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ABSTRAK 
 

Widyanawati, Erwinda. 2016. Keefektifan Model Pembelajaran Learning Cycle 

5E terhadap Hasil Belajar IPA Materi Perubahan Lingkungan pada Siswa 

Kelas IV SD Gugus Kartini Jepara. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Desi Wulandari, S.Pd., M.Pd. Pembimbing II: Dr. Sri 

Sulistyorini, M.Pd. 

 

Proses pembelajaran IPA menekankan pada pembelajaran pengalaman 

langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami 

alam sekitar secara ilmiah. Melalui pengamatan peneliti, pada pembelajaran IPA 

di kelas IV SD Gugus Kartini guru belum menggunakan model pembelajaran 

yang inovatif. Guru kurang memotivasi siswa untuk aktif menyusun konsep baru 

serta menerapkan konsep dalam situasi yang berbeda. Berdasarkan fakta tersebut, 

peneliti menetapkan rumusan masalah yakni “Apakah model pembelajaran 

Learning Cycle 5E lebih efektif terhadap hasil belajar IPA materi perubahan 

lingkungan siswa kelas IV SD Gugus Kartini dibandingkan model pembelajaran 

konvensional?”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan 

model pembelajaran Learning Cycle 5E terhadap hasil belajar IPA materi 

perubahan lingkungan siswa kelas IV SD Gugus Kartini Jepara. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen. Desain yang 

dipakai adalah Quasi Experimental Design dengan bentuk Nonequivalent Control 

Group Design. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas IV SD Gugus 

Kartini Jepara. Sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik Non 

Probability Sampling, dan didapat siswa kelas IV SDN 1 Krasak dan siswa kelas 

IV SDN 3 Krasak sejumlah 75 siswa. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel 

bebas berupa model pembelajaran Learning Cycle 5E dan variabel terikat berupa 

hasil belajar.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil posttest dengan model 

pembelajaran Learning Cycle 5E lebih tinggi dibandingkan hasil posttest dengan 

model pembelajaran konvensional. Keefektifan model pembelajaran Learning 

Cycle 5E didasarkan pada pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-t yang 

diperoleh t-hitung sebesar 2.776889, harga t-hitung tersebut lebih besar dari t-

tabel sebesar 1.671. Keefektifan model pembelajaran Learning Cycle 5E juga 

didukung dengan perhitungan N-gain, skor N-gain kelas eksperimen sebesar 

0.30942 berada pada kategori sedang sedangkan kelas kontrol sebesar 0.050197 

berada pada kategori rendah. 

Simpulan yang didapat yaitu model pembelajaran Learning Cycle 5E lebih 

efektif dibandingkan model pembelajaran konvensional pada hasil belajar IPA 

siswa kelas IV SD Gugus Kartini Jepara.  

 

Kata kunci: hasil belajar, IPA, keefektifan, learning cycle 5E 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 mengartikan pendidikan sebagai 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan 

bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat beberapa mata 

pelajaran, salah satunya adalah Ilmu Pengetahuan Alam. Berdasarkan 

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi, Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, 

sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-

fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses
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penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik 

untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan 

lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses 

pembelajarannya menekankan pada pembelajaran pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 

ilmiah. Tujuan mata pelajaran IPA di SD/MI (dalam Permendiknas Nomor 22 

Tahun 2006) adalah sebagai berikut: (1) Memperoleh keyakinan terhadap 

kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan dan 

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

konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari; (3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap 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 berperanserta dalam memelihara, menjaga dan 

melestarikan lingkungan alam; (6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai 

alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

Penjabaran tujuan pembelajaran IPA tersebut sudah baik, namun dalam 

kenyataan sehari-hari diitemukan fakta yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

Permasalahan pada pembelajaran IPA masih sering ditemukan di Indonesia. Hasil 

survai dari TIMSS (Trends in International Mathematic and Science Study), dari 

42 negara yang berpartisipasi pada tahun 2011, anak Indonesia menempati 

peringkat 40. Rata-rata skor anak Indonesia untuk sains hanya 406. 
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Permasalahan pembelajaran IPA juga masih terjadi pada lingkup sekolah 

dasar. Berdasarkan pra penelitian yang dilaksanakan di kelas IV SD gugus 

Kartini, melalui wawancara, observasi, dan data hasil belajar masih ditemukan 

permasalahan terkait pembelajaran IPA, salah satu permasalahan tersebut adalah 

rendahnya hasil belajar. Rendahnya hasil belajar siswa disebabkan oleh beberapa 

faktor, diantaranya selama observasi terlihat bahwa proses pembelajaran belum 

menggunakan model pembelajaran yang inovatif, guru masih menggunakan 

model pembelajaran konvensional. Model pembelajaran konvensional yang 

dimaksud disini adalah model yang sering dipakai oleh guru dalam pembelajaran, 

yaitu ceramah divariasikan dengan tanya jawab. Keaktifan siswa rendah karena 

pembelajaran masih berpusat pada guru. Guru belum membentuk kelompok 

belajar sebagai sarana kerjasama antar siswa dan kurang memotivasi siswa untuk 

aktif menyusun konsep baru. Siswa belum diarahkan untuk menjelaskan konsep 

dengan kalimat mereka sendiri, serta menerapkan konsep dalam situasi yang 

berbeda.  

Permasalahan tersebut juga didukung dengan data kuantitatif berupa hasil 

belajar IPA siswa berdasarkan nilai Ulangan Akhir Semester I tahun ajaran 

2015/2016. Pencapaian hasil belajar siswa belum memenuhi KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) yaitu 65. Data hasil belajar siswa, untuk SDN 1 Krasak dari 

40 siswa, terdapat 25 siswa (62,5%) tidak tuntas hasil belajarnya, dan 15 siswa 

(37,5%) sudah tuntas. Di SDN 2 Krasak dari 42 siswa, terdapat 30 siswa (71,43%) 

tidak tuntas hasil belajarnya, dan 12 siswa (28,57%) sudah tuntas. Di SDN 3 

Krasak dari 35 siswa, terdapat 18 siswa (51,43%) tidak tuntas hasil belajarnya, 
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dan 17 siswa (48,57%) sudah tuntas. Rendahnya hasil belajar siswa menunjukkan 

bahwa pemahaman sebagian besar siswa terhadap materi IPA belum memenuhi 

standar yang ditetapkan. 

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu adanya inovasi model pembelajaran 

yang dapat menjadi solusi permasalahan rendahnya hasil belajar IPA serta dapat 

mengoptimalkan proses pembelajaran IPA di SD, khususnya pada materi 

perubahan lingkungan fisik. Peneliti melakukan penelitian eksperimen untuk 

melihat keefektifan model pembelajaran inovatif yaitu model pembelajaran 

Learning Cycle 5E terhadap hasil belajar IPA siswa kelas IV materi perubahan 

lingkungan fisik. Peneliti memilih model pembelajaran Learning Cycle 5E karena 

model pembelajaran Learning Cycle 5E dapat menciptakan suasana belajar yang 

aktif sehingga meningkatkan minat siswa untuk terlibat dalam proses 

pembelajaran. 

Pembelajaran Learning Cycle merupakan salah satu model pembelajaran 

kontruktivisme. Menurut Aris Shoimin (2014: 58), model pembelajaran Learning 

Cycle (pembelajaran bersiklus) yaitu suatu model pembelajaran yang berpusat 

pada siswa. Dalam model pembelajaran ini guru dituntut untuk memotivasi siswa, 

sehingga ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kelebihan dari 

model pembelajaran Learning Cycle yaitu: (1) meningkatkan motivasi belajar 

karena pembelajar dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran; (2) siswa 

dapat menerima pengalaman dan dimengerti oleh orang lain; (3) siswa mampu 

mengembangkan potensi individu yang berhasil dan berguna, kreatif, 

bertanggungjawab, mengaktualisasikan, dan mengoptimalkan dirinya terhadap 
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perubahan yang terjadi; (4) pembelajaran menjadi lebih bermakna. Jadi 

diharapkan hasil belajar siswa di kelas IV SD Gugus Kartini dapat meningkat 

setelah penerapan model Learning Cycle 5E. 

Adapun penelitian lain yang mendukung penelitian ini yaitu penelitian dari 

Putu Sugiantra yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Learning Cycle 5E 

terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V di Gugus VII Kecamatan Buleleng”. 

Dalam penelitian ini, rata-rata hasil belajar siswa yang dibelajarkan dengan model 

Learning Cycle 5E adalah 23,11, sedangkan rata-rata hasil belajar siswa yang 

dibelajarkan dengan model konvensional adalah 14,03. Sehingga hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar IPA yang signifikan 

antara yang dibelajarkan dengan model pembelajaran learning cycle 5E dan yang 

dibelajarkan dengan model pembelajaran konvensional. Penelitian lain dari Nurul 

Azizah yang berjudul “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle 

5E terhadap Hasil Belajar Siswa pada Topik Cahaya di MTS NU Trate Gresik”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran Learning Cycle 5E 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar fisika pada topik cahaya di kelas VIII 

MTs NU Trate Gresik dan siswa mempunyai aktivitas serta respon yang positif 

terhadap penerapan model pembelajaran Learning Cycle 5E pada topik cahaya. 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang mendukung, hasil wawancara dan 

observasi maka peneliti melakukan penelitian eksperimen dengan judul 

“Keefektifan Model Pembelajaran Learning Cycle 5E Terhadap Hasil Belajar IPA 

Materi Perubahan Lingkungan pada Siswa Kelas IV SD Gugus Kartini Jepara”. 
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1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, maka dirumuskan masalah 

sebagai berikut. 

1.2.1 Apakah model pembelajaran Learning Cycle 5E lebih efektif terhadap 

hasil belajar IPA materi perubahan lingkungan siswa kelas IV SD Gugus 

Kartini Jepara dibandingkan model pembelajaran konvensional? 

 

1.3  TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. 

1.3.1 Untuk mengkaji keefektifan model pembelajaran Learning Cycle 5E 

terhadap hasil belajar IPA materi perubahan lingkungan siswa kelas IV SD 

Gugus Kartini Jepara. 

 

1.4  MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat penelitian ini dilihat dari manfaat praktis dan teoritis 

adalah sebagai berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan dan dapat digunakan 

sebagai referensi dalam penelitian mengenai model Learning Cycle 5E. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat dilihat dari tiga segi, yaitu bagi 

siswa, bagi guru, dan bagi sekolah. 
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1.4.2.1 Bagi Siswa 

Meningkatkan motivasi siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran, 

meningkatkan sikap ilmiah siswa dengan menerapkan pembelajaran dalam 

kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan konsep dengan kalimat sendiri dan 

menerapkannya pada konsep yang baru. 

1.4.2.2 Bagi Guru 

Membuat guru lebih memahami kondisi kelas dengan mengaitkan materi 

pada pengalaman siswa, berperan sebagai fasilitator, membangkitkan minat siswa 

dalam mengikuti pembelajaran serta mengetahui model pembelajaran inovatif 

untuk meningkatkan hasil belajar IPA. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam praktik 

pembelajaran di sekolah untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  KAJIAN TEORI 

Teori-teori yang akan dikaji meliputi teori-teori yang sesuai dengan 

variabel penelitian, antara lain teori tentang: (1) hasil belajar, (2) pembelajaran 

IPA dan, (3) model pembelajaran Learning Cycle 5E. 

2.1.1 Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

R. Gagne (dalam Susanto, 2013: 1) menyatakan bahwa belajar dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses dimana suatu organisme berubah perilakunya 

sebagai akibat pengalaman. Bagi Gagne, belajar dimaknai sebagai suatu proses 

untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan 

tingkah laku. Adapun menurut E.R. Hilgard (dalam Susanto, 2013: 3), belajar 

adalah suatu perubahan kegiatan reaksi terhadap lingkungan. Perubahan kegiatan 

yang dimaksud mencakup pengetahuan, kecakapan, tingkah laku, dan ini 

diperoleh melalui latihan (pengalaman).  

        Sementara Hamalik (dalam Susanto, 2013: 3-4), belajar adalah memodifikasi 

atau memperteguh perilaku melalui pengalaman. Menurut pengertian ini, belajar 

merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan merupakan suatu hasil atau 

tujuan. Hamalik juga menegaskan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan 

tingkah laku individu atau seseorang melalui interaksi dengan lingkungannya.
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu proses perubahan perilaku meliputi pengetahuan, keterampilan dan 

kebiasaan. Perubahan perilaku tersebut diperoleh melalui pengalaman dan 

interaksi terhadap lingkungan yang melibatkan aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor. 

2.1.1.2 Teori Belajar Konstruktivisme 

a. Pandangan Konstruktivisme tentang Belajar 

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. Pengetahuan 

bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep-konsep, atau kaidah yang siap untuk 

diambil atau diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan 

memberi makna melalui pengalaman nyata. 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. Intisari dari teori konstruktivisme adalah bahwa peserta didik harus 

menemukan dan mentransformasikan informasi kompleks ke dalam dirinya 

sendiri. 

Dalam proses belajar di kelas, menurut Nurhadi dkk (dalam Baharuddin 

dan Esa, 2015: 165), siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, 

menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. Guru 

tidak akan mampu memberikan semua pengetahuan kepada siswa. Siswa harus 

mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri. Esensi dari teori 
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konstruktivisme ini adalah ide. Siswa harus menemukan dan mentransformasikan 

suatu informasi kompleks ke situasi lain. Dengan dasar itu, maka belajar dan 

pembelajaran harus dikemas menjadi proses „mengkonstruksi‟, bukan „menerima‟ 

pengetahuan. 

Penelitian ini menganut teori belajar konstruktivisme dengan menerapkan 

model pembelajaran Learning Cycle 5E. 

b. Strategi Belajar Konstruktivisme 

Pendekatan belajar konstruktivisme memiliki beberapa strategi dalam 

proses belajar. (Slavin dalam Baharuddin dan Esa, 2015: 178-180) menyatakan 

strategi-strategi tersebut adalah. 

1) Top-down processing. Dalam pembelajaran konsruktivisme, siswa belajar 

dimulai dari masalah yang kompleks untuk dipecahkan, kemudian 

menghasilkan atau menemukan keterampilan yang dibutuhkan. Misalnya, 

siswa diminta untuk menulis kalimat-kalimat, kemudian dia akan belajar 

untuk membaca, belajar tentang tata bahasa kalimat-kalimat tersebut,  

kemudian bagaimana menulis titik dan komanya. Balajar dengan pendekatan 

top-down processing ini berbeda dengan pendekatan belajar bottom-up 

processing yang tradisional di mana keterampilan dibangun secara perlahan-

lahan  melalui keterampilan yang lebih kompleks. 

2) Cooperative learning, yaitu strategi yang digunakan untuk proses belajar, 

dimana siswa akan lebih mudah menemukan secara komprehensif konsep-

konsep yang sulit jika mereka mendiskusikannya dengan siswa yang lain 

tentang problem yang dihadapi. Dalam strategi cooperative learning, siswa 
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belajar dalam pasangan-pasangan atau kelompok untuk saling membantu 

memecahkan problem yang dihadapi. Cooperative learning ini lebih 

menekankan pada lingkungan sosial belajar dan menjadikan kelompok belajar 

sebagai tempat untuk mendapatkan pengetahuan, mengeksplorasi 

pengetahuan, dan menantang pengetahuan yang dimiliki oleh individu. Inilah 

kunci dari konsep-konsep dasar yang dikemukakan oleh Piaget dan Vygotsky. 

3) Generative learning. Strategi ini menekankan pada adanya integrasi yang aktif 

antara materi atau pengetahuan yang baru diperoleh dengan skemata. 

Sehingga dengan menggunakan pendekatan generative learning diharapkan 

siswa menjadi lebih melakukan proses adaptasi ketika menghadapi stimulus 

baru. Selain itu juga, generative learning ini mengajarkan sebuah metode 

untuk melakukan kegiatan mental saat belajar, seperti membuat pertanyaan, 

kesimpulan, atau analogi-analogi terhadap apa yang sedang dipelajarinya. 

2.1.1.3 Pengertian Pembelajaran 

Briggs (dalam Rifa‟i dan Anni, 2012:157) menyatakan bahwa 

pembelajaran adalah seperangkat peristiwa (events) yang mempengaruhi peserta 

didik sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan. 

Menurut Gagne (dalam Rifa‟i dan Anni, 2012:158), pembelajaran merupakan 

serangkaian peristiwa eksternal peserta didik yang dirancang untuk mendukung 

proses internal belajar. 

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi antara pendidik 

dengan peserta didik, atau antar peserta didik. Dalam proses komunikasi itu dapat 

dilakukan secara verbal (lisan), dan dapat pula secara nonverbal, seperti 
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penggunaan media komputer dalam pembelajaran (Rifa‟I dan Anni, 2012: 159). 

Adapun menurut UU Nomer 20 Tahun 2003 pasal 1, yang dimaksud pembelajaran 

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar. 

Berdasarkan teori di atas, disimpulkan bahwa pembelajaran adalah 

kegiatan yang mempengaruhi peserta didik berupa proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik maupun sumber belajar yang dirancang untuk mendukung proses 

belajar pada suatu lingkungan belajar. 

2.1.1.4 Komponen-Komponen Pembelajaran 

Rifa‟i dan Anni (2012: 159-161) menyatakan bahwa pembelajaran pada 

taraf organisasi mikro mencakup pembelajaran bidang studi tertentu dalam satuan 

pendidikan, tahunan, semesteran, atau catur wulan. Bila pembelajaran tersebut 

ditinjau dari pendekatan sistem, maka dalam prosesnya akan melibatkan berbagai 

komponen. Komponen-komponen tersebut adalah: tujuan, subyek belajar, materi 

pelajaran, strategi, media, evaluasi dan penunjang. 

a. Tujuan 

Tujuan yang secara eksplisit diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan 

pembelajaran adalah instructional effect biasanya itu berupa pengetahuan, dan 

keterampilan atau sikap yang dirumuskan secara eksplisit dalam tujuan 

pembelajaran semakin spesifik dan operasional. 

Tujuan pembelajaran dirumuskan untuk mempermudah dalam menentukan 

kegiatan pembelajaran yang tepat. Setelah peserta didik melakukan proses 

belajar-mengajar, selain memperoleh hasil belajar yang dirumuskan dalam 
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tujuan pembelajaran, mereka akan memperoleh apa yang disebut dampak 

pengiring (nurturant effect). Dampak pengiring dapat berupa kesadaran akan 

sifat pengetahuan, tenggang rasa, kecermatan dalam berbahasa dan 

sebagainya. Dampak pengiring merupakan tujuan yang pencapaiannya sebagai 

akibat mereka menghayati di dalam sistem lingkungan pembelajaran yang 

kondusif, dan memerlukan waktu jangka panjang. Maka tujuan pembelajaran 

ranah afektif akan lebih memungkinkan dicapai melalui efek pengiring. Pada 

penelitian ini tujuan pembelajaran akan dijabarkan dalam Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

b. Subyek Belajar 

Subyek belajar dalam sistem pembelajaran merupakan komponen utama 

karena berperan  sebagai subyek sekaligus obyek. Sebagai subyek karena 

peserta didik adalah individu yang melakukan proses belajar-mengajar. 

Sebagai obyek karena kegiatan pembelajaran diharapkan dapat mencapai 

perubahan perilaku pada diri subyek belajar. Untuk itu dari fihak peserta didik 

diperlukan partisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Partisipasi aktif 

subyek belajar dalam proses pembelajaran antara lain dipengaruhi faktor 

kemampuan yang telah dimiliki hubungannya dengan materi yang akan 

dipelajari. Oleh karena itu untuk kepentingan perencanaan pembelajaran yang 

efektif diperlukan pengetahuan pendidik tentang diagnosis kesulitan belajar 

dan analisis tugas. Pada penelitian ini subyek belajar adalah siswa yang 

terdapat pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.  
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c. Materi Pelajaran 

Materi pelajaran juga merupakan komponen utama dalam proses 

pembelajaran, karena materi pelajaran akan memberi warna dan bentuk dari 

kegiatan pembelajaran. Materi pelajaran yang komprehensif, terorganisasi 

secara sistematis dan dideskripsikan dengan jelas akan berpengaruh juga 

terhadap intensitas proses pembelajaran. 

Materi pelajaran dalam sistem pembelajaran berada dalam silabus, rencana 

pelaksanaan pembelajaran, dan buku sumber. Maka pendidik hendaknya dapat 

memilih dan mengorganisasikan materi pelajaran agar proses pembelajaran 

dapat berlangsung intensif. Materi pelajaran dalam penelitian ini yaitu materi 

perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. 

d. Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran merupakan pola umum mewujudkan proses 

pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Dalam penerapan strategi pembelajaran, pendidik perlu 

memillih model-model pembelajaran yang tepat, metode mengajar yang sesuai 

dan teknik-teknik mengajar yang menunjang pelaksanaan metode mengajar. 

Untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat pendidik 

mempertimbangkan akan tujuan, karakteristik peserta didik, materi pelajaran 

dan sebagainya agar strategi pembelajaran tersebut dapat berfungsi maksimal. 

Strategi pembelajaran pada penelitian ini yaitu dengan pemilihan model 

pembelajaran Learning Cycle 5E. 
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e. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah alat/wahana yang digunakan pendidik dalam 

proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. 

Sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran berfungsi meningkatkan 

peranan strategi pembelajaran. Sebab media pembelajaran menjadi salah satu 

komponen pendukung strategi pembelajaran di samping komponen waktu dan 

metode mengajar. 

f. Penunjang 

Komponen penunjang yang dimaksud dalam sistem pembelajaran adalah 

fasilitas belajar, buku sumber, alat pelajaran, bahan pelajaran dan 

semacamnya. Komponen penunjang berfungsi memperlancar, melengkapi dan 

mempermudah terjadinya proses pembelajaran. Sehingga sebagai salah satu 

komponen pembelajaran pendidik perlu memperhatikan, memilih dan 

memanfaatkannya. 

2.1.1.5 Keefektifan Pembelajaran 

Keefektifan berasal dari kata efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (1990: 219), kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau 

dapat membawa hasil. Jadi keefektifan adalah tingkat keberhasilan yang dapat 

dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai. Menurut Popham (2003: 7), keefektifan proses pembelajaran berarti 

tingkat keberhasilan guru dalam mengajar kelompok tertentu untuk mencapai 

tujuan instruksional tertentu. 
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Suatu pembelajaran dikatakan efektif apabila memenuhi persyaratan utama 

keefektifan pengajaran, yaitu: 

a. Presentasi waktu belajar siswa yang tinggi dicurahkan terhadap KBM 

b. Rata-rata perilaku melaksanakan tugas yang tinggi diantara siswa 

c. Ketetapan antara kandungan materi ajaran dengan kemampuan siswa 

(orientasi keberhasilan belajar) diutamakan, dan 

d. Mengembangkan suasana belajar yang akrab dan positif, mengembangkan 

struktur kelas yang mendukung butir b, tanpa mengabaikan butir d (Trianto, 

2010: 20). 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keefektifan 

pembelajaran adalah tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu metode 

pembelajaran tertentu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah 

direncanakan. Tingkat keberhasilan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

indikator ketuntasan hasil belajar siswa.  

2.1.2 Hakikat IPA dan Pembelajaran IPA di SD 

2.1.2.1 Hakikat IPA 

Menurut Trow, IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) atau sains adalah ilmu yang 

mempelajari tentang fenomena alam dengan segala sesuatu yang ada di alam. 

Cain dan Evans (1993: 4-6) membagi 4 sifat dasar IPA, yaitu: 

a. IPA sebagai produk 

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

componenet includes the accepted fact, laws, principals, and theories of 

science”. IPA sebagai produk berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-
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prinsip, dan teori-teori IPA. Produk ipa biasanya dimuat dalam buku ajar, 

buku-buku teks, artikel ilmiah dalam jurnal. Contohnya yaitu konsep erosi 

adalah pengikisan tanah yang disebabkan oleh air. 

b. IPA sebagai proses 

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

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

investigating; that is, science as a means to an end”. IPA sebagai proses yaitu 

memahami bagaimana cara memperoleh produk IPA. IPA disusun dan 

diperoleh melalui metode ilmiah, jadi dapat dikatakan bahwa proses IPA 

adalah metode ilmiah. 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) 

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

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

komunikasi. 

IPA sebagai proses dalam penelitian ini yaitu proses siswa memperoleh 

pengetahuan / produk IPA tentang materi perubahan lingkungan, misalnya 

saat melakukan percobaan siswa dapat mengamati dan memprediksi apakah 

hujan dapat menyebabkan perubahan pada lingkungan fisik. 

c. IPA sebagai sikap 

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

attitude of discovery. Focus on the students finding out for themselves how 
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and why phenomena occur”. IPA sebagai sikap dimaksudkan dengan 

mempelajari IPA, sikap ilmiah siswa dapat dikembangkan dengan melakukan 

diskusi, percobaan, simulasi, atau kegiatan di lapangan. Sikap ilmiah tersebut 

adalah sikap ingin tahu dan sikap yang selalu ingin mendapatkan jawaban 

yang benar dari objek yang diamati. 

IPA sebagai sikap dalam penelitian ini yaitu sikap yang muncul saat 

kegiatan berdiskusi dan percobaan berlangsung, misalnya melalui kegiatan 

percobaan muncul sikap ingin tahu, disiplin, teliti, tanggung jawab, objektif 

dan terbuka. 

d. IPA sebagai teknologi 

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

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

part of sciencing”. IPA sebagai teknologi bertujuan mempersiapkan siswa 

untuk menghadapi dunia yang semakin lama semakin maju karena 

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. 

IPA sebagai teknologi dalam penelitian ini bertujuan bahwa setelah siswa 

mempelajari IPA, diharapkan dapat mengimplikasikannya pada kehidupan 

sehari-hari dalam bentuk teknologi. Pada materi perubahan lingkungan, 

teknologi yang tepat misalnya terasering untuk mencegah erosi. 
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Berdasarkan hakikat IPA yang telah disebutkan, maka sudah seharusnya 

pembelajaran IPA memiliki keempat aspek tersebut agar tujuan dari pembelajaran 

IPA dapat tercapai sehingga pembelajaran menjadi bermakna. 

2.1.2.2 Pembelajaran IPA di SD 

Ruang lingkup bahan kajian untuk SD/MI dalam Permendiknas No. 22 

tahun 2006 meliputi aspek-aspek berikut. 

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

interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan 

b. Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat, dan gas 

c. Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, 

dan pesawat sederhana 

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

langit lainnya. 

Praktik pembelajaran IPA di sekolah dasar harus disesuaikan dengan 

perkembangan kognitif anak. Jean Piaget (dalam Asrori, 2009:49-54) membagi 

perkembangan kognitif menjadi empat tahapan, yaitu: (1) tahap Sensori Motoris 

(0-2 tahun), pada tahap ini anak berada pada masa pertumbuhan yang ditandai 

dengan kecenderungan menggunakan indera (sensori) dan tindakan (motoris). 

Anak mulai berlatih mengapresiasi impuls yang diterima lewat indera dan belajar 

mengkoordinasikan tindakan-tindakannya. (2) tahap praoperasional (2-7 tahun), 

tahap ini ditunjukkan dengan sikap intuitif dan egosentri. Piaget mengartikan 

intuitif sebagai perbuatan rasional anak tidak didukung oleh pemikiran tetapi oleh 

unsur-unsur perasaan, kecenderungan ilmiah, sikap-sikap yang diperoleh dari 
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orang-orang bermakna dan lingkungan sekitar. Sedangkan egosentri berarti anak 

cenderung sulit memahami pandangan orang lain dan lebih mengutamakan 

pandangannya sendiri. (3) tahap operasional konkret (7-11 tahun), karakter anak 

pada tahap ini sudah mulai belajar tentang realitas konkrit sehingga mulai 

berinteraksi dengan lingkungan. (4) tahap praoperasional formal (11-14 tahun), 

pada tahap praoperasional formal anak mulai mengembangkan pikiran formalnya 

termasuk memakai logika dan berfikir menggunakan abstraksi. 

Berdasarkan teori perkembangan Jean Piaget tersebut, siswa sekolah dasar 

berada pada tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak mulai berpikir secara 

logis. Kemampuan berpikir logis ini terwujud dalam kemampuan 

mengklasifikasikan objek sesuai dengan klasifikasinya, mengurutkan benda sesuai 

dengan tata urutannya, kemampuan untuk memahami cara pandang orang lain, 

dan kemampuan berpikir secara deduktif. Karakteristik anak SD tersebut 

menuntut pembelajaran IPA di SD sebagai suatu proses yang aktif, dan menuntut 

guru untuk berperan sebagai fasilitator. 

2.1.3 Model Pembelajaran Learning Cycle 5E 

2.1.3.1 Pengertian Model Pembelajaran Learning Cycle 

Model pembelajaran Learning Cycle muncul pertama kali pada tahun 1967 

oleh Karplus dan Thier untuk Science Curriculum Improvement Study (SCIS). 

Model pembelajaran ini terdiri dari tiga tahap yaitu: (1) exploration, menyediakan 

pengalaman pertama bagi siswa berupa fenomena; (2) concept introduction, 

mengajak siswa untuk membangun ide melalui interaksi dengan sumber belajar 
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dan guru; (3) concept application, mengajak siswa untuk mengaplikasikan ide 

pada situasi yang baru atau permasalahan baru (Hanuscin dan Michele, 2007). 

Menurut Huda (2015: 265-266), salah satu penggagas strategi Learning 

Cycle (LC) adalah David Kolb (1984). Ia mendeskripsikan proses pembelajaran 

sebagai siklus empat tahap yang di dalamnya peserta didik atau siswa: (1) 

melakukan sesuatu yang konkret atau memiliki pengalaman tertentu yang bisa 

menjadi dasar bagi; (2) observasi dan refleksi mereka atas pengalaman tersebut 

dan responsnya terhadap pengalaman itu sendiri. Observasi ini kemudian: (3) 

diasimilasikan ke dalam kerangka konseptual atau dihubungkan dengan konsep-

konsep lain dalam pengalaman atau pengetahuan sebelumnya yang dimiliki siswa 

yang implikasi-implikasinya tampak dalam tindakan konkret; dan kemudian (4) 

diuji dan diterapkan dalam situasi-situasi yang berbeda. 

Arifin dalam Shoimin (2014: 58) menyatakan bahwa model pembelajaran 

cycle learning (pembelajaran bersiklus), yaitu suatu model pembelajaran yang 

berpusat pada siswa (student centered). Cycle learning patut dikedepankan karena 

sesuai dengan teori belajar Piaget, teori belajar yang berbasis konstruktivisme. 

Piaget menyatakan bahwa belajar merupakan pengembangan aspek kognitif yang 

meliputi struktur, isi, dan fungsi. Sruktur intelektual adalah organisasi-organisasi 

mental tingkat tinggi yang dimiliki individu untuk memecahkan masalah-masalah. 

Isi adalah perilaku khas individu dalam merespons masalah yang dihadapi. 

Sementara fungsi merupakan proses perkembangan intelektual yang mencakup 

adaptasi dan organisasi. 
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2.1.3.2 Langkah Pembelajaran Model Pembelajaran Learning Cycle 5E  

Menurut Lorsbach (dalam Wena, 2011: 171-173), dalam perkembangan 

selanjutnya Learning Cycle kemudian dikembangkan menjadi 5 fase yaitu 

engagement, exploration, explanation, elaboration, dan evaluation yang membuat 

suatu siklus. 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 2.1 Siklus Learning Cycle 5E 

a. Fase Engagement 

Dalam fase engagement ini minat dan keingintahuan (curiousity) peserta didik 

tentang topik yang akan diajarkan berusaha dibangkitkan. Hal ini dilakukan 

dengan cara mengajukan pertanyaan tentang proses faktual dalam kehidupan 

sehari-hari yang berhubungan dengan materi. Dengan demikian, peserta didik 

akan memberikan respon yang dapat dijadikan landasan bagi  guru untuk 

mengetahui pengetahuan awal peserta didik tentang materi. Tahap engagement 

bertujuan mempersiapkan diri peserta didik agar terkondisi dalam menempuh fase 

berikutnya serta untuk mengetahui kemungkinan terjadinya miskonsepsi pada 

pembelajaran sebelumnya. Pada fase ini pula peserta didik diajak membuat 

Engagement 

Exploration 

Explanation Elaboration 

Evaluation 
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prediksi-prediksi tentang fenomena yang akan dipelajari dan dibuktikan dalam 

tahap exploration. 

b. Fase Exploration 

Pada fase exploration, peserta didik diberi kesempatan untuk bekerja sama 

dalam kelompok-kelompok kecil (2 sampai dengan 4 peserta didik) tanpa 

pengajaran langsung dari guru untuk menguji prediksi, melakukan dan mencatat 

pengamatan serta ide-ide melalui kegiatan-kegiatan seperti praktikum dan telaah 

literatur. 

c. Fase Explanation 

 Pada fase explanation, guru harus mendorong peserta didik untuk menjelaskan 

konsep dengan kalimat mereka sendiri, meminta bukti dan klarifikasi dari 

penjelasan mereka, dan mengarahkan kegiatan diskusi. Pada tahap ini peserta 

didik menemukan istilah-istilah dari konsep yang dipelajari. 

d. Fase Elaboration 

Pada fase elaboration (extention), peserta didik menerapkan konsep dan 

ketrampilan dalam situasi baru dalam konteks berbeda. Dengan demikian, peserta 

didik akan dapat belajar secara bermakna karena telah dapat 

menerapkan/mengaplikasikan konsep yang baru dipelajarinya dalam situasi baru. 

e. Fase Evaluation 

Pada tahap akhir, evaluation, dilakukan guru dapat mengamati pengetahuan 

atau pemahaman peserta didik dalam menerapkan konsep baru. Peserta didik 

dapat melakukan evaluasi diri dengan mengajukan pertanyaan terbuka, mencari 

jawaban yang menggunakan bukti atau penjelasan yang diperoleh sebelumnya. 
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Melalui evaluasi diri, peserta didik akan dapat mengetahui kekurangan atau 

kemajuan dalam proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Hasil evaluasi ini 

juga dapat dijadikan guru sebagai bahan evaluasi tentang proses penerapan model 

LC5E. 

Berdasarkan tahapan di atas, penjabaran secara operasional kegiatan guru dan 

siswa selama proses pembelajaran adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.1 

Kegiatan Guru dan Siswa dalam Learning Cycle 5E 

No Tahap Learning 

Cycle 5E 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1 

 

 

 

Tahap 

engagement 

 

 

Membangkitkan minat dan 

keingin-tahuan (curiousity) 

siswa. 

Mengembangkan minat / 

rasa ingin tahu terhadap 

topik bahasan 

Mengajukan pertanyaan 

tentang proses faktual dalam 

kehidupan sehari-hari (yang 

berhubungan dengan topik 

bahasan). 

Memberikan respons 

terhadap pertanyaan 

guru. 

Mengaitkan topik yang 

dibahas dengan pengalaman 

siswa. Mendorong siswa 

untuk mengingat pengalaman 

sehari-harinya dan 

menunjukkan keterkaitannya 

dengan topik pembelajaran 

yang sedang dibahas. 

Berusaha mengingat 

pengalaman sehari-hari 

dan menghubungkan 

dengan topik 

pembelajaran yang akan 

dibahas. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

exploration 

 

 

 

 

 

 

 

Membentuk kelompok, 

memberi kesempatan untuk 

bekerja sama dalam 

kelompok kecil secara 

mandiri. 

Membentuk kelompok 

dan berusaha bekerja 

dalam kelompok. 

Guru membimbing siswa 

untuk berperan aktif dalam 

diskusi dan membantu siswa 

yang mengalami kesulitan 

Mencoba alternatif 

pemecahan dengan 

teman sekelompok, 

mencatat pengamatan, 

serta mengembangkan 

ide-ide baru. 

