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ABSTRAK 

 

Sulistyarini, Nita, 2016. Pengaruh Model Make A Match Pada Pembelajaran 

IPA Terhadap Aktivitas danHasil Belajar Siswa Kelas IV SDNGugus 

IIIJumapolo Kabupaten Karanganyar. Sarjana Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar Universitas Negeri Semarang. Drs. Isa Ansori, M.Pd 

 

  

 Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di SDN 03 Jumapolo dan 

SDN 01 Jatirejo terdapat kesamaan, yaitu metode guru dalam pembelajaran 

menggunakan metode ceramah bervariasi. Namun, data dokumen menunjukkan 

bahwa hasil belajar siswa telah mencapai keuntasan klasikal lebih dari 50%. 

Metode ceramah merupakan metode yang berpusat pada guru sehingga 

pembelajaran cenderung monoton karena satu arah, keaktifan siswa di kelas 

rendah karena siswa kurang dilibatkan dalam pembelajaran. Implementasi model 

make a matchdapat mengaktifkan siswa dalam pembelajaran karena siswa akan 

melakukan diskusi kelompok dan juga permainan mencari kartu pasangan. 

Rumusan masalah dam penelitian ini adalah: (1) Apakah model 

pembelajaran Make A Match berpengaruh terhadap aktivitas belajar IPA kelas IV 

SDN Gugus III Kecamatan Jumapolo? (2) Apakah model pembelajaran Make A 

Matchlebih berpengaruhterhadap hasil belajar IPA kelas IV SDN Gugus III 

Kecamatan Jumapolo?. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui pengaruh 

model pembelajaran Make A Match terhadap aktivitas belajar IPA kelas IV SDN 

Gugus III Kecamatan Jumapolo. (2)untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran Make A Matchlebih berpengaruh terhadap hasil belajar IPA kelas IV 

SDN Gugus III Kecamatan Jumapolo. 

 Dalam penelitian ini jenis penelitiannya adalah Quasi-Experimental 

Research Desain Group dengan desain  Nonequivqlent Control Group Design. 

Subjek penelitian terdiri dari 54 siswa yang terdiri dari 27 siswa kelas IV SDN 01 

Jatirejo (kelas kontrol) dan 27 siswa kelas IV SDN 03 Jumapolo (kelas 

eksperimen). Variabel bebasnya adalah metode TSTS dan metode ceramah 

bervariasi. Teknik pengumpulan data hasil belajar menggunakan tes pilihan ganda 

dan untuk aktivitas siswa menggunakan angket lembar observasi aktivitas siswa. 

Hasil data aktivitas belajar dibandingkan berdasarkan kriteria dan data hasil 

belajar dianalisis dengan uji gain dan uji t. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa model make a match berpengaruh 

terhadap aktivitas dan hasil belajar. Aktivitas siswa kelas ekserimen dan kelas 

konrol sama-sama mencapai kriteria baik namun dengan skor yang berbeda, yaitu 

30 untuk kelas eksperimen dan 25. Untuk kelas kontrol. Mean posttest kelas 

eksperimen 86,7 dan mean posttest kelas kontrol 77,8. untuk indeks gain <g> 

kelas eksperimen 0,6370 (sedang) sebesar sedangkan <g> kelas kontrol 0,2379 

(rendah).  Hasil uji t menunjukkan nilai sig.(2-tailed)< 0,05 yaitu 0,000. Dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 
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 Saran yang dapat disampaikan kepada guru, hendaknya guru dapat 

memilih model yang dapat mengaktifkan siswa di kelas. Sedangkan untuk siswa, 

hendaknya lebih percaya diri dan menonjolkan diri agar pembelajaran lebih 

bermakna. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif pemilihan model 

yang dapat mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. 

 

Kata kunci : Model Make A Match, Aktivitas Belajar, Hasil Belajar  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik 

menjadi warga negara yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten dalam 

mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang No. 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (1) menegaskan 

bahwa pendidikan merupakan 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. 

Implikasi dari pendidikan yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU 

Sisdiknas No 20 tahun 2003 berawal dari pergeseran paradigma proses 

pembelajaran yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran 

yang berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada guru merupakan 

aplikasi dsri pendidikan klasik. Dalam pendidikan ini guru mempunyai peranan 

yang penting dan lebih dominan sehingga guru lebih terlibat aktif dan 

bertanggung jawab dalam segala aspek pembelajaran. Dalam pendidikan ini siswa 

lebih cenderung bersifat pasif yang hanya menerima informasi dan tugas-tugas 

dari guru (Sukmadinata, 2010: 9). 
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Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang standar isi Nomor 22 Tahun 

2006 menyatakan bahwa Pendidikan Nasional yang berdasakan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta ddik 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. 

Dari pemaparan tersebut terlihat bahwa pendidikan merupakan suatu usaha 

sadaruntuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa.  Pembelajaran 

sendiri menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 1 ayat (1) adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidk dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Peraturan pemerintah No.32 Tahun 

2013 pasal 19 ayat (1) menegaskan bahwa proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 37 ayat (1) 

menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat 

Ilmu Pengetahuan Alam. Berdasarkan undang-undang tersebut maka 
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pembelajaran IPA wajib diberikan pada siswa jenjang pendidikan dasar dan 

menengah. Begitu juga pentingnya IPA disebutkan dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan 

pendidikan dasar dan menengah bahwa mata pelajaran IPA berhubungan dengan 

cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau 

prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. 

Pendidikan merupakan interaksi antara guru dengan siswa dalam upaya 

membantu siswa mencapai tujuan-tujun dalam pendidikan. Interaksi dalam 

pendidikan dapat berlangsung di lingkungan keluarga, sekolah maupun 

masyarakat (Sukmadinata, 2010: 1). Pendidikan mempunyai peranan yang penting 

dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia, sebab penyelenggaraan 

pendidikan yang baik dan bermutu akan menghasilkan manusia-manusia tangguh 

bagi pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan visi dari pendidikan nasional 

yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan 

berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang 

menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu menjawab tantangan zaman 

yang selalu berubah-ubah (Rusman, 2014: 3). 

Tujuan mata pelajaran IPA SD dalam KTSP 2006, diantaranya agar siswa 

memiliki kemampuan memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang 

Maha Esa mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA 

yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, 
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mengembangkan rasa ingin tahu, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang 

saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

Hakikat belajar IPA memiliki dimensi proses dan dimensi hasil yang saling 

terkait satu sama lan. Dimensi proses berkaitan dengan cara memperoleh atau 

memahami pengetahuan/konsep IPA, sedangkan dimensi hasil berkaitan dengan 

keterampilan/pengetahuan/konsep IPA sebagai kemampuan yang diperoleh 

sewaktu belajar IPA. Di sekolah dasar kadagkala “apa yang dipelajari siswa” 

sering kurang diperhatikan dibandingkan dengan “bagaimana cara siswa 

mempelajarinya”. Belajar IPA tidak sekedar menghafal sekumpulan fakta 

mengenai IPA sebagai temuan dari para ahli tetapi juga mengembangkan 

keterampilan proses (Ujang Sukandi, 2004). 

IPA merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sangat dekat dengan alam. 

Dalam konsep-konsepnya selalu berhubungan dengan fakta-fakta yang nyata. 

Belajar IPA bukan hanya sekedar menghafalkan konsep dan prinsip IPA. Tetapi 

juga memahami isi yang terkandung didalamnya. IPA adalah ilmu pengetahuan 

yang bertujuan untuk menanamkan dan mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan nilai ilmiah pada siswa serta rasa cinta dan menghargai 

kebesaran Tuhan Yang Maha Esa (Nurhayati, 2009). Berdasarkan hal tersebut 

tampak bahwa hasil pembelajaran IPA sangat diharapkan tercermindari 

kemampuan siswa bertingkah laku yang baik dalam memahami materi IPA dan 

fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekitarnya. Oleh karena itu guru perlu 

merancang pembelajaran IPA yang menarik dan berpusat pada siswa sehingga 

tujuan pembelajaran IPA dapat tercapai. 
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Selama ini pembelajaran IPA di Sekolah Dasar masih berpusat pada guru 

(teacher centered) dan juga buku paket saja. Guru dalam pembelajaran terkesan 

mendominasi pembelajaran dan guru merupakan satu-satunya penentu arah 

pembelajaran. Di kelas siswa selalu diberikan pemahaman bahwa dengan hafalan 

melalui transfer hal-hal yang tercantum dalam buku teks. Seharusnya siswa dilatih 

berpikir dan membuat konsep berdasarkan pengamatan dan percobaan yang 

dilakukan melalui pengalaman berinteraksi dengan lingkungan tanpa memandang 

sesuai atau tidaknya konsep yang dikemukakan siswa dengan buku pegangan. Hal 

tersebut juga sesuai dengan pendapat Lapono (2009: 123) yang mengemukakan 

bahwa pada prinsipnya dalam pembelajaran yang mendidik hendaknya 

berlangsung sebagai proses atau usaha yang dilakukan peserta didik untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman individu 

berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu guru seharusnya kreatif dan 

inovatif dalam menerapkan berbagai model mengajar dalam upaya meningkatkan 

kualitas pembelajaran, sehingga mampu memenuhi keperluan pembelajaran untuk 

setiap siswanya.  

Permasalahan tersebut juga terjadi di SDN 03 Jumapolo dan SDN 01 

Jatirejo. Berdasarkan data yang peneliti peroleh saat melakukan pra penelitian, 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA baik di SDN 03 Jumapolo maupun di 

SDN 01 Jatirejo memiliki rerata yang rendah. Data nilai ulangan tengah semester 

mata pelajaran IPA di SDN 03 Jumapolo terdapat sebanyak 25% (7 siswa) 

mendapatkan nilai ≥ 70 dan 74% (20 siswa) lainnya belum tuntas hasil belajarnya. 

Sedangkan data nilai unuk SDN 01 Jatirejo, siswa yang mendapatkan nilai diatas 
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KKM sebanyak 48% (13 siswa) sementara 51% (14 siswa) belum memenuhi 

standar KKM. Dalam proses pembelajaran tidak dilakukan diskusi kelompok, 

tempat duduk siswa masih klasikal tidak ada variasi, siswa cenderung pasif dan 

guru menjadi pusat dalam pembelajaran, belum terlaksanannya kegiatan 

memaparkan hasil dari kegiatan siswa dikelas, belum adanya konfirmasi dari guru 

terhadap apa yang dilakukan siswa ketika pembelajaran, dalam pembelajaran guru 

dan siswa belum melakukan kegiatan penyimpulan materi. 

Ketuntasanbelajar yang didapatkan oleh siswa dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Faktor dari dalam meliputi kesehatan, bakat, minat, motivasi, intelegensi 

dan juga faktor dari keluarga misalnya perhatian orang tua terhadap anak apakah 

belum cukup atau malah kurang atau terdapat masalah keluarga yang dibawa ke 

sekolah. Sedangkan faktor dari luar dapat ditunjukkan dengan adanya kreativitas 

guru dalam menyampaikan materi ajar walaupun hanya dengan menggunakan 

metode ceramah bervariasi (ceramah, tanya jawab, penugasan) dan terkadang 

inkuiri.  

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang membuat siswa 

belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan yang 

berbeda-beda.Pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam model 

pengajaran yang membuat siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk 

saling membantu satu sama lain dalam mempelajari materi pelajaran sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. Pembelajaran ini mempunyai banyak varian-

model, salah satunya yaitu TPS (Think Pair Share), Jigsaw, STAD (Students 

Teams Achievement Division), Make A Macth, dll. 
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Pada implementasi pembelajaran IPA peneliti menerapkan model 

pembelajaran Make A Match. Model Make A Match merupakan salah satu 

jenisdari model dalam pembelajaran kooperatif dengan ciri khusus menggunakan 

kartu dalam pelaksanaannya (Rusman, 2014: 223). Dengan menggunakan model 

ini siswa di dalam kelas tidak hanya belajar dan memahami materi yang 

disampaikan guru tetapi juga sambil bermain. Karena karakteristik model 

pembelajaran Make A Match memiliki hubungan yang erat dengan karakteristik 

siswa yang gemar bermain. Dengan menggunakan metode ini siswa akan lebih 

aktif dalam mengikuti pembelajaran sehingga siswa mempunyai pengalaman 

belajar yang lebih bermakna (Aris Shoimin, 2014: 98). 

Langkah-langkah dalam pembelajaran menggunakan model Make A Match 

yaitu dengan guru menyiapkan beberapa kartu soal dan kartu jawaban yang 

diberikan kepada siswa, siswa yang mendapatkan kartu memikirkan jawaban atau 

soal dari kartu yang dipegangnya, lalu mencari pasangan kartuya. Bagi siswa yang 

sudah menemukan kartu pasangannya sebelum batas waktu yang ditentukan maka 

diberikan poin (Aris Shoimin, 2014: 98-99). 

Pemilihan model Make a Match dalam penelitian eksperimen ini 

berdasarkan penelitian eksperimen oleh Ni Made Suandayani Ari Putri, dkk 

(2013) yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A 

Match Berbasis Media Lingkungan Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV 

Sekolah Dasar”. Penelitian ini dilakukan pada kelas II SDN Gugus II Kecamatan 

Kuta Utara. Berdasarkan penelitian ini diperoleh rata-rata kelas eksperimen yaitu 

kelas yang diberikan perlakuan dalam penelitian ini yaitu model make a match 
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adalah 24,7. Sedangkan kelas kontrol yaitu kelas yang tidak diberikan perlakuan, 

rata-ratanya adalah 19,3. Hal tersebut didukung dengan hasil perhitungan t hitung 

> t tabel, yaitu 4,354 > 2,000. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran make a match lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran 

konvensional. 

Dalam penelitian yang dilakukan Minatul Maula dan Rustopo (2012) 

dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match 

Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV SD”, yang dilakukan di SDN 

03 Sumberejo. Penelitian ini menghasilkan t hitung = 4,72, dan t tabel = 1,699 

sehingga t hitung > t tabel. Dan rata-rata untuk kelas eksperimen adalah 86,25 

sedangkan kelas kontrol 66,00. Dari data tersebut menunjukkan bahwa hasil 

belajar matematika dengan model make a match lebih dapat meningkatkan hasil 

belajar dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. 

Dari latar belakang tersebut, teridentifikasi permasalahan-permasalahan 

yang terjadi di kelas IV SDN di gugus III kecamatan Jumapolo adalah: 

1. Dalam pembelajaran guru masih menggunakan metode pemahaman konsep 

yang cenderung pada metode konvensional yaitu ceramah bervariasi yang 

terkadang dikolaborasikan dengan metode diskusi dan percobaan. 

2. Media yang digunakan oleh guru kurang menunjang  proses pembelajaran. 

Disini guru hanya menggunakan buku paket sebagai bahan belajar untuk siswa, 

dan jarang menggunakan gambar, video, ataupun benda nyata untuk 

menunjang proses pembelajaran. 
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3. Suasana kelas yang kurang kondusif. Saat berlangsungnya pembelajaran masih 

saja ada siwa yang sibuk sendiri, bergumam atau mengganggu teman yang lain 

sehingga mengganggu proses pembelajaran. 

4. Kurangnya pemberian motivasi untuk siswa oleh guru. Sehingga siswa 

cenderung pasif saat pembelajaran dan kurang berminat untuk mengikuti 

pembelajaran. 

5. Data dokumen hasi belajar IPA saat ulangan tengah semester kelas IV SDN 03 

Jumapolo terdapat sebanyak 25% (7 dari 27 siswa) yang mendapatkan nilai ≥ 

70 (KKM) sedangkan di SDN 01 Jatirejo siswa yang memperoleh nilai diatas 

KKM adalah sebanyak 48% (13 dari 27 siswa).  Hal ini menunjukkan bahwa 

hasil belajar secara klasikal belum mencapai ketuntasan diatas 50%. 

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang terfokus pada 

penggunaan model pembelajaran Make A Match yang dibandingkan dengan 

model pembelajaran ceramah bervariasi terhadap hasil belajar IPA di kelas IV 

SDN di kecamatan Jumapolo. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, peneliti ingin mengkaji melalui 

penelitian eksperimen dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Make A 

MatchPada Pembelajaran IPA Terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Kelas 

IV SDN di Kecamatan Jumapolo. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan batasan masalah yang telah dijelaskan, penelitian 

ini dirumuskan permasalahannya yaitu: 
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1. Apakah model pembelajaran Make A Match berpengaruh terhadap aktivitas 

belajar IPA kelas IV SDN Gugus III Kecamatan Jumapolo? 

2. Apakah model pembelajaran Make A Matchlebih berpengaruhterhadap hasil 

belajar IPA kelas IV SDN Gugus III Kecamatan Jumapolo?  

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruhmodel pembelajaran Make A Matchterhadap 

aktivitas belajar IPA kelas IV SDN Gugus III Kecamatan Jumapolo. 

2. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Make A Matchterhadap hasil 

belajar IPA kelas IV SDN Gugus III Kecamatan Jumapolo. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi atau 

masukan bagi perkembangan ilmu pendidikan dan menambah kajian ilmu 

pengetahuan khususnya dalam menerapkan pendekatan pembelajaran yang efektif 

yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

  Menambah wawasan, pengetahuan, dan juga keterampilan peneliti 

khususnya yang terkait dengan penelitian yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif Make A Match. 

b. Bagi Guru 
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 Dapat memotivasi menjadi guru yang lebih kreatif dan inovatif, dan juga 

menjadikan guru dapat berpikir lebih kritis. 

c. Bagi Siswa 

 Meningkatkan semangat dan antusiasme siswa dalam mengikuti 

pembelajaran dan juga menjadikan siswa lebih aktif saat pembelajaran 

berlangsung. Serta dapat meningkatkan hasil belajar khususnya mata pelajaran 

IPA. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Model Pembelajaran Kooperatif 

2.1.1.1 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

Agus Suprijono (2013: 54) mendefinisikan pembelajaran kooperatif adalah 

konsep yang lebih luas, meliputi semua jenis kerja kelompok, termasuk bentuk-

bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Hal tersebut 

sejalan dengan pendapat Rusman (2014: 202) yang mendefinisikan bahwa 

pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa 

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang 

anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang dengan struktur kelompok yang 

bersifat heterogen. 

Roger danJohnson (dalam Agus Suprijono, 2013: 58) mengemukakan 

pendapatnaya bahwa tidak semua belajar kelompok bisa dianggap pembelajaran 

kooperatif. Untuk mencapai hasil yang maksimal, terdapat lima unsur yang harus 

diterapkan dalam pembelajaran kooperatif, yaitu: (1) saling ketergantungan 

(positive interdependence); (2) tanggung jawab perseorangan (personal 

responsibility); (3) interaksi promotif (face to face promotive interaction); (4) 

komunikasi antar anggota (interpersonal skills); (5) pemrosesan kelompok (group 

processin).Tujuan pembelajaran kooperatif adalah timbulnya efek dinamik yang 
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dibarengi oleh oleh efek pengiring seperti kemampuan bekerja sama, penghargaan 

terhadap eksistensi orang lain, dan lain-lain. 

