = siswa tidak menjawab pertanyaan 

3. Tanah menjadi tidak subur karena 

daerah tersebut  

mengalami erosi sehingga lapisan tanah 

humus yang subur  

terbawa air. 

4 = siswa dapat menjawab sesuai 

pernyataan dengan jelas  

dan lengkap  

3 = siswa dapat  menjawab sesuai 

pernyataan dengan jelas  

tetapi kurang lengkap 

2 = siswa dapat menjawab sesuai 

pernyataan tetapi kurang  

jelas dan lengkap  

1 = siswa menjawab menyimpang dari 

pernyataan 

0 = siswa tidak menjawab pertanyaan 

4. Penyebab tanah longsor 

Lereng gunung yang gundul dan 

rapuhnya bebatuan dan kondisi tanah 

yang tidak stabil membuat tanah-tanah 

ini tidak mampu menahan air di saat 

terjadi hujan lebat. Akan tetapi, tanah 

longsor juga bisa ditimbulkan oleh 

aktivitas gunung berapi atau gempa. 

4 = siswa dapat menjawab sesuai 

pernyataan dengan jelas  

dan lengkap  

3 = siswa dapat  menjawab sesuai 

pernyataan dengan jelas  

tetapi kurang lengkap 

2 = siswa dapat menjawab sesuai 

pernyataan tetapi kurang  

jelas dan lengkap  

1 = siswa menjawab menyimpang dari 

pernyataan 

0 = siswa tidak menjawab pertanyaan 

5. Tidak setuju karena dapat merusak 

lingkungan dan  

menyebabkan banjir 

4 = jawaban benar dan alasan sesuai 

pernyataan  

3 = semua jawaban benar tetapi alasan 

kurang tepat  

2 = salah satu jawaban benar tetapi 

alasan kurang tepat.  

1 = semua jawaban kurang tepat 

0 = siswa tidak menjawab pertanyaan 

6. Menggalakkan warga untuk menanam 

pohon bakau di sekitar pantai dan 

membuat pemecah ombak seperti batu 

4 = siswa dapat menjawab benar 3 

pernyataan atau lebih  

3 = siswa dapat menjawab benar 2 
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besar serta melarang warga untuk 

mendirikan bangunan di sekitar pantai. 

pernyataan  

2 = siswa dapat menjawab benar 1 

pernyataan   

1 = siswa belum dapat menjawab 

dengan benar 

0 = siswa tidak menjawab pertanyaan 

7. Perbedaan erosi dan longsor adalah:  

Erosi = pengikisan tanah oleh air yang 

mengalir.  

Longsor = meluncurnya gumpalan 

tanah.  

Perbedaannya terletak pada volume 

tanah. 

4 = siswa dapat menjawab sesuai 

pernyataan dengan jelas  

dan lengkap  

3 = siswa dapat  menjawab sesuai 

pernyataan dengan jelas  

tetapi kurang lengkap 

2 = siswa dapat menjawab sesuai 

pernyataan tetapi kurang  

jelas dan lengkap  

1 = siswa menjawab menyimpang dari 

pernyataan 

0 = siswa tidak menjawab soal 

8. Banjir dapat merusak dan  

mengubah lingkungan dengan cepat. 

Banjir dapat menimbulkan kerugian 

seperti tanaman menjadi rusak, panen 

gagal, merusakkan setiap barang yang 

terendam, mengotori lingkungan, 

menimbulkan bibit penyakit, dan 

banyak lagi kerugian banjir lainnya. 

4 = siswa dapat menjawab benar 3 

pernyataan atau lebih  

3 = siswa dapat menjawab benar 2 

pernyataan  

2 = siswa dapat menjawab benar 1 

pernyataan   

1 = siswa belum dapat menjawab 

dengan benar 

0 = siswa tidak menjawab pertanyaan 

9 Upaya yang dapat dilakukan untuk 

mencegah banjir adalah  

a. Tidak membuang sampah di sungai  

b. Membuat daerah peresapan air di 

lingkungan rumah   

c. Mengadakan kerjabakti 

4 = siswa dapat menjawab benar 3 

pernyataan atau lebih 

3 = siswa dapat  menjawab benar 2 

pernyataan  

2 = siswa dapat menjawab benar 1 

pernyataan   
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membersihkan lingkungan 

d.  Tidak melakukan penebangan secara 

liar. 

1 = siswa belum dapat menjawab 

dengan benar 

0 = siswa tidak menjawab soal 

10. Lereng  yang  paling mudah mengalami  

erosi  adalah  lereng (a)  karena 

merupakan  lereng  curam  dan  tidak  

ditanami pohon  sehingga  pada  waktu  

terjadi  hujan  tidak  ada  yang menahan  

air  hujan.  Lereng  yang  paling  tidak  

mudah mengalami  erosi  adalah  lereng  

(d)  karena  teras-teras  dan penanaman  

pohon  akan menahan  air  hujan  

sehingga  tanah tidak mudah longsor 

4 = siswa dapat menjawab semua 

jawaban dengan benar dan alasan sesuai 

pernyataan  

3 = siswa dapat menjawab semua 

jawaban dengan benar tetapi alasan 

kurang tepat  

2 = siswa dapat menjawab salah satu 

jawaban dengan benar tetapi alasan 

kurang tepat.  

1 = semua jawaban kurang tepat 

0 = siswa tidak menjawab soal 

 

Skor maksimal  

Pilihan Ganda : 50 

Uraian   : 40 

Penilaian   

Nilai =  
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LAMPIRAN 3.14 

HASIL ANALISIS SOAL PILIHAN GANDA 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

8 UC-8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

35 UC-35 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

36 UC-36 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

4 UC-4 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

10 UC-10 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

24 UC-24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1

31 UC-31 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1

38 UC-38 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

37 UC-37 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1

5 UC-5 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1

12 UC-12 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

32 UC-32 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1

41 UC-41 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1

44 UC-44 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1

26 UC-26 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1

28 UC-28 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1

23 UC-23 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1

39 UC-39 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1

43 UC-43 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1

6 UC-6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1

17 UC-17 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0

19 UC-19 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1

33 UC-33 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1

7 UC-7 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1

40 UC-40 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1

25 UC-25 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1

42 UC-42 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1

9 UC-9 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0

15 UC-15 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1

21 UC-21 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

14 UC-14 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1

2 UC-2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0

3 UC-3 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1

16 UC-16 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1

29 UC-29 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1

34 UC-34 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1

1 UC-1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1

18 UC-18 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1

27 UC-27 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1

13 UC-13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1

20 UC-20 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

30 UC-30 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1

22 UC-22 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1

11 UC-11 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1

jumlah 41 12 26 30 27 26 41 35 28 34 22 13 35 35 30 28 26 21 38 25 26 21 13 43 41

p 0,932 0,273 0,591 0,682 0,614 0,591 0,932 0,795 0,636 0,773 0,500 0,295 0,795 0,795 0,682 0,636 0,591 0,477 0,864 0,568 0,591 0,477 0,295 0,977 0,932

q 0,068 0,727 0,409 0,318 0,386 0,409 0,068 0,205 0,364 0,227 0,500 0,705 0,205 0,205 0,318 0,364 0,409 0,523 0,136 0,432 0,409 0,523 0,705 0,023 0,068

Mp 35,341 39,000 37,385 36,500 34,852 36,269 35,171 35,829 36,964 36,176 34,500 38,308 35,457 35,714 35,933 35,536 35,846 37,619 35,526 37,000 37,038 37,571 38,000 35,186 35,146

Mt 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

St 5,730 5,730 5,730 5,730 5,730 5,730 5,730 5,730 5,730 5,730 5,730 5,730 5,730 5,730 5,730 5,730 5,730 5,730 5,730 5,730 5,730 5,730 5,730 5,730 5,730

rpbis 0,220 0,427 0,500 0,383 -0,033 0,266 0,110 0,285 0,453 0,379 -0,087 0,374 0,157 0,246 0,238 0,124 0,177 0,437 0,231 0,400 0,428 0,429 0,339 0,213 0,094

r tabel 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297

kriteria TdkValid Valid Valid Valid TdkValid TdkValid TdkValid TdkValid Valid Valid TdkValid Valid TdkValid TdkValid TdkValid TdkValid TdkValid Valid TdkValid Valid Valid Valid Valid TdkValid TdkValid

B 41 12 26 30 27 26 41 35 28 34 22 13 35 35 30 28 26 21 38 25 26 21 13 43 41

J 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

P 0,932 0,273 0,591 0,682 0,614 0,591 0,932 0,795 0,636 0,773 0,500 0,295 0,795 0,795 0,682 0,636 0,591 0,477 0,864 0,568 0,591 0,477 0,295 0,977 0,932

kriteria Mudah Sukar Sedang Sedang Sedang Sedang Mudah Mudah Sedang Mudah Sedang Sukar Mudah Mudah Sedang Sedang Sedang Sedang Mudah Sedang Sedang Sedang Sukar Mudah Mudah