3 Tahap Mendorong siswa untuk Mencoba memberi 
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explanation 

 

 

 

 

 

 

menjelaskan konsep dengan 

kalimat sendiri. 

penjelasan terhadap 

konsep yang ditemukan 

dengan kalimat sendiri. 

Mempersilahkan kelompok 

lain untuk menanggapi dan 

bertanya 

Menanggapi kelompok 

yang memberikan 

penjelasan. 

Memberikan umpan balik 

positif dan penguatan tentang 

hasil temuan siswa 

Mendengarkan 

penjelasan dari guru. 

4 

 

Tahap 

elaboration 

 

Memberikan soal tentang 

penerapan konsep pada 

situasi baru. 

Mendiskusikan soal yang 

diberikan guru dengan 

teman sekelompoknya. 

Memberikan contoh yang 

membantu siswa menemukan 

jawaban 

Memperhatikan contoh 

yang diberikan guru 

Mendorong siswa 

memberikan penjelasan 

Memberikan penjelasan 

pada jawaban yang 

diutarakan 

5 

 

 

 

Tahap 

evaluation 

 

 

 

Membagikan soal evaluasi 

pada siswa untuk dikerjakan 

secara individu 

Mengerjakan soal 

evaluasi secara individu. 

Memberikan petunjuk 

pengerjaan dan batas waktu 

pengerjaaan 

Mendengarkan petunjuk 

pengerjaan dari guru 

 

Model Learning Cycle 5E ini mempunyai kelebihan, diantaranya: (1) 

meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran, (2) memotivasi siswa, (3) 

membuat siswa membangun pengetahuannya, (4) mempunyai pengaruh terhadap 

tingkat pemahaman siswa, (5) membuat siswa bertanggungjawab dan 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, (6) membuat pembelajaran menjadi 

menyenangkan bagi siswa, (7) meningkatkan prestasi belajar. (Bilgin, dkk, 2013). 

Selain kelebihan, model Learning Cycle 5E juga mempunyai kekurangan, yaitu: 

(1) efektivitas pembelajaran rendah jika guru kurang menguasai materi dan 

langkah-langkah pembelajaran, (2) menuntut kesungguhan dan kreativitas guru 

dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran, (3) memerlukan 
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pengelolaan kelas yang lebih terencana dan terorganisasi, (4) memerlukan waktu 

dan tenaga yang lebih banyak dalam menyusun rencana dan melaksanakan 

pembelajaran (Shoimin, 2014: 61-62). 

2.1.3.3 Perbedaan Model Pembelajaran Learning Cycle 5E dengan Model 

Pembelajaran Konvensional 

Model pembelajaran konvensional yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah model pembelajaran yang masih berpusat pada guru dimana peserta didik 

lebih banyak mendengarkan penjelasan guru di depan kelas. Berikut perbedaan 

model pembelajaran Learning Cycle 5E dan model pembelajaran konvensional. 

Tabel 2.2 

Perbedaan Model Pembelajaran Learning Cycle 5E dan Model Pembelajaran 

Konvensional 

No Aspek Model Pembelajaran 

Learning Cycle 5E 

(Hudjojo, 2001) 

Model Pembelajaran 

Konvensional 

(Djamarah, 1996) 

1 Siswa Siswa belajar secara aktif. 

Siswa mempelajari materi 

secara bermakna dengan 

bekerja dan berpikir.  

Siswa adalah penerima 

informasi secara pasif. 

2 Kegiatan 

Pembelajaran 

Orientasi pembelajaran 

adalah investigasi dan 

penemuan yang merupakan 

pemecahan masalah. 

 

Pembelajaran sangat 

abstrak dan teoritis. 

3 Pemerolehan 

pengetahuan 

Pengetahuan dikonstruksi 

dari pengalaman siswa, 

informasi baru dikaitkan 

dengan skema yang telah 

dimiliki siswa. 

Pengetahuan 

diasumsikan sebagai 

badan dari informasi 

dan keterampilan yang 

dimiliki sesuai standar, 

kebenaran bersifat 

absolut dan 

pengetahuan bersifat 

final. 
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2.1.4 Hasil Belajar 

2.1.4.1 Pengertian Hasil Belajar 

Susanto (2013:5) menyatakan bahwa secara sederhana yang dimaksud 

dengan hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Menurut Gerlach dan Ely 1980 (dalam Rifa‟I dan Anni, 

2012:69), hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta 

didik setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan 

perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik. Oleh 

karena itu apabila peserta didik mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka 

perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. Dalam 

peserta didikan, perubahan perilaku yang harus dicapai oleh peserta didik setelah 

melaksanakan kegiatan belajar dirumuskan dalam tujuan peserta didikan. Tujuan 

peserta didikan merupakan deskripsi tentang perubahan perilaku yang diinginkan 

atau deskripsi produk yang menunjukkan bahwa belajar telah terjadi. 

Untuk mengetahui apakah hasil belajar yang dicapai telah sesuai dengan 

tujuan yang dikehendaki dapat diketahui melalui evaluasi. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Sunal 1993 (dalam Susanto, 2013:5), bahwa evaluasi 

merupakan proses penggunaan informasi untuk membuat pertimbangan seberapa 

efektif suatu program telah memenuhi kebutuhan siswa. Selain itu, dengan 

dilakukannya evaluasi atau penilaian ini dapat dijadikan feedback atau tindak 

lanjut, atau bahkan cara untuk mengukur tingkat penguasaan siswa. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan dan 

perubahan perilaku yang diperoleh setelah melaksanakan kegiatan belajar yang 

dapat diukur menggunakan evaluasi. 

2.1.4.2 Macam-Macam Hasil Belajar 

Hasil belajar sebagaimana telah dijelaskan di atas meliputi pemahaman 

konsep (aspek kognitif), keterampilan proses (aspek psikomotor), dan sikap siswa 

(aspek afektif).  Susanto (2013: 6-10) menjelaskan secara rinci sebagai berikut. 

a. Pemahaman Konsep 

Pemahaman menurut Bloom (1979: 89) diartikan sebagai kemampuan untuk 

menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari. Pemahaman menurut Bloom 

ini adalah seberapa besar siswa mampu menerima, menyerap, dan memahami 

pelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa, atau sejauh mana siswa dapat 

memahami serta mengerti apa yang ia baca, yang dilihat, yang dialami, atau yang 

ia rasakan berupa hasil penelitian atau observasi langsung yang ia lakukan. 

Untuk mengukur hasil belajar siswa yang berupa pemahaman konsep, guru 

dapat melakukan evaluasi produk. Sehubungan dengan evaluasi produk ini, W.S 

Winkel (2007: 540) menyatakan bahwa melalui produk dapat diselidiki apakah 

dan sampai  berapa jauh suatu tujuan instruksional telah tercapai, semua tujuan itu 

merupakan hasil belajar yang seharusnya diperoleh siswa. Berdasarkan pandangan 

Winkel ini, dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa erat hubungannya dengan 

tujuan instruksional (pembelajaran) yang telah dirancang guru sebelum 

melaksanakan proses belajar mengajar. 
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Evaluasi produk dapat dilaksanakan dengan mengadakan berbagai macam tes, 

baik secara lisan maupun tertulis. Dalam pembelajaran di SD umumnya tes 

diselenggarakan dalam berbagai bentuk ulangan, baik ulangan harian, ulangan 

semester, maupun ulangan umum. 

b. Keterampilan Proses 

Usman dan Setiawati (1993: 77) mengemukakan bahwa keterampilan proses 

merupakan keterampilan yang mengarah kepada pembangunan kemampuan 

mental, fisik, dan sosial yang mendasar sebagai penggerak kemampuan yang lebih 

tinggi dalam diri individu siswa. Keterampilan berarti kemampuan menggunakan 

pikiran, nalar, dan perbuatan secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu hasil 

tertentu, termasuk kreativitasnya. 

Dalam melatih keterampilan proses, secara bersamaan dikembangkan pula 

sikap-sikap yang dikehendaki, seperti kreativitas, kerja sama, bertanggung jawab, 

dan berdisiplin sesuai dengan penekanan bidang studi yang bersangkutan. 

c. Sikap 

Menurut Lange dalam Azwar (1998: 3), sikap tidak hanya merupakan aspek 

mental semata, melainkan mencakup pula aspek respon fisik. Jadi, sikap ini harus 

ada kekompakan antara mental dan fisik secara serempak. Jika mental saja yang 

dimunculkan, maka belum tampak secara jelas sikap seseorang yang 

ditunjukkannya. Sementara menurut Sardiman (1996: 275), sikap merupakan 

kecenderungan untuk melakukan sesuatu dengan cara, metode, pola, dan teknik 

tertentu terhadap dunia sekitarnya baik berupa individu-individu maupun objek-

objek tertentu. Sikap merujuk pada perbuatan, perilaku, atau tindakan seseorang. 
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Dalam hubungannya dengan hasil belajar siswa, sikap ini lebih diarahkan pada 

pengertian pemahaman konsep. Dalam pemahaman konsep, maka domain yang 

sangat berperan adalah domain kognitif. 

2.1.4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Wasiiman 2007 (dalam Susanto, 2013:12-13), hasil belajar yang dicapai 

oleh peserta didik merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor 

mempengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal. Secara rinci, uraian 

mengenai faktor internal dan eksternal adalah sebagai berikut. 

a. Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri peserta 

didik, yang memengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor internal ini meliputi: 

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

belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. 

b. Faktor Eksternal 

Faktor yang berasal dari luar peserta didik yang memengaruhi hasil belajar 

yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keadaan keluarga berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa. Keluarga yang morat-marit keadaan ekonominya, 

pertengkaran suami istri, perhatian orang tua yang kurang terhadap anaknya, serta 

kebiasaan sehari-hari berperilaku yang kurang baik dari orangtua dalam 

kehidupan sehari-hari berpengaruh dalam hasil belajar peserta didik. 
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2.1.5 Materi Perubahan Lingkungan Fisik dan Pengaruhnya terhadap 

Daratan 

a. Hujan 

Hujan sangat dinantikan oleh manusia, terutama para petani untuk mengairi 

sawah atau lahan pertaniannya. Bagaimana kalau hujan terjadi terus-menerus 

sepanjang waktu? 

Banjir sering terjadi di mana-mana akibat hujan. Di perkotaan, banjir dapat 

disebabkan oleh air hujan yang tidak tertampung lagi di sungai-sungai untuk 

dialirkan ke laut. Banjir di suatu kota dapat saja terjadi akibat banjir kiriman dari 

kota lain yang mengalami hujan deras. Debit air sungai meningkat dan air sungai 

dapat meluap di daerah yang sungainya sudah dangkal. Di daerah pegunungan 

yang gundul kadang-kadang terjadi bencana banjir akibat hujan yang deras di 

puncak gunung. Di gunung yang gundul air hujan dapat mengikis lapisan tanah di 

permukaan bahkan menyeret batu-batu, tanah, dan pohon-pohon dari atas bukit. 

Banjir yang membawa material tersebut disebut banjir bandang. Airnya biasanya 

berwarna cokelat karena mengandung lumpur. 

Hujan yang terus-menerus dapat pula menimbulkan longsor yang 

meruntuhkan tanah dari daerah yang tinggi sehingga menutupi daerah yang ada di 

bawahnya. Longsor sering kali terjadi sampai mengubur rumah-rumah dengan 

penduduknya dan menutupi jalan raya. Dari kejadian ini terlihat bahwa perubahan 

lingkungan fisik bumi dapat mengakibatkan berbagai bencana di permukaan 

bumi. 
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Di bukit-bukit atau pegunungan, erosi dan longsor akibat air hujan dapat 

dicegah dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali pohon-pohon di 

hutan yang gundul. Untuk pencegahan erosi dapat pula bukit-bukit dibuat 

bertingkat-tingkat membentuk sengkedan atau terasering. Sengkedan dapat 

digunakan untuk sawah dan tanaman lain yang berguna untuk menahan aliran air. 

Banjir dapat dicegah oleh masyarakat, yaitu dengan cara: 

1) tidak membuang sampah ke sungai; 

2) tidak mendirikan bangunan liar di pinggir sungai; 

3) tidak melakukan penebangan liar. 

Pemerintah dapat mencegah banjir dengan cara: 

1) melakukan pengerukan sungai-sungai yang dangkal; 

2) melakukan reboisasi di hutan-hutan yang gundul; 

3) memperingatkan bahaya akibat penebangan liar kepada masyarakat. 

b. Angin 

Angin sepoi-sepoi sangat nyaman terasa di badan, terutama di daerah panas. 

Angin juga membantu penyerbukan berbagai tanaman untuk menghasilkan buah. 

Jika angin bertiup kencang apa yang akan terjadi? Angin kencang dengan 

kecepatan tinggi dapat menimbulkan kerusakan di permukaan bumi. Angin 

kencang sambil berputar disebut angin puting beliung. Angin ini dapat menyapu 

segala yang ada di permukaan bumi, rumah-rumah, kendaraan bahkan pohon-

pohon juga dapat terangkat dan rusak. Di Amerika, angin ini terkenal dengan 

nama angin Tornado. 
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Pernahkah di daerahmu terjadi hujan angin, disertai petir? Angin ini biasanya 

disebut badai atau topan. Hujan badai sering terjadi di laut, jika anginnya sampai 

ke pantai menyebabkan kerusakan yang parah di pantai karena kecepatan angin 

dapat lebih dari 100 km/jam. Kadang-kadang air laut jadi pasang dan terjadi 

banjir. Badai yang pernah terjadi di beberapa negara, misalnya Badai Catrina dan 

Badai Nina. 

Badai gurun terjadi di gurun pasir karena angin kencang meniup gurun pasir 

dan menyebabkan permukaan gurun berubah-ubah. Badai salju kadang-kadang 

terjadi karena angin bertiup kencang ketika turun salju. Angin menerbangkan 

butiran-butiran es menyebabkan pemandangan menjadi terbatas. Akibat badai 

salju sering terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya. 

c. Cahaya Matahari 

Pada musim kemarau, panas matahari menyebabkan air yang ada di 

permukaan tanah menguap, tanah menjadi kering tumbuhan banyak yang mati 

kalau tidak disiram. 

Kekeringan pada tanah dapat mengakibatkan tanah menjadi retak-retak. 

Perubahan yang tampak akibat kekeringan, yaitu di daerah pertanian yang 

biasanya hijau oleh pohon-pohon tampak gersang. Kerusakan karena kekeringan, 

tanah menjadi kurang subur. Untuk pencegahan kekeringan di daerah pertanian 

atau pesawahan dibuat irigasi yaitu aliran sungai dibendung kemudian aliran air 

dibagi secara teratur sehingga semua daerah kebagian air. 
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Kekeringan terus-menerus menyebabkan bencana alam, misalnya di Afrika. 

Negara-negara yang mengalami ini biasanya disuplai bahan makanan dan air dari 

negara lain. 

d. Gelombang Air Laut 

Pernahkah kamu ke pantai? Kalau belum pernah kamu dapat melihat di 

televisi bagaimana ombak bergulung-gulung menuju pantai terus-menerus tanpa 

henti, kemudian air kembali lagi ke laut. Ombak terjadi karena gelombang air laut. 

Apa pengaruhnya akibat ombak terus-menerus menghantam daratan di pantai. 

Pantai yang landai dapat terjadi akibat batu karang di pantai terus-menerus 

terhantam ombak air laut. Batu karang hancur menjadi butiran pasir yang halus 

terhampar luas. Jika pasir berasal dari batu karang berwarna putih pantai ini 

dikenal dengan nama pasir putih. Pantai yang curam dengan batu karang yang 

terjal terjadi karena empasan gelombang air laut yang sangat kuat mengikis batu 

karang dalam waktu beribu-ribu tahun. Pada pantai ini ada batu karang yang 

membentuk gua-gua dan dikenal dengan nama karang bolong. 

Pengikisan daratan oleh gelombang air laut menyebabkan perubahan pada 

permukaan bumi. Peristiwa ini ini disebut Abrasi. Abrasi yang telah terjadi 

menimbulkan pantai-pantai yang sangat indah. Abrasi dapat pula menimbulkan 

masalah, contohnya air laut sampai ke daratan bahkan sampai ke pemukinan 

penduduk bahkan ada pula pulau-pulau kecil yang tenggelam. Pencegahan abrasi 

di pantai-pantai yang landai, yaitu dengan pelestarian hutan bakau di sepanjang 

pantai. 
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2.1.6 Keefektifan Model Pembelajaran Learning Cycle 5E pada 

Pembelajaran IPA Materi Perubahan Lingkungan 

Model pembelajaran merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Penerapan model pembelajaran yang tepat 

akan membantu siswa untuk memahami materi yang diajarkan dan meningkatkan 

hasil belajar siswa. Selain itu, guru dapat merancang kegiatan pembelajaran yang 

bermakna dengan menerapkan model pembelajaran yang disesuaikan dengan 

situasi, kondisi dan materi yang akan disampaikan. 

Learning Cycle 5E merupakan salah satu alternatif model pembelajaran 

yang dapat diterapkan pada materi perubahan lingkungan. Orientasi pembelajaran 

model Learning Cycle 5E adalah investigasi dan penemuan yang merupakan 

pemecahan masalah (Shoimin, 2014: 61), dengan demikian proses pembelajaran 

bukan lagi sekadar transfer pengetahuan dari guru ke siswa melainkan proses 

pemerolehan konsep yang berorientasi pada katerlibatan siswa secara aktif dan 

langsung. Hal tersebut dapat melatih siswa untuk mencari, mendiskusikan, dan 

memecahkan masalah sesuai dengan materi perubahan lingkungan yang 

membahas permasalahan yang terjadi pada lingkungan sekitar siswa, seperti 

pengaruh hujan, angin, cahaya matahari, dan gelombang air laut terhadap 

lingkungan. 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah 

mengalami kegiatan belajar. Perubahan perilaku yang harus dicapai oleh siswa 

setelah melaksanakan kegiatan belajar dirumuskan dalam tujuan. Tujuan tersebut 

mencakup deskripsi tentang perubahan perilaku yang diinginkan atau deskripsi 
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produk yang menunjukkan bahwa belajar telah terjadi (Rifa‟I, 2012: 69). Melalui 

model pembelajaran Learning Cycle 5E, siswa mampu mengembangkan potensi 

individu yang berhasil dan berguna, kreatif, bertanggungjawab, 

mengaktualisasikan, dan mengoptimalkan dirinya terhadap perubahan yang 

terjadi.  

Kegiatan pembelajaran model Learning Cycle 5E menuntut guru untuk 

berperan sebagai fasilitator. Pada tahap engagement, guru membangkitkan minat 

dan keingintahuan siswa dengan mengajukan pertanyaan tentang proses faktual 

sehari-hari sehingga dapat mendorong siswa untuk mengingat pengalaman sehari-

harinya dan menunjukkan keterkaitannya dengan topik pembelajaran yang 

dibahas. Pada tahap exploration, siswa menemukan sendiri konsep yang 

dipelajarinya melalui percobaan dan diskusi dengan kelompoknya, guru 

membimbing siswa untuk berperan aktif dalam diskusi dan membantu siswa yang 

mengalami kesulitan. Dengan demikian, penyampaian materi menjadi lebih 

menyenangkan dan siswa dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran yang menyenangkan, melibatkan siswa secara aktif dan 

berdasarkan pada pengalaman siswa sehari-hari dapat menciptakan pembelajaran 

yang bermakna bagi siswa. Sehingga, siswa tidak hanya mampu memahami 

konsep, namaun juga dapat menerapkannya pada kehidupan sehari-hari secara 

nyata. Pembelajaran tersebut dapat mempengaruhi dan meningkatkan hasil belajar 

pada materi perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. 
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2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penggunaan model pembelajaran Learning Cycle didasarkan pada 

penelitian yang sudah ada tentang keefektifan Learning Cycle. Adapun hasil 

penelitian tersebut adalah. 

Penelitian dari Dwi Ratna Dewi (2013) dengan judul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Siklus Belajar (Learning Cycle) 5E terhadap Hasil Belajar IPA 

Siswa Kelas V SDN 26 Pemecutan Denpasar Barat”. Berdasarkan hasil penelitian, 

rata-rata hasil belajar IPA siswa yang belajar dengan model siklus belajar 

(learning cycle) 5E lebih dari siswa yang belajar dengan pembelajaran 

konvensional, rata-rata untuk kelas eksperimen sebesar 70.00 sedangkan rata-rata 

kelas eksperimen sebesar 58.24. Hasil uji-t juga menunjukkan bahwa t-hitung 

4.648 lebih besar dari t-hitung 2.000, yang berarti hipotesis diterima. 

Penelitian dari Ni Kt. Suarni (2014) dengan judul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Learning Cycle Berbasis Media Lingkungan Alam terhadap Hasil 

Belajar IPA Siswa Kelas V SDN 5 Pedungan Denpasar”. Hasil penelitian 

menunjukkan skor rerata data hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih dari hasil 

belajar kelas kontrol yaitu 78.10 > 69.75. Hasil perhitungan uji hipotesis dengan 

uji-t, diperoleh t-hitung = 3.65 dan t-tabel dengan db=83 dan taraf signifikansi 5% 

adalah 2.000. Ini berarti t-hitung lebih dari t-tabel maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa model pembelajaran 

Learning Cycle berbasis media lingkungan alam berpengaruh terhadap hasil 

belajar IPA siswa kelas V SDN 5 pedungan Denpasar. 
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Penelitian dari Anwar Salam Al-Anshori (2012) dengan judul “Efektivitas 

Model Pembelajaran Learning Cycle 5 Fase Terhadap Hasil Belajar Fisika 

Siswa”. Berdasarkan hasil penelitian, hasil belajar siswa yang menggunakan 

model pembelajaran LC5E mempunyai rata-rata 79,71 sedangkan hasil belajar 

menggunakan model konvensional yang mempunyai rata-rata 65,29.  Hal ini 

menunjukkan bahwa hasil pembelajaran LC5E lebih tinggi dibandingkan 

konvensional. 

Penelitian dari AS. Priambodo (2014) dengan judul “Kefektifan Model 

Learning Cycle Berbantuan Alat Peraga terhadap Kemampuan Komunikasi 

Matematis”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik kelas eksperimen telah mencapai ketuntasan belajar dan 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas eksperimen lebih baik dari 

kelas kontrol. 

Penelitian dari Muhammad Winarno (2015) dengan judul “Efektivitas 

Model Pembelajaran Learning Cycle Berbantuan Lembar Kegiatan Peserta Didik 

(LKPD) pada Pokok Bahasan Logika Matematika Terhadap Hasil Belajar Kelas X 

SMA Negeri 1 Terisi Indramayu”. Berdasarkan analisis hasil belajar dengan 

menggunakan model pembelajaran leraning cycle berbantuan LKPD, nilai rata-

rata kelas eksperimen adalah 82,83 dan rata-rata untuk kelas kontrol adalah 75,7. 

Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebanyak 7,13. Jadi terdapat 

perbedaan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen yang menggunakan model 

learning cycle dibandingkan dengan kelas kontrol. 
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Penelitian dari Ahmed O. Qarareh (2012) dengan judul “The Effect of 

Using the Learning Cycle Method in Teaching Science on the Educational 

Achievement of the Sixth Graders”. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 

kenaikan rata-rata pada grup eksperimen yang diberi perlakuan model learning 

cycle dibandingkan grup kontrol yang diberi perlakuan model tradisional. 

Sebelum diberi perlakuan rata-rata grup eksperimen adalah 7.50 kemudian 

meningkat menjadi 17.21 setelah diberi perlakuan model learning cycle, 

sedangkan grup control rata-rata semula 8.30 meningkat menjadi 15.12. ini 

membuktikan bahwa model learning cycle dapat meningkatkan hasil belajar lebih 

baik daripada model tradisional. 

Penelitian dari Devrim Kaynar (2009) dengan judul “Effectiveness of 5E 

Learning Cycle Instruction on Students Achievement in Cell Concept and 

Scientific Epistemological Beliefs”. “Results showed that treatment had a 

significant effect of the collective dependent variables. Univariate ANOVAs 

indicated a stastically significant mean difference between experimental and 

control groups regarding cell concepts achievement and epistemological beliefs 

in the favor of experimental groups”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perlakuan memiliki dampak signifikan terhadap variabel dependen. Uji ANOVA 

menunjukkan perbedaan rata-rata yang signifikan secara statistik antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol pada prestasi konsep sel dan keyakinan 

epistemologis. 
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2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2010: 91) mengemukakan bahwa, 

kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah 

yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis 

pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan 

hubungan antar variabel independen dan dependen. Kerangka berpikir pada 

penelitian ini dijelaskan dengan bagan berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

 

2.4 HIPOTESIS PENELITIAN 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Jawaban tersebut 

dikatakan sementara karena jawaban yang dikemukakan baru berdasarkan pada 

Pembelajaran IPA  

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Model Konvensional Model Pembelajaran 

Learning Cycle 5E 

Hasil Belajar Hasil Belajar dibandingkan 
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teori-teori yang relevan, namun belum didasarkan pada fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2010:96). Berdasarkan kajian 

teori dan kerangka berpikir yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis 

penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut. 

Ho:    ≤    : Rata-rata hasil belajar IPA materi perubahan lingkungan siswa kelas 

IV SD Gugus Kartini menggunakan model Learning Cycle 5E lebih 

rendah atau sama dengan model pembelajaran konvensional.  

Ha:    >    : Rata-rata hasil belajar IPA materi perubahan lingkungan siswa kelas 

IV SD Gugus Kartini menggunakan model pembelajaran Learning 

Cycle 5E lebih tinggi dibandingkan model pembelajaran 

konvensional 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 JENIS DAN DESAIN PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

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

eksperimen diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari 

pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. 

Desain yang dipakai adalah Quasi Experimental Design, desain ini dipilih 

karena peneliti tidak dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi 

jalannya eksperimen. Bentuk yang dipilih adalah Nonequivalent Control Group 

Design, dalam desain ini terdapat dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol yang tidak dipilih secara random, kemudian diberi pretest untuk 

mengetahui keadaaan awal. Hasil pretest yang baik bila nilai kelompok 

eksperimen tidak berbeda secara signifikan (Sugiyono, 2010: 114-116). 

 

3.2 PROSEDUR PENELITIAN 

Tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Tahap observasi awal 

Tahap ini meliputi pemilihan tempat untuk penelitian, mengurus surat ijin, 

observasi lapangan dan wawancara, membuat identifikasi masalah, menyusun 

proposal penelitian, dan menyiapkan perlengkapan penelitian. 
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2) Tahap persiapan penelitian 

Pada tahap ini meliputi pembuatan perangkat pembelajaran kelas 

eksperimen
1
 dan kelas kontrol

2
, membuat soal uji coba

3
, membuat instrumen 

lain
4
 yang dibutuhkan dan menguji validitas serta reliabilitas instrumen. 

3) Tahap pelaksanaan penelitian 

Tahap ini meliputi pretest untuk mengetahui pengetahuan awal siswa, 

analisis pretest setelah didapatkan data, proses penelitian dengan memberikan 

treatment pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

4) Tahap evaluasi 

 Tahap ini meliputi pemberian tes hasil belajar, dimana siswa mengerjakan 

soal posttest yang telah disediakan untuk mengukur tingkat keberhasilan 

penelitian eksperimen ini dan analisis data hasil posttest. 

 

3.3 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

3.3.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 117). Populasi 

dalam penelitian ini yaitu  siswa kelas IV SD Gugus Kartini Jepara Tahun Ajaran 

2015/2016 yang berjumlah 186 siswa. 

 

                                                           
1
 Lampiran 3.4 RPP Kelas Eksperimen 

2
 Lampiran 3.5 RPP Kelas Kontrol 

3
 Lampiran 3.7 Soal Uji Coba 

4
 Lampiran 3.2 Lembar Observasi Model Learning Cycle 5E 
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3.3.2 Sampel Penelitian 

Sugiyono (2010: 118) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non Probability Sampling. Non 

Probability Sampling adalah pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang 

yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota 

sampel (Lestari, dkk: 2015: 109). Cara demikian dilakukan karena dalam 

pemilihan kelas yang digunakan untuk penelitian mempertimbangkan guru yang 

mengajar. Sampel dari populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 

01 Krasak dan SDN 03 Krasak yang berjumlah 75 siswa. 

 

3.4 VARIABEL PENELITIAN 

Secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau 

obyek, yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau satu 

obyek dengan obyek yang lain (Hatch dan Farhady dalam Sugiyono, 2010: 60). 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel 

dependen. 

3.4.1 Variabel Independen 

Variabel independen sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, 

antecedent. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2010: 

61). Variabel independen dalam penelitian ini adalah penggunaan model 

pembelajaran Learning Cycle 5E. 
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3.4.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, atau 

konsekuen. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010: 61). Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar IPA pada siswa kelas IV. 

3.4.3 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 dijelaskan pada tabel 

berikut. 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

 

Variabel Definisi Operasional Jenis Data 

Model 

Pembelajaran 

Learning Cycle 5E 

Arifin dalam Shoimin (2014:58) 

menyatakan bahwa model pembelajaran 

cycle learning (pembelajaran bersiklus), 

yaitu suatu model pembelajaran yang 

berpusat pada siswa (student centered). 

Learning Cycle 5E mempunyai 5 tahap: 

engagement, exploration, explanation, 

elaboration, evaluation. 

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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3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.5.1 Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang 

(Sugiyono, 2010: 329). Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk 

memperoleh data siswa kelas IV SD Gugus Kartini, dan data nilai Ulangan Akhir 

Semester IPA kelas IV semester 1. Data nilai UAS ini digunakan untuk 

mengetahui normalitas dan homogenitas sampel. 

3.5.2 Wawancara 

Esterberg (dalam Sugiyono, 2010: 317) mendefinisikan interview sebagai 

berikut. “ a meeting of two persons to exchange information and idea through 

question and responses, resulting in communication and joint construction of 

meaning about a particular topic”. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. 

Penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk mengetahui 

permasalahan pembelajaran yang berlangsung pada kelas IV SD Gugus Kartini. 

Hasil wawancara tersebut digunakan sebagai acuan untuk menentukan model 

pembelajaran yang akan digunakan  pada kelas eksperimen. 
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3.5.3 Tes 

Menurut Arikunto (2012: 67) tes adalah alat atau prosedur yang digunakan 

untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-

aturan yang sudah ditentukan. Metode tes digunakan untuk memperoleh data hasil 

belajar materi perubahan lingkungan. Tes untuk mengetahui hasil belajar ini 

berbentuk tes tertulis berupa sejumlah tes pilihan ganda dan uraian. Tes ini 

diberikan dalam bentuk pretest dan posttest pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Sebelum tes diberikan, terlebih dahulu diujicobakan pada kelas uji coba 

untuk mengetahui valditas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan reliabilitas. 

3.5.4 Observasi 

Observasi dilakukan menggunakan lembar pengamatan sebagai alat 

ukurnya. Lembar pengamatan ini untuk mengamati serta menilai aktivitas guru 

dalam menerapkan model pembelajaran Learning Cycle 5E selama proses 

pembelajaran. 

 

3.6 UJI COBA INSTRUMEN 

Sebelum memperoleh soal tes untuk mengukur hasil belajar yang akan 

digunakan sebagai pretest dan posttest, peneliti membuat soal uji coba terlebih 

dahulu. Uji coba soal tes akan dilakukan di kelas IV SDN 2 Krasak. Setelah 

diperoleh hasil tes soal uji coba, dilakukan analisis untuk mengetahui validitas, 

tingkat kesukaran, daya beda, dan reliabilitas soal. Analisis soal uji coba secara 

keseluruhan dapat dilihat pada lampiran 3.8. 
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3.6.1 Validitas 

Agar dapat diperoleh data yang valid, instrumen atau alat untuk 

mengevaluasinya harus valid (Arikunto, 2012: 79). Instrumen yang valid berarti 

alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid 

berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak 

diukur (Sugiyono, 2010: 348). 

Pada penelitian ini, utuk mengetahui validitas butir soal, digunakan rumus 

korelasi Point Biserial khusus untuk soal pilihan ganda, sebagai berikut. 

     = 
      

   
√
 

 
  

Keterangan : 

     = angka indeks Korelasi Point Biserial 

   = mean skor yang dicapai oleh peserta tes yang menjawab betul, yang sedang 

dicari korelasinya secara keseluruhan 

   = mean skor total, yang berhasil dicapai oleh seluruh peserta tes 

    = standar deviasi skor total 

P   = proporsi peserta tes yang menjawab betul terhadap butir soal yang sedang 

dicari korelasinya dengan tes secara keseluruhan 

(Sudijono, 2008:258) 

Selanjutnya nilai      diinterpretasikan menggunakan tabel nilai “r” 

Product Moment dengan terlebih dahulu mencari df-nya (df=N-nr). Jika      ≥ 

       maka alat ukur dikatakan valid. 
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Setelah dilakukan uji validitas menggunakan rumus di atas diketahui soal 

yang valid sebanyak 27 dan 23 soal tidak valid. Hasil uji validitas soal pilihan 

ganda disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 3.2 

Uji Validitas Soal Pilihan Ganda 

 

No Validitas No. Soal 

1 Valid 
5, 7, 8, 9. 12, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 

31, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48 

2 Tidak Valid 
1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 36, 

38, 44, 45, 46, 49, 50 

 

Soal yang tidak valid tidak digunakan sebagai soal pretest dan posttest 

dikarenakan tidak diketahui sebab kevalidannya. Sedangkan dari 27 soal yang 

valid, yang digunakan adalah 25 soal untuk pretest dan posttest. Pemilihan soal 

yang digunakan disesuaikan dengan tingkat kesukaran dan daya pembeda.  

Pada uji validitas soal uraian, digunakan rumus korelasi product moment, 

sebagai berikut. 

    = 
  ∑     (∑ ) (∑ )

√*   ∑     (  ) +*   ∑      (   )+ 
   

Keterangan: 

        : koefisien korelasi antara x dan y; 

n        : banyaknya peserta tes; 

∑x     : jumlah skor tiap butir soal; 

∑y     : jumlah skor total; 

∑     : jumlah kuadrat skor butir soal; dan 
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∑     : jumlah kuadrat skor total (Arikunto, 2012: 87) 

Selanjutnya nilai     diinterpretasikan menggunakan tabel nilai “r” 

Product Moment dengan taraf signifikansinya adalah 5%. Jika             maka 

alat ukur dikatakan valid. Setelah dilakukan uji validitas menggunakan rumus 

product moment diketahui soal yang valid sebanyak 9 soal, hasil uji validitas soal 

pilihan ganda disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 3.3 

Uji Validitas Soal Uraian 

 

 

 

 

3.6.2 Tingkat Kesukaran 

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

sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi 

usaha memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu sukar akan menyebabkan 

siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi 

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

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu soal disebut 

indeks kesukaran (difficulty index). Di dalam istilah evaluasi, indeks kesukaran ini 

diberi symbol P. singkatan dari kata “proporsi”.  

Rumus mencari P: 

P = 
 

  
 

 

No Validitas No. Soal 

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

2 Tidak Valid 1 
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Keterangan: 

P     = Indeks Kesukaran 

B     = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS    = jumlah seluruh siswa peserta tes 

(Arikunto, 2012: 223) 

Menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran sering diklasifikasikan 

sebagai berikut. 

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

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

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

(Arikunto, 2012: 225) 

Setelah dilakukan uji tingkat kesukaran pada soal pilihan ganda, diketahui 

terdapat tiga kategori tingkat kesukaran yaitu mudah, sedang, dan sukar. Soal 

yang mempunyai kategori mudah yaitu soal nomor 1, 3, 5, 6, 12, 13, 16, 20, 22, 

24, 28, 29, 31, 36, 37, 44, 47, 48, 49. Soal yang mempunyai kategori sedang 

adalah soal nomor 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 35, 38, 

39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 50. Dan soal dengan kategori sukar adalah soal nomor 

2, 4, 14, 21, 33.  