2.1.1.2 Karakteristik Model Pembelajaran Kooperatif 

Karakteristik yang dimiliki pembelajaran kooperatif menurut Rusman 

(2014: 207), yaitu: 

a. Pembelajarn secara tim 

b. Didasarkan pada manajemen kooperatif 

c. Kemauan untk bekerja sama 

d. Keterampilan bekerja sama 

Berdasarkan uraian diatas, pembelajaran kooperatif ialah suatu strategi atau 

pembelajaran yang memerlukan kerja sama antar siswa dan interaksi antar siswa. 

Keberhasilan dalam pembelajaran ini bergantung pada unsur-unsur saling 

ketergantungan dalam struktur pencapaian tugas, tanggung jawab, perseorangan, 

komunikasi antar anggota, serta pemrosesan kelompok. 

2.1.2 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match 

2.1.2.1 Pengertian Model pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match 

Model pembelajaran merupakan suatu gambaran tahap-tahap proses 

pembelajaran dari awal sampai akhir. Joyce dan Weil (dalam Rusman, 2014: 133) 

berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang 

dapat digunakan untuk merancang bahan pembelajaran dan membimbing 

pembelajaran di kelas. Model pembelajaran Make a Match diperkenalkan oleh 

Lena Curran pada tahun 1994. Pada model ini siswa diminta untuk mencari 

pasangan kartu (Zainal Aqib, 2014: 23-24).Tujuan dari model ini yaitu: (1) 
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pendalaman materi; (2) penggalian materi; (3) edutainment (Huda, 2014: 

251).Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pembelajaran make a match adalah 

kartu-artu. Kartu-kartu tersebut terdiri dari dari kartu yang berisi pertanyaan-

pertanyaan dan kartu-kartu lainnya berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

tersebut (Suprijono, 2012: 94). 

Model pembelajaran make a match ini cocok digunakan untuk 

meningkatkan aktivitas siswa saat pembelajaran berlangsung. Hal tersebut 

dikarenakan dalam pembelajaran ini siswa diberikan kesempatan untuk 

berinteraksi dengan siswa lain. Suasana belajar dikelas juga dapat diciptakan 

sebagai suasana permainan, dimana terdapat kompetisi antar siswa untuk 

memecahkan masalah yang terkait dengan topik pembelajaran serta adanya 

penghargaan (reward), yang membuat siswa dapat belajar dalam suasana yang 

menyenangkan. Sehingga siswa dalam mengikuti pembelajaran tidak hanya pasif 

mendengarkan guru menerangkan saja tetapi siswa akan lebih aktif karena 

terdapat penghargaan (reward) yang akan diberikan oleh guru untuk kriteria siswa 

yang telah ditentukan sebelumnya. 

Model pembelajaran make a matchbertujuan untuk menumbuh kembangkan 

sikap bertanggung jawab, aling menghormati, dn juga meningkatkan rasa percaya 

diri dalam menyelesaikan suatu masalah. Pembelajaran ini juga menuntut siswa 

untuk lebih aktif dalam pembelajaran dibandingkan dengan guru sehingga disini 

guru hanya sebagai fasilitator dan juga pengamat. Suasana saat pembelajaran 

selain menyenangkan juga diusahakan bersifat demokratis, dimana siswa diberi 
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kebebasan untuk menyampakan pendapatnya ataupun bertanya jika ada yang 

belum dimengerti. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

make a match merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa aktif dalam 

mencari penyelesian dari masalah dengan ciri khusus yaitu menggunakan kartu 

soal dan kartu jawaban. 

2.1.2.2 Langkah-Langkah Model Pembelajaran Make A Match 

Menurut Huda (2014: 252-253) langkah-langkah pembelajaran make a 

match yaitu: (1) guru menyampaikan materi atau memberi tugas kepada siswa 

untuk mempelajari materi dirumah; (2) siswa dibagi ke dalam 2 kelompok, 

misalnya kelompok  dan kelompok B, kedua kelompok tersebut diminta untuk 

berhadap-hadapan; (3) guru membagikan kartu jawaban kepda kelompok A dan 

kartu jawaban kepada kelompok B; (4) guru menyampakan kepada siswa bahwa 

mereka harus mencari/mencocokkan kartu yang dipegang dengan kartu kelompok 

lain, guru juga perlu menyampaikan batasan maksimum waktu yang diberikan 

kepada mereka; (5) guru meminta semua anggota kelompok A untuk mencari 

pasangannya di kelompok B, jika mereka sudah menemukan pasangannya 

masing-masing, guru meminta mereka melaporkan diri kepadanya sehingga guru 

dapat mencatat mereka pada kertas yang sudah disediakan; (6) jika waktu sudah 

habis, siswa yang belum menemukan pasangan diminta untuk berkumpul 

tersendiri; (7) guru memanggil satu pasangan untu presentasi, pasangan lain dan 

siswa yang tidak mendapat pasangan memperhatikan dan memberi tanggapan 

apakah pasangan itu cocok atau tidak; (8) terakhir, guru memberikan konfirmasi 
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tentang kebenaran dan kecocokan pertanyaan dan jawaban dari pasangan yang 

memberikan presentasi; (9) guru memanggil pasangan berikutnya, begitu 

seterusnya sampai seluruh pasangan melakukan presentasi. 

Sejalan dengan pendapat Huda, menurut Suprijono (2012: 94-95) langakah-

langkah dalam model pembelajaran make a match sebagai berikut: (1)guru 

menyiapkan beberapa kartu yang berisi pertanyaan dan jawaban; (2) guru 

membagi siswa menjadi 3 kelompok, kelompok pertama membawa kartu 

pertanyaan, kelompok kedua membawa kartu jawaban, dan kelompok ketiga 

sebagai kelompok penilai; (3) guru mengatur tempat duduk menjadi bentuk huruf 

U dengan kelompok pertama dan kedua saling berhadapan; (4) ketika masing-

masing kelompok sudah berada diposisi yang sudah ditentukan, maka guru 

meniup peluit tanda setiap siswa mulai bergerak mencari pasangan pertanyaan dan 

jawaban yang cocok; (5) guru memberikan kesempatan kedapa siswa untuk 

berdiskusi; (6) pasangan yang sudah bertemu kemudian menunjukkan kartu 

pertanyaan dan kartu jawabannya kepada kelompok penilai. (7) kelompok penilai 

membacakan epasang kartu yang sudah dikumpulkan; (8) guru mengkonfirmasi 

jawaban. 

Adapula langkah-langkah model pembelajaran make a matchmenurut Zainal 

Aqib (2014: 23-24)yaitu: (1) guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi 

beberapa konsep atau topik yang cocok untuk sesi review, sebaliknya satu bagian 

kartu soal dan bagian lainnya kartu ajwaban; (2) setiap siswa mendapat satu buah 

kartu: (3) tiap siswa memikirkan jawaban/soal dari kartu yang dipegang; (4) setiap 

siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya 
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(kartu jawaban); (5) setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum 

batas waktu diberi poin; (6) setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar tiap siswa 

mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya, demikian seterusnya. 

Berdasarkan pendapat dari para ahli, peneliti menggunakan langkah 

pembelajaran model make a matchmenurut Suprijono (2012: 94-95) dikarenakan 

langkah-langkahnya lebih rinci dan juga disini siswa tidak hanya mencari 

pasangan kartunya saja, tetapi juga dapat menilai apakah pasangan kartu jawaban 

yang didapatkan temannya sudah cocok atau belum. Berikut langkah-langkahnya: 

a. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi pertanyaan dan jawaban. 

b. Guru membagi siswa menjadi 3 kelompok, kelompok pertama membawa kartu 

pertanyaan, kelompok kedua membawa kartu jawaban, dan kelompok ketiga 

sebagai kelompok penilai. 

c. Guru mengatur tempat duduk menjadi bentuk huruf U dengan kelompok 

pertama dan kedua saling berhadapan. 

d. Ketika masing-masing kelompok sudah berada diposisi yang sudah ditentukan, 

maka guru meniup peluit tanda setiap siswa mulai bergerak mencari pasangan 

pertanyaan dan jawaban yang cocok. 

e. Guru memberikan kesempatan kedapa siswa untuk berdiskusi. 

f. Pasangan yang sudah bertemu kemudian menunjukkan kartu pertanyaan dan 

kartu jawabannya kepada kelompok penilai. 

g. Kelompok penilai membacakan sepasang kartu yang sudah dikumpulkan. 

h. guru mengkonfirmasi jawaban. 

i. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan. 
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2.1.2.3 Kelebihan Model pembelajaran Make A Match 

Dalam model pembelajaranmake a match terdapat beberapa kelebihan 

dibandingkan dengan model pembelajaran yang lain, yaitu (Huda, 2014: 253): 

a. Dapat meningkatkan aktivitas siswa, baik secara kognitif maupun fidik. 

b. Karena terdapat unsur permainan, maka model make a match lebih 

menyenangkan untuk siswa. 

c. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari dan dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

d. Efektif sebagai sarana untuk melatih keberanian siswa untuk tamil di depan 

kelas (saat presentasi). 

e. Efektif melatih kedisiplinan siswa dalam menghargai waktu saat belajar. 

Berdasarkan uraian tersebut, supaya penerapan model make a matchdapat 

berjalan dengan baik sesuai dengan harapa, maka guru perlu meluangkan waktu 

untuk mempersiapkan kartu-kartu yang diperlukan sebelum pembelajaran dimulai. 

Dan juga guru harus tetap memperhatikan siswa ketika proses pembelajaran, 

supaya siswa tidak bermain sendiri sehingga siswa akan mudah dalam memahami 

materi. 

2.1.3 Hakikat IPA 

Depdiknas pada kurikulum KTSP (2006) menyatakan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Alam merupakan ilmu yang berhubungan denagn cara mencari tahu 

tentang alam seara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengeahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat 
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menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam 

sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya didalam 

kehidupan sehari-hari. Pendidkan IPA diarahakan untuk inkuiri dan berbuat 

sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang 

lebih mendalam tentang alam sekitar. 

Menurut Wahyana (dalam Trianto, 2014: 136) mengatakan bahwa IPA 

merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematik dan 

dalam penggunaaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. Dalam 

perkembangannya tidak hana ditandai oleh adanya kumpulan fakta tetapi juga 

oleh adanya metode ilmiah dan juga sikap ilmiah. 

Marsetio Donosepoetro (dalam Trianto, 2014: 137) mengemukakan bahwa 

pada hakikatnya IPA dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah, dan sikap 

ilmiah. IPA juag dipandang sebagai proses, sebagai produk, dan sebagai prosedur. 

IPA sebagai proses diartikan bahwa semua kegiatan ilmiah untuk 

menyempurnakan pengetahuan tentang alam maupun untuk menemukan 

pengetahuan baru. IPA sebagai produk diartikan sebagai hasil dari proses yang 

berupa pengetahuan yang diajarkan dalam sekolah atau diluar sekolah maupun 

bahan bacaanuntuk penyebaran. Sedangkan IPA sebagai prosedur adalah 

metodologi atau cara yang dipakai untuk mengetahui sesuatu (riset pada 

umumnya) yang lazim, yang disebut dengan metode ilmiah (scientific method). 

Pada hakikatnya IPA merupakan proses, produk, dan pengembangan sikap 

atau sikap ilmiah. 
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a. IPA sebagai proses adalah urutan atau langkah-langkah suatu kegiatan yang 

memperoleh hasil pengumpulan data melalui metoe ilmiah. 

b. IPA sebagai produk adalah hasil yang diperoleh dari suatu pengumpulan data 

yang disusun secara lengkap dan sistematis. 

c. IPA sebagai sikap ilmiah. Di dalam IPA ada beberapa sikap ilmiah yang harus 

dikembangkan, diantaranya sikap imgin tahu, ingin mendapatkan sesuatu, 

kerjasama, tidak putus asa, tidak berprasangka, dan mawas diri. 

Berdasarkan pemaparan diatas, disimpulkan bahwa IPA merupakan 

pengetahuan yang berhubungan dengan cara mencari tahu mengenai alam secara  

lengkap dan sistematis. Dan juga IPA merupakan suatu proses, prosedur dan 

produk. 

2.1.4 Pembelajaran IPA di SD 

Ilmu pengetahuan Alam yang diajarkan di SD masih bersifat umum, 

berkisaran antara ilmu bumi maupun kejadian-kejadian yang berlaku secara umum 

dan juga hukum alam. Hal tersebut dikarenakan pembelajaran IPA di SD 

merupakan dasar untuk mempersiapkan siswa melanjutkan pembelajaran IPA 

yang lebih kompleks di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Berdasarkan KTSP SD/MI (2006: 484-485) pembelajaran IPA merupakan 

cara untuk mencari tahu tentang alam secara sistematis, bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan berupa fakta, konsep, atau prinsip saja. Pendidikan IPA 

diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri 

sendiri, alam sekitar, dan juga prospek pengebangan lebih lanjut dalam 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pembelajaran IPA di SD/MI 
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menekankan pada pemberian pengalaman belajar langsung dengan 

mengembangkan keterampilan proses dan sikap ilmiah. 

Pemberian mata pelajaran IPA di SD/MI bertujuan agar siswa memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

a. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan, serta keteraturan alam ciptaan-Nya. 

b. Mengembangkan pengetahuan pemahaman konsep-konsep yang bermartabat 

sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, kesadaran adanay hubungan 

saling empengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

d. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah, sehingga dapat membuat keputusan. 

e. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, 

dan melestarikan lingkungan alam. 

f. Meningkatkan kesadaran menghargai alam sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

g. Memperoleh bekal pengetahuan, konsepsi, dan keterampilan sebagai dasar 

melanjutkan pendidikan ke SMP/MTS. 

Adapun aspek-aspek yang terdapat didalam ruang lingkup bahan kajian 

IPA, meliputi: 

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

lingkungan serta kesehatan. 

b. Benda aatu materi, sifat-sifat dan kegunaannya. Meliputi cair, padat dan juga 

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

cahaya, dan pesawat sederhana. 

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

langit lainnya. 

Pembelajaran IPA di SD membuat siswa untuk menemukan sendiri 

pengetahuannya mengenai alam sekitar sehingga pembelajaran akan lebih 

bermakna untuk siswa itu sendiri. Juga tujuan diajarkannya IPA di SD yaitu agar 

siswa mengetahui dan meyakini bahwa alam dan seisinya merupakan ciptaan 

Tuhan Yang Maha Esa sehingga siswa akan lebih menghargai alam dengan selalu 

menjaga dan melestarikannya. 

Dapat disimpulkan pembelajaran IPA dalam penelitian ini mengambil 

materi sumber daya alam, dengan KD 11.2 Menjelaskan hubungan sumber daya 

alam dengan teknologi yang digunakan, dan 11.3 menjelaskan dampak 

pengambilan bahan alam terhadap pelestarian lingkungan. 

2.1.5 Teori Belajar yang Mendasari Pembelajaran IPA 

2.1.5.1 Teori Belajar Kognitivisme 

Haryono (2013: 49-51) mendefinisikan teori kognitivisme merupakan teori 

yang menguraikan perkembangan kognitif dari bayi hingga masa dewasa. Salah 

satu tokoh yang dalam teori ini yang terkenal adalah Jean Piaget, yang telah 

menyumbangkan banyak pikirannya yang digunakan sebagai rujikan untuk 

memahami perkembangan individu. Menurut Piaget (dalam Rifa’i dan Anni, 

2012: 207) ada empat tahap perkembangan kognitif individu, meliputi: 

a. Tahap sensorimotor  : 0-2 tahun 
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Pada tahap ini bayi menyusun pemahamn indera dan gerakan motorik mereka. 

Pada tahap ini bayi hanya memperlihatkan pola reflektif untuk beradaptasi 

dengan dunia dan menjelang akhir tahap ini bayi akan mennjukkan pola 

sensorimotorik yang lebih kompleks. 

b. Tahap pra operasional  : 2-7 tahun 

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

tidak melibatkan pemikiran yang bersifat operasional. Pemikiran pada tahap ini 

terbagi menjadi dua sub-tahap, yaitu simbolik dan intuitif. Pada tahap ini anak 

belum mampu berfikir konseptual tetapi perkembangan kognitif telah dapat 

diamati. 

c. Tahap operasional konkrit : 7-11 tahun 

Dalam tahap ini anak telah mampu mengoperasikan berbagai logika, namun 

masih dalam bentk benda konkrit. Juga dalam tahap ini anak mampu berpikir 

secara logis untuk memecahkan masalah yang bersifat konkrit. 

d. Tahap operasional formal : setelah 11 tahun 

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

Dalam tahap ini kecakapan kognitif mencapai puncak perkembangannya. 

Individu mampu memprediksi, berpikir mengenai situasi hipotesis, mengenai 

hakikat berpikir serta mengapresiasi struktur bahasa dan berdialog. Bergaul, 

mendebat, dan berdalih adalah sisi bahasa yang dimiliki pada tahap ini yang 

merupakan cerminan kecakapan berpikir abstrak dalam atau melalui bahasa. 

Ciri-ciri teori belajar kognitif menurut Piaget, meliputi: 

a. Memfokuskan pada proses berpikir anak, tidak hanya sekedar pada produknya. 
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b. Pengenalan dan pengakuan atas peranan atau keterlibatan aktif anak dalam 

kegiatan pembelajaran 

c. Penerimaan perbedaan individu dalam kemajuan perkembangan. 

Implikasi dari teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran 

adalah: 

a. Bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu 

guru dalam mengajar harus menggunakan bahasa yang sesuia dengan cara 

berpikir anak. 

b. Bahan yang harus dipelajarai anak hendaknya dirasakan baru, tetapi tidak 

asing. 

c. Berikan peluang agar anak belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. 

d. Didalam kelas, anak-anak hendaknya diberikan peluang untuk saling berbicara 

dan diskusi dengan teman-temannya. 

Pada jenjang anak usia sekolah dasar, anak masih dalam tahap operasional 

konkrit yaitu siswa membutuhkan situasi nyata untuk membangun pengetahuan 

dan membentuknya menjadi sebuah pemahaman. Berdasarkan pemaparan diatas 

teori belajar kognitivisme sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan. Siswa 

yang pembelajarannya menggunakan model make a match lebih difokuskan pada 

proses berfikir anak, baik dalam mencari pasangan dari kartu yang dipegangnya 

maupun saat diskusi dengan tim penguji. Dengan ini siswa dapat berperan aktif 

dalam kegiatan pembelajran. 
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2.1.5.2 Teori Belajar Kontruktivisme 

Teori belajar kontruktivisme memandang bahwa belajar yang baik adalah 

belajar yang melibatkan peserta didik untuk membangun sendiri pengetahuannya 

secara aktif dengan menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. 

