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ABSTRAK 

Kunthi Kusumaningrum, Tities, 2016. Keefektifan Model pembelajaran 

Cooperative Script Terhadap Hasil Belajar IPA Materi Sumber Daya 

Alam.Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Desi Wulandari, 

S.Pd., M.Pd. dan Dr. Sri Sulistyorini, M.Pd. 

 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

wajib terdapat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran Cooperative Script 

dalam pembelajaran IPA materi Sumber Daya Alam (SDA) pada peserta didik 

kelas IV SD di gugus Larasati Kota Semarang. 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu Quasi Experimental Design 

menggunakan bentuk Nonequivalent Control Group. Populasi pada penelitian ini 

adalah siswa kelas IV SD di Gugus Larasari, Kecamatan Gunungpati, Kota 

Semarang. Sedangkan sampel pada penelitian ini berjumlah 54 siswa. Sampel 

merupakan siswa dari SD Plalangan 04 sebagai kelas eksperimen, dan SD 

Plalangan 01 digunakan sebagai kelas kontrol. Teknik sampling pada penelitian 

ini adalah adalah sampling cluster. 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 yaitu uji-t. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Cooperative Script efektif 

digunakan pada mata pelajaran IPA materi sumber daya alam. Rata-rata nilai 

posttest kelas eksperimen lebih besar dibandingkan kelas kontrol. Mean posttest 

kelompok eksperimen sebesar 86.50 dan mean posttest kelas kontrol sebesar 

66.89. Hasil uji-t menunjukkan nilai thitung (9.676) > ttabel (2.0066) berarti bahwa 

hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Cooperative Script lebih 

efektif digunakan pada mata pelajaran IPA materi Sumber Daya Alam 

dibandingkan model konvensional. 

Saran yang dapat peneliti sampaikan kepada guru ketika melaksanakan 

pembelajaran dengan model Cooperative Script adalah, guru hendaknya 

membimbing siswa untuk membuat rangkuman dan mengemukakan pendapatnya, 

serta guru harus aktif dalam memberikan motivasi kepada siswa. 

 

Kata kunci :Cooperative Script, Hasil Belajar, IPA, Keefektifan, Sumber Daya 

Alamkum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menguraikan bahwa  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

 

Dari uraian pendidikan tersebut maka setiap warga negara berhak 

mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan dirinya guna menjadikan dirinya 

bermanfaat bagi dirinya sendiri, orang lain, bangsa dan negara. 

Pendidikan tersebut dapat diperoleh melalui jenjang pendidikan dasar yaitu 

Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), seperti program 

yang dicanangkan pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun. Dalam 

pelaksanaannya, pendidikan tidak terlepas dari adanya kurikulum sebagai acuan 

untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien guna mencapai hasil 

belajar yang optimal. Kurikulum pendidikan meliputi beberapa mata pelajaran 

yang diatur dalam kurikulum nasional yang termuat dalam Undang Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Kurikulum di sekolah dasar diatur dalam pasal 37 yang menyatakan bahwa:  

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: (1) 

Pendidikan Agama, (2) Pendidikan Kewarganegaraan, (3) Bahasa, (4) 

Matematika, (5) Ilmu Pengetahuan Alam, (6) Ilmu Pengetahuan Sosial, 
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(7) Seni dan Budaya, (8) Pendidikan Jasamani dan Olahraga, (9) 

Keterampilan/Kejujuran, dan (10) Muatan Lokal. 

 

Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional menjelaskan bahwa Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib terdapat dalam kurikulum 

pendidikan dasar dan menengah. Ilmu pengetahuan alam berhubungan dengan 

gejala gejala alam yang memiliki peranan sangat penting guna memberikan 

pemahaman mengenai sifat-sifat dari gejala-gejala alam, serta makhluk hidup dan 

proses kehidupannya.  

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (BSNP, 2006) 

menyatakan bahwa: 

Pembelajaran IPA bertujuan agar siswa memiliki kemampuan 

sebagai berikut: (1) memperoleh keyakinan terhadap kebesaran 

Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan dan 

keteraturan alam ciptaan-Nya, (2) mengembangkan pengetahuan 

dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, (3) mengembangkan rasa 

ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya hubungan 

yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat, (4) mengembangkan keterampilan proses untuk 

menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat 

keputusan, (5) meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam 

memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam, (6) 

meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan, dan (7) 

memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA 

sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

 

IPA merupakan kegiatan mencari tahu tentang alam secara sistematis, 

sehingga pembelajaran IPA bukan hanya sebagai proses pemindahan informasi.  

Namun dalam pembelajarannya mata pelajaran tersebut diharapkan dapat 

memberikan pengalaman langsung pada siswa, sehingga pembelajaran menjadi 
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lebih bermakna. Selain itu dengan mengaitkan pembelajaran dengan fenomena 

yang terjadi dilingkungan, pembelajaran IPA diharapkan dapat mengajak siswa 

dapat belajar untuk berfikir secara kritis sehingga dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungan. 

Berdasarkan data hasil PISA (Program for International Assessment of Student ) 

tahun 2012 menunjukkan bahwa dari 65 negara yang disurvei untuk bidang IPA, 

Indonesia menempati peringkat ke-64. Ada tiga aspek yang diteliti PISA, yakni 

kemampuan membaca, matematika, dan sains, berikut hasil survey PISA tahun 

2009; Reading (57), Matematika (61) dan Sains (60). Selain itu, hasil survei 

Trends International Mathematics and Sciences Study (TIMSS) tahun 2011 

menunjukkan bahwa untuk bidang IPA, Indonesia dengan skor rata-rata 406 

berada di peringkat ke-40 dari 42 negara. Dari hasil penelitian PISA dan TIMSS 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran di Indonesia belum maksimal. 

Menurut Carin (dalam Yuliariatiningsih dan Irianto 2008: 6) menyebutkan 

bahwa pengajaran IPA di SD seharusnya dengan menanamkan kedalam diri siswa 

keingintahuan akan alam sekitar. Salah satu diantaranya adalah menanamkan 

dalam diri siswa rasa ingin tahu terhadap alam sekitar, serta memahami pejelasan-

penjelasan ilmiah tentang fenomena alam.  Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan 

pendidikan IPA yaitu  IPA harus mampu memberikan pengetahuan kepada siswa 

mengenai alam sekitar dan bagaimana manusia dapat bersikap terhadap alam.  

IPA hendaknya memberikan pengalaman langsung kepada siswa, sehingga 

siswa dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. 

Penggunaan model dan model pembelajaran yang tepat merupakan salah satu cara 
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yang dapat ditempuh dalam upaya pencapaian tujuan mata pelajaran IPA. Namun 

pada kenyataannya, pembelajaran di sekolah belum menggunakan model dan 

model pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman langsung. 

Keadaan yang demikian juga terjadi di gugus Larasati, Kecamatan 

Gunungpati. Berdasarkan hasil observasi kelas IV SD di gugus Larasati yang 

dilakukan pada 15-19 Januari 2016, diperoleh hasil bahwa selama ini 

pembelajaran bersifat teacher centered atau pembelajaran terpusat pada guru. 

Guru masih menggunakan model konvensional yang didominasi ceramah, tanya 

jawab dan latihan soal. Penggunaan model ceramah mengakibatkan suasana kelas 

menjadi tidak kondusif, karena pembelajaran tidak dikaitkan dengan kehidupan 

sehari-hari. Sehingga pembelajaran terkesan membosankan. Hal tersebut 

berpengaruh pada menurunnya konsentrasi siswa ketika proses belajar mengajar.  

Model pembelajaran diskusi diterapkan guru sebagai upaya untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Namun, pada kenyataannya siswa belum 

memiliki tanggung jawab pada kelompok. Hasil diskusi merupakan olah pikir dari 

siswa tertentu saja. Selain itu, rendahnya minat baca siswa juga merupakan 

pemicu siswa untuk tidak menggali informasi mengenai materi yang dipelajari 

dengan membaca buku pegangan siswa. 

Hal ini mengakibatkan rata rata nilai siswa gugus Larasati belum maksimal, 

terbukti dari data hasil belajar siswa, untuk SDN Pakintelan 01 dari 24 siswa, 

terdapat 11 siswa (46%) tidak tuntas hasil belajarnya, dan 13 siswa (54%) sudah 

tuntas. Disamping ada 46% siswa yang belum memenuhi Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM), rata-rata kelas juga belum maksimal, yakni 70.16. 
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Berdasarkan masalah-masalah tersebut peneliti melaksanakan penelitian 

eksperimen untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran Cooperative Script 

terhadap hasil belajar IPA di SD. Model pembelajaran Cooperative Script bersifat 

student centered sehingga siswa diajak untuk aktif dalam pembelajaran. 

Sedangkan guru berperan sebagai fasilitator, motivator dan evaluator dalam 

pembelajaran.  

Menurut Lambiotte, dkk (dalam Huda 2014: 213) Cooperative Script 

adalah salah satu strategi pembelajaran yang mengajak siswa bekerja secara 

berpasangan dan bergantian secara lisan dalam mengikhtisarkan bagian bagian 

materi yang sudah dipelajari. Strategi ini ditujukan untuk membantu siswa 

berpikir secara sistematis dan berkonsentrasi pad materi pelajaran. Siswa juga 

dilatih untuk saling bekerja sama satu sama lain. 

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang sudah dilakukan 

terhadap model cooperative script. Penelitian tersebut adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Darmania (2013) yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran 

Cooperative Script terhadap Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Siswa kelas V”. 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan model 

Cooperative script tehadap hasil belajar siswa pada pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial kelas V Sekolah Dasar Negeri 15 Pontianak Selatan. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh K. D Asriyani dengan judul “Pengaruh 

Model Pembelajaran Kooperatif Script Berbantuan Peta Pikiran terhadap Hasil 

Belajar IPA Siswa Kelas IV SD Negeri Busungbiu”. Hasil belajar IPA siswa yang 

dibelajarkan dengan model pembelajaran kooperatif script berbantuan peta pikiran 
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berada pada tingkat kategori sangat tinggi (diatas rata-rata sebesar 31,56), 

sedangkan hasil belajar IPA siswa setelah mengikuti pembelajaran yang 

dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional berada pada tingkat kategori 

sedang (diatas rata-rata sebesar 22,97). Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan 

judul “Keefektifan model Cooperative Script terhadap hasil belajar IPA materi 

Sumber Daya Alam pada Siswa kelas IV SD gugus Larasati Kota Semarang”. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka secara umum rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1.2.1 Apakah pembelajaran IPA materi Sumber Daya Alam (SDA) dengan 

menggunakan model pembelajaran Cooperative Script lebih efektif dari 

pembelajaran IPA materi Sumber Daya Alam (SDA) dengan model 

konvensional?  

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka secara umum tujuan penelitian ini 

yaitu: 

1.3.1 Untuk mengkaji keefektifan model pembelajaran Cooperative Script dalam 

pembelajaran IPA materi Sumber Daya Alam (SDA) pada siswa kelas IV 

SD di gugus Larasati Kota Semarang. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.1.1 Memberikan informasi kepada guru di sekolah penelitian, bahwa 

penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran. 

1.4.1.2 Memberikan sumbangan penelitian dalam bidang pendidikan yang 

berkaitan dengan masalah proses pembelajaran. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Siswa 

Meningkatkan kemandirian siswa dalam proses pembelajaran. 

Meningkatkan interaksi antar siswa. Melatih rasa tanggung jawab siswa. Melatih 

kepercayaan diri siswa karena siswa mengutarakan hasil ringkasannya didepan 

teman diskusinya. Meningkatkan minat baca siswa karena siswa dituntut untuk 

membaca naskah yang diberikan guru. 

1.4.2.2 Guru 

Sebagai bahan perbaikan dalam pembelajaran IPA di kelas menggunakan 

model-model pembelajaran inovatif, khususnya pembelajaran menggunakan 

model cooperative script. Sebagai alternative untuk menciptakan suasana belajar 

yang aktif dan partisipatif karena siswa aktif dalam pembelajaran. Memberikan 

pengetahuan pada guru mengenai penggunaan model cooperative script pada 

pembelajaran IPA. 
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1.4.2.3 Sekolah / Lembaga Pendidikan 

Dapat menjadi bahan kepustakaan tentang pelaksanaan pembelajaran 

dengan menggunakan model cooperative script. Dapat dijadikan tolok ukur 

pengambilan kebijakan untuk memperbaiki proses pembelajaran di sekolah agar 

tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 
2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar adalah proses mereaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar 

individu. Belajar adalah proses yang diarahkan kepada tujuan, proses berbuat 

melalui berbagai pegalaman. Belajar adalah proses melihat, mengamati, dan 

memahami sesuatu (Sudjana, 2013: 28). 

Menurut Gagne, (dalam Susanto, 2013: 1) belajar didefinisikan sebagai 

suatu proses dimana organisme berubah perilakunya sebagai akibat penglaman. 

Sedangkan menurut W.S Wingkel (dalam Susanto, 2013: 4) belajar adalah 

aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi akif antara seseorang dengan 

lingkungan dan menghasilkan beberapa perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

pemahamandan keterampilan, dan nilai yang bersifat relatif konstan dan berbekas. 

Menurut Slavin dalam Rifa‟i dan Anni (2012: 66) belajar merupakan perubahan 

individu yang disebabkan oleh pengalaman. 

Berdasarkan pengertian belajar menurut para ahli tersebut dapat 

disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses yang menyebabkan seorang 

individu mengalami perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksinya 

dengan lingkungan. 
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2.1.1.2 Teori Belajar Konstruktivisme 

Menurut pandangan teori konstruktivistik (dalam Rifa‟I dan Anni, 2012: 

114), belajar berarti mengkonstruksi makna atas informasi dan masukan-masukan 

yang masuk ke dalam otak. Secara filosofis, belajar menurut teori kontruktivisme 

(dalam Baharuddin dan Esa, 2015: 164) adalah membangun pengetahuan sedikit 

demi sedikit, yang kemudian hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. 

Teori yang mendukung model pembelajaran Cooperative Script adalah 

teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme menyatakan bahwa siswa 

harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, 

mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila 

aturan-aturan itu tidak lagi sesuai (Trianto, 2007:13). 

Rifa‟i dan Anni (2012: 114) Teori belajar konstruktivisme memfokuskan 

pada siswa mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan 

lingkungannya. Berdasarkan pemikiran tersebut, teori belajar konstruktivisme 

menetapkan empat asumsi tentang belajar, yakni: 

a. Pengetahuan secara fisik dikosntruksikan oleh siswa yang terlibat dalam 

belajar aktif. 

b. Pengetahuan secara simbolik dikonstruksikan oleh siswa yang membuat 

representasi atas kegiatannya sendiri. 

c. Pengetahuan secara sosial dikonstruksikan oleh siswa yang menyampaikan 

maknanya pada orang lain. 
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d. Pengetahuan secara teoritik dikonstruksikan oleh siswa yang mencoba 

menjelaskan obyek yang benar benar tidak dipahaminya. 

Model pembelajaran CS memiliki sintaks yang sesuai dengan asumsi pada 

teori belajar konstrukstivisme.Siswa mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri 

dengan mambaca dan merangkum teks materi yang diberikan oleh guru.Selain itu 

pembelajaran juga dikaitkan pada kehidupan sehari-hari sehingga siswa mampu 

membangun sendiri pemahamannya terhadap pengetahuan baru berdasarkan 

pengalamannya. 

2.1.1.3 Prinsip Belajar 

Suprijono (2012:4) mengemukakan beberapa prinsip dari belajar, 

diantaranya adalah: (a) perubahan perilaku; (b) Belajar sebagai proses; (c) belajar 

merupakan bentuk dari pengalaman. 

Pertama, belajar adalah perubahan perilaku memiliki ciri ciri sebagai 

berikut; mengalami perubahan yang disadari, berkesinambungan, positif, 

bermanfaat, merupakan usaha yang dilakukan secara sadar, memiliki tujuan yang 

terarah, serta mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan. 

Kedua, belajar merupakan proses. Proses belajar terjadi karena didorong 

oleh kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Belajar merupakan proses 

sistematik yang dinamis, konstruktif dan organik. Belajar merupakan kesatuan 

fungsional dari berbagai komponen belajar. 

Ketiga, belajar merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada dasarnya 

adalah hasil dari interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. William 

Burton mengemukakan bahwa „A good learning situation consist of rich and 
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varied series of learning experiences unified around a vigurous purpose and 

carried on in interaction with a rich varied and propocative environtment.‟ 

Rifa‟i dan Anni (2012: 91) memaparkan bahwa prinsip belajar adalah 

sebagai berikut: 

a. Penguatan (reinforcement) 

Skinner berpendapat bahwa perilaku akan berubah sesuai dengan 

konsekuensi yang didapatkan. Konsekuensi yang menyenangkan akan 

memperkuat perilaku, konsuekuensi jenis ini disebut dengan penguatan 

(reinforcement). Sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan akan 

memperlemah perilaku, disebut sebagai hukuman. 

Penguatan dibagi menjadi dua, penguatan positif dan penguatan negatif. 

Penguatan positif adalah sesuatu yang apabila diperoleh dapat meningkatkan 

probabilitas respons. Sedangkan penguatan negatif adalah sesuatu yang apabila 

ditiadakan akan meningkatkan probabilitas respons. 

b. Hukuman (Punishment) 

Hukuman merupakan konsekuensi yang memperlemah perilaku. Pada 

dasarnya hukuman hanya melatih seseorang untuk berbuat apa yang tidak boleh 

dilakukan, dan tidak melatih seseorang tentang apa yang boleh dilakukan. 

Hukuman dapat menyebabkan seseorang mengaitkan dengan orang yang 

menghukum, bukan dengan perilakunya. Skinner berpendapat bahwa hukuman 

tidak efektif digunakan untuk membelajarkan sesuatu pada anak. 
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c. Kesegeraan pemberian penguatan 

Penguatan yang dilakukan dengan segera setelah perilaku muncul, akan 

menimbulkan efek terhadap perilaku yang jauh lebih baik dibandingkan dengan 

pemberian penguatan yang diulur-ulur. 

d. Jadwal pemberian penguatan 

Penguatan dapat diberikan secara terus menerus atau berantara. Penguatan 

yang dilakukan secara terus menerus merupakan tindakan yang dilakukan 

seseorang dengan memberikan respon pada setiap perilaku yang terjadi. 

Sedangkan, pemberian respon pada hal-hal tertentu merupakan penguatan 

berantara. Pemberian respon berantara dapat didasarkan pada jarak waktu 

pemberian penguatan. Jadwal pemberian penguatan memiliki efek terhadap 

kecepatan respon, jumlah respon yang dibuat setelah pemberian penguatan. 

Dari pemaparan beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa belajar 

memiliki beberapa prinsip, yakni; sesuai dengan tingkat perkembangan, 

memerlukan penguatan, serta berorientasi pada tujuan pembelajaran. 

2.1.1.4 Faktor Yang Mempengaruhi Belajar 

Faktor yang mempengaruhi belajar dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri 

individu.Sedangkan, faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar diri 

individu. 

2.1.1.4.1 Faktor Internal 

Slameto (2010: 54) menjelaskan faktor yang mempengaruhi belajar siswa 

yang bersumber dari dirinya meliputi faktor jasmani, psikologi dan kelelahan. 
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Faktor jasmaniah meliputi kesehatan dan cacat tubuh dari siswa. Proses 

belajar seseorang akan terganggu jika kesehatannya terganggu. Akibat yang 

timbul dari kesehatan yang terganggu adalah rendahnya konsentrasi belajar, 

kurangnya semangat dalam belajar, mudah pusing, mengantuk dll. Maka dari itu, 

seseorang hendaknya mengusahakan kesehatannya agat tetap terjamin. 

Seseorang yang mengalami cacat tubuh akan berpengaruh pada proses 

belajarnya. Cacat tubuh dapat berupa buta, tuli, patah kaki atau tangan dll. 

Seseorang yang mengalami cacat tubuh akan memerlukan alat bantu untuk 

menyokong proses belajarnya. 

Faktor psikologis merupakan kondisi psikis atau kejiwaan dari siswa. 

Slameto (2010: 55) mengemukakan bahwa terdapat 7 faktor psikologis yang 

mempengaruhi belajar, yaitu; intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan dan kelelahan. 

Faktor kelelahan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kelelahan jasmani dan 

kelelahan rohani.Kelelahan jasmani terlihat dari lemahnya kondisi fisik dari 

siswa.Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dari adanya kelesuan dan 

kebosanan siswa, sehingga tidak adanya minat dan dorongan siswa untuk beajar 

dan mencapai tujuannya. 

2.1.1.4.2 Faktor Eksternal 

Slameto (2010: 60) mengemukakan bahwa faktor eksternal dalam belajar 

dikelompokkan menjadi, yakni keluarga, sekolah dan masyarakat. 
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a. Faktor Keluarga 

Siswa belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara orang tua 

mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumahtangga dan keadaan 

ekonomi keluarga.  

b. Faktor Sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar mencakup metode mengajar, 

kurikulum, hubungan guru dengan siswa, hubungan antar siswa, disiplin sekolah 

dan standar sekolah. 

c. Faktor Masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor yang berpengaruh terhadap belajar siswa.Hal 

tersebut disebabkan oleh, siswa juga merupakan bagian dari masyarakat. 

2.1.1.5 Hasil Belajar 

Hasil belajar yaitu perubahan perubahan yang terjadi pada diri peserta didik 

baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif dan psikomotor (Susanto, 2013: 5). 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajaran setelah 

mengalami kegiatan belajar (Rifa‟i dan Anni, 2012: 69). Sudjana (2014: 22) 

menjelaskan bahwa rumusan tujuan nasional  menggunakan klasifikasi hasil 

belajar Benjamin Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi 3 ranah, 

yaitu ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotor. Menurut Bloom 

(Sudjana, 2014: 22): 

Hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.Domain kognitif adalah knowledge (pengetahuan), 

comprehension (pemahaman), application (penerapan), analysis 

(menguraikan), synthesis (mengorganisasikan) dan evaluation 

(menilai).Domain afektif adalah receiving (sikap menerima), responding 

(respon), valuing (nilai), organization (organisasi), characterization 
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(karakteristik).Domain psikomotor meliputi keterampilan produktif, 

teknik, fisik, sosial. 

 

Dari definisi para ahli dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan yang didapatkan peserta didik setelah mendapatkan pengalaman 

belajar. Hasil belajar tersebut dapat dilihat perubahan dalam aspek kognitif, 

afektif dan psikomotor. 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 Ayat 20, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Artinya dalam 

pembelajaran  terjadi  interaksi dua arah, yaitu  antara pendidik dan peserta didik. 

Susanto (2013: 19) mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan 

bantuan yang diberkan oleh pendidik agar terjadi proses pemerolehan ilmu dan 

pengetahuan, penguasaan, kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan 

keyakinan peserta didik. 

Aqib (2014: 66) mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu proses belajar 

mengajar yang didalamnya terdapat upaya yang dilakukan oleh guru secara 

sistemtis yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. 

Pembelajaran terjadi apabila subjek didik secara aktif berinteraksi dengan 

lingkungan belajar yang diatur oleh pendidik. Pembelajaran dirancang dan 

dilaksanakan secara sistematis. Agar pembelajaran menjadi efektif maka 

diperlukan strategi dan media pembelajaran (Hamalik, 2010 : 23) 
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Jadi, pembelajaran adalah proses belajar mengajar yang terjadi antara 

peserta didik dengan pendidik yang dilakukan secara sistematis supaya proses 

tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. 

2.1.2.2 Prinsip Pembelajaran di SD 

Anak usia SD memiliki karakteristik yang suka bermain, memiliki rasa 

ingin tahu yang tinggi, mudah terpengaruh oleh lingkungan dan gemar 

membentuk kelompok sebaya. Oleh karena itu, pembelajaran di Sekolah Dasar 

diusahakan untuk terciptanya suasana yang kondusif dan menyenangkan. Untuk 

itu, guru perlu memperhatikan beberapa prinsip supaya tercipta sasana belajar 

yang kondusif. Susanto (2013: 86) mengemukakan beberapa prinsip pembelajaran 

di SD, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Prinsip motivasi 

Motivasi merupakan upaya yang dilakukan dengan harapan dapat 

terciptanya suatu dorongan dalam melakukan suatu hal. Motivasi belajar 

diperlukan untuk menumbuhkan dorongan belajar pada peserta didik sehingga 

peserta didik dapat belajar dengan optimal. Motivasi timbul dari dalam diri anak 

atau dari luar, yakni dorongan dari luar. 

b. Prinsip latar belakang 

Prinsip latar belakang merupakan upaya guru untuk mencapai tujuan 

pembelajarang dengan mempertimbangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap 

yang dimiliki oleh anak agar tidak terjadi pengulangan yang membosankan. 
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c. Prinsip pemusatan perhatian 

Prinsip pemusatan perhatian merupakan usaha untuk memusatkan perhatian 

anak dengan jalan mengajukan masalah. Masalah tersebut disajikan supaya 

peserta didik mencoba untuk memecahkan masalah tersebut namun dengan lebih 

terarah untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. 

d. Prinsip keterpaduan 

Dalam proses penyampaian materi, hendaknya guru mengaitkan pokok 

bahasan satu dengan pokok bahasan yang lain supaya peserta didik mendapatkan 

gambaran keterpaduan.  

e. Prinsip pemecahan masalah 

Dalam prosesn pembelajaran, peserta didik hendaknya dihadapkan pada 

masalah-masalah. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik peka dan terdorong 

untuk mencari, memilih dan menentukan pemecahan masalah sesuai dengan 

kemampuannya. 

f. Prinsip menemukan 

Menemukan merupakan kegiatan menggali potensi yang dimiliki anak 

untuk mencari, mengembangkan hasil perolehannya dalam bentuk fakta dan 

informasi. Sehingga jika prinsip ini dikembangkan, maka proses pembelajaran 

tidak akan mengalami kebosanan. 

g. Prinsip belajar sambil bekerja 

Merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan pengalaman untuk 

mengembangkan dan memperoleh pengalaman baru. Pengalaman belajara yang 

didapatkan melalui bekerja tidak mudah dilupakan oleh peserta didik. Dengan 
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demikian, proses belajar mengajar yang memeberikan kesempatan pada peserta 

didik untuk bekerja, berbuat seuatu untuk memupuk kepercayaan diri gembira dan 

puas karena kemampuannya tersalurkan dengan melihat hasil kerjanya. 

h. Prinsip belajar sambil bermain 

Merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan suasana menyenangan bagi 

peserta didik dalam belajar. Karena dengan bermain, pengetahuan, keterampilan 

dan sikap serta daya fantasi peserta didik berkembang. Suasana demikian akan 

mendorong peserta didik untuk aktif dalam belajar. 

i. Prinsip perbedaan individu 

Yakni upaya guru dalam proses belajar mengajar yang memperhatikan 

perbedaan individu dari tingkat kecerdasan, sifat dan kebiasaan atau latar 

belakang keluarga. Sehingga guru tidak memperlakukan semua peserta didik 

seolah olah sama. 

j. Prinsip hubungan sosial 

Adalah sosialisasi pada masa anak yang sedang tumbuh dan banyak 

dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Kegiatan belajar hendaknya dilakukan dengan 

berkelompok untuk melatih peserta didik menciptakan suasana kerja sama dan 

saling menghargai satu dengan yang lainnya. 

2.1.3 Hakekat IPA  

2.1.3.1 Pengertian IPA 

Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA merupakan salah satu mata pelajaran 

pokok dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk didalamnya jenjang 

pendidikan dasar. Susanto ( 2015: 167) yang  mendefinisikan IPA sebagai ilmu 
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pengetahua alam yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu ilmu 

pengetahuan alam sebagai produk, proses dan sikap. 

Ilmu pengetahuan alam sebagai produk yaitu kumpulan hasil-hasil 

penelitian yang telah ilmuwan lakukan dan sudah memebentuk suatu konsep yang 

telah dikaji sebagai kegiatan empiris dan kegiatan analitis. 

Ilmu pengetahuan alam sebagai proses, yaitu pembelajaran IPA merupakan 

pembelajaran yang memerlukan keterampilan proses. Proses pemecahan masala 

IPA memungkinkan adanya procedural yang runtut dan sistematis melalui metode 

ilmiah. Metode ilmiah meliputi penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen, 

evaluasi, pengukuran dan penarikan kesimpulan. 

Ilmu pengetahuan alam sebagi sikap, dalam pembelajaran IPA harus 

mengembangkan sikap ilmiah. Menurut Sulistorini (dalam Susanto 2015: 169) 

terdapat 9 aspek yang harus dikembangkan dari sikap ilmiah dalam pembelajaran 

IPA, yaitu; sikap ingin tahu, sikap ingin mendapatkan sesuatu yang baru, sikap 

kerja sama, tidak putus asa, tidak berprasangka, mawas diri, bertanggungjawab, 

berfikir bebas dan disiplin.  

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

produk, proses, sikap, dan teknologi. 

a. IPA sebagai produk 

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

component includes the accepted  facts, laws, principals, and theories of science.” 

Produk IPA yang dimaksud adalah materi berupa fakta-fakta, konsep-

kosep, prinsip-prinsip dan teori-teori IPA yang didapatkan siswa seteah belajar. 
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Produk IPA biasanya dimuat dalam buku ajar, buku-buku teks, artikel ilmiah 

dalam jurnal. 

Dalam penelitian ini, produk IPA yang dimaksud adalah pengetahuan yang 

berkenaan dengan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Sebagai contoh Sumber 

Daya Alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi tiga, yakni sumber daya alam 

yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan sumber 

daya alam kekal. Sumber Daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya 

alam yang dapat diperbarui melalui proses tertentu. Contohnya adalah tumbuhan, 

hewan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber 

daya alam yang dapat habis setelah digunakan secara terus menerus. Contohnya 

adalah hasil tambang. Sedangkan sumber daya alam kekal, adalah sumber daya 

alam yang akan terus ada meski digunakan secara terus menerus. Sebagai contoh 

sumber daya alam kekal adalah cahaya matahari dan udara. 

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.” 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) bukan merupakan kata benda yang berupa 

pengetahuan atau fakta yang dapat diingat, namun IPA adalah kata kerja yang 

memiliki tahapan berupa metode ilmiah.Metode ilmiah dikembangkan secara 

bertahap dan saling terkait agar mendapatkan fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-

prinsip, dan teori-teori. Tahapannya disesuaikan dengan tahapan dari suatu proses 

eksperimen atau penelitian yang meliputi: (1) observasi; (2) klasifikasi; (3) 



22 
 

 

interpretasi; (4) prediksi; (5) hipotesis; (6) mengendalikan variabel; (7) 

merencankaan dan melaksanakan penelitian; (8) interferensi; (9) aplikasi; (10) 

komunikasi. 

Dalam penelitian ini, IPA sebagai proses merupakan rangkaian proses yang 

dilalui siswa untuk mendapatkan produk dari IPA tersebut. Rangkaian proses 

tersebut dapat dimulai dari tahap observasi, yakni kegiatan siswa mengamati. 

Sebagai contoh kegiatan mengamati berbagai macam sumber daya alam yang ada 

di lingkungan sekolah. Dari proses tersebut maka siswa akan menemukan 

berbagai jenis sumber daya alam yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan 

sifatnya. 

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.” 

Guru memiliki andil besar dalam memupuk rasa keingintahuan siswa serta 

membentuk karakter siswa dalam menemukan dirinya sendiri. IPA sebagai sikap 

berkaitan memiliki focus pada sikap siswa dalam menemukan penyebab dan 

akibat dari suatu fenomena terjadi. 

IPA sebagai sikap dimaksudkan dengan mempelajari IPA, sikap ilmiah 

siswa dapat dikembangkan dengan melakukan diskusi, percobaan, simulasi, atau 

kegiatan di lapangan. Sikap ilmiah tersebut adalah sikap ingin tahu dan sikap yang 

selalu ingin mendapatkan jawaban yang benar dari objek yang diamati.  
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Dalam penelitian ini, IPA sebagai sikap diwujudkan dari sikap ilmiah siswa 

yang timbul pada saat proses mengamati hingga setelah mempelajari materi 

sumber daya alam. Sikap yang diharapkan akan muncul setelah siswa mengetahui 

dampak penggunaan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab adalah 

siswa dapat menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana. 

d. IPA sebagai teknologi 

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

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

part of sciencing.” 