Sedangkan untuk soal uraian, terdapat dua kategori yaitu sedang dan 

sukar. Soal dengan kategori sedang adalah soal nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 

soal dengan kategori sukar adalah soal nomor 1. 
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3.6.3 Daya Pembeda Soal 

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

kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai 

(berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh (berkemampuan rendah). 

Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi, 

disingkat D. Rumus untuk menentukan indeks diskriminasi adalah: 

D = 
  

  
 - 
  

  
  

Keterangan: 

D    = Indeks Kesukaran 

J     = jumlah peserta tes 

       = banyaknya peserta kelompok atas 

       = banyaknya peserta kelompok bawah 

     = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 

    = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar 

(Arikunto, 2012: 228). 

Klasifikasi daya pembeda: 

D : 0,00 – 0,20 : jelek (poor) 

D : 0,21 – 0,40 : cukup (satistifactory) 

D : 0,41 – 0,70 : baik (good) 

D : 0,71 – 1,00 : baik sekali (excellent) 

D : negatif, semuanya tidak baik. Jadi semua butir soal yang mempunyai nilai D 

negatif sebaiknya dibuang saja (Arikunto, 2012: 232). 
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Setelah dilakukan uji daya beda, soal yang mempunyai daya pembeda 

jelek adalah soal nomor 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 21. Soal yang mempunyai 

daya pembeda cukup adalah soal nomor 5, 12, 13, 18, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 

31, 38, 42, 44, 46, 47, 48, 50, dan soal yang mempunyai daya pembeda baik 

adalah soal nomor 7, 9, 16, 17, 20, 27, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43. 

3.6.4 Reliabilitas 

Kata reliabilitas dalam Bahasa Indonesia diambil dari kata reliability 

dalam Bahasa Inggris, berasal dari kata reliable yang artinya dapat dipercaya. 

Sebuah tes dikatakan dapat dipercaya jika memberikan hasil yang tetap apabila 

diteskan berkali-kali. Sebuah tes dikatakan reliabel apabila hasil-hasil tes tersebut 

menunjukkan ketetapan (Arikunto, 2012: 74). 

Untuk mengukur reliabilitas soal adalah dengan menggunakan rumus KR-

20, sebagai berikut. 

     =  ( 
 

   
 ) ( 

    ∑  

  
 ) 

Keterangan: 

        = reliabilitas tes secara keseluruhan; 

p       = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar; 

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

∑pq   = jumlah hasil perkalian antara p dan q; 

n       = banyaknya item; 

S       = standar deviasi dari tes (Arikunto, 2012: 115) 
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Klasifikasi reliabilitas soal adalah sebagai berikut. 

0,800 < r ≤ 1,000 : sangat tinggi 

0,600 < r ≤ 0,800 : tinggi 

0,400 < r ≤ 0,600 : cukup 

0,000 < r ≤ 0,200 : sangat rendah 

Setelah dilakukan uji reliabilitas, soal uji coba memiliki nilai reliabilitas 

sebesar 0,849 yang berarti berada di kategori sangat tinggi. 

 

3.7 ANALISIS DATA 

3.7.1 Analisis Data Awal 

Data awal yang digunakan dalam penelitian ini adalah data nilai pretest 

kelas eksperimen
5
 dan kelas kontrol

6
. Analisis data awal tersebut meliputi uji 

normalitas, homogenitas dan uji kesamaan dua rata-rata. 

3.7.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data nilai IPA kelas 

sampel berdistribusi normal atau tidak. Rumus yang digunakan adalah Chi 

Kuadrad (  ). Sugiyono (2012: 79) menyatakan bahwa pengujian normalitas data 

dengan (  ) dilakukan dengan cara membandingkan kurva normal yang terbentuk 

dari data yang telah terkumpul (B) dengan kurva normal baku/standard (A). Jadi 

membandingkan antara (B:A). Bila B tidak berbeda secara signifikan dengan A, 

maka B merupakan data yang berdistribusi normal. 

                                                           
5
 Lampiran 3.10 Daftar Nilai Pretest Kelas Eksperimen 

6
 Lampiran 3.11 Daftar Nilai Pretest Kelas Kontrol 
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Langkah-langkah yang diperlukan untuk menguji normalitas adalah 

(Sugiyono, 2012: 80-82): 

1. Menentukan jumlah kelas interval. Untuk pengujian normalitas dengan Chi 

Kuadrad ini, jumlah kelas interval ditetapkan = 6. Hal ini sesuai dengan 6 

bidang pada kurva normal baku. 

2. Menentukan panjang kelas interval 

Panjang kelas = 
                           

  (                     )
 

3. Menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi, sekaligus tabel penolong untuk 

menghitung harga Chi Kuadrad hitung. 

4. Menghitung    (frekuensi yang diharapkan) 

Cara menghitung   , didasarkan pada prosentasi luas tiap bidang kurva normal 

dikalikan jumlah data observasi (jumlah individu dalam sampel). 

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

harga-harga (         )
  dan 

(         )
 

  
. Harga 

(         )
 

  
 adalah merupakan 

harga Chi Kuadrad (  ) hitung. 

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

harga Chi Kuadrad Hitung lebih kecil dari pada harga Chi Kuadrad tabel, 

maka distribusi data dinyatakan normal, dan bila lebih besar dinyatakan tidak 

normal. 

3.7.1.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah varians data nilai 

IPA kelas sampel. Hipotesis yang digunakan adalah. 
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Ha : ( 1
2 
 2

2 
) berarti kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai varians 

yang berbeda  

Ho : ( 1
2 

= 2
2 

) berarti kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai varians 

yang sama  

Pengujian homogenitas varians menggunakan uji F dengan rumus sebagai berikut. 

F = 
                

                
 

Harga F hitung tersebut perlu dibandingkan dengan F tabel, dengan dk 

pembilang = (n-1) dan dk penyebut = (n-1). Bila harga F hitung lebih kecil atau 

sama dengan F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Ho diterima berarti 

varians homogen (Sugiyono, 2012: 140-141).  

3.7.1.3 Uji Kesamaan Dua Rata-Rata 

Uji kesamaan dua rata-rata dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa kelas sampel. Untuk menguji kesamaan rata-rata dua kelas perlakuan maka 

dapat diuji dengan menggunakan uji t. Hipotesis yang akan diuji adalah: 

Ha :    ≠    

Ho :    =    

Keterangan : 

    = rata-rata kelas eksperimen 

    = rata-rata kelas kontrol 

Karena data nilai diasumsikan homogen (mempunyai varians yang sama), 

maka rumus yang digunakan dalam pengujian kesamaan dua rata-rata adalah 

sebagai berikut. 
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  t = 
  ̅̅̅̅     ̅̅̅̅

  √
 

  
  

 

  

 ; dengan    = 
(     )   

  (    )  
 

        
 

keterangan: 

  ̅̅̅     = rata-rata nilai pre test kelas eksperimen 

  ̅̅ ̅     = rata-rata nilai pre test kelas kontrol 

       = banyaknya anggota kelas eksperimen 

       = banyaknya anggota kelas kontrol 

  
     = varians nilai pre test kelas eksperimen 

  
     = varians nilai pre test kelas kontrol (Sudjana, 2005: 239) 

Harga         kemudian dibandingkan dengan harga        dengan dk =    + 

   – 2. Bila harga          lebih kecil dari        maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

3.7.2 Analisis Data Akhir 

Analisis data akhir digunakan untuk menguji hasil belajar yang diperoleh 

melalui data hasil posttest pada materi perubahan lingkungan dari kelas 

eksperimen
7
 dan kelas kontrol

8
. Ada tidaknya perbedaan hasil belajar siswa 

setelah penerapan model pembelajaran Learning Cycle 5E dapat diketahui melalui 

analisis akhir dengan uji t data kedua kelas yang berdistribusi normal. Namun jika 

data salah satu atau kedua kelas berdistribusi tidak normal, maka analisis akhir 

menggunakan uji t´. 

3.7.2.1 Uji Normalitas 

Cara dan rumus untuk menghitung uji normalitas pada tahap akhir sama 

dengan rumus uji normalitas pada tahap awal. 

                                                           
7
 Lampiran 3.12 Daftar Nilai Posttest Kelas Eksperimen 

8
 Lampiran 3.13 Daftar Nilai Postest Kelas Kontrol 
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3.7.2.2 Uji Homogenitas 

Cara dan rumus untuk menghitung uji homogenitas pada tahap akhir sama 

dengan rumus uji homogenitas pada tahap awal. 

3.7.2.3 Pengujian Hipotesis 

Uji ini dilakukan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini, bahwa model pembelajaran Learning Cycle 5E pada kelas eksperimen lebih 

efektif dibandingkan model konvensional pada siswa kelas kontrol. Hipotesis 

yang diajukan sebagai berikut. 

Ho:    ≤    : Rata-rata hasil belajar IPA materi perubahan lingkungan siswa kelas 

IV SD Gugus Kartini menggunakan model Learning Cycle 5E lebih 

rendah atau sama dengan model pembelajaran konvensional.  

Ha:    >    : Rata-rata hasil belajar IPA materi perubahan lingkungan siswa kelas 

IV SD Gugus Kartini menggunakan model pembelajaran Learning 

Cycle 5E lebih tinggi dibandingkan model pembelajaran 

konvensional 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

t = 
  ̅̅̅̅     ̅̅̅̅

  √
 

  
  

 

  

 ; dengan    = 
(     )   

  (    )  
 

        
 

keterangan: 

  ̅̅̅     = rata-rata nilai post test kelas eksperimen 

  ̅̅ ̅     = rata-rata nilai post test kelas kontrol 

       = banyaknya anggota kelas eksperimen 

       = banyaknya anggota kelas kontrol 
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     = varians nilai post test kelas eksperimen 

  
     = varians nilai post test kelas kontrol (Sudjana, 2005: 239) 

Ketentuan yang berlaku dalam uji pihak kanan adalah bila harga t hitung 

lebih kecil atau sama dengan (≤) harga t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

(Sugiyono, 2012: 103). 

Apabila data hasil belajar mempunyai varians yang berbeda maka 

pengujian hipotesis menggunakan statistik  t  dengan rumus: 

t  = 
  ̅̅̅̅     ̅̅̅̅

 √
  
 

  
  
  
 

  

 

Kriteria pengujiannya adalah tolak Ho jika t  ≥ 
          

      
  dengan    = 

  
 

  
 ,    

= 
  
 

  
 ,    =  (    ) (    ),    =  (    ) (    ), dan   = 5% (Sudjana, 2005: 243). 

Keterangan: 

  ̅̅̅     = rata-rata nilai post test kelas eksperimen 

  ̅̅ ̅     = rata-rata nilai post test kelas kontrol 

       = banyaknya anggota kelas eksperimen 

       = banyaknya anggota kelas kontrol 

  
     = varians nilai post test kelas eksperimen 

  
     = varians nilai post test kelas kontrol 

3.7.2.4 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, dan dari nilai N-Gain tersebut akan dilihat efektifitas 
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penggunaan model pembelajaran Learning Cycle 5E dalam pembelajaran IPA. 

selain digunakan untuk melihat peningkatan kemampuan siswa, data N-Gain juga 

memberikan informasi mengenai pencapaian kemampuan siswa. Nilai N-Gain 

ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

N – Gain = 
                          

                
 (Lestari, dkk, 2015: 234-236) 

Tinggi atau rendahnya nilai N-Gain ditentukan berdasarkan kriteria 

berikut. 

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 Learning Cycle 5E akan dibandingkan 

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

pembelajaran konvensional untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran 

Learning Cycle 5E. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian tentang keefektifan model pembelajaran Learning Cycle 

5E terhadap hasil belajar IPA materi perubahan lingkungan pada siswa kelas IV 

SDN 1 Krasak dan SDN 3 Krasak terdiri atas beberapa hal yang akan dikaji. Hal 

yang akan dikaji meliputi: (1) uji normalitas data awal kelas eksperimen dan kelas 

kontrol; (2) uji homogenitas data awal kelas eksperimen dan kelas kontrol; (3) uji 

kesamaan rata-rata data awal kelas eksperimen dan kelas kontrol; (4) uji 

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

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

eksperimen dan kelas kontrol; (7) perhitungan N-Gain data akhir kelas 

eksperimen dibandingkan kelas kontrol; (8) deskripsi proses pembelajaran. 

4.1.1 Uji Normalitas Data Awal Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data populasi skor awal hasil 

belajar IPA materi perubahan lingkungan pada siswa kelas IV SDN 1 Krasak dan 

SDN 3 Krasak berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini menggunakan 

rumus Chi Kuadrad (  ). Hasil uji normalitas kelas eksperimen
9
 dan kelas 

kontrol
10

 disajikan pada tabel berikut. 

 

                                                           
9
 Lampiran 4.2 Uji Normalitas Hasil Pretest Kelas Eksperimen 

10
 Lampiran 4.3 Uji Normalitas Hasil Pretest Kelas Kontrol 



62 
 

 

Tabel 4.1 

Uji Normalitas Data Awal Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Hasil Uji Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Chi Kuadrad hitung 10.322046 8.224192 

Chi Kuadrad tabel 

(signifikansi 5%) 

11.070 11.070 

Keterangan Normal Normal 

 

Selanjutnya harga Chi Kuadrad hitung perlu dibandingkan dengan harga 

Chi Kuadrad tabel. Bila harga Chi Kuadrad hitung lebih kecil dari harga Chi 

Kuadrad tabel, maka distribusi data dinyatakan normal, dan bila harga Chi 

Kuadrad hitung lebih besar dari Chi Kuadrad tabel maka distribusi data 

dinyatakan tidak normal. 

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa Chi Kuadrad hitung skor pretest kelas 

eksperimen yaitu 10.322046 lebih kecil dari Chi Kuadrad tabel yaitu 11.070, 

maka Ho diterima yang berarti data berdistribusi normal. Dan Chi kuadrad hitung 

skor pretest kelas kontrol yaitu 8.22419 lebih kecil dari Chi Kuadrad tabel yaitu 

11.070, maka Ho diterima yang berarti data berdistribusi normal. 

4.1.2 Uji Homogenitas Data Awal Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui terdapat kesamaan varian 

atau tidak pada suatu populasi. Apabila varian yang dimiliki oleh sampel yang 

bersangkutan tidak jauh berbeda, maka data sampel cukup homogen dan dapat 

digeneralisasikan. Hasil uji homogenitas
11

 menggunakan uji F, disajikan dalam 

tabel sebagai berikut. 

 

 

                                                           
11

 Lampiran 4.4 Uji Homogenitas Hasil Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
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Tabel 4.2 

Uji Homogenitas Data Awal Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Hasil Uji Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Varians 196.0513 305.0639 

dk pembilang 34 

dk penyebut 39 

F hitung 1.556041 

F tabel 1.73 

Keterangan Homogen 

 

Harga F-hitung tersebut perlu dibandingkan dengan F-tabel, dengan dk 

pembilang = (n-1) dan dk penyebut = (n-1). Bila harga F-hitung lebih kecil atau 

sama dengan F-tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Ho diterima berarti 

varians homogen (Sugiyono, 2012: 140-141).  

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui F-hitung hasil pretest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sebesar 1.247414, lebih kecil dibandingkan dengan 

F-tabel sebesar 1.73, maka Ho diterima yang berarti data homogen. 

4.1.3 Uji Kesamaan Dua Rata-rata Data Awal Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol 

Uji kesamaan dua rata-rata dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk menguji kesamaan rata-rata dua 

kelas perlakuan maka dapat diuji dengan menggunakan uji t. Uji kesamaan dua 

rata-rata
12

 disajikan dalam tabel berikut. 

 

 

 

 

                                                           
12

 Lampiran 4.5 Uji Kesamaan Dua Rata-Rata Hasil Pretest 
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Tabel 4.3 

Uji Kesamaan Dua Rata-Rata Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Hasil Uji Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Mean 65.5 65.22587 

Simpangan Baku  14.00183 17.46608 

    196.0513 305.0639 

n 40 35 

t hitung 0.013288 

dk 73 

t tabel 2 

 

Harga         dibandingkan dengan harga        dengan dk =    +    – 2. Bila 

harga          lebih kecil dari        maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Berdasarkan tabel 4.3 harga         0.013288 lebih kecil dari        2.000, maka 

Ho diterima yang berarti ada kesamaan rata-rata nilai pretest antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

4.1.4 Uji Normalitas Data Akhir Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data populasi skor akhir hasil 

belajar IPA materi perubahan lingkungan pada siswa kelas IV SDN 1 Krasak dan 

SDN 3 Krasak berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data berpengaruh 

terhadap teknik analisis data yang akan digunakan. Apabila data normal, maka 

peneliti menggunakan statistik parametsris. Uji normalitas menggunakan rumus 

Chi Kuadrad. Hasil uji normalitas data akhir kelas eksperimen
13

 dan kelas 

kontrol
14

 disajikan pada tabel berikut.  
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 Lampiran 4.6 Uji Normalitas Hasil Posttest Kelas Eksperimen 
14

 Lampiran 4.7 Uji Normalitas Hasil Posttest Kelas Kontrol 
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Tabel 4.4 

Uji Normalitas Data Akhir Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Hasil Uji Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Chi Kuadrad hitung 9.293445 2.452277 

Chi Kuadrad tabel 

(signifikansi 5%) 

11.070 11.070 

Keterangan Normal Normal 

 

Selanjutnya harga Chi Kuadrad hitung perlu dibandingkan dengan harga 

Chi Kuadrad tabel. Bila harga Chi Kuadrad hitung lebih kecil dari harga Chi 

Kuadrad tabel, maka distribusi data dinyatakan normal, dan bila harga Chi 

Kuadrad hitung lebih besar dari Chi Kuadrad tabel maka distribusi data 

dinyatakan tidak normal. 

Berdasarkan tabel 4.4 terlihat bahwa Chi Kuadrad hitung skor pretest kelas 

eksperimen yaitu 9.293445 lebih kecil dari Chi Kuadrad tabel yaitu 11.070, maka 

Ho diterima yang berarti data berdistribusi normal. Dan Chi kuadrad hitung skor 

pretest kelas kontrol yaitu 2.452277 lebih kecil dari Chi Kuadrad tabel yaitu 

11.070, maka Ho diterima yang berarti data berdistribusi normal. 

4.1.5 Uji Homogenitas Data Akhir Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui terdapat kesamaan varian 

atau tidak pada suatu populasi. Apabila varian yang dimiliki oleh sampel yang 

bersangkutan tidak jauh berbeda, maka data sampel cukup homogen dan dapat 

digeneralisasikan. Hasil uji homogenitas
15

 menggunakan uji F, disajikan dalam 

tabel sebagai berikut. 
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 Lampiran 4.8 Uji Homogenitas Hasil Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
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Tabel 4.5 

Uji Homogenitas Data Akhir Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Hasil Uji Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Varians 165.7378 250.1462 

dk pembilang 34 

dk penyebut 39 

F hitung 1.509289 

F tabel 1.73 

Keterangan Homogen 

 

Harga F-hitung tersebut perlu dibandingkan dengan F-tabel, dengan dk 

pembilang = (n-1) dan dk penyebut = (n-1). Bila harga F-hitung lebih kecil atau 

sama dengan F-tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Ho diterima berarti 

varians homogen (Sugiyono, 2012: 140-141).  

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui F-hitung hasil pretest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sebesar 1.228531, lebih kecil dibandingkan dengan 

F-tabel sebesar 1.73, maka Ho diterima yang berarti data homogen. 

4.1.6 Pengujian Hipotesis Akhir Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Setelah dilaksanakan uji normalitas dan uji homogenitas, peneliti 

melaksanakan pengujian hipotesis akhir. Karena data berdistribusi normal dan 

memiliki kesamaan varian, peneliti menggunakan rumus Polled Varian. Hasil uji t 

disajikan pada tabel berikut ini.  

Tabel 4.6 

Uji Hipotesis Data Akhir Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Hasil Uji Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Mean 76.175 66.97143 

Simpangan Baku  12.87392 15.81601 

    165.7378 250.1462 

n 40 35 

t hitung 2.776889 

t tabel 1.671 
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Ketentuan yang berlaku dalam uji pihak kanan adalah bila harga t-hitung 

lebih kecil atau sama dengan (≤) harga t-tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

(Sugiyono, 2010: 103). 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa t-hitung sebesar 2.776889 

lebih besar dari t-tabel sebesar 1.671, maka Ha diterima yang berarti hasil belajar 

siswa kelas IV SDN 1 Krasak materi perubahan lingkungan menggunakan model 

pembelajaran Learning Cycle 5E lebih besar dibanding dengan hasil belajas siswa 

kelas IV SDN 3 Krasak yang menggunakan model pembelajaran konvensional. 

4.1.7 Uji N-Gain Hasil Pretest dan Posttest pada Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol 

Uji N-Gain digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPA 

materi perubahan lingkungan siswa kelas IV SDN 1 Krasak dan SDN 3 Krasak 

dengan menggunakan rata-rata hasil pretest dan posttest baik dari kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol. Hasil uji N-Gain
16

 dapat dilihat pada tabel 

berikut ini.  

Tabel 4.7 

Uji N-Gain Skor Pretest dan Postest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Uji N-Gain 

Kelas   skor N-Gain Kategori 

Eksperimen 
Sf 76.175 

0.30942 Sedang 
Si 65.5 

<g> = 
     

      
 Kontrol 

Sf 66.9714 
0.050197 Rendah 

Si 65.2259 

 

 

                                                           
16

 Lampiran 4.10 Perhitungan Skor N-Gain 
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Berdasarkan tabel 4.7, dapat diketahui bahwa peningkatan hasil belajar 

IPA materi perubahan lingkungan pada kelas ekperimen sebesar 0.30942 berada 

pada kategori sedang, dan pada kelas kontrol sebesar 0.050197 pada kategori 

rendah.  

4.1.8 Deskripsi Proses Pembelajaran 

Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen sehingga perlu 

diadakan pengontrolan variabel. Salah satu variabel yang dikontrol adalah 

keterampilan guru, dalam penelitian ini terdapat dua guru yang masing-masing 

mengajar kelas eksperimen dan kelas kontrol. Agar variabel terkontrol, maka 

peneliti memilih guru yang homogen untuk mengajar. Pada kelas eksperimen, 

guru menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 5E dan pada kelas 

kontrol guru menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Pada kelas eksperimen, guru membuka pelajaran dengan salam, 

dilanjutkan doa, presensi dan mengkondisikan siswa untuk siap belajar. Sebelum 

pelaksanaan inti pembelajaran, guru terlebih dahulu melakukan apersepsi dengan 

mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa. Selanjutnya siswa 

dibagi menjadi beberapa kelompok yang tiap kelompoknya beranggotakan 5 

siswa. Setiap kelompok diberi lembar kerja untuk melakukan percobaan. Siswa 

diminta melakukan percobaan sesuai lembar kerja dengan anggota kelompoknya 

dan mengisi hasil percobaan pada lembar kerja. Setelah melakukan percobaan, 

siswa diminta mempresentasikan hasil percobaannya di depan kelas untuk 

ditanggapi teman-temannya. Siswa cenderung aktif dalam menanggapi hasil 

percobaan kelompok yang maju ke depan kelas, siswa menyetujui, menyanggah 
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dan menambah pernyataan yang diutarakan kelompok yang maju. Guru 

membimbing siswa dalam melakukan percobaan dan memberikan umpan balik 

saat siswa mengutarakan hasil percobaannya. Selanjutnya, guru memperlihatkan 

gambar dan melakukan tanya jawab seputar materi sesuai gambar tersebut  yang 

merupakan penerapan dari konsep yang baru dipelajarinya. Siswa bersama guru 

melakukan refleksi pembelajaran dan menyimpulkan pelajaran. Siswa 

mengerjakan soal evaluasi. 

Penerapan model pembelajaran Learning Cycle 5E membantu siswa untuk 

lebih aktif dalam pembelajaran, karena terdapat berbagai macam kegiatan yang 

dilakukan oleh siswa. Mulai dari tanya jawab, melakukan percobaan, berdiskusi, 

hingga menyampaikan pendapat di depan kelas. Guru memberikan apresiasi 

kepada siswa yang aktif dalam kegiatan pembelajaran berupa pujian dan tepuk 

tangan. Yang terakhir, guru menutup pelajaran dengan salam. 

Kegiatan pembelajaran pada kelas kontrol diawali dengan salam, doa, 

presensi dan mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran. 

Dilanjutkan dengan memberikan apersepsi yaitu mengaitkan materi yang akan 

dipelajari dengan pengalaman siswa. Kemudian guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Guru menggunakan media berupa gambar dan memberikan 

penjelasan materi yang dipelajari. Guru meminta siswa mengerjakan lembar kerja 

secara individu yang kemudian dipresentasikan di depan kelas. Guru bersama 

siswa menyimpulkan pembelajaran dan menulis rangkuman, siswa diminta untuk 

menanyakan hal-hal yang belum dipahami namun siswa tidak aktif mengajukan 
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pertanyaan. Di akhir pembelajaran guru menutup pembelajaran dan mengucapkan 

salam. 

Pada pembelajaran di kelas kontrol dengan menggunakan model 

pembelajaran konvensional ini cenderung hanya terpaku pada hasil belajar tanpa 

mementingkan proses belajar. Siswa hanya mendengarkan ceramah guru yang 

merupakan sumber informasi, dan tidak mencari pengetahuannya sendiri melalui 

proses berfikir maupun berdiskusi dengan temannya. Siswa menjadi malas 

memperhatikan penjelasan guru dan tidak berminat pada pembelajaran yang 

sedang berlangsung. Pembelajaran terkesan monoton karena siswa pasif. Pada saat 

mempresentasikan lembar kerja, siswa tidak mau maju ke depan kelas jika tidak 

ditunjuk terlebih dahulu oleh guru. 

 

4.2 PEMBAHASAN 

Pembahasan mengkaji lebih lanjut tentang pemaknaan temuan penelitian 

dan implikasi hasil penelitian. Pemaknaan temuan penelitian meliputi hasil pretest 

dan posttest hasil belajar IPA materi perubahan lingkungan di kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Sedangkan implikasi hasil penelitian meliputi implikasi teoritis, 

praktis, dan pedagogis. 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pemaknaan temuan penelitian meliputi pembahasan hasil pretest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol serta hasil posttest kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 
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4.2.1.1 Hasil Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui pemahaman awal siswa tentang 

materi perubahan perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan, 

maka peneliti melakukan pretest sebelum diberikan perlakuan. Setelah dilakukan 

uji normalitas, diketahui bahwa hasil pretest siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol berdistribusi normal. Perhitungan Chi Kuadrad pada hasil pretest 

menghasilkan Chi Kuadrad hitung sebesar 10.322046 untuk kelas eksperimen dan 

Chi Kuadrad hitung sebesar 8.224192 untuk kelas kontrol, harga Chi Kuadrad 

tersebut lebih kecil dibandingkan dengan Chi Kuadrad tabel yaitu 11.070. Hal ini 

menunjukkan bahwa hasil pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi 

normal.  

Selain melaksanakan uji normalitas, peneliti melaksanakan uji 

homogenitas dengan analisis dua varians. Hasil pretest kelas eksperimen 

mempunyai varians sebesar 196.0513 dan hasil pretest kelas kontrol mempunyai 

varians sebesar 305.0639, kemudian diketahui harga F-hitung sebesar 1.556041 

dan F-tabel sebesar 1.73. Harga F-hitung yang lebih kecil dibandingkan F-tabel 

menunjukkan bahwa hasil pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai 

varians yang sama atau homogen. 

Rata-rata pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol menunjukkan hasil 

yang hampir sama, hasil pretest kelas eksperimen mempunyai rata-rata 65.5 dan 

hasil pretest kelas kontrol mempunyai rata-rata 65.2259. Setelah dilakukan uji 

kesamaan rata-rata, didapatkan t-hitung sebesar 0.013288 lebih kecil 

dibandingkan t-tabel sebesar 2.000 yang berarti terdapat kesamaan rata-rata hasil 
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pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kemampuan awal siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol diasumsikan sama 

atau tidak berbeda secara signifikan.  

Sebelum pemberian perlakuan, antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dilakukan pengontrolan variabel. Variabel yang dikonrol dalam penelitian ini 

yaitu kemampuan belajar, sekolah, jumlah pertemuan, fasilitas sekolah, serta 

materi pembelajaran. Pengontrolan kemampuan belajar didapatkan dari skor 

pretest sebagai syarat adanya kesetaraan subjek-subjek dalam kelompok yang 

akan dijadikan penelitian (Ruseffendi, 1994: 39). Pretest diberikan untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa pada materi perubahan lingkungan fisik dan 

pengaruhnya terhadap daratan sehingga diketahui bahwa kemampuan belajar 

siswa sebelum diberi perlakuan dapat diasumsikan sama. Berdasarkan pretest 

yang dilakukan, hasil rata-rata skor hampir sama antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol.  

Selain mengontrol variabel kemampuan belajar siswa, peneliti juga 

melaksanakan pengontrolan pada variabel-variabel lain di kelas eksperimen dan 

kelas kontrol, karena karakteristik dari penelitian eksperimen adalah adanya 

kontrol terhadap variabel-variabel luar. Yang dimaksud dengan adanya kontrol 

terhadap variabel-variabel luar adalah membuat kondisi untuk penelitian 

sedemikian rupa sehingga variabel-variabel itu pengaruhnya sama untuk semua 

kelompok (Ruseffendi, 1994: 40). Kelas eksperimen berada di kelas IV SDN 1 

Krasak dan kelas kontrol berada di kelas IV SDN 3 Krasak. Jumlah pertemuan 

kelas eksperimen dan kelas kontrol juga harus sama, pembelajaran kedua kelas 
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dilaksanakan sebanyak empat kali pertemuan. Pada saat pembelajaran, masing-

masing kelas memperoleh media yang sama. Materi pembelajaran kedua kelas 

tentang perubahan lingkungan, yang meliputi penyebab perubahan lingkungan 

fisik berupa hujan, angin, cahaya matahari dan gelombang air laut, pengaruhnya 

serta cara mencegahnya. Pengontrolan variabel berfungsi untuk meminimalisasi 

variabel pengganggu yang mungkin masuk selama perlakuan sehingga perbedaan 

hasil belajar IPA materi perubahan lingkungan pada siswa kelas IV SDN 1 Krasak 

dan SDN 3 Krasak diakibatkan dari perlakuan yaitu model pembelajaran Learning 

Cycle 5E bukan dikarenakan variabel pengganggu yang lain. 

4.2.1.2 Hasil Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Rata-rata hasil posttest kelas eksperimen sebesar  76.175, sedangkan pada 

kelas kontrol sebesar 66.97143. Sebelum melakukan uji hipotesis, peneliti terlebih 

dahulu melakukan uji normalitas dan uji homogenitas data. Hasil posttest 

menunjukkan bahwa data skor hasil belajar IPA materi perubahan lingkungan 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal dan memiliki 

varians homogen. Dilanjutkan dengan pengujian hipotesis akhir dengan 

menggunakan uji-t untuk menjawab hipotesis.  Harga t-hitung 2.776889 yang 

lebih besar dibandingkan harga t-tabel 1.671 menunjukkan bahwa rata-rata hasil 

belajar IPA materi perubahan lingkungan kelas eksperimen lebih tinggi 

dibandingkan kelas kontrol. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis alternatif yang 

menyatakan bahwa model pembelajaran Learning Cycle 5E lebih efektif 

dibandingkan model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar IPA materi 

perubahan lingkungan diterima. 
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Keefektifan model pembelajaran Learning Cycle 5E dapat terjadi karena 

beberapa faktor utama, antara lain pemberian apersepsi yang sesuai dengan siswa 

pada tahap engagement oleh guru, ketertarikan dan minat siswa dalam melakukan 

kegiatan percobaan pada tahap exploration, serta penjelasan hasil percobaan 

menggunakan kalimat sendiri disertai diskusi kelas pada tahap explanation. 

Pada tahap engagement, guru mempunyai peran sangat penting untuk 

membantu siswa mengkonstruksi pikirannya terhadap materi yang diajarkan dan 

menghubungkannya dengan permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal tersebut sesuai dengan teori belajar Piaget yang 

menyatakan bahwa siswa kelas IV SD (usia 7-11 tahun) berada pada tahap 

operasional konkret, karakter anak pada tahap ini sudah mulai belajar tentang 

realitas konkrit sehingga mulai berinteraksi dengan lingkungan (Asrori, 2009:49-

54). Model pembelajaran Learning Cycle 5E menghadirkan situasi dan 

permasalahan yang terjadi pada kehidupan sehari-hari siswa ke dalam 

pembelajaran, sehingga dapat membantu siswa membuat kesimpulan dan 

menyelesaian masalah berdasarkan situasi yang dihadirkan. 

Tahap exploration dilakukan siswa secara berkelompok, siswa 

mempelajari materi dengan melaksanakan semua kegiatan dan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada LKK. Sebagian besar kegiatan dalam 

pembelajaran Learning Cycle 5E dilaksanakan oleh siswa, sehingga siswa diberi 

kesempatan lebih banyak untuk membuat pengalamannya sendiri. Akibatnya, 

kemampuan kognitif siswa terhadap hal yang telah dipelajari lebih baik daripada 

siswa yang cenderung mendengarkan dan mencontoh hal-hal yang dilakukan 
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gurunya. Melalui model pembelajaran Learning Cycle 5E, guru dapat melibatkan 

siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Keaktifan dan keterlibatan 

langsung siswa dengan membangun pengetahuan sedikit demi sedikit 

mencerminkan pembelajaran yang bermakna bagi siswa.. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Nurhadi dkk (dalam Baharuddin dan Esa, 2015: 165), bahwa 

dalam proses belajar di kelas, siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, 

menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. 

Pada tahap explanation, siswa berlatih menyampaikan hasil diskusi 

kelompoknya di depan kelas. Guru bertugas mengkonfirmasi jawaban siswa dan 

membenarkan jika jawaban siswa salah, guru juga mengarahkan kegiatan diskusi 

kelas jika terdapat kelompok lain yang ingin menyanggah atau menambahkan 

jawaban. Kegiatan diskusi kelas tersebut dapat mengembangkan suasana belajar 

yang akrab dan positif sesuai dengan persyaratan utama keefektifan pengajaran 

(Trianto, 2010: 20). 

Keefektifan model pembelajaran Learning Cycle 5E juga didukung dengan 

skor n-gain. Kelas eksperimen mendapatkan skor n-gain sebesar 0.30942 berada 

pada kategori sedang, sedangkan kelas kontrol mendapatkan skor n-gain sebesar 

0.050197 pada kategori rendah. Selain didukung dengan skor n-gain, keefektifan 

model pembelajaran Learning Cycle 5E juga didukung dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Dwi Ratna Dewi berjudul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Siklus Belajar (Learning Cycle) 5E terhadap Hasil Belajar IPA 

Siswa Kelas V SDN 26 Pemecutan Denpasar Barat”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa setelah hasil tes dianalisis dengan menggunakan teknik 
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statistic uji-t didapatkan t-hitung sebesar 4.648 lebih besar dibandingkan t-tabel 

sebesar 2.000, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti rata-rata hasil belajar 

IPA siswa yang belajar dengan model siklus belajar (learning cycle) 5E lebih 

besar dari siswa yang belajar dengan pembelajaran konvensional. 

Penelitian lain yang mendukung dari Sibel Acisli (2011) dengan judul 

“Effect of the 5E Learning Model on Students’ academic achievements in 

movement and force issues”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata hasil 

posttest kelas eksperimen yaitu 11.13 lebih besar dibandingkan kelas kontrol yaitu 

9.70, siswa pada kelas eksperimen lebih berhasil pada pencapaian kemampuan 

pemahaman dibandingkan siswa pada kelas kontrol. Setelah dilakukan uji-t 

didapatkan t-hitung sebesar 5.06 lebih besar dibandingkan t-tabel, dengan 

demikian terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen yang 

menggunakan Learning Cycle 5E dibandingkan model tradisional. 