Haryono (2013, 51-55) mendefinisikan teori kontruktivisme menekankan bahwa 

individu tidak menerima begitu saja ide-ide dari orang lain. Menurut paardigma 

kontruktivistik, pembelajaran lebih diutamakan untuk membantu peserta didik 

dlam menginternalisasi, membentuk kembali, atau mentransformasikan informasi 

yang baru.  

Melalui pendekatan ini, diharapkan peserta didik secara aktif membangun 

pengetahuannya sendiri berdasarkan “apa yag diketahui peserta didik”. Sedangkan 

disini guru berperan sebagai narasumber yang bijak dan berpengetahuan serta 

berfungsi sebagai sutradara yang mengendalikan proses pembelajaran dan siap 

membantu peserta didik apabila ada kemacetan proses pembelajaran atau melantur 

tanpa arah.  

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa teori kontruktivis memandang bahwa 

pembentukan pengetahuan sepenuhnya persoalan individu itu sendiri. Selain itu, 

peranan individu juga sangat penting dalam proses pembentukan ilmu 

pengetahuan. Teori belajar kontruktivisme sesuai dengan penelitian yang peneliti 

lakukan. Implementasi model make a match akan membantu siswa dalam 

mengkontruksi pengetahuannya sendiri. 



26 

 

 
 

2.1.6 Aktivitas Siswa 

Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Dalam 

kegiatan belajar, aktifitas fisik maupun mental harus selalu terkait  sejalan dengan 

hal tersebut, Piaget mengemukakan bahwa seorang anak berpikir sepanjang ia 

berbuat. Tanpa perbuatan, berarti anak itu tidak berpikir. Oleh sebab itu agar anak 

berpikir sendiri maka harus diberi kesempatan untuk berbuat sendiri (Sardiman, 

2012: 100). 

Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan 

kesempatan belajar sendiri bagi siswa untuk melakukan aktivitas sendiri. Dengan 

bekerja atau beraktivitas, siswa akan memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan 

aspek-aspek tingkah laku lannya serta mengembangkan keterampilan yang 

bermakna untuk hidup dalam masyarakat (Hamalik, 2011: 171). 

Paul B. Diedrich (dalam Sardiman, 2012: 101)membuat suatu daftar yang 

berisi 177 macam kegiatan siswa yang digolongkan sebagai berikut: 

a. Visual activities, yang termasuk didalamnya misalnya, membaca, 

memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

b. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran,mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

c. Listening activities, seperti mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi,musik, 

pidato. 

d. Writing activities, seperti menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin. 

e. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 
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f. Motor activities, seperti: melakukan percobaan, membuat konstruksi, 

modelmereparasi, bermain, berkebun, beternak. 

g. Mental activities, misalnya: menanggapi, mengingat, memecahkan 

soal,menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

h. Emotional activites, misalnya: menaruh minat, merasa bosan, 

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

Dalam penelitian ini indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA 

melalui model pembelajaran make a matchyang digunakan yaitu: 

1. Mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran (emotional activities) 

2. Menjelaskan penjelasan dari guru (listening activities, visual activities) 

3. Mengajukan dan menjawab pertanyaan (oral activities) 

4. Membentuk kelompok sesuai pembagian (oral activities) 

5. Melaksanakan kegiatan belajar dan kerjasama secara berkelompok dengan 

model make a match(oral, listening, dan motor activities) 

6. Mempresentasikan pasangan kartu make a match(oral activities, mental 

activities) 

7. Menanggapi hasil diskusi (oral activities, mental activities) 

8. Melakukan refleksi terhadap hasil pembelajaran (oral activities) 

9. Mengerjakan soal evaluasi (writing activities) 

Dari uraian diatasdisimpulkan, aktivitas siswa merupakan semua kegiatan 

yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Agar 

pembelajaran daapt dikatakan pembelajaran yang efektif maka terdapat indikator 

aktivita siswa sebagai tolak ukur. 
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2.1.7 Hasil Belajar 

2.1.7.1 Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Setiap orang, yang tua maupun muda melakukan yang namanya belajar. 

Karena belajar merupakan proses yang berlangsung terus menerus dan akan 

berhenti apabila orang tersebut telah meninggal. Belajar merupakan proses dari 

yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi bisa, dan yang tidak baik 

menjadi baik.Menurut Gagne, belajar adalah perubahan disposisi atau kemampuan 

yang dicapai seseorang melalui aktivitas. Perubahan disposisi tersebut bukan 

diperoleh langsung dari proses pertumbuhan seseorang secara alamiah (dalam 

Suprijono, 2013).  Slameto (2010: 2) mendefinisikan belajar adalah proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. 

Selanjutnya berdasarkan pendapat dari Fontana, seperti yang dikutip Udin S. 

Winaputra (dalam Hamdani 2011: 21), yang mendefinisikan belajar (learning) 

adalah proses perubahan yang relatif tetap dalam perilaku individu sebagai hasil 

pengalaman. Menurut Dr. Nana Sudjana (2013: 28) mengemukakan bahwa belajar 

bukan menghafal dan bukan pula mngingat. Belajar merupakan suatu proses yang 

ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil 

proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah 

pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya, keterampilannya, 

kecakapan dan kemampuannya, daya reaksinya, daya penerimanya, dan lain-lain 

aspek yang ada pada individu. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Slavin (dalam 
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Rifa’i dan Anni, 2012: 22) yang berpendapat bahwa belajar merupakan perubahan 

individu yag disebabkan oleh pengalaman. 

Adapun unsur-unsur dalam belajar menurut Gagne (dalam Rifa’i dan Anni, 

2012: 68) meliputi: 

a. Peserta didik. Peserta didik dapat diartikan sebagai warga belajar dan peserta 

pelatiahan yang sedang melakukan kegiatan belajar. 

b. Rangsangan (stimulus), merupakan peristiwa yang merangsang penginderaan 

peserta didik. 

c. Memori. Memori yang ada pada peserta didik berisi berbagai kemampuan yang 

berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dihasilkan dari aktivitas 

belajar sebelumnya. 

d. Respon merupakan tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori. 

Pembelajaran adalah proses, atau cara menjadikan orang atau makhluk 

hidup belajar. Pasal 1 Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional menyebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar.Sugandi dalam Hamdani (2011: 23) mengemukakan bahwa, menurut teori 

belajar behavioristik atau aliran tingkah laku, pembelajaran adalah usaha guru 

untuk membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan 

agar terjadi hubungan stimulus (lingkungan) dengan tingkah laku si belajar. 

Menurut teori belajar kognitif, pembelajaran adalah cara guru memberikan 

kesempatan kepada si belajar untuk berpikir agar memahami apa yang dipelajari. 

Sedangkan menurut teori belajar humanistik, pembelajaran adalah memberikan 
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kebebasan kepada si belajar untuk memilih belajar pembelajaran dan cara 

mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya. 

Menurut Sugandi (2004: 28 dalam Hamdani 2011: 48) komponen-

komponen pembelajaran meliputi: (1) tujuan; (2) subjek belajar; (3) materi 

pelajaran; (4) strategi pembelajaran; (5) media pembelajaran; (6) penunjang, 

seperti fasilitas belajar, sumber belajar, alat pelajaran, bahan pelajaran, dan lain-

lain. 

2.1.7.2 Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang yang diperoleh peserta 

didik setelah mengalami kegiatan belajar (Rifai, dkk, 2012: 69).Hasil belajar ada 

tiga macam antara lain: a) keterampilan dan kebiasaan; b) pengetahuan dan 

pengarahan; 3) sikap dan cita-cita. Begitupula menurut Suprijono (2013: 5) hasil 

belajar merupakan pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertin, sikap-

sikap, apresiasi, dan keterampilan. Sedangakn menurut Rifa’i dan Anni (2012: 85) 

menyebutkan bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar.  

Hasil belajar sebagi terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang 

dapat diamati dan diukur dengan perubahan pengetahuan sikap dan keterampilan. 

Perubahan dapat diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan menjadi 

lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi 

tahu, sikap tidak sopan menjadi sopan dan sebagainya (Hamalik, 2011: 155). 

Dalam teori taksonomi Bloom hasil belajar dapat dicapai melalui tiga 

kategori ranah yaitu ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik 
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(Suprijono, 2013). Namun dalam peneitian ini, hasil belajar yang digunakan yaitu 

hasil belajar ranah kognitif saja. 

Ranah Kognitif 

  Sardiman (2012: 26) hasil belajar kognitif ditandai dengan kemampuan 

berpikir. Pemilikan pengetahuan dan kemampuan berpikir tidak dapat dipisahkan. 

Dengan kata lain tidak dapat mengembangkan kemampuan berpikir tanpa bahan 

pengetahuan, sebaliknya kemampuan berpikir akan memperkaya 

pengetahuan.Ranah ini berkaitan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek, yaitu: mengingat (C1), memahami (C2), mengaplikasikan (C3), 

menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan mencipta (C6). 

Indikator keberhasilan untuk ranah kognitif dlam penelitian ini apabila 

siswa dapat menyebutkan jenis teknologi pengolah sumber daya alam; 

menjelaskan contoh teknologi pengolah sumber daya alam; mengemukakan hasil 

pengolahan sumber daya alam; menyebutkan pengertian kerusakan alam; 

menjelaskan dampak pengambilan bahan alam; menentukan langkah pelestarian 

alam; dan membiasakan diri untuk menggunakan sumber daya alam secara 

bijaksana. Hal ini berpedoman pada Standar Isi 2006 kelas IV Semester II mata 

pembelajaran IPA KD 11.2 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam 

dengan teknologi yang digunakan, dan 11.3 Menjelaskan dampak pengambilan 

bahan alam terhadap pelestarian lingkungan. 

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan maka hasil belajar 

merupakan suatu penilaian akhir dari proses dan pengenalan yang telah dilakukan 

berulang-ulang. Serta akan tersimpan dalam jangka waktu lama atau bahkan tidak 
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akan hilang elama-lamanya, karena hasil belajar turut serta dalam membentuk 

pribadi individu yang selalu ingin mencapai hasil yang lebih baik lagi sehingga 

akan merubah cara berpikir serta menghasilkan perilaku kerja yang lebih baik. 

2.1.7.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan kualitas 

pengajaran. Kualitas pengajaran yang yang dimaksud adalah keprofesionalan yang 

dimiliki guru, artinya kemampuan dasar guru baik dibidang kognitif (intelektual), 

bidang sikap (afektif), dan bidang perilaku (kognitif). 

Menurut Rifa’i dan Anni (2012: 80), faktor-faktor yang memberikan 

kontribusi terhadap proses dan hasil belajar adalah sebagai berikut. 

a. Kondisi internal peserta didik 

Kondisi internal mencakup kondisi fisik, seperti kesehatan organ tubuh; 

kondisi psikis (seperti kemampuan intelektual dan emosional); dan kondsi 

sosial (seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan). Oleh karena itu 

kesempurnaan dan kualitas kondisi internal yang dimiliki oleh peserta ddik 

akan berpengaruh terhadap kesiapan, proses, dan hasil belajar. Faktor-fktor 

internal ini dapat terbentuk sebagai akibat dari pertumbuhan, pengalaman 

belajar sebelumnya dan perkembangan. 

b. Kondisi eksternal peserta didik 

 Beberapa faktor eksternal seperti variasi dan tingkat keulitan materi belajar 

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

lingkungan, dan budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi kesiapan, 

proses, dan hasil belajar. 
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Slameto (2012: 54) menyebutkan dua faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut meliputi: 

a. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, 

meliputi: 

a) Faktor biologis (jasmaniah). Faktor ini meliputi segala hal yang 

berhubungan dengan keadaan fisik atau jasmani individu yang 

bersangkutan, terutama kondisi fisik yang normal , seperti keadaan otak, 

panca indra, seluruh anggota tubuh dan organ-organ tubuh yang dalam 

keadaan normal. Dan juga kesehatan fisik, karena fisik yang sehat sangat 

mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. 

b) Faktor psikologis (rohaniah). Faktor ini meliputi segala hal yang berkaitan 

dengan kondisi mental siswa. Kondisi mental yang mantap dan stabil akan 

tampak dalam menghadapi segala hal dalam proses belajar. 

b. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu itu sendiri. 

a) Faktor keluarga.  Faktor lingkungan rumah atau keluarga merupakan 

lingkungan yang utama dalam menentukan perkembangan pendidikan 

seseorang dan juga faktor yang menentukan keberhasilan belajar individu 

itu sendiri. Faktor yang berasal dari keluarga yang menentukan 

keberhasilan pada diri siswa antara lain: keluarga yang harmonis, peralatan 

sekolah yang cukup, ekonomi keluarga cukup dan suasana dirumah yang 

tenang. 

b) Faktor lingkungan sekolah. Keberhasilan belajar disekolah dapat dilihat 

dengan tata tertib dan disiplin yang ditegakkan secara konsekuen dan 
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konsisten, sehingga dengan cara ini belajar akan berjalan dengan baik. 

Selain itu kondisi lingkungan sekolah yang dapat mempengaruhi hasil 

belajar meliputi: peralaatn sekolah yang cukup, guru yang memadai, 

gedung sekolah yang memenuhi persyaratan dan adanya keharmonisan 

antar personil. 

c) Faktor lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat yang dapat 

menunjang keberhasilan belajar diantaranya, lembaga-lembaga pendidikan 

nonformal yang melaksanakan kursus tertentu, seperti kursus bahasa asing, 

keterampilan, bimbingan tes, kursus pelajaran tambahan, dan sebagainya. 

Berdasarkan dua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar berasal dari dalam diri siswa (faktorinternal dan dari 

luar diri siswa (faktor eksternal). Faktor internal meliputi fisik, psikologis, dan 

sosial siswa, sedangkan faktor eksternal dapat berasal dari keluarga, sekolah dan 

masyarakat (lingkungan). 

2.1.8 Sintak Model Make A Match pada Pembelajaran IPA 

Dalam penelitian ini langkah-langkah pembelajaran IPA dengan 

menggunakan model make a matchadalahsebagai berikut: 

1. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi pertanyaan dn jawaban. 

2. Guru menjelaskan materi kepada siswa. 

3. Guru membagi siswa menjadi 3 kelompok, kelompok pertama membawa kartu 

pertanyaan, kelompok kedua membawa kartu jawaban, dan kelompok ketiga 

sebagai kelompok penila. 
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4. Guru mengatur tempat duduk menjadi huruf U dengan kelompok pertama dan 

kedua saling berhadapan. 

5. Ketika masing-masing kelompok sudah berada di posisi yang sudah ditentukan, 

guru meniup peluit tanda setiap siswa mulai bergerak mencari pasangan 

pertanyaan dan jawaban yang cocok. 

6. Guru memberi kesempatan kpada siswa untuk berdiskusi. 

7. Pasangan yang sudah bertemu menunjukkan kartu pertanyaan dan kartu 

jawabannya kepada kelompok penilai. 

8. Kelompok penilai membacakan sepasang kartu yang sudah dikumpulka. 

9. Guru mengkonfirmasi jawaban. 

10. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan. 

2.2 Kajian Empiris 

Beberapa hasil penelitian yang relevan tentang model pembelajaran Make A 

Match yang mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar siswa yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya, dkk (2014) volume 2 no.1 tahun 2014, 

yang berjudul “Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match 

Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV Di Gugus III Kecamatan 

Rendang” menunjukkan bahwa model pembelajaran make a match 

berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IV. Hal ini 

dibuktikan dengan rata-rata yang diperoleh kelas eksperimen yaitu 24,36 

sedangkan rata-rata yang diperoleh kelas kontrol yaitu 21,06. 

2. Suatnaya, dkk (2015) dalam “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Make 

A Match Berbantuan Media Benda Asli Terhadap Hasil Belajar Matematika 
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Siswa Kelas IV” volume 3 no.1tahun 2015. Menunjukka bahwa thitung > ttabel 

yaitu 23,47 > 20,21. Dari data tersebut dapat dibuktikan bahwa model 

pembelajaran make a match berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal 

tersebut dikarenakan pembelajaran lebih bersifat student centered dan juga 

dalam aktivitas siswa selama pembelajaran Kooperatif Make A Match benar-

benar memberdayakan potensi siswa untuk mengaktualisasikan pengetahuan 

dan keterampilannya. 

3. Makmur Sirait dan Putri Adilah Noer (2013) dalam penelitian eksperimen 

dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match 

Terhadap Hasil Belajar Siswa” volume 1 no.3 tahun 2013, menunjukkan data 

rata-rata kelas ekperimen adalah 70,17 sedangakn rata-rata untuk kelas kontrol 

adalah 62. Juga aktivitas siswayang mulanya 72,84% (cukup) setelah 

menggunakan model make a matchmenjadi 82,98% (baik). hal ini 

menunjukkan bahwa model make a match berpengaruh terhadap hasil belajar 

dan aktivitas siswa. Hal ini dikarenakan pada model pembelajaran kooperatif 

tipe make a match memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling 

memberikan pendapat atau ide yang mereka miliki. 

4. Fuzy, dkk (2013) dalam “Penerapan Model Pembelajaran Tipe Make A Match 

pada Mata Pelajaran Matematika untuk Meningkatkan Hasil Belajar” volume 

5. No.1 tahun 2013.terbukti daapt meningkatkan hasil belajar matematika kelas 

II SDN Harjasari. 

5. Dalam penelitian ekperimen olehSuparta, dkk (2015) dengan judul “Pengaruh 

Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Make A Match terhadap Motivasi dan 
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Hasil Belajar” volume 5 tahun 2015. Dari hasil penelitian terbukti model make 

a match dapat mempengaruhi hasil belajar dan juga motivasi belajar dibuktikan 

dengan terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan juga 

kelas control. Hal ini disebabkan karena suasana pembelajaran yang 

menyenangkan sehingga motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran 

meningkat. 

6. Penelitian oleh Ghada (vol 1 no 1 tahun 2011) dalam Jurnal Internasional  

Department of Education, Lebanese American University, Lebanon “A Match 

or a Mismatch between Student and Teacher Learning Style Preferences”. 

Hasil  penelitian menunjukkan siswa Lebanon memiliki preferensi untuk 

beberapa gaya belajar, salah satunya menggunakan model yang berbeda-beda 

dalam setiap pengajarannya. Salah satu model yang digunakan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa yaitu model pembelajaran kooperatif. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Maonde, dkk (2015) dengan judul The 

Discrepancy of Students’ Mathematic Achievement through Cooperative 

Learning Model, and the ability in mastering Languages and Science”. Hasil 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa meningkat setelah dilakukan 

pembelajaran menggunakan beberapa macam pembelajaran kooperatif. 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Sugar, dkk tahun 2010 yang berjudul 

“Examining the Anatomy Of a Screencast : Uncovering Common Elements 

and Instructional Strategies”, menunjukkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Tujuan mata pembelajaran IPA diajarkan di sekolah dasar yaitu diharapkan 

dapat membuat siswa sekolah dasar memiliki sifat ilmiah, kreatif, dan sosial. Oleh 

sebab itu, guru diharapkan dapat menggunakan model pembelajaran yang tepat 

sesuai dengan karakteristik siswa SD agar tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan dapat tercapai. Namun praktik dilapangan, setelah melakukan pra 

penelitian yang peneliti lakukan pada kelas IV di SDN di Kecamatan Jumapolo 

Kabupaten Karanganyar, guru dalam mengajar masih menggunakan pembelajaran 

yang kurang bervariasi. Misalnya guru dalam mengajar masih menggunakan 

metode mengajar konvensional yaitu ceramah yang terkadang diselingi dengan 

mencatat materi di papan tulis sehingga keadaan seperti ini sering membuat siswa 

menjadi jenuh, bosan, dan kurang menarik minat belajar siswa. Oleh karena itu, 

penggunaan model pembelajaran yang lebih kreatif akan menarik minat belajar 

siswa. Namun satu hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan model 

pembelajaran adalah kesesuaian dengan materi pembelajaran. 