IPA sebagai teknologi bertujuan mempersiapkan siswa untuk menghadapi 

dunia yang semakin maju karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Produk IPA yang telah diuji kebenarannya dapat diterapkan dan dimanfaatkan 

oleh manusia untuk mempermudah kehidupannya secara langsung dalam bentuk 

teknologi. 

Dalam penelitian ini, yang dimaksud IPA sebagai teknologi adalah 

pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh 

pohon yang ditebang dan dimanfaatkan menjadi meja kursi dalam kelas. 

2.1.3.2 Karakteristik IPA 

Jacobson dan Bergman (dalam Susanto 2015: 170) memaparkan 

karakteristik IPA sebagai dasar untuk memahaminya, diantaranya adalah sebagai 

berikut: (a) IPA merupakan konsep, prinsip, hukum dan teori; (b) Proses ilmiah 

dapat berupa fisik dan mental, serta mencermati fenomena alam, termasuk juga 

penerapannya; (c) Sikap keteguhan hati, keingintahuan, dan ketekunan dalam 
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menyingkap rahasia alam; (d) IPA tidak dapat membuktikan semua akan tetapi 

hanya sebagian atau beberapa saja; (e) Keberanian IPA bersifat subjektif dan 

bukan kebenaran yang bersifat obyektif. 

2.1.4 Hakikat Pembelajaran IPA di SD 

2.1.4.1 Pengertian Pembelajaran IPA di SD 

Susanto (2015: 170) memaparkan bahwa pembelajaran IPA merupakan 

pembelajaran yang berdasar pada prinsip, serta proses yang dapat menumbuhkan 

sikap ilmiah peserta didik terhadap konsep-konsep IPA. Oleh karena itu, 

pembelajaran IPA di SD dilakukan dengan penyelidikan sederhana dan bukan 

hafalan terhadap konsep-konsep IPA. 

Wisudawati dan Sulistyowati (2014: 26) menjelaskan bahwa pembelajaran 

IPA merupakan interaksi antara komponen-komponen pembelajaran dalam bentuk 

proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang berbentuk kompetensi yang 

telah ditetapkan. Dalam pembelajaran IPA, tugas guru adalah melaksanakan 

proses pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik IPA sebagai proses, 

karakteristik IPA sebagai prosek dan karakteristik peserta didik. 

Dalam pelaksanaannya, pembelajaran di SD harus memperhatikan tahapan 

perkembangan siswa. Piaget (dalam Rifa‟i dan Anni (2012: 32) membagi 

perkembangan kognitif sesorang dari bayi sampai dewasa ke dalam empat tahap 

berikut ini. 

Tabel 2.1. Tahap Perkembangan Kognitif Menurut Piaget 

No. Umur (Tahun) Tahap 

1. 0-2 Sensori Motor 

2. 2-7 Pra-operasional 

3. 7-11 Operasional Konkret 

4. 11+ Operasional Formal 
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a. Tahap Sensorimotor (0-2 tahun) 

Pada tahap sensorimotor bayi menyusun pemahaman dunia dengan 

mengordinasikan pengalaman indera (sensori) mereka seperti melihat dan 

mendengar. Atau dengan gerakan otot (motorik) seperti menyentuh sesuatu. 

b. Tahap Praoperasional (2-7 tahun) 

Pada tahap ini, anak lebih bersifat simbolis, egosentris dan intuitif, sehingga 

tidak melibatkan pemikiran operasional dalam bertindak. 

c. Tahap operasional konkret (7-11 tahun)  

Pada tahap ini anak mampu mengoperasikan berbagai logika, namun masih 

dalam bentuk benda konkret. Penalaran logika menggantikan penalaran intuituf, 

namun hanya pada situasi konkret dan kemampuan untuk menggolongkan sudah 

adan namun belum bisa memecahkan masalah abstrak. 

d. Tahap operasional formal (11 tahun lebih) 

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

Berdasarkan teori perkembangan Piaget, siswa SD berapa pada tahap 

operasional konkret.Pada tahap ini siswa sudah mampu menggunaan logikanya. 

Kaitannya dalam pembelajaran, siswa dapat dengan mudah menerima materi 

pembelajaran. Sehingga, pada tahap ini hendaknya pembelajaran memiliki kesan 

bermakna pada siswa. Sehingga materi yang diapatkan akan lebih mudah diserap 

oleh siswa. 

2.1.4.2 Tujuan Pembelajaran IPA di SD 

Pembelajaran IPA di SD merupakan konsep yang masih terpadu, karena 

belum dipisahkan secara tersendiri, menjadi mata pelajaran kimia, fisika dan 
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biologi. Badan Nasional Standar Pendidikan mengemukakan tujuan pembelajaran 

IPA di SD 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 IPA yang bermanfaat 

dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

3. Mengembangka rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkunga, teknologi, dan 

masyarakat. 

4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah, dan membuat keputusan. 

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga 

dan melestarikan lingkungan alam. 

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan 

7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP. 

2.1.5 Model Pembelajaran 

2.1.5.1 Pengertian Model 

Suprijono (2014: 46), model pembelajaran dapat diartikan sebagai pola 

yang digunakan untuk penyusunan kurikulum, mengatur materi, dan memberi 

petunjuk kepada guru di kelas. Suprijono juga memaparkan bahwa model 

pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan 
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prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar.  

Joice dan Weil (dalam Rusman 2014:133) mengartikan model 

pembelajaran sebagai suatu rencana pola yang digunakan dalam menyusun 

kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan memberi petunjuk kepada pengajar di 

kelas dalam setting pembelajaran ataupun setting lainnya. Suatu pola berarti 

model mengajar, dalam pengembangannya di kelas membutuhkan unsur metode, 

teknik-teknik mengajar dan media sebagai penunjang. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa model merupakan kesatuan metode dan teknik yang digunakan oleh 

pengajar untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. 

2.1.5.2 Model Pembelajaran Kooperatif 

Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa 

dalam proses pembelajaran adalah model pembelajaran kooperatif. Roger, dkk 

(dalam Huda 2014: 29), menyatakan sebagai berikut: 

Cooperative learning is group learning activity organized in such away 

that learning is based on the sosially structured change of information 

between learners in group in which each learner is held accountable for 

his or her own learning and is motivated to increase the learning of 

other. 

Tabel 2.2 Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif 

Fase Tingkah Laku Guru 

Fase 1: Present goals and set 

Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan peserta didik 

Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

mempersiapkan peserta didik siap 

belajar 

Fase 2: Present information 

Menyajikan informasi 

Mempresentasikan informasi kepada 

peserta didik secara verbal 

Fase 3: Organise stude into 

learning teams 

Memberikan penjelasan kepada 

peserta didik tentang cara 
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Mengorganisir peserta didik ke 

dalam tim-tim belajar. 

pembentukan tim belajar dan 

membantu kelompok melakukan 

transisi yang efisien 

Fase 4: Assist team work and 

study 

Membantu kerja tim dan belajar 

Membantu tim-tim belajar selama 

peserta didik mengerjakan tugas 

Fase 5: Test on the material 

Mengevaluasi 

Menguji pengetahuan peserta didik 

mengenai berbagai materi 

pembelajaran atau kelompok-

kelompok mempresentasikan hasil 

kerjanya. 

Fase 6: Provide recognition 

Memberikan pengakuan atau 

Penghargaan 

Mempersiapkan cara untuk mengakui 

usaha dan prestasi individu maupun 

kelompok 

Nurulhayati (dalam Rusman 2014:203) pembelajaran kooperatif adalah 

strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok 

kecil untuk saling berinteraksi. Model pembelajaran kooperatif menjadi salah satu 

kegiatan belajar siswa yang dilakukan secara berkelompok. Dengan kegiatan 

kelompok siswa akan belajar bekerjasama dengan anggota kelompok lainnya. . 

2.1.5.3 Tipe  Model Pembelajaran Kooperatif 

Cooperative Learning memiliki banyak jenis-jenisnya, seperti yang telah 

dikemukakan oleh Hanafiah dan Suhana (2010: 41) diantaranya: 

a. Number Head Together (Kepala Bernomor) dimana setiap peserta didik diberi 

nomor kemudian dibuat suatu kelompok kemudian secara acak guru 

memanggil nomor dari peserta didik.  

b. Cooperative Script (Skrip kooperatif) yaitu peserta didik bekerja berpasangan 

dan secara lisan bergantian mengihtisarkan bagian-bagian dari materi yang 

dipelajari.  
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c. Student Teams Achivement Divicions (STAD) yaitu model pembelajaran yang 

mengelompokkan peserta didik secara heterogen, kemudian peserta didik yang 

pandai menjelaskan pada anggota lain sampai mengerti.  

d. Teams Games Tournament (TGT) yaitu model pembelajaran yang melibatkan 

seluruh aktivitas peserta didik tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan 

peran peserta didik sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan. 

e. Snowball Throwing (Melempar bola salju) yaitu model pembelajaran yang 

menggali potensi kepemimpinan peserta didik dalam kelompok dan 

keterampilan membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang dipadukan 

melalui suatu permainan imajinatif membentuk dan melempar bola salju. 

2.1.5.4 Model Pembelajaran Cooperative Script 

Lambiotte (dalam Huda 2014:213) Cooperative Script adalah salah satu 

strategi pembelajaran di mana siswa berkerja secara berpasangan dan bergantian 

secara lisan dalam mengikhtisarkan bagian-bagian materi yang dipelajari. 

Sedangkan, Aqib (2014: 19) memaparkan bahwa model pembelajaran cooperative 

script merupakan model belajar dimana siswa bekerja berpasangan dan bergantian 

secara lisan mengikhtisarkan bagian bagian dari materi yang dipelajari. 
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Langkah-langkah model pembelajaran Cooperative Script adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2.3 Tahap pelaksanaan model pembelajaran Cooperative Script(CS) 

Langkah Guru Siswa 

Langkah 1 Guru mengelompokkan 

siswa. 

Siswa berkelompok sesuai arahan 

guru. 

Langkah 2 Guru membagi wacana atau 

materi untuk dibaca dan 

dibuat ringkasannya. 

Siswa membaca wacana atau materi 

yang diberikan guru dan membuat 

ringkasan. 

Langkah 3 Guru menetapkan siswa yang 

menjadi pembaca dan 

pendengar. 

Siswa diarahkan guru ada yang 

menjadi pembaca dan pendengar. 

Langkah 4 Guru menyuruh siswa yang 

berperan sebagai pembaca 

membaca ringkasannya. 

Siswa yang ditunjuk sebagai 

pembaca membacakan ringkasannya 

selengkap mungkin dengan 

memasukkan ide-ide pokok ke 

dalam ringkasannya, siswa lain 

mendengarkan. 

Langkah 5 Guru menyuruh siswa untuk 

bertukar peran. 

Siswa bertukar peran. 

Langkah 6 Guru menyuruh siswa yang 

berperan sebagai pembaca 

membaca ringkasannya. 

Setelah bertukar peran siswa yang 

berperan sebagai pembaca 

membacakan ringkasannya. 

Langkah 7 Membuat kesimpulan. Membuat  kesimpulan. 

 

2.1.5.4.1 Kelebihan Model Pembelajaran Cooperative Script 

Menurut Huda (2014: 214) kelebihan model pembelajaran Cooperative Script 

diantaranya adalah: 

1. Dapat menumbuhkan  ide-ide atau gagasan baru, daya pikir kritis, serta 

mengembangkan jiwa keberanian dalam meyampaikan hal-hal baru yang 

diyakini benar. 

2. Mengajarkan siswa untuk percaya kepada guru dan lebih percaya lagi pada 

kemampuan sendiri untuk berpikir, mencari informasi dari sumber lain, dan 

belajar dari siswa lain. 
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3. Mendorong siswa untuk berlatih memecahkan masalah dengan 

mengungkapkan idenya secara verbal dan membandingkan ide siswa dengan 

ide temannya. 

4. Membantu siswa belajar menghormati siswa yang pintar dan siswa yang 

kurang pintar serta menerima perbedaan yang ada. 

5. Memotivasi siswa yang kurang pandai agar mampu mengungkapkan 

pemikirannya. 

6. Memudahkan siswa berdiskusi dan melakukan interaksi sosial. 

7. Meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. 

2.1.5.4.2 Kekurangan Model Pembelajaran Cooperative Script 

Kekurangan model pembelajaran Cooperative Script Huda (2014: 215) 

yaitu: 

1) Ketakutan beberapa siswa untuk mengeluarkan ide  

2) Ketidakmampuan semua siswa untuk menerapkan strategi model Cooperative 

Script 

3) Guru harus melaporkan setiap penampilan siswa dan tiap tugas siswa untuk 

menghitung hasil prestasi kelompok 

4) Kesulitan membentuk kelompok yang solid dan dapat berkerja sama dengan 

baik 

5) Kesulitan menilai siswa sebagai individu, karena mereka berada dalam 

kelompok 
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Solusi untuk mengatasi kekurangan model pembelajaran Cooperative Script 

yaitu: 

1) Guru harus selektif dalam mengelompokkan siswa 

2) Siswa harus bisa berkerjasama dalam kelompok 

3) Siswa harus cermat dalam membaca materi  

4) Guru harus memantau siswa secara individu  

5) Guru harus bisa memotivasi siswa agar siswa berani mengeluarkanide 

2.1.6 Perbedaan Model Cooperative Script dengan Model Konvensional 

Model pembelajaran Cooperative Script merupakan model pembelajaran 

yang bersifat terpusat pada siswa (students centered) sedangkan model 

pembelajaran konvensional yang diterapkan dalam pembelajaran IPA di SD 

adalah model pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher centered). Tabel 

perbedaan model pembelajaran Cooperative Script dengan model pembelajaran 

konvensional konvensional dapat dilihat pada table 2.4. 
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Tabel 2.4 Perbedaan Model CS dengan Model Konvensional 

Langkah Langkah Model 

Pembelajaran Cooperative 

Script 

Langkah Model Pembelajaran 

Konvensional 

Langkah 1 Guru mengelompokkan 

siswa. 

Guru mengkondisikan siswa untuk 

duduk di tempat duduknya 

Langkah 2 Guru membagi wacana atau 

materi untuk dibaca dan 

dibuat ringkasannya. 

Guru menyampaikan semua materi 

secara lisan. 

Langkah 3 Guru menetapkan siswa yang 

menjadi pembaca dan 

pendengar. 

Guru mengadakan tanya jawab 

kepada siswa 

Langkah 4 Guru menyuruh siswa yang 

berperan sebagai pembaca 

membaca ringkasannya. 

Guru memberikan tugas kepada 

siswa secara individual 

Langkah 5 Guru menyuruh siswa untuk 

bertukar peran. 

Guru dan siswa bersama membahas 

tugas 

Langkah 6 Guru menyuruh siswa yang 

berperan sebagai pembaca 

membaca ringkasannya. 

Guru dan siswa membuat 

kesimpulan 

Langkah 7 Guru bersama siswa membuat 

kesimpulan. 

 

Sumber : model-pembelajaran-konvensional-vs.html (diakses pada 7 Juli 2016, 

4:50) 

  



34 
 

 

2.1.7 Sumber Daya Alam 

2.1.7.1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Tabel 2.5 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator 

11.1 Menjelaskan 

hubungan 

antara sumber 

daya alam 

dengan 

lingkungan 

Hubungan 

Sumber 

Daya Alam 

dengan 

Lingkungan

nya 

Membedakan sumber 

daya alam berdasarkan 

sifatnya. 

Mengidentifikasi 

sumber daya alam 

berdasarkan jenisnya. 

Menjelaskan 

hubungan sumber 

daya alam dengan 

lingkungan. 

11.1.1. Membedakan sumber 

daya alam berdasarkan 

sifatnya. 

11.1.2. Mengidentifikasi 

sumber daya alam 

berdasarkan jenisnya. 

11.1.3. Menjelaskan hubungan 

sumber daya alam 

dengan lingkungan. 

Karakter siswa yang diharapkan: disiplin (discipline), rasa hormat dan perhatian (respect), 

tekun (diligence) , tanggung jawab (responsibility), dan ketelitian (carefulness) 

 

2.1.7.2 Tinjauan Materi Sumber Daya Alam 

Menurut Rositawaty (2008), sumber daya alam digolongkan menjadi dua, yaitu:  

1. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua yaitu: (a) 

Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari 

makhluk hidup. Contohnya: tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme; (b) 

Sumber daya alam nonhayati adalah sumber daya alam yang berasal  dari 

makhluk tidak hidup. Contohnya: barang tambang (batu bara, logam, 

tembaga), air, udara, tanah.  
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2. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua yaitu:  

Sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable) adalah sumber daya 

alam yang memiliki sifat dapat pulih kembali. Sumber  daya alam ini dapat 

terus digunakan dan tidak akan pernah habis. Contohnya, air, udara, hewan, 

dan tumbuhan. Air merupakan sumber  daya alam yang terus menerus 

mengalami pembaharuan. Pembaharuan tersebut dalam bentuk daur air atau 

sering disebut siklus  air. Hewan dan tumbuhan mengalami perkembangbiakan 

dan  menghasilkan keturunan.  

Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (nonrenewable) adalah 

sumber daya alam yang akan habis bila digunakan secara terus menerus dan 

tidak memiliki sifat dapat pulih kembali. Contohnya:  tembaga, batu bara, 

minyak bumi, gas alam, dan barang tambang  lainnya.   

2.1.8 Keefektifan Model Pembelajaran Cooperative Script pada 

Pembelajaran IPA Materi Sumber Daya Alam 

Aqib (2014: 19) memaparkan bahwa model pembelajaran cooperative script 

merupakan model belajar dimana siswa bekerja berpasangan dan bergantian 

secara lisan mengikhtisarkan bagian bagian dari materi yang dipelajari. Menurut 

Huda (2014: 214) model pembelajaran Cooperative Script memiliki kelebihan, 

diantaranya adalah: (1) dapat menumbuhkan ide-ide atau gagasan baru, (2) 

mengajarkan siswa berpikir, mencari informasi dari sumber lain, (3) mendorong 

siswa untuk berlatih memecahkan masalah dengan mengungkapkan idenya secara 

verbal dan membandingkan ide siswa dengan ide temannya. (4) membantu siswa 

belajar menghormati siswa yang pintar dan siswa yang kurang pintar serta 
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menerima perbedaan yang ada. (5) memudahkan siswa berdiskusi dan melakukan 

interaksi sosial. (6) meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. 

Model pembelajaran Cooperative Script merupakan model pembelajaran 

yang mengelompokkan siswa secara berpasangan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan perubahan tingkah laku yang 

diharapkan setelah belajar. Tujuan tersebut mencakup deskripsi tentang perubahan 

perilaku yang diinginkan atau deskripsi produk yang menunjukkan bahwa belajar 

telah terjadi (Rifa‟i, 2012: 69). Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh berbagai 

macam hal, baik secara internal maupun eksternal. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa adalah penerapan model pembelajaran. 

Penerapan model pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa, serta membantu siswa untuk lebih memahami materi pembelajaran.  

Ilmu pengetahuan alam berhubungan dengan gejala gejala alam yang memiliki 

peranan sangat penting guna memberikan pemahaman mengenai sifat-sifat dari 

gejala-gejala alam, serta makhluk hidup dan proses kehidupannya. Sehingga, 

dalam pembelajarannya, diharapkan guru merancang kegiatan pembelajaran yang 

memberikan pengalaman langsung kepada siswa. 

Dalam pembelajaran dengan menggunakan model Cooperative Script, 

siswa menemukan dan mentransformasikan informasi melalui membaca script 

atau wacana dari guru, menuangkan informasi tersebut dalam bentuk rangkuman 

dan memaparkan informasi yang didapatkannya dihadapan pasangannya. Dengan 

demikian proses pembelajaran bukan lagi sekadar transfer pengetahuan dari guru 
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ke siswa melainkan proses pemerolehan konsep yang melibatkan siswa dalam 

pembelajaran secara aktif.  

Proses pembelajaran dengan menggunakan model Cooperative Script 

menuntut guru untuk berperan sebagai fasilitator, motivator dan evaluator 

pembelajaran. Pada tahap pemberian informasi, guru diharapkan dapat 

membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa akan materi yang akan dipelajari. 

Sehingga siswa memiliki antusias yang tinggi terhadap materi pelajaran. 

Pembelajaran dengan Cooperative Script mengelompokkan siswa secara 

berpasangan, hal tersebut dapat meningkatkan interaksi sosial siswa, serta dapat 

melatih tanggung jawab siswa terhadap dirinya sendiri. Pada tahap membuat 

rangkuman, siswa dilatih berpikir kreatif untuk membuat rangkuman dengan 

menggunakan bahasanya sendiri. Pada tahap presentasi hasil rangkuman dan 

menanggapi, siswa dibimbing untuk aktif dalam diskusi dan menumbuhkan rasa 

percaya diri. 

Penerapan model pembelajaran Cooperative Script dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran. Suasana pembelajaran menjadi 

menyenangkan karena siswa terlibat langsung dalam pembelajaran. Selain itu, 

siswa dapat memahami materi dengan mendalam dan dapat melatih kepercayaan 

diri, kemampuan berfikir kreatif dan kepekaan siswa pada lingkungan sekitar. 
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2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Ni Wy. Ayu Endang istorina 

(2014) mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 

Pendidikan Ganesha dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Script Berbantuan Media Tape Recorder terhadap Keterampilan Menulis Siswa 

Kelas V SD Saraswati 2 Denpasar. Hasil dari penelitian adalah terdapat pengaruh 

penerapan pembelajaran kooperatif tipe script berbantuan media tape recorder 

terhadap keterampilan menulis dalam mata pembelajaran bahasa Indonesia siswa 

kelas V SD Saraswati 2 Denpasar 2013/2014. 

Penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Nurulita Sufazen  (2014) 

mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang 

dengan judul Keefektifan Model Cooperative Script terhadap Hasil Belajar IPS. 

Hasil dari penelitian adalah terdapat perbedaan hasil belajar IPS materi 

Perkembangan Teknologi pada peserta didik kelas IV yang menggunakan model 

cooperative script dan model konvensional. Penggunaan model cooperative script 

terbukti efektif mengoptimalkan hasil belajar IPS materi Perkembangan 

Teknologi pada peserta didik kelas IV SD Negeri 1 Tinggarjaya Kabupaten 

Banyumas.  

Penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Amir Maksum  (2013) mahasiswa 

jurusan Kimia Universitas Negeri Semarang dengan judul Model Cooperative 

Script berpendekatan Science, Environtment, Technology and Society (SETS). 

Hasil dari penelitian adalah terdapat Pengaruh model Cooperative Script dengan 
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pendekatan SETS terhadap hasil belajar kimia yang ditunjukkan dengan koefisien 

korelasi sebesar 0,52. 

Penelitian eksperimen yang dilakukan oleh K.D Asriyani, G. Sedanayasa dan 

K. Pudjawan  (2013) Universitas Pendidikan Ganesha dengan judul Pengaruh 

Model Pembelajaran Cooperative Script Berbantuan Peta Pikiran Terhadap Hasil 

Belajar IPA Siswa kelas IV SD Busung Biru. Hasil dari penelitian adalah (1) hasil 

belajar IPA siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran kooperatif script 

berbantuan peta pikiran berada pada tingkat kategori sangat tinggi (diatas rata-rata 

sebesar 31,56), (2) hasil belajar IPA siswa setelah mengikuti pembelajaranang 

dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional berada pada tingkat kategori 

sedang (diatas rata-rata sebesar 22,97), (3) terdapat perbedaan yang signifikan 

hasil belajar IPA antara kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran dengan 

model pembelajaran kooperatif script berbantuan peta pikiran dan kelompok 

siswa yang mengikuti pembelajaran dengan pembelajaran konvensional (thitung  

= 13,84> t tabel = 2,00). 

Penelitian komparatif yang dilakukan oleh Eka Sudrajat  (2014) Universitas 

Negeri Lampung dengan judul Studi Perbandingan Hasil Belajar Siswa yang 

Pembelajarannya Menggunakan Model CS dan MM. Hasil dari penelitian adalah 

Adanya perbedaan hasil belajar IPS Terpadu siswa yang pembelajarannya  

menggunakan model cooperative script dengan siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model make a match. Hal ini dapat dilihat dari hasil rata-rata 

posttest kedua model pembelajaran yang menunjukkan perbedaan yang sangat 

signifikan. Adanya perbedaan efektivitas antara model pembelajaran cooperative 
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script dengan model pembelajaran make a match. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

pre test dan post test kedua model pembelajaran yang dimana model pembelajaran 

cooperative script lebih efektif dibandingkan model pembelajaran make a match. 

Penelitiankomparatif yang dilakukan oleh Eka Sudrajat  (2014) Universitas 

Negeri Lampung dengan judul Studi Perbandingan Hasil Belajar Siswa yang 

Pembelajarannya Menggunakan Model CS dan MM. Hasil dari penelitian adalah 

Adanya perbedaan hasil belajar IPS Terpadu siswa yang pembelajarannya  

menggunakan model cooperative script dengan siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model make a match. Hal ini dapat dilihat dari hasil rata-rata post 

test kedua model pembelajaran yang menunjukkan perbedaan yang sangat 

signifikan. Adanya perbedaan efektivitas antara model pembelajaran cooperative 

script dengan model pembelajaran make a match. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

pre test dan post test kedua model pembelajaran yang dimana model pembelajaran 

cooperative script lebih efektif dibandingkan model pembelajaran make a match. 

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Ramlah Monoarfah, 

Mohammad Jamhari, Musdalifah Nurdin, Universitas Tadulako dengan judul 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Dengan Menggunakan Media Gambar di kelas IV SDN Bantuga. 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media 

gambar pada pembelajaran materi sumber daya alam dan lingkungan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di SD Negeri Bantuga. 

Penelitian Eksperimen yang dilakukan Darmania (2014) dengan Judul 

Pengaruh Model Cooperative Script Terhadap Hasil Belajar IPS kelas V SD, 
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mahasiswa jurusan Pendidikan Dasar FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak. 

Dari hasil analisis data, kesimpulan yang didapatkan peneliti adalah terdapat 

pengaruh penerapan model cooperative script tehadap hasil belajar peserta didik 

pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas V Sekolah Dasar Negeri 15 

Pontianak Selatan. Dari hasil posttest kelas kontrol dan kelas eksperimen terdapat 

perbedaan skor rata-rata posttets peserta didik 66.71 dan berdasarkan uji hipotesis 

(uji-t) menggunakan t-tes polled varian diperoleh thitung data post-test sebesar 

1,710 dan ttabel (α = 5%dan dk = 54) sebesar 1.703 sehingga thitung > ttabel 

(1,710 > 1.703) bearti Ha diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan hasil belajar peserta didik yang diajarkan dengan menggunakan model 

cooperative script (kelas eksperimen) dan peserta didik yang tidak diajarkan 

dengan menggunakan model cooperative script (kelas kontrol). 

Penelitian yang dilakukan oleh Qaisara Parveen, Sadia Batool (2012) dengan 

judul “Effect of Cooperative Learning on Achievement of Students in 

GeneralScience at Secondary Level”.Penelitian ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran kooperatif lebih unggul dari pembelajaran konvensional. 

2.3 KERANGKA BERFIKIR 

Uma Sekaran (dalam Sugiyono 2015: 91) mengemukakan bahwa kerangka 

berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan 

dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. 

Karakteristik Objek IPA adalah lingkungan alam sekitar yang dalam 

pengajarannya membutuhkan pembelajaran langsung dengan bukti-bukti konkret 
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maupun media pembelajaran yang mewakili benda konkret untuk memudahkan 

siswa mempelajarinya. Materi pengetahuan IPA ada yang lebih mudah dipahami 

siswa melalui kegiatan langsung (praktik, pengamatan, eksperimen, dan 

sebagainya) tetapi sebagian tidak. Materi IPA biasanya cukup banyak.Untuk 

materi yang tidak dapat diberikan melalui kegiatan langsung biasanya hanya 

mengandalkan ceramah dari guru dan memaksa siswa untuk mengingat materi-

materi tersebut.  Penggunaan metode ceramah dan tanya jawab dirasa tidak efektif 

karena pengetahuan siswa terbatas. Rendahnya minat baca siswa menjadi salah 

satu faktor kurangnya pemahaman siswa terhadap materi tersebut. 

Dari analisis masalah tersebut, maka peneliti mengajukan alternatif 

pemecahan masalah, yakni dengan menerapkan model pembelajaran cooperative 

script. Model pembelajaran cooperative script diharapkan dapat meningkatkan 

minat baca siswa terhadap materi pembelajaran, sehingga dapat menjadi alternatif 

bagi siswa untuk menggali pengetahuannya disamping mendengarkan penjelasan 

materi dari guru. 

Namun karena model pembelajaran cooperative script belum pernah 

dilaksanakan penelitian, khususnya pada mata pelajaran IPA di SD Gugus 

Larasati, maka penelitian ini masih perlu dilakukan. Jadi diharapkan penelitian 

eksperimen yang dilaksanakan oleh peneliti menjadi pembuktian apakah model 

pembelajaran Cooperative Script efektif untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa atau tidak. 
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Gambar 2.1: Bagan Kerangka Berfikir Cooperative Script 

Pembelajaran IPA  

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Model Konvensional Model Pembelajaran 

CooperativeScript 

Hasil Belajar Hasil Belajar dibandingkan 

Model pembelajaran yang lebih efektif 
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2.4 HIPOTESIS 

Hipotesis mengandung pengertian satu pendapat yang kebenarannya masih 

harus dibuktikan terlebih dahulu, hipotesis merupakan jawabam sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian ( Sugiyono, 2010: 96). Hipotesis yang akan 

diuji dalam penelitian ini adalah : 

Ho :      : Hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA materi sumber daya 

alam dengan menggunakan model Cooperative Script lebih kecil 

atau sama dengan pembelajaran dengan menggunakan metode 

konvensional. 

Ha :      : Hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA materi sumber daya 

alam dengan menggunakan model Cooperative Script lebih besar 

dari pembelajaran dengan menggunakan metode konvensional. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 DESAIN PENELITIAN 

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu Quasi 

Experimental Design (desain eksperimen semu). Desain tersebut merupakan 

pengembangan dari True Experimental Design (desain eksperimen murni) yang 

masih cukup sulit untuk dilaksanakan. Desain ini dipilih atas dasar 

ketidakmampuan peneliti untuk mengontrol secara ketat variabel-variabel luar 

yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. 

Sugiyono (2015: 116), mengemukakan bahwa terdapat dua bentuk 

penelitian dalam Quasi Experimental Design yaitu Time-Series Design dan 

Nonequivalent Control Group Design. Bentuk yang akan digunakan pada 

penelitian ini yaitu Nonequivalent Control Group Design. Desain ini hampir sama 

dengan Pretest-posttest Control Group Design pada True Experimental Design. 

Perbedaannya, pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol 

tidak dipilih secara random. Gambaran dari desain ini yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

   

Gambar 2. Desain Penelitian Nonequivalent Control Group 

Gambar 3.1 Desain Penelitian Nonequivalent Control Group  

S1  O1  X   O2 

S2  O3    O4 
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Keterangan: 

S1 = Kelas Eksperimen 

S2 = Kelas Kontrol 

O1 = Keadaan awal kelompok eksperimen sebelum mendapatkan  

perlakuan. 

O2 = Keadaan akhir kelompok eksperimen setelah mendapatkan  

perlakuan. 

O3 = Keadaan awal kelompok kontrol sebelum mendapatkan   

perlakuan. 

O4 = Keadaan akhir kelompok kontrol tanpa perlakuan. 

X = Perlakuan yang diberikan, yaitu model kooperatif tipe Cooperative 

Script (CS). 

Dari desain yang telah disebutkan dapat digambarkan bahwa pelaksanaan 

penelitian menggunakan bentuk Nonequivalent Control Group Design diawali 

dengan mengadakan pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol (O1 dan O3). 