Selama penelitian, diadakan pula observasi terhadap aktivitas guru pada 

kelas eksperimen dengan model pembelajaran Learning Cycle 5E. observasi ini 

dilakukan dengan berpedoman pada lembar pengamatan yang telah disesuaikan 

dengan sintak pembelajaran. Persentase keterlaksanaan model pembelajaran 

Learning Cycle 5E menunjukkan kriteria baik, ini artinya selama penelitian guru 

telah berusaha sebaik-baiknya untuk melaksanakan model pembelajaran Learning 

Cycle 5E. hasil observasi aktivitas guru ditunjukkan pada lampiran 4.1. 

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan model pembelajaran Learning 

Cycle 5E efektif terhadap hasil belajar IPA materi perubahan lingkungan dan 

dapat digunakan sebagai alternatif dalam memilih model pembelajaran. Penerapan 
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model pembelajaran Learning Cycle 5E dapat membantu guru untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa, serta menciptakan pembelajaran yang bermakna 

bagi siswa. 

 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi hasil penelitian adalah keterlibatan hasil penelitian dengan 

manfaat yang diharapkan. Implikasi hasil penelitian meliputi implikasi secara 

teoritis, praktis, dan pedagogis. 

4.2.2.1 Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritis dapat diartikan sebagai keterlibatan hasil penelitian 

dengan teori yang dikaji dalam kajian teori serta keterlibatan hasil pnelitian 

dengan manfaat teoritis yang diharapkan. Model Learning Cycle 5E ini 

mempunyai kelebihan, diantaranya: (1) meningkatkan minat siswa dalam 

pembelajaran, (2) memotivasi siswa, (3) membuat siswa membangun 

pengetahuannya, (4) mempunyai pengaruh terhadap tingkat pemahaman siswa, (5) 

membuat siswa bertanggungjawab dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, 

(6) membuat pembelajaran menjadi menyenangkan bagi siswa, (7) meningkatkan 

prestasi belajar. (Bilgin, dkk, 2013). Sesuai dengan teori tersebut, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa model pembelajaran Learning Cycle 5E efektif diterapkan 

pada pembelajaran IPA materi perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya 

terhadap daratan dan mampu membantu siswa mengembangkan potensi yang 

dimilikinya terhadap materi ajar.  
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Penelitian dari Ahmed O. Qarareh (2012) dengan judul “The Effect of 

Using the Learning Cycle Method in Teaching Science on the Educational 

Achievement of the Sixth Graders” menunjukkan terdapat kenaikan rata-rata pada 

grup eksperimen yang diberi perlakuan model learning cycle dibandingkan grup 

kontrol yang diberi perlakuan model tradisional. Sebelum diberi perlakuan rata-

rata grup eksperimen adalah 7.50 kemudian meningkat menjadi 17.21 setelah 

diberi perlakuan model learning cycle, sedangkan grup kontrol rata-rata semula 

8.30 meningkat menjadi 15.12. ini membuktikan bahwa model learning cycle 

dapat meningkatkan hasil belajar lebih baik daripada model tradisional. 

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, maka hasil penelitian ini juga dapat 

digunakan sebagai sumber referensi serta pendukung teori pada penelitian 

selanjutnya yang akan mengkaji tentang keefektifan model pembelajaran 

Learning Cycle 5E. 

4.2.2.2 Implikasi Praktis 

Implikasi praktis dapat diartikan sebagai keterlibatan hasil penelitian 

terhadap pelaksanaan pembelajaran selanjutnya serta keterlibatan hasil penelitian 

dengan manfaat praktis yang diharapkan. Model pembelajaran Learning Cycle 5E 

efektif digunakan dalam pembelajaran IPA, walaupun demikian tidak menutup 

kemungkinan bahwa model pembelajaran Learning Cycle 5E dapat diterapkan 

pada mata pelajaran lain. 

Keefektifan model pembelajaran Learning Cycle 5E membuat guru lebih 

memahami kondisi kelas dengan mengaitkan materi pada pengalaman siswa, guru 

berperan sebagai fasilitator, membangkitkan minat siswa dalam mengikuti 
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pembelajaran serta mengetahui model pembelajaran inovatif untuk meningkatkan 

hasil belajar IPA. Selain itu, model pembelajaran Learning Cycle 5E dapat 

meningkatkan motivasi siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran, 

meningkatkan sikap ilmiah siswa dengan menerapkan pembelajaran dalam 

kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan konsep dengan kalimat sendiri dan 

menerapkannya pada konsep yang baru. Hasil belajar yang diperoleh siswa juga 

lebih optimal karena materi pembelajaran lebih mudah diserap oleh siswa sebab 

diperoleh dari penemuannya sendiri bukan dengan cara menghafal. 

4.2.2.3 Implikasi Pedagogis 

Implikasi pedagogis dapat diartikan sebagai keterlibatan hasil penelitian 

dengan gambaran umum keefektifan model pembelajaran Learning Cycle 5E pada 

pembelajaran IPA materi perubahan lingkungan. Walaupun pada pelaksanaan 

penelitian telah dilakukan pengontrolan variabel, namun keefektifan model 

pembelajaran Learning Cycle 5E dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal 

maupun eksternal. Wasiiman 2007 (dalam Susanto, 2013:12-13) menyatakan 

bahwa faktor internal ini meliputi: kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi 

belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. 

Secara umum siswa kelas IV SDN 1 Krasak dan SDN 3 Krasak memiliki 

kesehatan yang baik, tidak cacat tubuh dan siap menerima pelajaran. Perbedaan 

minat dan perhatian, motivasi, ketekunan, sikap serta kebiasaan belajar sedikit 

mempengaruhi hasil belajar IPA. sedangkan faktor eksternal meliputi faktor 

keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kegiatan pembelajaran di kelas eksperimen 

dan kelas kontrol hanya dibedakan pada penerapan model pembelajaran saja, 
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sementara materi, media, kemampuan guru, dan jumlah pertemuan dikontrol atau 

disamakan. Faktor lain seperti faktor keluarga dan masyarakat mempengaruhi 

tingkat kematangan siswa dalam berpikir. Secara umum model pembelajaran 

Learning Cycle 5E efektif digunakan pada pembelajaran IPA materi perubahan 

lingkungan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa model pembelajaran Learning Cycle 5E efektif digunakan pada 

pembelajaran IPA materi perubahan lingkungan pada siswa kelas IV SDN Gugus 

Kartini. Keefektifan model pembelajaran Learning Cycle 5E didasarkan pada 

pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-t dan diperoleh t-hitung sebesar 

2.776889 lebih besar dibandingkan t-tabel 1.671 menunjukkan bahwa rata-rata 

hasil belajar IPA materi perubahan lingkungan kelas eksperimen lebih tinggi 

dibanding kelas kontrol. Hal tersebut juga didukung dengan hasil perhitungan N-

gain, skor N-gain kelas eksperimen sebesar 0.30942 yang berada pada kategori 

sedang sedangkan kelas kontrol sebesar 0.050197 pada kategori rendah, sehingga 

dapat dikatakan bahwa model pembelajaran Learning Cycle 5E lebih efektif 

terhadap hasil belajar IPA siswa materi perubahan lingkungan dibandingkan 

dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan simpulan tersebut, maka terdapat saran dari peneliti yaitu 

hendaknya guru menggunakan Learning Cycle 5E sebagai alternatif model 

pembelajaran IPA materi perubahan lingkungan. Melalui 5 tahap dalam model ini, 

siswa dapat memperoleh pengalaman sendiri, sehingga mereka lebih mudah untuk  
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memahami konsep, dan akhirnya mampu memecahkan masalah. Pada saat akan 

menerapkan model Learning Cycle 5E sebaiknya pembelajaran dipersiapkan 

dengan baik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara maksimal. Persiapan 

tersebut diantaranya pemberian arahan guru sebelum siswa melakukan percobaan 

agar pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan tahap 

exploration, guru perlu memperhatikan pengelolaan waktu sehingga pembelajaran 

dengan Learning Cycle 5E dapat terlaksana dengan lancar. 
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Lampiran 3.1 

 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

 

No Variabel Indikator Sumber 

Data 

Alat Pengumpul 

Data 

1 Model 

pembelajaran 

Learning Cycle 5E 

1. Membangkitkan minat dan 

keingintahuan siswa. 

(engagement) 

2. Mengajukan pertanyaan 

tentang proses faktual 

dalam kehidupan sehari-

hari. (engagement) 

3. Mengaitkan topik yang 

dibahas dengan 

pengalaman siswa. 

(engagement) 

4. Membimbing siswa untuk 

berkelompok dan berperan 

aktif dalam diskusi. 

(exploration) 

5. Mendorong siswa untuk 

menjelaskan konsep 

dengan kalimat sendiri. 

(explanation) 

6. Memberikan umpan balik 

positif dan penguatan 

tentang hasil temuan 

siswa. (explanation) 

7. Mengarahkan siswa untuk 

mengaplikasikan konsep 

Guru Lembar 

observasi 

aktivitas guru 
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yang telah dipelajari 

dalam situasi yang baru. 

(elaboration) 

8. Memberikan evaluasi. 

(evaluation) 

2 Hasil Belajar Kognitif 

Diantaranya yaitu: 

1. Mendeskripsikan berbagai 

penyebab perubahan 

lingkungan fisik (angin, 

hujan, cahaya matahari, 

dan gelombang air laut) 

2. Menjelaskan pengaruh 

perubahan lingkungan 

fisik terhadap daratan 

(erosi, abrasi, banjir, dan 

longsor) 

3. Mendeskripsikan cara 

pencegahan kerusakan 

lingkungan (erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor) 

Siswa Tes tertulis 

berbentuk 

pilihan ganda, 

isian singkat, dan 

uraian 
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Lampiran 3.2 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU KELAS EKSPERIMEN 

 

Satuan pendidikan : SDN 01 Krasak 

Kelas/Semester : IV/2 

Materi   : Perubahan lingkungan fisik 

Petunjuk  : 

a. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

b. Lakukan penilaian dengan mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan! 

c. Berilah tanda cek (√) pada kolom skala penilaian sesuai dengan indikator 

pengamatan! 

d. Skala penilaian untuk masing-masing descriptor adalah sebagai berikut: 

Jika deskriptor 1 nampak maka beri tanda cek (√) pada skala penilaian 1 

Jika deskriptor 2 nampak maka beri tanda cek (√) pada skala penilaian 2 

Jika deskriptor 3 nampak maka beri tanda cek (√) pada skala penilaian 3 

Jika deskriptor 4 nampak maka beri tanda cek (√) pada skala penilaian 4 

No Indikator Deskriptor Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1 Membangkitkan minat 

dan keingintahuan siswa. 

(engagement) 

1. Mengkondisikan kelas dengan 

baik 

2. Mempersiapkan alat dan 

media belajar 

3. Memberikan motivasi kepada 

siswa 

4. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

    

2 Mengajukan pertanyaan 

tentang proses faktual 

1. Menggunakan kalimat yang 

jelas 
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dalam kehidupan sehari-

hari. (engagement) 

2. Tepat sasaran 

3. Menggunakan variasi 

pertanyaan 

4. Mengandung unsur proses 

factual dalam kehidupan 

sehari-hari  

3 Mengaitkan topik yang 

dibahas dengan 

pengalaman siswa. 

(engagement) 

1. Menggunakan komunikasi 

yang menarik 

2. Mengaitkan dengan 

pengalaman siswa 

3. Kreatif dalam mencari 

hubungan antara topik dan 

pengalaman siswa 

4. Menyebutkan topik yang akan 

dibahas 

    

4 Membimbing siswa untuk 

berkelompok dan berperan 

aktif dalam diskusi. 

(exploration) 

1. Selalu memberikan motivasi 

2. Membimbing diskusi seluruh 

kelompok 

3. Membantu kesulitan siswa 

4. Membimbing siswa 

menyimpulkan hasil diskusi 

menggunakan Bahasa yang 

jelas 

    

5 Mendorong siswa untuk 

menjelaskan konsep 

dengan kalimat sendiri. 

(explanation) 

1. Membimbing siswa dengan 

contoh-contoh 

2. Memotivasi seluruh siswa 

untuk aktif 

3. Meminta siswa menjelaskan 

dasar 

4. Mendorong siswa menanggapi 
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penjelasan yang disampaikan 

6 Memberikan umpan balik 

positif dan penguatan 

tentang hasil temuan 

siswa. (explanation) 

1. Memberi tanggapan tentang 

penjelasan siswa 

2. Penjelasan mudah dipahami 

siswa 

3. Membenarkan persepsi siswa 

yang kurang tepat 

4. Melibatkan siswa dalam 

menjelaskan materi 

    

7 Mengarahkan siswa untuk 

mengaplikasikan konsep 

yang telah dipelajari 

dalam situasi yang baru. 

(elaboration) 

1. Memberikan soal yang 

berkaitan dengan situasi baru 

2. Memberikan contoh yang 

membantu siswa menemukan 

jawaban 

3. Memberi kesempatan siswa 

bertanya 

4. Membimbing siswa 

melakukan pengamatan dan 

penyimpulan 

    

8 Memberikan evaluasi. 

(evaluation) 

1. Membagikan soal evaluasi 

2. Memberikan petunjuk 

pengerjaaan 

3. Memberikan ketentuan batas 

waktu pengerjaan 

4. Soal menggunakan kalimat 

yang mudah dipahami oleh 

siswa 

    

Jumlah Skor  
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Kriteria penilaian: 

Kriteria Skor Kategori Nilai 

26,5 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik A 

20 ≤ skor < 26,5 Baik B 

13,5 ≤ skor < 20 Cukup C 

8 ≤ skor < 13,5 Kurang D 
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Lampiran 3.3 

 

SILABUS KELAS EKSPERIMEN 

 

Nama Sekolah  : SDN 01 Krasak 

Kelas/Semester  : IV/2 

Mata Pelajaran  : IPA 

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

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Pembelajaran 

Penilaian 

Waktu 

Sumber 

Belajar, alat, 

dan media 
Teknik 

Bentuk 

Instrumen 

10.1 

Mendeskripsikan 

berbagai 

penyebab 

perubahan 

lingkungan fisik 

(angin, hujan, 

cahaya matahari, 

Penyebab 

perubahan 

lingkungan 

fisik 

Kegiatan inti 

pembelajaran ini 

menggunakan model 

pembelajaran 

Learning Cycle 5E. 

1. Tahap Engagement 

Guru 

memunculkan 

10.1.1 Mendeskripsikan hujan 

sebagai penyebab 

perubahan lingkungan 

fisik 

10.1.2 Mendeskripsikan angin 

sebagai penyebab 

perubahan lingkungan 

fisik 

Tes LKK dan 

Evaluasi 

8x35 

menit 

 

 

 

 

 

 

Sumber 

Belajar: 

Sulistyanto, 

Heri dan Edy 

Wiyono. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam untuk 



94 
 

 

dan gelombang 

air laut) 

suatu permasalahan 

dalam kehidupan 

sehari-hari yang 

terkait dengan 

materi 

pembelajaran untuk 

menarik minat dan 

rasa ingin tahu 

siswa. 

2. Tahap Exploration 

guru membagi 

siswa menjadi 

kelompok kecil 4-5 

orang; siswa 

berdiskusi dalam 

kelompok untuk 

menemukan 

konsep dengan 

melakukan 

10.1.3 Mendeskripsikan 

cahaya matahari 

sebagai penyebab 

perubahan lingkungan 

fisik 

10.1.4 Mendeskripsikan 

gelombang air laut 

sebagai penyebab 

perubahan lingkungan 

fisik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD/MI Kelas 

IV. Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

 

Wahyono, 

Budi dan 

Setyo 

Nurachmanda

ni. 2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam untuk 

SD dan MI 

Kelas IV. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

10.2 

Menjelaskan 

pengaruh 

perubahan 

lingkungan fisik 

terhadap daratan 

(erosi, abrasi, 

banjir, dan 

Pengaruh 

perubahan 

lingkungan 

fisik 

10.2.1 Menjelaskan pengaruh 

hujan terhadap 

perubahan lingkungan 

fisik di daratan 

10.2.2 Menjelaskan pengaruh 

angin terhadap 

perubahan lingkungan 

fisik di daratan 

Tes LKK dan 

Evaluasi 
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longsor) percobaan sesuai 

lembar kerja siswa, 

guru membimbing 

siswa yang 

mengalami 

kesulitan. 

3. Tahap Explanation 

Siswa menjelaskan 

tentang hasil 

temuan mereka 

pada tahap 

exploration dengan 

bahasa mereka 

sendiri di depan 

kelas, guru 

memberikan 

umpan balik positif 

dan penguatan 

tentang hasil 

10.2.3 Menjelaskan pengaruh 

cahaya matahari 

terhadap perubahan 

lingkungan fisik di 

daratan 

10.2.4 Menjelaskan pengaruh 

gelombang air laut 

terhadap perubahan 

lingkungan fisik di 

daratan 

 

 

 

 

 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

 

 

 

 

Alat dan 

Media: 

Alat-alat 

percobaan 

pengaruh air, 

angin, cahaya 

matahari, dan 

gelombang air 

laut terhadap 

daratan. 

 

10.3 

Mendeskripsikan 

cara pencegahan 

kerusakan 

lingkungan 

(erosi, abrasi, 

banjir, dan 

longsor) 

Cara 

mencegah 

kerusakan 

lingkungan 

10.3.1 Menganalisis cara 

pencegahan kerusakan 

lingkungan dari hujan 

10.3.2 Menganalisis cara 

pencegahan kerusakan 

lingkungan dari angina 

10.3.3 Menganalisis cara 

pencegahan kerusakan 

lingkungan dari cahaya 

Tes LKK dan 

Evaluasi 
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temuan siswa. 

4. Tahap Elaboration 

Guru memberikan 

soal yang berkaitan 

dengan situasi yang 

baru, guru 

membantu siswa 

untuk menemukan 

jawaban. 

5. Tahap Evaluation 

Guru memberikan 

soal evaluasi, siswa 

mengerjakan soal 

evaluasi secara 

individu. 

 

matahari 

10.3.4 Menganalisis cara 

pencegahan kerusakan 

lingkungan dari 

gelombang air laut 

 

 

 



97 
 

 

SILABUS KELAS KONTROL 

 

Nama Sekolah  : SDN 03 Krasak 

Kelas/Semester  : IV/2 

Mata Pelajaran  : IPA 

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

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Pembelajaran 

Penilaian 

Waktu 

Sumber 

Belajar, alat, 

dan media 
Teknik 

Bentuk 

Instrumen 

10.1 

Mendeskripsikan 

berbagai 

penyebab 

perubahan 

lingkungan fisik 

(angin, hujan, 

cahaya matahari, 

dan gelombang 

air laut) 

Penyebab 

perubahan 

lingkunga

n fisik 

Kegiatan inti pada 

pembelajaran ini 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

konvensional 

dengan langkah 

kegiatan: 

1. Menyampaikan 

tujuan 

10.1.1 Mendeskripsikan hujan 

sebagai penyebab 

perubahan lingkungan fisik 

10.1.2 Mendeskripsikan angin 

sebagai penyebab 

perubahan lingkungan fisik 

10.1.3 Mendeskripsikan cahaya 

matahari sebagai penyebab 

perubahan lingkungan fisik 

10.1.4 Mendeskripsikan 

Tes LKS dan 

Evaluasi 

8x35 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber 

Belajar: 

Sulistyanto, 

Heri dan Edy 

Wiyono. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam untuk 

SD/MI Kelas 

IV. Jakarta: 
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Guru 

menyampaikan 

semua tujuan 

pembelajaran 

yang ingin 

dicapai pada 

pelajaran 

tersebut. 

2. Menyajikan 

informasi 

Guru 

menyajikan 

informasi 

kepada siswa 

secara tahap 

demi tahap 

dengan metode 

ceramah. 

3. Mengecek 

gelombang air laut sebagai 

penyebab perubahan 

lingkungan fisik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

 

Wahyono, 

Budi dan 

Setyo 

Nurachmanda

ni. 2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam untuk 

SD dan MI 

Kelas IV. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

10.2 

Menjelaskan 

pengaruh 

perubahan 

lingkungan fisik 

terhadap daratan 

(erosi, abrasi, 

banjir, dan 

longsor) 

Pengaruh 

perubahan 

lingkunga

n fisik 

10.2.1 Menjelaskan pengaruh 

hujan terhadap perubahan 

lingkungan fisik di daratan 

10.2.2 Menjelaskan pengaruh 

angin terhadap perubahan 

lingkungan fisik di daratan 

10.2.3 Menjelaskan pengaruh 

cahaya matahari terhadap 

perubahan lingkungan fisik 

di daratan 

10.2.4 Menjelaskan pengaruh 

gelombang air laut terhadap 

perubahan lingkungan fisik 

di daratan 

Tes LKS dan 

Evaluasi 

10.3 

Mendeskripsikan 

Cara 

mencegah 

10.3.1 Menganalisis cara 

pencegahan kerusakan 

Tes LKS dan 

Evaluasi 
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cara pencegahan 

kerusakan 

lingkungan 

(erosi, abrasi, 

banjir, dan 

longsor) 

kerusakan 

lingkunga

n 

pemahaman 

dan 

memberikan 

umpan balik 

Guru 

mengecek 

keberhasilan 

siswa dan 

memberikan 

umpan balik 

4. Memberikan 

kesempatan 

latihan lanjutan 

Guru 

memberikan 

tugas tambahan 

untuk 

dikerjakan di 

rumah 

lingkungan dari hujan 

10.3.2 Menganalisis cara 

pencegahan kerusakan 

lingkungan dari angina 

10.3.3 Menganalisis cara 

pencegahan kerusakan 

lingkungan dari cahaya 

matahari 

10.3.4 Menganalisis cara 

pencegahan kerusakan 

lingkungan dari gelombang 

air laut 

Nasional. 

 

 

Alat dan 

Media: 

Gambar, 

papan tulis. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

   

  Satuan Pendidikan : SDN 01 Krasak 

  Mata Pelajaran  : IPA 

  Kelas/Semester  : IV (empat) / 2 

  Alokasi Waktu  : 8x35 menit (4 pertemuan) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap 

daratan. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

10.1Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik 

(angin, hujan, cahaya matahari, dan gelombang air laut) 

10.2Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

(erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

10.3Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, 

abrasi, banjir, dan longsor) 

 

C. INDIKATOR 

Pertemuan I: 

10.1.1 Mendeskripsikan hujan sebagai penyebab perubahan lingkungan 

           fisik 

10.2.1 Menjelaskan pengaruh hujan terhadap daratan 

10.3.1 Menganalisis cara pencegahan kerusakan lingkungan yang 

           disebabkan oleh hujan 

Pertemuan II: 

10.1.2 Mendeskripsikan angin sebagai penyebab perubahan lingkungan 

           fisik 

10.2.2 Menjelaskan pengaruh angin terhadap daratan 
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10.3.2 Menganalisis cara pencegahan kerusakan lingkungan yang 

           disebabkan oleh angin 

Pertemuan III: 

10.1.3 Mendeskripsikan cahaya matahari sebagai penyebab perubahan 

           lingkungan fisik 

10.2.3 Menjelaskan pengaruh cahaya matahari terhadap daratan 

10.3.3 Menganalisis cara pencegahan kerusakan lingkungan yang 

           disebabkan oleh cahaya matahari 

Pertemuan IV: 

10.1.4 Mendeskripsikan gelombang air laut sebagai penyebab perubahan 

lingkungan fisik 

10.2.4 Menjelaskan pengaruh gelombang air laut terhadap daratan 

10.3.4 Menganalisis cara pencegahan kerusakan lingkungan yang 

           disebabkan oleh gelombang air laut 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan I: 

1. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat mendeskripsikan hujan sebagai 

penyebab perubahan lingkungan fisik dengan benar. 

2. Melalui percobaan perubahan daratan akibat hujan, siswa dapat 

menjelaskan pengaruh hujan terhadap daratan dengan tepat. 

3. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis cara pencegahan 

kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh hujan dengan tepat. 

Pertemuan II: 

1. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat mendeskripsikan angin sebagai 

penyebab perubahan lingkungan fisik dengan benar. 

2. Melalui percobaan perubahan daratan akibat angin, siswa dapat 

menjelaskan pengaruh angin terhadap daratan dengan tepat. 

3. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis cara pencegahan 

kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh angin dengan tepat. 
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Pertemuan III: 

1. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat mendeskripsikan cahaya 

matahari sebagai penyebab perubahan lingkungan fisik dengan benar. 

2. Melalui percobaan perubahan daratan akibat cahaya matahari, siswa 

dapat menjelaskan pengaruh cahaya matahari terhadap daratan dengan 

tepat. 

3. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis cara pencegahan 

kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh cahaya matahari dengan 

tepat. 

Pertemuan IV: 

1. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat mendeskripsikan gelombang air 

laut sebagai penyebab perubahan lingkungan fisik dengan benar. 

2. Melalui percobaan perubahan daratan akibat gelombang air laut, siswa 

dapat menjelaskan pengaruh cahaya matahari terhadap daratan dengan 

tepat. 

3. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis cara pencegahan 

kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh gelombang air laut 

dengan tepat. 

Karakter yang diharapkan: 

Religius, Disiplin, Tanggung jawab, Kerja sama, Toleransi, Percaya diri, 

Keberanian  

 

E. MATERI POKOK 

Perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 

 

F. ALOKASI WAKTU 

4 pertemuan = 8x35 menit 

 

G. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

Model: Learning Cycle 5E 

Metode: Diskusi, Tanya jawab, Penugasan, Ceramah 
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H. LANGKAH PEMBELAJARAN 

Pertemuan I: 

Kegiatan Langkah Kegiatan Karakter yang 

diharapkan 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Awal 

1. Pra Kegiatan: 

a. Guru mengucapkan salam 

b. Guru menunjuk salah satu siswa 

untuk memimpin doa 

c. Guru melakukan presensi 

d. Guru mengkondisikan kelas 

2. Kegiatan Awal (Engagement): 

a. Apersepsi: Guru memberi 

pertanyaan yang menarik minat 

dan keingintahuan siswa. 

“Siapa yang pernah main hujan-

hujanan? Tahu tidak apa 

pengaruh hujan untuk bumi kita? 

Ada yang rumahnya pernah 

kebanjiran?” 

b. Guru memotivasi siswa dengan 

bernyanyi “tik tik bunyi hujan” 

c. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

Religius 

Disiplin 

15 menit 

Kegiatan Inti 1. Exploration 

a. Siswa berkelompok yang terdiri 

dari 4-5 siswa untuk 

mengerjakan lembar kerja 

kelompok (eksplorasi) 

b. Setiap kelompok diberi lembar 

kerja serta alat percobaan 

Kerja sama 

Tanggung 

jawab 

Toleransi 

Percaya Diri 

Keberanian 

40 menit 
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(eksplorasi) 

c. Setiap kelompok melakukan 

percobaan sesuai lembar kerja 

dengan bimbingan guru 

(eksplorasi) 

d. Siswa berdiskusi untuk mencatat 

hasil percobaan mereka 

(eksplorasi) 

2. Explanation  

a. Siswa mengemukakan hasil 

temuan dari percobaan mereka di 

depan kelas dengan Bahasa 

sendiri (elaborasi) 

b. Siswa dari kelompok lain 

menanggapi dan bertanya 

(elaborasi) 

c. Siswa memperhatikan umpan 

balik yang diberikan guru 

terhadap hasil temuan mereka 

(konfirmasi) 

3. Elaboration 

a. Siswa diberikan pertanyaan 

tentang penerapan konsep yang 

baru dipelajari (eksplorasi) 

“apakah banjir itu disebabkan 

oleh faktor hujan saja? Adakah 

penyebab yang lain? Jika ada, 

apakah penyebab itu dan 

bagaimana cara mencegahnya?” 

b. Siswa mendiskusikan pertanyaan 

yang diberikan guru dengan 
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kelompoknya (eksplorasi)  

c. Siswa mendengarkan guru 

memberikan penjelasan 

(konfirmasi) 

Penutup 1. Evaluation 

a. Guru melakukan refleksi dan 

membimbing siswa 

menyimpulkan pembelajaran 

hari ini. (konfirmasi) 

b. Guru memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya materi yang 

kurang jelas dan meminta siswa 

lain untuk menanggapi 

pertanyaan tersebut. (konfirmasi) 

c. Guru meluruskan jawaban dan 

memberi penghargaan pada 

siswa. (konfirmasi) 

d. Guru memberikan soal evaluasi. 

2. Guru memberikan tindak lanjut. 

3. Guru menutup pelajaran. 

Keberanian 

Percaya Diri 

15 menit 

 Pertemuan II: 

Kegiatan Langkah Kegiatan Karakter yang 

diharapkan 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Awal 

1. Pra Kegiatan: 

a. Guru mengucapkan salam 

b. Guru menunjuk salah satu siswa 

untuk memimpin doa 

c. Guru melakukan presensi 

d. Guru mengkondisikan kelas 

2. Kegiatan Awal (Engagement): 

Religius 

Disiplin 

15 menit 
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a. Apersepsi: Guru memberi 

pertanyaan yang menarik minat 

dan keingintahuan siswa 

“Apakah kalian pernah berteduh 

di bawah pohon? Apa yang 

kalian rasakan? Apa yang terjadi 

jika angin yang berhembus 

sangat kencang?” 

b. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

Kegiatan Inti 1. Exploration 

a. Siswa berkelompok yang terdiri 

dari 4-5 siswa untuk melakukan 

percobaan (eksplorasi) 

b. Setiap kelompok diberi lembar 

kerja serta alat percobaan 

(eksplorasi) 

c. Setiap kelompok melakukan 

percobaan sesuai lembar kerja 

dengan bimbingan guru 

(eksplorasi) 

d. Siswa berdiskusi untuk mencatat 

hasil percobaan mereka 

(eksplorasi) 

2. Explanation  

a. Siswa mengemukakan hasil 

temuan dari percobaan mereka di 

depan kelas dengan Bahasa 

sendiri (elaborasi) 

b. Siswa dari kelompok lain 

menanggapi dan bertanya 

Kerja sama 

Tanggung 

jawab 

Toleransi 

Percaya Diri 

Keberanian 

40 menit 
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(elaborasi) 

c. Siswa memperhatikan umpan 

balik yang diberikan guru 

terhadap hasil temuan mereka 

(konfirmasi) 

3. Elaboration  

a. Siswa diberi pertanyaan tentang 

penerapan konsep yang baru 

dipelajari (eksplorasi) 

b. Siswa mendiskusikan pertanyaan 

yang diberikan guru dengan 

kelompoknya (eksplorasi)  

c. Siswa mendengarkan guru 

memberikan penjelasan 

(konfirmasi) 

Penutup 1. Evaluation  

a. Guru melakukan refleksi dan 

membimbing siswa 

menyimpulkan pembelajaran 

hari ini. (konfirmasi) 

b. Guru memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya materi yang 

kurang jelas dan meminta siswa 

lain untuk menanggapi 

pertanyaan tersebut. (konfirmasi) 

c. Guru meluruskan jawaban dan 

memberi penghargaan pada 

siswa. (konfirmasi) 

d. Guru memberikan soal evaluasi.  

2. Guru memberikan tindak lanjut. 

3. Guru menutup pelajaran. 

Keberanian 

Percaya Diri 

15 menit 
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Pertemuan III: 

Kegiatan Langkah Kegiatan Karakter yang 

diharapkan 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Awal 

1. Pra Kegiatan: 

a. Guru mengucapkan salam 

b. Guru menunjuk salah satu siswa 

untuk memimpin doa 

c. Guru melakukan presensi 

d. Guru mengkondisikan kelas 

2. Kegiatan Awal (Engagement): 

a. Apersepsi: Guru memberi 

pertanyaan yang menarik minat 

dan keingintahuan siswa. 

“Pernahkah kalian bermain di 

luar rumah pada siang hari? Apa 

yang kalian rasakan? Bagaimana 

jika kulit kalian terkena panas 

yang terus menerus?” 

b. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

Religius 

Disiplin 

15 menit 

Kegiatan Inti 1. Exploration  

a. Siswa berkelompok yang terdiri 

dari 4-5 siswa untuk melakukan 

percobaan (eksplorasi) 

b. Setiap kelompok diberi lembar 

kerja serta alat percobaan 

(eksplorasi) 

c. Setiap kelompok melakukan 

percobaan sesuai lembar kerja 

dengan bimbingan guru 

Kerja sama 

Tanggung 

jawab 

Toleransi 

Percaya Diri 

Keberanian 

40 menit 
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(eksplorasi) 

d. Siswa berdiskusi untuk mencatat 

hasil percobaan mereka 

(eksplorasi) 

2. Explanation  

a. Siswa mengemukakan hasil 

temuan dari percobaan mereka di 

depan kelas dengan Bahasa 

sendiri (elaborasi) 

b. Siswa dari kelompok lain 

menanggapi dan bertanya 

(elaborasi) 

c. Siswa memperhatikan umpan 

balik yang diberikan guru 

terhadap hasil temuan mereka 

(konfirmasi) 

3. Elaboration  

a. Siswa diberi pertanyaan tentang 

penerapan konsep yang baru 

dipelajari (eksplorasi) 

b. Siswa mendiskusikan pertanyaan 

yang diberikan guru dengan 

kelompoknya (eksplorasi)  

c. Siswa mendengarkan guru 

memberikan penjelasan 

(konfirmasi) 

Penutup 1. Evaluation  

a. Guru melakukan refleksi dan 

membimbing siswa 

menyimpulkan pembelajaran 

hari ini. (konfirmasi) 

Keberanian 

Percaya Diri 

15 menit 
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b. Guru memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya materi yang 

kurang jelas dan meminta siswa 

lain untuk menanggapi 

pertanyaan tersebut. (konfirmasi) 

c. Guru meluruskan jawaban dan 

memberi penghargaan pada 

siswa. (konfirmasi) 

d. Guru memberikan soal evaluasi.  

2. Guru memberikan tindak lanjut. 

3. Guru menutup pelajaran. 

 

Pertemuan IV: 

Kegiatan Langkah Kegiatan Karakter yang 

diharapkan 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Awal 

1. Pra Kegiatan: 

a. Guru mengucapkan salam 

b. Guru menunjuk salah satu siswa 

untuk memimpin doa 

c. Guru melakukan presensi 

d. Guru mengkondisikan kelas 

2. Kegiatan Awal (Engagement) : 

a. Apersepsi: Guru memberi 

pertanyaan yang menarik minat 

dan keingintahuan siswa. 

“Pernahkah kalian pergi ke 

pantai? Apa saja yang kalian 

lihat di laut? Apakah terdapat 

ombak? Apa yang terjadi jika 

pantai terkena ombak?” 

Religius 

Disiplin 

15 menit 
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b. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

Kegiatan Inti 1. Exploration  

a. Siswa berkelompok yang terdiri 

dari 4-5 siswa (eksplorasi) 

b. Setiap kelompok diberi lembar 

kerja serta alat percobaan 

(eksplorasi) 

c. Setiap kelompok melakukan 

percobaan sesuai lembar kerja 

dengan bimbingan guru 

(eksplorasi) 

d. Siswa berdiskusi untuk mencatat 

hasil percobaan mereka 

(eksplorasi) 

2. Explanation  

a. Siswa mengemukakan hasil 

temuan dari percobaan mereka di 

depan kelas dengan Bahasa 

sendiri (elaborasi) 

b. Siswa dari kelompok lain 

menanggapi dan bertanya 

(elaborasi) 

c. Siswa memperhatikan umpan 

balik yang diberikan guru 

terhadap hasil temuan mereka 

(konfirmasi) 

3. Elaboration  

a. Siswa diberi pertanyaan tentang 

penerapan konsep yang baru 

dipelajari (eksplorasi) 

Kerja sama 

Tanggung 

jawab 

Toleransi 

Percaya Diri 

Keberanian 

40 menit 
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b. Siswa mendiskusikan pertanyaan 

yang diberikan guru dengan 

kelompoknya (eksplorasi) 

c. Siswa mendengarkan guru 

memberikan penjelasan 

(konfirmasi) 

Penutup 1. Evaluation 

a. Guru melakukan refleksi dan 

membimbing siswa 

menyimpulkan pembelajaran 

hari ini. (konfirmasi) 

b. Guru memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya materi yang 

kurang jelas dan meminta siswa 

lain untuk menanggapi 

pertanyaan tersebut. (konfirmasi) 

c. Guru meluruskan jawaban dan 

memberi penghargaan pada 

siswa. (konfirmasi) 

d. Guru memberikan soal evaluasi. 