Dalam pembelajaran kooperatif make a match, siswa diberikan kesempatan 

untuk belajar sambil bermain. Ketika kegiatan mencari pasangansiswa tidak hanya 

menjari jawaban ataupun soal dari kartu yang dipegangnya, tetapi disini juga 

siswa akan berpacu dengan waktu yang telah ditentukan. Karena apabila setelah 

batas waktu yang telah ditentukan tetapi siswa belum menemukan pasangannya 

akan diberikan hukuman. Dengan model pembelajaran make a matchsiswa 

merasakan seperti sedang bermain game, sehingga diharapkan siswa dapat 

mencerna materi dengan lebih baik, keterbukaan siswa dalam menangkap materi 
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dapat terlihat, dan juga antara siswa satu dengan yang lainnya saling berbagi ilmu 

yang diperolehnya. Dengan ini, aktivitas dan hasil belajar siswa daapt meningkat 

atau lebih baik. 

Sebelum diberikan perlakuan, kelas eksperimen dan kelas kontrol diberikan 

pretest untuk mengetahui normalitas dan homogenitas data sampel. Hal tersebut 

dilakukan untuk memperoleh kevalidan hasil penelitian pada variabel hasil 

belajar. Setelah diberikan perlakuan selanjutnya diberikan posttest. Pada variabel 

aktivitas belajar, data diperoleh selama proses pembelajaran sesuai aktivitas siswa 

dalam kelas untuk kemudian dibandingkan perbedaannya. 

Berikut adalah alur penelitian yang peneliti rancang sebagai kerangka 

berpikir dalam melakukan penelitian eksperimen. 
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Dibandingkan 

 

Bagan 2. Kerangka Berpikir 

Aktivitas 

Belajar 

Hasil Belajar 

Pretest terhadap kelas 

eksperimen dan kelas 

kontrol 

Normalitas Homogenitas 

Pembelajaran IPA materi “Sumber 

Daya Alam” dengan model 

pembelajaran make a match di 

kelas eksperimen 

 

Pembelajaran IPA materi “Sumber 

Daya Alam” dengan model 

pembelajaran ceramah 

bervariasidi kelas kontrol 

Observasi aktivitas belajar 

di kelas eksperimen dan 

kelas kontrol 

 

Posttest terhadap kelas 

eksperimen dan kelas 

kontrol 

 

Normalitas Homogenitas 

Uji gain dan 

uji t 

Membandingkan 

aktivitas belajar di 

kelas eksperimen dan 

kontrol 

PERBEDAAN KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTOL 

 

Aktivitas belajar Hasil belajar 
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Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir yang telah dipaparkan, 

maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran Make A Matchpada Pembelajaran IPAberpengaruh 

terhadap aktivitas belajar IPA Kelas IV SDNGugus III Jumapolo Kabupaten 

Karanganyar. 

2. Model pembelajaran Make A Match pada Pembelajaran IPA berpengaruh 

terhadap hasil belajar IPA Kelas IV SDN Gugus III Jumapolo Kabupaten 

Karanganyar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian eksperimen. 

Penelitian eksperimen yang merupakan bagian dari penelitian kuantitatif biasanya  

digunakan untuk mencari pengaruh dari suatu perlakuan terhadap subjek atau 

objek. Metode penelitian eksperimen merupakan penelitian eksperimen biasanya 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam 

kondisi yang terkendalikan (Sugiyono, 2009: 72). 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuanitatif merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan 

untuk meneliti populasi atau sampel tertentu yang berlandaskan filsafat 

positivisme, yaitu filsafat yang memandang suatu realitas/gejala/fenomena itu 

dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan 

gejala bersifat sebab akibat. Dalam analisis data guna menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan menggunakan statistik karena bersifat kuantitatif karena data 

penelitiannya berupa angka-angka (Sugiyono, 2009: 7). Penelitian eksperimen 

dengan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

pengaruh model pembelajaran kooperetif tipe make a matchterhadap aktivitas dan 

hasil belajar mata pelajaran IPA kelas IV SDN di Kecamatan Jumapolo. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu perlakuan 

terhadap sampel. Perlakuan yang dimaksud disini adalah penggunaan model 

pembelajaran make a matchpada kelas eksperimen dan model pembelajaran 

konvensional yaitu ceramah bervariasi pada kelas kontrol. Kedua kelas 

diasumsikan bersifat homogen ditinjau dari segi kemampuan belajar yang setara 

dan berbeda dari segi perlakuan yang diberikan. Kedua kelas harus dikontrol 

dengan teliti, sehingga peningkatan hasil belajar IPA benar-benar merupakan hasil 

treatmentyang telah diberikan. Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen 

dengan desain Quasi Eksperimental Research (Penelitian Eksperimen Semu). 

3.1.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Quasi 

Eksperimental Design dengan menggunakan bentuk Nonequivalent Control 

Group Design. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat 

berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen (Sugiyono, 2009: 77). 

Berikut gambar Nonequivalent Control Group Design. 

 

Gambar 3. Desain penelitian 

(Sugiyono, 2009: 79) 

Keterangan: 

O1  = pretest kelas eksperimen 
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O2  = posttest kelas eksperimen 

O3  = pretest kelas kontrol 

O4  = posttest kelas kontrol 

X  = perlakuan yang diberikan, yaitu model pembelajaran make a match 

Dari design tersebut terdapat dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Kelas eksperimen adalah kelas yang diberi perlakuan (X) , disini 

perlakuan yang diberikan adalah model pembelajaran make a match. Sedangakan 

kelas kelas yang satunya adalah kelas kontrol merupakan kelas yang tidak diberi 

perlakuan. Kelas O1 (eksperimen) di beri perlakuan (X) yaitu dengan 

menggunakan model make a match, sedangkan kelas O3 (kontrol) tidak diberi 

perlakuan. Kedua kelas tersebut diberi pretest untuk mengetahui ada atau tidaknya 

perbedaan antara kelas eksperimen dan kontrol dalam keadaan awal. Keadaan 

awal ini digunakan sebagai uji normalitas dan uji homogenitas antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Setelah dilakukan perlakuan (X) untuk kelas 

eksperimen, kedua kelas diberikan posttest untuk membuktikan pengaruh 

perlakuan yang diberikan. Posttest berlaku untuk hasil belajar saja. Pengaruh 

perlakuan pada hasil belajar adalah (O2 – O1) (O4 – O3). 

3.1.3 Prosedur Penelitian 

Tahapan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sebagai berikut: 

1. Mengambil data nilai mata pelajaran IPA kelas IV SDN 03 Jumapolo dan 

SDN 01 Jatirejo dan melakukan wawancara dengan guru kelas IV. 

2. Berdasarkan data 1 ditentukan sampel penelitian yaitu kelas eksperimen dan 

kelas kontrol.  
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3. Menganalisis data nilai awal pada populasi penelitian untuk uji normalitas 

dan homogenitas. 

4. Menyusun kisi-kisi tes uji coba. 

5. Menyusun instrumen tes uji coba berdasarkan kisi-kisi yang ada. 

6. Menguji cobakan instrumen tes uji coba pada kelas uji coba. Instrumen uji 

coba tersebut akan digunakan sebagai instrumen tes hasil belajar pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

7. Menganalisis data hasil uji coba instrumen tes untuk mengetahui taraf 

kesukaran, daya pembeda, validitas, dan reliabilitas tes. 

8. Menyusun soal yang memenuhi syarat dari analisis data yang telah dilakukan. 

9. Melaksanakan pretest terhadap kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

10. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model ceramah bervariasi 

pada kelas kontrol dan model pembelajaran make a matchpada kelas 

eksperimen. 

11. Melaksanakan posttest pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

12. Menganalisis hasil penelitian, 

13. Menyusun hasil penelitian. 

3.2 Subjek, Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Subjek Penelitian 

Subjek yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah guru kelas IV dan siswa 

kelas IV di SDN 03 Jumapolo dan SDN 01 Jatirejo. SDN 03 Jumapolo berjumlah 

27 siswa yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Pada kelas 

ini peneliti menetapkan sebagai kelas ekperimen dengan perlakuan menggunakan 
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model pembelajaran make a match. Sedangkan SDN 01 Jatirejo berjumlah 27 

siswa yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 17 siwa perempuan. Pada kelas ini 

peneliti menetapkan sebagai kelas kontrol dengan perlakuan menggunakan model 

pembelajaran konvensional yaitu ceramah bervariasi. 

Pertimbangan pemilihan kedua sekolah tersebut karena kedua sekolah 

tersebut mempunyai jumlah siswa yang sama, kurikulum, kompetensi yang 

berlaku, sarana prasarana, dan kebijakan sekolah adalah sama. 

3.2.2 Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah SDN di Gugus IIIKecamatan Jumapolo, 

Kabupaten Karanganyar, Surakarta. 

3.2.3 Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian adalah pada semester genap tahun ajaran 

2015/2016. 

3.3 Variabel Penelitian 

Sugiyono (2010: 2) berpendapat bahwa variabel merupakan segala sesuatu 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga 

diperoleh informasi mengenai hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

Dikatakan variabel karena ada variasinya, variasi disini dapat berupa kuantitatif 

maupun kualitatif. Bervariasi berarti terdapat lebih dari satu objek. Salah satu 

contoh dari variabel adalah jenis kelamin. Jenis kelamin dikatakan variabel karena 

dapat divariasikan menjadi laki-laki dan perempuan. Sutrisno Hadi 

mendefinisikan variabel sebagai gejala yang bervariasi. Sependapat dengan 

Sutrisno Hadi, Arikunto (2010: 159) menyebutkan gejala merupakan objek 
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penelitian, sehingga variabel adalah objek penelitian yang bervariasi. Dapat 

disimpulkan variabel merupakan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh peneliti 

yang menjadi fokus dalam penelitannya. 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel terikat dan variabel 

bebas. Berikut ini adalah variabel –variabel yang diteliti dalam peneliti, yaitu: 

3.3.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2010: 6). Atau 

dapat dikatakan variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran make a match. 

Variabel bebas dinyatakan dengan huruf X. 

3.3.2 Variabel Terikat 

Sugiyono (2010: 6) berpendapat bahwa variabel yang dipengaruhi atau 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel 

bebasnya adalah aktivitas siswa dan hasil belajar IPA. Variabel bebas 

dilambangkan dengan huruf Y. Y1 untuk variabel aktivitas belajar siswa dan Y2 

untuk variabelhasil belajar siswa. 

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.4.1 Populasi Penelitian 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009: 

80). Sejalan dengan hal tersebut Sukmadinata (2010: 250) berpendapat bahwa 
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populasi merupakan kelompok besar dan wilayah yang menjadi lingkup 

penelitian. 

Berdasarkan pendapat diatas, populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan 

objek penelitian yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas IV SD Gugus III di Kecamatan Jumapolo tahun ajaran 2015/2016. 

3.4.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yanga kan diteliti. 

Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel 

yang benar-benar representatif (mewakili seluruh populasi) atau dapat 

menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya (Arikunto, 2010: 176). 

Sejalan dengan hal tersebut Sugiyono (2009: 81) mendefinisikan sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, artinya 

bahwa sebagian anggota yang mewakili (representatif) dari populasi dijadikan 

sebagai subjek penelitian. Dapat disimpulkan bahwa data yang akan dijadikan 

sampel haruslah representatif karena kesimpulan penelitian akan digeneralisasikan 

pada seluruh anggota populasi. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan sampel 

yaitu siswa kelas IV SDN O3 Jumapolo dan siswa kelas IV SDN 01 Jatirejo tahun 

ajaran 2015/2016. 

3.4.3 Teknik Sampling 

Setiap kegiatan penelitian haruslah ditetapkan populasi dan juga sampel 

yang akan dikenai sebagai objek penelitian. Cara yang digunakan untuk memilih 

sampel disebut teknik sampling. Sugiyono (2009: 81) menyebutkan bahwa teknik 

sampling adalah teknik pengambilan sampel. 
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Teknik sampling yang peneliti gunakan adalah Probability 

Sampling.Probability Samplingadalah teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi 

untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2009: 84). Dalam penelitian ini 

populasinya adalah seluruh siswa kelas IV SDN yang ada pada gugus III 

kecamatan Jumapolo, sehingga untuk memudahkan peneliti maka penelitian tidak 

dilakukan pada seluruh populasi melainkan pada sampel. Teknik sampling yag 

digunakan adalah Cluster Sampling. Cluster Sampling digunakan untuk 

menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, 

misalnya satu gugus. Pertimbangan ini berdasarkan lokasi tempat SD itu berada, 

sarana dan prasarana yang ada dan persamaan masalah yang dihadapi. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, peneliti mengeumpulkan data dengan teknik 

pengumpulan data berupa lembar pengamatan (observasi), dokumentasi, 

wawancara, dan catatan lapangan serta teknik pengukuran berupa tes hasil belajar. 

3.5.1 Lembar pengamatan (observasi) 

Menurut Sugiyono (2009: 145), teknik pengumpulan data dengan observasi 

digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, 

gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. 

Sukmadinata (2010: 220) berpendapat bahwa observasi atau pengamatan 

merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan cara mengadakan 

pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dengan kata lain 

observasi dapat mengukur atau menilai hasil dan proses belajar siswa. Terdapat 4 
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cara dalam melakukan observasi yaitu observasi berperan serta, observasi 

nonpartisipan,observasi terstruktur, dan observasi tidak terstruktur (Sugiyono, 

2009: 145-146).  

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan observaasi terstruktur yaitu 

obserasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, 

kapan, dan dimana tempatnya. (Sugiyono, 2009: 146). Lembar observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar observasi model pembelajaran make 

a match dan lembar observasi aktivitas siswa. (Lampiran 5 dan lampiran 6). 

Lembar observasi model pembelajaran make a match digunakan untuk mengamati 

guru dan siswa saat pembelajaran dengan model make a match berlangsung, 

sedangkan lembar observasi aktivitas siswa ditujukan kepada siswa untuk 

mengamati aktivitas siswa saat pembelajaran berlangsung. 

3.5.2 Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Arikunto (2010: 201), dokumentasi adalah teknik 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. 

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data nama siswa 

yang akan digunakan sebagai subjek penelitian, data nilai ulangan dalam 

pembelajaran IPA (lampiran 2), dan untuk pengambilan gambar sebagai bukti 

pelaksanaan penelitian siswa kelas IV SDN di Kecamatan Jumapolo. 
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3.5.3 Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam. Ada 2 jenis wawancara menurut Sugiyono (2009: 137) yaitu 

wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yaitu jenis wawancara dimana 

sebelumnya pewawancara (pengumpul data) telah menyiapkan instrumen 

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang  alternatif jawabannya pun 

telah disediakan (Sugiyono, 2009: 138). (lampiran 1). Instrumen wawancara ini 

ditujukan kepada guru kelas yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pembelajaran selama ini berlangsung dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi 

saat pembelajaran. 

3.5.4 Catatan Lapangan 

Catatan lapangan merupakan catatan yang berisikan hal-hal yang terjadi 

selama proses pembelajaran berlangsung dari awal sampai akhir. Catatan 

lapangan ini digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh pada saat 

observasi aktivitas belajar siswa (lampiran 20) 

3.5.5 Tes 

Tes merupakan alat untuk mengukur ada atau tidaknya serta besarnya 

kemampuan objek yang diteliti. Tes ini dilakukan untuk mengukur keterampilan, 

pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau 

kelompok dengan cara memberikan pertanyaan atau latihan serta alat tes lainnya 
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(Arikunto, 2010 193). Menurut Sukmadinata (2010: 223). Tes yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tes hasil belajar berbentuk soal pilihan ganda berupa 

pretest dan posttest.(Lampiran 13) 

3.5.5.1 Pretest 

Sebelum melakukan eksperimen, perlu dilakukan pengujian terhadap 

masing-masing sampel (kelas eksperimen dan kelas kontrol) untuk mengetahui 

tingkat penguasaan dan pemahaman subjek penelitian terhadap materi yang 

difokuskan, yang biasanya disebut dengan pretest. Selain yang sudah disebutkan, 

pretest  juga berguna sebagai pembanding terhadap posttest dalam menyimpulkan 

hasil penelitian.Pretest ini ditujukan kepada siswa kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol. Dalam penelitian ini bentuk pretest yang digunakan yaitu pilihan ganda 

dan untuk mengukur tingkat kemampuan kognitif siswa. 

3.5.5.2 Posttest 

Ketika kelas eksperimen dan kelas kontrol sudah diberikan perlakuan sesuai 

dengan yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnay adalah memberikan 

posttest. Posttest ini merupakan tes terakhir setelah masing-masing kelas sampel 

diberikan perlakuan. Tes ini bertujuan untuk memberikan inferensi terhadap 

pengaruh model tertentu yang telah dilakukan melalui eksperimen. Dalam 

penelitian ini adalah pengaruh model pembelajaran make a matchterhadap hasil 

belajar siswa. Sama halnya dengan , posttest ditujukan kepada kelas kontrol 

maupun kelas eksperimen dan berbentuk pilihan ganda. 
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3.6 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang digunakn adalah lembar observasi dan 

lembar tes. Lembar observasi dilaksanakan ketika proses pembelajaran 

berlangsung dan dilakukan oleh peneliti sebagai observer, sedangkan guru kelas 

IV sebagai pelaksananya. Sedangkan untuk lembar tes, pelaksanaanya setelah 

proses pembelajaran selesai. 

3.6.1 Instrumen Pengumpulan Data variabel X (Model Pembelajaran Make 

A Match) 

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Observasi Model Make A Match 

Variabel X Kegiatan Indikator No. 

Item 

Model 

Pembelajaran 

Make A 

Match 

Awal Kesiapan siswa mengikuti pembelajaran 1 

Menanggapi apersepsi sesuai dengan 

materi 

2 

Inti Memperhatikan penjelasan guru 3 

Kesiapan siswa dalam pembentukan 

kelompok 

4 

Mencari pasangan dari kartu yang 

dipegangnya. 