BA 21 9 19 18 13 16 21 21 19 20 10 8 18 19 19 14 15 14 20 16 16 15 9 22 21

BB 20 3 7 12 14 10 20 14 9 14 12 5 17 16 11 14 11 7 18 9 10 6 4 21 20

JA 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

JB 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

D 0,045 0,273 0,545 0,273 -0,045 0,273 0,045 0,318 0,455 0,273 -0,091 0,136 0,045 0,136 0,364 0,000 0,182 0,318 0,091 0,318 0,273 0,409 0,227 0,045 0,045

kriteria Jelek Cukup Baik Cukup SangatJelekCukup Jelek Cukup Baik Cukup SangatJelekJelek Jelek Jelek Cukup Jelek Jelek Cukup Jelek Cukup Cukup Baik Cukup Jelek Jelek

kriteria soal DIBUANG DIPAKAI DIPAKAI DIPAKAI DIBUANG DIBUANG DIBUANG DIBUANG DIPAKAI DIPAKAI DIBUANG DIBUANG DIBUANG DIBUANG DIBUANG DIBUANG DIBUANG DIPAKAI DIBUANG DIPAKAI DIPAKAI DIPAKAI DIPAKAI DIBUANG DIBUANG

Butir Soal

daya pembeda 

No. Nama

validitas

tingkat kesukaran
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26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

8 UC-8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 576

35 UC-35 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 529

36 UC-36 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 23 529

4 UC-4 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 21 441

10 UC-10 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 21 441

24 UC-24 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 20 400

31 UC-31 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 21 441

38 UC-38 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 22 484

37 UC-37 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 22 484

5 UC-5 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 22 484

12 UC-12 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 18 324

32 UC-32 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 21 441

41 UC-41 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 19 361

44 UC-44 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 484

26 UC-26 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 484

28 UC-28 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 484

23 UC-23 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 17 289

39 UC-39 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 20 400

43 UC-43 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 21 441

6 UC-6 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 14 196

17 UC-17 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 21 441

19 UC-19 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 18 324

33 UC-33 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 21 441

7 UC-7 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 21 441

40 UC-40 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 19 361

25 UC-25 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 20 400

42 UC-42 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 19 361

9 UC-9 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 19 361

15 UC-15 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 17 289

21 UC-21 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 15 225

14 UC-14 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 18 324

2 UC-2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 16 256

3 UC-3 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 16 256

16 UC-16 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 16 256

29 UC-29 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 15 225

34 UC-34 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 16 256

1 UC-1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 18 324

18 UC-18 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 16 256

27 UC-27 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 17 289

13 UC-13 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 18 324

20 UC-20 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 15 225

30 UC-30 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 17 289

22 UC-22 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 12 144

11 UC-11 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 8 64

jumlah 13 39 33 43 28 42 31 25 38 43 22 22 38 42 35 39 13 27 33 36 31 29 43 36 42 823 677329

p 0,295 0,886 0,750 0,977 0,636 0,955 0,705 0,568 0,864 0,977 0,500 0,500 0,864 0,955 0,795 0,886 0,295 0,614 0,750 0,818 0,705 0,659 0,977 0,818 0,955

q 0,705 0,114 0,250 0,023 0,364 0,045 0,295 0,432 0,136 0,023 0,500 0,500 0,136 0,045 0,205 0,114 0,705 0,386 0,250 0,182 0,295 0,341 0,023 0,182 0,045

Mp 20,000 18,923 19,394 18,628 18,750 18,976 18,774 20,080 19,395 18,953 19,364 20,318 19,079 18,905 19,657 19,385 19,231 19,963 19,758 19,139 19,548 19,828 18,767 19,250 19,071

Mt 18,70455 18,70455 18,70455 18,70455 18,70455 18,70455 18,70455 18,70455 18,70455 18,70455 18,70455 18,70455 18,70455 18,70455 18,70455 18,70455 18,70455 18,70455 18,70455 18,70455 18,70455 18,70455 18,70455 18,70455 18,70455

St 3,239 3,239 3,239 3,239 3,239 3,239 3,239 3,239 3,239 3,239 3,239 3,239 3,239 3,239 3,239 3,239 3,239 3,239 3,239 3,239 3,239 3,239 3,239 3,239 3,239

rpbis 0,259 0,188 0,369 -0,155 0,019 0,384 0,033 0,487 0,536 0,504 0,203 0,498 0,291 0,283 0,580 0,586 0,105 0,490 0,563 0,284 0,402 0,482 0,127 0,357 0,519

r tabel 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297

kriteria TdkValid TdkValid Valid TdkValid TdkValid Valid TdkValid Valid Valid Valid TdkValid Valid TdkValid TdkValid Valid Valid TdkValid Valid Valid TdkValid Valid Valid TdkValid Valid Valid

B 13 39 33 43 28 42 31 25 38 43 22 22 38 42 35 39 13 27 33 36 31 29 43 36 42

J 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

P 0,295 0,886 0,750 0,977 0,636 0,955 0,705 0,568 0,864 0,977 0,500 0,500 0,864 0,955 0,795 0,886 0,295 0,614 0,750 0,818 0,705 0,659 0,977 0,818 0,955

kriteria Sukar Mudah Mudah Mudah Sedang Mudah Mudah Sedang Mudah Mudah Sedang Sedang Mudah Mudah Mudah Mudah Sukar Sedang Mudah Mudah Mudah Sedang Mudah Mudah Mudah

BA 9 20 22 21 15 22 15 15 22 22 10 15 21 21 18 22 6 18 20 20 18 19 22 20 21  n  25

BB 4 19 11 22 13 20 16 10 16 21 12 7 17 21 17 17 7 9 13 16 13 10 21 16 21  ∑pq  4,81043

JA 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22  S
2

 0,48253

JB 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 rhitung  0,61348

D 0,227 0,045 0,500 -0,045 0,091 0,091 -0,045 0,227 0,273 0,045 -0,091 0,364 0,182 0,000 0,045 0,227 -0,045 0,409 0,318 0,182 0,227 0,409 0,045 0,182 0,000 rtzbel  0,297

kriteria Cukup Jelek Baik SangatJelekJelek Jelek SangatJelekCukup Cukup Jelek SangatJelekCukup Jelek Jelek Jelek Cukup SangatJelekBaik Cukup Jelek Cukup Baik Jelek Jelek Jelek Reabilitas Reliabel

kriteria soal DIPAKAI DIBUANG DIPAKAI DIBUANG DIBUANG DIBUANG DIBUANG DIPAKAI DIPAKAI DIBUANG DIBUANG DIPAKAI DIBUANG DIBUANG DIBUANG DIPAKAI DIBUANG DIPAKAI DIPAKAI DIBUANG DIPAKAI DIPAKAI DIBUANG DIBUANG DIBUANG

Butir Soal
Skor Total Y^2

daya pembeda 

No. Nama

validitas

tingkat kesukaran
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LAMPIRAN 3.15 

 

HASIL ANALISIS SOAL URAIAN 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 UC-08 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 38

10 UC-10 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 36

23 UC-23 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 36

26 UC-26 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 36

4 UC-04 4 2 3 4 4 4 2 4 4 4 35

18 UC-18 2 3 4 4 4 4 2 4 4 4 35

6 UC-6 4 4 3 2 4 4 2 3 4 2 32

35 UC-35 1 4 4 4 4 4 1 2 4 4 32

33 UC-33 3 3 4 2 4 4 2 1 4 4 31

5 UC-5 4 4 1 4 4 4 1 1 4 2 29

12 UC-12 2 3 2 3 4 4 2 1 4 4 29

37 UC-37 1 4 1 4 4 4 2 3 4 2 29

38 UC-38 4 3 3 2 4 3 1 1 4 4 29

1 UC-01 4 3 4 1 4 4 1 1 4 2 28

43 UC-43 1 2 3 2 4 4 2 2 4 4 28

17 UC-17 3 1 2 2 4 4 0 4 4 2 26

19 UC-19 1 2 4 2 4 3 1 1 4 4 26

24 UC-24 3 3 3 1 4 4 1 1 4 2 26

34 UC-34 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 26

29 UC-29 3 3 2 2 4 2 0 1 4 4 25

32 UC-32 1 4 3 4 4 4 0 3 2 0 25

36 UC-36 1 4 3 2 4 4 0 0 3 4 25

7 UC-07 1 4 1 2 4 4 1 1 4 2 24

13 UC-13 1 1 3 2 2 4 1 3 3 4 24

14 UC-14 1 2 1 2 4 4 1 1 4 4 24

16 UC-16 1 1 2 4 2 4 1 4 3 2 24

21 UC-21 1 1 2 2 4 4 1 1 4 4 24

3 UC-03 2 3 3 2 3 2 1 1 2 4 23

11 UC-11 1 3 1 4 3 1 1 3 2 4 23

15 UC-15 1 3 1 4 2 4 1 1 4 2 23

25 UC-25 1 2 3 2 2 1 1 3 4 4 23

27 UC-27 1 3 3 2 3 4 1 1 3 2 23

39 UC-39 1 1 1 4 4 2 1 0 4 4 22

28 UC-28 4 3 3 2 4 4 1 0 0 0 21

42 UC-42 0 1 4 1 4 4 4 1 0 2 21

44 UC-44 2 3 1 2 4 1 1 1 3 2 20

2 UC-2 1 4 1 3 2 2 0 1 3 2 19

31 UC-31 1 3 1 2 4 1 1 1 3 2 19

9 UC-09 1 1 3 1 4 3 0 1 2 2 18

20 UC-20 1 4 1 2 3 1 1 1 2 2 18

22 UC-22 1 1 1 0 4 1 0 4 4 2 18

30 UC-30 1 3 1 2 4 1 1 1 1 2 17

41 UC-41 1 1 0 0 4 0 4 1 3 2 16

40 UC-40 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5

jumlah skor 85 122 104 105 158 136 54 81 140 126 1111

r hitung 0,615 0,326 0,571 0,574 0,501 0,697 0,359 0,571 0,610 0,570

r tabel 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297

status Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid

jumlah skor 85 122 104 105 158 136 54 81 140 126

skor maks 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

rata-rata 21,25 30,5 26 26,25 39,5 34 13,5 20,25 35 31,5

daya beda 0,375 0,22727273 0,31818182 0,17045455 0,20454545 0,36363636 0,06818182 0,21590909 0,27272727 0,20454545

kategori Baik Cukup Baik Jelek Cukup Baik Jelek Cukup Cukup Cukup

tingkat kesukaran 0,483 0,693 0,591 0,597 0,898 0,773 0,307 0,460 0,795 0,716

kategori Sedang Sedang Sedang Sedang Mudah Mudah Sukar Sedang Mudah Mudah

n 10

σ 1,59989429 1,20295983 1,39957717 1,49841438 0,7589852 1,80549683 0,97040169 1,85782241 1,50105708 1,56236786