2. Guru memberikan tindak lanjut. 

3. Guru menutup pelajaran. 

Keberanian 

Percaya Diri 

15 menit 

 

I. PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian  

a) Tes 

b) Non tes 

2. Jenis penilaian 

a) Tertulis 

b) Sikap 

c) Keterampilan  
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3. Bentuk Penilaian 

Uraian  

4. Instrumen Penilaian 

a) Lembar kerja kelompok 

b) Soal evaluasi 

J. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Sumber Belajar 

Sulistyanto, Heri dan Edy Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 

untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

Wahyono, Budi dan Setyo Nurachmandani. 2008. Ilmu Pengetahuan 

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

Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Media Pembelajaran 

a. Alat percobaan perubahan daratan akibat hujan 

b. Alat percobaan perubahan daratan akibat angin 

c. Alat percobaan perubahan daratan akibat cahaya matahari 

d. Alat percobaan perubahan daratan akibat gelombang air laut 

 

        Jepara,         Mei 2016 

Mengetahui, 

Guru Kelas         Kepala Sekolah 

 

 

 

Nurul H., S.Pd.SD.       Suharna, S.Pd.SD. 

NIP. 198706012010011004      NIP. 195906031982011004 
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LAMPIRAN 1 

MATERI AJAR 

 

Perubahan Lingkungan Fisik dan Pengaruhnya Terhadap Daratan 

 

A. Hujan 

 Hujan sangat dinantikan oleh manusia, terutama para petani untuk 

mengairi sawah atau lahan pertaniannya. Bagaimana kalau hujan terjadi 

terus-menerus sepanjang waktu? 

Banjir sering terjadi di mana-mana akibat hujan. Di perkotaan, 

banjir dapat disebabkan oleh air hujan yang tidak tertampung lagi di 

sungai-sungai untuk dialirkan ke laut. Banjir di suatu kota dapat saja 

terjadi akibat banjir kiriman dari kota lain yang mengalami hujan deras. 

Debit air sungai meningkat dan air sungai dapat meluap di daerah yang 

sungainya sudah dangkal. Di daerah pegunungan yang gundul kadang-

kadang terjadi bencana banjir akibat hujan yang deras di puncak gunung. 

Di gunung yang gundul air hujan dapat mengikis lapisan tanah di 

permukaan bahkan menyeret batu-batu, tanah, dan pohon-pohon dari atas 

bukit. Banjir yang membawa material tersebut disebut banjir bandang. 

Airnya biasanya berwarna cokelat karena mengandung lumpur. 

Hujan yang terus-menerus dapat pula menimbulkan longsor yang 

meruntuhkan tanah dari daerah yang tinggi sehingga menutupi daerah 

yang ada di bawahnya. Longsor sering kali terjadi sampai mengubur 

rumah-rumah dengan penduduknya dan menutupi jalan raya. Dari kejadian 

ini terlihat bahwa perubahan lingkungan fisik bumi dapat mengakibatkan 

berbagai bencana di permukaan bumi. 

Di bukit-bukit atau pegunungan, erosi dan longsor akibat air hujan 

dapat dicegah dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali 

pohon-pohon di hutan yang gundul. Untuk pencegahan erosi dapat pula 

bukit-bukit dibuat bertingkat-tingkat membentuk sengkedan atau 



115 
 

 

terasering. Sengkedan dapat digunakan untuk sawah dan tanaman lain 

yang berguna untuk menahan aliran air. 

Banjir dapat dicegah oleh masyarakat, yaitu dengan cara: 

1. tidak membuang sampah ke sungai; 

2. tidak mendirikan bangunan liar di pinggir sungai; 

3. tidak melakukan penebangan liar. 

Pemerintah dapat mencegah banjir dengan cara: 

1. melakukan pengerukan sungai-sungai yang dangkal; 

2. melakukan reboisasi di hutan-hutan yang gundul; 

3. memperingatkan bahaya akibat penebangan liar kepada masyarakat. 

 

B. Angin 

Angin sepoi-sepoi sangat nyaman terasa di badan, terutama di 

daerah panas. Angin juga membantu penyerbukan berbagai tanaman untuk 

menghasilkan buah. 

Jika angin bertiup kencang apa yang akan terjadi? Angin kencang 

dengan kecepatan tinggi dapat menimbulkan kerusakan di permukaan 

bumi. Angin kencang sambil berputar disebut angin puting beliung. Angin 

ini dapat menyapu segala yang ada di permukaan bumi, rumah-rumah, 

kendaraan bahkan pohon-pohon juga dapat terangkat dan rusak. Di 

Amerika, angin ini terkenal dengan nama angin Tornado. 

Pernahkah di daerahmu terjadi hujan angin, disertai petir? Angin 

ini biasanya disebut badai atau topan. Hujan badai sering terjadi di laut, 

jika anginnya sampai ke pantai menyebabkan kerusakan yang parah di 

pantai karena kecepatan angin dapat lebih dari 100 km/jam. Kadang-

kadang air laut jadi pasang dan terjadi banjir. Badai yang pernah terjadi di 

beberapa negara, misalnya Badai Catrina dan Badai Nina. 

Badai gurun terjadi di gurun pasir karena angin kencang meniup 

gurun pasir dan menyebabkan permukaan gurun berubah-ubah. Badai salju 

kadang-kadang terjadi karena angin bertiup kencang ketika turun salju. 

Angin menerbangkan butiran-butiran es menyebabkan pemandangan 
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menjadi terbatas. Akibat badai salju sering terjadi kecelakaan lalu lintas di 

jalan raya. 

 

C. Cahaya Matahari 

Pada musim kemarau, panas matahari menyebabkan air yang ada 

di permukaan tanah menguap, tanah menjadi kering tumbuhan banyak 

yang mati kalau tidak disiram. 

Kekeringan pada tanah dapat mengakibatkan tanah menjadi retak-

retak. Perubahan yang tampak akibat kekeringan, yaitu di daerah pertanian 

yang biasanya hijau oleh pohon-pohon tampak gersang. Kerusakan karena 

kekeringan, tanah menjadi kurang subur. Untuk pencegahan kekeringan di 

daerah pertanian atau pesawahan dibuat irigasi yaitu aliran sungai 

dibendung kemudian aliran air dibagi secara teratur sehingga semua 

daerah kebagian air. 

Kekeringan terus-menerus menyebabkan bencana alam, misalnya 

di Afrika. Negara-negara yang mengalami ini biasanya disuplai bahan 

makanan dan air dari negara lain. 

 

D. Gelombang Air Laut 

Pernahkah kamu ke pantai? Kalau belum pernah kamu dapat 

melihat di televisi bagaimana ombak bergulung-gulung menuju pantai 

terus-menerus tanpa henti, kemudian air kembali lagi ke laut. Ombak 

terjadi karena gelombang air laut. 

Apa pengaruhnya akibat ombak terus-menerus menghantam 

daratan di pantai. Pantai yang landai dapat terjadi akibat batu karang di 

pantai terus-menerus terhantam ombak air laut. Batu karang hancur 

menjadi butiran pasir yang halus terhampar luas. Jika pasir berasal dari 

batu karang berwarna putih pantai ini dikenal dengan nama pasir putih. 

Pantai yang curam dengan batu karang yang terjal terjadi karena empasan 

gelombang air laut yang sangat kuat mengikis batu karang dalam waktu 



117 
 

 

beribu-ribu tahun. Pada pantai ini ada batu karang yang membentuk gua-

gua dan dikenal dengan nama karang bolong. 

Pengikisan daratan oleh gelombang air laut menyebabkan 

perubahan pada permukaan bumi. Peristiwa ini ini disebut Abrasi. Abrasi 

yang telah terjadi menimbulkan pantai-pantai yang sangat indah. Abrasi 

dapat pula menimbulkan masalah, contohnya air laut sampai ke daratan 

bahkan sampai ke pemukinan penduduk bahkan ada pula pulau-pulau kecil 

yang tenggelam. Pencegahan abrasi di pantai-pantai yang landai, yaitu 

dengan pelestarian hutan bakau di sepanjang pantai. 
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LAMPIRAN 2 

MEDIA PEMBELAJARAN 

 

1. Alat dan bahan percobaan perubahan lingkungan akibat hujan 

 

Bak atau nampan 

  

Tanah    Tanaman rumput 

  

Botol dan air 

 

 

 

 



119 
 

 

2. Alat percobaan perubahan lingkungan akibat angin 

 

Tanah     Pasir 

 

Kipas 

 

3. Alat percobaan perubahan lingkungan akibat cahaya matahari 

  

Nampan    Tanah 

 

Air 
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4. Alat percobaan perubahan lingkungan akibat gelombang air laut 

   

Nampan    Pasir 

 

Air 
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LAMPIRAN 3 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

I. Pengikisan Tanah oleh Hujan 

A. Masalah 

Apakah tanah yang ditumbuhi tanaman lebih kuat menahan air 

dibandingkan tanah gundul saat hujan datang? 

B. Hipotesis 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

C. Pelaksanaan Praktikum 

1. Tujuan 

Untuk mengetahui proses terjadinya, pengaruh, dan cara mencegah 

pengikisan tanah oleh air hujan 

2. Alat dan Bahan 

a. 2 buah nampan plastik 

b. Tanah 

c. Tanaman rumput 

d. 2 buah botol air mineral 

e. Air secukupnya 

3. Cara Kerja 

a. Masukkan tanah pada kedua nampan. 

b. Beri tanaman rumput pada salah satu nampan tersebut. 

c. Isi botol air mineral menggunakan air secukupnya. 

d. Siram kedua nampan secara bersamaan. 

e. Amati perubahan yang terjadi dan perbedaan dari kedua tanah 

tersebut. 
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D. Hasil Pengamatan 

1. Dari kedua tanah tersebut, tanah manakah yang lebih cepat terbawa 

oleh air? Tanah yang ditanami rumput atau tanah yang tidak ada 

rumputnya? 

…………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………… 

2. Apa penyebab tanah mudah terbawa aliran air? 

…………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………… 

3. Apa saja dampak positif dan negatif yang dapat ditimbulkan air hujan? 

…………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………

…...…………………………………………………………………...…

………...……………………………………………………………….. 

4. Bagaimana cara mencegah dampak negatif yang ditimbulkan dari 

pengaruh air hujan? 

…………………………………………………………………………..

.……………………………………………………………………….…

…..………………………………………………………………………

……...…………………………………………………………………... 

E. Kesimpulan 

………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………...…

…….………………………………………………………………………... 
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II.  Pengaruh Angin Terhadap Daratan 

A. Masalah 

Apakah angin dapat berpengaruh terhadap perubahan lingkungan fisik 

permukaan bumi? 

B. Hipotesis 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

C. Pelaksanaan Praktikum 

1. Tujuan 

Untuk mengetahui proses terjadinya, pengaruh, dan cara mencegah 

perubahan permukaan daratan yang disebabkan oleh angin. 

2. Alat dan Bahan 

a. Tanah 

b. Pasir 

c. Kipas 

d. Tanaman rumput 

3. Cara Kerja 

a. Pergilah ke luar kelas. 

b. Buatlah gundukan tanah dan pasir. 

c. Berilah tanaman rumput di sekitar gundukan tanah dan pasir. 

d. Kipaslah gundukan tanah dan pasir tersebut secara perlahan-lahan, 

jangan sampai terkena mata. 

e. Amatilah yang terjadi pada tanah dan pasir tersebut. 

D. Hasil Pengamatan 

1. Apa yang terjadi ketika gundukan tanah dan pasir dikipasi? 

…………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………… 

2. Apakah tanah dan pasir yang ditanami rumput ikut terbawa angin? 

…………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………… 
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3. Apa saja dampak positif dan negatif yang dapat ditimbulkan angin? 

…………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………

…...……………………………………………………………………

………...……………………………………………………………… 

4. Bagaimana cara mencegah dampak negatif yang ditimbulkan dari 

pengaruh angin? 

…………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………

……...………………………………………………………………… 

E. Kesimpulan 

………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………… 

  

III. Pengaruh Cahaya Matahari terhadap Daratan 

A. Masalah 

Apakah cahaya matahari dapat berpengaruh terhadap perubahan 

lingkungan fisik permukaan bumi? 

B. Hipotesis 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

C. Pelaksanaan Praktikum 

1. Tujuan 

Untuk mengetahui proses terjadinya, pengaruh, dan cara mencegah 

perubahan permukaan daratan yang disebabkan oleh cahaya matahari. 

2. Alat dan Bahan 

a. Tanah 

b. Nampan 
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c. Air 

3. Cara Kerja 

a. Pergilah ke luar kelas. 

b. Masukkan tanah ke dalam nampan 

c. Tuang air secukupnya, jaga agar tanah tetap padat 

d. Letakkan di bawah cahaya matahari 

e. Amatilah yang terjadi pada tanah tersebut 

D. Hasil Pengamatan 

1. Apa yang terjadi ketika tanah dibiarkan di bawah cahaya matahari? 

…………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………… 

2. Apa saja dampak positif dan negatif yang dapat ditimbulkan cahaya 

matahari? 

…………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………

…...……………………………………………………………………

………...……………………………………………………………… 

3. Bagaimana cara mencegah dampak negatif yang ditimbulkan dari 

pengaruh cahaya matahari? 

…………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………

……...………………………………………………………………… 

E. Kesimpulan 

………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………… 
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IV. Pengikisan Pasir oleh Gelombang Air Laut 

A. Masalah 

Apakah pasir di pinggir pantai dapat berkurang karena deburan ombak 

yang sampai ke tepi pantai? 

B. Hipotesis 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

C. Pelaksanaan Praktikum 

1. Tujuan 

Untuk mengetahui proses terjadinya, pengaruh, dan cara mencegah 

pengikisan pasir oleh gelombang air laut 

2. Alat dan Bahan 

a. Nampan  

b. Air 

c. Pasir 

3. Cara Kerja 

a. Siapkan nampan. 

b. Letakkan pasir pada sebagian nampan, lalu padatkan pasir tersebut. 

c. Tuangkan air pada bagian yang tidak terdapat pasir pada nampan. 

d. Angkat sedikit bagian ujung nampan yang berisi air dan turunkan 

kembali. Lakukan hal tersebut secara berulang-ulang. 

e. Amati perubahan yang terjadi pada percobaan tersebut 

D. Hasil Pengamatan 

1. Apa yang terjadi ketika nampan yang telah berisi pasir dan air di 

angkat ujungnya secara berulang-ulang? 

…………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………… 

2. Apa penyebab dari pengikisan pasir? 

…………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………… 
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3. Apa saja dampak positif dan negatif yang dapat ditimbulkan 

gelombang air laut? 

…………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………

…...……………………………………………………………………

………...……………………………………………………………… 

4. Bagaimana cara mencegah dampak negative yang ditimbulkan dari 

pengeruh gelombang air laut? 

…………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………

……...………………………………………………………………… 

E. Kesimpulan 

………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………… 
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LAMPIRAN 4 

KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

I. Pengikisan Tanah oleh Hujan 

A. Hipotesis 

Tanah yang ditumbuhi tanaman lebih kuat menahan air dibandingkan 

tanah gundul. 

B. Hasil Pengamatan 

1. Tanah tanpa tanaman lebih cepat terkikis oleh air daripada tanah 

dengan tanaman rumput. 

2. Karena air yang jatuh langsung mengenai tanah. Tanah yang tidak ada 

tanamannya tidak dapat menahan air hujan yang jatuh ke tanah 

sehingga air langsung mengikis permukaan tanah. 

3. Dampak positif dari hujan: sumber air, menyuburkan tanaman, sebagai 

sumber pembangkit listrik tenaga air 

Dampak negatif: erosi, banjir, dan tanah longsor 

4. Cara mencegah dampak negatif hujan: 

a. Mengadakan reboisasi dan penghijauan 

b. Membuat sengkedan atau terasering pada lahan pertanian yang 

miring 

c. Membuang sampah pada tempatnya 

d. Tidak menebang pohon sembarangan 

C. Kesimpulan 

Hujan dapat mengakibatkan perubahan pada daratan. 

 

II. Pengaruh Angin Terhadap Daratan 

A. Hipotesis 

Angin dapat berpengaruh terhadap perubahan lingkungan fisik. 

B. Hasil Pengamatan 

1. Ketika gundukan tanah dan pasir dikipasi, yang terjadi adalah tanah 

dan pasir tersebut terbawa oleh angin. 
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2. Tanah dan pasir yang terdapat tanamannya tidak ikut terbawa angin. 

3. Dampak positif angin: udara menjadi sejuk, membantu penyerbukan 

tanaman, mengeringkan pakaian, menggerakkan perahu layar, dan 

sebsgai sumber dari pembangkit listrik tenaga angin. 

Dampak negatif angin: badai dapat merusak bangunan, merobohkan 

pohon, mengikis permukaan tanah dan batuan. 

4. Cara mengatasi dampak negatif dari pengaruh angin antara lain dapat 

menanami tanah dengan tumbuhan. 

C. Kesimpulan 

Angin dapat menyebabkan perubahan pada daratan. 

 

III. Pengaruh Cahaya Matahari terhadap Daratan 

A. Hipotesis 

Cahaya matahari dapat berpengaruh terhadap perubahan lingkungan fisik. 

B. Hasil Pengamatan 

1. Ketika tanah dibiarkan di bawah sinar matahari yang panas, tanah 

menjadi retak-retak. 

2. Dampak positif: mengeringkan baju, membantu tanaman dalam proses 

fotosintesis 

Dampak negatif: keretakan pada tanah, kebakaran hutan, pelapukan 

batuan 

3. Cara mencegah dampak negatif: hujan buatan, membuat irigasi untuk 

mengaliri lahan pertanian yang kering 

C. Kesimpulan 

Cahaya matahari dapat menyebabkan perubahan pada daratan. 

 

IV. Pengikisan Pasir oleh Gelombang Air Laut 

A. Hipotesis 

Pasir di pinggir pantai dapat berkurang karena ombak yang sampai ke tepi 

pantai. 
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B. Hasil Pengamatan 

1. Ketika nampan diangkat ujungnya secara berulang-ulang, yang terjadi 

adalah pasir tersebut akan terkikis dan air menjadi lebih keruh dari 

semula. 

2. Penyebab dari pengikisan pasir adalah gelombang air yang menerjang 

pasir. 

3. Dampak positif gelombang air laut: membantu nelayan yang pergi 

melaut. 

Dampak negatif gelombang air laut: pengikisan pasir yang 

menyebabkan pasir di pinggir pantai lama kelamaan habis sehingga 

terjadi pendangkalan laut dan luas daratan berkurang. 

4. Cara mencegah dampak negatif gelombang air laut yaitu penanaman 

pohon bakau di pantai dan pembuatan beton pemecah ombak laut di 

pinggir pantai. 

C. Kesimpulan 

Gelombang air laut dapat menyebabkan perubahan pada daratan. 
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LAMPIRAN 5 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Pertemuan I 

Kompetensi Dasar Indikator Ranah 

Kognitif 

Penilaian Nomer 

Soal Teknik Bentuk Jenis 

10.1Mendeskripsikan berbagai 

penyebab perubahan 

lingkungan fisik (angin, 

hujan, cahaya matahari, 

dan gelombang air laut) 

10.2Menjelaskan pengaruh 

perubahan lingkungan fisik 

terhadap daratan (erosi, 

abrasi, banjir, dan longsor) 

10.3Mendeskripsikan cara 

pencegahan kerusakan 

lingkungan (erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor) 

10.1.1 Mendeskripsikan hujan 

sebagai penyebab perubahan 

lingkungan fisik 

 

 

10.2.1 Menjelaskan pengaruh 

hujan terhadap daratan 

 

 

10.3.1 Menganalisis cara 

pencegahan kerusakan 

lingkungan yang disebabkan 

oleh hujan 

C1 

 

 

 

 

C2, C4 

 

 

 

C2, C3 

Tes 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

Tes 

Tertulis 

 

 

 

 

Tertulis 

 

 

 

Tertulis 

Uraian 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

Uraian 

1 

 

 

 

 

2, 5 

 

 

 

3, 4 
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Pertemuan II 

Kompetensi Dasar Indikator Ranah 

Kognitif 

Penilaian Nomer 

Soal Teknik Bentuk Jenis 

3.1 Mendeskripsikan berbagai 

penyebab perubahan 

lingkungan fisik (angin, 

hujan, cahaya matahari, dan 

gelombang air laut) 

3.2 Menjelaskan pengaruh 

perubahan lingkungan fisik 

terhadap daratan (erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor) 

3.3 Mendeskripsikan cara 

pencegahan kerusakan 

lingkungan (erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor) 

 

10.1.2 Mendeskripsikan angin 

sebagai penyebab perubahan 

lingkungan fisik 

 

 

10.2.2 Menjelaskan pengaruh angin 

terhadap daratan 

 

 

10.3.2 Menganalisis cara 

pencegahan kerusakan lingkungan 

yang disebabkan oleh angin 

 

C1, C2 

 

 

 

 

C3 

 

 

 

C2, C3 

Tes 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

Tes 

Tertulis 

 

 

 

 

Tertulis 

 

 

 

Tertulis 

Uraian 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

Uraian 

1, 3, 5 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 
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Pertemuan III 

Kompetensi Dasar Indikator Ranah 

Kognitif 

Penilaian Nomer 

Soal Teknik Bentuk Jenis 

3.1 Mendeskripsikan berbagai 

penyebab perubahan 

lingkungan fisik (angin, hujan, 

cahaya matahari, dan 

gelombang air laut) 

3.2 Menjelaskan pengaruh 

perubahan lingkungan fisik 

terhadap daratan (erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor) 

3.3 Mendeskripsikan cara 

pencegahan kerusakan 

lingkungan (erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor) 

 

10.1.3 Mendeskripsikan cahaya 

matahari sebagai penyebab 

perubahan lingkungan fisik 

 

 

10.2.3 Menjelaskan pengaruh 

cahaya matahari terhadap daratan 

 

 

10.3.3 Menganalisis cara 

pencegahan kerusakan lingkungan 

yang disebabkan oleh cahaya 

matahari 

 

C1, C2 

 

 

 

 

C1, C3, 

C4 

 

 

C2, C3 

Tes 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

Tes 

Tertulis 

 

 

 

 

Tertulis 

 

 

 

Tertulis 

Uraian 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

Uraian 

1, 3 

 

 

 

 

2, 5 

 

 

 

4 
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Pertemuan IV 

Kompetensi Dasar Indikator Ranah 

Kognitif 

Penilaian Nomer 

Soal Teknik Bentuk Jenis 

3.1 Mendeskripsikan berbagai 

penyebab perubahan 

lingkungan fisik (angin, hujan, 

cahaya matahari, dan 

gelombang air laut) 

3.2 Menjelaskan pengaruh 

perubahan lingkungan fisik 

terhadap daratan (erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor) 

3.3 Mendeskripsikan cara 

pencegahan kerusakan 

lingkungan (erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor) 

 

10.1.4 Mendeskripsikan gelombang 

air laut sebagai penyebab perubahan 

lingkungan fisik 

 

10.2.4 Menjelaskan pengaruh 

gelombang air laut terhadap daratan 

 

10.3.4 Menganalisis cara 

pencegahan kerusakan lingkungan 

yang disebabkan oleh gelombang air 

laut 

 

C2 

 

 

 

C1, C3, 

C4 

 

 

C2, C3 

Tes 

 

 

 

Tes 

 

 

Tes 

Tertulis 

 

 

 

Tertulis 

 

 

Tertulis 

Uraian 

 

 

 

Uraian 

 

 

Uraian 

3 

 

 

 

1, 2, 5 

 

 

4 
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LAMPIRAN 6 

SOAL EVALUASI 

 

Pertemuan I 

Ayo kerjakan soal di bawah ini dengan jawaban yang benar dan tepat! 

1. Sebutkan 3 akibat buruk dari hujan terhadap daratan! 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. Apa yang dimaksud dengan erosi? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. Sebutkan 3 cara mencegah banjir!  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. Bagaimanakah cara melestarikan hutan? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5. Mengapa tanah gundul dapat menyebabkan tanah longsor? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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Pertemuan II 

Ayo kerjakan soal di bawah ini dengan jawaban yang benar dan tepat! 

1. Sebutkan 2 akibat buruk dari angin terhadap daratan! 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. Apakah angin dapat menyebabkan erosi? Mengapa? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. Sebutkan 2 manfaat angin!  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. Bagaimanakah cara agar tanah tidak terkena erosi oleh angin? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5. Apa perbedaan angin darat dan angin laut? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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Pertemuan III 

Ayo kerjakan soal di bawah ini dengan jawaban yang benar dan tepat! 

1. Sebutkan 2 akibat buruk dari cahaya matahari terhadap lingkungan! 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. Apakah cahaya matahari dapat menyebabkan kebakaran hutan? Mengapa? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. Sebutkan 2 manfaat cahaya matahari!  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. Bagaimanakah cara agar tanah tidak mengalami kekeringan pada saat 

musim kemarau? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5. Seorang anak menjemur baju pada tiga lokasi yang berbeda. Lokasi 1 baju 

dijemur di bawah sinar matahari saja. Lokasi 2 baju dijemur di tempat 

yang ada hembusan angin. Lokasi  3  baju  dijemur  di  bawah  sinar 

matahari  dan  di  tempat  yang  ada  hembusan angin; 

a. Pada lokasi manakah baju paling cepat kering? Mengapa? 

b. Pada lokasi manakah baju paling lama kering? Mengapa? 

a.……………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

b.……………….……………………………………………………………

……………………………….…………………………………………… 
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Pertemuan IV 

Ayo kerjakan soal di bawah ini dengan jawaban yang benar dan tepat! 

1. Jelaskan pengertian abrasi! 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. Apa akibat yang ditimbulkan dari abrasi? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. Sebutkan 2 manfaat gelombang air laut!  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. Bagaimanakah cara agar pasir pantai tidak mengalami abrasi? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5. Apakah gelombang air laut dapat menyebabkan tsunami? Apa yang 

dimaksud dengan tsunami? 

..……………………………………………………………………………..

.……………….……………………………………………………………

…………………………………...…………………………………………

………..……………………………………….…………………………… 
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LAMPIRAN 7 

KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

 

Pertemuan I 

1. Banjir, tanah longsor, erosi 

2. Pengikisan tanah yang disebabkan oleh air 

3. Reboisasi, membuang sampah pada tempatnya, tidak menebang pohon 

sembarangan 

4. Melakukan tebang pilih dan menanami kembali pohon yang telah ditebang 

5. Karena tidak ada pohon dan akar yang menahan air sehingga tanah ikut 

terbawa. 

Pertemuan  II 

1. Merusak lingkungan dan menyebabkan korasi. 

2. Iya, karena tanah yang tidak ditanami tanaman akan terbawa jika ada 

angina yang kencang berhembus. 

3. Mengeringkan pakaian, membantu penyerbukan tanaman 

4. Menanaminya dengan tanaman atau pohon 

5. Angin darat adalah angin yang berhembus dari darat ke laut, angin laut 

adalah angin yang berhembus dari laut ke darat. 

Pertemuan III 

1. Kekeringan tanah dan kebakaran hutan. 

2. Iya, karena saat musim kemarau hutan tidak mendapat hujan sehingga 

kering dan jika terkena sinar matahari secara terus-menerus akan 

menyebabkan kebakaran. 

3. Mengeringkan pakaian, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. 

4. Irigasi. 

5. a. lokasi 3 karena mendapat cahaya matahari dan hembusan angin 

b.lokasi 2 karena hanya mendapat hembusan angin saja tanpa sinar 

matahari. 
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Pertemuan IV 

1. abrasi adalah pengikisan pantai oleh gelombang air laut. 

2. Ekosistem pantai rusak, dan daratan menjadi berkurang. 

3. Untuk olahraga selancar dan pembangkit listrik 

4. Menanaminya dengan pohon bakau. 

5. Iya, tsunami adalah gelombang air laut yang sangat tinggi akibat gempa 

bumi di dasar laut yang bisa mencapai daratan. 
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LAMPIRAN 8 

PENSKORAN DAN PENILAIAN 

 

A. Penskoran dan penilaian Lembar Kerja Kelompok 

Jawaban tepat mendapat skor 3 

Jawaban cukup tepat mendapat skor 2 

Jawaban tidak tepat mendapat skor 1 

 

Nilai = 
                          

                    
 X 100 

 

B. Penskoran dan penilaian Kognitif (soal evaluasi) 

Jenis Tes Nomer Soal Skor 

Uraian 1 – 5 jika jawaban benar dan lengkap = 5 

jika jawaban benar dan kurang lengkap = 4 

jika jawaban kurang benar dan kurang 

lengkap = 3 

jika jawaban kurang benar dan tidak lengkap 

= 2 

jika jawaban salah = 1 

jika tidak dijawab = 0 

 

Nilai = 
                          

                    
 X 100 

C. Penskoran dan penilaian Afektif (sikap) 

No Nama Siswa Kerja sama Disiplin Tanggung 

jawab 

Percaya diri 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
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Keterangan: 

3 jika dilakukan 

2 jika kurang dilakukan 

1 jika tidak dilakukan 

 

Nilai = 
                          

                    
 X 100 

 

D. Penskoran dan penilaian Psikomotor (unjuk kerja) 

Rubrik Percobaan 

Kriteria Bagus 

(3) 

Cukup 

(2) 

Kurang 

(1) 

Bekerjasama 

menyiapkan alat dan 

bahan untuk percobaan 

Menyiapkan 

dengan 

berkoordinasi 

dalam kelompok 

Menyiapkan 

tanpa koordinasi 

dalam kelompok 

Tidak ikut 

menyiapkan 

Berpartisipasi dalam 

percobaan sesuai 

petunjuk 

Berpartisipasi aktif 

dari kegiatan awal 

sampai kegiatan 

akhir 

Berpartisipasi 

sekitar setengah 

dari waktu yang 

telah ditentukan 

Tidak ikut 

berpartisipasi 

Ketekunan dalam 

melakukan percobaan 

Tekun saat 

melakukan 

percobaan 

Kurang tekun 

saat melakukan 

percobaan 

Tidak tekun 

saat 

melakukan 

percobaan 

Tanggung jawab 

membersihkan alat 

percobaan 

Dibersihkan, 

dikumpulkan, dan 

ditata kembali 

Tidak 

dibersihkan dan 

dikumpulkan 

Tidak 

dibersihkan 

dan tidak 

dikumpulkan 
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Rubrik diskusi 

Kriteria Bagus (3) Cukup (2) Kurang (1) 

Mendengarkan Selalu 

mendengarkan 

teman yang sedang 

berbicara. 

Mendengarkan 

teman yang 

berbicara namun 

sesekali masih perlu 

diingatkan.  

Masih perlu 

diingatkan untuk 

mendengarkan 

teman yang sedang 

berbicara. 

Komunikasi 

nonverbal 

(kontak mata, 

bahasa tubuh, 

postur, ekspresi 

wajah, suara) 

Merespons dan 

menerapkan 

komunikasi 

nonverbal dengan 

tepat.  

 

Merespons dengan 

tepat terhadap 

komunikasi 

nonverbal yang 

ditunjukkan teman.  

 

Membutuhkan 

bantuan dalam 

memahami bentuk 

komunikasi 

nonverbal yang 

ditunjukkan teman. 

 

 

Partisipasi 

(menyampaikan 

ide, perasaan, 

pikiran) 

Isi pembicaraan 

menginspirasi 

teman. Selalu 

mendukung dan 

memimpin lainnya 

saat diskusi.  

Berbicara dan 

menerangkan secara 

rinci, merespons 

sesuai dengan topik. 

 

Jarang berbicara 

selama proses 

diskusi 

berlangsung.  

 

Keruntutan 

berbicara 

Menyampaikan 

pendapatnya 

secara runtut dari 

awal hingga akhir. 

Menyampaikan 

pendapatnya secara 

runtut, tetapi belum 

konsisten.  

Masih perlu 

berlatih untuk 

berbicara secara 

runtut.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL 

   

  Satuan Pendidikan  : SDN 03 Krasak 

  Mata Pelajaran  : IPA 

  Kelas/Semester  : IV (empat) / 2 

  Alokasi Waktu  : 8x35 menit (4 pertemuan) 

   

A. STANDAR KOMPETENSI 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap 

daratan. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

10.4Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik 

(angin, hujan, cahaya matahari, dan gelombang air laut) 

10.5Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

(erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

10.6Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, 

abrasi, banjir, dan longsor) 

 

C. INDIKATOR 

Pertemuan I: 

10.1.1 Mendeskripsikan hujan sebagai penyebab perubahan lingkungan 

           fisik 

10.2.1 Menjelaskan pengaruh hujan terhadap daratan 

10.3.1 Menganalisis cara pencegahan kerusakan lingkungan yang 

           disebabkan oleh hujan 

Pertemuan II: 

10.1.2 Mendeskripsikan angin sebagai penyebab perubahan lingkungan 

           fisik 

10.2.2 Menjelaskan pengaruh angin terhadap daratan 
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10.3.2 Menganalisis cara pencegahan kerusakan lingkungan yang 

           disebabkan oleh angin 

Pertemuan III: 

10.1.3 Mendeskripsikan cahaya matahari sebagai penyebab perubahan 

           lingkungan fisik 

10.2.3 Menjelaskan pengaruh cahaya matahari terhadap daratan 

10.3.3 Menganalisis cara pencegahan kerusakan lingkungan yang 

           disebabkan oleh cahaya matahari 

Pertemuan IV: 

10.1.4 Mendeskripsikan gelombang air laut sebagai penyebab perubahan 

lingkungan fisik 

10.2.4 Menjelaskan pengaruh gelombang air laut terhadap daratan 

10.3.4 Menganalisis cara pencegahan kerusakan lingkungan yang 

           disebabkan oleh gelombang air laut 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan I: 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang hujan, siswa dapat 

mendeskripsikan hujan sebagai penyebab perubahan lingkungan fisik 

dengan benar. 

2. Setelah mengerjakan lembar kerja, siswa dapat menjelaskan pengaruh 

hujan terhadap daratan dengan tepat. 

3. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menganalisis cara 

pencegahan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh hujan dengan 

tepat. 

Pertemuan II: 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang angin, siswa dapat 

mendeskripsikan angin sebagai penyebab perubahan lingkungan fisik 

dengan benar. 

2. Setelah mengerjakan lembar kerja, siswa dapat menjelaskan pengaruh 

angin terhadap daratan dengan tepat. 
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3. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menganalisis cara 

pencegahan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh angin dengan 

tepat. 

Pertemuan III: 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang cahaya matahari, siswa 

dapat mendeskripsikan cahaya matahari sebagai penyebab perubahan 

lingkungan fisik dengan benar. 

2. Setelah mengerjakan lembar kerja, siswa dapat menjelaskan pengaruh 

cahaya matahari terhadap daratan dengan tepat. 

3. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menganalisis cara 

pencegahan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh cahaya 

matahari dengan tepat. 

Pertemuan IV: 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang gelombang air laut, 

siswa dapat mendeskripsikan gelombang air laut sebagai penyebab 

perubahan lingkungan fisik dengan benar. 

2. Setelah mengerjakan lembar kerja, siswa dapat menjelaskan pengaruh 

gelombang air laut terhadap daratan dengan tepat. 

3. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menganalisis cara 

pencegahan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh gelombang 

air laut dengan tepat. 