5 

Penilaian dari kelompok penguji 6 

Mempresentasikan hasil diskusi didepan 

kelas 

7 

Penutup Membuat kesimpulan pembelajaran 8 

Respon siswa dalam menanggapi 

penghargaan yang diberikan guru 
9 

Penyusunan instrumen observasi didasarkan pada sintak metode 

pembelajaran Make A Match.Dalam hal ini, peneliti menggunakan Skala Likert 
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sebagai penghitungannya. Skala Likert merupakan skala pengukuran untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

variabel penelitian. (Sugiyono, 2010:134). Skala Likert yang digunakan berbentuk 

Checklist dengan pilihan jawaban “Ya” dan “Tidak”. Jika Ya, nilai yang diberikan 

adalah 2 dan jika Tidak, nilai yang diberikan adalah 1.  

Format penilaian : Σ𝑠𝑘𝑜𝑟 

Kriteria: 

 0 – 6 : kurang  Skor maksimal : 2 x 9 = 18 

 7- 12 : cukup   Skor minimal  : 1 x 9 = 9 

 13 – 18: baik 

3.6.2 Instrumen Pengumpulan Data Variabel Y 

Variabel Y terdiri atas variabel Y1 yaitu aktivitas belajar dan variabel Y2 

yaitu hasil belajar 

3.6.2.1 Instrumen Pengumpulan Data Variabel Y1 (Aktivitas Belajar) 

Data aktivitas belajar siswa diperoleh melalui observasi ketika pembelajaran 

berlangsung. Lembar pengamatan aktivitas belajar diisi berdasarkan kondisi yang 

ada dengan memperhatikan deskriptor yang tampak. Pengisiannya dengan cara 

memberi tanda cek (√) pada kolom yang disediakan. 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Angket Aktivitas Siswa 

No Indikator 

Pengamatan 

Deskriptor 

1. Kesiapan siswa 

mengikuti 

pembelajaran 

(mental activities) 

Datang 5 menit sebelum pelajaran 

dimulai 

Siswa duduk ditempatnya masing-

masing 
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Menyiapkan buku dan alat tulis 

Memperhatikan guru 

2. Menanggapi 

apersepsi sesuai 

dengan materi 

(emotional 

activities 

Memberikan tanggapan terhadap 

apersepsi 

Tanggapan sesuai dengan materi 

Memberikan tanggapan dengan bahasa 

yang sopan dan mudah dimengerti 

Bertanya atau mengeluarkan pendapat 

3. Memperhatikan 

penjelasan guru 

(listening 

activities) 

Sikap duduk baik (tidak tolah-toleh) 

Tidak berbicara sendiri atau dengan 

temannya 

Mendengarkan penjelasan guru 

Melaksanakan arahan dari guru 

4. Kesiapan siswa 

dalam 

pembentukan 

kelompok 

(emotional 

activities) 

Mengikuti arahan guru dalam 

pembentukan kelompok 

Tidak membedakan jeni kelamin 

Menempatkan diri sesuai dengan meja 

kelompoknya 

Membagi tugas untuk setiap anggota 

kelompok 

5. Mencari pasangan 

dari kartu yang 

dipegangnya 

(mental activities) 

Menganalisis permasalahan dari kartu 

yang dipegang 

Bekerja sama dengan teman lainnya 

dalam menyelesaikan permasalahan 

Mencari pasangan dari kartu yang 

dipegang 

Memecahkan masalah dan dan menarik 

kesimpulan 

6.  Berdiskusi dengan 

kelompok penguji 

(motor activities) 

Mengidentifikasi keterkaitan dari kartu 

soal dan jawaban yang telah ditemukan  

Menetukan benar atau salah dari 

pasangan kartu yang dipegang 

Memberikan penjelasan 

Menemukan simpulan informasi 

7. Mempresentasikan 

hasil diskusi di 

depan kelas (oral 

activities) 

Memaparkan hasil diskusi kelompoknya 

Hasil diskusi disampaikan secara 

keseluruhan 

Menggunakan bahasa Indonesia dalam 

menyampaikan hasil diskusi 



56 
 

 
 

Mampu menanggapi pertanyaan dari 

kelompok lain 

8. Melakukan 

refleksi 

pembelajaran 

(writing activities, 

emotional 

activities) 

Menanyakan kesulitan pada guru 

Mengungkapkan pendapat yang 

dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari 

Menjawab pertanyaan guru terkait 

materi yang telah dipelajari 

Menanggapi pertanyaa atau pernyataan 

dari teman lain 

9. Membuat 

kesimpulan 

pembelajaran 

(writing activities, 

mental activities) 

Berani menyampaikan kesimpulan 

dengan kalimatnya sendiri 

Menyimpulkan sesuai dengan materi 

Menyimpulkan materi secara 

keseluruhan 

Mencatat hasil kesimpulan yang telah 

dibuat bersama 

10. Respon siswa 

dalam 

menanggapi 

penghargaan yang 

diberikan oleh 

guru (emotional 

activities) 

Tersenyum atau bersorak-sorak ketika 

mendapat penghargaan dari guru 

Mengucapkan terimakasih pada guru 

saat mendapatkan penghargaan 

Menyimpan penghargaan yang diberikan 

guru 

Menerima penghargaan dengan rasa 

bangga dan percaya diri 

3.6.2.2 Instrumen Pengumpulan Data Variabel Y2 (Hasil Belajar) 

Data hasil belajar siswa didapat setelah diberikan perlakuan. Hasil belajar 

yang dipakai disini yaitu hasil belajar kognitif. Instrumen yang digunakan 

berbentuk tes objektif berupa soal pilihan ganda. 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Tes Hasil Belajar 

Stadar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Ranah 

Kognitif 

Bentuk 

Soal 

No. 

Soal 

11. Memahami 

hubungan 

antara sumber 

daya alam 

dengan 

11.2 

menjelaskan 

hubungan 

anatara sumber 

daya alam 

11.2.1 

Menyebutkan 

jenis teknologi 

pengolah sumber 

daya alam  

C3 Pilihan 

Ganda 

1, 3, 4, 5, 

8, 11, 13, 

21, 24, 

30, 31, 

34, 35, 
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lingkungan, 

teknologi, dan 

masyarakat 

dengan 

teknologi yang 

digunakan 

38, 39, 40 

11.2.2 

menjelaskan 

contoh teknologi 

penglahan 

sumber daya 

alam 

C3 Pilihan 

Ganda 

2, 10, 14, 

17, 18, 

20, 22, 

25, 26, 29 

11.2.3 

mengemukakan 

hasil pengolahan 

sumber daya 

alam 

C1 Pilihan 

Ganda 

6, 7, 9, 

23, 27, 

36, 12, 

15, 19, 

16, 28, 

37 

11.3 

Menjelaskan 

dampak 

pengambilan 

bahan alam 

terhadap 

pelestarian 

lingkungan 

11.3.1 

Menyebutkan 

pengertian 

kerusakan alam 

C1 Pilihan 

Ganda 

44, 45 

11.3.2 

menjelaskan 

dampak 

pengambilan 

bahan alam 

C2 Pilihan 

Ganda 

41, 42, 

43 

11.3.3 

Menentukan 

langkah 

pelestarin alam 

C2 Pilihan 

Ganda 

47, 48 

11.3.4 

Membiasakan 

diri untuk 

menggunakan 

sumber daya 

alam secara 

bijaksana 

C1 Pilihan 

Ganda 

49, 50 

3.7 Uji Coba instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang sedang diamati (Sugiyono, 2009: 

148).Beberapa instrumen penelitian yang dibutuhkan dalam suatu penelitian yaitu 
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kisi-kisi soal, soal-soal tes, pedoman penilian, dan lembar pengamatan. Sebelum 

soal-soal tes atau instrumen tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa, 

dilakukan uji coba  soal untuk menentukan validitas, reliabiitas, tingkat/taraf 

kesukaran, dan daya pembeda soal agar diperoleh hasil penelitian yang valid dan 

reliabel.  

3.7.1 Uji Validitas Tes 

Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur (Sugiyono, 2010: 173). Sifat valid mempunyai arti memberikan 

nilai yang sesungguhnya. Sehingga validitas merupakan aspek yang digunakan 

sebagai kecermatan tingkat keabsahan alat ukur. Validitas dalam penelitian ini 

ditentukan dengan teknik korelasi poin biserial dengan rumus sebagai berikut. 

rpbi = 
  -   

   
√

 

 
 

Keterangan: 

rpbi : Angka Indeks Korelasi Poin Biserial 

 Mp : Mean skor yang dicapai peserta tes (testee) yang menjawab betul, 

yang dicari korelasinya dengan tes secara keseluruhan. 

 Mt : Mean skor total, yang berhasil dicapai oleh seuruh peserta tes (testee) 

 SDt : Deviasi Standar total 

 P : proporsi peserta tes yang menjawab betul 

P = 
                       

                  
 

  

q          : proporsi siswa yang menjawab salah (1 - p) 
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(Sudijono, 2012: 258) 

Selanjutnya, nilai rpbi diinterpretasikan menggunakan tabel nilai “r” Product 

Momentdengan taraf signifikansinyanadalah 5%. Jika rpbi≥ rtabel maka alat ukur 

dikatakan valid. Begitu juga sebaliknya, apabila rpbilebih kecil dibandingkan 

dengan rtabel maka alat ukur dikatakan tidak valid. 

Untuk menentukan kevalidan suatu soal dengan menggunakan batasan r dan 

taraf sinifikansi 0,05 dan uji dua sisi. Teste yang dikenai soal uji coba sebanyak 22 

siswa (n=22). Sehingga batasan rtabel dengan n=24 adalah sebesar 0,339. Soal 

dikatakan valid apabila nilai korelasi setiap soal lebih dari batasan, sedangkan 

apabila nilai korelasi kurang dari batasan maka soal dianggap tidak valid. 

Berikut hasil uji validitas soal uji coba. 

Tabel 3.4 Pengelompokan Validitas Soal 

Kategori Soal Valid Soal Tidak Valid 

Item Soal 
1, 5, 7, 12, 13, 16, 17,19, 21, 24, 

26, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 

40,41, 42, 46,47,48 

2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 

18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 

31, 34, 43, 44, 45, 49, 50 

Jumlah 
25 soal 25 soal 
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Diagram 3.1 Hasil Uji Validitas Soal Uji Coba 

 

3.7.2 Uji Reliabilitas Tes 

Reliabilitas artinya dipercaya. Menurut Arikunto (2012:100) mengatakan 

bahwa “instrumen harus reliabel sebenarnya mengandung arti bahwa instrumen 

tersebut cukup baik sehingga mampu mengungkap data yang bisa dipercaya”. 

Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data 

yang dapat dipercaya juga. Penelitian ini menggunakan soal pilihan ganda, maka 

untuk mencari reliabilitas soal pilihan ganda tersebut menggunakan rumus 

Spearman-Brown yaitu sebagai berikut: 

𝑟   
   𝑟        

    𝑟          
 

Keterangan : 

𝑟    =  Koefisien reliabilitas belah dua 

𝑟         =  Koefisien korelasi antar belahan tes 

25 25 
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20

25
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Valid Tidak valid

HASIL UJI VALIDITAS TES 
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Konsultasikan harga 𝑟   dengan 𝑟     , jika harga 𝑟   kurang dari 𝑟      

dengan taraf signifikan 5%, maka instrumen dinyatakan tidak reliabel. Tetapi 

apabila harga 𝑟  lebih dari harga 𝑟      , maka instrumen dinyatakan reliabel. 

Kriteria klasifikasi reliabilias sebagai berikut: 

Jika 0,000  11r < 0,200: reliabilitas sangat rendah 

Jika 0,200  11r < 0,400: reliabilitas rendah 

Jika 0,400  11r
< 0,600: reliabilitas cukup 

Jika 0,600  11r < 0,800: reliabilitas tinggi 

Jika 0,800  11r  1,000: reliabilitas sangat tinggi  

(Arikunto, 2010: 89) 

Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan rumus 

korelasi spearman brown diperoleh harga r11 = 0,8295 kemudian dikonsultasikan 

dengan rtabel dengan n = 22 dan taraf signifikan 5% diperoleh rtabel = 0,339 berarti 

r11 > rtabel sehingga soal yang diujicobakan dinyatakan reliabel maka berdasarkan 

kriteria diatas, dapat disimpulkan bahwa soal instrumen tersebut reliabilitasnya 

sangat tinggi. 

3.7.3 Uji Taraf Kesukaran 

Selain uji validtas dan uji reliabilitas, untuk memperoleh soal yang baik juga 

perlu adanya keseimbangan dari tingkat kesukaran soal tersebut. Keseimbangan 

yang dimaksud yaitu jumlah antara soal mudah, sedang, dan sukar proporsional. 

Oleh karena itu diperlukan analisis tingkat kesukaran soal.  
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Sukar mudahnya soal ditunjukkan dengan bilangan yang disebut indeks 

kesukaran. Nilai indek kesukaran tersebut berkisar antara 0,0 sampai dengan 1,0. 

Indeks kesukaran 0,0 mengindikasikan bahwa soal terlalu sukar, dan indeks 

kesukaran 1,0 mengindikasikan bahwa soal terlalu mudah (Arikunto, 2010: 207) 

   0,0     1,0 

   Sukar    mudah 

Jadi, semakin besar bialngan indeksnya maka semakin mudah soal tersebut. 

Taraf kesukaran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

P =
 

  
 

Keterangan: 

P  : proporsi (indeks kesukaran) 

B : banyaknya siswa yang menjawab benar 

JS : jumlah seluruh siswa peserta tes 

(Arikunto, 2012: 208) 

Menurut Arikunto (2012: 210) indeks kesukaran diklasifikasikan dengan 

kriteria sebagai berikut. 

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

 soal dengan P 0,30 sampai 0,70 adalah soal sedang 

 soal dengan P 0,70 sampai 1,00 adalah soal rendah 
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Tabel 3.5 Pengelompokan Taraf Kesukaran 

Kategori Soal Mudah Soal Sedang Soal Sukar 

Item soal 
1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 

13, 16, 19, 21, 22, 

24, 25, 26, 27, 28, 

32, 36, 37, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 

46, 47, 48, 49, 50 

5, 9, 14, 15, 17, 18, 

20, 23, 29, 30, 34,  

3, 4, 6, 31, 33, 35, 38,  

Jumlah 
32 11 7 

Diagram 3.2 Hasil Taraf Kesukaran 

 

Berdasarkan tabel 3.4 dan diagram 3.2 dari 50 soal uji coba, didapatkan 

hasil soal dengan taraf kesukaran mudah terdapat 32 soal, soal dengan taraf 

kesukaran sedang ada 11 soal, dan soal dengan taraf kesukaran sukar sebanyak 7 

soal. 
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7 
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3.7.4 Daya Pembeda 

Daya pembeda soal merupakan kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (siswa yang mempunyai kemampuan tinggi) dengan 

siswa yang kurang pandai (siswa yang mempunyai kemampuan rendah). Fungsi 

dari daya pembeda adalah mendeteksi perbedaan individual yang sekecil-kecilnya 

diantara subjek tes. Arikunto (2010: 211) menyatakan indeks diskriminasi (D) 

merupakan angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda, dengan kisaran 

0,00 sampai 1,00. 

Rumus untuk mencari D (indeks diskriminasi) yaitu: 

D = 
  

  
 - 

  

  
 = PA - PB 

Keterangan: 

D : indeks diskriminasi 

JA  : banyaknya peserta kelompok atas 

JB : banyaknay peserta kelompok bawah 

BA : banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab degan benar 

BA : banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

PA : proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar (P 

merupakan indeks kesukaran) 

PB  : proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar  

Skala daya pembeda: 

D = 0,00 – 0,20 : jelek   D = 0,40 – 0,70 : baik 

D = 0,20 – 0,40 : cukup   D = 0,70 – 1,00 : baik sekali 
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Tabel 3.6 pengelompokan Daya Pembeda Soal 

Kategori Daya Pembeda Baik Daya Pembeda Cukup Daya Pembeda Jelek 

Item 

soal 

1, 7, 16, 17, 26, 47 5, 6, 8, 19, 20, 24, 32, 

33, 35, 36, 37, 38, 41, 

42, 43, 46, 48, 49, 50 

2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 18, 21, 22, 

23, 25, 27, 28, 29, 30, 

31, 34, 39, 40, 44, 45,  

Jumlah 
6 soal 19 soal 25 soal 

Diagram 3.3 Hasil Analisis Daya Beda 

 

Berdasarkan perhitungan pada analisis validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, 

dan daya beda soal yang telah peneliti lakukan, ditetapkan soal yang akan 

digunakan sebagai instrumen penelitian sebanyak 30 soal. Hal tersebut 

disesuaikan dengan kevalidan soal yang memiliki nilai korelasi ≥ 0,339, 

reliabilitas soal, taraf kesukaran, dan daya beda yang proporsional. Instrumen 

peneliian yang telah dipilih selanjutnya dijadikan sebagai soal pretest dan posttest. 

6 

19 

25 
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Ke-30 soal yang telah terpilih yaitu soal nomor 1, 5, 7, 12, 13, 16, 17,19, 21, 24, 

26, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40,41, 42, 46,47,48. 

3.8 Analisi Data Penelitan 

3.8.1 Analisis Data Populasi 

3.8.1.1 Uji Normalitas Populasi 

Uji normalitas digunakanuntuk mengetahui apakah populasi yang digunakan 

dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, untuk 

menghitung normalitas populasi peneliti menggunakan SPSS20.0 dengan 

menggunakan teknik One-Sample Kolmogorov Smirnov. 

Rumus = Analyze-non parametris test-One Sample KS 

Data yang diinput ke SPSS berupa tabel nilai Ulangan Tengah Semsester 

dari kelas kontrol dan kelas eksperimen.kemudian hasil yang telah dihitung 

menggunakan spss dibandingkan dengan taraf signifikansi 0,05. Apabila hasil 

perhitungan lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima yang artinya berdistribusi 

normal. Sebaliknya apabila hasil perhitungan lebih kecil daripada 0,05 maka Ha 

diterima sehingga data tidak berdistribusi normal. 

3.8.1.2 Uji Homogenitas Populasi 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui seragam tidaknya varians 

sample-sample yang diambil dari populasi yang sama. Ada 2 kelas yang 

digunakan dalam penelitian, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jika kedua 

kelas tersebut memiliki varians yang sama maka dapat disebut homogen. 
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Sama halnya dengan menghitung normalitas populasi, untuk menguji 

homogenitas populasi juga menggunakan SPSS20.0 dengan menggunakan teknik 

One-Sample Kolmogorov Smirnov. 

Rumus = Analyze-Compare Means-Oneway Anova 

Data yang diinput ke SPSS berupa tabel nilai Ulangan Tengah Semsester 

dari kelas kontrol dan kelas eksperimen.kemudian hasil yang telah dihitung 

menggunakan spss dibandingkan dengan taraf signifikansi 0,05. Pengambilan 

keputusan dilakukan dengan membandingkan Fhitung dan Ftabel. 