σî 2 14,1569767

σt 41,9593023

r11 0,73622465

kategori Tinggi

kriteria soal DIBUANG DIPAKAI DIPAKAI DIBUANG DIPAKAI DIPAKAI DIBUANG DIBUANG DIBUANG DIPAKAI

tingkat kesukaran

reliabilitas

No. Nama
Butir Soal

Skor

validitas

daya beda
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LAMPIRAN 3.16 

PERHITUNGAN VALIDITAS SOAL 

 

Rumus yang digunakan: 

      
     

  
√
 

 
 

Kriteria pengambilan keputusan: 

Butir soal valid jika rhitung> rtabel 

Berikut ini merupakan perhitungan validitas soal pilihan ganda untuk butir soal 

nomor 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
     

  
√
 

 
 

      
         

     
√
     

     
 

        = 0,0595 x 3,7021 

        = 0,22032 

rtabel dengan taraf signifikamsi 5% = 0,297 

Hasil perhitungan bahwa nilai rhitung adalah 0,22032, karena rhitung< rtabel, maka 

soal nomor 1 tidak valid. 

Dengan menggunakan perhitungan yang sama diperoleh soal-soal yang memiliki 

rhitung> rtabel (soal valid) adalah sebagai berikut: soal nomor 2, 3, 4, 9, 10, 12, 18, 

20, 21, 22, 23, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47.

validitas 

p 0,932 

q 0,068 

Mp 35,341 

Mt 35 

St 5,730 

rpbis 0,220 

r tabel 0,297 

kriteria TdkValid 
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LAMPIRAN 3.17 

PERHITUNGAN RELIABILITAS SOAL 

 

Rumus yang digunakan: 

   
 

     
{
   ∑  

  
} 

Hasil perhitungan reliabilitas soal pilihan ganda 

N 25 

∑pq 4,81043 

S2 22,7711 

rhitung 0,61348 

rtzbel 0,297 

Reabilitas Reliabel 

 

   
 

     
{
   ∑  

  
} 

   
  

      
{
               

       
} 

     = 1,041667 x 0,788748 

     = 0,821613 

Diperoleh ri = 0,821 

Harga rtabel dengan taraf signifikansi 5% = 0,297 

Karena harga ri> rtabel, maka soal tersebut reliabel. 
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LAMPIRAN 3.18 

PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN SOAL 

 

Rumus yang digunakan: 

P = 
 

  
 

Klasifikasi indeks kesukaran diuraikan sebagai berikut: 

Soal dengan P 0,00 sampai 0, 30 adalah soal sukar 

Soal dengan P 0,31 sampai 0,70 adalah soal sedang 

Soal dengan P 0,71 sampai 1,00 adalah soal mudah 

Berikut ini perhitungan tingkat kesukaran pada butir soal pilihan ganda nomor 1 

B 41 

J 44 

P 0,932 

Kriteria Mudah 

 

P = 
 

  
 

P = 
  

  
 

    = 0,932 

Soal tersebut termasuk kategori soal mudah. 

Dengan menggunakan perhitungan yang sama, hasil yang diperoleh adalah: 

Keterangan Butir Soal 

Sukar 2, 12, 23, 26, 42 

Sedang 3, 4, 5, 6, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 30, 33, 36, 37, 43, 47 

Mudah 1, 7, 8, 10, 13, 14, 19, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 

40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50 
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LAMPIRAN 3.19 

PERHITUNGAN DAYA BEDA SOAL 

Rumus yang digunakan: 

D = 
  

  
 - 

  

  
 

Kriteria daya pembeda soal adalah: 

Interval Kriteria 

D: ≤ 0,00 Sangat Jelek 

D: 0,00-0,20 Jelek 

D: 0,21-0,40 Cukup 

D: 0,41-0,70 Baik 

D: 0,71-1,00 Baik Sekali 

Berikut ini perhitungan daya beda soal nomor 1

 

BA 21 

BB 20 

JA 22 

JB 22 

D 0,045 

Kriteria Jelek 

 

D = 
  

  
 - 

  

  
 

 

D = 
  

  
 - 

  

  
 

 

    =0,954545-0,909091 

    = 0,045455 

Soal tersebut termasuk kategori soal jelek 

Dengan menggunakan perhitungan yang sama, hasil yang diperoleh adalah: 

Keterangan Butir Soal 

Sangat Jelek 5, 11, 29, 32, 36, 42 

Jelek  1, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 24, 25, 27, 30, 

31, 35, 38, 39, 40, 45, 48, 49, 50 

Cukup 2, 4, 6, 8, 10, 15, 18, 20, 21,23, 26, 33, 34, 

37, 41, 44, 46,   

Baik 3, 9, 22, 28, 43, 47 

Baik Sekali Tidak Ada 
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LAMPIRAN 3.20 

SOAL PRETES DAN POSTES 

PERUBAHAN LINGKUNGAN FISIK 

IPA KELAS IV SEMESTER II TAHUN AJARAN 2015/2016 

 

Nama  : 

No. Presensi : 

 

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling tepat! 

1. Erosi  yang  disebabkan  oleh  angin  

yang  berhembus  kencang  biasanya  

terjadi di daerah . . . . 

a. Padang rumput 

b. Pantai 

c. Padang pasir 

d. Tundra  

2. Berikut ini salah satu faktor yang 

mempengaruhi terjadinya erosi adalah . 

. . . 

a. Hutan gundul 

b. Sampah 

c. Tanah yang dibuat teras-teras 

d. Polusi udara 

3. Jika tanah tidak mampu menahan air 

hujan di daerah yang tinggi maka akan 

terjadi . . . . 

a. Banjir 

b. Tsunami 

c. Abrasi 

d. Tanah longsor 

4. Ombak terjadi karena gelombang air 

laut. Air laut dapat menyebabkan 

pengikisan pasir di pantai. Pengikisan 

pasir di pantai oleh air laut disebut . . . 

. 

a. Korasi 

b. Abrasi 

c. Deflasi  

d. Erosi  

5. Hal yang akan terjadi akibat 

pengikisan tanah oleh air dan angin 

adalah . . . . 

a. Banjir 

b. Tanah amblas 

c. Ombak 

d. Erosi  

6. Abrasi terjadi akibat kuatnya ombak 

menghantam daratan. Kerugian 

manusia akibat abrasi yaitu kerusakan 

pada . . . . 

a. Sawah 

b. Lapangan 

c. Laut 

d. Pantai 

7. Rumah-rumah di bibir pantai akan 

hilang jika . . . 

a. Peperangan dengan negara 

tetangga 

b. Erosi terus menerus yang 

menyebabkan humus terkikis 

c. Abrasi terus menerus dan tidak 

dilakukan pencegahan 

d. Hujan terus menerus yang 

menyebabkan rumah tenggelam 

8. Untuk mencegah terjadinya abrasi 

dapat dilakukan dengan membangun 

....  

a. Batu pemecah gelombang 

b. Mercusuar 

c. Dermaga 

d. Tambak  

9. Terjadinya abrasi dapat mengakibatkan 

hal-hal berikut, kecuali . . . . 

a. Kerusakan hutan bakau 

b. Penyusutan lebar pantai 

c. Pantai menjadi indah 

d. Hilangnya tempat tinggal ikan 

10. Berikut ini merupakan macam-macam 

penyebab erosi, kecuali. . . 

a. Air hujan 

b. Matahari  

c. Angin 

d. Es 

11. Dampak penggundulan hutan 

mengakibatkan tanah rawan tergerus 

air. Hal itu disebabkan karena . . . . 

a. Tidak ada saluran air 

b. Tidak ada irigasi 
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c. Tidak ada udara yang segar 

d. Tidak ada akar tanaman yang 

mengikat air 

12. Banjir mengakibatkan hal-hal sebagai 

berikut, kecuali . . . . 

a. Transportasi terganggu 

b. Udara menjadi panas 

c. Timbul penyakit 

d. Jalan-jalan tergenang air 

13. Dampak dari guguran tanah akibat 

longsor adalah . . . . 

a. Air tergenang  

b. Tanah menjadi subur 

c. Bangunan rumah rusak 

d. Tanah menjadi kering 

14. Perhatikan pernyataan berikut ini! 

1. Membuat terasering atau 

sengkedan 

2. Membuat villa di bukit 

3. Melakukan penebangan liar 

4. Melakukan reboisasi 

Dari pernyataan di atas, yang 

merupakan usaha untuk mencegah 

tanah longsor adalah . . . . 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 4 

c. 2 dan 3 

d. 2 dan 4 

15. Jika kita ikut berpartisipasi menjaga 

kelestarian pohon bakau di pantai, 

berarti kita ikut andil dalam upaya 

mencegah terjadinya abrasi karena . . . 