Kemudian, pada kelas eksperimen diberikan perlakuan yaitu berupa penerapan 

model pembelajaran Cooperative Script (CS) (X), sedangkan pada kelas kontrol 

tidak diberikan perlakuan. Setelah proses pembelajaran, pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol diberikan posttest (O2 dan O4). Selanjutnya, hasil posttest dari 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dibandingkan untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan dari keduanya. 
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3.2 PROSEDUR PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa tahap, diantaranya adalah:  

3.2.1 Tahap Observasi Awal 

Pada tahap ini, langkah awal dari penelitian ini adalah dengan mengambil 

data nilai
3.1

 Ulangan Akhir Semester 1 mata pelajaran IPA pada siswa kelas IV 

SD di Gugus Larasati. Nilai tersebut kemudian dianalisis
3.2

 normalitas dan 

homogenitasnya. Kemudian, dari data tersebut, peneliti menentukan sample
3.3

 

untuk penelitian. Pengambilan sample dilakukan dengan menggunakan teknik 

sampling cluster sampling. Dengan menggunakan teknik sampling tersebut, maka 

akan didapatkan sampel untuk penelitian.  Setelah didapatkan kelas eksperimen 

dan kelas kontrol sebagai sampel penelitian, peneliti mengurus surat penelitian, 

menyusun proposal penelitian, dan menyiapkan perlengkapan penelitian 

3.2.2 Tahap Tahap persiapan penelitian 

Pada tahap ini peneliti membuat kisi kisi instrument yang meliputi lembar 

pengamatan
3.4

 model pembelajaran, penggalan silabus
3.5

, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) kelas Eksperimen
3.6

, RPP kelas kontrol
3.7

, dan kisi-kisi
3.8

 soal 

                                                           
3.1

Lampiran 3.2 : Analisis normalitas dan homogenitas populasi 

3.3
Lampiran 3.3 : Sample 

3.4
Lampiran 3.4 : Lembar Pengamatan Model Pembelajaran 

3.5
Lampiran 3.5 : Penggalan Silabus 

3.6
Lampiran 3.6 : RPP kelas Eksperimen 

3.7
Lampiran 3.7 : RPP kelas Kontrol 

3.8
Lampiran 3.8 : Kisi-kisi soal uji coba 
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uji coba. Kisi-kisi soal uji coba digunakan untuk membuat panduan soal uji 

coba
3.9

. 

Soal uji coba selanjutnya di ujikan pada kelas uji coba instrument.Kelas uji 

coba instrument merupakan kelas dalam populasi yang bukan sample. 

Selanjutnya, peneliti menganalisis data hasil uji coba pada kelas uji coba 

instrumen tes untuk mengetahui validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya 

pembeda tes.  Hasil analisis soal uji coba tersebut akan digunakan untuk soal 

pretest dan posttest 

3.2.3 Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan dilakukan apabila semua instrumen penelitian telah 

lengkap, peneliti melaksanakan penelitian dengan melakukan pretest pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya, peneliti menyampaikan teknik 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model Cooperative Script pada 

guru kelas eksperimen. Peneliti bertugas menjadi asisten guru ketika mengajar 

serta mengamati proses pembelajaran. Selain pembelajaran di kelas eksperimen, 

penelitian dilanjutkan di kelas kontrol. Guru melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunkan model konvensional. Peneliti bertugas menjadi asisten guru dan 

mengamati proses pembelajaran. 

3.2.4 Tahap Evaluasi 

Pada tahap evaluasi, peneliti melakukan posttest pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Hasil pretest dan posttest selanjutnya dianalisis dan disusun ke 

dalam laporan penelitian. 

                                                           
3.9

Lampiran 3.9 : Soal Uji Coba 



49 
 

 

3.3  POPULASI DAN SAMPLE 

3.3.1 Populasi 

Sugiyono (2014:117) memaparkan bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. 

Sumanto (2014:160) membagi jenis populasi berdasarkan keanggotaannya 

menjadi dua kelompok, yaitu: 

a. Populasi finit, yaitu populasi dengan jumlah individu tertentu dan jumlahnya 

pasti. 

b. Populasi infinit, yaitu populasi yang jumlah anggota individu dalam populasi 

tidak pasti. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD gugus Larasati 

tahun ajaran 2015/2016. Jumlah populasi sebanyak 202  yang terdiri dari 29 siswa 

dari SDN Plalangan 01, 11 siswa dari siswa SDN Plalangan 02, 14 siswa dari 

SDN Plalangan 03, 24 siswa dari SDN Plalangan 04, 23 siswa dari SDN 

Sumurejo 01, 14 siswa dari SDN Sumurejo 2, 24 siswa dari SDN Pakintelan 01, 

17 siswa dari SDN Pakintelan 02, dan 26 siswa dari SDN Pakintelan 03. Jenis 

populasi dari penelitian ini adalah populasi finit karena data yang diteliti diketahui 

jumlahnya secara pasti. 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2013:174). Selanjutnya Sugiyono (2011: 118) mendefinisikan sampel merupakan 
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suatu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dipilih dengan cara tertentu untuk 

mewakili keseluruhan kelompok populasi. Sampel yang diambil dari suatu 

populasi harus betul-betul representatif, karena hasil  penelitian akan 

digeneralisasikan pada populasi tersebut. Agar sampel yang diambil dapat 

representatif perlu memberlakukan teknik pengambilan sampel. 

3.3.3 Teknik Sampling 

Sugiyono (2014: 121), teknik  sampling  adalah teknik yang digunakan 

untuk pengambilan sampel dalam suatu penelitian. Teknik sampling 

dikelompokkan menjadi dua, yakni Probability Sampling dan Nonprobability 

Sampling.  

Probability sampling adalah teknik pengambilan sampling dengan 

memberikan peluang yang sama bagi setiap populasi. Teknik sampling ini 

meliputi, simple random sampling, proportionate stratisfied random sampling, 

disproportionate stratified random, cluster sampling. 

Sedangkan nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel 

yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi. Teknik 

sampling ini meliputi, sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, 

snowball. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan taknik cluster sampling. Cluster 

sampling atau sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek 

yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misal penduduk suatu negara, 

propinsi atau kabupaten (Sugiyono, 2012: 65).  
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3.4 SUBJEK, LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 

3.4.1 Subjek Penelitian 

Dalam penelitian  ini yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas IV 

semester II Gugus Larasati  

3.4.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Gugus Larasati Kecamatan Gunungpati, Kota 

Semarang 

3.4.3 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April hingga Mei 2016 

3.5 VARIABEL PENELITIAN 

Sugiyono (2013: 60) menjelaskan bahwa variabel penelitian adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam 

penelitian  ini terdapat dua macam variabel, yaitu variabel independen dan 

variabel dependen. 

3.5.1 Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas sering disebut sebagai variabel 

stimulus, prediktor, antecedent. Variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) 

(Sugiyono, 2013:4). Variabel Independen dari penelitian ini adalah penerapan 

model pembelajaran Cooperative Script. 
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3.5.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen atau variabel terikat sering disebut sebagai variabel 

output, kriteria, konsekuen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013:4). 

Variabel dependen penelitian ini adalah hasil belajar mata pelajaran IPA siswa 

kelas IV SD di Gugus Larasati. 

3.5.3 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan variabel penelitian 

untuk menghindari kekeliruan penafsiran tentang makna variabel yang akan 

diteliti. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu. 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

 

Variabel Definisi Operasional Jenis Data 

Model 

Pembelajaran 

Cooperative Script 

Aqib (2014: 19) memaparkan bahwa 

model pembelajaran cooperative script 

merupakan model belajar dimana siswa 

bekerja berpasangan dan bergantian 

secara lisan mengikhtisarkan bagian 

bagian dari materi yang dipelajari. 

Nominal 

Hasil Belajar Susanto (2013:5) menyatakan bahwa 

secara sederhana yang dimaksud dengan 

hasil belajar adalah kemampuan yang 

diperoleh anak setelah melalui kegiatan 

belajar. 

Interval 
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3.6 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Silalahi (2015: 421) memaparkan bahwa teknik pengumpulan data 

merupakan  suatu proses untuk mendapatkan data dari. Teknik pengumpulan data 

yang subjek atau responden dengan menggunakan metode tertentu. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan  dalam peelitian ini adalah tes, observasi dan 

dokumentasi. 

3.6.1 Tes 

Tes adalah suatu alat yang tersusun sistematis dan sesuai prosedur yang 

digunakan untuk mengukur perilaku tertentu, baik berupa keterampilan, 

pengetahuan, bakat, dan lain-lain. Pada umumnya tes digunakan untuk mengukur 

hasil belajar baik berbentuk lisan, tulisan, maupun perbuatan (Sudjana, 2011:35). 

Metode tes digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa dalam ranah 

kognitif. Dalam penelitian ini tes berfungsi untuk menguji hasil belajar 

IPAdisetiap kelas sebelum dan sesudah memperoleh perlakuan. 

3.6.2 Observasi 

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian 

untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan 2010: 76). Observasi 

dilakukan terhadap model pembelajaran, yakni aktivitas guru selama 

pembelajaran di kelas eksperimen. Alat yang digunakan untuk melakukan 

observasi yaitu lembar pengamatan 

3.6.3 Dokumentasi 

Dokumen merupakan cacatan dari peristiwa yang telah berlalu, misalnya 

gambar, tulisan-tulisan, atau karya-karya monumental seseorang (Sugiyono, 
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2010:329). Dokumen digunakan untuk memperoleh data langsung sesuai dengan 

tujuan dan fokus masalah dalam penelitian.   

Metode ini dilakukan untuk memperkuat data dari hasil observasi. Bukti 

konkret mengenai kegiatan siswa secara individu maupun kelompok dan 

menggambarkan suasana kelas selama proses pembelajaran berlangsung, maka 

digunakan dokumen berupa daftar kelompok siswa dan dokumentasi foto atau 

video. Serta untuk memperoleh dokumen yang diperlukan seperti silabus, data 

siswa, dan data nilai ujian akhir semester ganjil siswa kelas IV. 

3.7 INSTRUMEN PENELITIAN 

Instrumen penelitian adalah alat ukur  dalam penelitian (Sugiyono 2013: 

147-8). Instrumen penelitian digunakan sebagai alat untuk memperoleh data 

penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu soal yang 

berbentuk pilihan ganda, yang digunakan untuk menilai hasil belajar siswa, 

lembar pengamatan model  untuk menilai aktivitas guru dalam pembelajaran. 

Selain menyiapkan instrumen, peneliti juga menyusun kelengkapan pembelajaran 

yaitu  silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran dan kisi-kisi. 

Sebelum soal-soal tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa, 

terlebih dahulu soal tersebut diujicobakan kepada siswa di luar sampel. Uji coba 

(try out) ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat validitas, reliabilitas, tingkat 

kesulitan, dan daya pembeda soal, sehingga nantinya diperoleh hasil penelitian 

yang valid dan reliabel. Langkah-langkah dalam pengujian instrumen soal terdiri 

dari: 
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3.7.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen, instrumen dikatakan valid maka instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Suatu instrumen 

yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang 

kurang valid berarti memiliki validitas rendah (Sugiyono, 2010: 173). 

Instrumen penelitian dikatakan valid apabila telah teruji dari pengalaman, 

yaitu melalui sebuah uji coba. Uji coba instrumen dilakukan di kelas yang sama 

namun diluar sampel agar uji coba menjadi valid. Pada penelitian ini, pengujian 

instrumen dilaksanakan pada siswa kelas IV SDN Pakintelan 03. 

Cara menghitung validitas butir soal tes dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara mengkorelasikan antara skor total dengan skor butir soal ke dalam 

rumus :
  

      

 






2222 YYNXXN

YXXYN
rxy  

Keterangan:  

rxy : koefisien korelasi XY 

N : banyaknya subjek uji data 

∑X : jumlah skor item 

∑Y : jumlah skor total 

∑X
2
 : jumlah kuadrat skor item 

∑Y
2
 : jumlah kuadrat skor total 

∑XY : jumlah perkalian skor item dengan skor soal 

(Arikunto 2006: 72). 

Kemudian hasil rxy dibandingkan dengan harga r product moment pada 

tabel, dengan menetapkan taraf signifikan 5%.Jika rxy > rtabel, maka alat ukur 

dikatakan valid. 
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Pada penelitian ini, penghitungan uji validitas empiris dihitung dengan 

menggunakan program Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 21. 

Untuk mencari validitas dilihat pada tabel item-total statistics pada kolom 

corrected item-total Correlation pada SPSS dapat dilakukan melalui menu 

analyze – scale – reliability analysis. 

Setelah dilakukan uji validitas pada soal pilihan ganda menggunakan 

rumus tersebut diketahui soal yang valid sebanyak  25 soal dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 3.2 Validitas Soal Pilihan Ganda 

No. Validitas No. Soal 

1. Valid 
4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 29, 31, 

32, 33, 36, 37, 40 

2. Tidak Valid 1, 2, 3, 8, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 34, 35, 38, 39 

Setelah dilakukan uji validitas pada soal isian singkat menggunakan rumus 

tersebut diketahui soal yang valid sebanyak 7 soal dan dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 3.3 Validitas Soal Isian singkat 

No. Validitas No. Soal 

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

2. Tidak Valid 1, 5, 7 

Untuk hasil analisis validitas soal ujicoba, dapat dilihat pada lampiran
3.10

. 

  

                                                           
3.10

Lampiran 3.10: Analisis Validitas soal uji coba 
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3.7.2 Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ketetapan suatu tes apabila diteskan di subjek yang 

sama. Untuk mengetahui ketetapan ini pada dasarnya dilihat kesejajaran hasil 

(Arikunto, 2012: 100). Suatu tes dikatakan reliabel jika dapat memberikan hasil 

yang tetap apabila diteskan berkali-kali atau dengan kata lain tes dikatakan 

reliabel jika hasil-hasil tes tersebut menunjukan ketetapan.  

Pengujian reliabilitas instrumen pada penelitian ini didasarkan pada data 

hasil uji coba instrument tes bentuk pilihan ganda dengan 4 (empat) alternatif 

jawaban, dimana skor 1 (satu) untuk jawaban benar dan  skor 0 (nol) untuk 

jawaban salah, dapat diuji menggunakan rumus cronbach alpha. Koefisien 

reliabilitas instrumen dihitung menggunakan program Statistical Product and 

Service Solution (SPSS) versi 21. Untuk menghitung koefisien reliabilitas 

menggunakan rumus cronbach alpha pada SPSS versi 21, dapat dihitung melalui 

menu analyze – scale – reliability. Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila 

koefisien reliabilitasnya tersebut 0,6 (Sugiyono 2015: 184). Untuk hasil analisis 

reliabilitas soal uji coba dapat dilihat pada lampiran
3.11

. 

3.7.3 Uji Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Analisis tingkat kesukaran soal dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kesukaran setiap butir soal. Dalam penelitian ini soal yang dikatakan baik adalah 

soal yang tidak terlalu mudah dikerjakan dan tidak terlalu sukar untuk dikerjakan 

oleh siswa, dikarenakan soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk 

                                                           
3.11

Lampiran 3.11 : Analisis reliabilitas soal uji coba 
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meningkatkan usaha memecahkannya, sebaliknya soal yang terlalu sukar akan 

menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk 

mencoba lagi karena diluar jangkaunnya. 

Dari hasil analisis ini selanjutnya dipilih 20 soal yang memiiki tingkat 

kesukaran yang seimbang, artinya jumlah antara soal mudah, sedang, dan sukar 

proporsional. Tingkat kesukaran soal dipandang dari kesanggupan atau 

kemampuan siswa dalam menjawabnya, bukan dari guru sebagai pembuat soal 

(Sudjana, 2011: 135). Analisis tingkat kesukaran soal dapat dilakukan setelah soal 

diujicobakan. 

Tingkat kesukaran soal untuk pilihan ganda dapat ditentukan dengan 

menggunakan rumus: 

 

    (Arikunto, 2012: 223) 

Keterangan: 

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

N = jumlah seluruh siswa peserta tes 

Kriteria taraf kesukaran dapat dilihat sebagai berikut: 

0,00≤ TK≤ 0,30  = taraf kesukaran kriteria sukar  

0,31≤ TK≤ 0,70 = taraf kesukaran kriteria sedang 

0,71 ≤ TK≤ 1,00 = taraf kesukaran kriteria mudah 

(Arikunto, 2012: 225). 

Setelah dilakukan uji tingkat kesukaran pada soal pilihan ganda, diketahui 

hasilnya adalah sebagai berikut. 

P =
B

N
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Tabel 3.4. Tingkat Kesukaran Soal Pilihan ganda 

No. Kategori No. Soal 

1. Sukar 23 

2. Sedang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 22, 26, 32, 35, 36, 37, 38, 39 

3. Mudah 
1, 2, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 

28, 29, 30, 31, 33, 34, 40 

 

Sedangkan pada soal isian singkat diketahui hasil uji tingkat kesukaran 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.5. Tingkat Kesukaran Soal Isian singkat 

No. Kategori No. Soal 

1. Sukar 10 

2. Sedang 6,8,3 

3. Mudah 1, 2, 4, 5, 7, 9  

 

3.7.4 Analisis Daya Beda  

Analisis daya pembeda soal adalah mengkaji butir-butir soal dengan tujuan 

mengukur kemampuan suatu soal yang dapat membedakan antara siswa yang 

skornya tinggi (pandai) dan skornya rendah (kurang pandai), artinya jika soal 

diberikan kepada anak yang mampu hasilnya akan  tinggi, dan jika diberikan 

kepada siswa yang lemah hasilnya akan rendah (Arikunto, 2012: 226). Indeks 

daya pembeda dihitung atas dasar pembagian kelompok menjadi dua bagian, yaitu 

kelompok atas yang merupakan kelompok peserta tes yang berkemampuan tinggi 

dengan kelompok bawah yang merupakan kelompok peserta tes yang 

berkemampuan rendah. 



60 
 

 

Langkah yang digunakan untuk menghitung daya pembeda soal antara lain 

sebagai berikut: 

1) Merangkai skor hasil tes uji coba dengan mengurutkan nilai tes dari yang 

tertinggi hingga yang terendah. 

2) Mengelompokkan peserta tes menjadi kelompok atas dan kelompok bawah.  

Untuk menghitung daya pembeda butir soal pilihan ganda dapat digunakan 

rumus:   

 

 

(Arikunto, 2012: 228). 

Keterangan: 

D = daya pembeda, 

JA = banyaknya peserta kelompok atas, 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah, 

BA  = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar, 

BB  = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar, 

PA  = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar, 

PB  = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar. 

Kriteria yang digunakan yakni:  

D   =  0,00 - 0,20 : berarti jelek  

D   =  0,21 - 0,40 : berarti cukup   

D  =  0,41 - 0,70 : berarti baik  
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D   =  0,71 - 1,00 : berarti baik sekali  

D   = negatif : semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang mempunyai nilai D 

negatif sebaiknya dibuang saja (Arikunto, 2012: 228–232). 

Pada soal uji coba pilihan ganda terdapat tiga kategori yang terlihat, yaitu 

jelek, cukup dan baik. Hasil analisis daya beda soal pilihan ganda disajikan dalam 

tabel berikut ini. 

Tabel 3.6 Daya Beda Soal Pilihan Ganda 

No. Kategori No. Soal 

1. Jelek 1, 4, 6, 10, 11, 18, 21, 24, 25, 29, 34, 37, 38 

2. Cukup 2, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 23, 27, 30, 31, 35 

3. Baik 3, 5, 13, 19, 20, 22, 28, 32, 33, 36 

4. Baik Sekali 9, 14, 26, 39, 40 

Sedangkan untuk soal uji coba isian singkat diketahui terdapat semua 

kategori daya pembeda. Hasil analisis daya beda soal isian singkat disajikan 

dalam tabel berikut ini. 

Tabel 3.7 Daya Beda Soal Isian singkat 

No. Kategori No. Soal 

1. Jelek 2.5.8,9 

2. Cukup 4,3,7,1 

3. Baik 6, 10 

4. Baik Sekali  

 

Hasil analisis daya beda soal uji coba dapat dilihat pada lampiran
3.11

. 

  

                                                           
3.11

Lampiran 3.11: Hasil analisis daya beda soal uji coba 
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3.8 ANALISIS DATA 

Sugiyono (2012: 335) mengemukakan bahwa; 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan 

kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih 

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan sebanyak dua tahap yaitu tahap 

awal dan tahap akhir. Analisis data tahap awal meliputi uji normalitas 

homogenitas dan uji kesamaan rata-rata. Sedangkan analisis data tahap akhir 

merupakan analisis hipotesis. 

3.8.1 Analisis Data Tahap Awal 

 Analisis tahap awal merupakan analisis hasil pretest populasi. Analisis 

tersebut berguna untuk menggambarkan kemampuan awal siswa terhadap materi 

yang akan diajarkan. Analisis ini menunjukkan ada atau tidaknya perbedaan yang 

signifikan dari hasil pretest. Apabila hasil analisis menunjukkan tidak ada 

perbedaan signifikan terhadap hasil  pretest, maka dapat dikatakan populasi 

memiliki kemampuan awal yang relatif sama. Analisis tahap awal meliputi tiga 

tahap  yaitu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji kesamaan rata-rata. 

3.8.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis 

berdistribusi normal atau tidak.  Uji normalitas menggunakan uji Lileifors yang 

dilakukan dengan mencari nilai Lo yakni dari nilai |F(Zi)-S(Zi)| yang terbesar. 

Hipotesis yang akan diujikan sebagai berikut. 
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Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

Langkah-langkah pengujian normalitas data dengan uji Liliefors adalah: 

a. Urutkan data sampel dari yang kecil sampai yang terbesar dan tentukan 

frekuensi tiap-tiap data. 

b. Tentukan nilai z dari tiap-tiap data tersebut dengan menggunakan rumus 

  =
    ̅

 
 dengan  ̅  dan s masing-masing merupakan rata-rata dan 

simpangan baku sampel. 

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

kemudian dihitung peluang F (Zi) = P (z ≤ zi). 

d. Selanjutnya menghitung jumlah proporsi z1, z2, z3, …zn yang lebih kecil atau 

sama dengan zi yang dijadikan S (Zi). Jika proporsi ini dinyatakan oleh S (z1) 

maka  (  ) =  
                         

 
 

e. Hitung selisih F(Zi) – S(Z1), kemudian ditentukan harga mutlaknya. 

f. Ambil harga mutlak tersebar di antara harga-harga mutlak selisih tersebut 

kemudian diberi symbol Lo. 

Untuk menerima atau menolak hipotesis nol, kita bandingkan Lo dengan nilai 

kritis L yang diambil dari Daftar Nilai Kritis untuk Uji Liliefors untuk tarafnyata α 

yang dipilih. Kriterianya adalah tolak hipotesis nol bahwa populasi berdistribusi 

normal jika Lo diperoleh dari data pengamatan melebihi L dari daftar. Dalam hal 

lainnya hipotesis nol diterima. (Sudjana 2005: 466-468) 
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Pengambilan keputusan uji normalitas diambil pada taraf  signifikansi 5%. 

Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 

0,05. 

3.8.1.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

memiliki varian yang sama ataukah tidak (Priyatno, 2010: 76). Priyatno (2010: 

35) menjelaskan bahwa sebelum dilakukan uji t, harus dilakukan uji homogenitas 

dengan Levene’s test. Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui rumus uji t 

yang akan digunakan.  

Hipotesis yang akan diuji adalah: 

Ha : Varians nilai hasil belajar siswa kelas ekperimen sama dengan varians nilai 

hasil belajar kelas kontrol 

Ho : Varians nilai hasil belajar siswa kelas ekperimen tidak sama dengan varians 

nilai hasil belajar kelas kontrol 

Rumus yang digunakan : 

F = 
               

               
 

Kriteria pengujian adalah tolak Ho jika         (     )  (Sudjana, 

2002:249). 

3.8.2 Analisis Data Tahap Akhir 

 Analisis akhir dilakukan setelah uji prasyarat analisis, pelaksanaan analisis 

akhir bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam 

penelitian. Caranya dengan menguji kebenaran hipotesis dan menyimpulkan hasil 
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penelitian. Penelitian ini analisis data akhir dengan menganalisis hasil posttest 

dari sampel. 

3.8.2.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui kenormalan data. Hipotesis 

yang diajukan : 

Ho : data berdistribusi normal 

Ha : data tidak berdistribusi normal 

Untuk menguji normalitas ini, rumus dan langkah-langkah serta kriteria 

pengujian yang digunakan sama seperti uji normalitas pada analisis tahap awal. 

3.8.2.2 Uji Homogenitas  

Uji kesamaan dua varian (homogenitas) bertujuan untuk mengetahui apakah  

kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai tingkat varians yang sama atau 

tidak. Untuk menguji kesamaan dua varians ini, rumus dan langkah-langkah serta 

kriteria pengujian yang digunakan sama seperti uji kesamaan dua varians pada 

analisis tahap awal. 

3.8.2.3 Uji Hipotesis 

Tujuan dari pengujian hipotesis adalah untuk menentukan apakah menolak 

Ho yang berarti menerima Ha, ataukah menerila Ho yang berati menolak Ha. Untuk 

itu harus ditetapkan uji statistik yang tepat (Silalahi, 2015: 580)  

Hipotesis yang akan diujikan adalah: 
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Ho :      : Hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA materi sumber daya 

alam dengan menggunakan model Cooperative Scriptlebih kecil 

atau sama dengan pembelajaran dengan menggunakan metode 

konvensional. 

Ha :      : Hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA materi sumber daya 

alam dengan menggunakan model Cooperative Script lebih besar 

dari pembelajaran dengan menggunakan metode konvensional. 

Penentuan uji yang tepat bergantung pada varians data. Uji perbedaan dalam 

penelitian ini menggunakan Independent Sample T Test, teknik ini digunakan 

untuk menjawab hipotesis komparatif dua sampel (Sugiyono 2015: 235). 

Jika varians kedua kelompok sama maka rumus uji t yang digunakan 

 

 

  

Keterangan: 

 = nilai rata-rata kelompok kontrol 

 = nilai rata-rata kelompok eksperimen 

 = variansi data pada kelompok kontrol 

 = variansi data pada kelompok ekperimen 

 = variansi gabungan. 
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 = banyak subyek pada kelompok kontrol 

 = banyak subyek pada kelompok ekperimen. 

(Sudjana, 2005: 239) 

Derajad  kebebasan (dk ) untuk tabel distribusi t yaitu (n1 + n2 -2) dengan peluang 

(1-1/2), =5%. Kriteria yang digunakan yaitu jika thitung  ttabel, maka Ha 

diterima. 

Jika diperoleh simpulan bahwa kedua varians tidak sama, maka rumus yang 

digunakan: 

 

 

Keterangan: 

 = nilai rata-rata kelompok kontrol 

 =  nilai rata-rata kelompok eksperimen 

 = variansi data pada kelompok kontrol 

 =  variansi data pada kelompok ekperimen 

 = variansi gabungan. 

 =  banyak subjek pada kelompok kontrol 

 =  banyak subjek pada kelompok ekperimen. 

 = taraf signifikan (5 %) (Sudjana, 2005: 239-243) 

3.8.2.4 Perhitungan N-Gain 

N-Gain adalah normalisasi gain yang diperoleh dari hasil pretest dan 

posttest, perhitungan nilai rata-rata N-Gain dilakukan untuk melihat peningkatan 

hasil belajar siswa. Dengan menggunakan N-Gain maka akan terlihat keefektifan 

penggunaan model pembelajaran CS. 

Nilai N-Gain ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

1n

2n
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      =  
                        

               
 

(Lestari, dkk, 2015:234-236) 

Tinggi atau rendahnya nilai N-Gain ditentukan berdasarkan kriteria 

berikut. 

Tabel 3.8 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 

 

Dalam penelitian ini nilai N-Gain yang diperoleh dari kelas eksperimen 

yang menggunakan model pembelajaran Cooperative Script akan dibandingkan 

dengan nilai N-Gain yang diperoleh dari kelas kontrol yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional. N-Gain digunakan untuk mengetahui peningkatan 

hasil belajar kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dari Gain Score tersebut akan 

diketahui signifikansi peningkatan hasil belajar dari kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Sehingga, hasil N-Gain tersebut dapat dijadikan data pendukung dari 

keefektifan model pembelajaran yang digunakan.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1  HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini akan membahas hasil penelitian menganai keefektifan model 

pembelajaran Cooperaative Script pada mata pelajaran IPA materi Sumber Daya 

Alam (SDA) pada siswa kelas IV SD di Gugus Larasati. Hal yang akan dibahas 

meliputi analisis data tahap awal dan analisis data tahap akhir. 

4.1.1 Analisis Data Tahap Awal 

Pada analisis data tahap awal meliputi Uji normalitas data hasil pretest dari 

kelas eksperimen dan kelas kontrol, serta uji homogenitas data hasil pretest pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol 

4.1.1.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data hasil postes 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan terhadap data hasil 

belajar IPA siswa materi Sumber daya Alam. Uji normalitas data ini 

menggunakan rumus Lilliefors dengan melihat nilai pada kolom Kolmogorov-

Smirnov. Data dinyatakan berdistribusi normal, jika signifikansi lebih besar dari 

0,05 (Priyatno 2010: 71). Untuk penghitungannya menggunakan program SPSS 

versi 20. Berikut merupakan tabel data hasil uji normalitas yang dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS versi 20.  
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Tabel 4.1 Normalitas Pretest 

Tests of Normality 

 Kelompok Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Nilai 

Kelompok 

Eksperimen 
.135 25 .200

*
 .929 25 .084 

Kelompok 

Kontrol 
.159 29 .059 .953 29 .217 

 

Dari tabel 4.1 pada kolom Kolmogorov-Smirnov dapat diketahui bahwa 

nilai signifikansi kelas eksperimen sebesar 0,200 sedangkan nilai signifikansi 

pada kelas kontrol sebesar 0,059.  

Untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak, pengambilan 

keputusan berdasarkan syarat statistika sebagai berikut: (1) Ho : Data tidak 

berdistribusi normal; (2) Ha : Data memiliki distribusi yang normal. Selanjutnya 

jika probabilitas > 0,05 maka Ho ditolak, sedangkan apabila probabilitas < 0,05 

maka Ho diterima 

Nilai signifikansi pada kelas eksperimen sebesar 0.200 dan kelas kontrol 

sebesar 0.059, maka dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar kelas eksperimen 

dan kelas kontrol berdistribusi normal. Hal tersebut sesuai dengan syarat statistika 

yakni probabilitas > 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Untuk hasil 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran
4.1

. 

 

                                                           
4.1

 Lampiran 4.1 : Analisis hasil uji normalitas soal pretest 
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4.1.1.2 Uji Homogenitas Data 

Uji homogenitas dilakukan setelah data diketahui berdistribusi 

normal.Proses penghitungan homogenitas data dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS versi 20. Untuk mengetahui data memiliki varians yang sama atau 

tidak, pengambilan keputusan berdasarkan syarat statistika sebagai berikut: (1) Ho 

: Data tidak memiliki varians yang sama; (2) Ha : Data memiliki varians yang 

sama. Selanjutnya jika probabilitas > 0,05 maka Ho ditolak, sedangkan apabila 

probabilitas < 0,05 maka Ho diterima. 

Tabel 4.2 Homogenitas Pretest 

Test of Homogeneity of Variances 
 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.147 1 52 .703 
 

Dari tabel 4.2 diketahui bahwa nilai signifikansi data pada uji 

Levene’sadalah0.703. Dengan demikian probabilitas 0.703 > 0,05 yang berarti Ho 

ditolak dan Ha diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar kelas 

eksperimen dan kelas kontrol memiliki varians yang sama atau homogen. Untuk 

hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran
4.2 . 

4.1.2 Analisis Data Tahap Akhir 

Analisis data tahap akhir meliputi: (1) Uji normalitas data hasil posttest dari 

kelas eksperimen dan kelas kontrol; (2) uji homogenitas data hasil posttest pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol; (3) Uji Hipotesis; dan (4) N-Gain 

                                                           
4.2

 Lampiran 4.2: Analisis hasil homogenitas pretest 
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4.1.2.1 Uji Normalitas hasil Postest 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data populasi skor akhir pada 

hasil belajar IPA materi sumber daya alam siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrom berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas data mempengaruhi 

teknik analisis data yang akan digunakan. Uji normalitas menggunakan rumus 

Liliefors dengan bantuan program SPSS Versi 20. 

Untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak, pengambilan 

keputusan berdasarkan syarat statistika sebagai berikut (1) Ho : Data tidak 

berdistribusi normal; (2) Ha : Data memiliki distribusi yang normal. Selanjutnya 

jika probabilitas > 0,05 maka Ho ditolak, sedangkan apabila probabilitas < 0,05 

maka Ho diterima 

Hasil uji normalitas kelas kontrol dan kelas eksperimen disajikan pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.3 Normalitas Posttest 

Tests of Normality 

 Kelas Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Nilai 
Eksperimen .122 25 .200

*
 .961 25 .436 

Kontrol .125 29 .200
*
 .972 29 .610 

 

 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
 

Dari tabel 4.3 pada kolom Kolmogorov-Smirnov dapat diketahui bahwa 

nilai signifikansi kelas eksperimen sebesar 0,200 sedangkan nilai signifikasnsi 

pada kelas kontrol sebesar 0,200. Dengan demikian probabilitas 0,200 pada kelas 
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eksperimen > 0.05. Hal serupa juga diberlakukan pada kelas kontrol, karena 

probabilitas 0.200 > 0.05. 