Ho diterima jika Fhitung< Ftabel, sedangkan Ho ditolak jika Fhitung>Ftabel 

3.8.2 Analisis Data Awal 

3.8.2.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas pada tahap ini digunakan untuk perhitungan mormalitas 

data pretestpada kelas kontrol dan kelas ekperimen. Sugiyono (2009: 24) 

berpendapat bahwa penggunaan statistik parametris dalam pengujian hipotesis 

mempersyaratkan bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis harus 

berdistribusi normal. Dalam penelitian ini menggunakan SPSS20.0dengan taraf 

signifikansi 0,05. Sehingga jika nilai signifikansinya >0,05 maka data kedua 

kelompok penelitian berdistribusi normal, sedangkan jika nilai signifikansinya 

<0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Data yang digunakan adalah 

data nilai pretest kelas konrol mupun kelas eksperimen. 

 Hipotesis yang digunakan adalah: 

Ho: data statistik pretestberdistribusi normal apabila nilai sigifikansi >0,05. 

Ha: data statistik pretesttidak berdistribusi normal apabila nilai signifikansi <0,05 
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3.8.2.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah sebaran data 

pretestpada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen mempunyai varians 

yang sama atau tidak. Uji ini dilakukan jika data yang diperoleh berdistribusi 

normal. Artinya apabila data tidak berdistribusi normal maka uji varians tidak 

perlu dilakukan. Pada penelitian ini nilai untuk mengetahui apakah data itu 

homogen atau tidak menggunakan SPSS20.0, dengan signifikansi yang digunakan 

adalah α = 5% (0,05). Data yang digunakan adalah data nilai pretest kelas konrol 

mupun kelas eksperimen. 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Ho : (α1
2
 = α2

2
) berarti data pretestkelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

mempunyai varians yang sama (sig > 0,05). 

Ha : (α1
2
 ≠ α2

2
) berarti data pretestkelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

mempunyai varians yang berbeda (sig < 0,05) 

Hal ini berarti pengambilan keputusan homogenitas data dilakukan dengan 

membandingkan Fhitung dengan Ftabel. 

Ho diterima jika Fhitung < Ftabel, sedangkan Ho ditolak jika Fhitung > Ftabel. 

3.8.3 Analisis Data Akhir 

3.8.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas pada tahap ini sama dengan uji normalitas pada tahap awal. 

Perbedaanya terdapat pada data yang digunakan. Pada data awal uji normalitas 

menggunakan data pretestsedangakan pada data akhir menggunakan data 
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posttest.Pehitungan yang digunakan menggunakan SPSS20.0 dengan taraf 

signifikansi 0,05. 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Ho : data statistik pretestberdistribusi normal apabila nilai sigifikansi >0,05. 

Ha : data statistik pretesttidak berdistribusi normal apabila nilai signifikansi 

<0,05 

3.8.3.2 Uji Homogenitas 

Pengujian analisis data pada tahap ini sama dengan uji homogenitas pada 

data awal. Data yang digunakan adalah data posttest. Tujuannya pun sama yaitu 

untuk mengetahuiapakah data yang diperoleh dari posttestkelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen homogen atau tidak. Pehitungan yang digunakan 

menggunakan SPSS20.0 dengan taraf signifikansi 0,05. 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Ho : (α1
2
 = α2

2
) berarti data pretestkelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

mempunyai varians yang sama (sig > 0,05). 

Ha : (α1
2
 ≠ α2

2
) berarti data pretestkelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

mempunyai varians yang berbeda (sig < 0,05) 

3.8.4 Uji Hipotesis 

Tujuan dilakukannya uji hipotesis yaitu untuk membuktikan kebenaran dari 

hipoteis yang diajukan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji 

gain ternormalisasi dan uji dua pihak (uji t). 
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3.8.4.1 Uji Gain 

Pengujian gain scoredigunakan untuk menguji peningkatan hasil belajar. 

Gain ternormalisasi merupakan metode yang tepat untuk menganalisis hasil 

pretestdan posttets, dan merupakan indikator yang lebih baik dalam menunjukkan 

tingkat efektivitas. 

Rumus gain adalah: 

(g) = 
              

         
 

Keterangan: 

(g) : gan ternormalisasi 

(Sf) : nilai rata-rata posttest 

(Si)  nila rata-rata pretest 

Kriteria 

(g) ≥ 0,7  = tinggi 

0,3 ≤ (g) < 0,7 = sedang 

(g) < 0,3  - rendah 

3.8.4.2 Uji Dua Pihak (Uji t) 

Uji t merupakan langkah setelah uji gain dilakukan. Pengujian ini 

merupakan Independent Sample Test dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

terdapat pengatruh yang signifikan terhadap hasil belajar IPA menggunakan 

model make a match.Berdasarkan Sugiyono (2010, 97) rumus untuk uji t yaitu: 

𝑡   
 ̅   

 

√ 
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Keterangan: 

t : nilai t yang dihitung, selanjutnya disebut t hitung. 

 ̅ : rata-rata xi 

   : nilai yang dihipotesiskan 

𝑠 : simpangan baku 

  : jumlah anggota sampel 

3.8.5 Analisis Data Aktivitas Siswa 

Data aktivitas siswa diperoleh dari observasi yang berdasarkan instrumen 

lember aktivitas siswa. Aspek aktivitas siswa dinilai dengan skor berskala 1 

sampai 4, sehingga skor maksimal yang didapat adalah 40. Langkah-langkah 

dalam melakukan penilaian aktivitas belajar siswa menurut Arikunto (2010: 270-

272) adalah: 

a. Memberikan skor pada tiap butir 

b. Menjumlahkan skor untuk setiap butir deskriptor yang diperoleh secara 

keseluruhan. 

c. Menentukan predikat 

d. Mencari rentang skor 

R = skor tertinggi – skor terendah 

e. Mencari banyak kelas 

K = 4, karena dibagi dalam 4 kriteria 

f. Mencari lebar kelas 

i = 
       

           
 

g. Menyajikan hasil dalam bentuk tabel 
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Tabel 3.7Kriteria Nilai Aktivitas Siswa (Sukmadinata, 2010: 230) 

Nilai Kriteria 

31 ≤ skor ≤ 40 sangat baik 

23 ≤ skor ≤ 30 Baik 

15 ≤ skor ≤ 22 cukup 

7 ≤ skor ≤14 kurang 

 

3.8.6 Analisis Hasil Belajar 

Analisis hasil belajar siswa dilakukan bertujuan untuk mengetahui 

ketuntasan belajar siswa dalam ranah kognitif dengan tes pilihan ganda. Item soal 

yang dijawab benar mendapat skor 1 dan yang menjawb salah skor 0. 

Rumus untuk menentukan niali siswa menggunakan rumus sebagai berikut: 

Nilai = 
 

 
 x 100 

(Poerwanti, 2008: 6-9) 

Keterangan: 

B : banyaknya butir soal yang dijawab benar 

N : jumlah butir soal 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Data 

4.1.1 Gambaran Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 03 Jumapolo yang beralamat di Jalan 

Raya No.2 Jumapolo, Karanganyar dan SDN 01 Jatirejo yang beralamat di 

Sembuh, Jatirejo, Jumapolo, Karanganyar. Secara umum kondisi fisik dari SDN 

03 Jumapolo dan SDN 01 Jatirejo sudah baik, karena semua ruangan yang 

digunakan sudah memenuhi standar bangunan yang baik, diantaranya penerangan 

yang cukup, terdapat fentilasi udara yang baik, mempunyai meja dan kursi yang 

memadai untuk belajar mengajar, dan lain-lain. 

SDN 03 Jumapolo memiliki karyawan sebanyak 13 orang yang terdiri dari 1 

kepala sekolah, 6 guru kelas, 2 guru agama (guru agama Islam dan 1 guru agama 

Katholik), 1 guru bahasa Inggris, 1 guru Olahraga, 1 TU, dan 1 penjaga sekolah, 

sedangkan di SDN 01 Jatirejo terdiri dari 14 karyawan, yang terdiri dari 1 kepala 

sekolah, 6 guru kelas, 2 guru agama (1 guru agama Islam dan 1 guru agama 

Katholik), 1 guru bahasa Inggris, 1 guru bahasa Jawa, 1 guru olahraga, 1 TU, dan 

1 penjaga sekolah. Ruangan yang dimiliki SDN 03 Jumapolo dan SDN 01 Jatirejo 

jumlahnya sama yaitu 1 ruang kepala sekolah yang merangkap sebagai ruang 

tamu, 1 ruang guru yang menjadi satu dengan ruang TU, 6 ruang kelas, 1 ruang 

perpustakaan, 1 ruang mushola, 1 ruang UKS, 1 kantin sekolah, 1 gudang yang 
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berfungsi untuk menyimpan peralatan olahraga dan benda-benda kesenian seperti 

gamelan dan hasil karya siswa, serta kamar mandi untuk siswa dan guru yang 

terpisah. 

Penelitian ini subjeknya adalah seluruh siswa kelas IV dari SDN 03 

Jumapolo dan SDN 01 Jatirejo. Kelas IV SDN 03 Jumapolo digunakan  sebagai 

kelas eksperimen yang diberikan perlakuan menggunakan model make a match, 

sedangkan kelas IV SDN 01 jatirejo sebagai kelas kontrol yang diberikan 

perlakuan menggunakan metode ceramah bervariasi. Jumlah siswa kelas IV di 

SDN 03 Jumapolo dan SDN 01 Jatirejo sama banyaknya yaitu 27 siswa. Kelas IV 

di SDN 03 Jumapolo terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. 

Sedangkan untuk kelas IV SDN 01 Jatirejo terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 15 

siswa perempuan.  

Setelah dilakukan uji homogenitas populasi, kedua kelas yang dijadikan 

sampel penelitian ini bersifat homogen, artinya data berdistribusi normal dan 

mempunyai varians yang sama, sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan 

diatara kedua kelas tersebut. 

Saat proses pembelajaran, kedua kelas tersebut terbiasa menggunakan 

metode ceramah bervariasi, yaitu ceramah yang dipadukan dengan diskusi, tanya 

jawab, dan penugasan. Saat kegiatan pembelajaran berlangsung, guru belum 

pernah menggunakan model yang lebih inovatif, misalnya model pembelajaran 

kooperatif. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman guru terhadap 

model pembelajaran kooperatif ini dan sungkannya guru untuk mencoba model-

model yang baru yang lebih inovatif. Berdasarkan pra penelitian yang peneliti 
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lakuakan, saat guru mengajar menggunakan metode ceramah bervariasi banyak 

siswa yang tidak memperhatikan guru dikarenakan pembelajaran bersifat teacher 

centered (pembelajaran berpusat kepada guru)sehingga keterlibatan siswa dalam 

proses pembelajaran kurang. Selain itu materi yang diajarkan kurang terfokus 

sehingga cepat menimbulkan kejenuhan pada siswa. Dengan ini peneliti 

menerapkan model Make A Match pada materi sumber daya alam agar siswa lebih 

berperan aktif saat pembelajaran berlangsung. 

4.1.2 Gambaran Pelaksanaan Penelitian 

Tujuan utama pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan model pembelajaran Make A Match terhadap aktivitas dan hasil 

belajar siswa kelas IV di SDN gugus III kecamatan Jumapolo. Ketika mencari 

pengaruh, diperlukan kelas kontrol yang digunakan sebagai pembanding dengan 

diterapkan metode ceramah bervariasi saat pembelajaran. Guru dalam penelitian 

ini sebagai pelaksana kegiatan. Alasan guru sebagai peneliti adalah agar guru 

memahami langkah-langkah model make a match dan model make a match ini, 

sehingga dapat digunakan sebagai alternatif model inovatif yang akan digunakan 

dalam pembelajaran selanjutnya, khususnya untuk guru kelas IV SDN 03 

Jumapolo yang digunakan sebagai kelas eksperimen. Sedangkan peneliti sendiri 

menjadi observer/pengamat ketika guru memberikan perlakuan berupa model 

make a match. Peneliti dalam penelitian ini sebagai pelaksana, peneliti mengatur 

penelitian bersama kedua guru kelas agar tidak terjadi kesalah pahaman dan 

terjalin kolaborasi yang baik antara peneliti dan guru kelas. 

Berikut jadwal pelaksanaan penelitian yang telah terlaksana. 
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Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan penelitian 

No Tanggal 

penelitian 

Kegiatan Waktu Penelitian 

Kelas Eksperimen kelas Kontrol 

1. 9 Mei 2016 Pretest Pukul 07.00-08.30 

WIB 

Pukul 10.00-11.30 

WIB 

2. 10 Mei 2016 Pertemuan 

1 

Pukul 11.15 - 12.20 

WIB 

Pukul 07.00-08.10 

WIB 

3. 12 Mei 2016 Pertemuan 

2 

Pukul 07.00-08.10 

WIB 

Pukul 09.30-10.40 

WIB 

4. 19 mei 2016 Pertemuan 

3 

Pukul 11.15 - 12.20 

WIB 

Pukul 07.00-08.10 

WIB 

5. 20 mei 2016 Posttest Pukul 07.00-08.30 

WIB 

Pukul 10.00-11.30 

WIB 

Berdasarkan tabel 4.1, pelaksanaan pretest dan posttest dilaksanakan diluar 

waktu pelaksanaan, yag bertujuan agar alokasi waktu penelitian tidak terganggu 

dengan pengerjaan soal pretest dan posttest, sehingga waktu penelitian dapat 

dimanfaatkan secara optimal. 

Pertemuan pertama, pelaksanaan kegiatan dimulai di kelas kontrol pada jam 

pelajaran pertama dan kedua. Kemudian untuk kelas eksperimen dilaksanakan 

pada jam ke 7 dan 8. Pertemuan kedua, kegiatan penelitian dimulai pada kelas 

eksperimen yaitu di SDN 03 Jumapolo pada jam pertama dan kedua, untuk SDN 

01 Jatirejo (kelas kontrol) dilaksanakan pada jam ke 5 dan 6. Pertemuan 

sselanjutnya, yaitu pertemuan ketiga pada jam pertama dan kedua dilaksanakan 
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penelitian di kelas kontrol sedangakan jam ke 7 sampai pulang sekolah penelitiana 

dilakukan di kelas eksperimen. Setiap satu jam pembelajaran alokasi waktunya 35 

menit. 

Perlakuan pertama di kelas kontrol siswa dengan mudah mengikuti 

pembelajaran karena metode yang digunakan sudah sering mereka terima. Namun, 

partisipasi siswa dalam pembelajaran kurang, siswa cenderung diam saat ditanya 

oleh guru dan masih banyak siswa yang asyik sendiri. Sedangkan di kelas 

eksperimen terjadi banyak kendala yang dihadapi. Siswa masih kebingungan 

dengan tahapan dari model make a match yang digunakan sehingga terjadi 

kegaduhan saat model ini dilaksanakan. Namun siswa sangat antusias dalam 

mencari pasangan dari kartu yang dipegangnya sehigga menimbulkan kegaduhan. 

Perlakuan kedua menunjukkan sudah adanya perbedaan. Kelas eksperimen 

sudah mengerti langkah-langkah dari model make a match yang digunakan. 

Kegaduhan masih terjadi saat siswa mencari pasangan dari kartu yang 

dipegangnya. Namun keantusiasan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

sedikit meningkat, ditandai dengan semakin banyaknya siswa yang berpartisipasi 

aktif dalam pembelajaran, seperti siswa mampu menjawab pertanyaan dari guru 

tanpa malu-malu. Sedangkan di kelas kontrol, kondisi yang sama masih saja 

terlihat seperti pada perlakuan pertama. Hanya saja saat diskusi kelompok siswa 

sudah terlihat lebih antusias, ditandai dengan sudah adanya perwakilan kelompok 

yang berani maju kedepan untuk menyampaikan hasil diskusinya. 

Perlakuan ketiga, kelas eksperimen sudah lebih paham dengan langkah-

langkah model make a match, ditandai dengan sudah tidak adanya siswa yang 
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bertanya kepada guru maupun bingung mengenai alur dari model make a match 

yang digunakan. Saat dilakukan sesi tanya jawab mengenai materi hari ini banyak 

siswa yang mampu menjawabnya dan menjelaskan dengan bahasanya sendiri. 

Untuk kelas kontrol aktivitas siwa tidak terjadi perubahan, masih saja terjadi 

kejenuhan ketika guru sedang menyampaikan materi. Namun, semangat siswa 

sedikit meningkat ketika diadakan diskusi kelompok dan ketika penyampaian 

hasil diskusi kelompok. 

4.2 Data Hasil Penelitian 

4.2.1 Deskripsi Data Model Pembelajaran Make A Match 

Penelitian yang dilakukan di kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan 

sesuai dengan jadwal yang telah dibuat bersama guru kelas eksperimen dan guru 

kelas kontrol. Pelaksana kegiatan pembelajaran dalam penelitian ini  adalah guru 

kelas sedangkan peneliti dalam penelitian ini sebagai observer/pengamat. Guru 

kelas melakukan pembelajaran sesuai sintak yang telah direncanakan pada RPP 

yang telah peneliti siapkan, sedangkan peneliti mengobservasi sesuai dengan 

lembar observasi yang telah tersedia. 

Berikut merupakan gambaran dari penerapan model make a match dari 

pertemuan 1-3 berdasarkan observasi peneliti di kelas eksperimen (SDN 03 

Jumapolo). 

Tabel 4.2 Hasil Observasi Model Pembelajaran Make A Match 

No Sintak Pembelajaran Pertemuan 

I II III 

Kegiatan Awal 
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1. Kesiapan siswa mengikuti pembelajaran √ √ √ 

2. Menanggapi apersepsi sesuai dengan materi √ √ √ 

Kegiatan Inti 

3. Memperhatikan penjelasan guru √√√ √√√ √√√ 

4. Kesiapan siswa dalam pembentukan kelompok √√√ √√√ √√√ 

5. Mencari pasangan dari kartu yang dipegangnya. √√√ √√√ √√√ 

6. Penilaian dari kelompok penguji √√- √√√ √√√ 

7. Mempresentasikan hasil diskusi didepan kelas √√√ √√√ √√√ 

Kegiatan penutup 

8. Membuat kesimpulan pembelajaran √√√ √√√ √√√ 

9. Respon siswa dalam menanggapi penghargaan yang 

diberikan guru 

√√√ √√√ √√√ 

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui keberhasilan model make a match 

peneliti menggunakan perhitungan menurut Skala Linkert dalam bentuk checklist 

dengan pilihan jawaban “Ya” dan “Tidak”. Jika Ya, nilai yang diberikan 2 dan 

apabila Tidak, maka nilai yang diberikan adalah 1. 

Berdasarkan tabel 4.3, semua sintak pembelajaran telah dilaksanakan, Jadi 

perhitungannya adalah sebagai berikut. 