. 

a. Dapat tumbuh di tepi laut 

b. Dapat menyerap gelombang air laut 

c. Mempunyai akar penunjang yang 

kuat 

d. Daunnya rindang untuk menahan 

air laut 

16. Salah satu kalimat poster yang akan 

kamu buat untuk memperingatkan 

teman agar ikut menjaga lingkungan 

adalah . . . . 

a. Bersatu kita teguh 

b. Berbeda itu indah 

c. Lestarikanlah lingkungan kita 

d. Merokok dapat membunuhmu 

17. Hutan dapat menyerap dan menyimpan 

air dalam tanah ketika hujan. Hutan 

juga dapat menjaga keseimbangan 

alam supaya erosi, banjir dan tanah 

longsor tidak terjadi. Agar hutan tetap 

terjaga kelestariannya, maka 

penebangan hutan dilakukan dengan 

sistem  . . . . 

a. Terasering 

b. Serampangan 

c. Tumpang sari 

d. Tebang pilih 

18. Jika penebangan secara liar semakin 

marak dan tidak ada tindakan untuk 

mengatasinya, maka negara ini akan 

berpotensi terkena bencana . . . . 

a. Kebakaran 

b. Longsor 

c. Tsunami 

d. Abrasi 

19. Yang bukan merupakan upaya untuk 

mencegah tanah longsor adalah . . . . 

a. Reboisasi 

b. Terasering 

c. Penghijauan 

d. Penebangan hutan 

20. Berikut ini yang dapat mencegah 

longsor di daerah persawahan di 

daerah miring adalah . . . . 

a. Memberi pupuk 

b. Tidak membuang sampah 

sembarangan 

c. Membuat terasering 

d. Membuat daerah resapan air 
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B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Sebutkan jenis-jenis erosi menurut proses terjadinya! 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Di lereng perbukitan Bandung tumbuh subur tanaman teh. Tanah menjadi subur 

karena ada  lapisan  tanah  humus.  Di  lereng  perbukitan  Bogor  yang mengalami  

hujan  terus menerus tanaman  teh  yang  ditanam  oleh  petani  tidak  bisa  tumbuh  

dengan  subur. Mengapa hal itu dapat terjadi? 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3.  Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

Ada empat lereng yang berbentuk seperti gambar di atas.   

Lereng a merupakan lereng yang lurus.  

Lereng b dibuat teras-teras.  

Lereng c ditanami pepohonan.  

Lereng d dibuat teras-teras dan ditanami pepohonan.  

a.  Lereng manakah yang paling mudah mengalami longsor?  

b.  Lereng manakah yang paling tidak mudah mengalami longsor?  

Jelaskan alasanmu! 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Setujukah kamu  dengan  temanmu  yang  sering  membuang  sampah  di  sungai? 

Mengapa? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Apabila kamu adalah seorang kepala desa di daerah pantai, maka apa yang akan kamu 

lakukan untuk mengatasi dampak abrasi pantai yang terus terjadi? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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LAMPIRAN 4.1 

DAFTAR NILAI PRETES KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

NO. Kode Nilai NO. Kode Nilai  

1. E-01 45 1. K-01 70 

2. E-02 67,5 2. K-02 47,5 

3. E-03 57,5 3. K-03 70 

4. E-04 45 4. K-04 37,5 

5. E-05 50 5. K-05 50 

6 E-06 70 6 K-06 47,5 

7. E-07 67,5 7. K-07 62,5 

8. E-08 65 8. K-08 82,5 

9. E-09 62,5 9. K-09 65 

10. E-10 82,5 10. K-10 85 

11. E-11 77,5 11. K-11 70 

12. E-12 82,5 12. K-12 75 

13. E-13 70 13. K-13 82,5 

14. E-14 60 14. K-14 62,5 

15. E-15 70 15. K-15 50 

16. E-16 77,5 16. K-16 67,5 

17. E-17 55 17. K-17 82,5 

18. E-18 82,5 18. K-18 77,5 

19. E-19 50 19. K-19 67,5 

20. E-20 82,5 20. K-20 82,5 

21. E-21 80 21. K-21 67,5 

22. E-22 82,5 22. K-22 50 

23. E-23 77,5 23. K-23 70 

24. E-24 70 24. K-24 70 

25. E-25 82,5 25. K-25 50 

26. E-26 70 26. K-26 70 

27. E-27 70 27. K-27 55 

28. E-28 62,5 28. K-28 62,5 

29. E-29 75 29. K-29 70 

30. E-30 70 30. K-30 85 

31. E-31 82,5 31. K-31 67,5 

32. E-32 45 32. K-32 85 

33. E-33 62,5 33. K-33 82,5 

34. E-34 50 34. K-34 57,5 

35. E-35 52,5 35. K-35 60 

36. E-36 60 36. K-36 70 

37. E-37 52,5 37. K-37 70 

38. E-38 75 38. K-38 70 

39. E-39 67,5 39. K-39 47,5 

40. E-40 62,5 40. K-40 75 

41. E-41 60 41. K-41 72,5 

42. E-42 70 42. K-42 65 

43.   43. K-43 82,5 

44.   44. K-44 82,5 
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LAMPIRAN 4.2 

UJI NORMALITAS DATA AWAL (PRETES) KELAS EKSPERIMEN 

 

Hipotesis  

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

Rumus yang digunakan 

   ∑
       

 

  

 

   

 

Kriteria yang digunakan 

Ho diterima jika   
hitung <  

 tabel 

Pengujian Hipotesis 

Nilai maksimal = 82,5  Panjang  kelas  = 6,25 

Nilai minimal  = 45  Rata-rata  = 66,67 

Rentang  = 37,5  Standar deviasi = 11,69 

Banyak kelas  = 6  Jumlah siswa  = 42 

 

Kelas 

Interval 

Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas Kelas 

untuk Z 
Ei Oi 

       
 

  
 

45-51 44,5 -1,90 0,4713 0,0681 2,9964 6 3,0108 

52-58 51,5 -1,30 0,4032 0,1452 6,3888 4 0,8932 

59-65 58,5 -0,70 0,258 0,2182 9,6008 8 0,2669 

66-72 65,5 -0,10 0,0398 0,4041 17,7804 12 1,8792 

73-79 72,5 0,50 0,1915 0,1517 6,6748 4 1,0719 

80-86 79,5 1,10 0,3643 0,1728 7,6032 8 0,0207 

  86,5 1,70 0,4554         

    7,1427 

 

Untuk   = 5%, dengan dk = 6-3 diperoleh   
tabel = 7,81 

Karena   
hitung<  

tabel (7,14 <7,81), maka Ho diterima, artinya data tersebut 

berdistribusi normal. 
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LAMPIRAN 4.3 

UJI NORMALITAS DATA AWAL (PRETES) KELAS KONTROL 

Hipotesis  

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

Rumus yang digunakan 

   ∑
       

 

  

 

   

 

Kriteria yang digunakan 

Ho diterima jika   
hitung <  

 tabel 

Pengujian Hipotesis 

Nilai maksimal = 85  Panjang  kelas  = 7,916 

Nilai minimal  = 37,5  Rata-rata  = 67,55 

Rentang  = 47,5  Standar deviasi = 12,31 

Banyak kelas  = 6  Jumlah siswa  = 44 

 

Kelas 

Interval 

Batas 

Kelas 

Z 

untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

Kelas 

untuk Z 

Ei Oi 

       
 

  
 

37-45 36,5 -2,58 0,4951 0,0302 1,3288 1 0,0814 

46-54 45,5 -1,81 0,4649 0,1141 5,0204 7 0,7806 

55-63 54,5 -1,04 0,3508 0,2444 10,7536 6 2,1013 

64-72 63,5 -0,27 0,1064 0,5044 22,1936 16 1,7285 

73-81 72,5 0,50 0,1915 0,0851 3,7444 4 0,0174 

82-90 81,5 1,27 0,398 0,2065 9,086 10 0,0919 

  90,5 2,04 0,4793         

      4,8011 

 

Untuk   = 5%, dengan dk = 6-3 diperoleh   
tabel = 7,81 

Karena   
hitung<  

tabel (4,80 <7,81), maka Ho diterima, artinya data tersebut 

berdistribusi normal. 
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LAMPIRAN 4.4 

UJI HOMOGENITAS DATA AWAL (PRETES) 

 

Hipotesis  

Ho:µ1 = µ2 (varians kelas eksperimen sama dengan kelas kontrol) 

Ha:µ1≠  µ2 (varians kelas eksperimen tidak sama dengan kelas kontrol) 

Taraf Signifikansi 

Pengujian hipotesis dengan taraf signifikansi 5% 

Kriteria penerimaan Ho 

Ho diterima jika harga F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel (Fhitung≤ 

Ftabel) 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan 

  
                

                
 

  
        

        
 

    = 1,1082 

F tabel dilihat dengan dk pembilang = (44-1) dan dk penyebut = (42-1) sehingga 

didapat  

Ftabel = 1,6743 

Karena Fhitung≤ Ftabel(1,1082≤1,6743) maka Ho diterima, nilai pretes mempunyai 

varians yang sama (homogen). 
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LAMPIRAN 4.5 