Probabilitas tersebut berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Maka dapat 

disimpulkan bahwa data hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol 

berdistribusi normal. Untuk hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran
4.3

.
 

4.1.2.2 Uji Homogenitas hasil Posttest 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah sample memiliki 

varians yang sama ataukah tidak. Apabila varian yang dimiliki oleh sampel pada 

kelas kontrol dan kelas eksperimen sama, maka data sampel dapat dikatakan  

homogen. Uji homogenitas menggunakan bantuan SPSS Versi 20, disajikan 

dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 4.4 Homogenitas Varian Posttest 

Nilai 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.709 1 52 .106 

Untuk mengetahui data memiliki varians yang sama atau tidak, 

pengambilan keputusan berdasarkan syarat statistika sebagai berikut: (1) Ho : 

Data tidak memiliki varians yang sama; (2) Ha : Data memiliki varians yang 

sama. Selanjutnya jika probabilitas > 0,05 maka Ho ditolak, sedangkan apabila 

probabilitas < 0,05 maka Ho diterima. 

                                                           
4.3

 Lampiran 4.3 : Analisis hasil uji normalitas soal posttest 
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Dari data pada table 4.4 diketahui bahwa nilai signifikansi data pada uji 

Levene’s adalah 0.106. Dengan demikian probabilitas 0.106 > 0,05 yang berarti 

Ho ditolak dan Ha diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar 

kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki varians yang sama atau homogen. 

Untuk hasil lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran
4.4

. 

4.1.2.3 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan bantuan SPSS Versi 

20 dengan menggunakan rumus Independent Sample t Test. Uji Independent 

Samples T Test untuk menjawab dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu 

untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa antara kelas eksperimen yang 

menerapkan model Cooperative Script dengan kelas kontrol pada pembelajaran 

IPA siswa kelas IV SD materi Sumber Daya Alam. Dengan hipotesis: (1) Ho : 

Tidak ada perbedaan hasil belajar antara kelas kontrol dan kelas eksperimen; (2) 

Ha : Ada perbedaan hasil belajar antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

Peneliti menggunakan rumus uji t karena varians yang dimiliki sample pada 

kelas kontrol dan kelas eksperimen adalah sama. Dalam penelitian ini, Uji t 

dilakukan dengan bantuan SPSS dengan jenis independent sample t-test. Uji t 

menggunakan bantuan SPSS Versi 20, disajikan dalam tabel sebagai berikut. 

  

                                                           
4.4

 Lampiran 4.4 : Analisis hasil uji homogenitas soal posttest 
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Tabel 4.5 Independent Samples Test 

 
 

Independent Simple Test Nilai 

Taraf Signifikan Levene’s test 0.106 

T hitung 9.667 

DK 52 

T tabel 2.0066 

 

Berdasarkan hasil uji Independent Samples Test, data nilai hasil belajar 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan bantuan SPSS versi 20 dihasilkan t 

hitung > t table. Yakni 9.667 > 2.0066. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa 

Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya ada perbedaan antara rata-rata nilai hasil 

posttest antara kelas Eksperimen dan kelas Kontrol. Untuk hasil lebih lengkap 

dapat dilihat pada lampiran
4.5

. 

4.1.2.4 N-Gain 

Uji N-Gain digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya peningkatan 

hasil belajar IPA materi sumber daya alam siswa kelas IV. Perhitungan N-Gain 

dilakukan dengan membandingkan rata-rata hasil pretest dan posttest baik dari 

kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Hasil uji N-Gain dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 4.6. Uji N-Gain skor Pretes dan Postes  

Kelas 
Nilai 

N-Gain Kategori 
Pretest Posttest 

Eksperimen 48.3 86.50 0.7388 Tinggi 

Kontrol 47.5 66.89 0.5856 Sedang 

                                                           
4.5

 Lampiran 4.5 : Analisis hasil uji hipotesis 
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Gambar 3. Diagram N-Gain 

Berdasarkan tabel 4.5, dapat diketahui bahwa peningkatan hasil belajar IPA 

materi sumber daya alam pada kelas kontrol sebesar 0,5856 berada pada kategori 

sedang. Sedangkan pada kelas eksperimen sebesar 0,7388 berada pada kategori 

sedang. Untuk hasil lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran
4.6

. 

4.1.3 Deskripsi Proses Pembelajaran 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan 2 variabel. Yakni 

model pembelajaran Cooperative Script sebagai variabel bebas dan hasil belajar 

siswa sebagai variable terikat. Penelitian ini dilakukan di SD Gugus Larasati 

Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Dari 9 SD sebagai populasi penelitian, 

didapatkan 2 SD sebagai sampel penelitian, yakni SDN Plalangan 01 dan SDN 
                                                           
4.6

 Lampiran 4.6 : Analisis hasil perhitungan Gain Score 

48.3 

86.5 

47.5 

66.59 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Pretest Postest

N-Gain 

Eksperimen

Kontrol



77 
 

 

Plalangan 04. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik sampling 

cluster sampling, sedangkan kelas eksperimen dan kelas kontrol dipilih secara 

acak. Kelas eksperimen dari penelitian ini adalah kelas IV SDN Plalangan 04 

dengan jumlah siswa sebanyak 25 dan kelas kontrol dari penelitian ini adaah kelas 

IV SDN Plalalngan 01 dengan jumlah siswa sebanyak 29. 

Pada penelitian eksperimen diperlukan pengontrolan terhadap semua 

variabel yang mungkin dapat mempengaruhi variabel terikat dari penelitian. 

Selain model pembelajaran, keterampilan guru merupakan salah satu variabel 

kontrol pada penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian ini, guru pengajar kelas 

eksperimen dan kelas kontrol merupakan guru yang memiliki latar belakang 

pendidikan yang sama, pengalaman mengajar yang hampir sama dan usia yang 

terpaut tidak begitu jauh. Sehingga pada pelaksanaannya, guru dengan 

kemampuan yang sama tidak akan memberikan pengaruh yang begitu berbeda 

pada siswa. Pada pelaksanaan penelitian, guru kelas eksperimen menggunakan 

model pembelajaran Cooperative Script sedangkan guru pada kelas kontrol 

menggunakan model konvensional. 

Kegiatan pembelajaran pada kelas kontrol dimulai dengan doa, presensi dan 

pengkondisian kelas. Setelah itu guru memberikan apresepsi dengan mengaitkan 

materi yang akan dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran dan menyampaikan materi dengan menggunakan metode 

ceramah dan tanya jawab. Setelah itu, guru bersama siswa menyimpulkan 

pelajaran dan siswa diminta untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Di 
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akhir pembelajaran siswa diminta untuk mengerjakan soal evaluasi. Selanjutnya, 

guru menutup pembelajaran. 

Pada pembelajaran di kelas kontrol ditemukan bahwa siswa cenderung 

pasif dalam proses pembelajaran. Sedangkan pembelajaran terpusat pada guru. 

Hal tersebut terkesan sangat monoton dan membosankan. 

Kegiatan pembelajaran di kelas eksperimen diawali dengan doa, melakukan 

presensi, dan mengkondisikan siswa untuk siap belajar. Langkah selanjutnya 

adalah guru melakukan apresepsi dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan 

kehidupan sehari-hari. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta 

langkah dari model pembelajaran yang akan diterapkan.  

Guru mengkondisikan siswa untuk berpasangan, kemudian guru 

membagikan script pembelajaran pada siswa. Siswa diminta untuk membaca 

script tersebut dan merangkum script tersebut. Langkah selanjutnya, siswa 

melakukan presentasi secara berpasangan dan saling melengkapi. Guru 

menanyakan hal yang belum dipahami siswa, kemudian guru memberikan 

penjelasan mengenai hal-hal yang belum dipahami siswa. 

Langkah selanjutnya, guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran lalu 

siswa mengerjakan soal evaluasi. Diakhir pembelajaran, guru menyampaikan 

materi yang akan dipelajari pertemuan selanjutnya, kemudian menutup pelajaran 

dengan salam 

Pada pembelajaran di kelas eksperimen, siswa membangun 

pengetahuannya sendiri dengan membaca dan merangkum materi pemebelajaran. 
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Serta siswa aktif bertanya mengenai materi yang belum dipahami. Selain itu siswa 

dapat mengkonstruksikan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. 

4.2 PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran 

Cooperative Script dan model pembelajaran konvensionalpada siswa kelas IV SD 

pada materi Sumber Daya Alam. Pembahasan mengkaji lebih lanjut tentang hasil 

pretest dan hasil posttest hasil belajar IPA materi sumber daya alam di kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. 

4.2.1 Analisis Hasil Pretest  

Untuk mengetahui pemahaman awal siswa tentang sumber daya alam, 

siswa diberikan soal pretest sebelum dilakukannnya perlakuan. Perlakuan yang 

dimaksud adalah pembelajaran pada materi tersebut. Dari hasil pretest yang 

diberikan kepada siswa kelas eksperimen didapatkan rata-rata hasil pretest sebesar 

48,3. Sedangkan rata-rata hasil pretest pada kelas kontrol adalah sebesar 47,5. 

Hasil pretest menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadapmateri  sumber daya 

alam cenderung sama, karena dari hasil pretest tersebut didapatkan hasil bahwa 

data tersebut memiliki distribusi normal dan memiliki varians yang sama. Nilai 

hasil pretest siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada 

lampiran4.7 

Dalam penelitian ini dilakukan pengontrolan variabel yang berupa 

kemampuan guru, sekolah peserta didik serta perlakuan. Pengontrolan tersebut 

                                                           
4.7

 Lampiran 4.7: Nilai Hasil pretest kelas kontrol dan kelas Eksperimen 
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didukung oleh pendapat Sugiyono. Menurut Sugiyono (2015:107) penelitian 

eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari 

pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. 

Pengontrolan terhadap variabel dilakukan oleh peneliti. Pengontrolan 

kemampuan belajar siswa didapatkan dari analisis hasi pretest siswa. Berdasarkan 

hasil pretest siswa, didapatkan hasil rata-rata yang hampir sama. Selain itu, dari 

analisis hasil pretest, hasi pretest menunjukkan bahwa siswa memiliki hasil 

pretest dengan distribusi yang normal serta varians yang sama. Maka dapat 

disimpulkan bahwa sampel berdistribusi normal dan memiliki varians yang 

homogen. 

Pengontrolan terhadap sekolah, dilakukan dengan pemilihan populasi 

didasarkan pada sekolah yang memiliki gugus yang sama. Sehingga iklim serta 

lingkungan siswa tidak jauh berbeda. 

Pengontrolan terhadap perlakuan adalah dilakukan dengan pemilihan 

materi pembelajaran dan model pembelajran yang akan diterapkan. Selain itu 

pengontrolan terhadap perlakuan juga termasuk pertemuan dalam pemberian 

perlakuan. Perlakuan yang diberikan pada sampel yaitu sama, 4 kali pertemuan 

pada kelas kontrol dan 4 kali pertemuna pada kelas eksperimen. 

4.2.2 Analisis Hasil Posttest  

Setelah diberikan perlakuan berupa model pembelajaran Cooperative Script 

pada kelas eksperimen dan model konvensional pada kelas kontrol, peneliti 

memberikan posttest pada kedua kelas tersebut. Rata-rata nilai hasil posttest siswa 

kelas kontrol adalah 66.89, sedangkan rata-rata nilai hasil posttest siswa kelas 



81 
 

 

eksperimen adalah 86.50. Hasil posttest menunjukan bahwa hasil belajar IPA 

materi sumber daya alam pada kelas kontrol dan kelas eksperimen berdistribusi 

normal dan memiliki varians homogen. Setelah melakukan uji normalitas dan 

homogenitas, dilanjutkan dengan pengujian hipotesis akhir dengan bantuan SPSS 

versi 20 untuk menjawab hipotesis. Untuk menjawab hipotesis tersebut, rumus 

yang digunakan adalah Independent Sample T Test.  

Dari hasil pengujian dengan Independent Sample T Test  didapatkan harga 

thitung (9,667) lebih besar dibanding ttabel (2,0066). Hal tersebut menunjukkan 

bahwa rata-rata hasil belajar IPA materi sumber daya alam kelas eksperimen lebih 

tinggi dibanding kelas kontrol. Dengan demikian, model pembelajaran 

Cooperative Script lebih efektif diterapkan dalam pembelajaran IPA materi 

sumber daya alam.  

Perolehan rata-rata posttest kelas kontrol sebesar 66,89, menunjukkan N-

Gain sebesar 0,5856 berada pada kategori sedang. Sedangkan rata-rata posttest 

kelas eksperimen sebesar 86,50, menunjukkan N-Gain sebesar 0,7388 berada pada 

kategori tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pretest ke posttest 

pada kelas eksperimen lebih tinggi dibanding dengan peningkatan pada kelas 

kontrol. Hasil uji ini memperkuat penerimaan hipotesis, bahwa hasil belajar IPA 

materi sumber daya alam dengan model Cooperative Script  lebih dari 

menggunakan model konvensional. 

Rata-rata hasil posttest siswa kelas kontrol sebesar 66,89 tergolong rendah. 

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah proses 

pembelajaran pada kelas kontrol masih menggunakan model konvensional. Model 
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konvensional merupakan model pembelajaran yang berpusat pada guru. Sehingga 

dalam proses pembelajarannya siswa cenderung pasif. Pada pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan model konvensional, guru berperan aktif 

menyampaikan materi dengan menggunakan metode ceramah. Sedangkan siswa 

menerima materi dengan mendengarkan informasi yang diberikan oleh guru. 

Pelaksanaan pembelajaran tersebut dinilai kurang efektif karena siswa tidak 

terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Siswa hanya memperhatikan 

penjelasan guru tanpa proses penemuan informasi sendiri.  

Kondisi kelas yang menggunakan model pembelajaran konvensional 

terkadang juga tidak kondusif, hal tersebut dikarenakan oleh siswa mulai bosan 

mendengarkan penjelasan guru. Guru terkadang menerapkan metode diskusi 

dalam pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan aktivitas siswa, namun 

dalam pelaksanaannya diskusi kelompok yang terdiri dari 4 atau lima siswa tidak 

berjalan dengan baik. Hanya siswa siswa tertentu saja yang terlibat aktif dalam 

diskusi. Sedangkan siswa lain belum memiliki tanggung jawab akan tugas yang 

diberikan oleh guru. 

Sedangkan perolehan rata-rata posttest di kelas eksperimen sebesar 86.50 

tergolong tinggi. Hal tersebut merupakan dampak dari pemberian perlakuan 

berupa penerapan model Cooperative Script. Pemilihan model tersebut berpijak 

pada teori belajar konstruktivisme. Rifa‟i dan Anni (2012: 114) mengemukakan 

bahwa teori belajar konstruktivisme memfokuskan pada siswa mengkonstruksikan 

pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya. 
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Pelaksanaan model pembelajaran Cooperative Script sesuai dengan asumsi 

mengenai teori belajar konstruktivisme. Asumsi tersebut adalah sebagai berikut:  

(1) pengetahuan secara fisik dikosntruksikan oleh siswa yang terlibat dalam 

belajar aktif; (2) pengetahuan secara simbolik dikonstruksikan oleh siswa yang 

membuat representasi atas kegiatannya sendiri; (3) pengetahuan secara sosial 

dikonstruksikan oleh siswa yang menyampaikan maknanya pada orang lain; (4) 

pengetahuan secara teoritik dikonstruksikan oleh siswa yang mencoba 

menjelaskan objek yang benar benar tidak dipahaminya.  

Penerpan model pembelajaran Cooperative Script tidak hanya menitik 

beratkan pada hasil belajar siswa pada ranah kognitif saja. Melainkan pada ranah 

afektif dan psikomotor. Peningkatan hasil belajar pada ranah kognitif ditunjukkan 

dari hasil posttest siswa, pemberian perlakuan dengan model pembelajaran 

Cooperative Script juga memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan tersebut 

diantaranya adalah sebagai berikut: Menurut Huda (2014: 214), kelebihan model 

pembelajaran cooperative script adalah sebagai berikut; (1) menumbuhkan ide-ide 

atau gagasan baru; (2) mengajarkan siswa untuk percaya pada kemampuannya 

sendiri untuk mendapatkan informasi dari berfikir dan mencari informasi dari 

sumber belajar yang lain; (3) membantu siswa untuk saling menghormati satu 

sama lain; (4) memotivasi siswa untuk mengungkapkan pemikirannya; (5) 

memudahkan siswa untuk berdiskusi dan melakukan interaksi sosial; (6) melatih 

siswa untuk bertanggung jawab; (7) meningkatkan kemampuan berfikir kreatif. 

Pada pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model Cooperative 

Script siswa diajak untuk bekerja sama secara berpasangan. Pada pelaksanaannya 
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siswa diajak untuk membuat rangkuman serta mempresentasikan hasil 

rangkumannya didepan pasangannya. Sehingga siswa memiliki tanggung jawab 

dengan dirinya sendiri. Karena dari hasil refleksi dengan guru sebelum 

melaksanakan penelitian, penerapan diskusi kelompok, dengan jumlah siswa 4 – 

5, tidak semua anggota kelompok bertanggung jawab akan tugas yang dierikan 

oleh guru. Namun, hanya beberapa siswa saja yang mengerjakan tugas dari guru. 

Hal tersebut menunjukkan tanggung jawab siswa rendah. 

Model pembelajaran Cooperative Script mendorong siswa untuk 

menumbuhkan gagasan dan ide-ide baru serta meningkatkan kemampuan berfikir 

kreatif. Hal tersebut ditunjukkan dari proses pelaksanaan siswa ketika membaca 

dan membuat rangkuman dari materi pelajaran. Dengan membuat rangkuman, 

siswa belajar untuk menuangkan ide ide serta gagasannya dalam bentuk tulisan. 

Namun, pada pelaksanaan tahap ini, guru harus menjelaskan kepada siswa definisi 

dari rangkuman serta membimbing siswa untuk membuat rangkuman dengan 

menggunakan bahasanya sendiri. Sehingga siswa dapat memahami apa yang ia 

tulis, bukan hanya sekedar menyalin teks wacana yang diberikan oleh guru. 

Kelebihan yang lain adalah memupuk kepercayaan diri siswa, hal tersebut 

ditunjukkan dari tahap pelaksanaan model, yakni siswa diajak untuk membaca 

ringkasan didepan pasangannya. Selain memupuk kepercayaan diri siswa, pada 

tahap ini siswa juga dapat meningkatkan interaksi dengan pasangannya serta dapat 

menumbuhkan rasa saling menghargai dan saling menghormati sesama. Karena, 

pada tahap ini siswa diajak untuk menanggapi hasil rangkuman dari pasangan, 

serta mengutarakan kekurangan dari hasil rangkuman pasangannya. 
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Hal tersebut relevan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Darmania (2014). Hasil penelitian tersebut menunjukkan rata-rata hasil belajar 

IPS pada siswa kelas V yang menggunakan model pembelajaran Cooperative 

Script lebih tinggi dari rata-rata belajar IPS pada siswa yang menggunakan model 

konvensional. Selain itu.berdasarkan uji hipotesis (uji-t) menggunakan t-tes polled 

varian diperoleh thitung data posttest sebesar 1,710 dan ttabel (α = 5%dan dk = 

54) sebesar 1.703 sehingga thitung > ttabel (1,710 > 1.703) bearti Ha diterima. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh K.D Asriyani (2013) yang berjudul 

Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative Script Berbantuan Peta Pikiran 

Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa kelas IV SD Busung Biru. Hasil dari penelitian 

adalah (1) hasil belajar IPA siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran 

kooperatif script berbantuan peta pikiran berada pada tingkat kategori sangat 

tinggi (diatas rata-rata sebesar 31,56), (2) hasil belajar IPA siswa setelah 

mengikuti pembelajaran yang dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional 

berada pada tingkat kategori sedang (diatas rata-rata sebesar 22,97), (3) terdapat 

perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA antara kelompok siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif script berbantuan 

peta pikiran dan kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran dengan 

pembelajaran konvensional (thitung  = 13,84> t tabel = 2,00). 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta penelitian sebelumnya yang 

mendukung dapat diketahui bahwa model Cooperative Script efektif diterapkan 

dalam pembelajaran IPA, terutama pada materi sumber daya alam. 
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4. 3 IMPLIKASI HASIL PENELITIAN 

 Implikasi hasil penelitian adalah keterlibatan hasil penelitian dengan 

manfaat yang diharpakan. Implikasi hasil penelitian meliputi implikasi secara 

teoritis, praktis, dan pedagogis. 

4.3.1 Implikasi Teoritis 

 Menurut Nurulhayati (dalam Rusman, 2014:203) pembelajaran kooperatif 

adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu 

kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Model pembelajaran kooperatif menjadi 

salah satu kegiatan belajar siswa yang dilakukan secara berkelompok. Dengan 

kegiatan berkelompok siswa akan belajar bekerjasama dengan anggota kelompok. 

Penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Nurulita Sufazen  (2014) 

mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang 

dengan judul Keefektifan Model Cooperative Script terhadap Hasil Belajar IPS. 

Hasil dari penelitian adalah terdapat perbedaan ahasil belajar IPS materi 

Perkembangan Teknologi pada peserta didik kelas IV yang menggunakan model 

cooperative script  dan model konvensional. Penggunaan model cooperative 

script  terbukti efektif mengoptimalkan hasil belajar IPS materi Perkembangan 

Teknologi pada peserta didik kelas IV SD Negeri 1 Tinggarjaya Kabupaten 

Banyumas.  

 Sesuai dengan teori tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa model 

Cooperative Script yang diterapkan pada pembelajaran IPA materi Sumber Daya 

Alam pada siswa kelas IV SD mampu mengajak siswa untuk mengontruksikan 
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pemahamannya. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi 

serta pendukung teori penelitian selanjutnya yang akan mengkaji tentang model 

Cooperative Script. 

4.3.2 Implikasi Praktis 

 Implikasi praktis diartikan sebagai keterlibatan hasil penelitian terhadap 

pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Pengaruh model Cooperative Script  dapat 

meningkatkan aktivitas siswa untuk terlibat secara langsung dalam pembelajaran. 

Selain itu dapat mendorong guru untuk berperan sebagai fasilitator, motivator, 

evaluator dan juga informator. Model pembelajaran Cooperative Script dapat 

dijadikan alternatif oleh guru untuk menciptakan suasana yang aktif didalam 

kelas. 

 Model Cooperative Script mengajak siswa untuk memahami materi 

pembelajaran dengan mendalam. Karena, siswa diajak untuk membentuk 

pengetahuannya sendiri dengan membaca kemudian menuangkan ilmunya dalam 

bentuk tulisan dan mempresentasikannya didepan temannya. Selain itu, siswa 

terlibat secara aktif dalam berdiskusi, karena dalam prosesnya siswa saling 

berinteraksi untuk menunjukkan temuannya mengenai materi tersebut. 

4.3.3 Implikasi Pedagogis 

 Implikasi pedagogis dapat diartikan sebagai keterlibatan hasil belajar 

penelitian dengan gambaran umum pengaruh model Cooperative Script terhadap 

hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Gugus Larasati. Keefektifan suatu model 

pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah faktor internal 
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dan faktor eksternal. Menurut Rifa‟i dan Anni (2012:80) faktor yang berasal dari 

dalam atau internal mencakup kondisi fisik, seperti kesehatan organ tubuh, 

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

faktor dari luar atau eksternal menurut Rifa‟i dan Anni (2012:81) meliputi seperti 

variasi dan tingkat kesulitan materi belajar (stimulus) yang dipelajari (direspon), 

tempat belajar, iklim, suasana lingkungan dan budaya masyarakat. 

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan pengontrolan terhadap 

variable.Namun pada pelaksanaannya, keefektifan model pembelajaran 

Coopeprative Script tetap dipengaruhi oleh faktor faktor tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

   

5.1. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; 

model pembelajaran Cooperative Script yang diterapkan pada pembelajaran IPA 

materi sumber daya alam di kelas IV SD Gugus Larasati lebih efektif 

dibandingkan dengan model konvensional. Keefektifan tersebut didasarkan pada 

hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan rumus Independent Simple T Test 

dengan bantuan program SPSS versi 20. Dari hasil analisis Uji Independent 

Simple T Test didepatkan harga t sebesar 9.667. Hasil uji t  menunjukkan t hitung 

> t table, yaitu 9.667 > 2,0066. Selain itu, Gain Score yang diperoleh kelas 

eksperimen lebih besar dari Gain Score pada kelas kontrol. Gain score pada kelas 

eksperimen adalah 0,7388 sehingga berada pada kategori tinggi, sedangkan gain 

score pada kelas kontrol sebesar 0.5856 yakni berada pada kategori sedang. Dari 

hasil pengujian hipotesis tersebut, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

Cooperative Script lebih efektif dibandingkan model konvensional pada pelajaran 

IPA materi Sumber Daya Alam pada siswa kelas IV SD Gugus Larasati. 
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5.2. SARAN 

Berdasarkan simpulan tersebut, maka terdapat beberapa saran dari peneliti. 

Model pembelajaran Coopertive Script dapat diterapkan untuk meningkatkan hasil 

belajar IPA terutama pada materi Sumber Daya Alam. Selain itu, model 

pembelajaran Cooperative Script dapat digunakan untuk meningkatkan minat 

baca siswa, kepercayaan diri serta keberanian untuk mengemukakan pendapat. 

Dalam pelaksanaannya, guru harus memperhatikan beberapa hal, yakni 

kemampuan siswa dalam  tahap menulis rangkuman dan mengemukakan 

pendapat. Karena, pada tahap menulis rangkuman siswa seringkali hanya 

menyalin wacana yang diberikan guru. Maka guru harus membimbing siswa 

untuk membuat rangkuman dengan menggunakan bahasanya sendiri. Sedangkan 

pada tahap mengemukakan pendapat, hendaknya guru membimbing dan 

memotivasi siswa, sehingga siswa berani mengungkapkan pendapatnya ketika 

hasil olah pikir pasangannya tidak sesuai dengan pendapatnya. 
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LAMPIRAN 
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Lampiran 3.1 

DATA NILAI POPULASI 
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Lampiran 3.2 

UJI NORMALITAS POPULASI 

Hipotesis  

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha  : Data tidak berdistribusi normal 

Untuk mengetahui hasil analisis, ketentuan yang digunakan adalah; apabila 

probabilitas  > 0.05 maka Ho diterima, sedangkan apabila probabilitas < 0.05 

maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

*. This is a lower bound of the true significance. 

Tests of Normality 

 Sekolah Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Nilai 

Pakintelan 01 .138 24 .200
*
 .950 24 .272 

Pakintelan 02 .137 27 .200
*
 .965 27 .465 

Pakintelan 03 .127 22 .200
*
 .954 22 .373 

Sumurejo 01 .149 26 .141 .920 26 .044 

Sumurejo 02 .132 15 .200
*
 .963 15 .746 

Plalangan 01 .133 29 .200 .955 29 .246 

Plalangan 02 .156 11 .200
*
 .903 11 .201 

Plalangan 03 .184 14 .200
*
 .934 14 .351 

Plalangan 04 .083 25 .200
*
 .960 25 .412 

a. Lilliefors Significance Correction 

Dari analisis uji normalitas data populasi, didapatkan nilai probabilitas data > 

0.05, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Hal tersebut dapat diartikan bahwa data 

berdistribusi normal  
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Lampiran 3.3 

Analisis Homogenitas Populasi 

Ho : Data memiliki varian yang sama 

Ha  : Data memiliki varian yang berbeda 

Pengujian homogenitas populasi dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 20 

dengan menggunakan rumus One Way Anova. Pengambilan kesimpulan 

didasarkan pada probabilitas dari taraf signifikan dari data. Apabila probabilitas > 

0,05 maka Ho diterima, sedangkan apabila probabilitas < 0.05 maka Ho diterima 

dan Ha ditolak. 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai 

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

1.132 8 184 .344 

 

ANOVA 
Nilai 

 Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1249.326 8 156.166 1.500 .160 

Within Groups 19154.021 184 104.098   

Total 20403.347 192    

 

Dari analisis diatas didapatkan nilai signifikansi homogenitas varian adalah 0,344. 

Hal tersebut dapat diartikan bahwa probabilitas > 0.05, sehingga Ho diterima dan 

Ha ditolak. Atau data memiliki varian yang sama. 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

Nama Sekolah  :  

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : IV / 2 

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

alam  

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Indikator  

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Bahan/ 

Alat Teknik 
Bentuk 

Tes 

Instrumen 

11.1 Menjelaskan 

hubungan 

antara sumber 

daya alam 

dengan 

lingkungan 

Hubung

an 

Sumber 

Daya 

Alam 

dengan 

Lingku

nganny

a 

11.1.4. Membedakan sumber 

daya alam berdasarkan 

sifatnya. 

11.1.5. Mengidentifikasi 

sumber daya alam 

berdasarkan jenisnya. 

11.1.6. Menjelaskan hubungan 

sumber daya alam 

dengan lingkungan. 

Tertulis Pilihan 

ganda 

 

a. Lembar 

pengamata

n aktivitas 

siswa. 

b. Lembar 

soal 

evaluasi. 

3 JP 

(3 x 35) 

menit 

Buku 

pegangan 

siswa 

 

 

 

Karakter siswa yang diharapkan: disiplin (discipline), rasa hormat dan perhatian (respect), tekun (diligence) , tanggung 

jawab (responsibility), dan ketelitian (carefulness) 

L
a
m

p
ira

n
 3

.4
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

IPA Kelas IVSemester 2 

Pembelajaran model Cooperative Script 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Model Cooperative Script 

Sekolah   : SD N Plalangan 01 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester  : IV/2 

Waktu   : 2 × 35 menit (pertemuan 1)  

Hari, Tanggal  :            ,    Mei 2016 

 

A. Standar Kompetensi  

Bumi dan Alam Sekitar 

11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. 

B. Kompetensi Dasar 

11.1 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan  

C. Indikator 

11.1.7. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya. 

11.1.8. Contoh sumber daya alam berdasar sifatnya 

11.1.9. Manfaat sumberdaya alam berdasar sifatnya 

D. Tujuan Pembelajaran 

11.1.1.1 Setelah melakukan pengamatan, siswa dapat membedakan sumber 

daya alam berdasarkan sifatnya dengan benar. 

11.1.2.1 Setelah melakukan pengamatan, siswa dapat memberikan contoh 

sumberdaya alam berdasar sifatnya dengan tepat. 

11.1.3.1 Setelah membaca script dari guru, siswa dapat memaparkan manfaat 

dari sumberdaya alam berdasar sifatnya dengan ercaya diri 

E. Karakter siswa yang diharapkan: 

Disiplin, Tekun, Tanggung jawab, Ketelitian, Kerja sama, Toleransi, Percaya 

diri, Keberanian. 

F. Materi Pembelajaran 

Sumber daya alam berdasarkan sifatnya 
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G. Metode Pembelajaran 

Model : Cooperative Script 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN 
ALOKASI 

WAKTU 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 

1) Siswa menjawab salam yang diucapkan 

guru. 

2) Siswa dikondisikan untuk siap belajar. 

3) Siswa berdoa dengan bimbingan guru. 

4) Siswa melakukan presensi bersama guru. 

5) Apersepsi : guru membuka pengetahuan 

awal siswa tentang sumber daya alam  

6) Guru menulis judul pembelajaran dan 

tanggal di papan tulis. 

7) Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran.(Present goals and set) 

8) Guru menyampaikan karakter yang 

diharapkan. 

9) Guru memberikan motivasi. 

10 menit 

Kegiatan Inti Eksplorasi 

1) Guru menggali pengetahuan siswa 

tentang macam-macam sumber daya alam 

berdasarkan sifatnya. 

2) Guru memberikan penjelasan kepada 

siswa mengenai materi sumber daya alam 

berdasar sifatnya. (present information) 

3) Guru melakukan tanya jawab dengan 

siswa tentang sumber daya alam berdasar 

sifatnya. 

4) Guru mengelompokkan siswa secara 

50 menit 
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berpasangan. (Organize student into 

learning team) 

5) Guru memberikan bacaan yang berkaitan 

dengan materi. 