Format penilaian = ∑skor 

    = 2 x 10 

    = 20 (baik) 

Berdasarkan perhitungan tersebut, keterlaksanaan dari seluruh sintak 

pembelajaran make a match termasuk kedalam kategori baik. 
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Pengamatan peneliti sebagai observer, sintak pembelajaran make a match 

sudah terlaksana semua dengan baik dan runtut. Walaupun pada awalnya guru 

masih sedikit bingung dalam pengaplikasian model pembelajaran make a match 

ini, tetapi setelah diberikan penjelasan, guru akhirnya memahaminya. Karena baru 

pertama kali melaksanakan pembelajaran menggunakan model make a match, 

siswa juga kebingungan mengenai sintaknya sehingga alokasi waktu tidak sesuai 

dengan yang telah direncanakan di dalam RPP. Namun kendala tersebut tidak 

mengurangi keantusiasan dan semangat siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

4.2.2 Deskripsi Data Aktifitas Belajar Siswa 

Ketika mengamati aktivitas belajar siswa saat perlakuan diberikan yaitu 

menggunakan lembar observasi aktivitas belajar siswa yang telah peneliti 

tetapkan. Observasi berlangsung mulai dari awal pembelajaran hingga akhir 

pembelajaran ketika pelaksana yaitu guru kelas melakukan perlakuan, baik di 

kelas ekperimen maupun di kelas kontrol. Observasi ini dilakukan oleh peneliti 

dengan memberikan tanda √ (cek) pada lembar observasi yang telah disediakan 

sesuai dengan apa yang terjadi di kelas. Selain mengisi lembar observasi aktivitas 

belajar siswa, observer juga membuat catatan lapangan untuk mendiskripsikan 

kejadian-kejadian yang terjadi di kelas selama perlakuan berlangsung. 

Dalam lembar observasi terdapat 10 indikator pengamatan dengan masing-

masing 4 deskriptor, sehingga skor maksimal adalah 40 dan skor minimal adalah 

0 apabila tidak ada deskriptor yang tampak selama perlakuan diberikan.Kriteria 

skor aktivitas siswa yang digunakan adalah “sangat baik, baik, cukup, dan 

kurang”.  
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Hasil pengamatan lembar observasi aktivitas belajar siswa di kelas kontrol 

dan kelas eksperimen dapat dilihat dari tabel berikut. 

Tabel 4.3 Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

N 

o. 

Indikator pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

I II III I II III 

Deskriptor Cek 

1. Kesiapan siswa mengikuti 

pembelajaran (mental activities) 

3 4 4 4 4 4 

2. Menanggapi apersepsi sesuai 

dengan materi (emotional 

activities 

3 3 4 2 3 4 

3. Memperhatikan penjelasan guru 

(listening activities) 

3 2 2 2 3 2 

4. Kesiapan siswa dalam 

pembentukan kelompok 

(emotional activities) 

3 3 3 0 4 3 

5. Mencari pasangan dari kartu yang 

dipegangnya (mental activities) 

4 3 4 0 0 0 

6. Berdiskusi dengan kelompok 

penguji (motor activities) 

1 2 2 0 0 0 

7. Mempresentasikan hasil diskusi di 

depan kelas (oral activities) 

3 2 3 4 2 3 

8. Melakukan refleksi pembelajaran 

(writing activities, emotional 

activities) 

1 3 2 2 2 3 

9. Membuat kesimpulan 

pembelajaran (writing activities, 

mental activities) 

0 1 2 2 2 2 
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10. Respon siswa dalam menanggapi 

penghargaan yang diberikan oleh 

guru (emotional activities) 

2 4 4 2 3 4 

JUMLAH 23 27 30 18 22 25 

PERSENTASE 57,5% 67,5% 75% 45% 55% 62,5% 

KRITERIA baik baik baik cukup cukup baik 

Diadaptasi dari Dierich (dalam Hamalik,2011: 172) 

Diagram 4.1 Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

 

Dapat dilihat pada tabel bahwa hasil observasi aktivitas belajar siswa pada 

kelas eksperimen pada pertemuan I menunjukkan ada sebanyak 23 deskriptor 

yang terlihat pada saat perlakuan sedang diberikan. Pertemuan II sebanyak 27 

deskriptor, dan pertemuan ke III 30 deskriptor. Sesuai degan kriteria yang telah 

ditetapkan  maka kelas eksperimen memiliki kriteria baik, baik, baik. Selankutnya 

pada kelas kontrol dapat dilihat pada pertemuan I menunjukkan ada sebanyak 18 
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deskriptor yang nampak, pertemuan II 22 deskriptor, dan pertemuan III 25 

deskriptor. Sehingga kriteria untuk kelas kontrol yaitu cukup, cukup, dan baik. 

Terlihat pada indikator pengamatan pertama yaitu kesiapan siswa megikuti 

pembelajaran baik kelas eksperimen maupun di kelas kontrol sudah melakukan 

kegiatan rutinitas yang sudah biasa mereka lakukan bersama guru kelasnya 

sebelum dilakukan pengambilan data penelitian. Untuk indikator pengamatan 

pertama diskriptor yang ditentuka yaitu datang 5 menit sebelum pelajaran dimulai, 

siswa duduk ditempatnya masing-masing, menyiapkan buku dan alat tulis, 

memperhatikan guru. Pada pertemuan pertama di kelas eksperimen terlihat untuk 

indikator pertama deskriptor yang nampak ada 3 sehingga ada 1 deskriptor yang 

tidak nampak yaitu memperhatika guru, hal ini terjadi karena ketika guru datang 

dan menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran pada hari itu masih ada saja 

siswa yang tidak memperhatikan guru seperti siswa sibuk degan dirinya sendiri 

dan mengganggu temannya. Namun untuk pertemuan selanjutnya keempat 

diskriptor pada indikator pengamatan pertama sudah nampak semua. 

Pertemuan pertama dikelas eksperimen maupun kelas kontrol, indikator 

kedua yaitu menanggapi apersepsi sesuai dengan materi, 35% siswa, yaitu siswa 

yang duduknya didepan saja sedangkan siswa yang duduk dibelakang tidak ikut 

menanggapi dan cenderung diam saja. Pertemuan kedua di kelas eksperimen, 

deskriptor yang tampak untuk indikator kedua masih sama seperti pada pertemuan 

pertama namun untuk pertemuan ketiga sudah adanya peningkatan dan semua 

deskriptor sudah nampak semua. Sedangkan di kelas kontrol untuk pertemuan 
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kedua dan ketiga deskriptor yang tampak pada indikator kedua meningkat masing-

masing 1 deskriptor. 

Saat pembentukan kelompok dikelas eksperimen pada pertemuan pertama, 

siswa sangat antusias saat dibagi menjadi tiga kelompok, namun saat pelaksanaan 

model make a match masih banyak siswa yang kebingungan dengan alurnya. 

Namun setelah pertemuan kedua dan ketiga siswa sudah paham dan sudah tidak 

banyak bertanya, tetapi keantusiasan siswa tidak berkurang malah semakin 

bertambah. 

Keantusiasan siswa dapat dilihat saat mereka mencari pasangan dari kartu 

yang dipegangnya. Walaupun cenderung ramai ketika mencari pasangan, namun 

dari kegiatan tersebut pemahaman siswa dapat terstimulus karena mereka mencari 

pengetahuannya sendiri dan guru hanya sebagai pengawas dan juga juri. Tidak 

sedikit pula siswa yang frustasi karena tidak menemukan pasangan dari kartu yang 

dipegangnya, sehingga mereka hanya asal saja dalam mencari pasangan kartunya 

tidak mempedulikan benar ataupun salah. Setelah waktu berdiskusi selesai guru 

meminta kelompok untuk memaparkan kartu jawaban dan kartu pertanyaan yang 

berhasil mereka pasangkan. Disini peran tim penguji seharusnya memberi 

pendapat mengapa kartu tersebut cocok ataupun tidak. Untuk pertemuan pertama 

tim penguji hanya mengiyakan saja tanpa bisa memberi alasan, namun setelah 

diberi pengarahan dan evaluasi dari guru tim penguji dapat menjalankan tugasnya 

dengan baik. Untuk pembentukan kelompok berdasarkan presensi dan bagi 

kelompok yang sudah menjadi tim penanya pada pertemuan selanjutnya menjadi 

tim penanya, begitu seterusnya. 
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Di kelas kontrol juga diadakan diskusi kelompok. Kelompok dibagi oleh 

guru secara heterogen. Untuk pertemuan pertama siswa masih enggan untuk 

berkelompok dan rata-rata dalam satu kelompok tanggung jawab dilimpahkan 

kepada satu orang. Saat perwakilan kelompok diminta untuk memaparkan hasil 

diskusinya, tidak ada siswa yang maju kedepan dengan sukarela, harus ditunjuk 

guru dahulu. Namun untuk pertemuan II dan III siswa sudah mampu membaur 

dengan kelompoknya dan dalam pengerjaan tugas sudah dibagi dengan anggota 

kelompoknya sehingga sudah tidak ada sistem satu orang mengerjakan dan teman 

yang lainnya ikut. 

Pada kegiatan penutup indikator yang terlihat adalah melakukan refleksi, 

membuat kesimpulan, dan respon siswa dalam menanggapi penghargaan yang 

diberikan oleh guru. Pada kegiatan penutup, indikator yang terlihat 

adalahmelakukan refleksi, membuat kesimpulan, dan respon siswa dalam 

menanggapi penghargaan. Ketiga indikator tersebut, sebanyak >50% siswa di 

kelas kontrol terlihat antusias dalam mengikuti alur kegiatan. Deskriptor pada 

masing-masing indikator banyak yang tercapai, terutama indikator terakhir pada 

pertemuan kedua dan ketiga yaitu respon siswa terhadap apresiasi atau 

penghargaan yang diberikan guru berupa pemberian makanan ringan. 

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, perbedaan yang paling 

mencolok di kelas eksperimen terlihat pada indikator kesepuluh yaitu respon 

siswa dalam menanggapi penghargaan yang diberikan oleh guru, sedangkan untuk 

kelas kontrol terihat pada indikator keempat yaitu kesiapan siswa dalam 

pembentukan kelompok. 
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Terlihat pada lembar observasi aktivitas belajar siswa terdapat 10 indikator 

dengan masing-masing indikator 4 deskriptor, sehingga dalam satu pengamatan 

terdapat 40 deskriptor.Terlihat dari tabel 4.1 bahwa untuk pertemuan I selisih 

jumlah deskriptor yang diperoleh antara kelas kontrol dan kelas eksperimen 

adalah 5 deskriptor, pertemuan II terdapat selisih 5 deskriptor, dan pertemuan III 

selisihnya adalah 5 deskriptor. Peresentase ketercapaian dari total keseluruhan 

(100%) pada kelas kontrol untuk pertemuan I adalah 45%, kemudian di pertemuan 

II meningkat 10% menjadi 55%, dan pada pertemuan III meningkat 7,5% menjadi 

62,5%. Sedangkan untuk kelas eksperimen pada pertemuan I adalah 57,5%, 

kemudian meningkat 10% menjadi 67,5% pada pertemuan II, dan terakhir 

pertemuan III meningkat 7,5% menjadi 75%. 

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa aktivitas siswa dikelas 

eksperimen maupun kelas kontrol sama-sama mengalami peningkatan, tetapi 

aktivitas siswa dikelas eksperimen lebih baik daripada aktivitas siswa dikelas 

kontrol. 

4.2.3 Data Hasil Belajar 

Penelitian ini,data hasil belajar yang digunakan adalah data hasil belajar 

pretest dan posttest. Dilakukannya pretest dengan tujuan untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa sebelum diberikan perlakuan. Pretest ini diberikan kepada 

kelas eksperimen dan kelas control, sedangkan posttest dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa setelah diberikan perlakuan. 

Perlakuan yang diberikan dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran make a 
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match. Sama halnya dengan pretest, posttest diberikan keppada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. 

Data hasil belajar di kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan uji 

normalitas dan uji homogenitas sama seperti pengujian normalitas dan 

homogenitas populasi. Berikut adalah acuan untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

0 – 45 : Sangat Kurang 76 – 80   : Tinggi 

46 – 65 : Kurang    81 – 100 : Sangat Tinggi 

66 – 75: Cukup 

4.2.3.1 Data Hasil Belajar Pretest 

Setelah diadakan pretest di kelas eksperimen dan kelas kontrol, 

menunjukkan bahwa di kelas kontrol siswa yang nilainya tidak tuntas atau di 

bawah KKM (70) sebanyak 13 siswa. Sedangkan untuk kelas eksperimen siswa 

yang nilainya di bawah KKM sebanyak 17 siswa. Hasil belajar pretest di kelas 

kontrol dan kelas eksperimen dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 4.4 hasil Belajar Pretest 

No Interval Pretest 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

F % F % 

1. 81 - 100 3 11,1% 2 7,4% 

2. 76 - 80 9 33,3% 3 11,1% 

3. 66 - 75 9 33,3% 8 29,6% 

4. 46 -65 6 22,2% 12 44,4% 

5. 0 - 45 -  2 7,4% 

Jumlah 27 100% 27 100% 

Tuntas (≥70) 14 51,8% 10 37,1% 
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Tidak Tuntas (≤70) 13 48,2% 17 62,9% 

Tertinggi 82 84 

Terendah 48 40 

Rata-rata 70,89 63,26 

Terlihat pada tabel 4.4 bahwa nilai tertinggi untuk pretest IPA materi 

“Sumber Daya Alam” di kelas kontrol yaitu 82 dan nilai terendah yaitu 48. 

Sedangkan untuk kelas eksperimen nilai tertingginya yaitu 84 dan nilai terendah 

40. Selain itu rata-rata kelas untuk kelas kontrol sebesar 70,89 sedangkan untuk 

kelas eksperimen adalah 63,26. 

4.2.3.2 Data Hasil Belajar Posttest 

Data hasil belajar posttestantara kelas kontrol dan kelas eksperimen 

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Setelah diberikan perlakuan 

sebanyak 3x dalam 3x pertemuan menghasilkan hasil belajar yang memuaskan 

pada kedua kelas tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil belajar siswa 

setelah diberikan perlakuan mencapai ketuntasan klasikal >50%. 

Tabel 4.5 Hasil Belajar Posttet 

No Interval Posttest 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

F % F % 

1. 81 - 100 13 48,1% 16 59,2 

2. 76 - 80 3 11,1% 11 40,7% 

3. 66 - 75 6 22,2% - - 

4. 46 -65 4 14,8% - - 
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5. 0 - 45 1 3,7% - - 

Jumlah 27 100% 27 100% 

Tuntas (≥70) 18 66,7% 27 100% 

Tidak Tuntas (≤70) 9 33,3% - - 

Tertinggi 96 96 

Terendah 21 76 

Rata-rata 77,81 86,66 

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa ketuntasan siswa di kelas kontrol 

sebesar 66,7% siswa (18 dari 27 siswa) sedangkan 33,3% siswa (9 dari 27 siswa) 

lainnya belum tuntas hasil belajarnya. Namun untuk kelas eksperimen 100% 

siswa (27 dari 27 siswa) sudah tuntas hasil belajarnya. Nilai tertinggi untuk kedua 

kelas tersebut adalah sama yaitu 96, sedangkan nilai terendah untuk kelas kontrol 

yaitu 21 dan untuk kelas eksperimen adalah 76. 

4.3 Analisis Perbedaan Nilai Kelas Kontrol dan Kelas 

Eksperimen 

4.3.1 Perbedaan Nilai Rata-rata Pretest Posttest pada Kelas Kontrol 

Data yang diinput dari pelaksanaan pretest dan posttest di kelas kontrol 

yaitu kelas IV SDN 01 Jatirejo yang diberikan perlakuan menggunakan metode 

pembelajaran ceramah bervariasi dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. 

  



90 
 

 
 

Tabel 4.6 Analisis Nilai Rata-rata Pretest dan Posttest Kelas Kontrol 

 

Terlihat dari data tabel 4.6 dapat diketahui bahwa perolehan hasil belajar 

pretest di kelas kontrol mempunyai rata-rata sebesar 70,8 dan rata-rata untuk 

posttest yaitu 77,8. Dengan ini dapat dihitung bahwa selisih diantara keduanya 

adalah 6,9. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan rerata sebesar 6,9 

setelah diberikan perlakuan berupa metode ceramah bervariasi. 

4.3.2 Perbedaan Nilai Rata-rata Pretest Posttest pada Kelas Eksperimen 

Input data dari pelaksanaan pretest dan posttest di kelas kontrol yaitu kelas 

IV SDN 03 Jumapolo yang diberikan perlakuan menggunakan metode 

pembelajaran ceramah bervariasi dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 4.7 Analisis Nilai Rata-rata Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen 

 

Berdasarkan data dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perolehan hasil 

belajar pretest di kelas eksperimen mempunyai rata-rata sebesar 63,2 dan rata-rata 

untuk posttest yaitu 86,6. Dengan ini dapat dihitung bahwa selisih diantara 
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keduanya adalah 23,4. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan rerata 

sebesar 23,4 setelah diberikan perlakuan berupa model make a match. 

Perbedaan nilai pretest dan posttest di kelas kontrol mempunyai selisih 6,9, 

sedagkan perbedaan nilai pretest dan posttest untuk kelas eksperimen 

menunjukkan selisih angka sebesar 23,4. Berdasarkan data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa peningkatan hasil belajar di kelas eksperimen lebih baik bila 

dibandingkn dengan kelas kontrol 

4.3.3 Perbedaan Nilai Rata-rata  Posttest Kelas Kontrol dengan Nilai Posttest 

Kelas Eksperimen 

Kegiatan posttest ini dilakukan pada tanggal 20 Mei 2016 dengan kelas 

eksperimen terlebih dahulu pukul 07.00-08.30 WIB kemudian kelas kontrol pukul 

10.00-11.30 WIB. Perbedaan Nilai Rata-rata  Posttest Kelas Kontrol dengan Nilai 

Posttest Kelas Eksperimen dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.8 Analisis Perbedaan Niali Rata-Rata Posttest Kelas Kontrol Dsn Kelas 

Eksperimen 

 

Dapat dilihat dari tabel, rata-rata posttest untuk kelas kontrol yaitu 77,8 

sedangkan untuk kelas eksperimen adalah 86,6. Sehingga selisih rerata dari kedua 

kelas tersebut menunjukkan angka sebesar 8,8. Hasil tersebut menjelaskan bahwa 

terdapat perbedaan pada kedua kelompok kelas yang dijadikan penelitian. 
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Perubahan yang signifikan setelah diberikan perlakuan lebih terlihat pada kelas 

eksperimen. 

4.4 Analisis Data Penelitian 

4.4.1 Hasil Analisis Data Populasi 

Tujuan dilkukannya analisis data populasi yaitu untuk mengetahui kondisi 

awal populasi sebelum dilakukannya pengambilan sampel. Analisis ini terdiri dari 

uji normalitas dan uji homogenitas pada data nilai Ulangan Tengah Semester mata 

pelajaran IPA siswa kelas IV SDN 03 Jumapolo dan kelas IV SDN 01 Jatirejo. 

Berikut data nilai Ulangan Tengah Semester mata pelajaran IPA siswa kelas 

IV SDN 03 Jumapolo dan kelas IV SDN 01 Jatirejo. 