DAFTAR NILAI POSTES KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

NO. Kode Nilai NO. Kode Nilai  

1. E-01 67,5 1. K-01 60 

2. E-02 75 2. K-02 50 

3. E-03 70 3. K-03 75 

4. E-04 67,5 4. K-04 52,5 

5. E-05 65 5. K-05 62,5 

6 E-06 82,5 6 K-06 80 

7. E-07 82,5 7. K-07 60 

8. E-08 90 8. K-08 87,5 

9. E-09 65 9. K-09 65 

10. E-10 90 10. K-10 85 

11. E-11 82,5 11. K-11 75 

12. E-12 87,5 12. K-12 75 

13. E-13 82,5 13. K-13 80 

14. E-14 75 14. K-14 70 

15. E-15 90 15. K-15 65 

16. E-16 82,5 16. K-16 65 

17. E-17 60 17. K-17 87,5 

18. E-18 92,5 18. K-18 85 

19. E-19 72,5 19. K-19 75 

20. E-20 97,5 20. K-20 65 

21. E-21 87,5 21. K-21 75 

22. E-22 92,5 22. K-22 57,5 

23. E-23 87,5 23. K-23 67,5 

24. E-24 87,5 24. K-24 75 

25. E-25 82,5 25. K-25 72,5 

26. E-26 82,5 26. K-26 80 

27. E-27 97,5 27. K-27 65 

28. E-28 72,5 28. K-28 70 

29. E-29 80 29. K-29 85 

30. E-30 77,5 30. K-30 82,5 

31. E-31 90 31. K-31 70 

32. E-32 60 32. K-32 75 

33. E-33 75 33. K-33 85 

34. E-34 70 34. K-34 82,5 

35. E-35 82,5 35. K-35 65 

36. E-36 70 36. K-36 57,5 

37. E-37 65 37. K-37 82,5 

38. E-38 92,5 38. K-38 72,5 

39. E-39 77,5 39. K-39 50 

40. E-40 77,5 40. K-40 85 

41. E-41 82,5 41. K-41 72,5 

42. E-42 90 42. K-42 72,5 

43.   43. K-43 75 

44.   44. K-44 82,5 
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LAMPIRAN 4.6 

UJI NORMALITAS DATA AKHIR (POSTES) KELAS EKSPERIMEN 

Hipotesis  

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan 

   ∑
       

 

  

 

   

 

Kriteria yang digunakan 

Ho diterima jika   
hitung <  

 tabel 

Pengujian Hipotesis 

Nilai maksimal = 97,5  Panjang  kelas  = 6,25 

Nilai minimal  = 60  Rata-rata  = 79,94 

Rentang  = 37,5  Standar deviasi = 10,068 

Banyak kelas  = 6  Jumlah siswa  = 42 

 

Kelas 

Interval 

Batas 

Kelas 

Z untuk batas 

kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas Kelas 

untuk Z 
Ei Oi 

       
 

  
 

60-66 60,5 -1,93 0,4744 0,0629 2,6418 5 2,1050 

67-73 66,5 -1,33 0,4115 0,1726 7,2492 7 0,0086 

74-80 73,5 -0,64 0,2389 0,211 8,862 7 0,3912 

81-87 80,5 0,06 0,0279 0,3102 13,0284 9 1,2456 

88-94 87,5 0,75 0,2823 0,2544 10,6848 12 0,1619 

95-101 94,5 1,45 0,4319 0,1496 6,2832 2 2,9198 

  101,5 2,14 0,4857 0,0538       

     6,8321 

 

Untuk   = 5%, dengan dk = 6-3 diperoleh   
tabel = 7,81 

Karena   
hitung<  

tabel (6,83 <7,81), maka Ho diterima, artinya data tersebut 

berdistribusi normal. 
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LAMPIRAN 4.7 

UJI NORMALITAS DATA AKHIR (POSTES) KELAS KONTROL 

 

Hipotesis  

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

Rumus yang digunakan 

   ∑
       

 

  

 

   

 

Kriteria yang digunakan 

Ho diterima jika   
hitung <  

 tabel 

Pengujian Hipotesis 

Nilai maksimal = 87,5  Panjang  kelas  = 6,25 

Nilai minimal  = 50  Rata-rata  = 72,21 

Rentang  = 37,5  Standar deviasi = 10,233 

Banyak kelas  = 6  Jumlah siswa  = 44 

Kelas 

Interval 

Batas 

Kelas 

Z untuk batas 

kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas Kelas 

untuk Z 
Ei Oi 

       
 

  
 

50-56 49,5 -2,22 0,4868 0,0486 2,1384 3 0,3471 

57-63 56,5 -1,54 0,4382 0,1359 5,9796 5 0,1605 

64-70 63,5 -0,85 0,3023 0,2348 10,3312 10 0,0106 

71-76 70,5 -0,17 0,0675 0,4318 18,9992 12 2,5785 

77-83 76,5 0,42 0,1628 0,0953 4,1932 7 1,8788 

84-90 83,5 1,10 0,3643 0,2015 8,866 7 0,3927 

  90,5 1,79 0,4633         

     5,3682 

 

Untuk   = 5%, dengan dk = 6-3 diperoleh   
tabel = 7,81 

Karena   
hitung<  

tabel (5,36 <7,81), maka Ho diterima, artinya data tersebut 

berdistribusi normal. 
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LAMPIRAN 4.8 

UJI HOMOGENITAS DATA AKHIR (POSTES) 

 

Hipotesis  

Ho:µ1 = µ2 (varians kelas eksperimen sama dengan kelas kontrol) 

Ha:µ1≠ µ2 (varians kelas eksperimen tidak sama dengan kelas kontrol) 

Taraf Signifikansi 

Pengujian hipotesis dengan taraf signifikansi 5% 

Kriteria penerimaan Ho 

Ho diterima jika harga F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel (Fhitung≤ 

Ftabel) 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan 

  
                

                
 

  
       

       
 

= 1,033 

F tabel dilihat dengan dk pembilang = (44-1) dan dk penyebut = (42-1) sehingga 

didapat  

Ftabel = 1,6743 

Karena Fhitung≤ Ftabel(1,033 ≤1,6743) maka Ho diterima, nilai postes mempunyai 

varians yang sama (homogen). 
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LAMPIRAN 4.9 

UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA (UJI HIPOTESIS) 

 

Hipotesis Statistik 

Ho:µ1 ≤ µ2 (hasil belajar kelas eksperimen lebih kecil atau sama dengan kelas 

kontrol) 

Ha:µ1> µ2 (hasil belajar kelas eksperimen lebih besar daripada kelas kontrol) 

Taraf Signifikansi 

Pengujian hipotesis dengan taraf signifikansi 5% dengan dk = n1 + n2 – 2 

Kriteria penerimaan Ho 

Ho diterima jika thitung   ttabel, untuk harga-harga lainnya Ho ditolak. 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan 

t = 
 ̅   ̅ 

√
 

  

 
 

 

  

 

dengan  

s
2 

= 
         

           
 

        
 

Kelas 
Rata-

rata ( ̅) 
Jumlah  ̅   ̅  

Standar 

deviasi (s) 
S

2 
t 

Eksperimen 

(1) 
79,94 42 

7,724 
10,068 

2,190 3,527 

Kontrol (2) 72,21 44 10,233 

 

Harga t(0,95)(84) = 1,66 

Karena thitung> ttabel (3,527>1,66), maka Ho ditolak, artinya hasil belajar kelas 

eksperimen lebih besar dari kelas kontrol. 
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LAMPIRAN 4.10 

UJI N-GAIN HASIL PRETES DAN POSTES 

KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

Kritreria pengujian 

Tinggi   : g > 0,7 atau dinyatakan dalam persen g > 70 

Sedang  : 0,3 < g < 0,7 atau dinyatakan dalam persen 30 < g < 70 

Rendah  : g < 0,3 atau dinyatakan dalam persen g < 30 

Pengujian gain < g > 

Kelas 
Nilai 

Pretes  Postes 

Eksperimen  66,67 79,94 

Kontrol  67,55 72,21 

 

Kelas kontrol 

    
                

           
 

    
      –      

         
 = 0,1438 (rendah) 

 

Kelas Eksperimen 

    
                

           
 

    
      –      

         
 = 0,3981 (sedang) 
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LAMPIRAN 4.11 

LEMBAR OBSERVASI MODEL PEMBELAJARAN  

INKUIRI TERBIMBING PADA PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam     

Hari/tanggal : 4 Mei 2016 

Kelas  :IV     

Pertemuan ke :1 

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat tahapan model pembelajaran inkuri terbimbing dan 

deskriptor keterampilan guru! 

2. Berikan tanda cek ( ) pada kolom yang tersedia! 

Kriteria penilaian 

a. Skor 4, jika semua deskriptor tampak 

b. Skor 3, jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

c. Skor 2, jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

d. Skor 1, jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

No. 

Tahapan 

Inkuiri 

Terbimbing 

Deskriptor 

 

Tanda 

Check 

( ) 

Jumlah 

Skor  

1. 