6) Siswa membaca script yang diberikan 

oleh guru 

7) Siswa melakukan pengamatan 

sumberdaya alam di luar kelas sesuai 

dengan script yang diberikan guru (Assist 

team work and Study) 

8) Siswa membuat ikhtisar dari script dan 

menulis laporan hasil pengamatan 

Elaborasi 

1) Guru dan siswa menetapkan siapa yang 

pertama berperan sebagai pembicara dan 

siapa yang berperan sebagai pendengar. 

(Test on the material) 

2) Salah satu siswa yang berperan sebagai 

pembicara membacakan ringkasannya 

dan siswa lain mendengarkan. 

3) Siswa untuk bertukar peran, yang semula 

sebagai pembicara ditukar menjadi 

pendengar dan sebaliknya. 

Konfirmasi 

1. Siswa bertanya jawab tentang hal-hal yang 

belum diketahui siswa  

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi dari guru. 

3. Siswa dan guru mengoreksi hasil pekerjaan 

siswa. 

Kegiatan 1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi. 

2. Guru memberikan umpan balik terhadap 

i. m

e
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Akhir evaluasi siswa. (Provide recognition) 

3. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa 

dan salam. 

n

t 

 

I. Media danSumberBelajar 

1. Media Pembelajaran 

a. Script mengenai sumber daya alam berdasarkan sifatnya 

2. Sumber Belajar 

Devi, Poppy K dan Sri Anggraeni. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam SD dan 

MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional. 

Rositawaty, S. dan Aris Muharam. 2008. Senang Belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam 4 untuk Kelas IV SD/MI. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

Sucitro, Heri. 2008. Kekayaan Sumber Daya Indonesia. Surakarta: PT Era 

Pustaka Utama. 
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J. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : Tes dan non tes   

2. Jenis Penilaian : Tes Tertulis dan penilaian sejawat 

3. Bentuk Penilaian : Tes Tertulis berupa  uraian singkat,  penilaian 

sejawat dengan rubrik  

4. Alat Penilaian    :  

a. Lembar Pengamatan : (Terlampir) 

b. Kunci Jawaban    : (Terlampir) 

c. Skor Penilaian     : Nilai  Akhir = 
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Lampiran 1 

Materi Ajar 

 

Sumber Daya Alam berdasarkan Sifatnya 

 

 

  

Kekal 

sumber daya alam yang selalu tersedia dan 
tidak akan habis meskipun setiap saat 

dimanfaatkan 

Tidak Dapat diperbarui 

sumber daya alam dengan persediaan yang 
terbatas dan tidak dapat dibuat atau 

dibentuk lagi setelah habis 

Dapat diperbarui 

sumber saya alam yang dapat dibentuk lagi 
jika rusak atau habis 
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Lampiran 2 

Media 

Lingkungan sekitar sekolah 
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Lampiran 3 

Kisi-Kisi Soal Evaluasi 

Standar Kompetensi 

Bumi dan Alam Sekitar 

11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, 

dan masyarakat. 

Kompetensi Dasar 

11.1 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan. 

Indikator 

Pembelajaran 
Indikator Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesulitan 

Mudah Sedang Sulit 

11.1.1. Mengid

entifika

si  

sumber 

daya 

alam 

berdasa

rkan 

sifatnya

. 

 

1. Siswa dapat 

mendefinisikan 

sumber daya alam 

berdasar sifatnya 

C1 1 dan 6    

2. Siswa dapat 

membedakan 

sumber daya alam 

berdasarkan 

sifatnya 

C3 2 dan 7    

3. Siswa dapat 

mengkategorikan 

sumber daya alam 

berdasarkan 

sifatnya 

C2 3 dan 8    

4. Siswa dapat 

menjelaskan 

sumber daya alam 

yang bersifat dapat 

diperbaruhi  

C2 4 dan 9    

5. Siswa dapat 

meyebutkan contoh 

sumber daya alam 

yang tidak dapat 

diperbarui 

C1 5 dan 10    
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Lampiran 4 

Soal Evaluasi 

 

1. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi tiga, yaitu sumber 

daya alam ..., ..., dan .... 

2. Sumber daya alam alam yang selalu tersedia dan tidak akan habis meskipun 

setiap saat dimanfaatkan disebut dengan … 

3. Perhatikan table dibawah ini 

No Sumber daya alam No Contoh 

1 Kekal 1 

 

2 Dapat diperbarui 2 

 

3 Tidak dapat diperbarui 3 

 

4 Kekal 4 

 

5 Dapat diperbari 5 

 

Pasangan yang tepat dari table diatas adalah … 



109 
 

 

 

4. Sumber daya alam yang dapat diperbaruhi adalah …. 

5. Berikan 3 contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui … 

6. Mengapa udara disebut sebagai sumber daya alam yang bersifat kekal? 

7. Air merupakan sumber daya alam yang bersifat kekal, hal tersebut 

disebabkan oleh … 

8. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan memerlukan … dan … untuk dapat 

menghasilkan oksigen 

9. Sebutkan contoh sumberdaya alam yang dapat diperbaruhi! 

10. Sebutkan manfaat dari hasil tambang besi! 
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Lampiran 5 

Penskoran 

A. Kunci Jawaban 

1. Kekal, Dapat diperbaruhi dan tidak dapat diperbaruhi 

2. Kekal 

3. 1-1, 2-2, 3-4 

4. merupakan sumber saya alam yang dapat dibentuk lagi jika rusak atau 

habis 

5. emas, tembaga, perak 

6. Karena tidak akan habis meski digunakan secara terus menerus 

7. Air dapat melakukan siklus daur air  

8. Air dan cahaya matahari 

9. Hewan dan Tumbuhan 

10. membuat pagar, membuat pondasi rumah 

B. Penskoran  

Benar = 1 

Salah = 0 

 Skor = Benar x 100 
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Lampiran 6 

Lembar Penilaian Sikap 

 

 

  

No NamaPesertaDidik 

PerubahanTingkahLaku 

Nilai 
Disiplin Hormat Tekun Tanggungjawab 

BT MT T BT MT T BT MT  T BT MT T 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

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               

Keterangan :  

BT : BelumTerlihat, MT : Mulai Terlihat, , T : Terlihat 
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Lampiran 7 

Rubrik Penilaian Sejawat 

 

No Deskriptor BT MT T 

Pengamatan    

1 Tanggung jawab    

2 Teliti    

3 Tekun    

Ikhtisar    

1 Kerapian    

2 Kejelasan    

3 Kelengkapan    

Pemaparan    

1 Percaya diri    

2 Kesesuaian dengan materi    

 

Skor maksimal = 24 

Skor Penilaian Sejawat 

     =
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Lampiran 8 

Sintaks Pembelajaran 

1. Guru mengelompokkan siswa. 

2. Guru membagi wacana atau materi untuk dibaca dan dibuat ringkasannya 

3. Guru menetapkan siswa yang menjadi pembaca dan pendengar. 

4. Guru menyuruh siswa yang berperan sebagai pembaca membaca 

ringkasannya 

5. Guru menyuruh siswa untuk bertukar peran. 

6. Guru menyuruh siswa yang berperan sebagai pembaca membaca 

ringkasannya. 

7. Guru bersama siswa membuat kesimpulan. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

IPA Kelas IVSemester 2 

Pembelajaran model Cooperative Script 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

Tities Kunthi Kusumaningrum 

1401412436 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Model Cooperative Script 

Sekolah   : SD N Plalangan 01  

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/Semester  : IV/2 

Waktu   : 2 × 35 menit (pertemuan 1)  

Hari, Tanggal  :              , Mei 2016 

 

A. Standar Kompetensi  

Bumi dan Alam Sekitar 

11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. 

B. Kompetensi Dasar 

11.1 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan  

C. Indikator 

11.1.4 Mengidentifikasi  sumber daya alam berdasarkan jenisnya 

11.1.5 Mengidentifikasi sumber daya alam hayati dan non hayati 

11.1.6 Memberi contoh sumber daya alam hayati non hayati 

11.1.7 Memberi contoh pemanfaatan sumber daya alam hayati 

D. Tujuan Pembelajaran 

11.1.4.1 Dengan melakukan pengamatan, siswa dapat mengidentifikasi 

sumber daya alam berdasar jenisnya. 

11.1.5.1 Dengan melakukan pengamatan, siswa dapat mengidentifikasi 

sumber daya alam hayati dengan benar 

11.1.6.1 Dengan membaca script dari guru, siswa dapat member contoh 

sumber daya alam hayati dengan tepat 

11.1.7.1 Dengan membaca script dari guru siswa dapat memaparkan 

pemanfaatam sumber daya alam hayati bagi kehidupan dengan benar  

E. Karakter siswa yang diharapkan: 

Disiplin, Tekun, Tanggung jawab, Ketelitian, Kerja sama, Toleransi, Percaya 

diri, Keberanian. 
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F. Materi Pembelajaran 

Sumber daya alam hayati 

G. Metode Pembelajaran 

Model : Cooperative Script 

Metode : ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok. 
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H. Langkah-langkah Pembelajaran 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN 
ALOKASI 

WAKTU 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 

1) Siswa menjawab salam yang diucapkan guru. 

2) Siswa dikondisikan untuk siap belajar. 

3) Siswa berdoa dengan bimbingan guru. 

4) Siswa melakukan presensi bersama guru. 

5) Apersepsi : guru membuka pengetahuan awal 

siswa dengan mengulas materi sebelumnya  

6) Guru menulis judul pembelajaran dan tanggal 

di papan tulis. 

7) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

8) Guru menyampaikan karakter yang 

diharapkan. 

10 menit 

Kegiatan Inti Eksplorasi 

9) Guru menggali pengetahuan siswa tentang 

macam-macam sumber daya alam 

berdasarkan jenisnya. 

10) Guru memberikan penjelasan kepada siswa 

mengenai materi sumber daya alam hayati. 

(present information) 

11) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa 

tentang sumber daya alam hayati. 

12) Guru mengelompokkan siswa secara 

berpasangan. (Organize student into learning 

team) 

13) Siswa melakukan pengamatan diluar kelas 

mengenai sumber daya alam berdasarkan 

jenisnya 

14) Guru memberikan bacaan yang berkaitan 

dengan materi. 

15) Siswa membaca script yang diberikan oleh 

guru (Assist team work and Study) 

16) Siswa membuat ikhtisar dari script dan 

pengamatan 

Elaborasi 

1. Guru dan siswa menetapkan siapa yang 

pertama berperan sebagai pembicara dan 

siapa yang berperan sebagai pendengar. 

(Test on the material) 

50 menit 
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2. Salah satu siswa yang berperan sebagai 

pembicara membacakan ringkasannya 

dan siswa lain mendengarkan. 

3. Siswa untuk bertukar peran, yang semula 

sebagai pembicara ditukar menjadi 

pendengar dan sebaliknya. 

Konfirmasi 

1. Siswa bertanya jawab tentang hal-hal 

yang belum diketahui siswa  

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi dari 

guru. 

3. Siswa dan guru mengoreksi hasil 

pekerjaan siswa. 

Kegiatan 

Akhir 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan 

materi. 

2. Guru memberikan umpan balik terhadap 

evaluasi siswa. 

3. Guru menutup pembelajaran dengan 

berdoa dan salam. 

ii. m

e

n

i

t 

I.Media danSumberBelajar 

1.Media Pembelajaran 

a. Script mengenai sumber daya alam hayati 

2.Sumber Belajar 

Rositawaty, S. dan Aris Muharam. 2008. Senang Belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam 4 untuk Kelas IV SD/MI. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

Sucitro, Heri. 2008. Kekayaan Sumber Daya Indonesia. Surakarta: PT 

Era Pustaka Utama. 

Waluyo, Budi dan Setyo Nurachmandani, 2008. Ilmu Pengetahuan 

Alam untuk SD dan MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

J.Penilaian 

1. Teknik Penilaian : Tes dan non tes   

2. Jenis Penilaian : Tes Tertulis dan penilaian sejawat 

3. Bentuk Penilaian : Tes Tertulis berupa  pilihan ganda,  penilaian 
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sejawat dengan rubrik 

4. Alat Penilaian    :  

a. Rubrik Penilaian Sejawat : (Terlampir) 

b. Kunci Jawaban    : (Terlampir) 

c. Skor Penilaian     : Nilai  Akhir = 
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Lampiran 1 

Materi Ajar 

 

A. Sumber Daya Alam Hayati 

Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk 

hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan dapat 

memberikan banyak manfaat dalam keberlangsungan hidup manusia. 

1. Hewan 

a. Sebagai bahan sandang 

Sebagai contoh ulat sebagai bahan pembuatan kain sutera, kulit sapi 

sebagai pembuatan sepatu, tas, jaket, dan lain-lain. 

b. Sebagai bahan pangan 

Misalnya susu sapi, telur ayam, daging kambing. 

2. Tumbuhan 

a. Sebagai bahan papan dan sandang 

Sebagai contoh kapas sebagai bahan pembuatan kain katun, kayu untuk 

membangun rumah, membuat meja, kursi, perlatan rumah tangga, dan 

sebagainya. 

b. Sebagai bahan pangan 

Contohnya kedelai diolah menjadi tempe, tahu, kecap, sayuran, buah-

buahan untuk dikonsumsi 

 



121 
 

 

 

Lampiran 2 

Media 

Hewan Tumbuhan 
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Lampiran 3 

Kisi-kisi Soal Evaluasi 

Standar Kompetensi 

Bumi dan Alam Sekitar 

11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, 

dan masyarakat. 

Kompetensi Dasar 

11.1 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan. 

Indikator Pembelajaran Indikator Soal 
Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesulitan 

Mudah Sedang Sulit 

11.1.4 Mengidentifikasi  

sumber daya 

alam berdasarkan 

jenisnya 

11.1.5 Mengidentifikasi 

sumber daya 

alam hayati dan 

non hayati 

11.1.6 Memberi contoh 

sumber daya 

alam hayati dan 

non hayati 

11.1.7 Memberi contoh 

pemanfaatan 

sumber daya 

alam hayati dan 

non hayati 

1, Siswa dapat 

mendefinisikan sumber 

daya alam berdasar 

jenisnya 

C1 1 6    

6. 2.Siswa dapat 

memberikan conroh 

sumber daya alam dan 

pemanfaatannya 

C1 2 3 7 8    

3. Siswa dapat 

mengkategorikan manfaat 

sumber daya alam hayati 

C2 4 9    

4. Siswa dapat 

menjelaskan sumber daya 

alam hayati 

C2 5  10   
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Lampiran 4 

Soal Evaluasi 2 

A. Isian 

1. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber 

daya alam ... dan .... 

2. Produk kesehatan yang merupakan sumber daya alam hayati adalah … 

3. Pakaian katun merupakan contoh manfaat sumber daya alam hayati yang 

terbuat dari … 

4. Tiang bendera merupakan contoh sumber daya non hayati yang terbuat 

dari … 

5. Pengambilan sumberdaya alam dari dalam perut bumi dilakukan dengan 

cara … 

B. Uraian 

1. Jelaskan definisi sumberdaya alam hayati! 

2. Sebutkan manfaat sumberdaya alam hayati yang berasal dari tumbuhan! 

3. Sebutkan 3 manfaat hewan dalam dunia kesehatan!  

4. Sebutkan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk membangun rumah! 

5. Sebutkan peralatan rumah tangga yang menggunakan aluminium! 
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Lampiran 5 

Penskoran 

I. Kunci Jawaban 

Isian Singkat 

1. Hayati dan Non hayati 

2. Jamu 

3. Kapas 

4. Besi 

5. Pengeboran 

Uraian 

1. Sumberdaya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berupa 

makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. 

2. Jamu, Makanan, Sandang 

3. Obat, asupan nutrisi 

4. Pasir, Besi, kayu 

5. Wajan, panic, ketel 

J. Penskoran  

 

Skor = 
                    

           
 x 100 
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Lampiran 6 

Lembar Penilaian Sikap 

 

  

No NamaPesertaDidik 

PerubahanTingkahLaku 

Nilai 
Disiplin Hormat Tekun Tanggungjawab 

BT MT T BT MT T BT MT  T BT MT T 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

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               

Keterangan :  

BT : BelumTerlihat, MT : Mulai Terlihat, , T : Terlihat 
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Lampiran 7 

Rubrik Penilaian Sejawat 

 

No Deskriptor BT MT T 

Pengamatan    

1 Tanggung jawab    

2 Teliti    

3 Tekun    

Ikhtisar    

1 Kerapian    

2 Kejelasan    

3 Kelengkapan    

Pemaparan    

1 Percaya diri    

2 Kesesuaian dengan materi    

 

Skor maksimal = 24 

Skor Penilaian Sejawat 

     =
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Lampiran 8 

Sintaks Pembelajaran 

8. Guru mengelompokkan siswa. 

9. Guru membagi wacana atau materi untuk dibaca dan dibuat ringkasannya 

10. Guru menetapkan siswa yang menjadi pembaca dan pendengar. 

11. Guru menyuruh siswa yang berperan sebagai pembaca membaca 

ringkasannya 

12. Guru menyuruh siswa untuk bertukar peran. 

13. Guru menyuruh siswa yang berperan sebagai pembaca membaca 

ringkasannya. 

14. Guru bersama siswa membuat kesimpulan. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

IPA Kelas IVSemester 2 

Pembelajaran model Cooperative Script 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

Tities Kunthi Kusumaningrum 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Model Cooperative Script 

Sekolah   : SD N Plalangan 04 

Mata Pelajaran  :   Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester  : IV/2 

Waktu   : 2 × 35 menit (pertemuan 1)  

Hari, Tanggal  :              , Mei 2016 

 

A. Standar Kompetensi  

Bumi dan Alam Sekitar 

11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. 

B. Kompetensi Dasar 

11.1Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan  

C. Indikator 

11.1.4 Mengidentifikasi  penggunaan sumber daya alam dengan 

memanfaatkan teknoligi 

D. Tujuan Pembelajaran 

11.1.4.1 Dengan melakukan pengamatan, siswa dapat mengidentifikasi cara 

memperoleh sumber daya alam dengan tepat 

11.1.8.1 Dengan melakukan pengamatan siswa dapat mengidentifikasi 

pemanfaatan sumber daya alam dengan memanfaatkan teknologi 

dengan tepat. 

E. Karakter siswa yang diharapkan: 

Disiplin, Tekun, Tanggung jawab, Ketelitian, Kerja sama, Toleransi, Percaya 

diri, Keberanian. 

F. Materi Pembelajaran 

Sumber daya alam non hayati 

G. Metode Pembelajaran 

Model : Cooperative Script 

Metode : ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok. 
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H. Langkah-langkah Pembelajaran 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN 
ALOKASI 

WAKTU 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 

1. Siswa menjawab salam yang diucapkan 

guru. 

2. Siswa dikondisikan untuk siap belajar. 

3. Siswa berdoa dengan bimbingan guru. 

4. Siswa melakukan presensi bersama 

guru. 

5. Apersepsi : guru membuka 

pengetahuan awal siswa dengan 

mengulas materi sebelumnya  

6. Guru menulis judul pembelajaran dan 

tanggal di papan tulis. 

7. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

8. Guru menyampaikan karakter yang 

diharapkan. 

9. Guru memberikan motivasi. 

10 menit 

Kegiatan Inti Eksplorasi 

1. Guru menggali pengetahuan siswa 

tentang manfaat sumber daya alam 

2. Guru memberikan penjelasan kepada 

siswa mengenai pemanfaatan sumber 

daya alam dengan menggunakan 

teknologi. (present information) 

3. Guru mengelompokkan siswa secara 

berpasangan. 

4. Guru mengelompokkan siswa secara 

berpasangan. (Organize student into 

learning team) 

5. Siswa mengidentifikasi cara pembuatan 

kertas dari kayu 

6. Guru memberikan bacaan yang berkaitan 

dengan materi. 

7. Siswa membaca script yang diberikan 

oleh guru (Assist team work and Study) 

8. Siswa membuat ikhtisar dari script dan 

pengamatan 

50 menit 
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Elaborasi 

1. Guru dan siswa menetapkan siapa yang 

pertama berperan sebagai pembicara dan 

siapa yang berperan sebagai pendengar. 

(Test on the material) 

2. Salah satu siswa yang berperan sebagai 

pembicara membacakan ringkasannya 

dan siswa lain mendengarkan. 

3. Siswa untuk bertukar peran, yang semula 

sebagai pembicara ditukar menjadi 

pendengar dan sebaliknya.. 

Konfirmasi 

1. Siswa mengerjakan soal evaluasi dari 

guru. 

2. Siswa dan guru mengoreksi hasil 

pekerjaan siswa. 

Kegiatan 

Akhir 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan 

materi. 

2. Guru memberikan umpan balik terhadap 

evaluasi siswa. 

3. Guru menutup pembelajaran dengan 

berdoa dan salam. 

i. m

e

n

i

t 

 

I. Media danSumberBelajar 

1. Media Pembelajaran 

a. Script mengenai sumber daya alam non hayati 

2. Sumber Belajar 

Rositawaty, S. dan Aris Muharam. 2008. Senang Belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam 4 untuk Kelas IV SD/MI. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

Sucitro, Heri. 2008. Kekayaan Sumber Daya Indonesia. Surakarta: PT 

Era Pustaka Utama. 
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Waluyo, Budi dan Setyo Nurachmandani, 2008. Ilmu Pengetahuan 

Alam untuk SD dan MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

 

J. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : Tes dan non tes   

2. Jenis Penilaian : Tes Tertulis dan penilaian sejawat 

3. Bentuk Penilaian : Tes Tertulis berupa isian singkat,  penilaian sejawat 

dengan rubrik 

4. Alat Penilaian    :  

a. Rubrik Penilaian Sejawat : (Terlampir) 

b. Kunci Jawaban    : (Terlampir) 

c. Skor Penilaian     : Nilai  Akhir = 
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Lampiran 1 

Materi Ajar 

HUBUNGAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI 

Pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Pemanfaatan sumber daya alam secara langsung, dilakukan tanpa 

pengolahan terlebih dahulu. Sementara itu, pemanfaatan sumber daya alam tidak 

langsung, dilakukan dengan pengolahanterlebih dahulu. 

Pengolah sumber daya alam tidak langusng dilakukan dengan menggunakan 

teknologi yang ada. Penggunaan teknologi harus  benar-benar bijak. Selain itu, kita harus 

selalu memerhatikan keberlangsungan lingkungan sehingga sumber daya alam tetap 

terpelihara keberadaannya. Teknologi yang digunakan dalam pengolahan sumber daya 

alam dapat berupa teknologi sederhana atau teknologi canggih. 

 Perhatikan gambar dibawah ini,  

  

 

 

 

 

 

 

Dalam perkembangannya teknologi selalu berkembang kerarah yang lebih baik.Maka, 

manusia harus menggunakan teknologi sebijaksana mungkin. 

1. Pengolahan Kayu  

Kayu merupakan salah satu sumber daya alamhayati yang sangat bermanfaat bagi 

manusia. Untuk mendapatkan manfat yang praktis, kayu harus diolah terlebih dahulu. 

Pengolahan kayu berbeda-beda sesuai pemanfaatannya. 

a. Kayu untuk furniture 

 

 

 

 

 

 

Kayu untuk Furniture 
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- Kayu Gelondongan 

- Kayu dipotong sesuai kebutuhan, pipih, balok dll 

- Barang-barang furniture dari kayu 

b. Kayu untuk Kertas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pengolahan kapas menjadi kain 

Pakaian yang kita kenakan umumnya disebut dengan bahan katun. Bahan katun 

merupakan bahan kain yang terbuat dari serat pohon kapas. Dalam pemanfaatannya, 

kapas diolah menggunakan teknolog modern hingga menjadi kain. 

Selain kapas, jenis bahan sandang yang lain adalah woll, dan sutera. Woll merupakan 

bahan sandang yang terbuat bulu domba. Sedangkan Sutera terbuat dari serat pada 

kepompong. 

3. Pengolahan Bahan Makanan 

a. Penggunaan Bioteknologi 

Penggunaan bioteknologi dalam pengolahan makanan adalah dengan cara 

memanfaatkan jasad renik. Jasad renik yang dimaksud adalah jamur dan bakteri. 

Pemanfaatan jasad renik ini dapat member keuntungan. Keuntungan tersebut 

berupa peningkatan nilai gizi makanan dan memudahkan manusia dalam 

mencerna makanan. Contoh pemanfaatan bioteknologi dalam pengolahan  

makanan antara lain, tempe, keju, dan yoghurt. 
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Lampiran 3 

Kisi-kisi Soal Evaluasi 

Standar Kompetensi 

Bumi dan Alam Sekitar 

11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, 

dan masyarakat. 

Kompetensi Dasar 

11.1 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan. 

Indikator 

Pembelajaran 
Indikator Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomo

r Soal 

Tingkat Kesulitan 

Mudah Sedang Sulit 

11.1.4 Mengidenti

fikasi  

penggunaa

n sumber 

daya alam 

dengan 

memanfaat

kan 

teknoligi 

 

11.1.5 Mengidentifik

asi  

penggunaan 

sumber daya 

alam dengan 

memanfaatka

n teknoligi 

 

C3 1    
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Lampiran 4 

  

Soal Evaluasi 

 

1. Jelaskan proses pembuatan kertas! 
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Lampiran 5 

Penskoran 

K. Kunci Jawaban 

Proses Pembuatan Kertas 

- Batang kayu dipisahkan dari daunnya 

- Kulit kayu dibuang 

- Kayu dipotong kecil-kecil 

- Katu digiling dan dicampur dengan bahan kimia hingga menjadi bubur] 

- Bubur kertas dari kertas daur ulang dibersihkan, diputihkan dan dicampurkan 

dengan bubur kayu 

- Campuran bubur diratakan dan ditiriskan 

- Kertas dikeringkan diatas ban ban panas 

- Kertas jadi dan digulung. 
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Lampiran 6 

Lembar Penilaian Sikap 

 

  

No NamaPesertaDidik 

PerubahanTingkahLaku 

Nilai 
Disiplin Hormat Tekun Tanggungjawab 

BT MT T BT MT T BT MT  T BT MT T 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

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               

Keterangan :  

BT : BelumTerlihat, MT : Mulai Terlihat, , T : Terlihat 
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Lampiran 7 

Rubrik Penilaian Sejawat 

 

No Deskriptor BT MT T 

Pengamatan    

1 Tanggung jawab    

2 Teliti    

3 Tekun    

Ikhtisar    

1 Kerapian    

2 Kejelasan    

3 Kelengkapan    

Pemaparan    

1 Percaya diri    

2 Kesesuaian dengan materi    

 

Skor maksimal = 24 

Skor Penilaian Sejawat 

     =
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

IPA Kelas IVSemester 2 

Pembelajaran model Cooperative Script 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

Tities Kunthi Kusumaningrum 

1401412436 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah   : SD Plalangan 04 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester  : IV/2 

Waktu   : 2 × 35 menit (pertemuan 1)  

Hari, Tanggal  :              , Mei 2016 

  

A. Standar Kompetensi  

Bumi dan Alam Sekitar 

11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. 

B. Kompetensi Dasar 

11.1Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan  

C. Indikator 

11.1.4 Menjelaskan hubungan sumber daya alam dengan lingkungan. 

11.1.5 Memaparkan akibat kerusakan lingkungan 

11.1.6 Mengantisipasi kerusakan lingkungan 

D. Tujuan Pembelajaran 

11.1.1.4 Dengan mengamati lingkungan sekitar siswa dapat menjelaskan 

hubungan sumberdaya alam dengan lingkungan dengan tepat 

11.1.5.1 Dengan mengamati video dari guru siswa dapat menjelaskan sebab 

dan akibat dari kerusakan lingkungan dengan benar 

11.1.6.1 Dengan membaca script dari guru, siswa dapat melakukan tindakan 

preventive untuk mencegah kerusakan lingkungan dengan tegas. 

E. Karakter siswa yang diharapkan: 

Disiplin, Tekun, Tanggung jawab, Ketelitian, Kerja sama, Toleransi, Percaya 

diri, Keberanian. 

F. Materi Pembelajaran 

Hubungan sumber daya alam dan lingkungan 
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G. Metode Pembelajaran 

Model : Cooperative Script 

Metode : ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok. 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN 
ALOKASI 

WAKTU 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 

1. Siswa menjawab salam yang diucapkan 

guru. 

2. Siswa dikondisikan untuk siap belajar. 

3. Siswa berdoa dengan bimbingan guru. 

4. Siswa melakukan presensi bersama guru 

5. Apersepsi : guru membuka pengetahuan 

awal siswa dengan mengulas materi 

sebelumnya  

6. Guru menulis judul pembelajaran dan 

tanggal di papan tulis. 

7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

(Present goals and set). 

8. Guru menyampaikan karakter yang 

diharapkan. 

9. Guru memberikan motivasi. 

10 menit 

Kegiatan Inti Eksplorasi 

1. Guru menggali pengetahuan siswa 

tentang hubungan sumber daya alam 

dengan lingkungan. 

2. Guru memberikan penjelasan kepada 

siswa mengenai materi hubungan sumber 

daya alam dengan lingkungan. (present 

information) 

3. Guru melakukan tanya jawab dengan 

siswa tentang hubungan sumber daya 

alam dengan lingkungan. 

4. Guru mengelompokkan siswa secara 

berpasangan. (Organize student into 

learning team) 

5. Guru menunjukkan video mengenai 

pencemaran lingkungan 

6. Siswa mengamati dan mencermati video 

50 menit 
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7. Guru memberikan bacaan yang berkaitan 

dengan materi. (Assist team work and 

Study) 

8. Siswa membaca script yang diberikan 

oleh guru 

9. Siswa membuat ikhtisar dari script 

Elaborasi 

1. Guru dan siswa menetapkan siapa yang 

pertama berperan sebagai pembicara dan 

siapa yang berperan sebagai pendengar. 

(Test on the material) 

2. Salah satu siswa yang berperan sebagai 

pembicara membacakan ringkasannya 

dan siswa lain mendengarkan. 

3. Siswa untuk bertukar peran, yang semula 

sebagai pembicara ditukar menjadi 

pendengar dan sebaliknya. 

Konfirmasi 

1. Siswa bertanya jawab tentang hal-hal 

yang belum diketahui siswa  

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi dari 

guru. 

3. Siswa dan guru mengoreksi hasil 

pekerjaan siswa. 

Kegiatan 

Akhir 

4. 1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi. 

5. 2. Guru memberikan umpan balik terhadap 

evaluasi siswa. 

6. 3. Guru menutup pembelajaran dengan 

berdoa dan salam. 

i. m

e

n

i

t 

 

7. Media danSumberBelajar 

1. Media Pembelajaran 

A. Script mengenai hubungan sumber daya alam dengan lingkungan 

2. Sumber Belajar 
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Rositawaty, S. dan Aris Muharam. 2008. Senang Belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam 4 untuk Kelas IV SD/MI. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

Sucitro, Heri. 2008. Kekayaan Sumber Daya Indonesia. Surakarta: PT 

Era Pustaka Utama. 

Waluyo, Budi dan Setyo Nurachmandani, 2008. Ilmu Pengetahuan 

Alam untuk SD dan MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

8. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : Tes dan non tes   

2. Jenis Penilaian : Tes Tertulis dan penilaian sejawat 

3. Bentuk Penilaian : Tes Tertulis berupa  pilihan ganda,  penilaian 

sejawat dengan rubrik 

4. Alat Penilaian    :  

A. Rubrik Penilaian Sejawat : (Terlampir) 

B. Kunci Jawaban    : (Terlampir) 

C. Skor Penilaian     : Nilai  Akhir = 
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Lampiran 1 

Materi Ajar 

 

B. Hubungan Sumber Daya Alam dengan Lingkungan 

Lingkungan merupakan tempat bagi sumber daya alam. Kita dapat 

memanfaatkan sumber daya alam dengan baik jika lingkungannya berada 

dalam kondisi yang baik. sebagai contoh: udara merupakan salah satu bentuk 

sember daya alam. Apabila lingkungan bersih, maka kita dapat menghirup 

udara yang bersih dan baik untuk kesehatan organ pernapasan kita, 

sebaliknya apabila lingkungannya tercemar, maka udaranya juga tercemar 

dan dapat mengganggu pernapasan kita. 

Apabila lingkungan rusak maka sumber daya alam pun tidap dapat 

dimanfaatkan dengan baik. Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan mutu 

sumber daya alam menjadi tidak bags. Selain itu, kerusakan lingkungan juga 

dapat menyebabkan sumber daya alam menjadi hilang atau habis. 