 

Karakter yang diharapkan: 

Religius, Disiplin, Tanggung jawab, Perhatian, Ketekunan 

 

E. MATERI POKOK 

Perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 

 

F. ALOKASI WAKTU 

4 pertemuan = 8x35 menit 
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G. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

Model : Konvensional 

Metode : ceramah, tanya jawab, penugasan 

 

H. LANGKAH PEMBELAJARAN 

Pertemuan I 

Kegiatan Langkah Kegiatan Karakter yang 

diharapkan 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Pra Kegiatan: 

a. Guru mengucapkan salam 

b. Guru menunjuk salah satu 

siswa untuk memimpin doa 

c. Guru melakukan presensi 

d. Guru mengkondisikan kelas 

2. Kegiatan Awal: 

a. Apersepsi: “Siapa yang 

pernah main hujan-hujanan? 

Tahu tidak apa pengaruh 

hujan untuk bumi kita? Ada 

yang rumahnya pernah 

kebanjiran?” 

b. Guru memberikan motivasi 

dengan menyanyikan lagu 

“tik-tik bunyi hujan” 

c. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

Religius 

Disiplin 

15 menit 

Kegiatan Inti 1. Guru menjelaskan materi 

(eksplorasi) 

2. Guru bertanya jawab dengan 

siswa tentang materi (eksplorasi) 

Tanggung 

jawab 

Perhatian 

Ketekunan 

40 menit 



148 
 

 

3. Guru meminta siswa untuk 

mencatat penjelasan materi guru 

(elaborasi) 

4. Guru meminta siswa untuk 

mengerjakan lembar kerja siswa 

secara individu (elaborasi) 

5. Guru meminta siswa 

menyampaikan hasil kerjanya di 

depan kelas (elaborasi) 

6. Guru memberikan penghargaan 

pada siswa yang berani maju ke 

depan kelas (konfirmasi) 

7. Guru mengoreksi jawaban dari 

LKS yang telah dikerjakan siswa 

(konfirmasi) 

Penutup 1. Guru melakukan refleksi dan 

membimbing siswa 

menyimpulkan pembelajaran 

hari ini. 

2. Guru memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya materi yang 

kurang jelas dan meminta siswa 

lain untuk menanggapi 

pertanyaan tersebut. 

3. Guru memberikan soal evaluasi. 

4. Guru memberikan tindak lanjut. 

5. Guru menutup pelajaran. 

 15 menit 
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Pertemuan II 

Kegiatan Langkah Kegiatan Karakter yang 

diharapkan 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Pra Kegiatan: 

a. Guru mengucapkan salam 

b. Guru menunjuk salah satu 

siswa untuk memimpin doa 

c. Guru melakukan presensi 

d. Guru mengkondisikan kelas 

2. Kegiatan Awal: 

a. Apersepsi: “Apakah kalian 

pernah berteduh di bawah 

pohon? Apa yang kalian 

rasakan? Apa yang terjadi 

jika angin yang berhembus 

sangat kencang?” 

b. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

Religius 

Disiplin 

15 menit 

Kegiatan Inti 1. Guru menjelaskan materi 

(eksplorasi) 

2. Guru bertanya jawab dengan 

siswa tentang materi (eksplorasi) 

3. Guru meminta siswa untuk 

mencatat penjelasan materi guru 

(elaborasi) 

4. Guru meminta siswa untuk 

mengerjakan lembar kerja siswa 

secara individu (elaborasi) 

5. Guru meminta siswa 

menyampaikan hasil kerjanya di 

Tanggung 

jawab 

Perhatian 

Ketekunan 

40 menit 
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depan kelas (elaborasi) 

6. Guru memberikan penghargaan 

pada siswa yang berani maju ke 

depan kelas (konfirmasi) 

7. Guru mengoreksi jawaban dari 

LKS yang telah dikerjakan siswa 

(konfirmasi) 

Penutup 1. Guru melakukan refleksi dan 

membimbing siswa 

menyimpulkan pembelajaran 

hari ini. 

2. Guru memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya materi yang 

kurang jelas dan meminta siswa 

lain untuk menanggapi 

pertanyaan tersebut. 

3. Guru memberikan soal evaluasi. 

4. Guru memberikan tindak lanjut. 

5. Guru menutup pelajaran. 

 15 menit 
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Pertemuan III 

Kegiatan Langkah Kegiatan Karakter yang 

diharapkan 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Pra Kegiatan: 

a. Guru mengucapkan salam 

b. Guru menunjuk salah satu 

siswa untuk memimpin doa 

c. Guru melakukan presensi 

d. Guru mengkondisikan kelas 

2. Kegiatan Awal: 

a. Apersepsi: “Pernahkah kalian 

bermain di luar rumah pada 

siang hari? Apa yang kalian 

rasakan? Bagaimana jika 

kulit kalian terkena panas 

yang terus menerus?” 

b. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

Religius 

Disiplin 

15 menit 

Kegiatan Inti 1. Guru menjelaskan materi 

(eksplorasi) 

2. Guru bertanya jawab dengan 

siswa tentang materi (eksplorasi) 

3. Guru meminta siswa untuk 

mencatat penjelasan materi guru 

(elaborasi) 

4. Guru meminta siswa untuk 

mengerjakan lembar kerja siswa 

secara individu (elaborasi) 

5. Guru meminta siswa 

menyampaikan hasil kerjanya di 

Tanggung 

jawab 

Perhatian 

Ketekunan 

40 menit 
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depan kelas (elaborasi) 

6. Guru memberikan penghargaan 

pada siswa yang berani maju ke 

depan kelas (konfirmasi) 

7. Guru mengoreksi jawaban dari 

LKS yang telah dikerjakan siswa 

(konfirmasi) 

Penutup 1. Guru melakukan refleksi dan 

membimbing siswa 

menyimpulkan pembelajaran 

hari ini. 

2. Guru memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya materi yang 

kurang jelas dan meminta siswa 

lain untuk menanggapi 

pertanyaan tersebut. 

3. Guru memberikan soal evaluasi. 

4. Guru memberikan tindak lanjut. 

5. Guru menutup pelajaran. 

 15 menit 

 

Pertemuan IV 

Kegiatan Langkah Kegiatan Karakter yang 

diharapkan 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Pra Kegiatan: 

a. Guru mengucapkan salam 

b. Guru menunjuk salah satu 

siswa untuk memimpin doa 

c. Guru melakukan presensi 

d. Guru mengkondisikan kelas 

2. Kegiatan Awal: 

Religius 

Disiplin 

15 menit 
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a. Apersepsi: “Pernahkah kalian 

pergi ke pantai? Apa saja 

yang kalian lihat di laut? 

Apakah terdapat ombak? Apa 

yang terjadi jika pantai 

terkena ombak?” 

b. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

Kegiatan Inti 1. Guru menjelaskan materi 

(eksplorasi) 

2. Guru bertanya jawab dengan 

siswa tentang materi (eksplorasi) 

3. Guru meminta siswa untuk 

mencatat penjelasan materi guru 

(elaborasi) 

4. Guru meminta siswa untuk 

mengerjakan lembar kerja siswa 

secara individu (elaborasi) 

5. Guru meminta siswa 

menyampaikan hasil kerjanya di 

depan kelas (elaborasi) 

6. Guru memberikan penghargaan 

pada siswa yang berani maju ke 

depan kelas (konfirmasi) 

7. Guru mengoreksi jawaban dari 

LKS yang telah dikerjakan siswa 

(konfirmasi) 

Tanggung 

jawab 

Perhatian 

Ketekunan 

40 menit 

Penutup 1. Guru melakukan refleksi dan 

membimbing siswa 

menyimpulkan pembelajaran 

 15 menit 
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hari ini. 

2. Guru memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya materi yang 

kurang jelas dan meminta siswa 

lain untuk menanggapi 

pertanyaan tersebut. 

3. Guru memberikan soal evaluasi. 

4. Guru memberikan tindak lanjut. 

5. Guru menutup pelajaran. 

 

 

I. PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian  

a) Tes 

b) Non tes   

2. Jenis Penilaian 

a) Tertulis 

b) Sikap 

c) Keterampilan  

3. Bentuk Penilaian 

a) Pilihan Ganda 

b) Isian Singkat 

c) Uraian  

4. Instrumen Penilaian (terlampir) 

a) Lembar kerja siswa 

b) Soal evaluasi 
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LAMPIRAN 1 

MATERI AJAR 

 

Perubahan Lingkungan Fisik dan Pengaruhnya Terhadap Daratan 

 

E. Hujan 

 Hujan sangat dinantikan oleh manusia, terutama para petani untuk 

mengairi sawah atau lahan pertaniannya. Bagaimana kalau hujan terjadi 

terus-menerus sepanjang waktu? 

Banjir sering terjadi di mana-mana akibat hujan. Di perkotaan, 

banjir dapat disebabkan oleh air hujan yang tidak tertampung lagi di 

sungai-sungai untuk dialirkan ke laut. Banjir di suatu kota dapat saja 

terjadi akibat banjir kiriman dari kota lain yang mengalami hujan deras. 

Debit air sungai meningkat dan air sungai dapat meluap di daerah yang 

sungainya sudah dangkal. Di daerah pegunungan yang gundul kadang-

kadang terjadi bencana banjir akibat hujan yang deras di puncak gunung. 

Di gunung yang gundul air hujan dapat mengikis lapisan tanah di 

permukaan bahkan menyeret batu-batu, tanah, dan pohon-pohon dari atas 

bukit. Banjir yang membawa material tersebut disebut banjir bandang. 

Airnya biasanya berwarna cokelat karena mengandung lumpur. 

Hujan yang terus-menerus dapat pula menimbulkan longsor yang 

meruntuhkan tanah dari daerah yang tinggi sehingga menutupi daerah 

yang ada di bawahnya. Longsor sering kali terjadi sampai mengubur 

rumah-rumah dengan penduduknya dan menutupi jalan raya. Dari kejadian 

ini terlihat bahwa perubahan lingkungan fisik bumi dapat mengakibatkan 

berbagai bencana di permukaan bumi. 

Di bukit-bukit atau pegunungan, erosi dan longsor akibat air hujan 

dapat dicegah dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali 

pohon-pohon di hutan yang gundul. Untuk pencegahan erosi dapat pula 

bukit-bukit dibuat bertingkat-tingkat membentuk sengkedan atau 
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terasering. Sengkedan dapat digunakan untuk sawah dan tanaman lain 

yang berguna untuk menahan aliran air. 

Banjir dapat dicegah oleh masyarakat, yaitu dengan cara: 

1. tidak membuang sampah ke sungai; 

2. tidak mendirikan bangunan liar di pinggir sungai; 

3. tidak melakukan penebangan liar. 

Pemerintah dapat mencegah banjir dengan cara: 

1. melakukan pengerukan sungai-sungai yang dangkal; 

2. melakukan reboisasi di hutan-hutan yang gundul; 

3. memperingatkan bahaya akibat penebangan liar kepada masyarakat. 

 

F. Angin 

Angin sepoi-sepoi sangat nyaman terasa di badan, terutama di 

daerah panas. Angin juga membantu penyerbukan berbagai tanaman untuk 

menghasilkan buah. 

Jika angin bertiup kencang apa yang akan terjadi? Angin kencang 

dengan kecepatan tinggi dapat menimbulkan kerusakan di permukaan 

bumi. Angin kencang sambil berputar disebut angin puting beliung. Angin 

ini dapat menyapu segala yang ada di permukaan bumi, rumah-rumah, 

kendaraan bahkan pohon-pohon juga dapat terangkat dan rusak. Di 

Amerika, angin ini terkenal dengan nama angin Tornado. 

Pernahkah di daerahmu terjadi hujan angin, disertai petir? Angin 

ini biasanya disebut badai atau topan. Hujan badai sering terjadi di laut, 

jika anginnya sampai ke pantai menyebabkan kerusakan yang parah di 

pantai karena kecepatan angin dapat lebih dari 100 km/jam. Kadang-

kadang air laut jadi pasang dan terjadi banjir. Badai yang pernah terjadi di 

beberapa negara, misalnya Badai Catrina dan Badai Nina. 

Badai gurun terjadi di gurun pasir karena angin kencang meniup 

gurun pasir dan menyebabkan permukaan gurun berubah-ubah. Badai salju 

kadang-kadang terjadi karena angin bertiup kencang ketika turun salju. 

Angin menerbangkan butiran-butiran es menyebabkan pemandangan 
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menjadi terbatas. Akibat badai salju sering terjadi kecelakaan lalu lintas di 

jalan raya. 

 

G. Cahaya Matahari 

Pada musim kemarau, panas matahari menyebabkan air yang ada 

di permukaan tanah menguap, tanah menjadi kering tumbuhan banyak 

yang mati kalau tidak disiram. 

Kekeringan pada tanah dapat mengakibatkan tanah menjadi retak-

retak. Perubahan yang tampak akibat kekeringan, yaitu di daerah pertanian 

yang biasanya hijau oleh pohon-pohon tampak gersang. Kerusakan karena 

kekeringan, tanah menjadi kurang subur. Untuk pencegahan kekeringan di 

daerah pertanian atau pesawahan dibuat irigasi yaitu aliran sungai 

dibendung kemudian aliran air dibagi secara teratur sehingga semua 

daerah kebagian air. 

Kekeringan terus-menerus menyebabkan bencana alam, misalnya 

di Afrika. Negara-negara yang mengalami ini biasanya disuplai bahan 

makanan dan air dari negara lain. 

 

H. Gelombang Air Laut 

Pernahkah kamu ke pantai? Kalau belum pernah kamu dapat 

melihat di televisi bagaimana ombak bergulung-gulung menuju pantai 

terus-menerus tanpa henti, kemudian air kembali lagi ke laut. Ombak 

terjadi karena gelombang air laut. 

Apa pengaruhnya akibat ombak terus-menerus menghantam 

daratan di pantai. Pantai yang landai dapat terjadi akibat batu karang di 

pantai terus-menerus terhantam ombak air laut. Batu karang hancur 

menjadi butiran pasir yang halus terhampar luas. Jika pasir berasal dari 

batu karang berwarna putih pantai ini dikenal dengan nama pasir putih. 

Pantai yang curam dengan batu karang yang terjal terjadi karena empasan 

gelombang air laut yang sangat kuat mengikis batu karang dalam waktu 
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beribu-ribu tahun. Pada pantai ini ada batu karang yang membentuk gua-

gua dan dikenal dengan nama karang bolong. 

Pengikisan daratan oleh gelombang air laut menyebabkan 

perubahan pada permukaan bumi. Peristiwa ini ini disebut Abrasi. Abrasi 

yang telah terjadi menimbulkan pantai-pantai yang sangat indah. Abrasi 

dapat pula menimbulkan masalah, contohnya air laut sampai ke daratan 

bahkan sampai ke pemukinan penduduk bahkan ada pula pulau-pulau kecil 

yang tenggelam. Pencegahan abrasi di pantai-pantai yang landai, yaitu 

dengan pelestarian hutan bakau di sepanjang pantai. 
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LAMPIRAN 2 

MEDIA PEMBELAJARAN 

 

  

Banjir      Longsor 

  

Angin Tornado    Abrasi 
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LAMPIRAN 3 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

Pertemuan I 

Kerjakan soal di bawah ini! 

1. Jelaskan pengertian erosi! 

……….……………………………………………………………………

……...……………………………………………………………………… 

2. Apa saja dampak positif dan negatif yang dapat ditimbulkan air hujan? 

…………….………………………………………………………………

…………...…………………………………………………………………

……….…...…………………………………………………………………

………….....……………………………………………………………… 

3. Bagaimana cara mencegah dampak negatif yang ditimbulkan dari 

pengaruh air hujan? 

……………...…..…………………………………………………………

……………….....…………………………………………………………

…………………..…..………………………………………………………

…………………...………………………………………………………… 

 

Pertemuan II 

Kerjakan soal di bawah ini! 

1. Sebutkan jenis angin dan berikan pengertiannya! 

……….……………………………………………………………………

……...……………………………………………………………………… 

2. Apa saja dampak positif dan negatif yang dapat ditimbulkan angin? 

…………….………………………………………………………………

…………...…………………………………………………………………

……….…...…………………………………………………………………

………….....……………………………………………………………… 
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3. Bagaimana cara mencegah dampak negatif yang ditimbulkan dari 

pengaruh angin? 

……………...…..…………………………………………………………

……………….....…………………………………………………………

…………………..…..………………………………………………………

…………………...………………………………………………………… 

 

Pertemuan III 

Kerjakan soal di bawah ini! 

1. Sebutkan kegunaan cahaya matahari! 

……….……………………………………………………………………

……...……………………………………………………………………… 

2. Apa saja dampak negatif yang dapat ditimbulkan cahaya matahari? 

…………….………………………………………………………………

…………...…………………………………………………………………

……….…...…………………………………………………………………

………….....……………………………………………………………… 

3. Bagaimana cara mencegah dampak negatif yang ditimbulkan dari 

pengaruh cahaya matahari? 

……………...…..…………………………………………………………

……………….....…………………………………………………………

…………………..…..………………………………………………………

…………………...………………………………………………………… 

 

Pertemuan IV 

Kerjakan soal di bawah ini! 

1. Jelaskan pengertian abrasi! 

……….……………………………………………………………………

……...……………………………………………………………………… 
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2. Apa saja dampak positif dan negatif yang dapat ditimbulkan gelombang 

air laut? 

…………….………………………………………………………………

…………...…………………………………………………………………

……….…...…………………………………………………………………

………….....……………………………………………………………… 

3. Bagaimana cara mencegah dampak negatif yang ditimbulkan dari 

pengaruh gelombang air laut? 

……………...…..…………………………………………………………

……………….....…………………………………………………………

…………………..…..………………………………………………………

…………………...………………………………………………………… 
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LAMPIRAN 4 

KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 

 

Pertemuan I 

1. Erosi adalah pengikisan tanah yang disebabkan aliran air 

2. Dampak positif dari hujan: sumber air, menyuburkan tanaman, sebagai 

sumber pembangkit listrik tenaga air 

Dampak negatif: erosi, banjir, dan tanah longsor 

3. Cara mencegah dampak negatif hujan: 

a. Mengadakan reboisasi dan penghijauan 

b. Membuat sengkedan atau terasering pada lahan pertanian yang miring 

c. Membuang sampah pada tempatnya 

d. Tidak menebang pohon sembarangan 

 

Pertemuan II 

1. Angin darat adalah angin yang berhembus dari darat ke laut. 

Angin laut adalah angin yang berhembus dari laut ke darat. 

2. Dampak positif angin: udara menjadi sejuk, membantu penyerbukan 

tanaman, mengeringkan pakaian, menggerakkan perahu layar, dan sebsgai 

sumber dari pembangkit listrik tenaga angin. 

Dampak negatif angin: badai dapat merusak bangunan, merobohkan 

pohon, mengikis permukaan tanah dan batuan. 

3. Cara mengatasi dampak negatif dari pengaruh angin antara lain dapat 

menanami tanah dengan tumbuhan. 

 

Pertemuan III 

1. Kegunaan cahaya matahari adalah untuk mengeringkan pakaian yang 

dijemur, membantu petani garam menguapkan air laut, membantu 

tumbuhan melakukan fotosintesis 

2. Dampak negative matahari adalah kekeringan pada tanah, kebakaran hutan 

dan pelapukan batuan. 
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3. Cara mencegah dampak negatif: hujan buatan, membuat irigasi untuk 

mengaliri lahan pertanian yang kering 

 

Pertemuan IV 

1. Abrasi adalah pengikisan pantai oleh gelombang air laut. 

2. Dampak positif gelombang air laut: membantu nelayan yang pergi melaut. 

Dampak negatif gelombang air laut: pengikisan pasir yang menyebabkan 

pasir di pinggir pantai lama kelamaan habis sehingga terjadi pendangkalan 

laut dan luas daratan berkurang. 

3. Cara mencegah dampak negatif gelombang air laut yaitu penanaman 

pohon bakau di pantai dan pembuatan beton pemecah ombak laut di 

pinggir pantai. 
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LAMPIRAN 4 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Pertemuan I 

Kompetensi Dasar Indikator Ranah 

Kognitif 

Penilaian Nomer 

Soal Teknik Bentuk Jenis 

10.1Mendeskripsikan berbagai 

penyebab perubahan lingkungan 

fisik (angin, hujan, cahaya 

matahari, dan gelombang air laut) 

10.2Menjelaskan pengaruh perubahan 

lingkungan fisik terhadap daratan 

(erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

 

10.3Mendeskripsikan cara pencegahan 

kerusakan lingkungan (erosi, 

abrasi, banjir, dan longsor) 

 

10.1.1 Mendeskripsikan hujan 

sebagai penyebab perubahan 

lingkungan fisik 

 

10.2.1 Menjelaskan pengaruh 

hujan terhadap daratan 

 

 

10.3.1 Menganalisis cara 

pencegahan kerusakan 

lingkungan yang disebabkan 

oleh hujan 

 

C2, C3 

 

 

 

C2, C3 

 

 

 

C2, C4 

Tes 

 

 

 

Tes 

 

 

 

Tes 

Tertulis 

 

 

 

Tertulis 

 

 

 

Tertulis 

Pilihan 

Ganda, 

Isian 

Singkat 

Pilihan 

Ganda, 

Isian 

Singkat 

Pilihan 

Ganda, 

Isian 

Singkat 

PG:4, 

5 

IS: 1 

 

PG: 

1,3 

IS: 2,3 

 

PG: 5 

IS: 4,5 
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Pertemuan II 

Kompetensi Dasar Indikator Ranah 

Kognitif 

Penilaian Nomer 

Soal Teknik Bentuk Jenis 

10.1Mendeskripsikan berbagai 

penyebab perubahan lingkungan 

fisik (angin, hujan, cahaya 

matahari, dan gelombang air laut) 

10.2Menjelaskan pengaruh perubahan 

lingkungan fisik terhadap daratan 

(erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

 

10.3Mendeskripsikan cara 

pencegahan kerusakan 

lingkungan (erosi, abrasi, banjir, 

dan longsor) 

 

10.1.2 Mendeskripsikan angin 

sebagai penyebab perubahan 

lingkungan fisik 

 

10.2.2 Menjelaskan pengaruh 

angin terhadap daratan 

 

 

10.3.2 Menganalisis cara 

pencegahan kerusakan 

lingkungan yang disebabkan 

oleh angin 

 

C2, C3, C4 

 

 

 

C2, C3 

 

 

 

C4 

Tes 

 

 

 

Tes 

 

 

 

Tes 

Tertulis 

 

 

 

Tertulis 

 

 

 

Tertulis 

Pilihan 

Ganda, 

Isian 

Singkat 

Pilihan 

Ganda, 

Isian 

Singkat 

Pilihan 

Ganda 

PG: 1, 

3, 4 

IS: 3, 

4, 5 

PG: 2 

IS: 1, 2 

 

 

PG: 5 
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Pertemuan III 

Kompetensi Dasar Indikator Ranah 

Kognitif 

Penilaian Nomer 

Soal Teknik Bentuk Jenis 

10.1Mendeskripsikan berbagai 

penyebab perubahan lingkungan 

fisik (angin, hujan, cahaya 

matahari, dan gelombang air 

laut) 

10.2Menjelaskan pengaruh 

perubahan lingkungan fisik 

terhadap daratan (erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor) 

10.3Mendeskripsikan cara 

pencegahan kerusakan 

lingkungan (erosi, abrasi, banjir, 

dan longsor) 

 

10.1.3 Mendeskripsikan cahaya 

matahari sebagai penyebab 

perubahan lingkungan fisik 

 

 

10.2.3 Menjelaskan pengaruh 

cahaya matahari terhadap 

daratan 

 

10.3.3 Menganalisis cara 

pencegahan kerusakan 

lingkungan yang disebabkan 

oleh cahaya matahari 

 

C2, C3 

 

 

 

 

C1, C3, C4 

 

 

 

C3 

Tes 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

Tes 

Tertulis 

 

 

 

 

Tertulis 

 

 

 

Tertulis 

Pilihan 

Ganda, 

Isian 

Singkat 

 

Pilihan 

Ganda, 

Isian 

Singkat 

Pilihan 

Ganda, 

Isian 

Singkat 

PG: 1, 

5 

IS: 2 

 

 

PG: 2, 

4 

IS: 1, 

3, 5 

PG: 3 

IS: 4 
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Pertemuan IV 

Kompetensi Dasar Indikator Ranah 

Kognitif 

Penilaian Nomer 

Soal Teknik Bentuk Jenis 

10.1Mendeskripsikan berbagai 

penyebab perubahan lingkungan 

fisik (angin, hujan, cahaya 

matahari, dan gelombang air laut) 

10.2Menjelaskan pengaruh perubahan 

lingkungan fisik terhadap daratan 

(erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

 

10.3Mendeskripsikan cara pencegahan 

kerusakan lingkungan (erosi, 

abrasi, banjir, dan longsor) 

 

10.1.4 Mendeskripsikan 

gelombang air laut sebagai 

penyebab perubahan 

lingkungan fisik 

10.2.4 Menjelaskan pengaruh 

gelombang air laut terhadap 

daratan 

 

10.3.4 Menganalisis cara 

pencegahan kerusakan 

lingkungan yang disebabkan 

oleh gelombang air laut 

 

C2 

 

 

 

C1, C2, 

C3 

 

 

C1, C3 

Tes 

 

 

 

Tes 

 

 

 

Tes 

Tertulis 

 

 

 

Tertulis 

 

 

 

Tertulis 

Pilihan 

Ganda, 

Isian 

Singkat 

Pilihan 

Ganda, 

Isian 

Singkat 

Pilihan 

Ganda, 

Isian 

Singkat 

PG: 1 

IS: 1, 2 

 

 

PG: 2, 

3, 5 

IS: 4, 5 

 

PG: 4 

IS: 3 
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LAMPIRAN 5 

PEDOMAN PENSKORAN DAN PENILAIAN 

 

A. Penskoran dan penilaian Lembar Kerja Siswa 

Jawaban tepat mendapat skor 3 

Jawaban cukup tepat mendapat skor 3 

Jawaban tidak tepat mendapat skor 1 

 

Nilai = 
                          

                    
 X 100 

 

B. Penskoran dan penilaian Afektif (sikap) 

No Nama Siswa Disiplin Tanggung 

jawab 

Percaya diri 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

           

           

           

           

           

 

Keterangan: 

3 jika dilakukan 

2 jika kurang dilakukan 

1 jika tidak dilakukan 

 

Nilai = 
                          

                    
 X 100 
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C. Penskoran dan penilaian Psikomotor (unjuk kerja) 

Rubrik Presentasi 

Kriteria Sangat bagus 

(4) 

Bagus 

(3) 

Cukup 

(2) 

Kurang 

(1) 

Sikap dalam 

menyampaik

an hasil 

kerja 

Percaya diri 

tinggi, tegas, 

berani 

menatap 

siswa lain 

Tegas, tetapi 

tidak berani 

menatap 

siswa lain 

Ragu-ragu Tidak berani 

menyampaik

an 

Kualitas 

suara dalam 

menyampaik

an hasil 

kerja  

Intonasi, 

power, 

tempo suara 

sangat jelas 

Intonasi, 

power, 

tempo suara 

jelas 

Intonasi, 

power, 

tempo suara 

kurang jelas 

Intonasi, 

power, 

tempo suara 

tidak jelas 

Perhatian 

dalam 

menyimak 

siswa lain 

Memperhati

kan dengan 

sungguh-

sungguh 

Memperhati

kan 

Kurang 

memperhati

kan 

Tidak 

memperhati

kan 
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Lampiran 3.6 

 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Ranah 

Kognitif 

Penilaian Nomor 

Soal Teknik Bentuk Jenis 

10.Memahami 

perubahan 

lingkungan fisik 

dan pengaruhnya 

terhadap daratan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1Mendeskripsikan 

berbagai penyebab 

perubahan 

lingkungan fisik 

(angin, hujan, 

cahaya matahari, dan 

gelombang air laut) 

10.1.1 Mendeskripsikan hujan 

sebagai penyebab perubahan 

lingkungan fisik 

10.1.2 Mendeskripsikan angin 

sebagai penyebab perubahan 

lingkungan fisik 

10.1.3 Mendeskripsikan cahaya 

matahari sebagai penyebab 

perubahan lingkungan fisik 

10.1.4 Mendeskripsikan gelombang 

air laut sebagai penyebab 

perubahan lingkungan fisik 

 

C1, C2, C3, 

C4 

Tes 

 

 

 

 

Tertulis 

 

 

 

 

Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian 

 

6, 9, 

10, 

16,17, 

25, 27, 

34, 36, 

37, 39, 

40, 42, 

43, 44, 

46, 47, 

48, 50 

 

1, 3, 9 
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10.2Menjelaskan 

pengaruh perubahan 

lingkungan fisik 

terhadap daratan 

(erosi, abrasi, banjir, 

dan longsor) 

10.2.1 Menjelaskan pengaruh hujan 

terhadap perubahan 

lingkungan fisik di daratan 

10.2.2 Menjelaskan pengaruh angin 

terhadap perubahan 

lingkungan fisik di daratan 

10.2.3 Menjelaskan pengaruh cahaya 

matahari terhadap perubahan 

lingkungan fisik di daratan 

10.2.4 Menjelaskan pengaruh 

gelombang air laut terhadap 

perubahan lingkungan fisik di 

daratan 

C1, C2, C3, 

C4 

Tes Tertulis Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian 

1, 2, 7, 

8, 11, 

14, 15, 

19, 20, 

21, 22, 

23, 26, 

29. 30, 

31, 32, 

33, 35, 

41, 49 

 

2, 4, 5, 

8, 10 

10.3Mendeskripsikan 

cara pencegahan 

kerusakan 

lingkungan (erosi, 

abrasi, banjir, dan 

longsor) 

10.3.1 Menganalisis cara pencegahan 

kerusakan lingkungan dari 

hujan 

10.3.2  Menganalisis cara pencegahan 

kerusakan lingkungan dari 

angin 

C1, C2, C3, 

C4 

Tes Tertulis Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

3, 4, 5, 

12, 13, 

18, 24, 

28, 38, 

45 
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10.3.3 Menganalisis cara pencegahan 

kerusakan lingkungan dari 

cahaya matahari 

10.3.4 Menganalisis cara pencegahan 

kerusakan lingkungan dari 

gelombang air laut 

Uraian 7, 8 



175 
 

 

Lampiran 3.7 

 

SOAL UJI COBA BENTUK PILIHAN GANDA 

 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan memilih salah satu jawaban yang 

paling tepat! 

1. Pengikisan daratan oleh air atau angin disebut … 

a. erosi 

b. abrasi 

c. reboisasi 

d. sedimentasi 

2. Pasir, tanah, dan batu yang terbawa aliran air kemudian diendapkan di 

suatu tempat dinamakan …. 

a. erosi 

b. abrasi 

c. reboisasi 

d. sedimentasi 

3. Erosi dapat dicegah dengan cara berikut, kecuali …. 

a. reboisasi 

b. membuat sengkedan 

c. membuat hujan buatan 

d. mencegah penebangan 

hutan 

4. Di lahan pertanian atau perkebunan yang miring seperti perbukitan banyak 

terdapat … untuk mencegah terjadinya erosi dan longsor. 

a. sengkedan 

b. hutan bakau 

c. tembok beton 

d. reboisasi 

5. Hutan bakau di pinggiran pantai berfungsi sebagai …. 

a. tempat berteduh 

b. pemecah ombak 

c. petunjuk arah 

d. memelihara hewan laut 

6. Pengikisan batu karang atau tepian pantai disebabkan oleh …. 

a. air hujan 

b. angin 

c. gelombang laut 

d. cahaya matahari 

7. Pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang laut disebut …. 

a. erosi 

b. abrasi 

c. reboisasi 

d. sedimentasi 
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8. Teriknya cahaya matahari di musim kemarau dapat menyebabkan tanah 

atau batuan mengalami …. 

a. pengerasan 

b. pengerutan 

c. keretakan 

d. pemuaian 

9. Perubahan pada daratan disebabkan oleh perubahan faktor lingkungan 

fisik sebagai berikut, kecuali …. 

a. hujan 

b. gelombang laut 

c. angin 

d. rotasi bumi 

10. Perubahan pada daratan disebabkan oleh peristiwa-peristiwa berikut, 

kecuali …. 

a. angin topan 

b. kebakaran hutan 

c. erosi 

d. reboisasi 

11. Erosi dapat mengakibatkan …. 

a. kesuburan tanah bertambah 

b. hilangnya kesuburan tanah 

c. air tanah bertambah banyak 

d. tanah menjadi gembur 

12. Reboisasi yaitu program …. 

a. penanaman kembali pohon-pohon hutan yang gundul 

b. pemupukan tanah-tanah yang kurang subur 

c. pengaturan perairan untuk daerah pertanian 

d. penebangan pohon-pohon yang tidak berguna 

13. Pohon yang ditanam di pantai untuk mencegah abrasi adalah …. 

a. pandan 

b. beringin 

c. kelapa 

d. bakau 

14. Air hujan yang turun dari bukit-bukit sambil menyeret batu-batuan dan 

lumpur ke daerah yang lebih rendah adalah …. 

a. badai 

b. banjir bandang 

c. badai topan 

d. banjir kiriman 

15. Gelombang air laut yang sangat besar dan air sampai jauh ke wilayah 

daratan disebut …. 
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a. abrasi 

b. topan 

c. tsunami 

d. tornado 

16. Tanah yang tandus dan retak-retak merupakan perubahan lingkungan yang 

dipengaruhi …. 

a. angin 

b. hujan 

c. air laut 

d. cahaya matahari 

17. Salah satu penyebab banjir dan tanah longsor adalah . . . .  

a. penggundulan hutan 

b. abrasi 

c. pencemaran 

d. erosi 

18. Salah satu cara mencegah erosi pada lahan datar yang gundul adalah …. 

a. membuat terasering 

b. reboisasi 

c. menanam pohon bakau 

d. meletakkan beton pemecah gelombang 

19. Air hujan yang mengalir deras di permukaan tanah akan menghanyutkan 

…. 

a. pasir 

b. kerikil 

c. humus 

d. debu 

20. Kebakaran hutan menyebabkan …. 

a. bertambahnya hewan yang tinggal di hutan 

b. membantu petani untuk membuka hutan menjadi lading 

c. rusaknya ekosistem di hutan 

d. tanah bertambah subur 

21. Abrasi dapat merugikan manusia, karena …. 

a. merusak ekosistem laut 

b. merusak ekosistem sawah 

c. merusak ekosistem darat 

d. merusak ekosistem pantai 

22. Pengaruh angin yang menguntungkan adalah …. 

a. merusak tanaman 

b. mengalirkan air sungai 
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c. menggerakkan kincir angin 

d. merobohkan bangunan dan rumah 

23. Hujan membuat udara menjadi bersih karena air hujan …. 

a. mengandung oksigen 

b. membawa banyak oksigen 

c. mengakibatkan air bersih 

d. membersihkan kotoran di udara 

24. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir adalah …. 

a. membuat poskamling 

b. membersihkan saluran air 

c. membuat pos bantuan korban 

d. menggalang dana korban banjir 

25. Jika air hujan turun pada tanah yang gundul, maka aliran air akan …. 

a. lambat karena tidak ada tumbuhan 

b. deras karena banyak tumbuhan 

c. deras karena tidak ada tumbuhan 

d. lambat karena banyak tumbuhan 

26. Berikut ini adalah bencana alam yang terjadi akibat hujan, kecuali …. 

a. banjir 

b. gempa bumi 

c. erosi 

d. tanah longsor 

27. Angin yang berembus dari laut ke daratan disebut …. 

a. angin darat 

b. angin laut 

c. angin topan 

d. angin tornado 

28. Cara mencegah kekeringan di daerah pertanian dengan membendung 

aliran sungai disebut …. 

a. irigasi 

b. abrasi 

c. erosi 

d. reboisasi 

29. Panas matahari yang datang bersama air hujan dapat menyebabkan …. 

pada batuan. 

a. kebakaran 

b. erosi 

c. pelapukan 

d. longsor 
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30. Gerakan meluncurnya tanah akibat tidak dapat menampung air dalam 

tanah disebut …. 

a. erosi 

b. gempa bumi 

c. tanah longsor 

d. abrasi 

31. Jika air hujan tidak tertampung oleh sungai, danau, dan tanah, akan terjadi 

…. 

a. badai 

b. gempa bumi 

c. banjir 

d. gunung meletus 

32. Beberapa perbuatan berikut dapat menyebabkan banjir, kecuali …. 

a. membuang sampah ke sungai 

b. melakukan penghijauan 

c. menutup daerah resapan air 

d. penebangan pohon 

33. Perubahan bentuk bukit yang terjadi di gurun pasir diakibatkan oleh …. 

a. angin 

b. hujan 

c. aktivitas manusia 

d. sinar matahari 

34. Yang dapat menyebabkan penampakan tanah di permukaan bumi menjadi 

retak-retak adalah …. 

a. gletser 

b. panas matahari 

c. erosi 

d. hujan 

35. Karang Bolong merupakan pantai tempat wisata yang indah, 

pembentukannya disebabkan oleh …. 

a. erosi 

b. abrasi 

c. irigasi 

d. reboisasi 

36. Angin yang memberi keuntungan bagi nelayan untuk pergi ke laut adalah 

…. 

a. angin laut 

b. angin tornado 

c. angin darat 

d. angin kumbang 

37. Angin yang dapat menumbangkan tanaman dan rumah adalah …. 

a. angin darat 

b. angin laut 

c. angin passat 

d. angin topan 
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38. Agar hutan tetap terjaga kelestariannya, maka penebangan hutan dilakukan 

dengan sistem …. 

a. terasering 

b. tebang pilih 

c. serampangan 

d. tumpang sari 

39. Perhatikan pernyataan berikut ini: 

A. Angin membantu penyerbukan bunga 

B. Angin merusak atap gedung 

C.  Angin menggerakkan perahu layar 

D. Angin mengikis permukaan tanah 

Yang merupakan pengaruh dari angin yang menguntungkan adalah …. 

a. A dan B 

b. A dan C 

c. B dan C 

d. B dan D 

40. Jika awan sudah terlalu penuh dengan air, air tersebut akan turun. 

Banyaknya air yang jatuh dari langit dalam waktu tertentu disebut …. 

a. curah hujan 

b. musim 

c. cuaca 

d. angin 

41. Penyebab terjadinya bencana bukan hanya oleh faktor alam akan tetapi 

karena faktor manusia yang kurang bertanggungjawab dalam memelihara 

alam. Contoh bencana alam yang dapat disebabkan oleh manusia adalah 

…. 

a. tsunami 

b. banjir 

c. gempa bumi 

d. gunung meletus 

42. Angin dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Angin dimanfaatkan 

untuk memutar …. supaya menghasilkan energi listrik. 

a. kipas angin 

b. kincir air 

c. kincir angin 

d. layar 

43. Daerah daratan yang selalu ditiup angin kencang dapat memanfaatkan 

angin untuk olahraga. Salah satu olahraga yang memanfaatkan energi 

angin adalah …. 

a. selancar 

b. paralayang 

c. sepak bola 

d. badminton 
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44. Angin kencang di berbagai negara mendapat nama yang khusus. Angin 

kencang yang membentuk pusaran seperti spiral di Amerika Serikat 

dikenal dengan nama …. 

a. angin gending 

b. angin kumbang 

c. angin topan 

d. angin tornado  

45. Kebakaran hutan dapat terjadi karena pengaruh cahaya matahari. Cara 

untuk menanggulangi kebakaran hutan saat kemarau adalah dengan 

membuat …. 

a. hujan buatan 

b. bendungan 

c. irigasi 

d. reboisasi 

46. Selain karena pengaruh cahaya matahari, kebakaran hutan juga bisa 

disebabkan oleh manusia. Manusia membakar hutan dengan tujuan untuk 

mengubah hutan menjadi …. 

a. api unggun 

b. lahan pertanian 

c. kayu bakar 

d. kebun binatang 

47. Setiap hari, pasir di pantai terus terkikis karena abrasi. Yang menyebabkan 

abrasi di pantai yaitu karena terjangan …. 

a. ombak 

b. ikan 

c. batu karang 

d. rumput laut 

48. Gelombang air laut juga memberikan keuntungan untuk berolahraga air di 

pantai. Olahraga ini memanfaatkan kekuatan besarnya gelombang air laut 

dengan menggunakan papan. Nama olahraga air ini yaitu …. 

a. berenang 

b. selancar 

c. menyelam 

d. sepak bola 

49. Gelombang air laut yang sangat besar dapat menyebabkan tsunami. Di 

Indonesia daerah yang pernah mengalami bencana alam tsunami adalah 

…. 

a. jepara 

b. surabaya 

c. aceh 

d. bandung 
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50. Gelombang air laut menyebabkan pasang surut air laut. Jika air laut 

pasang, permukaan air laut menjadi semakin tinggi, sedangkan jika air laut 

surut, permukaan air laut menjadi …. 

a. naik 

b. rendah 

c. kering 

d. meluap 
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SOAL UJI COBA BENTUK URAIAN 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar! 