Orientasi  

(Menyajikan 

Masalah) 

Memberikan apersepsi yang dapat 

memancing siswa untuk bertanya 
 

3 

Memberikan permasalahan terkait 

dengan materi yang akan dipelajari 
  

Memberikan kesempatan siswa untuk 

mengajukan pertanyaan 
  

Membimbing siswa merumuskan 

masalah 
  

2. 
Merumuskan 

Hipotesis 

Mengelompokkan siswa menjadi 

beberapa kelompok 
  

4 

Membagikan Lembar Diskusi 

Kelompok (LDK) 
  

Memberi penjelasan tentang prosedur 

kerja LDK 
  

Memberi kesempatan siswa untuk 

berdiskusi menyusun hipotesis 
  



237 
 

 
 

3 
Malakukan 

Percobaan 

Memberikan kesempatan siswa untuk 

bertanya 
 

3 

Memberikan alat dan bahan percobaan   

Mengarahkan siswa melakukan 

percobaan 
  

Membimbing siswa melakukan 

percobaan 
  

4. 
Menguji 

hipotesis 

Membimbing siswa kembali ke kelas 
 

  

4 

Memberikan pengarahan untuk 

kegiatan diskusi 
  

Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mendiskusikan hasil percobaan 
  

Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menarik kesimpulan sementara 
  

5. 
Komunikasi 

Hasil 

Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mempresentasikan hasil 
  

3 

Meminta anggota kelompok lain untuk 

menanggapi hasil presentasi 
  

Memberikan tanggapan hasil diskusi   

Menyatukan berbagai macam pendapat 

siswa dari hasil presentasi 
 

6. 
Membuat 

Kesimpulan 

Mengkonfirmasi jawaban, pembahasan 

dan hasil diskusi siswa 
  

3 

Memberikan penjelasan materi 

pelajaran yang belum dipahami siswa 
 

Memberikan penjelasan  materi kepada 

seluruh siswa 
  

Membimbing siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran 
  

Jumlah skor 20 

 

 Keterlaksanaan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing = 
  

  
            

       Semarang, 4 Mei 2016 
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LEMBAR OBSERVASI MODEL PEMBELAJARAN  

INKUIRI TERBIMBING  

PADA PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam     

Hari/tanggal : 5 Mei 2016 

Kelas  : IV     

Pertemuan ke : 2 

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat tahapan model pembelajaran inkuri terbimbing dan 

deskriptor keterampilan guru! 

2. Berikan tanda cek ( ) pada kolom yang tersedia! 

Kriteria penilaian 

a. Skor 4, jika semua deskriptor tampak 

b. Skor 3, jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

c. Skor 2, jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

d. Skor 1, jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

No. 

Tahapan 

Inkuiri 

Terbimbing 

Deskriptor 

 

Tanda 

Check 

( ) 

Jumlah 

Skor  

1. 

Orientasi  

(Menyajikan 

Masalah) 

Memberikan apersepsi yang dapat 

memancing siswa untuk bertanya 
 

3 

Memberikan permasalahan terkait 

dengan materi yang akan dipelajari 
  

Memberikan kesempatan siswa untuk 

mengajukan pertanyaan 
  

Membimbing siswa merumuskan 

masalah 
  

2. 
Merumuskan 

Hipotesis 

Mengelompokkan siswa menjadi 

beberapa kelompok 
  

4 

Membagikan Lembar Diskusi 

Kelompok (LDK) 
  

Memberi penjelasan tentang prosedur 

kerja LDK 
  

Memberi kesempatan siswa untuk 

berdiskusi menyusun hipotesis 
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3 
Malakukan 

Percobaan 

Memberikan kesempatan siswa untuk 

bertanya 
 

3 

Memberikan alat dan bahan percobaan   

Mengarahkan siswa melakukan 

percobaan 
  

Membimbing siswa melakukan 

percobaan 
  

4. 
Menguji 

hipotesis 

Membimbing siswa kembali ke kelas 
 

  

4 

Memberikan pengarahan untuk 

kegiatan diskusi 
  

Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mendiskusikan hasil percobaan 
  

Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menarik kesimpulan sementara 
  

5. 
Komunikasi 

Hasil 

Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mempresentasikan hasil 
  

4 

Meminta anggota kelompok lain untuk 

menanggapi hasil presentasi 
  

Memberikan tanggapan hasil diskusi   

Menyatukan berbagai macam pendapat 

siswa dari hasil presentasi 
  

6. 
Membuat 

Kesimpulan 

Mengkonfirmasi jawaban, pembahasan 

dan hasil diskusi siswa 
  

3 

Memberikan penjelasan materi 

pelajaran yang belum dipahami siswa 
 

Memberikan penjelasan  materi kepada 

seluruh siswa 
  

Membimbing siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran 
  

Jumlah skor 21 

 

Keterlaksanaan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing = 
  

  
            

Semarang, 5 Mei 2016 
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LEMBAR OBSERVASI MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI 

TERBIMBING  

PADA PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam     

Hari/tanggal : 12 Mei 2016 

Kelas  : IV     

Pertemuan ke : 3 

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat tahapan model pembelajaran inkuri terbimbing dan 

deskriptor keterampilan guru! 

2. Berikan tanda cek ( ) pada kolom yang tersedia! 

Kriteria penilaian 

a. Skor 4, jika semua deskriptor tampak 

b. Skor 3, jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

c. Skor 2, jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

d. Skor 1, jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

No. 

Tahapan 

Inkuiri 

Terbimbing 

Deskriptor 

 

Tanda 

Check 

( ) 

Jumlah 

Skor  

1. 

Orientasi  

(Menyajikan 

Masalah) 

Memberikan apersepsi yang dapat 

memancing siswa untuk bertanya 
 

3 

Memberikan permasalahan terkait 

dengan materi yang akan dipelajari 
  

Memberikan kesempatan siswa untuk 

mengajukan pertanyaan 
  

Membimbing siswa merumuskan 

masalah 
  

2. 
Merumuskan 

Hipotesis 

Mengelompokkan siswa menjadi 

beberapa kelompok 
  

4 

Membagikan Lembar Diskusi 

Kelompok (LDK) 
  

Memberi penjelasan tentang prosedur 

kerja LDK 
  

Memberi kesempatan siswa untuk   
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berdiskusi menyusun hipotesis 

3 
Malakukan 

Percobaan 

Memberikan kesempatan siswa untuk 

bertanya 
  

4 

Memberikan alat dan bahan percobaan   

Mengarahkan siswa melakukan 

percobaan 
  

Membimbing siswa melakukan 

percobaan 
  

4. 
Menguji 

hipotesis 

Membimbing siswa kembali ke kelas 
 

  

4 

Memberikan pengarahan untuk 

kegiatan diskusi 
  

Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mendiskusikan hasil percobaan 
  

Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menarik kesimpulan sementara 
  

5. 
Komunikasi 

Hasil 

Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mempresentasikan hasil 
  

4 

Meminta anggota kelompok lain untuk 

menanggapi hasil presentasi 
  

Memberikan tanggapan hasil diskusi   

Menyatukan berbagai macam pendapat 

siswa dari hasil presentasi 
  

6. 
Membuat 

Kesimpulan 

Mengkonfirmasi jawaban, pembahasan 

dan hasil diskusi siswa 
  

3 

Memberikan penjelasan materi 

pelajaran yang belum dipahami siswa 
  

Memberikan penjelasan  materi kepada 

seluruh siswa 
  

Membimbing siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran 
 

Jumlah skor 22 

 

Keterlaksanaan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing = 
  

  
            

       Semarang, 12 Mei 2016 
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LEMBAR OBSERVASI MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI 

TERBIMBING  

PADA PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam     

Hari/tanggal : 13 Mei 2016 

Kelas  : IV     

Pertemuan ke : 4 

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat tahapan model pembelajaran inkuri terbimbing dan 

deskriptor keterampilan guru! 

2. Berikan tanda cek ( ) pada kolom yang tersedia! 

Kriteria penilaian 

a. Skor 4, jika semua deskriptor tampak 

b. Skor 3, jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

c. Skor 2, jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

d. Skor 1, jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

No. 

Tahapan 

Inkuiri 

Terbimbing 

Deskriptor 

 

Tanda 

Check 

( ) 

Jumlah 

Skor  

1. 