Contoh kerusakan lingkungan yang dapat mengurangi mutu sumber 

daya alam adalah pencemaran sungai. Di sungai, manusia dapat 

memanfaatkan sumber daya alam, antara lain air, ikan, dan tenaga arusnya. 

Jika terjadi pencemaran di sungai, maka kita tidak dapat merasakan manfaat 

dari sumber daya alam yang ada di dalamnya. 

 Oleh karena itu, agar kita dapat memanfaatkan sumber daya alam 

dengan baik, kita harus memelihara lingkungan tempat sumber daya alam itu 

berada. Hal tersebut disebabkan sumber daya alam sangat berhubungan dan 

tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan. 
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Lampiran 2 

Media 

Perilaku yang menyebabkan punahnya sumber 

daya alam di lingkungan 

Perilaku yang dapat menjaga kelestarian 

sumber daya alam di lingkungan 
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Lampiran 3 

Kisi-kisi Soal Evaluasi 

Standar Kompetensi 

Bumi dan Alam Sekitar 

11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, 

dan masyarakat. 

Kompetensi Dasar 

11.1 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan. 

Indikator 

Pembelajaran 
Indikator Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesulitan 

Muda

h 

Sedan

g 

Suli

t 

- Menjelaskan 

hubungan sumber 

daya alam dengan 

lingkungan. 

- Memaparkan 

akibat kerusakan 

lingkungan 

- Mengantisipasi 

kerusakan 

lingkungan  

5. Siswa dapat 

menganalisis akibat 

pengambilan 

sumberdaya alam 

secara berlebih  

C3  1 3 5    

6. Siswa dapat 

menjelaskan cara 

pembukaan lahan 

C1 2 4    

7. Siswa dapat 

mengidentifikasi 

sumber daya alam 

yang dapat diambil 

dan tidak  

C2 6 7    

8. Siswa dapat 

menjelaskan dan 

mengaplikasikan 

cara melestarikan 

sumber daya alam 

C3 8 9 10    
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Lampiran 4 

Soal Evaluasi 

 

1. Apa yang terjadi jika sumber daya alam diambil secara berlebihan? 

2. Pembukaan lahan yang berdampak buruk terhadap lingkungan dilakukan 

dengan 2 cara, yakni … dan … 

3. Kabut asap yang mencemari udara disebabkan oleh … 

4. Penangkapan ikan dengan menggunakan bom tidak boleh dilakukan 

karena dapat … terumbu karang 

5. Pengerukan tanah dilakukan untuk mengambil … 

6. Diameter pohon yang layak ditebang adalah … cm 

7. Penangkapan ikan secara musiman dilakukan untuk menghindarkan ikan dari … 

8. Pelestarian sumber daya alam hayati yang dilakukan di habitat aslinya 

disebut pelestarian … 

9. Kebun binatang merupakan pelestaruan sumber daya alam hayati yang 

dilakukan …. habitat aslinya 

10. Penanaman kembali hutan yang gundul disebut dengan … 
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Lampiran 5 

Penskoran 

9. Kunci Jawaban 

1. Punah 

2. Pembakaran hutan dan penebangan hutan secara liar 

3. Pembakaran hutan 

4. Merusak  

5. Merusak  

6. 49 

7. Kepunahan 

8. Insitu 

9. Diluar 

10. reboisasi 

10. Penskoran  

 

Skor = 
                    

           
 x 100 
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Lampiran 6 

Lembar Penilaian Sikap 

 

 

  

No NamaPesertaDidik 

PerubahanTingkahLaku 

Nilai 
Disiplin Hormat Tekun Tanggungjawab 

BT MT T BT MT T BT MT  T BT MT T 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

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               

Keterangan :  

BT : BelumTerlihat, MT : Mulai Terlihat, , T : Terlihat 
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Lampiran 7 

Rubrik Penilaian Sejawat 

 

No Deskriptor BT MT T 

Pengamatan    

1 Tanggung jawab    

2 Teliti    

3 Tekun    

Ikhtisar    

1 Kerapian    

2 Kejelasan    

3 Kelengkapan    

Pemaparan    

1 Percaya diri    

2 Kesesuaian dengan materi    

 

Skor maksimal = 24 

Skor Penilaian Sejawat 

     =
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Lampiran 8 

Sintaks Pembelajaran 

3. Guru mengelompokkan siswa. 

4. Guru membagi wacana atau materi untuk dibaca dan dibuat ringkasannya 

5. Guru menetapkan siswa yang menjadi pembaca dan pendengar. 

6. Guru menyuruh siswa yang berperan sebagai pembaca membaca 

ringkasannya 

7. Guru menyuruh siswa untuk bertukar peran. 

8. Guru menyuruh siswa yang berperan sebagai pembaca membaca 

ringkasannya. 

9. Guru bersama siswa membuat kesimpulan. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

IPA Kelas IVSemester 2 

Pembelajaran model Konvensional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

Tities Kunthi Kusumaningrum 

1401412436 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Model Konvensional 

Sekolah   : SD N Plalangan 01 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester  : IV/2 

Waktu   : 2 × 35 menit (pertemuan 1)  

Hari, Tanggal  :            ,    Mei 2016 

 

11. Standar Kompetensi  

Bumi dan Alam Sekitar 

11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, 

dan masyarakat. 

12. Kompetensi Dasar 

11.1 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan  

13. Indikator 

11.1.10. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya. 

11.1.11. Contoh sumber daya alam berdasar sifatnya 

11.1.12. Manfaat sumberdaya alam berdasar sifatnya 

14. Tujuan Pembelajaran 

11.1.1.1 Setelah melakukan pengamatan, siswa dapat membedakan sumber daya 

alam berdasarkan sifatnya dengan benar. 

11.1.2.1 Setelah melakukan pengamatan, siswa dapat memberikan contoh 

sumberdaya alam berdasar sifatnya dengan tepat. 

11.1.3.1 Setelah membaca script dari guru, siswa dapat memaparkan manfaat dari 

sumberdaya alam berdasar sifatnya dengan ercaya diri 

15. Karakter siswa yang diharapkan: 

Disiplin, Tekun, Tanggung jawab, Ketelitian, Kerja sama, Toleransi, Percaya diri, 

Keberanian. 

16. Materi Pembelajaran 

Sumber daya alam berdasarkan sifatnya 
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Pendekatan : Teacher Centered 

Metode Pembelajaran : Tanya jawab, ceramah bervariasi. 

A. Kegiatan Pembelajaran 

No. Kegiatan Deskripsi Alokasi Waktu 

1. Pendahuluan a. Pra Kegiatan 

1) Guru mengkondisikan siswa 

untuk siap mengikuti 

pembelajaran. 

2) Guru mengucapkan salam. 

3) Guru membimbing siswa untuk 

berdoa. 

4) Guru melakukan presesnsi. 

b. Kegiatan Awal 

1) Apersepsi: guru bertanya 

tentang pengertian sumber 

daya alam. 

2) Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

10 Menit 

2. Inti a. Guru menjelaskan pengertian 

sumber daya alam. (Eksplorasi) 

b. Guru menayangkan PPT tentang 

sumber daya alam berdasarkan 

sifatnya. (Eksplorasi) 

c. Guru memberikan penjelasan 

tentang sumber daya alam kekal, 

dapat diperbaharui, dan tidak 

dapat diperbaharui. (Eksplorasi) 

d. Guru meminta siswa untuk 

menjelaskan perbedaan sumber 

daya alam kekal, dapat 

diperbaharui, dan tidak dapat 

diperbaharui. (Elaborasi) 

e. Guru meminta siswa untuk 

50 Menit 
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menyebutkan contoh sumber daya 

alam berdasarkan sifatnya. 

(Elaborasi) 

f. Guru memberikan umpan balik 

terhadap jawaban siswa. 

(Konfirmasi) 

g. Guru memotivasi siswa 

meningkatkan prestasi belajarnya. 

(Konfirmasi) 

3. Penutup a. Guru menyimpulkan pembelajaran 

bersama siswa. 

b. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menayakan 

hal-hal yang belum dipahami. 

c. Guru menyampaikan materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

d. Guru menutup pembelajaran. 

10 enit 

 

B. Sumber Belajar dan Media 

1. Sumber Belajar 

a. Lingkungan Sekitar 

b. Diri Anak 

c. Buku: 

Sucitro, Heri. 2008. Kekayaan Sumber Daya Indonesia. Surakarta: PT Era 

Pustaka Utama. 

Sulistyanto, Heri & Edi Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 4 untuk SD 

dan MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

2. Media Pembelajaran 

PPT jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya. 

C. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : Tes 

2. Bentuk Penilaian : Uraian 
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3. Instrumen Penilaian : Terlampir 
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Lampiran 1 

Materi Ajar 

 

Kekal 

sumber daya alam yang selalu tersedia dan 
tidak akan habis meskipun setiap saat 

dimanfaatkan 

Tidak Dapat diperbarui 

sumber daya alam dengan persediaan yang 
terbatas dan tidak dapat dibuat atau dibentuk 

lagi setelah habis 

Dapat diperbarui 

sumber saya alam yang dapat dibentuk lagi jika 
rusak atau habis 
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Lampiran 2 

Media 

Lingkungan sekitar sekolah 
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Lampiran 3 

Kisi-kisi Soal evaluasi 

Standar Kompetensi 

Bumi dan Alam Sekitar 

11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat. 

Kompetensi Dasar 

11.1 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan. 

Indikator Ranah 
Penilaian 

No. Soal 
Teknik Jenis Bentuk 

11.1.1 Membedakan 

sumber daya alam 

berdasarkan 

sifatnya. 

Kognitif (I) 

 

Tes 

 

Tertulis 

 

Uraian 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10 
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Lampiran 4 

Soal Evaluasi 

 

11. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi tiga, yaitu sumber daya alam 

..., ..., dan .... 

12. Sumber daya alam alam yang selalu tersedia dan tidak akan habis meskipun setiap 

saat dimanfaatkan disebut dengan … 

13. Perhatikan table dibawah ini 

No Sumber daya alam No Contoh 

1 Kekal 1 

 

2 Dapat diperbarui 2 

 

3 Tidak dapat diperbarui 3 

 

4 Kekal 4 

 

5 Dapat diperbari 5 

 

Pasangan yang tepat dari table diatas adalah … 
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14. Sumber daya alam yang dapat diperbaruhi adalah …. 

15. Berikan 3 contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui … 

16. Mengapa udara disebut sebagai sumber daya alam yang bersifat kekal? 

17. Air merupakan sumber daya alam yang bersifat kekal, hal tersebut disebabkan oleh 

… 

18. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan memerlukan … dan … untuk dapat 

menghasilkan oksigen 

19. Sebutkan contoh sumberdaya alam yang dapat diperbaruhi! 

20. Sebutkan manfaat dari hasil tambang besi! 
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Lampiran 5 

Penskoran 

17. Kunci Jawaban 

11. Kekal, Dapat diperbaruhi dan tidak dapat diperbaruhi 

12. Kekal 

13. 1-1, 2-2, 3-4 

14. merupakan sumber saya alam yang dapat dibentuk lagi jika rusak atau habis 

15. emas, tembaga, perak 

16. Karena tidak akan habis meski digunakan secara terus menerus 

17. Air dapat melakukan siklus daur air  

18. Air dan cahaya matahari 

19. Hewan dan Tumbuhan 

20. membuat pagar, membuat pondasi rumah 

18. Penskoran  

 

Benar = 1 

Salah = 0 

 Skor = Benar x 100 
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Lampiran 6 

Lembar Penilaian Sikap 

 

 

 

No NamaPesertaDidik 

PerubahanTingkahLaku 

Nilai 
Disiplin Hormat Tekun Tanggungjawab 

BT MT T BT MT T BT MT  T BT MT T 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

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               

Keterangan :  

BT : BelumTerlihat, MT : Mulai Terlihat, , T : Terlihat 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

IPA Kelas IVSemester 2 

Pembelajaran model Konvensional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

Tities Kunthi Kusumaningrum 

1401412436 

 

 

 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2016 

Lampiran 3.6 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah   : SD Plalangan 01 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester  : IV/2 

Waktu   : 2 × 35 menit (pertemuan 1)  

Hari, Tanggal  :              , Mei 2016 

 

A. Standar Kompetensi  

Bumi dan Alam Sekitar 

11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. 

B. Kompetensi Dasar 

11.1 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan  

C. Indikator 

11.1.8 Mengidentifikasi  sumber daya alam berdasarkan jenisnya 

11.1.9 Mengidentifikasi sumber daya alam hayati dan non hayati 

11.1.10Memberi contoh sumber daya alam hayati dan non hayati 

11.1.11Memberi contoh pemanfaatan sumber daya alam hayati dan non 

hayati 

D. Tujuan Pembelajaran 

11.1.4.1 Dengan melakukan pengamatan, siswa dapat mengidentifikasi 

sumber daya alam berdasar jenisnya. 

11.1.5.1 Dengan melakukan pengamatan, siswa dapat mengidentifikasi 

sumber daya alam hayati dan non hayati dengan benar 

11.1.6.1 Dengan membaca script dari guru, siswa dapat member contoh 

sumber daya alam hayati dan non hayati dengan tepat 

11.1.7.1 Dengan membaca script dari guru siswa dapat memaparkan 

pemanfaatam sumber daya alam hayati dan non hayati bagi 

kehidupan dengan benar  
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E. Karakter siswa yang diharapkan: 

Disiplin, Tekun, Tanggung jawab, Ketelitian, Kerja sama, Toleransi, Percaya 

diri, Keberanian. 

F. Materi Pembelajaran 

Sumber daya alam hayati 

G. Metode Pembelajaran 

Model : Cooperative Script 

Metode : ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok. 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN 
ALOKASI 

WAKTU 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 

1. Siswa menjawab salam yang diucapkan 

guru. 

2. Siswa dikondisikan untuk siap belajar. 

3. Siswa berdoa dengan bimbingan guru. 

4. Siswa melakukan presensi bersama guru. 

5. Apersepsi : guru membuka pengetahuan 

awal siswa dengan mengulas materi 

sebelumnya  

6. Guru menulis judul pembelajaran dan 

tanggal di papan tulis. 

7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

8. Guru menyampaikan karakter yang 

diharapkan. 

9. Guru memberikan motivasi. 

10 menit 

Kegiatan Inti Eksplorasi 

1. Guru menggali pengetahuan siswa 

tentang macam-macam sumber daya alam 

berdasarkan jenisnya. 

2. Guru memberikan penjelasan kepada 

50 menit 
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siswa mengenai materi sumber daya alam 

hayati.  

3. Guru melakukan tanya jawab dengan 

siswa tentang sumber daya alam hayati. 

4. Guru mengelompokkan siswa secara 

berpasangan. 

5. Siswa melakukan pengamatan diluar 

kelas mengenai sumber daya alam 

berdasarkan jenisnya 

6. Guru memberikan bacaan yang berkaitan 

dengan materi. 

7. Siswa membaca script yang diberikan 

oleh guru 

8. Siswa membuat ikhtisar dari script dan 

pengamatan 

Elaborasi 

1. Guru dan siswa melakukan tanya jawab 

mengenai materi yang telah dipelajari 

2. Siswa mengerjakan soal  

Konfirmasi 

1. Siswa bertanya jawab tentang hal-hal 

yang belum diketahui siswa  

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi dari 

guru. 

3. Siswa dan guru mengoreksi hasil 

pekerjaan siswa. 

Kegiatan 

Akhir 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi. 

2. Guru memberikan umpan balik terhadap 

evaluasi siswa. 

3. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa 

dan salam. 

ii. m

e

n

i
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I. Media danSumberBelajar 

1. Media Pembelajaran 

a. Script mengenai sumber daya alam hayati 

2. Sumber Belajar 

Rositawaty, S. dan Aris Muharam. 2008. Senang Belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam 4 untuk Kelas IV SD/MI. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

Sucitro, Heri. 2008. Kekayaan Sumber Daya Indonesia. Surakarta: PT 

Era Pustaka Utama. 

Waluyo, Budi dan Setyo Nurachmandani, 2008. Ilmu Pengetahuan 

Alam untuk SD dan MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

J. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : Tes dan non tes   

2. Jenis Penilaian : Tes Tertulis dan penilaian sejawat 

3. Bentuk Penilaian : Tes Tertulis berupa  pilihan ganda,  penilaian 

sejawat dengan rubrik 

4. Alat Penilaian    :  

a. Rubrik Penilaian Sejawat : (Terlampir) 

b. Kunci Jawaban    : (Terlampir) 

c. Skor Penilaian     : Nilai  Akhir = 
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Lampiran 1 

Materi Ajar 

 

C. Sumber Daya Alam Hayati 

Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk 

hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan dapat 

memberikan banyak manfaat dalam keberlangsungan hidup manusia. 

9. Hewan 

c. Sebagai bahan sandang 

Sebagai contoh ulat sebagai bahan pembuatan kain sutera, kulit sapi 

sebagai pembuatan sepatu, tas, jaket, dan lain-lain. 

d. Sebagai bahan pangan 

Misalnya susu sapi, telur ayam, daging kambing. 

10. Tumbuhan 

c. Sebagai bahan papan dan sandang 

Sebagai contoh kapas sebagai bahan pembuatan kain katun, kayu untuk 

membangun rumah, membuat meja, kursi, perlatan rumah tangga, dan 

sebagainya. 

d. Sebagai bahan pangan 

Contohnya kedelai diolah menjadi tempe, tahu, kecap, sayuran, buah-

buahan untuk dikonsumsi 
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Lampiran 2 

Media 

Hewan Tumbuhan 
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Lampiran 3 

Kisi-kisi Soal Evaluasi 

Standar Kompetensi 

Bumi dan Alam Sekitar 

11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, 

dan masyarakat. 

Kompetensi Dasar 

11.1 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan. 

Indikator Pembelajaran Indikator Soal 
Ranah 

Kognitif 

Nom

or 

Soal 

Tingkat Kesulitan 

Muda

h 

Sedan

g 

Sul

it 

11.1.8 Mengidentifikasi  

sumber daya alam 

berdasarkan 

jenisnya 

11.1.9 Mengidentifikasi 

sumber daya alam 

hayati dan non 

hayati 

11.1.10 Memberi contoh 

sumber daya alam 

hayati dan non 

hayati 

11.1.11 Memberi contoh 

pemanfaatan 

sumber daya alam 

hayati dan non 

hayati 

11. Siswa dapat 

mendefinisikan 

sumber daya alam 

berdasar jenisnya 

C1 1 6    

12. Siswa dapat 

memberikan conroh 

sumber daya alam 

dan 

pemanfaatannya 

C1 
2 3 7 

8 
   

13. Siswa dapat 

mengkategorikan 

manfaat sumber 

daya alam hayati 

C2 4 9    

14. Siswa dapat 

menjelaskan 

sumber daya alam 

hayati 

C2 5  10   
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Lampiran 4 

Soal Evaluasi 2 

A. Isian 

1. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber 

daya alam ... dan .... 

2. Produk kesehatan yang merupakan sumber daya alam hayati adalah … 

3. Pakaian katun merupakan contoh manfaat sumber daya alam hayati yang 

terbuat dari … 

4. Tiang bendera merupakan contoh sumber daya non hayati yang terbuat dari 

… 

5. Pengambilan sumberdaya alam dari dalam perut bumi dilakukan dengan 

cara … 

B. Uraian 

1. Jelaskan definisi sumberdaya alam hayati! 

2. Sebutkan manfaat sumberdaya alam hayati yang berasal dari tumbuhan! 

3. Sebutkan 3 manfaat hewan dalam dunia kesehatan!  

4. Sebutkan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk membangun rumah! 

5. Sebutkan peralatan rumah tangga yang menggunakan aluminium! 
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Lampiran 5 

Penskoran 

K. Kunci Jawaban 

Isian Singkat 

6. Hayati dan Non hayati 

7. Jamu 

8. Kapas 

9. Besi 

10. Pengeboran 

Uraian 

6. Sumberdaya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berupa 

makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. 

7. Jamu, Makanan, Sandang 

8. Obat, asupan nutrisi 

9. Pasir, Besi, kayu 

10. Wajan, panic, ketel 

L. Penskoran  

 

Skor = 
                    

           
 x 100 
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Lampiran 6 

Lembar Penilaian Sikap 

No NamaPesertaDidik 

PerubahanTingkahLaku 

Nilai 
Disiplin Hormat Tekun Tanggungjawab 

BT MT T BT MT T BT MT  T BT MT T 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

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               

26               

27               

28               

29               

Keterangan :  

BT : BelumTerlihat, MT : Mulai Terlihat, , T : Terlihat 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

IPA Kelas IVSemester 2 

Pembelajaran model Konvensional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

Tities Kunthi Kusumaningrum 

1401412436 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Model Konvensional 

Sekolah   : SD N Plalangan 01 

Mata Pelajaran  :   Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester  : IV/2 

Waktu   : 2 × 35 menit (pertemuan 1)  

Hari, Tanggal  :              , Mei 2016 

 

A. Standar Kompetensi  

Bumi dan Alam Sekitar 

11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. 

B. Kompetensi Dasar 

11.2Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan  

C. Indikator 

11.1.5 Mengidentifikasi  penggunaan sumber daya alam dengan 

memanfaatkan teknoligi 

D. Tujuan Pembelajaran 

11.1.4.1 Dengan melakukan pengamatan, siswa dapat mengidentifikasi cara 

memperoleh sumber daya alam dengan tepat 

11.1.8.1 Dengan melakukan pengamatan siswa dapat mengidentifikasi 

pemanfaatan sumber daya alam dengan memanfaatkan teknologi 

dengan tepat. 

E. Karakter siswa yang diharapkan: 

Disiplin, Tekun, Tanggung jawab, Ketelitian, Kerja sama, Toleransi, Percaya 

diri, Keberanian. 

F. Materi Pembelajaran 

Sumber daya alam non hayati 

G. Metode Pembelajaran 

Model : Cooperative Script 

Metode : ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok. 
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H. Langkah-langkah Pembelajaran 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN 
ALOKASI 

WAKTU 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 

1. Siswa menjawab salam yang diucapkan 

guru. 

2. Siswa dikondisikan untuk siap belajar. 

3. Siswa berdoa dengan bimbingan guru. 

4. Siswa melakukan presensi bersama guru. 

5. Apersepsi : guru membuka pengetahuan 

awal siswa dengan mengulas materi 

sebelumnya  

6. Guru menulis judul pembelajaran dan 

tanggal di papan tulis. 

7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

8. Guru menyampaikan karakter yang 

diharapkan. 

9. Guru memberikan motivasi. 

10 menit 

Kegiatan Inti Eksplorasi 

1. Guru menggali pengetahuan siswa 

tentang macam-macam sumber daya alam 

berdasarkan jenisnya. 

2. Guru memberikan penjelasan kepada 

siswa mengenai pemanfaatan sumber 

daya alam dengan menggunakan 

teknologi.  

3. Guru mengelompokkan siswa secara 

berpasangan. 

4. Siswa mengidentifikasi cara pembuatan 

kertas dari kayu 

5. Guru memberikan bacaan yang berkaitan 

dengan materi. 

Elaborasi 

1. Siswa mengerjakan soal dari guru 

2. Siswa dan guru melakukan tanya jawab 

menenai materi. 

Konfirmasi 

1. Siswa mengerjakan soal evaluasi dari guru. 

2. Siswa dan guru mengoreksi hasil pekerjaan 

siswa. 

50 menit 

Kegiatan I. Siswa bersama guru menyimpulkan materi. i. m
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Akhir J. Guru memberikan umpan balik terhadap 

evaluasi siswa. 

K. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa 

dan salam. 

e

n

i

t 

 

L. Media danSumberBelajar 

1. Media Pembelajaran 

a. Script mengenai sumber daya alam non hayati 

2. Sumber Belajar 

Rositawaty, S. dan Aris Muharam. 2008. Senang Belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam 4 untuk Kelas IV SD/MI. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

Sucitro, Heri. 2008. Kekayaan Sumber Daya Indonesia. Surakarta: PT 

Era Pustaka Utama. 

Waluyo, Budi dan Setyo Nurachmandani, 2008. Ilmu Pengetahuan 

Alam untuk SD dan MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 
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M. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : Tes dan non tes   

2. Jenis Penilaian : Tes Tertulis dan penilaian sejawat 

3. Bentuk Penilaian : Tes Tertulis berupa isian singkat,  penilaian sejawat 

dengan rubrik 

4. Alat Penilaian    :  

a. Rubrik Penilaian Sejawat : (Terlampir) 

b. Kunci Jawaban    : (Terlampir) 

c. Skor Penilaian     : Nilai  Akhir = 
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Lampiran 1 

Materi Ajar 

HUBUNGAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI 

Pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Pemanfaatan sumber daya alam secara langsung, dilakukan tanpa 

pengolahan terlebih dahulu. Sementara itu, pemanfaatan sumber daya alam tidak 

langsung, dilakukan dengan pengolahanterlebih dahulu. 

Pengolah sumber daya alam tidak langusng dilakukan dengan menggunakan 

teknologi yang ada. Penggunaan teknologi harus  benar-benar bijak. Selain itu, kita harus 

selalu memerhatikan keberlangsungan lingkungan sehingga sumber daya alam tetap 

terpelihara keberadaannya. Teknologi yang digunakan dalam pengolahan sumber daya 

alam dapat berupa teknologi sederhana atau teknologi canggih. 

 Perhatikan gambar dibawah ini,  

  

 

 

 

 

 

 

Dalam perkembangannya teknologi selalu berkembang kerarah yang lebih baik.Maka, 

manusia harus menggunakan teknologi sebijaksana mungkin. 

4. Pengolahan Kayu  

Kayu merupakan salah satu sumber daya alamhayati yang sangat bermanfaat bagi 

manusia. Untuk mendapatkan manfat yang praktis, kayu harus diolah terlebih dahulu. 

Pengolahan kayu berbeda-beda sesuai pemanfaatannya. 

c. Kayu untuk furniture 

 

 

 

 

 

 

Kayu untuk Furniture 
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- Kayu Gelondongan 

- Kayu dipotong sesuai kebutuhan, pipih, balok dll 

- Barang-barang furniture dari kayu 

d. Kayu untuk Kertas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pengolahan kapas menjadi kain 

Pakaian yang kita kenakan umumnya disebut dengan bahan katun. Bahan katun 

merupakan bahan kain yang terbuat dari serat pohon kapas. Dalam pemanfaatannya, 

kapas diolah menggunakan teknolog modern hingga menjadi kain. 

Selain kapas, jenis bahan sandang yang lain adalah woll, dan sutera. Woll merupakan 

bahan sandang yang terbuat bulu domba. Sedangkan Sutera terbuat dari serat pada 

kepompong. 

6. Pengolahan Bahan Makanan 

b. Penggunaan Bioteknologi 

Penggunaan bioteknologi dalam pengolahan makanan adalah dengan cara 

memanfaatkan jasad renik. Jasad renik yang dimaksud adalah jamur dan bakteri. 

Pemanfaatan jasad renik ini dapat member keuntungan. Keuntungan tersebut 

berupa peningkatan nilai gizi makanan dan memudahkan manusia dalam 

mencerna makanan. Contoh pemanfaatan bioteknologi dalam pengolahan  

makanan antara lain, tempe, keju, dan yoghurt. 
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Lampiran 3 

Kisi-kisi Soal Evaluasi 

Standar Kompetensi 

Bumi dan Alam Sekitar 

11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, 

dan masyarakat. 

Kompetensi Dasar 

11.1 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan. 

Indikator 

Pembelajaran 
Indikator Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomo

r Soal 

Tingkat Kesulitan 

Mudah Sedang Sulit 

11.1.1 Mengidenti

fikasi  

penggunaa

n sumber 

daya alam 

dengan 

memanfaat

kan 

teknoligi 

 

11.1.2 Mengidentifik

asi  

penggunaan 

sumber daya 

alam dengan 

memanfaatka

n teknoligi 

 

C3 1    
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Lampiran 4 

  

Soal Evaluasi 

 

2. Jelaskan proses pembuatan kertas! 
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Lampiran 5 

Penskoran 

N. Kunci Jawaban 

Proses Pembuatan Kertas 

- Batang kayu dipisahkan dari daunnya 

- Kulit kayu dibuang 

- Kayu dipotong kecil-kecil 

- Katu digiling dan dicampur dengan bahan kimia hingga menjadi bubur] 

- Bubur kertas dari kertas daur ulang dibersihkan, diputihkan dan dicampurkan 

dengan bubur kayu 

- Campuran bubur diratakan dan ditiriskan 

- Kertas dikeringkan diatas ban ban panas 

- Kertas jadi dan digulung. 
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Lampiran 6 

Lembar Penilaian Sikap 

 

  

No NamaPesertaDidik 

PerubahanTingkahLaku 

Nilai 
Disiplin Hormat Tekun Tanggungjawab 

BT MT T BT MT T BT MT  T BT MT T 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

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               

26               

27               

28               

29               

Keterangan :  

BT : BelumTerlihat, MT : Mulai Terlihat, , T : Terlihat 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Model Konvensional 

Sekolah   :  

Mata Pelajaran  :    

Kelas/Semester  : IV/2 

Waktu   : 2 × 35 menit (pertemuan 1)  

Hari, Tanggal  :              , Mei 2016 

  

A. Standar Kompetensi  

Bumi dan Alam Sekitar 

11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. 

B. Kompetensi Dasar 

11.1 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan  

C. Indikator 

11.1.7 Menjelaskan hubungan sumber daya alam dengan lingkungan. 

11.1.8 Memaparkan akibat kerusakan lingkungan 

11.1.9 Mengantisipasi kerusakan lingkungan 

D. Tujuan Pembelajaran 

11.1.1.4 Dengan mengamati lingkungan sekitar siswa dapat menjelaskan 

hubungan sumberdaya alam dengan lingkungan dengan tepat 

11.1.5.1 Dengan mengamati video dari guru siswa dapat menjelaskan sebab 

dan akibat dari kerusakan lingkungan dengan benar 

11.1.6.1 Dengan membaca script dari guru, siswa dapat melakukan tindakan 

preventive untuk mencegah kerusakan lingkungan dengan tegas. 

E. Karakter siswa yang diharapkan: 

Disiplin, Tekun, Tanggung jawab, Ketelitian, Kerja sama, Toleransi, Percaya 

diri, Keberanian. 

F. Materi Pembelajaran 

Hubungan sumber daya alam dan lingkungan 
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G. Metode Pembelajaran 

Model : Cooperative Script 

Metode : ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok. 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN 
ALOKASI 

WAKTU 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 

1. Siswa menjawab salam yang diucapkan 

guru. 

2. Siswa dikondisikan untuk siap belajar. 

3. Siswa berdoa dengan bimbingan guru. 

4. Siswa melakukan presensi bersama guru. 

5. Apersepsi : guru membuka pengetahuan 

awal siswa dengan mengulas materi 

sebelumnya  

6. Guru menulis judul pembelajaran dan 

tanggal di papan tulis. 

7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

8. Guru menyampaikan karakter yang 

diharapkan. 

9. Guru memberikan motivasi. 

10 menit 

Kegiatan Inti Eksplorasi 

1. Guru menggali pengetahuan siswa 

tentang hubungan sumber daya alam 

dengan lingkungan. 

Guru memberikan penjelasan kepada 

siswa mengenai materi hubungan sumber 

daya alam dengan lingkungan.  

Guru melakukan tanya jawab dengan 

siswa tentang hubungan sumber daya 

alam dengan lingkungan. 

50 menit 
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Guru mengelompokkan siswa secara 

berpasangan. 

Guru menunjukkan video mengenai 

pencemaran lingkungan 

Siswa mengamati dan mencermati video 

Elaborasi 

1. Siswa mengerjakan soal yang diberikan 

guru. 

Konfirmasi 

1. Siswa bertanya jawab tentang hal-hal 

yang belum diketahui siswa  

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi dari 

guru. 

3. Siswa dan guru mengoreksi hasil 

pekerjaan siswa. 

Kegiatan 

Akhir 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi. 

2. Guru memberikan umpan balik terhadap 

evaluasi siswa. 

3. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa 

dan salam. 

ii. m

e

n

i

t 

 

I. Media danSumberBelajar 

1. Media Pembelajaran 

a. Script mengenai hubungan sumber daya alam dengan lingkungan 

2. Sumber Belajar 

Rositawaty, S. dan Aris Muharam. 2008. Senang Belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam 4 untuk Kelas IV SD/MI. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

Sucitro, Heri. 2008. Kekayaan Sumber Daya Indonesia. Surakarta: PT 

Era Pustaka Utama. 
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Waluyo, Budi dan Setyo Nurachmandani, 2008. Ilmu Pengetahuan 

Alam untuk SD dan MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

 

J. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : Tes dan non tes   

2. Jenis Penilaian : Tes Tertulis dan penilaian sejawat 

3. Bentuk Penilaian : Tes Tertulis berupa  pilihan ganda,  penilaian 

sejawat dengan rubrik 

4. Alat Penilaian    :  

a. Rubrik Penilaian Sejawat : (Terlampir) 

b. Kunci Jawaban    : (Terlampir) 

c. Skor Penilaian     : Nilai  Akhir = 
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Lampiran 1 

Materi Ajar 

 

A. Hubungan Sumber Daya Alam dengan Lingkungan 

Lingkungan merupakan tempat bagi sumber daya alam. Kita dapat 

memanfaatkan sumber daya alam dengan baik jika lingkungannya berada 

dalam kondisi yang baik. sebagai contoh: udara merupakan salah satu bentuk 

sember daya alam. Apabila lingkungan bersih, maka kita dapat menghirup 

udara yang bersih dan baik untuk kesehatan organ pernapasan kita, sebaliknya 

apabila lingkungannya tercemar, maka udaranya juga tercemar dan dapat 

mengganggu pernapasan kita. 

Apabila lingkungan rusak maka sumber daya alam pun tidap dapat 

dimanfaatkan dengan baik. Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan mutu 

sumber daya alam menjadi tidak bags. Selain itu, kerusakan lingkungan juga 

dapat menyebabkan sumber daya alam menjadi hilang atau habis. 

Contoh kerusakan lingkungan yang dapat mengurangi mutu sumber 

daya alam adalah pencemaran sungai. Di sungai, manusia dapat 

memanfaatkan sumber daya alam, antara lain air, ikan, dan tenaga arusnya. 

Jika terjadi pencemaran di sungai, maka kita tidak dapat merasakan manfaat 

dari sumber daya alam yang ada di dalamnya. 

  Oleh karena itu, agar kita dapat memanfaatkan sumber daya alam 

dengan baik, kita harus memelihara lingkungan tempat sumber daya 

alam itu berada. Hal tersebut disebabkan sumber daya alam sangat 

berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan. 
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Lampiran 2 

Media 

Perilaku yang menyebabkan punahnya sumber 

daya alam di lingkungan 

Perilaku yang dapat menjaga kelestarian 

sumber daya alam di lingkungan 
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Lampiran 3 

Kisi-kisi Soal Evaluasi 

Standar Kompetensi 

Bumi dan Alam Sekitar 

11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, 

dan masyarakat. 

Kompetensi Dasar 

11.1 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan. 

Indikator 

Pembelajaran 
Indikator Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesulitan 

Muda

h 

Sedan

g 

Suli

t 

- Menjelaskan 

hubungan sumber 

daya alam dengan 

lingkungan. 

- Memaparkan 

akibat kerusakan 

lingkungan 

- Mengantisipasi 

kerusakan 

lingkungan  

15. Siswa dapat 

menganalisis akibat 

pengambilan 

sumberdaya alam 

secara berlebih  

C3  1 3 5    

16. Siswa dapat 

menjelaskan cara 

pembukaan lahan 

C1 2 4    

17. Siswa dapat 

mengidentifikasi 

sumber daya alam 

yang dapat diambil 

dan tidak  

C2 6 7    

18. Siswa dapat 

menjelaskan dan 

mengaplikasikan 

cara melestarikan 

sumber daya alam 

C3 8 9 10    
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Lampiran 4 

Soal Evaluasi 4 

A. Isian 

1. Apa yang terjadi jika sumber daya alam diambil secara berlebihan? 

2. Pembukaan lahan yang berdampak buruk terhadap lingkungan dilakukan 

dengan 2 cara, yakni … dan … 

3. Kabut asap yang mencemari udara disebabkan oleh … 

4. Penangkapan ikan dengan menggunakan bom tidak boleh dilakukan 

karena dapat … terumbu karang 

5. Pengerukan tanah dilakukan untuk mengambil … 

6. Diameter pohon yang layak ditebang adalah … cm 

7. Penangkapan ikan secara musiman dilakukan untuk menghindarkan ikan dari … 

8. Pelestarian sumber daya alam hayati yang dilakukan di habitat aslinya 

disebut pelestarian … 

9. Kebun binatang merupakan pelestaruan sumber daya alam hayati yang 

dilakukan …. habitat aslinya 

10. Penanaman kembali hutan yang gundul disebut dengan …. 
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Lampiran 5 

Kunci Jawaban dan Penskoran 

B. Kunci Jawaban 

1. Punah 

2. Pembakaran hutan dan penebangan hutan secara liar 

3. Pembakaran hutan 

4. Merusak  

5. Merusak  

6. 49 

7. Kepunahan 

8. Insitu 

9. Diluar 

10. reboisasi 

11. Penskoran  

 

Skor = 
                    

           
 x 100 
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Lampiran 6 

Lembar Penilaian Sikap 

 

  

No NamaPesertaDidik 

PerubahanTingkahLaku 

Nilai 
Disiplin Hormat Tekun Tanggungjawab 

BT MT T BT MT T BT MT  T BT MT T 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

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               

26               

27               

28               

29               

Keterangan :  

BT : BelumTerlihat, MT : Mulai Terlihat, , T : Terlihat 
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Lampiran 3.7 

Lembar Observasi Pelaksanaan 

PETUNJUK 

Berilah tanda centang (√) pada kolom yang tersedia jika deskriptor yang 

disediakan tampak. 

No 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Skor 

1 2 3 4 

1. Pendahuluan Guru melakukan apersepsi     

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

    

2. Pelaksanaan Guru menjelaskan materi pelajaran     

Guru membimbing pembentukan 

kelompok dan pembagian tugasnya  

    

Guru mengawasi dan membimbing 

siswa dalam mengikhtisarkan materi 

    

Guru membimbing kelompok 

menyelesaikan LKS  

    

3. Tahap 

mempresentasikan  

Guru membimbing siswa dalam 

mempresentasikan hasil kerja  

    

4. Tahap 

evaluasi  

Guru membimbing siswa 

menanggapi hasil presentasi teman 

kelompoknya 

    

5. Penutup Guru bersama siswa membuat 

kesimpulan. 

    

Jumlah     

Skor Maksimal= 36 

 

     P                                                =
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Pedoman Observasi Pelaksanaan 

1. Pendahuluan 

a. Guru melakukan apersepsi 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Deskriptor 

1 Apersepsi tanpa melibatkan siswa 

2 Apersepsi dengan melibatkan sebagian kecil siswa 

3 Apersepsi dengan melibatkan sebagian besar siswa 

4 Apersepsi dengan melibatkan semua siswa 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Deskriptor 

1 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kurang jelas 

2 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran cukup jelas 

3 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran jelas 

4 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran sangat jelas 

2. Pelaksanaan 

Guru menjelaskan materi pelajaran  

Skor Deskriptor 

1 Guru tidak memberikan dan menjelaskan materi pelajaran 

2 
Guru menjelaskan materi pelajaran tetapi tidak ada siswa yang 

merespon 

3 
Guru menjelaskan materi pelajaran dan hanya sebagian kecil 

siswa yang merespon 

4 
Guru menjelaskan materi pelajaran dan sebagian besar siswa 

merespon 
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3. Tahap Pelaksanaan 

a. Guru membimbing pembentukan kelompok 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Deskriptor 

1 Guru tidak melakukan pembentukan kelompok 

2 
Pembentukan kelompok dan penjelasan tugas kelompok 

oleh guru tidak dapat dipahami siswa 

3 
Pembentukan kelompok dan penjelasan tugas kelompok 

dapat dipahami sebagian siswa 

4 
Pembentukan kelompok dan penjelasan tugas kelompok 

dapat dipahami semua siswa  

b. Guru mengawasi dan membimbing siswa dalam mengikhtisarkan materi 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Deskriptor 

1 
Guru tidak mengawasi dan membimbing siswa dalam 

mengikhtisarkan materi 

2 Guru mengawasi siswa dalam pembuatan ringkasan 

3 
Guru mengawasi dan membimbing sebagian siswa dalam 

mengikhtisarkan materi 

4 
Guru secara aktif mengawasi dan membimbing siswa dalam 

mengikhtisarkan materi 
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c. Membimbing siswa untuk menyampaikan hasil ringkasan 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Deskriptor 

1 Guru tidak membimbing siswa menyampaikan hasil ringkasan 

2 Guru kurang membimbing siswa menyampaikan hasil ringkasan 

3 Guru cukup membimbing siswa menyampaikan hasil ringkasan 

4 Guru membimbing siswa menyampaikan hasil ringkasan 

d. Guru mengawasi dan membimbing siswa menjawab pertanyaan di LKS 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Deskriptor 

1 
Guru tidak mengawasi dan membimbing siswa menyelesaikan 

LKS 

2 
Guru mengawasi tetapi tidak membimbing siswa menyelesaikan 

LKS 

3 
Guru mengawasi tetapi kurang membimbing siswa 

menyelesaikan LKS 

4 Guru mengawasi dan membimbing siswa menyelesaikan LKS 

4. Tahap evaluasi 

a. Guru membimbing siswa menanggapi hasil ringkasan teman sekelompok 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Deskriptor 

1 
Guru tidak memberi kesempatan siswa menanggapi hasil 

ringkasan teman sekelompok 

2 
Guru memberi kesempatan siswa menanggapi hasil ringkasan 

teman sekelompok 

3 
Guru memberi kesempatan tetapi tidak membimbing siswa 

menanggapi ringkasan teman sekelompok 

4 Guru memberi kesempatan dan membimbing siswa menanggapi 
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hasil ringkasan teman sekelompok 

5. Penutup 

a. Guru bersama siswa membuat membuat kesimpulan 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Deskriptor 

1 Guru tidak menyimpulkan pembelajaran 

2 Guru menyimpulkan pembelajaran, tetapi tidak melibatkan siswa 

3 
Guru menyimpulkan pembelajaran dan melibatkan siswa, tetapi 

kurang lengkap 

4 Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran dengan lengkap 
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Lampiran 3.8 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

Satuan Pendidikan :  Jumlah Soal : 40 butir 

Kelas/ Semester : IV / 2 Mata Pelajaran : IPA 

  Waktu : 40 Menit 

Standar Kompetensi : 11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan   

lingkungan, teknologi, dan masyarakat Jenis Soal : Pilihan Ganda 

Kompetensi Dasar :  11.1 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam  

dengan lingkungan 

   

Indikator Soal 
Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

19. Siswa dapat mendefinisikan sumber daya alam C1 1 

20. Siswa dapat mengidentifikasi sumber daya alam hayati 

dan non hayati 
C1 2 

21. Siswa dapat menunjukkan contoh pemanfaatan sumber 

daya alam hayati 
C3 3 

22. Siswa dapat mengklasifikasikan makhluk hidup penghasil 

sumber daya alam  
C3 4 

23. Siswa dapat mengkategorikan sumber daya alam non 

hayati 
C2 5 

24. Siswa dapat menganalisis sumberdaya alam non hayati C4 6 

25. Siswa dapat menganalisis sumber daya dan manfaatnya C4 7 

26. Siswa dapat mengkasifikasikan sumber daya alam 

berdasarkan sifatnya 
C2 8 

27. Siswa dapat menjelaskan sumberdaya alam kekal C1 9 

28. Siswa dapat menyebutkan contoh sumber daya alam yang 

dapat diperbaruhi  
C2 10 

29. Disajikan tabel, siswa dapat mengidentifikasikan 

menyeleksi manfaat dari air 
C4 15 

30. Siswa dapat memberikan alasan mengapa hewan dan 

tumbuhan disebut sebagai sumber daya alam 
C2 16 

31. Disajikan table siswa dapat menganalisis sumber sumber 

air 
C4 17 

32. Siswa dapat menyeleksi pernyataan benar mengenai 

sumber daya alam 
C4 18 

33. Siswa dapat menyebutkan contoh sumber daya alam 

yang tidak dapat diperbarui 
C1 19, 25 

L
am

p
iran

 3
.6
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34. Disajikan sebuah gambar, siswa dapat 

mengkatagorikan jenis sumber daya alam 
C5 20 

35. Siswa dapat menganalisis hubungansumber daya 

alam dan lingkungan 
C4 21 

36. Siswa dapat memberikan alasan tercemarnya udara C1 22 

37. Disajikan menjelaskan akibat kerusakan lingkungan C2 23 

38. Siswa dapat menggunakan SDA dengan bijak 
C3 

24, 26 dan 

28 

39. Siswa dapat menjelaskan cara perolehan sumber 

daya alam  
C2 29 

40. Siswa dapat menganalisis jenis dan contoh sumber 

daya alam 
C4 30 

41. Siswa dapat mendefinisikan sumber daya alam berdasar 

sifatnya 
C1 31 

42. Siswa dapat membedakan sumber daya alam berdasarkan 

sifatnya 
C3 32 

43. Siswa dapat mengkategorikan sumber daya alam 

berdasarkan sifatnya 
C2 33 

44. Siswa dapat menjelaskan sumber daya alam yang bersifat 

dapat diperbaruhi  
C2 34 

45. Siswa dapat meyebutkan contoh sumber daya alam yang 

tidak dapat diperbarui 
C1 35 

46. Siswa dapat mendefinisikan sumber daya alam berdasar 

jenisnya 
C1 36 

47. Siswa dapat mengidentifikasi sumber daya alam hayati C1 37 

48. Siswa dapat mengkategorikan manfaat sumber daya alam 

hayati 
C2 37 

49. Siswa dapat menjelaskan sumber daya alam hayati C2 39 

50. Siswa dapat meyebutkan contoh sumber daya alam hayati C1 40 

 

Keterangan 

C1 = Pengetahuan 

C2 = Pemahaman 

C3 = Penerapan 

C4 = Analisis 

C5 = Sintesis 

NA = Jumlah Skor Perolehan Siswa  X 100 

Skor Maksimal 
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Lampiran 3.9 

SOAL UJI COBA  

Mata Pelajaran  : IPA Sekolah :  

Kelas / Semester  : IV (Empat) / II (Dua) Nama : 

Alokasi Waktu  : 60 menit No : 

 

PETUNJUK: 

1. Tulislah nama dan nomor absen pada kolom yang disediakan. 

2. Kerjakan soal di bawah ini secara individu. 

3. Dilarang bekerja sama maupun membuka buku. 

4. Cermati tiap soal dan telitilah dalam menjawab. 

 

1. BERILAH TANDA SILANG (X) PADA HURUF A, B, C, ATAU D PADA 

JAWABAN YANG BENAR! 

1. Segala sesuatu yang berasal dari alam disebut .... 

a. Sumber Daya Alam 

b. Sumber daya manusia 

c. Sumber Daya Buatan 

d. Sumber daya alam hayati

2. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi 2 yaitu…

a. SDA dan SDM 

b. Sumber daya alam dan sumber 

daya buatan 

c. Sumber daya alam hayati dan 

non hayati 

d. Sumber daya alam yang dapat 

diperbarui dan tidak 

3. Yang bukan merupakan contoh sumber daya alam hayati adalah 

a. Sapi 

b. Pohon 

c. Sawi 

d. Emas 
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4. Perhatikan table dibawah ini! 

No Sumber Daya Alam Manfaat 

1 Rempah-rempah Bumbu masakan 

2 Sapi Makanan 

3 Sapi Woll 

4 Rempah-rempah Pakaian 

Pasangan yang tepat dari table tersebut adalah pasangan nomor? 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 4 

c. 2 dan 3 

d. 3 dan 4 

5. Sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup disebut dengan … 

a. Sumber daya alam hayati 

b. Sumber daya alam tak dapat diperbarui 

c. Sumber daya alam non hayati 

d. Sumber daya alam dapat diperbarui 

6. Dibawah ini yang bukan merupakan sumber daya alam non hayati adalah? 

a. Bensin 

b. Tembaga 

c. Emas 

d. Rempah-rempah 

7. Perhatikan table dibawah ini 

No Sumber Daya Alam Manfaat 

1 Tanah minum 

2 Air Minum 

3 Batu bara makanan 

4 Cahaya matahari Fotosintesis 

Pasangan yang  tepat dari table tersebut adalah pasangan nomor? 

a. 2 dan 4 

b. 2 dan 3 

c. 1 dan 3 

d. 3 dan 4 

8. Sumberdaya alam kekal, dapat diperbaruhi dan tidak dapat diperbaruhi merupakan 

pengklasifikasian sumber daya alam berdasarkan? 

a. Sifatnya 

b. Jenisnya 

c. Bentuknya 

d. Karakteristiknya

9. Sumber daya alam yang dapat dipergunakan secara terus menerus dan tidak akan 

pernah habis disebut... 

a. Sumberdaya alam hayati 

b. Sumber daya alam yang  kekal 

c. Sumber daya alam non hayati 

d. Sumber daya alam yang tidak 

dapat diperbaruhi 
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10. Dibawah  ini yang merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaruhi 

adalah... 

a. Batu bara 

b. Bensin  

c. Tumbuhan  

d. Emas 

11. Dibawah  ini yang bukan merupakan rangkaian dari proses daur air adalah.... 

a. podzol 

b. evaporasi 

c. kondensasi 

d. Kristalisasi 

12. Mengapa hewan dan tumbuhan disebut sebagai sumber daya alam yang dapat 

diperbarui? 

a. Dapat bernafas 

b. Dapat berkembang biak 

c. Dapat bergerak 

d. Dapat mencari makan 

13. Perhatikan table dibawah ini 

No Sumber 

1 Sungai 

2 Udara 

3 Laut  

4 Garam 

Dari table diatas, yang merupakan  sumber air adalah... 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 3 

c. 3 dan 1 

d. 3 dan 4 

14. Bahan bakar minyak berasal dari ... 

a. Minyak bumi   

b. Batu bara 

c. Air 

d. Tanah 

15. Antara sumber daya alam dan lingkungan terjadi suatu hubungan, yakni 

a. Hubungan timbal balik 

b. Hubungan yang tidak saling 

mempengaruhi 

c. Hubungan yang tidak sehat 

d. Evaporasi dan Kondensai 

16. Penyebab tercemarnya udara adalah... 

a. Polusi 

b. Penanaman hutan kembali 

c. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak 

d. Pembuangan sampah pada tempatnya 

17. Dibawah  ini yang bukan merupakan akibat dari kerusakan lingkungan adalah... 

a. Hilangnya mutu dari sumber 

daya alam 

b. Habisnya sumber daya alam 

c. Hilangnya sumber daya alam 
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d. Terjaganya sumber daya alam 

18. Gas bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, maka kita 

harus menggunakannya secara .... 

a. berlebihan 

b. bijaksana 

c. sembarangan 

d. tertutup 

19. Barang tambang yang dapat digunakan untuk membuat paku, palu, dan pagar adalah... 

a. besi 

b. alumunium 

c. minyak bumi 

d. Emas 

20. Untuk menghemat bahan bakar kendaraan bermotor, saat bepergian kita dapat 

menggunakan .... 

a. Bis 

b. Motor 

c. Mobil 

d. Taksi 

21. Berikut ini merupakan sumber daya alam yang berasal dari hewan dan dapat diambil 

dagingnya untuk dikonsumsi, kecuali .... 

a. kambing 

b. kerbau 

c. ulat 

d. ayam 

22. Jika lingkungan rusak, sumber daya alam yang ada di dalamnya akan .... 

a. lestari 

b. berkembang 

c. terjaga 

d. punah 

23. Minyak bumi merupakan salah satu contoh sumber daya alam non hayati yang dapat 

diperoleh dengan cara .... 

a. pendinginan 

b. pengambilan 

c. pengeboran 

d. pengangkatan 

24. Yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah ... dan .... 

a. Hewan dan tumbuhan. 

b. Besi dan hasil tambang 

c. Hewan dan emas 

d. Gas alam dan air 

25. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi tiga, yaitu sumber daya alam 

..., ..., dan .... 

1. Hayati dan non hayati 

2. Dapat diperbaruhi, tidak dapat 

diperbaruhi dan hayati 

3. Hayati, non hayati dan kekal 

4. Dapat diperbarui, tidak dapat 

diperbarui dan kekal 

26. Temulawak, jahe dan kunyit dapat dimanfaatkan manusia dalam bidang … 

a. kesehatan  

b. pendidikan 

c. pernikahan 

d. sunatan 

27. Pernyataan yang sesuai untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaruhi adalah 
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a. Tidak akan habis meski digunakan secara terus menerus 

b. Akan habis setelah digunakan lima hari 

c. Terbatas  

d. Bias digunakan secara terus menerus 

28. Yang merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah 

a. Hewan dan tumbuhan 

b. Cahaya matahari dan emas 

c. Emas dan tumbuhan 

d. Perak dan tembaga 

29. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan memerlukan … dan … untuk dapat 

menghasilkan oksigen.... 

a. Hewan dan tumbuhan 

b. Karbondioksidan dan cahaya 

matahari 

c. Makanan dan minuman 

d. Air dan tanah 

30. PLTA memanfaatkan sumber daya alam air sungai dengan cara membuat . . . . 

a. irigasi  

b. bendungan 

c. turbin  

d. jembatan 

31. Perhatikan table dibawah ini 

No Sumber daya alam Manfaat 

1 Hewan 

 

2 Tumbuhan 

 

3 Hewan 

 

4 Tumbuhan 

 

5 Hewan 

 

Pasangan yang tepat dari table diatas adalah … 
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a. 1 dan 3 

b. 1 dan 4 

c. 2 dan 5 

d. 4 dan 5

32. Barang yang dibuat dari hasil hutan adalah . . . . 

a. kursi rotan dan perhiasan 

b. kursi rotan dan lemari 

c. perhiasan dan bensin 

d. perhiasan dan lemari 

33. Pukat harimau dilarang digunakan untuk mengambil ikan di laut sebab . . .  

a. mematikan ikan secara langsung 

b. merusak terumbu karang 

c. ikan yang masih kecil ikut terjaring 

d. nelayan tidak kebagian ikan 

34. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam non hayati .... 

a. menanam pohon 

b. hemat energi 

c. melindungi satwa liar 

d. memanfaatkan minyak tanah sebagai bahan bakar 

35. Berikut ini contoh sumber daya  alam  hayati ialah .... 

a. tenaga kerbau 

b. energi listrik 

c. cahaya matahari 

d. arus air 

36. Sumber Daya alam sangat berkaitan erat dengan lingkungan, karena… 

a. Sumber daya alam berada  di lingkungan 

b. Sumber daya alam merusak lingkungan 

c. Sumber daya alam terbuat dari lingkungan 

d. Sumber daya alam membentuk lingkungan 

37. Jika suatu sumber daya alam tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, maka sumber 

daya alam tersebut harus … 

a. diolah terlebih dahulu 

b. dimanfaatkan 

c. digunakan secara langsung 

d. dibiarkan 

38. Agar kayu dapat bertahan lama harus dilakukan … 

a. penggergajian 

b. pengawetan 

c. pemotongan 

d. penebangan 

39. Jika suatu lingkungan sungai rusak dan tercemar, maka sumber daya alam yang tidak 

akan terganggu ialah… 
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a. ikan 

b. air 

c. udara 

d. pohon 

40. Perhatikan table dibawah ini! 

No Manfaat 

1 Pembangkit Listrik 

2 Transportasi 

3 Minum 

4 Banjir 

Dari tabel diatas, yang bukan manfaat air adalah... 

a. 4 

b. 3 

c. 2 

d. 1 

 

2. TITIK TITIK DIBAWAH INI DENGAN JAWABAN YANG BENAR! 

1. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terdiri atas .... 

2. Udara, air, dan cahaya termasuk sumber daya alam yang bersifat ... 

3. Jika lingkungan rusak, sumber daya alam yang ada di dalamnya akan .... 

4. Penebangan hutan secara liar dapat menyebabkan .... 

5. Minyak bumi, batu bara dan gas alam termasuk dalam sumber daya alam .... 

6. Emas dan perak dimanfaatkan untuk … 

7. Hutan yang terjadi secara alami, tanpa campur tangan manusia disebut . . . . 

8. Lemari pakaian terbuat dari … 

9. Kipas angin dapat digunakan karena menggunakan tenaga … 

10. Hasil dari proses fotosintesis adalah… 
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Lampiran 3.10 

KUNCI JAWABAN 

A. Pilihan Ganda 

1. a 11. a 21. c  31. b 

2. c 12. b 22. d 32. b 

3. d 13. c 23. c 33. b 

4. a 14. a 24. a 34. b 

5. c 15. a 25. d 35. a 

6. d 16. a 26. a 36. a 

7. a 17. d 27. c 37. a 

8. a 18. b 28. d 38. b 

9. b 19. a 29. b 39. d 

10. c 20. a 30. c 40. a 

B. Uraian 

1. Kekal, dapat diperbarui, todak dapat diperbarui 

2. Kekal 

3. Punah 

4. Banjir, tanah longsor 

5. Non hayati 

6. Perhiasan 

7. Alami 

8. Kayu 

9. Listrik  

10. Oksigen  
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PENSKORAN 

 

A. Pilihan Ganda 

Tiap butir soal benar = 1 

Skor maksimal 40 

B. Uraian 

Tiap butir soal benar = 1 

Skor maksimal 10 

 

     =
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Lampiran 3.11 

Validitas Soal Uji Coba 

Validitas butir soal dilakukan dengan bantuan software SPSS versi 

20.Pengambilan kesimpulan dalam perhitungan validitas soal dengan didasarkan 

pada probabilitas, apabila r hitung > rtabel maka soal dinyatakan valid. Namun, 

jika rhitung < rtabel, maka soal tidak valid. 

Jumlah sampel yang digunakan untuk uji coba soal adalah sebanyak 24 siswa. 

Maka rtabel yang digunakan adalah 0,404 dengan taraf signifikansi 0.05 

Summary Item Statistics 

 Mean Minimu

m 

Maximum Range Maximum / 

Minimum 

Variance N of Items 

Item Means .690 .292 .917 .625 3.143 .023 40 

Item Variances .200 .080 .261 .181 3.273 .002 40 

Inter-Item 

Correlations 
.190 -.602 .913 1.515 -1.515 .070 40 

 

 

Item-Total Statistics  

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Keterangan 

p1 26.6667 66.058 -.126 . .903 Tidak Valid 

p2 26.7500 64.022 .228 . .900 Tidak Valid 

p3 26.9583 64.911 .050 . .904 Tidak Valid 

p4 26.9167 60.601 .630 . .895 Valid 

p5 26.9167 59.732 .752 . .893 Valid 

p6 26.9167 60.862 .594 . .895 Valid 
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p7 26.9583 61.085 .547 . .896 Valid 

p8 27.2083 64.868 .056 . .903 Tidak Valid 

p9 26.8750 61.505 .527 . .896 Valid 

p10 26.6667 63.014 .550 . .897 Valid 

p11 26.7917 60.433 .768 . .893 Valid 

p12 26.7500 62.109 .551 . .896 Valid 

p13 26.9167 61.645 .487 . .897 Valid 

p14 26.8333 61.623 .538 . .896 Valid 

p15 26.7917 60.694 .726 . .894 Valid 

p16 26.7083 63.085 .440 . .898 Valid 

p17 26.9167 64.862 .060 . .903 Tidak Valid 

p18 26.8333 61.275 .590 . .895 Valid 

p19 26.7917 62.433 .450 . .897 Valid 

p20 26.8750 60.201 .714 . .893 Valid 

p21 26.7500 63.587 .301 . .899 Tidak Valid 

p22 26.9583 62.650 .340 . .899 Tidak Valid 

p23 27.2917 67.520 -.285 . .908 Tidak Valid 

p24 26.7500 63.761 .272 . .900 Tidak Valid 

p25 26.8333 60.319 .734 . .893 Valid 

p26 27.2083 63.911 .177 . .902 Tidak Valid 

p27 26.7917 61.650 .573 . .896 Valid 

p28 26.8750 60.897 .613 . .895 Valid 

p29 26.7917 62.607 .423 . .898 Valid 

p30 26.8750 64.636 .095 . .903 Tidak Valid 

p31 26.8333 61.188 .603 . .895 Valid 

p32 26.9583 59.607 .747 . .893 Valid 

p33 26.8750 61.332 .552 . .896 Valid 

p34 26.8750 65.332 .001 . .904 Tidak Valid 

p35 27.0833 63.906 .170 . .902 Tidak Valid 

p36 27.0417 61.346 .496 . .897 Valid 

p37 27.1667 60.841 .568 . .895 Valid 
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p38 26.9167 61.732 .475 . .897 Valid 

p39 27.1250 65.766 -.057 . .905 Tidak Valid 

p40 26.7083 61.607 .724 . .895 Valid 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

27.5833 65.558 8.09679 40 

Dari pengujian tersebut didapatkan hasil perhitungan, yakni 26 soal dinyatakan 

valid dan 14 soal tidak valid. 

Validitas Soal Uji Coba Uraian 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 

N of Items 

.861 .869 10 

 

Summary Item Statistics 

 Mean Minimum Maximum Range Maximum / 

Minimum 

Variance N of Items 

Item 

Means 
.779 .625 .875 .250 1.400 .006 10 

 

Item-Total Statistics  

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Keterangan 

u1 6.9167 7.123 .277 .422 .868 Tidak Valid 

u2 7.0000 6.087 .722 .900 .835 Valid 

u3 7.0833 6.080 .630 .694 .843 Valid 

u4 6.9167 6.254 .811 .882 .832 Valid 

u5 7.0417 6.911 .271 .568 .873 Tidak Valid 

u6 6.9583 6.216 .725 .939 .836 Valid 

u7 7.1667 7.014 .183 .241 .885 Tidak Valid 

u8 7.0417 6.129 .645 .858 .841 Valid 

u9 7.0000 5.826 .868 .926 .822 Valid 

u10 7.0000 6.000 .770 .944 .831 Valid 

 

 

Dari pengujian tersebut didapatkan hasil perhitungan, yakni 7 soal dinyatakan 

valid dan 3 soal tidak valid. 
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Lampiran 3.12 

RELIABILITAS SOAL UJI COBA 

Perhitungan reliabilitas soal dilakukand engan bantuas SPSS Versi 20. Dengan 

menggunakan menu anelyze- scale – reliability. Suatu soal dinyatakan reliable 

apabila koefisien reliabilitasnya adalah > 0,6 (Sugiyono, 2015: 184) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items 

N of Items 

.942 .944 26 

 

Item-Total Statistics  

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Keterangan 

p4 18.1667 50.058 .617 . .940 Reliabel 

p5 18.1667 48.928 .792 . .938 Reliabel 

p6 18.1667 50.406 .634 . .941 Reliabel 

p7 18.2083 49.998 .608 . .940 Reliabel 

p9 18.1250 50.375 .632 . .940 Reliabel 

p10 17.9167 52.254 .629 . .941 Reliabel 

p11 18.0417 49.781 .776 . .938 Reliabel 

p12 18.0000 51.391 .621 . .941 Reliabel 

p13 18.1667 51.101 .459 . .942  

p14 18.0833 50.341 .630 . .940 Reliabel 

p15 18.0417 50.042 .729 . .939 Reliabel 

p16 17.9583 52.216 .443 . .942  

p18 18.0833 49.906 .703 . .939 Reliabel 

p19 18.0417 51.781 .425 . .942  

p20 18.1250 49.418 .744 . .938 Reliabel 

p25 18.0833 49.645 .746 . .938 Reliabel 

p27 18.0417 50.476 .652 . .940 Reliabel 

p28 18.1250 49.766 .689 . .939 Reliabel 

p29 18.0417 52.216 .351 . .943  

p31 18.0833 50.080 .674 . .939 Reliabel 

p32 18.2083 48.781 .791 . .938 Reliabel 

p33 18.1250 50.375 .692 . .940 Reliabel 

p36 18.2917 51.172 .630 . .943 Reliabel 

p37 18.4167 50.167 .651 . .941 Reliabel 

p38 18.1667 51.710 .368 . .943  

p40 17.9583 50.563 .794 . .939 Reliabel 
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Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

18.8333 54.493 7.38192 26 

 

Dari perhitungan tersebut, jumlah item soal yang dinyatakan reliable adalah 

sebanyak 21. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items 

N of Items 

.922 .927 7 

 

Summary Item Statistics 

 Mean Minimum Maximum Range Maximum / 

Minimum 

Variance N of Items 

Item 

Means 
.792 .708 .875 .167 1.235 .003 7 

 

Item-Total Statistics 

 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Keterangan 

u2 4.7500 4.196 .755 .874 .910 Reliabel 

u3 4.8333 4.232 .630 .647 .925 Reliabel 

u4 4.6667 4.319 .867 .842 .902 Reliabel 

u6 4.7083 4.216 .825 .925 .903 Reliabel 

u8 4.7917 4.259 .655 .793 .921 Reliabel 

u9 4.7500 4.109 .814 .874 .904 Reliabel 

u10 4.7500 4.109 .814 .928 .904 Reliabel 

 

Dari perhitungan tersebut, jumlah item soal yang dinyatakan reliable adalah 

sebanyak 7. 
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Lampiran 3.13 

Tabel 3.3. Tingkat Kesukaran Soal Pilihan ganda 
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1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

1 1 0 1 1 0 1 1 1 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 0 1 0 1 0 1 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 0 1 1 1 1 1 0 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 1 1 0 1 1 0 0 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 0 0 0 1 0 1 0 0 0

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 0 1 1 0 1 1

1 1 0 1 0 1 0 1 1 1

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

21 19 17 21 18 20 15 18 19 19

0.88 0.79 0.71 0.88 0.75 0.83 0.63 0.75 0.79 0.79

8 7 4 6 6 7 3 3 4 6

11 10 8 10 10 10 6 9 10 10

0.67 0.58 0.33 0.5 0.5 0.58 0.25 0.25 0.33 0.5

0.92 0.83 0.67 0.83 0.83 0.83 0.5 0.75 0.83 0.83

0.25 0.25 0.33 0.33 0.33 0.25 0.25 0.5 0.5 0.33

Tingkat Kesukaran Soal

Daya Beda Soal

Tabel 3.4. Tingkat Kesukaran Soal Uraian 
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Lampiran 3.14 

SOAL PRETEST DAN POSTTEST 

Mata Pelajaran  : IPA Sekolah :  

Kelas / Semester  : IV (Empat) / II (Dua) Nama : 

Alokasi Waktu  : 60 menit No : 

 

PETUNJUK: 

1. Tulislah nama dan nomor absen pada kolom yang disediakan. 

2. Kerjakan soal di bawah ini secara individu. 

3. Dilarang bekerja sama maupun membuka buku. 

4. Cermati tiap soal dan telitilah dalam menjawab. 

 

a. BERILAH TANDA SILANG (X) PADA HURUF A, B, C, ATAU D PADA 

JAWABAN YANG BENAR! 