1. Sebutkan empat penyebab perubahan lingkungan fisik terhadap daratan  dan 

akibat yang ditimbulkan! 

Penyebab perubahan lingkungan 

fisik 

Akibat buruk yang timbul 

  

 

  

  

 

  

 

 

2. Jelaskan perbedaan erosi dan tanah longsor! 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………….... 

3. Sebutkan 3 keuntungan dari cahaya matahari! 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

4. Setujukah kamu  dengan  temanmu  yang  sering  membuang  sampah  di  

sungai? Mengapa? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………….. 

5. Seorang anak menjemur baju pada tiga lokasi yang berbeda.  

Lokasi 1 baju dijemur di bawah sinar matahari saja.  

Lokasi 2 baju dijemur di tempat yang ada hembusan angin.  
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Lokasi  3  baju  dijemur  di  bawah  sinar matahari  dan  di  tempat  yang  ada  

hembusan angin;  

a.  Pada lokasi manakah baju paling cepat kering? Mengapa?  

b.  Pada lokasi manakah baju paling lama kering? Mengapa? 

a.………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

b.………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6. Sebutkan 3 akibat dari hujan! 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

7. Sebutkan 2 cara mencegah abrasi! 

…………………………………………………………………………………

……………..…………………………………………………………………… 

8. Amatilah dan analisislah gambar di bawah ini  ! 

a. Dari gambar di samping, apa yang 

            kalian lihat? 

            …………………………………… 

            …………………………………… 

           ……………………………………. 

 

b. Jika bencana tersebut melanda, apa yang akan terjadi dengan tanaman 

yang ditanam? 

………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………….. 

c. Apa yang dilakukan petani untuk mengatasi permasalahan tersebut? 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….... 
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9. Jelaskan perbedaan angin darat dan angin laut! 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………… 

10. Sebutkan 2 akibat dari gelombang air laut! 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………….... 
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Lampiran 3.8 

  

HASIL UJI VALIDITAS, TINGKAT KESUKARAN, DAYA BEDA, DAN RELIABILITAS SOAL UJI COBA BENTUK 

PILIHAN GANDA 

 

NO NAMA SISWA 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

1 Abdul Basith 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1

2 Ahmad Wahyu Ferdiansyah 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1

3 Ahmad Ilyas Syarifi 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0

4 Ahmad Rohid Habibi 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0

5 Aura Husnah Azahra 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0

6 Azkiya Akmal Irsyadi 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 A. Fuadul Faindhi 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0

8 Abdol Firman Hardian Sahifudin 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

9 Ahmad Ulil Albab 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1

10 Delita Septiani 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1

11 Dara Lailatus Syifa 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

12 Dio Ilham Yudhistira 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0

13 Dimas Andriyan Saputra 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0

14 Eni Aprilia Tantri 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0

15 Febry Dwiayu Lestari 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1

16 Fahru Nissa Mufida Listi 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

17 Fauziyah Dwi Lestari 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1

18 Lutfi Agustian 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0

19 Muhammad Al Kautsar 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0

20 Maulana Ibrahim 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0

21 Muhammad Yusrul Falah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

22 Marsya Sella Septiasa 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0

23 Muhammad Bahadur Rifki 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0

24 Muhammad Yusril Minan 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1

25 Muhammad Khirza Latif 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1

26 Muhammad Fawwazadiel R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0

27 Najwa Nadia Nurlaili 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

28 Nadia Milkha Mahisa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

29 Nailal Azzizah 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1

30 Nilna Zaqi Ramadhani 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1

31 Rizal Andika Faza M 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1

32 Rijalul Munir Abasy 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1

33 Syahrir Aby Yoga 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1

34 Sandy Daniel Dwi Atmaja 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1

35 Wahyu Wirawan 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1

36 Tsabita Eka Febriana 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

37 Umma Fauziyatul Khila 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

38 Yasirli Amriya 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0

39 Yasinta Dwi Nurissabila 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1

40 Nanda Eka Prayogo 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0

jumlah 35 12 34 11 29 33 27 28 24 23 16 35 32 7 22 30 25 20 24 31 12 31 19 32 21

rpbi 0.2346 0.2112 0.2337 0.1867 0.4326 0.2181 0.6915 0.3151 0.4936 0.0457 0.2284 0.3415 0.3505 0.0696 0.0637 0.5291 0.5139 0.4148 0.277 0.5192 0.2744 0.396 0.3563 0.3425 0.0108

r tabel 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312

validitas butir soal invalid invalid invalid invalid valid invalid valid valid valid invalid invalid valid valid invalid invalid valid valid valid invalid valid invalid valid valid valid invalid

P (taraf kesukaran) 0.875 0.3 0.85 0.275 0.725 0.825 0.675 0.7 0.6 0.575 0.4 0.875 0.8 0.175 0.55 0.75 0.625 0.5 0.6 0.775 0.3 0.775 0.475 0.8 0.525

tingkat kesukaran soal mudah sukar mudah sukar mudah mudah sedang sedang sedang sedang sedang mudah mudah sukar sedang mudah sedang sedang sedang mudah sukar mudah sedang mudah sedang

p 0.875 0.3 0.85 0.275 0.725 0.825 0.675 0.7 0.6 0.575 0.4 0.875 0.8 0.175 0.55 0.75 0.625 0.5 0.6 0.775 0.3 0.775 0.475 0.8 0.525

q 0.125 0.7 0.15 0.725 0.275 0.175 0.325 0.3 0.4 0.425 0.6 0.125 0.2 0.825 0.45 0.25 0.375 0.5 0.4 0.225 0.7 0.225 0.525 0.2 0.475

varians 60.444

pq 0.1094 0.21 0.1275 0.1994 0.1994 0.1444 0.2194 0.21 0.24 0.2444 0.24 0.1094 0.16 0.1444 0.2475 0.1875 0.2344 0.25 0.24 0.1744 0.21 0.1744 0.2494 0.16 0.2494

∑pq 10.136

r11 0.8493

daya beda jelek jelek jelek jelek cukup jelek baik cukup baik jelek jelek cukup cukup jelek jelek baik baik cukup jelek baik jelek cukup cukup cukup jelek
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26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Jumlah

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 38

0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 34

0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 29

1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 25

1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 28

1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 23

0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 25

0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 21

0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 22

1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40

1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 34

1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 25

0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 28

1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 26

0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 25

0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 42

0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 32

0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27

1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 41

1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 36

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 45

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 43

1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 29

0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 19

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 43

0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 39

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 40

1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 29

1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 32

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 21

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 19

0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 31

1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 32

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 24

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42

1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 22

0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 28

0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 35

0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 18

22 24 31 31 20 29 15 9 24 16 30 30 20 28 21 26 24 23 34 15 20 33 31 36 28

0.3868 0.5067 0.2343 0.4345 0.2991 0.4182 0.23 -0.119 0.6577 0.6682 0.2989 0.5143 0.1833 0.5396 0.4229 0.6644 0.3558 0.5336 0.2787 0.303 0.254 0.4128 0.4037 0.3033 0.301

0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312

valid valid invalid valid invalid valid invalid invalid valid valid invalid valid invalid valid valid valid valid valid invalid invalid invalid valid valid invalid invalid

0.55 0.6 0.775 0.775 0.5 0.725 0.375 0.225 0.6 0.4 0.75 0.75 0.5 0.7 0.525 0.65 0.6 0.575 0.85 0.375 0.5 0.825 0.775 0.9 0.7

sedang sedang mudah mudah sedang mudah sedang sukar sedang sedang mudah mudah sedang sedang sedang sedang sedang sedang mudah sedang sedang mudah mudah mudah sedang

0.55 0.6 0.775 0.775 0.5 0.725 0.375 0.225 0.6 0.4 0.75 0.75 0.5 0.7 0.525 0.65 0.6 0.575 0.85 0.375 0.5 0.825 0.775 0.9 0.7

0.45 0.4 0.225 0.225 0.5 0.275 0.625 0.775 0.4 0.6 0.25 0.25 0.5 0.3 0.475 0.35 0.4 0.425 0.15 0.625 0.5 0.175 0.225 0.1 0.3

0.2475 0.24 0.1744 0.1744 0.25 0.1994 0.2344 0.1744 0.24 0.24 0.1875 0.1875 0.25 0.21 0.2494 0.2275 0.24 0.2444 0.1275 0.2344 0.25 0.1444 0.1744 0.09 0.21

cukup baik cukup cukup cukup cukup jelek jelek baik baik jelek baik cukup baik baik baik cukup baik cukup jelek cukup cukup cukup jelek cukup
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HASIL UJI VALIDITAS, TINGKAT KESUKARAN, DAYA BEDA, DAN RELIABILITAS SOAL UJI COBA BENTUK 

URAIAN 

 

 

NO NAMA SISWA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 skor total (Y)

1 Abdul Adi Nugroho 3 4 4 5 2 5 3 3 4 3 36

2 Abdul Basith 3 5 3 5 5 5 5 4 5 5 45

3 Ahmad Wahyu Ferdiansyah 2 4 4 5 4 3 5 4 1 5 37

4 Ahmad Ilyas Syarifi 2 2 2 5 4 3 3 4 4 3 32

5 Ahmad Rohid Habibi 1 5 4 5 4 5 5 2 1 3 35

6 Aura Husnah Azahra 3 2 3 5 1 2 5 2 1 3 27

7 Azkiya Akmal Irsyadi 3 1 3 1 3 3 1 2 4 3 24

8 A. Fuadul Faindhi 1 4 3 5 5 3 3 4 1 3 32

9 Abdol Firman Hardian Sahifudin 3 1 4 5 4 3 1 2 4 3 30

10 Ahmad Ulil Albab 2 1 3 1 1 3 1 1 4 3 20

11 Delita Septiani 2 5 5 5 2 4 5 5 5 5 43

12 Dara Lailatus Syifa 3 5 2 3 1 2 5 5 3 3 32

13 Dio Ilham Yudhistira 3 1 4 3 1 3 1 1 1 1 19

14 Dimas Andriyan Saputra 2 4 4 1 4 3 3 4 1 5 31

16 Febry Dwiayu Lestari 3 3 1 2 3 5 5 3 1 5 31

17 Fahru Nissa Mufida Listi 3 5 5 5 3 5 3 5 5 5 44

18 Fauziyah Dwi Lestari 1 4 4 5 5 3 3 4 1 3 33

19 Lutfi Agustian 3 0 3 5 2 3 0 0 1 3 20

20 Muhammad Al Kautsar 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 46

21 Maulana Ibrahim 3 5 3 4 2 3 3 4 5 3 35

22 Muhammad Yusrul Falah 4 5 3 5 5 5 5 5 5 3 45

23 Marsya Sella Septiasa 2 5 5 5 3 5 5 5 4 5 44

24 Muhammad Bahadur Rifki 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 46

25 Muhammad Yusril Minan 3 5 4 5 4 3 3 3 5 5 40
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26 Muhammad Khirza Latif 3 1 4 3 1 2 1 1 4 1 21

27 Muhammad Fawwazadiel R 2 5 4 5 3 3 3 3 5 3 36

28 Najwa Nadia Nurlaili 2 5 4 5 3 5 3 4 4 5 40

29 Nadia Milkha Mahisa 2 3 3 5 1 3 3 5 5 3 33

30 Nailal Azzizah 3 4 3 5 1 5 3 4 1 5 34

31 Nilna Zaqi Ramadhani 3 4 3 3 5 3 3 3 1 5 33

32 Rizal Andika Faza M 3 2 2 3 4 5 5 4 1 3 32

33 Rijalul Munir Abasy 3 1 3 3 1 3 1 4 1 1 21

34 Syahrir Aby Yoga 4 1 2 5 3 3 1 2 5 3 29

35 Sandy Daniel Dwi Atmaja 3 3 2 5 3 5 5 2 4 5 37

36 Wahyu Wirawan 3 4 4 5 1 5 5 5 5 5 42

37 Tsabita Eka Febriana 2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 45

38 Umma Fauziyatul Khila 2 3 2 5 2 5 3 4 4 3 33

39 Yasirli Amriya 2 4 3 5 4 3 1 2 1 3 28

40 Yasinta Dwi Nurissabila 3 2 3 5 3 3 3 4 1 3 30

41 Nanda Eka Prayogo 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 47

jumlah (X) 104 138 135 172 121 152 133 137 128 148

rxy -0.00362 0.847064 0.407011 0.540976 0.488676 0.683156 0.756119 0.721665 0.554982 0.747562

r tabel 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308

validitas butir soal invalid valid valid valid valid valid valid valid valid valid

P (taraf kesukaran) 2.536585 3.365854 3.292683 4.195122 2.95122 3.707317 3.243902 3.341463 3.121951 3.609756

tingkat kesukaran sukar sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang

p 2.6 3.45 3.375 4.3 3.025 3.8 3.325 3.425 3.2 3.7

q -1.6 -2.45 -2.375 -3.3 -2.025 -2.8 -2.325 -2.425 -2.2 -2.7

varians 62.46

pq -4.16 -8.4525 -8.01563 -14.19 -6.12563 -10.64 -7.73063 -8.30563 -7.04 -9.99

∑pq -84.65

r11 1.185114

daya beda jelek baik cukup cukup cukup baik baik baik cukup baik
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Lampiran 3.9 

 

SOAL PRETEST  DAN POSTEST IPA KELAS IV 

MATERI PERUBAHAN LINGKUNGAN FISIK 

 

A. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada 

salah satu jawaban yang paling tepat! 

1. Hutan bakau di pinggiran pantai berfungsi sebagai …. 

a. tempat berteduh 

b. pemecah ombak 

c. petunjuk arah 

d. memelihara hewan laut 

2. Pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang laut disebut …. 

a. erosi 

b. abrasi 

c. reboisasi 

d. sedimentasi  

3. Teriknya cahaya matahari di musim kemarau dapat menyebabkan tanah atau 

batuan mengalami …. 

a. pengerasan 

b. pengerutan 

c. keretakan 

d. pemuaian 

4. Reboisasi yaitu program …. 

a. penanaman kembali pohon-pohon hutan yang gundul 

b. pemupukan tanah-tanah yang kurang subur 

c. pengaturan perairan untuk daerah pertanian 

d. penebangan pohon-pohon yang tidak berguna 

5. Pohon yang ditanam di pantai untuk mencegah abrasi adalah …. 

a. pandan 

b. beringin 
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c. kelapa 

d. bakau 

6. Salah satu penyebab banjir dan tanah longsor adalah …. 

a. penggundulan hutan 

b. abrasi 

c. pencemaran 

d. erosi 

7. Salah satu cara mencegah erosi pada lahan datar yang gundul adalah …. 

a. membuat terasering 

b. reboisasi 

c. menanam pohon bakau 

d. meletakkan beton pemecah gelombang 

8. Kebakaran hutan menyebabkan …. 

a. bertambahnya hewan yang tinggal di hutan 

b. membantu petani untuk membuka hutan menjadi lading 

c. rusaknya ekosistem di hutan 

d. tanah bertambah subur 

9. Pengaruh angin yang menguntungkan adalah …. 

a. merusak tanaman 

b. mengalirkan air sungai 

c. menggerakkan kincir angina 

d. merobohkan bangunan dan rumah 

10. Hujan membuat udara menjadi bersih karena air hujan …. 

a. mengandung oksigen 

b. membawa banyak oksigen 

c. mengakibatkan air bersih 

d. membersihkan kotoran di udara 

11. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir adalah …. 

a. membuat poskamling 

b. membersihkan saluran air 

c. membuat pos bantuan korban 
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d. menggalang dana korban banjir 

12. Hal yang akan terjadi akibat pengikisan tanah oleh air dan angin adalah 

…. 

a. gempa bumi 

b. erosi 

c. tanah longsor 

d. banjir 

13. Angin yang berembus dari laut ke daratan disebut …. 

a. angin darat 

b. angin laut 

c. angin topan 

d. angin tornado 

14. Panas matahari yang datang bersama air hujan dapat menyebabkan …. 

pada batuan. 

a. Kebakaran 

b. Erosi 

c. Pelapukan 

d. longsor 

15. Jika air hujan tidak tertampung oleh sungai, danau, dan tanah, akan terjadi 

…. 

a. Badai 

b. gempa bumi 

c. banjir 

d. gunung meletus 

16. Yang dapat menyebabkan penampakan tanah di permukaan bumi menjadi 

retak-retak adalah …. 

a. gletser 

b. panas matahari 

c. erosi 

d. hujan 
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17. Karang Bolong merupakan pantai tempat wisata yang indah, 

pembentukannya disebabkan oleh …. 

a. erosi 

b. abrasi 

c. irigasi 

d. reboisasi 

18. Angin yang dapat menumbangkan tanaman dan rumah adalah …. 

a. angin darat 

b. angin laut 

c. angin passat 

d. angin topan 

19. Perhatikan pernyataan berikut ini: 

A. Angin membantu penyerbukan bunga 

B. Angin merusak atap gedung 

C. Angin menggerakkan perahu layar 

D. Angin mengikis permukaan tanah 

Yang merupakan pengaruh dari angin yang menguntungkan adalah …. 

a. A dan B 

b. A dan C 

c. B dan C 

d. B dan D 

20. Jika awan sudah terlalu penuh dengan air, air tersebut akan turun. 

Banyaknya air yang jatuh dari langit dalam waktu tertentu disebut …. 

a. curah hujan 

b. musim 

c. cuaca 

d. angina 

21. Penyebab terjadinya bencana bukan hanya oleh faktor alam akan tetapi 

karena faktor manusia yang kurang bertanggungjawab dalam memelihara 

alam. Contoh bencana alam yang dapat disebabkan oleh manusia adalah 

…. 
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a. tsunami 

b. banjir 

c. gempa bumi 

d. gunung meletus 

22. Angin dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Angin dimanfaatkan 

untuk memutar …. supaya menghasilkan energi listrik. 

a. kipas angin 

b. kincir air 

c. kincir angina 

d. layar  

23. Daerah daratan yang selalu ditiup angin kencang dapat memanfaatkan 

angin untuk olahraga. Salah satu olahraga yang memanfaatkan energi 

angin adalah …. 

a. selancar 

b. paralayang 

c. sepak bola 

d. badminton 

24. Setiap hari, pasir di pantai terus terkikis karena abrasi. Yang menyebabkan 

abrasi di pantai yaitu karena terjangan …. 

a. ombak 

b. ikan 

c. batu karang 

d. rumput laut 

25. Gelombang air laut juga memberikan keuntungan untuk berolahraga air di 

pantai. Olahraga ini memanfaatkan kekuatan besarnya gelombang air laut 

dengan menggunakan papan. Nama olahraga air ini yaitu …. 

a. berenang 

b. selancar 

c. menyelam 

d. sepak bola 
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B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar! 

1. Jelaskan perbedaan erosi dan tanah longsor! 

………………………………………………………………………………

…...…………………………………………………………………………

…………...…………………………………………………………………

…………………...………………………………………............................. 

2. Setujukah kamu  dengan  temanmu  yang  sering  membuang  sampah  di  

sungai? Mengapa? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. Seorang anak menjemur baju pada tiga lokasi yang berbeda.  

Lokasi 1 baju dijemur di bawah sinar matahari saja.  

Lokasi 2 baju dijemur di tempat yang ada hembusan angin.  

Lokasi  3  baju  dijemur  di  bawah  sinar matahari  dan  di  tempat  yang  

ada  hembusan angin;  

a.  Pada lokasi manakah baju paling cepat kering? Mengapa?  

b.  Pada lokasi manakah baju paling lama kering? Mengapa? 

a.……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

b.……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. Sebutkan 3 akibat dari hujan! 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5. Jelaskan perbedaan angin darat dan angin laut! 

………………………………………………………………………………

…...…………………………………………………………………………

…………...………………………………………………………................. 
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Lampiran 3.10 

DAFTAR NILAI PRETEST KELAS EKSPERIMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO KODE NILAI KET 

1 E-01 30 tidak tuntas 

2 E-02 72 tuntas 

3 E-03 70 tuntas 

4 E-04 60 tidak tuntas 

5 E-05 52 tidak tuntas 

6 E-06 92 tuntas 

7 E-07 54 tidak tuntas 

8 E-08 86 tuntas 

9 E-09 68 tuntas 

10 E-10 70 tuntas 

11 E-11 56 tidak tuntas 

12 E-12 52 tidak tuntas 

13 E-13 62 tidak tuntas 

14 E-14 72 tuntas 

15 E-15 48 tidak tuntas 

16 E-16 60 tidak tuntas 

17 E-17 64 tidak tuntas 

18 E-18 72 tuntas 

19 E-19 66 tuntas 

20 E-20 48 tidak tuntas 

21 E-21 64 tidak tuntas 

22 E-22 92 tuntas 

23 E-23 72 tuntas 

24 E-24 72 tuntas 

25 E-25 68 tuntas 

26 E-26 68 tuntas 

27 E-27 84 tuntas 

28 E-28 80 tuntas 

29 E-29 50 tidak tuntas 

30 E-30 64 tidak tuntas 

31 E-31 52 tidak tuntas 

32 E-32 78 tuntas 

33 E-33 80 tuntas 

34 E-34 52 tidak tuntas 

35 E-35 48 tidak tuntas 

36 E-36 88 tuntas 

37 E-37 80 tuntas 

38 E-38 64 tidak tuntas 

39 E-39 64 tidak tuntas 

40 E-40 44 tidak tuntas 
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Lampiran 3.11 

 

DAFTAR NILAI PRETEST KELAS KONTROL 

NO KODE NILAI KET 

1 K-01 54 tidak tuntas 

2 K-02 54 tidak tuntas 

3 K-03 42 tidak tuntas 

4 K-04 76 tuntas 

5 K-05 42 tidak tuntas 

6 K-06 52 tidak tuntas 

7 K-07 64 tidak tuntas 

8 K-08 35 tidak tuntas 

9 K-09 64 tidak tuntas 

10 K-10 88 tuntas 

11 K-11 70 tuntas 

12 K-12 70 tuntas 

13 K-13 90 tuntas 

14 K-14 70 tuntas 

15 K-15 80 tuntas 

16 K-16 74 tuntas 

17 K-17 88 tuntas 

18 K-18 26 tidak tuntas 

19 K-19 82 tuntas 

20 K-20 54 tidak tuntas 

21 K-21 62 tidak tuntas 

22 K-22 80 tuntas 

23 K-23 72 tuntas 

24 K-24 60 tidak tuntas 

25 K-25 92 tuntas 

26 K-26 74 tuntas 

27 K-27 76 tuntas 

28 K-28 64 tidak tuntas 

29 K-29 64 tidak tuntas 

30 K-30 46 tidak tuntas 

31 K-31 48 tidak tuntas 

32 K-32 36 tidak tuntas 

33 K-33 78 tuntas 

34 K-34 96 tuntas 

35 K-35 60 tidak tuntas 
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Lampiran 3.12 

DAFTAR NILAI POSTTEST KELAS EKSPERIMEN 

NO KODE NILAI KET 

1 E-01 55 tidak tuntas 

2 E-02 76 tuntas 

3 E-03 84 tuntas 

4 E-04 68 tuntas 

5 E-05 84 tuntas 

6 E-06 94 tuntas 

7 E-07 80 tuntas 

8 E-08 98 tuntas 

9 E-09 78 tuntas 

10 E-10 88 tuntas 

11 E-11 70 tuntas 

12 E-12 60 tidak tuntas 

13 E-13 70 tuntas 

14 E-14 88 tuntas 

15 E-15 64 tidak tuntas 

16 E-16 58 tidak tuntas 

17 E-17 82 tuntas 

18 E-18 76 tuntas 

19 E-19 62 tidak tuntas 

20 E-20 42 tidak tuntas 

21 E-21 78 tuntas 

22 E-22 80 tuntas 

23 E-23 78 tuntas 

24 E-24 80 tuntas 

25 E-25 72 tuntas 

26 E-26 90 tuntas 

27 E-27 88 tuntas 

28 E-28 80 tuntas 

29 E-29 64 tidak tuntas 

30 E-30 80 tuntas 

31 E-31 52 tidak tuntas 

32 E-32 90 tuntas 

33 E-33 90 tuntas 

34 E-34 66 tuntas 

35 E-35 80 tuntas 

36 E-36 70 tuntas 

37 E-37 98 tuntas 

38 E-38 80 tuntas 

39 E-39 90 tuntas 

40 E-40 64 tidak tuntas 
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Lampiran 3.13 

 

DAFTAR NILAI POSTTEST KELAS KONTROL 

NO KODE NILAI KET 

1 K-01 68 tuntas 

2 K-02 58 tidak tuntas 

3 K-03 28 tidak tuntas 

4 K-04 82 tuntas 

5 K-05 76 tuntas 

6 K-06 50 tidak tuntas 

7 K-07 66 tuntas 

8 K-08 90 tuntas 

9 K-09 66 tuntas 

10 K-10 58 tidak tuntas 

11 K-11 44 tidak tuntas 

12 K-12 84 tuntas 

13 K-13 96 tuntas 

14 K-14 70 tuntas 

15 K-15 58 tidak tuntas 

16 K-16 54 tidak tuntas 

17 K-17 90 tuntas 

18 K-18 52 tidak tuntas 

19 K-19 70 tuntas 

20 K-20 90 tuntas 

21 K-21 56 tidak tuntas 

22 K-22 58 tidak tuntas 

23 K-23 68 tuntas 

24 K-24 55 tidak tuntas 

25 K-25 56 tidak tuntas 

26 K-26 60 tidak tuntas 

27 K-27 55 tidak tuntas 

28 K-28 62 tidak tuntas 

29 K-29 78 tuntas 

30 K-30 48 tidak tuntas 

31 K-31 76 tuntas 

32 K-32 68 tuntas 

33 K-33 98 tuntas 

34 K-34 74 tuntas 

35 K-35 82 tuntas 
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Lampiran 4.1 

 

HASIL OBSERVASI AKTIVITAS GURU KELAS EKSPERIMEN 

 

Satuan pendidikan : SDN 01 Krasak 

Kelas/Semester : IV/2 

Materi   : Perubahan lingkungan fisik  

Pertemuan ke-  : 1 

Petunjuk  : 

a. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

b. Lakukan penilaian dengan mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan! 

c. Berilah tanda cek (√) pada kolom skala penilaian sesuai dengan indikator 

pengamatan! 

d. Skala penilaian untuk masing-masing descriptor adalah sebagai berikut: 

Jika deskriptor 1 nampak maka beri tanda cek (√) pada skala penilaian 1 

Jika deskriptor 2 nampak maka beri tanda cek (√) pada skala penilaian 2 

Jika deskriptor 3 nampak maka beri tanda cek (√) pada skala penilaian 3 

Jika deskriptor 4 nampak maka beri tanda cek (√) pada skala penilaian 4 

No Indikator Deskriptor Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1 Membangkitkan minat 

dan keingintahuan siswa. 

(engagement) 

1. Mengkondisikan kelas dengan 

baik 

2. Mempersiapkan alat dan 

media belajar 

3. Memberikan motivasi kepada 

siswa 

4. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

√ √ √ √ 

2 Mengajukan pertanyaan 1. Menggunakan kalimat yang √ √ √ √ 
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tentang proses faktual 

dalam kehidupan sehari-

hari. (engagement) 

jelas 

2. Tepat sasaran 

3. Menggunakan variasi 

pertanyaan 

4. Mengandung unsur proses 

faktual dalam kehidupan 

sehari-hari  

3 Mengaitkan topik yang 

dibahas dengan 

pengalaman siswa. 

(engagement) 

1. Menggunakan komunikasi 

yang menarik 

2. Mengaitkan dengan 

pengalaman siswa 

3. Kreatif dalam mencari 

hubungan antara topik dan 

pengalaman siswa 

4. Menyebutkan topik yang akan 

dibahas 

√ √ √ √ 

4 Membimbing siswa untuk 

berkelompok dan berperan 

aktif dalam diskusi. 

(exploration) 

1. Selalu memberikan motivasi 

2. Membimbing diskusi seluruh 

kelompok 

3. Membantu kesulitan siswa 

4. Membimbing siswa 

menyimpulkan hasil diskusi 

menggunakan Bahasa yang 

jelas 

√ √ √ √ 

5 Mendorong siswa untuk 

menjelaskan konsep 

dengan kalimat sendiri. 

(explanation) 

1. Membimbing siswa dengan 

contoh-contoh 

2. Memotivasi seluruh siswa 

untuk aktif 

3. Meminta siswa menjelaskan 

dasar 

√ √  √ 
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4. Mendorong siswa menanggapi 

penjelasan yang disampaikan 

6 Memberikan umpan balik 

positif dan penguatan 

tentang hasil temuan 

siswa. (explanation) 

1. Memberi tanggapan tentang 

penjelasan siswa 

2. Penjelasan mudah dipahami 

siswa 

3. Membenarkan persepsi siswa 

yang kurang tepat 

4. Melibatkan siswa dalam 

menjelaskan materi 

√ √ √  

7 Mengarahkan siswa untuk 

mengaplikasikan konsep 

yang telah dipelajari 

dalam situasi yang baru. 

(elaboration) 

1. Memberikan soal yang 

berkaitan dengan situasi baru 

2. Memberikan contoh yang 

membantu siswa menemukan 

jawaban 

3. Memberi kesempatan siswa 

bertanya 

4. Membimbing siswa 

melakukan pengamatan dan 

penyimpulan 

√ √ √ √ 

8 Memberikan evaluasi. 

(evaluation) 

1. Membagikan soal evaluasi 

2. Memberikan petunjuk 

pengerjaaan 

3. Memberikan ketentuan batas 

waktu pengerjaan 

4. Soal menggunakan kalimat 

yang mudah dipahami oleh 

siswa 

√   √ 

Jumlah Skor 28 
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Kriteria penilaian: 

Kriteria Skor Kategori Nilai 

26,5 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik A 

20 ≤ skor < 26,5 Baik B 

13,5 ≤ skor < 20 Cukup C 

8 ≤ skor < 13,5 Kurang D 

 

Karena jumlah skor menunjukkan angka 28, maka aktivitas guru dalam 

pembelajaran menggunakan model Learning Cycle 5E berada pada kategori 

sangat baik. 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS GURU KELAS EKSPERIMEN 

 

Satuan pendidikan : SDN 01 Krasak 

Kelas/Semester : IV/2 

Materi   : Perubahan lingkungan fisik  

Pertemuan ke-  : 2 

Petunjuk  : 

a. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

b. Lakukan penilaian dengan mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan! 

c. Berilah tanda cek (√) pada kolom skala penilaian sesuai dengan indikator 

pengamatan! 

d. Skala penilaian untuk masing-masing descriptor adalah sebagai berikut: 

Jika deskriptor 1 nampak maka beri tanda cek (√) pada skala penilaian 1 

Jika deskriptor 2 nampak maka beri tanda cek (√) pada skala penilaian 2 

Jika deskriptor 3 nampak maka beri tanda cek (√) pada skala penilaian 3 

Jika deskriptor 4 nampak maka beri tanda cek (√) pada skala penilaian 4 

No Indikator Deskriptor Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1 Membangkitkan minat 

dan keingintahuan siswa. 