Orientasi  

(Menyajikan 

Masalah) 

Memberikan apersepsi yang dapat 

memancing siswa untuk bertanya 
 

3 

Memberikan permasalahan terkait 

dengan materi yang akan dipelajari 
  

Memberikan kesempatan siswa untuk 

mengajukan pertanyaan 
  

Membimbing siswa merumuskan 

masalah 
  

2. 
Merumuskan 

Hipotesis 

Mengelompokkan siswa menjadi 

beberapa kelompok 
  

4 

Membagikan Lembar Diskusi 

Kelompok (LDK) 
  

Memberi penjelasan tentang prosedur 

kerja LDK 
  

Memberi kesempatan siswa untuk   
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berdiskusi menyusun hipotesis 

3 
Malakukan 

Percobaan 

Memberikan kesempatan siswa untuk 

bertanya 
  

4 

Memberikan alat dan bahan percobaan   

Mengarahkan siswa melakukan 

percobaan 
  

Membimbing siswa melakukan 

percobaan 
  

4. 
Menguji 

hipotesis 

Membimbing siswa kembali ke kelas 
 

  

4 

Memberikan pengarahan untuk 

kegiatan diskusi 
  

Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mendiskusikan hasil percobaan 
  

Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menarik kesimpulan sementara 
  

5. 
Komunikasi 

Hasil 

Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mempresentasikan hasil 
  

4 

Meminta anggota kelompok lain untuk 

menanggapi hasil presentasi 
  

Memberikan tanggapan hasil diskusi   

Menyatukan berbagai macam pendapat 

siswa dari hasil presentasi 
  

6. 
Membuat 

Kesimpulan 

Mengkonfirmasi jawaban, pembahasan 

dan hasil diskusi siswa 
  

3 

Memberikan penjelasan materi 

pelajaran yang belum dipahami siswa 
  

Memberikan penjelasan  materi kepada 

seluruh siswa 
  

Membimbing siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran 
 

Jumlah skor 22 

 

Keterlaksanaan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing = 
  

  
            

       Semarang, 13 Mei 2016 
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LAMPIRAN 4.12 

CATATAN LAPANGAN 

 

 

Tanggal : 4 Mei 2016 

Waktu  : 07.00-08.10 

Tempat : SDN Langensari 02 

Kegiatan  : Pembelajaran IPA pertemuan 1 

Deskripsi : 

 Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam, berdo’a, 

pengondisian kelas dan presensi. Pada kegiatan awal guru melakukan tanya jawab 

mengenai erosi. Siswa menjawab pertanyaan dari guru. Guru menampung semua 

jawaban dari siswa. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Pada tahap eksplorasi, guru menyampaikan materi pengantar dengan 

bantuan media gambar. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai erosi, 

penyebab erosi, dampak erosi dan cara mencegah erosi dan mengajukan 

pertanyaan tentang pengaruh erosi. 

 Pada tahap elaborasi siswa dikelompokkan secara berpasangan dengan 

teman semeja. Guru memberikan Lembar Diskusi Kelompok kepada tiap-tiao 

kelompok, sebelumnya guru memberikan penjelasan tentang langkah kerja yang 

harus dilakukan dalam menjawab pertanyaan. Siswa berdiskusi dengan bimbingan 

guru. Setelah diskusi selesai, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 

diskusinya. Pada saat mempresentasikan hasil diskusi, kelompok lain 

memperhatikan. 

 Pada tahap konfirmasi, siswa lain memberikan tanggapan. Guru 

mengkomfirmasi jawaban dan pembahasan hasil diskusi yang kurang tepat. 

Selanjutnya guru memberikan penguatan materi yang telah dipelajari. Pada akhir 

kegiatan inti, guru memberikan reward kepada kelompok yang aktif. 

 Pada kegiatan akhir guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang belum dipahami, membimbing siswa untuk menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari. Siswa mengerjakan soal evaluasi. Guru mengakhiri 

kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

 

Tanggal : 5 Mei 2016 

Waktu  : 11.00-12.10 

Tempat : SDN Langensari 02 

Kegiatan  : Pembelajaran IPA pertemuan 2 

Deskripsi : 

 Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam. Pada kegiatan 

awal guru melakukan tanya jawab mengenai abrasi. Siswa menjawab pertanyaan 

dari guru. Guru menampung semua jawaban dari siswa. Kemudian guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Pada tahap eksplorasi, guru menyampaikan materi pengantar dengan 

bantuan media gambar. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai abrasi, 

penyebab abrasi, dampak abrasi dan cara mencegah abrasi dan mengajukan 

pertanyaan tentang pengaruh abrasi. 

 Pada tahap elaborasi siswa dikelompokkan secara berpasangan dengan 

teman semeja. Guru memberikan Lembar Diskusi Kelompok kepada tiap-tiao 

kelompok, sebelumnya guru memberikan penjelasan tentang langkah kerja yang 

harus dilakukan dalam menjawab pertanyaan. Siswa berdiskusi dengan bimbingan 

guru. Setelah diskusi selesai, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 

diskusinya. Pada saat mempresentasikan hasil diskusi, kelompok lain 

memperhatikan. 

 Pada tahap konfirmasi, siswa lain memberikan tanggapan. Guru 

mengkomfirmasi jawaban dan pembahasan hasil diskusi yang kurang tepat. 

Selanjutnya guru memberikan penguatan materi yang telah dipelajari. Pada akhir 

kegiatan inti, guru memberikan reward kepada kelompok yang aktif. 

 Pada kegiatan akhir guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang belum dipahami, membimbing siswa untuk menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari. Siswa mengerjakan soal evaluasi. Guru mengakhiri 

kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

 

Tanggal : 11 Mei 2016 

Waktu  : 07.00-08.10 

Tempat : SDN Langensari 02 

Kegiatan  : Pembelajaran IPA pertemuan 3 

Deskripsi : 

 Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam. Pada kegiatan 

awal guru melakukan tanya jawab mengenai banjir. Siswa menjawab pertanyaan 

dari guru. Guru menampung semua jawaban dari siswa. Kemudian guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Pada tahap eksplorasi, guru menyampaikan materi pengantar dengan 

bantuan media gambar. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai banjir, 

penyebab banjir, dampak banjir dan cara mencegah banjir dan mengajukan 

pertanyaan tentang pengaruh banjir. 

 Pada tahap elaborasi siswa dikelompokkan secara berpasangan dengan 

teman semeja. Guru memberikan Lembar Diskusi Kelompok kepada tiap-tiao 

kelompok, sebelumnya guru memberikan penjelasan tentang langkah kerja yang 

harus dilakukan dalam menjawab pertanyaan. Siswa berdiskusi dengan bimbingan 

guru. Setelah diskusi selesai, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 

diskusinya. Pada saat mempresentasikan hasil diskusi, kelompok lain 

memperhatikan. 

 Pada tahap konfirmasi, siswa lain memberikan tanggapan. Guru 

mengkomfirmasi jawaban dan pembahasan hasil diskusi yang kurang tepat. 

Selanjutnya guru memberikan penguatan materi yang telah dipelajari. Pada akhir 

kegiatan inti, guru memberikan reward kepada kelompok yang aktif. 

 Pada kegiatan akhir guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang belum dipahami, membimbing siswa untuk menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari. Siswa mengerjakan soal evaluasi. Guru mengakhiri 

kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

 

Tanggal : 12 Mei 2016 

Waktu  : 11.00-12.10 

Tempat : SDN Langensari 02 

Kegiatan  : Pembelajaran IPA pertemuan 4 

Deskripsi : 

 Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam. Pada kegiatan 

awal guru melakukan tanya jawab mengenai longsor. Siswa menjawab pertanyaan 

dari guru. Guru menampung semua jawaban dari siswa. Kemudian guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Pada tahap eksplorasi, guru menyampaikan materi pengantar dengan 

bantuan media gambar. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai longsor, 

penyebab longsor, dampak longsor dan cara mencegah longsor dan mengajukan 

pertanyaan tentang pengaruh longsor. 

 Pada tahap elaborasi siswa dikelompokkan secara berpasangan dengan 

teman semeja. Guru memberikan Lembar Diskusi Kelompok kepada tiap-tiao 

kelompok, sebelumnya guru memberikan penjelasan tentang langkah kerja yang 

harus dilakukan dalam menjawab pertanyaan. Siswa berdiskusi dengan bimbingan 

guru. Setelah diskusi selesai, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 

diskusinya. Pada saat mempresentasikan hasil diskusi, kelompok lain 

memperhatikan. 

 Pada tahap konfirmasi, siswa lain memberikan tanggapan. Guru 

mengkomfirmasi jawaban dan pembahasan hasil diskusi yang kurang tepat. 

Selanjutnya guru memberikan penguatan materi yang telah dipelajari. Pada akhir 

kegiatan inti, guru memberikan reward kepada kelompok yang aktif. 

 Pada kegiatan akhir guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang belum dipahami, membimbing siswa untuk menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari. Siswa mengerjakan soal evaluasi. Guru mengakhiri 

kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

 

Tanggal : 4 Mei 2016 

Waktu  : 09.00-10.10 

 Tempat : SDN Langensari 03 

Kegiatan  : Pembelajaran IPA pertemuan 1 

Deskripsi : 

 Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam. Pada kegiatan 

awal guru melakukan tanya jawab mengenai erosi. Siswa menjawab pertanyaan 

dari guru. Guru menampung semua jawaban dari siswa. Kemudian guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan alur pembelajaran 

dengan Model Pembelajaran Inkuiri terbimbing. 

 Pada tahap eksplorasi, guru menyampaikan materi pengantar dengan 

bantuan media gambar. Siswa mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 

gambar. Guru membimbing siswa merumuskan masalah tentang pengaruh erosi 

terhadap daratan (orientasi). 

 Pada tahap elaborasi siswa dikelompokkanm menjadi 8 kelompok yang 

terdiri dari 5-6 siswa. Setiap kelompok terdiri dari siswa yang heterogen.  Guru 

memberikan Lembar Diskusi Kelompok kepada tiap-tiap kelompok, sebelumnya 

guru memberikan penjelasan tentang langkah kerja yang harus dilakukan dalam 

menjawab pertanyaan. Siswa mendiskusikan hipotesis tentang pengaruh erosi 

terhadap daratan(merumuskan hipotesis). Setelah selesai mendiskusikan 

hipotesis, siswa keluar berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, siswa 

mengambil alat dan bahan untuk percobaan erosi. Setiap kelompok bekerja untuk 

melakukan percobaan tentang pengaruh erosi terhadap perubahan daratan dengan 

bimbingan guru. Siswa mengamati perubahan yang terjadi pada percobaan yang 

sedang dilakukan (melakukan percobaan). Setelah percobaan selesai, siswa 

masuk ke dalam kelas dan duduk sesuai dengan kelompoknya untuk 

mendiskusikan hasil analisis data percobaan (menguji hipotesis). Perwakilan 

kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Pada saat mempresentasikan hasil 

diskusi, kelompok lain memperhatikan (komunikasi hasil). 