1. Perhatikan table dibawah ini! 

No Sumber Daya Alam Manfaat 

1 Rempah-rempah Bumbu masakan 

2 Sapi Makanan 

3 Sapi Woll 

4 Rempah-rempah Pakaian 

Pasangan yang tepat dari table tersebut adalah pasangan nomor? 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 4 

c. 2 dan 3 

d. 3 dan 4 

2. Sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup disebut dengan … 

b. Sumber daya alam hayati 

c. Sumber daya alam tak dapat diperbarui 

d. Sumber daya alam non hayati 

e. Sumber daya alam dapat diperbarui 
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3. Dibawah ini yang bukan merupakan sumber daya alam non hayati adalah? 

a. Bensin 

b. Tembaga 

c. Emas 

d. Rempah-rempah 

4. Perhatikan table dibawah ini 

No Sumber Daya Alam Manfaat 

1 Tanah Minum 

2 Air Minum 

3 Batu bara Makanan 

4 Cahaya matahari Fotosintesis 

Pasangan yang  tepat dari table tersebut adalah pasangan nomor? 

a. 2 dan 4 

b. 2 dan 3 

c. 1 dan 3 

d. 3 dan 4 

5. Sumber daya alam yang dapat dipergunakan secara terus menerus dan tidak akan 

pernah habis disebut... 

a. Sumberdaya alam hayati 

b. Sumber daya alam yang  kekal 

c. Sumber daya alam non hayati 

d. Sumber daya alam yang tidak 

dapat diperbaruhi 

6. Dibawah  ini yang merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaruhi 

adalah... 

a. Batu bara 

b. Bensin  

c. Tumbuhan  

d. Emas 

7. Dibawah  ini yang bukan merupakan rangkaian dari proses daur air adalah.... 

a. podzol 

b. evaporasi 

c. kondensasi 

e. Kristalisasi 

8. Mengapa hewan dan tumbuhan disebut sebagai sumber daya alam yang dapat 

diperbarui? 

a. Dapat bernafas 

b. Dapat berkembang biak 

c. Dapat bergerak 

d. Dapat mencari makan 

9. Bahan bakar minyak berasal dari ... 

a. Minyak bumi   

b. Batu bara 

c. Air 

d. Tanah 

10. Antara sumber daya alam dan lingkungan terjadi suatu hubungan, yakni 

a. Hubungan timbal balik b. Hubungan yang tidak saling 

mempengaruhi 
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c. Hubungan yang tidak sehat d. Evaporasi dan Kondensai 

11. Gas bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, maka kita 

harus menggunakannya secara .... 

a. berlebihan 

b. bijaksana 

c. sembarangan 

d. tertutup 

12. Untuk menghemat bahan bakar kendaraan bermotor, saat bepergian kita dapat 

menggunakan .... 

a. Bis 

b. Motor 

c. Mobil 

d. Taksi 

13. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi tiga, yaitu sumber daya alam 

..., ..., dan .... 

a. Hayati dan non hayati 

b. Dapat diperbaruhi, tidak dapat 

diperbaruhi dan hayati 

c. Hayati, non hayati dan kekal 

d. Dapat diperbarui, tidak dapat 

diperbarui dan kekal 

14. Pernyataan yang sesuai untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaruhi adalah 

a. Tidak akan habis meski 

digunakan secara terus menerus 

b. Akan habis setelah digunakan 

lima hari 

c. Terbatas  

d. Bias digunakan secara terus 

menerus 

15. Yang merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah 

a. Hewan dan tumbuhan 

b. Cahaya matahari dan emas 

c. Emas dan tumbuhan 

d. Perak dan tembaga 

16. Perhatikan table dibawah ini 

No Sumber daya alam Manfaat 

1 Hewan 

 

2 Tumbuhan 

 

3 Hewan 
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4 Tumbuhan 

 

5 Hewan 

 

Pasangan yang tepat dari table diatas adalah … 

a. 1 dan 3 

b. 1 dan 4 

c. 2 dan 5 

d. 4 dan 5

17. Barang yang dibuat dari hasil hutan adalah . . . . 

a. kursi rotan dan perhiasan 

b. kursi rotan dan lemari 

c. perhiasan dan bensin 

d. perhiasan dan lemari 

18. Sumber Daya alam sangat berkaitan erat dengan lingkungan, karena… 

a. Sumber daya alam berada  di 

lingkungan 

b. Sumber daya alam merusak 

lingkungan 

c. Sumber daya alam terbuat dari 

lingkungan 

d. Sumber daya alam membentuk 

lingkungan 

19. Jika suatu sumber daya alam tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, maka sumber 

daya alam tersebut harus … 

a. diolah terlebih dahulu 

b. dimanfaatkan 

c. digunakan secara langsung 

d. dibiarkan 

20. Perhatikan table dibawah ini! 

No Manfaat 

1 Pembangkit Listrik 

2 Transportasi 

3 Minum 

4 Banjir 

Dari tabel diatas, yang bukan manfaat air adalah... 

a. 4 

b. 3 

c. 2 

d. 1 

  

B.ISILAH TITIK TITIK DIBAWAH INI DENGAN JAWABAN YANG BENAR! 

1. Jika lingkungan rusak, sumber daya alam yang ada di dalamnya akan .... 
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2. Penebangan hutan secara liar dapat menyebabkan .... 

3. Emas dan perak dimanfaatkan untuk … 

4. Lemari pakaian terbuat dari … 

5. Kipas angin dapat digunakan karena menggunakan tenaga … 
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Lampiran 3.15 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS UJI COBA 

SD NEGERI PAKINTELAN 03 

TAHUN PELAJARAN 2015/2016 

No Nama Siswa Kode Siswa 
1 Andi J-1 

2 Fajar J-2 

3 Ridwan J-3 

4 Tegar Ramadani P J-4 

5 Ajeng Ayu D J-5 

6 Amelia Kusumantika J-6 

7 Aggun Paras C J-7 

8 Anisa Desi D J-8 

9 Annisa Fatikasari J-9 

10 Antonio Robin J-10 

11 Avisa Lintang J-11 

12 Chaerunissa Grace R J-12 

13 Cindi L.Y J-13 

14 Andre A. S J-14 

15 Ella Widyaningrum J-15 

16 Hamid Argo J-16 

17 Khosyi Danarintan P J-17 

18 Agung P J-18 

19 Nazala Aprilia J-19 

20 Rahma Amalia J-20 

21 Rizal Yustama J-21 

22 Silvana A J-22 

23 Sofia Azahra  J-23 

24 Syanata Jessika J-24 

25 Achmad Nabil J-25 

  

 

 Mengetahui, 

 Guru Kelas IV SD Pakintelan 03 

 

 

 

 Diana, S.Pd 

 NIP  
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Lampiran 3.16 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS KONTROL 

SD NEGERI PLALANGAN 01 

TAHUN PELAJARAN 2015/2016 

No Nama Siswa Kode Siswa 
1 Andrian Purna Wijaya K-1 

2 Deni Riski Prasetio K-2 

3 Fajar Reananda K-3 

4 M. Zulfa Alfian Fatdli K-4 

5 Vicky Taura Setiawan K-5 

6 Abdillah Akbar A K-6 

7 Achmad Nazriel A K-7 

8 Ainaya Rahmayanti K-8 

9 Aksa Atyasa K K-9 

10 Andrian Tri Hidayat K-10 

11 Bima Prasetyo K-11 

12 Maulana Putra Achmad K-12 

13 Dias Umara Andara K-13 

14 Febrina Iklila K-14 

15 Ferdi Dwi S K-15 

16 Hafidya Ega F K-16 

17 Haidar Salam K K-17 

18 Haidar Taqwa K K-18 

19 Kholifah Eliyani K-19 

20 Lutfi Dafa A K-20 

21 Mohammed „Isa E K-21 

22 Muhammad Fahrizal F K-22 

23 Muhammad Satriyo Bimantoro K-23 

24 Muhammad Yusuf D K-24 

25 Niken Rahma Wijayanti K-25 

26 Nilla Pusputa Fitrin K-26 

27 Riki Kurniawan K-27 

28 Safyra Aurin L K-28 

29 Syifadanti Sheila Zahra K-29 

 Mengetahui, 

 Guru Kelas IV SD Plalangan 01 

 

 

 

 Muheri, S.Pd 

 NIP  
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Lampiran 3.17 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS EKSPERIMEN 

SD NEGERI PLALANGAN 04 

TAHUN PELAJARAN 2015/2016 

No Nama Siswa Kode Siswa 
1 Arya Kristianto E-1 

2 Rifay E-2 

3 Aditya Hermanto E-3 

4 Aisna Nur S E-4 

5 Aleta Bintanf F E-5 

6 Alfito Drajad H E-6 

7 Alifiana Cahyani E-7 

8 Septian R E-8 

9 Anisa Dwike P E-9 

10 Ameylia Dewi  E-10 

11 Bening Nabila K E-11 

12 Zacky Shobahul A E-12 

13 Diasterina N E-13 

14 Gian Lucky E-14 

15 Titis Puspita Ningrum E-15 

16 Irfan Maulana E-16 

17 Khanza Aura E-17 

18 Mesyifa S E-18 

19 M. Ilham S E-19 

20 M.Rafi Irsyad E-20 

21 M. Rizky Alfa E-21 

22 Muhammad Naufal E-22 

23 Nazwa Kamila E-23 

24 Nabila Dewi Agsa E-24 

25 Nadya Maya Savana E-25 

 Mengetahui, 

 Guru Kelas IV SD Plalangan 04 

 

 

 

 Siti Fadriyah, S.Pd 

 NIP  
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Lampiran 4.1 

Analisis Hasil Uji Normalitas Soal Pretest 

Kelompok 

 

Case Processing Summary 

 Kelompok Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Nilai 

Kelompok 

Eksperimen 
25 100.0% 0 0.0% 25 100.0% 

Kelompok 

Kontrol 
29 100.0% 0 0.0% 29 100.0% 

 

Tests of Normality 

 Kelompok Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Nilai 

Kelompok 

Eksperimen 
.135 25 .200

*
 .929 25 .084 

Kelompok 

Kontrol 
.159 29 .059 .953 29 .217 

 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Nilai 
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Lampiran 4.2 

Analisis Hasil Homogenitas Pretest 

Oneway 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai 

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

.147 1 52 .703 

 

 

ANOVA 

Nilai 

 Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups 8.593 1 8.593 .178 .675 

Within Groups 2509.000 52 48.250   

Total 2517.593 53    
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Lampiran 4.3 

DAFTAR NILAI PRETEST KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

NO. Kode Nilai NO. Kode Nilai  

1. E-01 47.5 1. K-01 50 

2. E-02 55 2. K-02 40 

3. E-03 50 3. K-03 50 

4. E-04 52.5 4. K-04 32.5 

5. E-05 37.5 5. K-05 47.5 

6 E-06 37.5 6 K-06 65 

7. E-07 57.5 7. K-07 45 

8. E-08 50 8. K-08 42.5 

9. E-09 37.5 9. K-09 45 

10. E-10 60 10. K-10 50 

11. E-11 52.5 11. K-11 35 

12. E-12 40 12. K-12 45 

13. E-13 47.5 13. K-13 45 

14. E-14 55 14. K-14 42.5 

15. E-15 47.5 15. K-15 50 

16. E-16 50 16. K-16 47.5 

17. E-17 47.5 17. K-17 55 

18. E-18 55 18. K-18 52.5 

19. E-19 45 19. K-19 37.5 

20. E-20 50 20. K-20 52.5 

21. E-21 40 21. K-21 37.5 

22. E-22 57.5 22. K-22 52.5 

23. E-23 42.5 23. K-23 55 

24. E-24 55 24. K-24 50 

25. E-25 37.5 25. K-25 45 

26.   26. K-26 52.5 

27.   27. K-27 50 

28.   28. K-28 52.5 

29.   29. K-29 52.5 
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Lampiran 4.4 

Analisis Hasil Uji Normalitas Soal Posttest 

Tests of Normality 

 Kelas Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Nilai 
Eksperimen .122 25 .200

*
 .961 25 .436 

Kontrol .125 29 .200
*
 .972 29 .610 

 

 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Nilai 

Histograms 
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Lampiran 4.5 

Analisis Hasil Uji Homogenitas Soal Posttest 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai 

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

2.709 1 52 .106 

 

 

ANOVA 

Nilai 

 Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5159.519 1 5159.519 93.460 .000 

Within Groups 2870.690 52 55.206   

Total 8030.208 53    
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Lampiran 4.6 

Analisis Hasil Uji Hipotesis 

Group Statistics 

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 

Nilai 
Eksperimen 25 86.5000 5.99479 1.19896 

Kontrol 29 66.8966 8.46883 1.57262 

 

 

Independent Samples Test 

 Nilai 

Equal 

variances 

assumed 

Equal 

variances 

not 

assumed 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

F 2.709  

Sig. .106 
 

t-test for Equality 

of Means 

t 9.667 9.913 

df 52 50.216 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

Mean Difference 19.60345 19.60345 

Std. Error Difference 2.02777 1.97753 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 15.53442 15.63188 

Upper 23.67247 23.57502 

 

Untuk mengetahui tingkat signifikan perbedaan rata-rata nilai hasil belajar 

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

equallity of means.Sedangkan levene’s test for equality of variances, 

menunjukkan varians dari sample yang diuji. Dari hasil data tersebut didapatkan 

bahwa sampel memiliki varians yang sama atau homogen. Hal tersebut didapatkan 
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dari taraf signifikansi Levene’s test adalah 0.106.Taraf signifikan pada Levene’s 

test > 0.05 maka data dikatakan homogen. Karena data pada pada sampel 

homogen, maka maka dapat ditentukan nilai t-test for Equality of Means yang 

digunakan yaitu Equal variances assumed, apabila varians tidak sama maka nilai 

yang digunakan adalah Equal variances not assumed. 

Karena data homogen, maka yang digunakan adalah Equal variances 

assumed.Sedangkan pengambilan kesimpulan dengan memperhatikan tingkat 

signifikasninya pada table t-test for Equality of Means.Pengambilan keputusan 

didasarkan pada probabilitas t hitungterhadap t table.Ho dinyatakan diterima 

apabila t hitung < t table. Sedangkan Ho dinyatakan ditolak apabila thitung > t 

table. 

Berdasarkan hasil uji Independent Samples Testdata nilai hasil belajar 

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

4.7, didapatkan hasil t hitung sebesar 9.667.t hitung tersebut dibandingkan dengan 

t table.  

T table pada penelitian ini ditentukan dengan mencari t table pada Ms 

Excel dengan cara memasukkan rumus t table pada cell kosong. Rumus tersebut 

adalah =tinv(probability,deg.freedom). Probabilitas dalam penelitian yang 

digunakan adalah a = 5% (signifikansi 5% atau 0,05) sedangkan deg.freedom (df) 

yang didapatkan dari pengujian t test equality of mean adalah 52. Sehingga 

didapatkan harga untuk t table adalah 2.0066. 
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Lampiran 4.7 

Analisis Hasil Perhitungan Gain Score 

UJI GAIN HASIL PRETEST DAN POSTTEST  

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 

Pretest Posttest 

Eksperimen  48.3 86.50 

Kontrol  47.5 66.89 

 

Kelas kontrol 

   =
                

           
  

   =
      –     

        
 = 0,3693 (sedang) 

 

Kelas Eksperimen 

   =
                

           
  

   =
      –    

        
 = 0.7388 (tinggi) 
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Lampiran 4.8 

DAFTAR NILAI POSTTEST KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

NO. Kode Nilai NO. Kode Nilai 

1. E-01 80 1. K-01 67.5 

2. E-02 82.5 2. K-02 77.5 

3. E-03 87.5 3. K-03 82.5 

4. E-04 85 4. K-04 50 

5. E-05 82.5 5. K-05 72.5 

6 E-06 92.5 6 K-06 60 

7. E-07 90 7. K-07 67.5 

8. E-08 85 8. K-08 65 

9. E-09 97.5 9. K-09 60 

10. E-10 80 10. K-10 50 

11. E-11 92.5 11. K-11 75 

12. E-12 92.5 12. K-12 65 

13. E-13 90 13. K-13 62.5 

14. E-14 85 14. K-14 70 

15. E-15 82.5 15. K-15 72.5 

16. E-16 85 16. K-16 62.5 

17. E-17 92.5 17. K-17 82.5 

18. E-18 75 18. K-18 72.5 

19. E-19 87.5 19. K-19 60 

20. E-20 85 20. K-20 57.5 

21. E-21 80 21. K-21 55 

22. E-22 75 22. K-22 60 

23. E-23 90 23. K-23 72.5 

24. E-24 92.5 24. K-24 75 

25. E-25 95 25. K-25 65 

26.   26. K-26 72.5 

27.   27. K-27 75 

28.   28. K-28 67.5 

29.   29. K-29 65 
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Lampiran 4.9 

Lembar Observasi Pelaksanaan 

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam     

Hari/tanggal :  

Kelas  :IV     

Pertemuan ke :1 

PETUNJUK 

Berilah tanda centang (√) pada kolom yang tersedia jika deskriptor yang 

disediakan tampak. 

No 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Skor 

1 2 3 4 

1. Pendahuluan Guru melakukan apersepsi  V   

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 
  V  

2. Pelaksanaan Guru menjelaskan materi pelajaran   V  

Guru membimbing pembentukan 

kelompok dan pembagian tugasnya  
   V 

Guru mengawasi dan membimbing 

siswa dalam mengikhtisarkan materi    V 

3. Tahap 

mempresentasikan  

Guru membimbing siswa dalam 

mempresentasikan hasil kerja  
 V   

4. Tahap 

evaluasi  

Guru membimbing siswa 

menanggapi hasil presentasi teman 

kelompoknya 

  V  

5. Penutup Guru bersama siswa membuat 

kesimpulan. 
  V  

Jumlah 26 

Skor Maksimal= 32 

 

     P                                                =

 
                   

             
       

     =  
  

  
      =        
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Lembar Observasi Pelaksanaan 

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam     

Hari/tanggal :  

Kelas  :IV     

Pertemuan ke :II 

PETUNJUK 

Berilah tanda centang (√) pada kolom yang tersedia jika deskriptor yang 

disediakan tampak. 

No 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Skor 

1 2 3 4 

1. Pendahuluan Guru melakukan apersepsi   V  

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 
  V  

2. Pelaksanaan Guru menjelaskan materi pelajaran   V  

Guru membimbing pembentukan 

kelompok dan pembagian tugasnya  
   V 

Guru mengawasi dan membimbing 

siswa dalam mengikhtisarkan materi    V 

3. Tahap 

mempresentasikan  

Guru membimbing siswa dalam 

mempresentasikan hasil kerja  
  V  

4. Tahap 

evaluasi  

Guru membimbing siswa 

menanggapi hasil presentasi teman 

kelompoknya 

   V 

5. Penutup Guru bersama siswa membuat 

kesimpulan. 
  V  

Jumlah 27 

Skor Maksimal= 32 

 

     P                                                =

 
                   

             
       

     =  
  

  
      =       
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Lembar Observasi Pelaksanaan 

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam     

Hari/tanggal :  

Kelas  :IV     

Pertemuan ke :III 

PETUNJUK 

Berilah tanda centang (√) pada kolom yang tersedia jika deskriptor yang 

disediakan tampak. 

No 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Skor 

1 2 3 4 

1. Pendahuluan Guru melakukan apersepsi   V  

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 
   V 

2. Pelaksanaan Guru menjelaskan materi pelajaran  V   

Guru membimbing pembentukan 

kelompok dan pembagian tugasnya  
   V 

Guru mengawasi dan membimbing 

siswa dalam mengikhtisarkan materi    V 

3. Tahap 

mempresentasikan  

Guru membimbing siswa dalam 

mempresentasikan hasil kerja  
  V  

4. Tahap 

evaluasi  

Guru membimbing siswa 

menanggapi hasil presentasi teman 

kelompoknya 

   V 

5. Penutup Guru bersama siswa membuat 

kesimpulan. 
  V  

Jumlah 27 

Skor Maksimal= 32 

 

     P                                                =

 
                   

             
       

     =  
  

  
      =       
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Lembar Observasi Pelaksanaan 

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam     

Hari/tanggal :  

Kelas  :IV     

Pertemuan ke :IV 

PETUNJUK 

Berilah tanda centang (√) pada kolom yang tersedia jika deskriptor yang 

disediakan tampak. 

No 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Skor 

1 2 3 4 

1. Pendahuluan Guru melakukan apersepsi  V   

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 
  V  

2. Pelaksanaan Guru menjelaskan materi pelajaran   V  

Guru membimbing pembentukan 

kelompok dan pembagian tugasnya  
   V 

Guru mengawasi dan membimbing 

siswa dalam mengikhtisarkan materi   V  

3. Tahap 

mempresentasikan  

Guru membimbing siswa dalam 

mempresentasikan hasil kerja  
  V  

4. Tahap 

evaluasi  

Guru membimbing siswa 

menanggapi hasil presentasi teman 

kelompoknya 

   V 

5. Penutup Guru bersama siswa membuat 

kesimpulan. 
  V  

Jumlah 25 

Skor Maksimal= 32 

 

     P                                                =

 
                   

             
       

     =  
  

  
      =       
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Lampiran 4.10 

CATATAN LAPANGAN 

 

 

Tanggal :4 Mei 2016 

Waktu  :07.00-08.10 

Tempat :SDN Plalangan 04 

Kegiatan  :Pembelajaran IPA pertemuan 1 

Deskripsi : 

 Pada pembelajaran pertama, 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 tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. Siswa mengkondisikan diri dengan menyiapkan buku pembelajaran. Guru 

kemudian menyampaikan materi pembelajaran, siswa memperhatikan penjelasan 

guru. Guru mengajak siswa keluar kelas untuk melakukan pengamatan mengenai 

sumber daya alam yang ada di lingkungan sekolah. Siswa melakukan pengamatan, 

serta mencatat sumber daya alam yang ada di lingkungan beserta kelompoknya. 

Guru mengajak siswa untuk memaparkan hasil temuannnya didalam kelas. 

 Pada tahap elaborasi siswa dikelompokkan secara berpasangan dengan 

teman semeja. Guru memberikan script materi pada siswa. Guru mengarahkan 

siswa untuk membuat rangkuman mengenai materi yang telah dipelajari. Guru 

membimbing siswa untuk membuat rangkuman. Siswa mempresentasikan hasil 

rangkumannya secara bergantian 

 Pada tahap konfirmasi, Guru memberikan tanggapan mengenai materi 

yang telah disampaikan, siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai materi 

yang telah dipelajari 

 Pada kegiatan akhir guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang belum dipahami, membimbing siswa untuk menyimpulkan 
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materi yang telah dipelajari. Siswa mengerjakan soal evaluasi. Guru mengakhiri 

kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

 Pada pembelajaran pertama dengan menggunakan model pembelajaran 

Cooperative Script, guru terlihat belum menguasai model pembelajaran. 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran menjadi tidak kondusif karena pada tahap 

penyampaian materi, guru menerangkan terlalu banyak. Sebagian besar materi 

dijelaskan oleh guru sehingga kurangnya kemandirian siswa untuk menemukan 

sendiri. 

 Pada tahap pembentukan kelompok, guru tidak memotivasi siswa untuk 

bekerja sama dengan pasangannya, sehingga pada pelaksanaannya siswa protes 

karena pasangannya bukan teman dekatnya. Pada tahap menuliskan rangkuman, 

guru belum pernah mengajarkan siswa untuk membuat rangkuman. Sehingga, 

siswa hanya menyalin kembali materi yang diberkan guru. Pada tahap 

penyampaian materi, siswa belum berani mengungkapkan pendapatnya mengenai 

pekerjaan temannya. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

 

Tanggal :5 Mei 2016 

Waktu  :11.00-12.10 

Tempat :SDN Plalangan 04 

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 sumber 

daya alam berdasarkan jenisnya.  

 Pada tahap elaborasi siswa dikelompokkan secara berpasangan dengan 

teman semeja. Guru memberikan script materi pada siswa. Guru mengarahkan 

siswa untuk membuat rangkuman mengenai materi yang telah dipelajari. Guru 

membimbing siswa untuk membuat rangkuman. Siswa mempresentasikan hasil 

rangkumannya secara bergantian 

 Pada tahap konfirmasi, Guru memberikan tanggapan mengenai materi 

yang telah disampaikan, siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai 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. Siswa mengerjakan soal evaluasi. Guru mengakhiri 

kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

 Pada pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model Cooperative 

Script yang kedua, terdapat peningkatan dari aktvitas guru. Namun guru masih 

menyampaikan materi yang terlalu banyak. Sehingga kegiatan pembelajaran tidak 

kondusif.   



256 
 

 

CATATAN LAPANGAN 

 

 

Tanggal :11 Mei 2016 

Waktu  :07.00-08.10 

Tempat :SDN Plalangan 04 

Kegiatan  :Pembelajaran IPA pertemuan 3 

Deskripsi : 

  

 Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam. Pada kegiatan 

awal guru melakukan tanya jawab mengenai kertas dan pakaian. 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 proses 

pembuatan kertas dari kayu dan proses pembuatan tape fermentasi. Siswa 

memperhatikan penjelasan guru 

 Pada tahap elaborasi siswa dikelompokkan secara berpasangan dengan 

teman semeja. Guru memberikan script materi pada siswa. Guru mengarahkan 

siswa untuk membuat rangkuman mengenai materi yang telah dipelajari. Guru 

membimbing siswa untuk membuat rangkuman. Siswa mempresentasikan hasil 

rangkumannya secara bergantian 

 Pada tahap konfirmasi, Guru memberikan tanggapan mengenai materi 

yang telah disampaikan, siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai 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. 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 Plalangan 04 

Kegiatan  :Pembelajaran IPA pertemuan 4 

Deskripsi : 

  

 Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam. Pada kegiatan 

awal guru melakukan tanya jawab mengenai bencana alam yang ada di Indonesia. 

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 

pelestarian lingkungan baik secara insitu maupun eksitu.. 

 Pada tahap elaborasi siswa dikelompokkan secara berpasangan dengan 

teman semeja. Guru memberikan script materi pada siswa. Guru mengarahkan 

siswa untuk membuat rangkuman mengenai materi yang telah dipelajari. Guru 

membimbing siswa untuk membuat rangkuman. Siswa mempresentasikan hasil 

rangkumannya secara bergantian 

 Pada tahap konfirmasi, Guru memberikan tanggapan mengenai materi 

yang telah disampaikan, siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai 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. 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 Plalangan 01 

Kegiatan  :Pembelajaran IPA pertemuan 1 

Deskripsi : 

 Guru Pada pembelajaran pertama, 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 tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. Siswa mengkondisikan diri dengan menyiapkan buku pembelajaran. Guru 

kemudian menyampaikan materi pembelajaran, siswa memperhatikan penjelasan 

guru. Guru mengajak siswa keluar kelas untuk melakukan pengamatan mengenai 

sumber daya alam yang ada di lingkungan sekolah. Siswa melakukan pengamatan, 

serta mencatat sumber daya alam yang ada di lingkungan beserta kelompoknya.

 Pada tahap elaborasi siswa dikelompokkan secara berpasangan dengan 

teman semeja. Guru mengajak siswa untuk memaparkan hasil temuannnya 

didalam kelas. 

 Pada tahap konfirmasi, Guru memberikan tanggapan mengenai materi 

yang telah disampaikan, siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai 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. 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 Plalangan 01 

Kegiatan  :Pembelajaran IPA pertemuan 1 

Deskripsi : 

 Guru Pada pembelajaran pertama, 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 tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. Siswa mengkondisikan diri dengan menyiapkan buku pembelajaran. Guru 

kemudian menyampaikan materi pembelajaran, siswa memperhatikan penjelasan 

guru. Guru mengajak siswa keluar kelas untuk melakukan pengamatan mengenai 

sumber daya alam yang ada di lingkungan sekolah. Siswa melakukan pengamatan, 

serta mencatat sumber daya alam yang ada di lingkungan beserta kelompoknya.

 Pada tahap elaborasi siswa dikelompokkan secara berpasangan dengan 

teman semeja. Guru mengajak siswa untuk memaparkan hasil temuannnya 

didalam kelas. 

 Pada tahap konfirmasi, Guru memberikan tanggapan mengenai materi 

yang telah disampaikan, siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai 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. 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 Plalangan 01 

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 sumber 

daya alam berdasarkan jenisnya.  

 Pada tahap elaboraasi, siswa mengerjakan tugas dari guru. 

 Pada tahap konfirmasi, Guru memberikan tanggapan mengenai materi 

yang telah disampaikan, siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai 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. 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 Plalangan 01 

Kegiatan  :Pembelajaran IPA pertemuan 3 

Deskripsi : 

 Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam. Pada kegiatan 

awal guru melakukan tanya jawab mengenai kertas dan pakaian. 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 proses 

pembuatan kertas dari kayu dan proses pembuatan tape fermentasi. Siswa 

memperhatikan penjelasan guru 

 Pada tahap elaborasi siswa dikelompokkan secara berpasangan dengan 

teman semeja. Guru memberikan script materi pada siswa. Guru mengarahkan 

siswa untuk membuat rangkuman mengenai materi yang telah dipelajari. Guru 

membimbing siswa untuk membuat rangkuman. Siswa mempresentasikan hasil 

rangkumannya secara bergantian 

 Pada tahap konfirmasi, Guru memberikan tanggapan mengenai materi 

yang telah disampaikan, siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai 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. 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 bencana alam yang ada di Indonesia. 

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 

pelestarian lingkungan baik secara insitu maupun eksitu.. 

 Pada tahap elaborasi siswa melakukan pemilahan ntara pelestarian secar 

insitu maupun eksiu. 

 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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Lampiran 4.11 

Lembar Tes Uji Coba Siswa 
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Lampiran 4.12 

Lembar Pretest Siswa 
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Pertemuan 1 
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Pertemuan 2 
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Pertemuan 3 
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Pertemuan 4 
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Kelas Kontrol 
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Lampiran 4.14 
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Lampiran 4.15 
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Lampiran 4.16 

 



 

 

 