(engagement) 

1. Mengkondisikan kelas dengan 

baik 

2. Mempersiapkan alat dan 

media belajar 

3. Memberikan motivasi kepada 

siswa 

4. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

√ √  √ 

2 Mengajukan pertanyaan 

tentang proses faktual 

dalam kehidupan sehari-

1. Menggunakan kalimat yang 

jelas 

2. Tepat sasaran 

√ √  √ 
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hari. (engagement) 3. Menggunakan variasi 

pertanyaan 

4. Mengandung unsur proses 

faktual dalam kehidupan 

sehari-hari  

3 Mengaitkan topik yang 

dibahas dengan 

pengalaman siswa. 

(engagement) 

1. Menggunakan komunikasi 

yang menarik 

2. Mengaitkan dengan 

pengalaman siswa 

3. Kreatif dalam mencari 

hubungan antara topik dan 

pengalaman siswa 

4. Menyebutkan topik yang akan 

dibahas 

√ √ √ √ 

4 Membimbing siswa untuk 

berkelompok dan berperan 

aktif dalam diskusi. 

(exploration) 

1. Selalu memberikan motivasi 

2. Membimbing diskusi seluruh 

kelompok 

3. Membantu kesulitan siswa 

4. Membimbing siswa 

menyimpulkan hasil diskusi 

menggunakan Bahasa yang 

jelas 

√ √ √ √ 

5 Mendorong siswa untuk 

menjelaskan konsep 

dengan kalimat sendiri. 

(explanation) 

1. Membimbing siswa dengan 

contoh-contoh 

2. Memotivasi seluruh siswa 

untuk aktif 

3. Meminta siswa menjelaskan 

dasar 

4. Mendorong siswa menanggapi 

penjelasan yang disampaikan 

√ √  √ 
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6 Memberikan umpan balik 

positif dan penguatan 

tentang hasil temuan 

siswa. (explanation) 

1. Memberi tanggapan tentang 

penjelasan siswa 

2. Penjelasan mudah dipahami 

siswa 

3. Membenarkan persepsi siswa 

yang kurang tepat 

4. Melibatkan siswa dalam 

menjelaskan materi 

√ √ √ √ 

7 Mengarahkan siswa untuk 

mengaplikasikan konsep 

yang telah dipelajari 

dalam situasi yang baru. 

(elaboration) 

1. Memberikan soal yang 

berkaitan dengan situasi baru 

2. Memberikan contoh yang 

membantu siswa menemukan 

jawaban 

3. Memberi kesempatan siswa 

bertanya 

4. Membimbing siswa 

melakukan pengamatan dan 

penyimpulan 

√ √ √  

8 Memberikan evaluasi. 

(evaluation) 

1. Membagikan soal evaluasi 

2. Memberikan petunjuk 

pengerjaaan 

3. Memberikan ketentuan batas 

waktu pengerjaan 

4. Soal menggunakan kalimat 

yang mudah dipahami oleh 

siswa 

√   √ 

Jumlah Skor 26 
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Kriteria penilaian: 

Kriteria Skor Kategori Nilai 

26,5 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik A 

20 ≤ skor < 26,5 Baik B 

13,5 ≤ skor < 20 Cukup C 

8 ≤ skor < 13,5 Kurang D 

 

Karena jumlah skor menunjukkan angka 26, maka aktivitas guru dalam 

pembelajaran menggunakan model Learning Cycle 5E berada pada kategori baik. 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS GURU KELAS EKSPERIMEN 

 

Satuan pendidikan : SDN 01 Krasak 

Kelas/Semester : IV/2 

Materi   : Perubahan lingkungan fisik  

Pertemuan ke-  : 3 

Petunjuk  : 

a. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

b. Lakukan penilaian dengan mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan! 

c. Berilah tanda cek (√) pada kolom skala penilaian sesuai dengan indikator 

pengamatan! 

d. Skala penilaian untuk masing-masing descriptor adalah sebagai berikut: 

Jika deskriptor 1 nampak maka beri tanda cek (√) pada skala penilaian 1 

Jika deskriptor 2 nampak maka beri tanda cek (√) pada skala penilaian 2 

Jika deskriptor 3 nampak maka beri tanda cek (√) pada skala penilaian 3 

Jika deskriptor 4 nampak maka beri tanda cek (√) pada skala penilaian 4 

No Indikator Deskriptor Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1 Membangkitkan minat 

dan keingintahuan siswa. 

(engagement) 

1. Mengkondisikan kelas dengan 

baik 

2. Mempersiapkan alat dan 

media belajar 

3. Memberikan motivasi kepada 

siswa 

4. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

√ √ √ √ 

2 Mengajukan pertanyaan 

tentang proses faktual 

dalam kehidupan sehari-

1. Menggunakan kalimat yang 

jelas 

2. Tepat sasaran 

√ √ √ √ 
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hari. (engagement) 3. Menggunakan variasi 

pertanyaan 

4. Mengandung unsur proses 

faktual dalam kehidupan 

sehari-hari  

3 Mengaitkan topik yang 

dibahas dengan 

pengalaman siswa. 

(engagement) 

1. Menggunakan komunikasi 

yang menarik 

2. Mengaitkan dengan 

pengalaman siswa 

3. Kreatif dalam mencari 

hubungan antara topik dan 

pengalaman siswa 

4. Menyebutkan topik yang akan 

dibahas 

√ √ √ √ 

4 Membimbing siswa untuk 

berkelompok dan berperan 

aktif dalam diskusi. 

(exploration) 

1. Selalu memberikan motivasi 

2. Membimbing diskusi seluruh 

kelompok 

3. Membantu kesulitan siswa 

4. Membimbing siswa 

menyimpulkan hasil diskusi 

menggunakan Bahasa yang 

jelas 

√ √ √ √ 

5 Mendorong siswa untuk 

menjelaskan konsep 

dengan kalimat sendiri. 

(explanation) 

1. Membimbing siswa dengan 

contoh-contoh 

2. Memotivasi seluruh siswa 

untuk aktif 

3. Meminta siswa menjelaskan 

dasar 

4. Mendorong siswa menanggapi 

penjelasan yang disampaikan 

√ √ √ √ 
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6 Memberikan umpan balik 

positif dan penguatan 

tentang hasil temuan 

siswa. (explanation) 

1. Memberi tanggapan tentang 

penjelasan siswa 

2. Penjelasan mudah dipahami 

siswa 

3. Membenarkan persepsi siswa 

yang kurang tepat 

4. Melibatkan siswa dalam 

menjelaskan materi 

√ √ √ √ 

7 Mengarahkan siswa untuk 

mengaplikasikan konsep 

yang telah dipelajari 

dalam situasi yang baru. 

(elaboration) 

1. Memberikan soal yang 

berkaitan dengan situasi baru 

2. Memberikan contoh yang 

membantu siswa menemukan 

jawaban 

3. Memberi kesempatan siswa 

bertanya 

4. Membimbing siswa 

melakukan pengamatan dan 

penyimpulan 

√ √ √ √ 

8 Memberikan evaluasi. 

(evaluation) 

1. Membagikan soal evaluasi 

2. Memberikan petunjuk 

pengerjaaan 

3. Memberikan ketentuan batas 

waktu pengerjaan 

4. Soal menggunakan kalimat 

yang mudah dipahami oleh 

siswa 

√   √ 

Jumlah Skor 30 
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Kriteria penilaian: 

Kriteria Skor Kategori Nilai 

26,5 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik A 

20 ≤ skor < 26,5 Baik B 

13,5 ≤ skor < 20 Cukup C 

8 ≤ skor < 13,5 Kurang D 

 

Karena jumlah skor menunjukkan angka 30, maka aktivitas guru dalam 

pembelajaran menggunakan model Learning Cycle 5E berada pada kategori 

sangat baik. 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS GURU KELAS EKSPERIMEN 

 

Satuan pendidikan : SDN 01 Krasak 

Kelas/Semester : IV/2 

Materi   : Perubahan lingkungan fisik  

Pertemuan ke-  : 4 

Petunjuk  : 

a. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

b. Lakukan penilaian dengan mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan! 

c. Berilah tanda cek (√) pada kolom skala penilaian sesuai dengan indikator 

pengamatan! 

d. Skala penilaian untuk masing-masing descriptor adalah sebagai berikut: 

Jika deskriptor 1 nampak maka beri tanda cek (√) pada skala penilaian 1 

Jika deskriptor 2 nampak maka beri tanda cek (√) pada skala penilaian 2 

Jika deskriptor 3 nampak maka beri tanda cek (√) pada skala penilaian 3 

Jika deskriptor 4 nampak maka beri tanda cek (√) pada skala penilaian 4 

No Indikator Deskriptor Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1 Membangkitkan minat 

dan keingintahuan siswa. 

(engagement) 

1. Mengkondisikan kelas dengan 

baik 

2. Mempersiapkan alat dan 

media belajar 

3. Memberikan motivasi kepada 

siswa 

4. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

√ √  √ 

2 Mengajukan pertanyaan 

tentang proses faktual 

dalam kehidupan sehari-

1. Menggunakan kalimat yang 

jelas 

2. Tepat sasaran 

√ √  √ 
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hari. (engagement) 3. Menggunakan variasi 

pertanyaan 

4. Mengandung unsur proses 

faktual dalam kehidupan 

sehari-hari  

3 Mengaitkan topik yang 

dibahas dengan 

pengalaman siswa. 

(engagement) 

1. Menggunakan komunikasi 

yang menarik 

2. Mengaitkan dengan 

pengalaman siswa 

3. Kreatif dalam mencari 

hubungan antara topik dan 

pengalaman siswa 

4. Menyebutkan topik yang akan 

dibahas 

√ √ √ √ 

4 Membimbing siswa untuk 

berkelompok dan berperan 

aktif dalam diskusi. 

(exploration) 

1. Selalu memberikan motivasi 

2. Membimbing diskusi seluruh 

kelompok 

3. Membantu kesulitan siswa 

4. Membimbing siswa 

menyimpulkan hasil diskusi 

menggunakan Bahasa yang 

jelas 

 √ √ √ 

5 Mendorong siswa untuk 

menjelaskan konsep 

dengan kalimat sendiri. 

(explanation) 

1. Membimbing siswa dengan 

contoh-contoh 

2. Memotivasi seluruh siswa 

untuk aktif 

3. Meminta siswa menjelaskan 

dasar 

4. Mendorong siswa menanggapi 

penjelasan yang disampaikan 

√ √ √ √ 
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6 Memberikan umpan balik 

positif dan penguatan 

tentang hasil temuan 

siswa. (explanation) 

1. Memberi tanggapan tentang 

penjelasan siswa 

2. Penjelasan mudah dipahami 

siswa 

3. Membenarkan persepsi siswa 

yang kurang tepat 

4. Melibatkan siswa dalam 

menjelaskan materi 

√ √ √ √ 

7 Mengarahkan siswa untuk 

mengaplikasikan konsep 

yang telah dipelajari 

dalam situasi yang baru. 

(elaboration) 

1. Memberikan soal yang 

berkaitan dengan situasi baru 

2. Memberikan contoh yang 

membantu siswa menemukan 

jawaban 

3. Memberi kesempatan siswa 

bertanya 

4. Membimbing siswa 

melakukan pengamatan dan 

penyimpulan 

√ √ √  

8 Memberikan evaluasi. 

(evaluation) 

1. Membagikan soal evaluasi 

2. Memberikan petunjuk 

pengerjaaan 

3. Memberikan ketentuan batas 

waktu pengerjaan 

4. Soal menggunakan kalimat 

yang mudah dipahami oleh 

siswa 

√   √ 

Jumlah Skor 26 
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Kriteria penilaian: 

Kriteria Skor Kategori Nilai 

26,5 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik A 

20 ≤ skor < 26,5 Baik B 

13,5 ≤ skor < 20 Cukup C 

8 ≤ skor < 13,5 Kurang D 

 

Karena jumlah skor menunjukkan angka 26, maka aktivitas guru dalam 

pembelajaran menggunakan model Learning Cycle 5E berada pada kategori baik. 
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Lampiran 4.2 

 

UJI NORMALITAS HASIL PRETEST KELAS EKSPERIMEN 

 

interval fo fh fo-fh (fo-fh)^2 (fo-fh)^2/fh 

30-40 1 1.08 -0.08 0.0064 0.0059259 

41-51 4 5.412 -1.412 1.993744 0.3683932 

52-62 9 13.652 -4.652 21.6411 1.5851966 

63-73 16 13.652 2.348 5.513104 0.4038312 

74-84 6 5.412 0.588 0.345744 0.0638847 

85-95 4 1.08 2.92 8.5264 7.8948148 

jumlah 40 

 

  chi kuadrat hitung 10.322046 

    chi kuadrat tabel 11.070 

 

Bila harga Chi Kuadrad Hitung lebih kecil dari pada harga Chi Kuadrad tabel, 

maka distribusi data dinyatakan normal, dan bila lebih besar dinyatakan tidak 

normal. Berdasarkan tabel di atas harga chi kuadrad hitung 10.322046 lebih kecil 

dari chi kuadrad tabel yaitu 11.070, maka hasil pretest kelas eksperimen 

berdistribusi normal. 
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Lampiran 4.3 

 

UJI NORMALITAS HASIL PRETEST KELAS KONTROL 

 

interval fo fh fo-fh (fo-fh)^2 (fo-fh)^2/fh 

26-38 3 0.945 2.055 4.223025 4.46881 

39-51 4 4.7355 -0.7355 0.54096 0.114235 

52-64 11 11.949 -0.949 0.900601 0.07537 

65-77 8 11.949 -3.949 15.5946 1.305097 

78-90 7 4.7355 2.2645 5.12796 1.082876 

91-103 2 0.945 1.055 1.113025 1.177804 

jumlah 35 

 

  chi kuadrad hitung  8.224192 

    chi kuadrad tabel 11.070 

 

Bila harga Chi Kuadrad Hitung lebih kecil dari pada harga Chi Kuadrad tabel, 

maka distribusi data dinyatakan normal, dan bila lebih besar dinyatakan tidak 

normal. Berdasarkan tabel di atas harga chi kuadrad hitung 8.224192 lebih kecil 

dari chi kuadrad tabel yaitu 11.070, maka hasil pretest kelas kontrol berdistribusi 

normal. 
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Lampiran 4.4 

 

UJI HOMOGENITAS HASIL PRETEST KELAS EKSPERIMEN DAN 

KELAS KONTROL 

NO X Y X^2 Y^2 

1 30 54 900 2916 

2 72 54 5184 2916 

3 70 42 4900 1764 

4 60 76 3600 5776 

5 52 42 2704 1764 

6 92 52 8464 2704 

7 54 64 2916 4096 

8 86 35 7396 1225 

9 68 64 4624 4096 

10 70 88 4900 7744 

11 56 70 3136 4900 

12 52 70 2704 4900 

13 62 90 3844 8100 

14 72 70 5184 4900 

15 48 80 2304 6400 

16 60 74 3600 5476 

17 64 88 4096 7744 

18 72 26 5184 676 

19 66 82 4356 6724 

20 48 54 2304 2916 

21 64 62 4096 3844 

22 92 80 8464 6400 

23 72 72 5184 5184 

24 72 60 5184 3600 

25 68 92 4624 8464 

26 68 74 4624 5476 

27 84 76 7056 5776 

28 80 64 6400 4096 

29 50 64 2500 4096 

30 64 46 4096 2116 

31 52 48 2704 2304 

32 78 36 6084 1296 

33 80 78 6400 6084 

34 52 96 2704 9216 
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Ho : ( 1
2 

= 2
2 

) berarti kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai varians 

yang sama  

Ha : ( 1
2 
 2

2 
) berarti kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai varians 

yang berbeda  

Harga F hitung tersebut perlu dibandingkan dengan F tabel, dengan dk pembilang 

= (n-1) dan dk penyebut = (n-1). Bila harga F hitung lebih kecil atau sama dengan 

F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Berdasarkan tabel di atas terlihat 

bahwa F hitung 1.247414 lebih kecil dari F tabel 1.73, maka hasil pretest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol mempunyai varians yang sama atau homogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 48 60 2304 3600 

36 88 

 

7744 

 37 80 

 

6400 

 38 66 

 

4356 

 39 64 

 

4096 

 40 44 

 

1936 

 Jumlah 2620 2283 179256 159289 

     varians X 14.00183 

   varians Y 17.46608 

   dk 

pembilang 34    

dk 

penyebut 39    

F hitung 1.247414 

   F tabel  1.73 
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Lampiran 4.5 

 

UJI KESAMAAN DUA RATA-RATA HASIL PRETEST 

NO X Y 

1 30 54 

2 72 54 

3 70 42 

4 60 76 

5 52 42 

6 92 52 

7 54 64 

8 86 35 

9 68 64 

10 70 88 

11 56 70 

12 52 70 

13 62 90 

14 72 70 

15 48 80 

16 60 74 

17 64 88 

18 72 26 

19 66 82 

20 48 54 

21 64 62 

22 92 80 

23 72 72 

24 72 60 

NO X Y 

25 68 92 

26 68 74 

27 84 76 

28 80 64 

29 50 64 

30 64 46 

31 52 48 

32 78 36 
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Ha :    ≠    

Ho :    =    

Harga         kemudian dibandingkan dengan harga        dengan dk =    +    – 

2. Bila harga          lebih kecil dari        maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Berdasarkan tabel di atas harga t hitung 0.013288 lebih kecil dari harga t tabel 

yaitu 2, maka Ho diterima yang berarti hasil pretest mempunyai kesamaan rata-

rata.

33 80 78 

34 52 96 

35 48 60 

36 88 

 37 80 

 38 66 

 39 64 

 40 44 

 mean 65.5 65.22857 

simpangan 

baku 14.00183 17.46608 

s^2 196.0513 305.0639 

n 40 35 

t hitung 0.013288 

 dk 73 

 t tabel 2 
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Lampiran 4.6 

 

UJI NORMALITAS HASIL POSTTEST KELAS EKSPERIMEN 

 

interval fo fh fo-fh (fo-fh)^2 (fo-fh)^2/fh 

42-51 1 1.08 -0.08 0.0064 0.005926 

52-61 4 5.412 -1.412 1.993744 0.368393 

62-71 9 13.652 -4.652 21.6411 1.585197 

72-81 13 13.652 -0.652 0.425104 0.031139 

82-91 10 5.412 4.588 21.04974 3.889458 

92-101 3 1.08 1.92 3.6864 3.413333 

    

chi kuadrad hitung 9.293445 

    chi kuadrad tabel 11.070 

 

Bila harga Chi Kuadrad Hitung lebih kecil dari pada harga Chi Kuadrad tabel, 

maka distribusi data dinyatakan normal, dan bila lebih besar dinyatakan tidak 

normal. Berdasarkan tabel di atas harga chi kuadrad hitung 9.293445 lebih kecil 

dari chi kuadrad tabel yaitu 11.070, maka hasil posttest kelas eksperimen 

berdistribusi normal. 
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Lampiran 4.7 

 

UJI NORMALITAS HASIL POSTTEST KELAS KONTROL 

 

interval fo fh fo-fh (fo-fh)^2 (fo-fh)^2/fh 

28-40 1 0.945 0.055 0.003025 0.003201 

41-53 4 4.7355 -0.7355 0.54096 0.114235 

54-66 13 11.9455 1.0545 1.11197 0.093087 

67-79 9 11.9455 -2.9455 8.67597 0.726296 

80-92 6 4.7355 1.2645 1.59896 0.337654 

93-105 2 0.945 1.055 1.113025 1.177804 

 

35 

  

chi kuadrad hitung 2.452277 

    chi kuadrad tabel 11.070 

 

Bila harga Chi Kuadrad Hitung lebih kecil dari pada harga Chi Kuadrad tabel, 

maka distribusi data dinyatakan normal, dan bila lebih besar dinyatakan tidak 

normal. Berdasarkan tabel di atas harga chi kuadrad hitung 2.452277 lebih kecil 

dari chi kuadrad tabel yaitu 11.070, maka hasil posttest kelas kontrol 

berdistribusi normal. 
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Lampiran 4.8 

 

UJI HOMOGENITAS HASIL POSTTEST KELAS EKSPERIMEN DAN 

KELAS KONTROL 

 

NO X Y X^2 Y^2 

1 55 68 3025 4624 

2 76 58 5776 3364 

3 84 28 7056 784 

4 68 82 4624 6724 

5 84 76 7056 5776 

6 94 50 8836 2500 

7 80 66 6400 4356 

8 98 90 9604 8100 

9 78 66 6084 4356 

10 88 58 7744 3364 

11 70 44 4900 1936 

12 60 84 3600 7056 

13 70 96 4900 9216 

14 88 70 7744 4900 

15 64 58 4096 3364 

16 58 54 3364 2916 

17 82 90 6724 8100 

18 76 52 5776 2704 

19 62 70 3844 4900 

20 42 90 1764 8100 

21 78 56 6084 3136 

22 80 58 6400 3364 

23 78 68 6084 4624 

24 80 55 6400 3025 

25 72 56 5184 3136 

26 90 60 8100 3600 

27 88 55 7744 3025 

28 80 62 6400 3844 

29 64 78 4096 6084 

30 80 48 6400 2304 

31 52 76 2704 5776 

32 90 68 8100 4624 
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33 90 98 8100 9604 

34 66 74 4356 5476 

35 80 82 6400 6724 

36 70 

 

4900 

 37 98 

 

9604 

 38 80 

 

6400 

 39 90 

 

8100 

 40 64 

 

4096 

 jumlah 3047 2344 238569 165486 

     varians X 12.87392 

   varians Y 15.81601 

   F hitung 1.228531 

   F tabel  1.73 homogen 

   

Ho : ( 1
2 

= 2
2 

) berarti kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai varians 

yang sama  

Ha : ( 1
2 
 2

2 
) berarti kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai varians 

yang berbeda  

Harga F hitung tersebut perlu dibandingkan dengan F tabel, dengan dk pembilang 

= (n-1) dan dk penyebut = (n-1). Bila harga F hitung lebih kecil atau sama dengan 

F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Berdasarkan tabel di atas terlihat 

bahwa F hitung 1.228531 lebih kecil dari F tabel 1.73, maka hasil posttest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol mempunyai varians yang sama atau homogen. 
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Lampiran 4.9 

 

UJI HIPOTESIS 

NO X Y 

1 55 68 

2 76 58 

3 84 28 

4 68 82 

5 84 76 

6 94 50 

7 80 66 

8 98 90 

9 78 66 

10 88 58 

11 70 44 

12 60 84 

13 70 96 

14 88 70 

15 64 58 

16 58 54 

17 82 90 

18 76 52 

19 62 70 

20 42 90 

21 78 56 

22 80 58 

23 78 68 

24 80 55 

25 72 56 

26 90 60 

27 88 55 

28 80 62 

29 64 78 

30 80 48 

31 52 76 

32 90 68 

33 90 98 

34 66 74 

35 80 82 
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Ho:    ≤     

Ha:    >     

Ketentuan yang berlaku dalam uji pihak kanan adalah bila harga t hitung lebih 

kecil atau sama dengan (≤) harga t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Berdasarkan tabel, harga t hitung sebesar 2.776889 lebih besar dibandingkan 

harga t tabel 1.671, maka Ho ditolak yang berarti rata-rata kelas eksperimen 

lebih besar dibandingkan rata-rata kelas kontrol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 70 

 37 98 

 38 80 

 39 90 

 40 64 

 mean 76.175 66.97143 

simpangan 

baku 12.87392 15.81601 

s^2 165.7378 250.1462 

n 40 35 

t hitung 2.776889 

 dk 73 

 t tabel 1.671 
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Lampiran 4.10 

 

PERHITUNGAN SKOR N-GAIN 

 

Uji N-Gain Eksperimen 
Sf 76.175 

Si 65.5 

<g> = 
     

      
 Kontrol 

Sf 66.9714 

Si 65.2259 

 

Kelas N-Gain Kategori 

Eksperimen 0.30942 Sedang 

Kontrol 0.050197 Rendah 

 

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

N-Gain ≥ 0,70            : Tinggi 

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

N-Gain ≤ 0,30            : Rendah 

Berdasarkan tabel, skor N-gain yaitu 0.30942 yang berarti berada pada kategori 

sedang. 
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Lampiran 4.11 

CATATAN LAPANGAN 

 

Tanggal : 3 Mei 2016 

Tempat : SDN 1 Krasak 

Kegiatan : Pembelajaran IPA pertemuan 1 

Deskripsi : 

Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam, berdoa dan 

pengondisian kelas. Pada kegiatan engagement, guru melakukan tanya jawab 

seputar pengalaman siswa mengenai hujan. Siswa merespon pertanyaan guru 

kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Pada tahap exploration, siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok 

yang tiap kelompoknya terdiri dari 4-5 siswa. Guru memberikan lembar kerja 

untuk masing-masing kelompok, kemudian menjelaskan langkah kerja yang harus 

dilakukan oleh siswa. Siswa melakukan percobaan hujan yang dapat 

menyebabkan erosi sesuai langkah kerja. Setelah melakukan percobaan, siswa 

berdiskusi untuk mengisi pertanyaan dalam lembar kerja. 

Pada tahap explanation, siswa dan anggota kelompoknya maju ke depan 

kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Pada saat 

mempresentasikan hasil diskusi, kelompok lain memperhatikan dan diberi 

kesempatan untuk menanggapi jika ada pendapat yang berbeda. Guru memberikan 

konfirmasi jawaban pada hasil diskusi siswa dan menjelaskan konsep yang 

dipelajari. 

Pada tahap elaboration, guru memberikan pertanyaan seputar konsep pada 

siswa dengan menerapkan konsep pada situasi yang berbeda dengan 

menggunakan media gambar. Siswa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan guru, 

kemudian guru memberikan penguatan materi. 

Pada kegiatan evaluation, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

bertanya materi yang belum dipahami dan membimbing siswa untuk 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari, kemudian siswa mengerjakan soal 

evaluasi. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan salam 
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CATATAN LAPANGAN 

 

Tanggal : 10 Mei 2016 

Tempat : SDN 1 Krasak 

Kegiatan : Pembelajaran IPA pertemuan 2 

Deskripsi : 

Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam, berdoa dan 

pengondisian kelas. Pada kegiatan engagement, guru melakukan tanya jawab 

seputar pengalaman siswa mengenai angin. Siswa merespon pertanyaan guru 

kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Pada tahap exploration, siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok 

yang tiap kelompoknya terdiri dari 4-5 siswa. Guru memberikan lembar kerja 

untuk masing-masing kelompok, kemudian menjelaskan langkah kerja yang harus 

dilakukan oleh siswa. Siswa melakukan percobaan angin yang dapat 

menyebabkan erosi sesuai langkah kerja. Setelah melakukan percobaan, siswa 

berdiskusi untuk mengisi pertanyaan dalam lembar kerja. 

Pada tahap explanation, siswa dan anggota kelompoknya maju ke depan 

kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Pada saat 

mempresentasikan hasil diskusi, kelompok lain memperhatikan dan diberi 

kesempatan untuk menanggapi jika ada pendapat yang berbeda. Guru memberikan 

konfirmasi jawaban pada hasil diskusi siswa dan menjelaskan konsep yang 

dipelajari. 

Pada tahap elaboration, guru memberikan pertanyaan seputar konsep pada 

siswa dengan menerapkan konsep pada situasi yang berbeda dengan 

menggunakan media gambar. Siswa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan guru, 

kemudian guru memberikan penguatan materi. 

Pada kegiatan evaluation, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

bertanya materi yang belum dipahami dan membimbing siswa untuk 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari, kemudian siswa mengerjakan soal 

evaluasi. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan salam. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

Tanggal : 13 Mei 2016 

Tempat : SDN 1 Krasak 

Kegiatan : Pembelajaran IPA pertemuan 3 

Deskripsi : 

Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam, berdoa dan 

pengondisian kelas. Pada kegiatan engagement, guru melakukan tanya jawab 

seputar pengalaman siswa mengenai cahaya matahari. Siswa merespon pertanyaan 

guru kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Pada tahap exploration, siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok 

yang tiap kelompoknya terdiri dari 4-5 siswa. Guru memberikan lembar kerja 

untuk masing-masing kelompok, kemudian menjelaskan langkah kerja yang harus 

dilakukan oleh siswa. Siswa melakukan percobaan cahaya matahari yang dapat 

menyebabkan perubahan lingkungan sesuai langkah kerja. Setelah melakukan 

percobaan, siswa berdiskusi untuk mengisi pertanyaan dalam lembar kerja. 

Pada tahap explanation, siswa dan anggota kelompoknya maju ke depan 

kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Pada saat 

mempresentasikan hasil diskusi, kelompok lain memperhatikan dan diberi 

kesempatan untuk menanggapi jika ada pendapat yang berbeda. Guru memberikan 

konfirmasi jawaban pada hasil diskusi siswa dan menjelaskan konsep yang 

dipelajari. 

Pada tahap elaboration, guru memberikan pertanyaan seputar konsep pada 

siswa dengan menerapkan konsep pada situasi yang berbeda dengan 

menggunakan media gambar. Siswa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan guru, 

kemudian guru memberikan penguatan materi. 

Pada kegiatan evaluation, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

bertanya materi yang belum dipahami dan membimbing siswa untuk 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari, kemudian siswa mengerjakan soal 

evaluasi. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan salam. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

Tanggal : 14 Mei 2016 

Tempat : SDN 1 Krasak 

Kegiatan : Pembelajaran IPA pertemuan 4 

Deskripsi : 

Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam, berdoa dan 

pengondisian kelas. Pada kegiatan engagement, guru melakukan tanya jawab 

seputar pengalaman siswa mengenai gelombang air laut. Siswa merespon 

pertanyaan guru kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Pada tahap exploration, siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok 

yang tiap kelompoknya terdiri dari 4-5 siswa. Guru memberikan lembar kerja 

untuk masing-masing kelompok, kemudian menjelaskan langkah kerja yang harus 

dilakukan oleh siswa. Siswa melakukan percobaan gelombang air laut yang dapat 

menyebabkan perubahan lingkungan sesuai langkah kerja. Setelah melakukan 

percobaan, siswa berdiskusi untuk mengisi pertanyaan dalam lembar kerja. 

Pada tahap explanation, siswa dan anggota kelompoknya maju ke depan 

kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Pada saat 

mempresentasikan hasil diskusi, kelompok lain memperhatikan dan diberi 

kesempatan untuk menanggapi jika ada pendapat yang berbeda. Guru memberikan 

konfirmasi jawaban pada hasil diskusi siswa dan menjelaskan konsep yang 

dipelajari. 

Pada tahap elaboration, guru memberikan pertanyaan seputar konsep pada 

siswa dengan menerapkan konsep pada situasi yang berbeda dengan 

menggunakan media gambar. Siswa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan guru, 

kemudian guru memberikan penguatan materi. 

Pada kegiatan evaluation, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

bertanya materi yang belum dipahami dan membimbing siswa untuk 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari, kemudian siswa mengerjakan soal 

evaluasi. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan salam. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

Tanggal : 19 Mei 2016 

Tempat : SDN 3 Krasak 

Kegiatan : Pembelajaran IPA pertemuan 1 

Deskripsi : 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama diawali dengan salam, 

doa, presensi dan mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran. 

Dilanjutkan dengan memberikan apersepsi dengan mengaitkan materi yang akan 

dipelajari yaitu pengaruh hujan terhadap lingkungan dengan pengalaman siswa. 

Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru menggunakan media 

berupa gambar dan memberikan penjelasan materi berupa hujan, pengaruhnya 

terhadap daratan, dan cara mencegah pengaruh tersebut. Guru meminta siswa 

mengerjakan lembar kerja secara individu yang kemudian dipresentasikan di 

depan kelas. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran dan menulis 

rangkuman, siswa diminta untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami 

namun siswa tidak aktif mengajukan pertanyaan. Di akhir pembelajaran guru 

menutup pembelajaran dan mengucapkan salam. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

Tanggal : 19 Mei 2016 

Tempat : SDN 3 Krasak 

Kegiatan : Pembelajaran IPA pertemuan 2 

Deskripsi : 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama diawali dengan salam, 

doa, presensi dan mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran. 

Dilanjutkan dengan memberikan apersepsi dengan mengaitkan materi yang akan 

dipelajari yaitu pengaruh angin terhadap lingkungan dengan pengalaman siswa. 

Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru menggunakan media 

berupa gambar dan memberikan penjelasan materi berupa angin, pengaruhnya 

terhadap daratan, dan cara mencegah pengaruh tersebut. Guru meminta siswa 

mengerjakan lembar kerja secara individu yang kemudian dipresentasikan di 

depan kelas. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran dan menulis 

rangkuman, siswa diminta untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami 

namun siswa tidak aktif mengajukan pertanyaan. Di akhir pembelajaran guru 

menutup pembelajaran dan mengucapkan salam. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

Tanggal : 20 Mei 2016 

Tempat : SDN 3 Krasak 

Kegiatan : Pembelajaran IPA pertemuan 3 

Deskripsi : 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama diawali dengan salam, 

doa, presensi dan mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran. 

Dilanjutkan dengan memberikan apersepsi dengan mengaitkan materi yang akan 

dipelajari yaitu pengaruh cahaya matahari terhadap lingkungan dengan 

pengalaman siswa. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru 

menggunakan media berupa gambar dan memberikan penjelasan materi berupa 

cahaya matahari, pengaruhnya terhadap daratan, dan cara mencegah pengaruh 

tersebut. Guru meminta siswa mengerjakan lembar kerja secara individu yang 

kemudian dipresentasikan di depan kelas. Guru bersama siswa menyimpulkan 

pembelajaran dan menulis rangkuman, siswa diminta untuk menanyakan hal-hal 

yang belum dipahami namun siswa tidak aktif mengajukan pertanyaan. Di akhir 

pembelajaran guru menutup pembelajaran dan mengucapkan salam. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

Tanggal : 20 Mei 2016 

Tempat : SDN 3 Krasak 

Kegiatan : Pembelajaran IPA pertemuan 4 

Deskripsi : 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama diawali dengan salam, 

doa, presensi dan mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran. 

Dilanjutkan dengan memberikan apersepsi dengan mengaitkan materi yang akan 

dipelajari yaitu pengaruh gelombang air laut terhadap lingkungan dengan 

pengalaman siswa. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru 

menggunakan media berupa gambar dan memberikan penjelasan materi berupa 

gelombang air laut, pengaruhnya terhadap daratan, dan cara mencegah pengaruh 

tersebut. Guru meminta siswa mengerjakan lembar kerja secara individu yang 

kemudian dipresentasikan di depan kelas. Guru bersama siswa menyimpulkan 

pembelajaran dan menulis rangkuman, siswa diminta untuk menanyakan hal-hal 

yang belum dipahami namun siswa tidak aktif mengajukan pertanyaan. Di akhir 

pembelajaran guru menutup pembelajaran dan mengucapkan salam. 
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Lampiran 4.12 

 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

   

Siswa kelas IV SDN 2 Krasak mengerjakan soal uji coba. 

 

 

Siswa kelas eksperimen mengerjakan pretest. 
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Siswa melakukan percobaan pengaruh hujan terhadap lingkungan. 

 

 

Siswa kelas kontrol mengerjakan soal pretest. 

 

 

Siswa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. 
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Guru sedang menjelaskan materi pada kelas kontrol. 

 

 

Siswa kelas kontrol mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. 
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Lampiran 4.13 

 

CONTOH HASIL SOAL UJI COBA SISWA 
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Lampiran 4.14 

 

CONTOH HASIL PRETEST SISWA 
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Lampiran 4.15 

 

CONTOH HASIL POSTTEST SISWA 
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Lampiran 4.16 

 

SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
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