 Pada tahap konfirmasi, siswa lain memberikan tanggapan. Guru 

mengkomfirmasi jawaban dan pembahasan hasil diskusi yang kurang tepat. 

Selanjutnya guru memberikan penguatan materi yang telah dipelajari.Pada 

kegiatan akhir guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya mengenai materi 

yang belum dipahami, membimbing siswa untuk menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari (membuat kesimpulan). Siswa mengerjakan soal evaluasi. Guru 

mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

 

Tanggal : 5 Mei 2016 

Waktu  : 07.00-08.10 

 Tempat : SDN Langensari 03 

Kegiatan  : Pembelajaran IPA pertemuan 2 

Deskripsi : 

 Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam. Pada kegiatan 

awal guru melakukan tanya jawab mengenai abrasi. Siswa menjawab pertanyaan 

dari guru. Guru menampung semua jawaban dari siswa. Kemudian guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan alur pembelajaran 

dengan Model pembelajaran inkuiri terbimbing. 

 Pada tahap eksplorasi, guru menyampaikan materi pengantar dengan 

bantuan media gambar. Siswa mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 

gambar. Guru membimbing siswa merumuskan masalah tentang pengaruh abrasi 

terhadap daratan (orientasi). 

 Pada tahap elaborasi siswa dikelompokkanm menjadi 8 kelompok yang 

terdiri dari 5-6 siswa. Setiap kelompok terdiri dari siswa yang heterogen.  Guru 

memberikan Lembar Diskusi Kelompok kepada tiap-tiap kelompok, sebelumnya 

guru memberikan penjelasan tentang langkah kerja yang harus dilakukan dalam 

menjawab pertanyaan. Siswa mendiskusikan hipotesis tentang pengaruh abrasi 

terhadap daratan (merumuskan hipotesis). Setelah selesai mendiskusikan 

hipotesis, siswa keluar berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, siswa 

mengambil alat dan bahan untuk percobaan abrasi. Setiap kelompok bekerja untuk 

melakukan percobaan tentang pengaruh abrasi terhadap perubahan daratan dengan 

bimbingan guru. Siswa mengamati perubahan yang terjadi pada percobaan yang 

sedang dilakukan (melakukan percobaan). Setelah percobaan selesai, siswa 

masuk ke dalam kelas dan duduk sesuai dengan kelompoknya untuk 

mendiskusikan hasil analisis data percobaan (menguji hipotesis). Perwakilan 

kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Pada saat mempresentasikan hasil 

diskusi, kelompok lain memperhatikan (komunikasi hasil). 

 Pada tahap konfirmasi, siswa lain memberikan tanggapan. Guru 

mengkomfirmasi jawaban dan pembahasan hasil diskusi yang kurang tepat. 

Selanjutnya guru memberikan penguatan materi yang telah dipelajari. Pada 

kegiatan akhir guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya mengenai materi 

yang belum dipahami, membimbing siswa untuk menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari (membuat kesimpulan). Siswa mengerjakan soal evaluasi. Guru 

mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

 

Tanggal :11 Mei 2016 

Waktu  : 09.00-10.10 

 Tempat : SDN Langensari 03 

Kegiatan  : Pembelajaran IPA pertemuan 3 

Deskripsi : 

 Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam. Pada kegiatan 

awal guru melakukan tanya jawab mengenai banjir. Siswa menjawab pertanyaan 

dari guru. Guru menampung semua jawaban dari siswa. Kemudian guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan alur pembelajaran 

dengan Model pembelajaran inkuiri terbimbing. 

 Pada tahap eksplorasi, guru menyampaikan materi pengantar dengan 

bantuan media gambar. Siswa mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 

gambar. Guru membimbing siswa merumuskan masalah tentang pengaruh banjir 

terhadap daratan (orientasi). 

 Pada tahap elaborasi siswa dikelompokkanm menjadi 8 kelompok yang 

terdiri dari 5-6 siswa. Setiap kelompok terdiri dari siswa yang heterogen.  Guru 

memberikan Lembar Diskusi Kelompok kepada tiap-tiap kelompok, sebelumnya 

guru memberikan penjelasan tentang langkah kerja yang harus dilakukan dalam 

menjawab pertanyaan. Siswa mendiskusikan hipotesis tentang pengaruh banjir 

terhadap daratan (merumuskan hipotesis). Setelah selesai mendiskusikan 

hipotesis, siswa keluar berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, siswa 

mengambil alat dan bahan untuk percobaan banjir. Setiap kelompok bekerja untuk 

melakukan percobaan tentang pengaruh banjir terhadap perubahan daratan dengan 

bimbingan guru. Siswa mengamati perubahan yang terjadi pada percobaan yang 

sedang dilakukan (melakukan percobaan). Setelah percobaan selesai, siswa 

masuk ke dalam kelas dan duduk sesuai dengan kelompoknya untuk 

mendiskusikan hasil analisis data percobaan (menguji hipotesis). Perwakilan 

kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Pada saat mempresentasikan hasil 

diskusi, kelompok lain memperhatikan (komunikasi hasil). 

 Pada tahap konfirmasi, siswa lain memberikan tanggapan. Guru 

mengkomfirmasi jawaban dan pembahasan hasil diskusi yang kurang tepat. 

Selanjutnya guru memberikan penguatan materi yang telah dipelajari. Pada 

kegiatan akhir guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya mengenai materi 

yang belum dipahami, membimbing siswa untuk menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari (membuat kesimpulan). Siswa mengerjakan soal evaluasi. Guru 

mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

 

Tanggal : 12 Mei 2016 

Waktu  : 07.00-08.10 

 Tempat : SDN Langensari 03 

Kegiatan  : Pembelajaran IPA pertemuan 4 

Deskripsi : 

 Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam. Pada kegiatan 

awal guru melakukan tanya jawab mengenai longsor. Siswa menjawab pertanyaan 

dari guru. Guru menampung semua jawaban dari siswa. Kemudian guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan alur pembelajaran 

dengan Model pembelajaran inkuiri terbimbing. 

 Pada tahap eksplorasi, guru menyampaikan materi pengantar dengan 

bantuan media gambar. Siswa mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 

gambar. Guru membimbing siswa merumuskan masalah tentang pengaruh longsor 

terhadap daratan (orientasi). 

 Pada tahap elaborasi siswa dikelompokkanm menjadi 8 kelompok yang 

terdiri dari 5-6 siswa. Setiap kelompok terdiri dari siswa yang heterogen.  Guru 

memberikan Lembar Diskusi Kelompok kepada tiap-tiap kelompok, sebelumnya 

guru memberikan penjelasan tentang langkah kerja yang harus dilakukan dalam 

menjawab pertanyaan. Siswa mendiskusikan hipotesis tentang pengaruh longsor 

terhadap daratan (merumuskan hipotesis). Setelah selesai mendiskusikan 

hipotesis, siswa keluar berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, siswa 

mengambil alat dan bahan untuk percobaan longsor. Setiap kelompok bekerja 

untuk melakukan percobaan tentang pengaruh longsor terhadap perubahan daratan 

dengan bimbingan guru. Siswa mengamati perubahan yang terjadi pada percobaan 

yang sedang dilakukan (melakukan percobaan). Setelah percobaan selesai, siswa 

masuk ke dalam kelas dan duduk sesuai dengan kelompoknya untuk 

mendiskusikan hasil analisis data percobaan (menguji hipotesis). Perwakilan 

kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Pada saat mempresentasikan hasil 

diskusi, kelompok lain memperhatikan (komunikasi hasil). 

 Pada tahap konfirmasi, siswa lain memberikan tanggapan. Guru 

mengkomfirmasi jawaban dan pembahasan hasil diskusi yang kurang tepat. 

Selanjutnya guru memberikan penguatan materi yang telah dipelajari. Pada 

kegiatan akhir guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya mengenai materi 

yang belum dipahami, membimbing siswa untuk menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari (membuat kesimpulan). Siswa mengerjakan soal evaluasi. Guru 

mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. 
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LAMPIRAN 1 

HASIL PEKERJAAN SISWA KELAS KONTROL 

 

HASIL PRETES 
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HASIL LKS 
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HASIL SOAL EVALUASI 
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HASIL POSTES 
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LAMPIRAN 2 

HASIL PEKERJAAN SISWA KELAS EKSPERIMEN 

 

HASIL PRETES 
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HASIL LKS 
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HASIL SOAL EVALUASI 
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HASIL POSTES 
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LAMPIRAN 3 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KELAS KONTROL 

 

   Guru menjelaskan dengan media gambar  

 

 

    Siswa berdiskusi dengan teman semeja  

 

 

Siswa mengerjakan soal evaluasi  
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PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN 

 

1. Orientasi 

 

2. Merumuskan masalah 

 

3. Melakukan percobaan 

 

 

 

 

4. Menguji hipotesis 

 

5. Komunikasi hasil 

 

6. Membuat kesimpulan 
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LAMPIRAN 4 

SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
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