Tabel 4.9 Analisis Statistik Populasi 

Report 

 SDN_03 SDN_01 

Mean 62,2222 71,5556 

N 27 27 

Std. 

Deviation 

16,15629 13,57127 

Minimum 30,00 50,00 

Maximum 88,00 96,00 

Variance 261,026 184,179 

Dalam penelitian ini perhitungan dilakukan menggunakan SPSS20.0, data 

yang diinput adalah data nilai Ulangan Tengah Semester mata pelajaran IPA siswa 

kelas IV SDN 03 Jumapolo dan kelas IV SDN 01 Jatirejo. Berdasarka tabel 4.11 

dapat dilihat bahwa nilai terendah di kelas IV SDN 03 Jumapolo adalah 30 dan 

nilai terendah di kelas IV SDN 01 jatirejo adalah 50. Sedangkan nilai tertinggi 

untuk SDN 03 Jumapolo adalah 88 dan untuk kelas IV SDN 01 Jatirejo adalah 96. 
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Rata-rata kelas untuk kelas IV SDN 03 Jumapolo dan kelas IV SDN 01 jatirejo 

adalah 62,22 dan 71,55. 

4.4.1.1 Uji Normalitas Data Populasi 

Uji normalitas data populasi dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah 

sebaran data nilai UTS Kelas IV SDN 03 Jumapolo dan kelas IV SDN 01 Jatirejo 

berdistribusi normal atau tidak. Acuan nilai probabilitasnya adalah 5% (0,05). 

Berikut hasil perhitungan uji normalitas data populasi. 

Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Uji Normalitas Data Populasi 

 

Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada Asymp Sig (2-tailed)dengan 

taraf signifikansi 0,05. Di SD_1 yaitu SDN 03 Jumapolo, menunjukkan angka 

sebesar 0,588 (>0,05) dan di SD_2 yaitu SDN 01 Jatirejo menunjukkan angka 

0,393 (0,05). Menilik pada taraf signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

subjek penelitian berdistribusi norml yaitu Ho diterima dan Ha ditolak. 
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4.4.1.2 Uji Homogenitas Data Populasi 

Tujuan dilakukannya uji homogenitas populasiyaitu untuk mengetahui 

kesamaan varians pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jika kedua 

kelompok mempunyai varians yang sama maka data dikatakan homogen 

sedangakan jika data tidak mempunyai varians maka data tidak homogen. Berikut 

hasil perhitungan uji normalitas data populasi. 

Tabel 4.11 Hasil Uji Homogenitas Data Populasi 

 

Nilai probabilitas diatas menunjukkan angka signifikansi lebih dari 0,05 

yaitu sebesar 0,106 dan Fhitung adalah 1,720 < Ftabel (2,29). Hal ini menunjukkan 

bahwa data adalah homogeny yakni Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen mempunyai varians yang sama atau 

homogen. 
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4.4.2 Hasil Analisis Data Awal 

4.4.2.1 Uji Normalitas Data Awal 

Uji normalitas ini bertujua untuk mengetahui apakah kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen berdistribusi normal atau tidak. Data yang digunakan 

adalah data pretest dikedua kelompok tersebut. Data dikatakan berdistribusi 

normal jika nilai signifikansinya >0,05. Data yang dihasilkan digunakan sebagai 

pengujian prasyarat analisis hasil belajar. Pengujian ini dilakukan dengan bantuan 

program SPSS for windows version 20,0 dengan teknik One-Sample Kolmogorov 

Smirnov yaitu Analyze-Descriptive Statistic-Explore. Berikut hasil pengujian 

normalitas hasil belajar pretest. 

Tabel 4.12 Hasil Pengujian Normalitas Hasil Belajar Pretest 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statist

ic 

df Sig. Statist

ic 

df Sig. 

Kontrol ,123 27 ,200
*
 ,967 27 ,533 

Eksperi

men 

,159 27 ,077 ,946 27 ,176 

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

a. Lilliefors Significance Correction 

Tabel diatas menunjukkan bahwa data pretest kelas kontrol dan kelas 

eksperimen adalah berdistribusi normal. Hal ini terlihat dari taraf signifikan 

dikedua kelas tersebut lebih dari 0,05, yaitu untuk kelas kontrol 0,200 dan untuk 

kelas eksperimen adalah 0,077. Sehingga hipotesis yang berlku adalah Ho 

diterima dan Ha ditolak yaitu data berdistribusi normal. 
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4.4.2.2 Uji Homogenitas Data Awal 

Uji homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui sebaran data pretest 

mempunyai varians yang sama atau tidak. Pengujian ini dilakukan karena telah 

diketahui bahwa data berdistribusi normal berdasarkan pengujian normalitas. Data 

dikatakan homogen jika mempunyai nilai signifikansi >0,05. Berikut analisis uji 

homogenitas menggunkan program SPSS 20.0 dengan cara Analyze-Compare 

Means-Oneway Anova. 

  Tabel 4.13 Hasil Uji Homogenitas Pretest  

Test of Homogeneity of Variances 

Kontrol 

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

,161 1 52 ,690 

Berdasarkan tabel 4.15 hasil belajar pretest kelas kontrol dan kelas 

eksperimen adalah homogen. Hal itu ditunjukkan dengan nilai sig. Sebesar 0,690, 

yang artinya lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa Ho diterima 

dan Ha ditolak, yang berarti kelas kontrol dan kelas eksperimen mempunyai 

varians yang sama. 

4.4.3 Hasil Analisis data Akhir 

4.4.3.1 Uji Normalitas Data Akhir 

Uji normalitas pada tahap ini dilakukan terhadap data posttest kelas kontrol 

dan kelas eksperimen. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui sebaran data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada tahap ini sama dengan uji 

normalitas data awal yaitu dengan SPSS 20.0 dengan cara Analyze-Descriptive 

Statistic-Explore dengan taraf signifikansinya 0,05. 
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Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas Posttest 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statist

ic 

df Sig. Statistic df Sig. 

Kontrol ,182 27 ,021 ,844 27 ,001 

Eksperi

men 

,163 27 ,065 ,907 27 ,019 

a. Lilliefors Significance Correction 

Tabel diatas menunjukkan bahwa data posttest kelas kontrol dan kelas 

eksperimen adalah berdistribusi normal. Hal ini terlihat dari taraf signifikan 

dikedua kelas tersebut lebih dari 0,05, yaitu untuk kelas kontrol 0,104 dan untuk 

kelas eksperimen adalah 0,065. Sehingga hipotesis yang berlku adalah Ho 

diterima dan Ha ditolak yaitu data berdistribusi normal. 

4.4.3.2 Uji Homogenitas Data Akhir 

Data yang telah diinput dari hasil belajar posttest siswa kelas kontrol dan 

kelas eksperimen menunjukkan bahwa data bersifat homogen. Perhitungan 

menggunakan program SPSS 20.0 dengan cara Analyze-Compare Means-Oneway 

Anova, didapatkan bahwa nilai signifikansinya > 0,05. 

Tabel 4.15 Hasil Uji Homogenitas Posttest 

Test of Homogeneity of Variances 

Kontrol 

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

1,290 1 52 ,261 

Berdasarkan tabel 4.17 hasil belajar posttest kelas kontrol dan kelas 

eksperimen adalah homogen. Hal itu ditunjukkan dengan nilai sig. Sebesar 0,261, 

yang artinya lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa Ho diterima 
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dan Ha ditolak, yang berarti kelas kontrol dan kelas eksperimen mempunyai 

varians yang sama. 

4.5 Hasil Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

terdapat pngaruh yang signifikan antara rerata hasl belajar kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. 

Dalam penelitian ini hipotesis yang digunakan adalah. 

1. Ho: μ1 = μ2 : tidak ada pengaruh yang signifikan antara hasil belajar 

“Sumber Daya Alam” pada kelas eksperimen (menggunakan 

model make a match) dan kelas kontrol (menggunakan 

metode ceramah bervariasi) 

2. Ha : μ1> μ2 : ada pengaruh yang signifikan antara hasil belajar “Sumber 

Daya Alam” pada kelas eksperimen (menggunakan model 

make a match) dan kelas kontrol (menggunakan metode 

ceramah bervariasi) 

Hipotesis tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut.  

a. Jika nilai Sig. (2-tailed)<0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima  

b. Jika nilai Sig. (2-tailed)>0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima 

4.5.1 Uji Gain 

Uji gain digunakan untuk menguji peningkatan hasil belajar. Uji gain 

merupakan selisih dari perolehan hasil belajar pretest dan posttest. Data yang 

diinput merupakan rata-rata nilai posttest dikurangi rata-rata nilai pretest pada 
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kedua kelompok penelitian. Nilai tersebut kemudian dilakukan perhitungan 

sehingga diperoleh indeks gain <g>. 

Tabel 4.16 Hasil Uji Gain 

No Jenis kelas Nilai Mean <g> Kategori gain 

Pretest Posttest 

1. Kontrol 70,888 77,814 0,2379 rendah 

2. Eksperimen 63,259 86,666 0,6370 sedang 

Terlihat pada tabel 4.16 indeks gain pada kelas kontrol sebesar 0,2379. 

Angka tersebut termasuk dalam kategori rendah. Sedangkan untuk kelas 

eksperimen indeks gain menunjukkan angka 0,6370. Kelas eksperimen ini 

termasuk kategori tinggi. Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan 

yang terjadi di kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. 

4.5.2 Uji Dua Pihak (Uji t) 

Uji t dilakukan setelah  uji gain dilakukan. Pengujian ini menggunakan 

Independent Samples Test dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar IPA menggunakan model 

pembelajaran make a match. Untuk mengetahui kesamaan varian dapat dilihat 

pada kolom uji Levene’s dengan ketentuan jika signifikansi >0,05, maka memiliki 

varian yang sama dan jika signifikansi <0,05 maka memiliki varian yang berbeda. 

Sedangkan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar dapat dilihat 

pada kolom t-test for Equality of Means pada Sig. (2-tailed), jika signifikansi 

>0,05, makatidak ada pengaruh signifikan. Jika signifikansi <0,05 maka terdapat 

pengaruh signifikan.Adapun hasil pengujian uji t didapatkan hasil sebagai berikut 
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Tabel 4.17 Analisis Uji t 

 

Dari tabel 4.19 dapat disimpulkan bahwa varian adalah homogen atau 

mempunyai varian yang sama. Hal tersebut dapat dilihat pada kolom Levene’s 

Test for Equality of Variances yang menunjukkan hasil sig lebih besar dari 0,05 

yaitu 0,261. 

Selain itu nilai thitung yang didapatkan dari tabel diatas sebesar -6,911, yang 

berarti rata-rata kelas kontrol lebih rendah daripada rata-rata kelas eksperimen 

dikarenakan ada tanda negatif. Untuk perbedaan rata-ratanya (mean different) 

sebesar 15,777. Didapat thitung sebesar 6,911 sedangkanttabel sebesar 2,056 dengan 

dk=26 (n-1). Denga ini dapat disimpulkan thitung>ttabel yaitu 6,911>2,056. Artinya, 

Ho ditolak dan Ha diterima yaitu model make a match berpengaruh signifikan 

terhadap hasil belajar IPA. 

Sig (2-tailed) yang ditunjukkan oleh tabel 4.19 sebesar 0,000 yang berarti 

sig (2-tailed) <0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya ada pengaruh 

yang signifikan antara hasil belajar “Sumber Daya Alam” pada kelas eksperimen 
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(menggunakan model make a match) dan kelas kontrol (menggunakan metode 

ceramah bervariasi). 

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada hakikatnya belajar merupakan proses perubahan. Perubahan yang 

dimaksud adalah perubahan tingkah laku dri yang tidak tahu menjadi tahu, dari 

yang tidak paham menjad paham, dari yang tidak bisa menjadi bisa dan dari yang 

tidak baik menjadi baik yang merupakan hasil dari suatu pengamatan. Ha tersebut 

didukung oleh Slavin (dalam Rifa’i dan Anni, 2012: 22) yang berpendapat bahwa 

belajar merupakan perubahan individu yag disebabkan oleh pengalaman. 

Pengalaman yang didapat siswa dalam kegiatan pembelajaran merupakan hasil 

dari aktivitas siswa saat mengikuti pembelajaran. Dalam pemerolehan hasil 

belajar banyak faktor yang mempengaruhi. Menurut Rifa’i dan Anni (2012: 80), 

ada 2 faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor intern (dari dalam) dan 

faktor ekstern (dari luar). Dalam penelitian ini faktor intern yang diteliti adalah 

kemampuan intelektual (kognitif) yaitu hasil belajar yang berupa pretest dan 

posttest dan emosional berupa aktivitas belajar siswa. Sedangkan foktor ekstern 

yang diteliti adalah penggunaan model pembelajaran oleh guru. 

Model pembelajaran merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai 

keberhasilan dalam proses pembelajaran. Karena dengan model pembelajaran 

yang inovatif dapat mengaktifkan siswa dalam belajar sehingga suasana 

pembelajaran akan terasa lebih hidup. Salah satunya model pembelajaran 

kooperatif. Rusman (2014: 202) yang mendefinisikan bahwa pembelajaran 

kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja 
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dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 

empat sampai enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. 

Pembelajaran ini mempunyai banyak varian model, salah satunya model Make A 

Match. 

Model pembelajaran make a match atau mencari kartu pasangan, pertama 

kali diperkenalkan oleh Lena Curran pada tahun 1994 (Zainal Aqib, 2014: 23-24). 

Implementasinya guru menyiapkan beberapa kartu soal dan kartu jawaban yang 

diberikan kepada siswa, siswa yang mendapatkan kartu memikirkan jawaban atau 

soal dari kartu yang dipegangnya, lalu mencari pasangan kartuya. Bagi siswa yang 

sudah menemukan kartu pasangannya sebelum batas waktu yang ditentukan maka 

diberikan poin. 

Sebelum penelitian dilaksanakan, peneliti melakukan uji coba soal di luar 

sampel penelitian. Disisni peneliti melakukan uji coba di SDN 03 Jumapolo kelas 

IV yang berjumlah 22 siswa. Instrumen soal yang diuji cobakan selanjutnya dicari 

validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya bedanya. Pengujian validitas tes 

menggunakan teknik korelasi poin biserial yang dilambangkan dengan rpbi. rtabel 

yang digunakan yaitu 0,339. Soal dianggap valid apabila rpbi>rtabel. Berdasarkan 

perhitungan yang sudah dilakukan, dari 50 soal uji coba terdapat 25 soal yang 

valid dan 25 soal yang tidak valid. Dengan ini soal yang dapat digunakan sebagai 

instrumen tes sebanyak 25 soal dan untuk soal yang tidak valid dieliminasi atau 

tidak digunakan. 

Pengujian reliabilitas tes dalam penelitian ini menggunakan rumus 

Spearman Brown. Kriteria untuk klasifikasi reliabilitas yaitu jika 0,000  11r
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<0,200: reliabilitas sangat rendah; 0,200  11r < 0,400: reliabilitas rendah; 0,400 

11r <0,600: reliabilitas cukup; 0,600  11r < 0,800: reliabilitas tinggi;  0,800  11r 

1,000: reliabilitas sangat tinggi (Arikunto, 2010: 89). Berdasarka perhitungan 

yang telah dilakukan hasil reliabilitas adalah 0,8295. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa reliabilitas soal adalah sangat tinggi. 

Pada perhitungan taraf kesukaran, dari 50 soal uji coba, didapatkan hasil 

soal dengan taraf kesukaran mudah terdapat 31 soal, soal dengan taraf kesukaran 

sedang ada 11 soal, dan soal dengan taraf kesukaran sukar sebanyak 8 soal. 

Sedangkan untuk daya beda, terdapat 3 kriteria untuk daya beda yaitu baik, cukup 

dan jelek. perhitungan daya beda dalam peneltian ini yaitu 24 soal berdaya beda 

jelek, 18 soal berdaya beda cukup, dan 6 soal berdaya beda baik. Setelah 

dilakukan perhitungan validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya beda, 

peneliti menetapkan 25 butir soal yang digunakan sebagai instrumen tes hasil 

belajar. Instrumen tersebut digunakan ketika pengambilan pretest dan posttest di 

kelas IV SDN 03 Jumapolo da kelas IV SDN 01 Jatirejo. 

Setelah data nilai pretest diinput dan dilakukan perhitungan, diketahui 

bahwa data berdistribusi normal. Hal tersebut dibuktikan dengan uji normalitas 

dengan taraf signifikan lebih dari 0,05. Terbukti di kelas kontrol sebesar 0,200 dan 

di kelas eksperimen sebesar 0,077. Data tersebut menjelaskan bahwa syarat 

pengujian hipotesis telah terpenuhi karena data berdistribusi normal. 

Untuk uji homogenitas pretest sebesar 0,690 yang menujukkan bahwa data 

penelitian bersifat homogen, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 

(0,690>0,05). Berdasarkan data tersebut berarti sebelum diberikan perlakuan, 
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kedua kelompok kelas penelitian berada dalam kondisi yang tidak terlalu beda. 

Dengan adanya data tersebut, kelas kontrol dapat diberikan perlakuan dengan 

metode ceramah bervariasi dan kelas eksperimen dengan model make a match. 

Dalam hal ini, peneliti menetapkan kelas kontrol pada kelas IV SDN 01 Jatirejo 

dan kelas eksperimen pada kelas IV SDN 03 Jumapolo. Perlakuan yang 

ditetapkan adalah sebanyak 3 kali pertemuan diluar kegiatan pretest dan posttest. 

Pada saat kegiatan penelitian berlangsung, terdapat faktor yang muncul dan 

tidak dapat dilakukan pengontrolan, yaitu faktor intern meliputi kondisi psikis 

siswa, keadaan orang tua, dan masalah dengan temannya. Sedangkan untuk 

faktorn ekstern berupa suara guru yang kurang keras dan kurangnya 

pengkondisian kelas. Faktor yang telah disebutkan tersebut secara tidak langsung 

dapat mempengaruhi hasil penelitian, tetapi kondisi yang seperti itu tidak dapat 

terelakkan. 

Dalam penelitian, peneliti sebagai observer melakukan observasi terhadap 

aktivitas belajar siswa selama pembelajaran berlangsung sesuai dengan lembar 

observasi yang telah dibuat sebelumnya. Kelas kontrol yang diberikan perlakuan 

dengan menggunakan metode ceramah bervariasi, ketika pembelajaran 

berlangsung guru yang lebih mendominasi pelajaran. Hal tersebut terjadi karena 

pembelajaran bersifat satu arah dari guru saja dan siswa tidak banyak melakukan 

aktivitas selain mendengarkan penjelasan dari guru. Sebaliknya, di kelas 

eksperimen pembelajaran berlangsung secara dua arah. Keaktifan siswa terlihat 

dari aktivitas siswa ketika mencari pasangan dari kartu yang dipegangnya. Setelah 

menemukan pasangan kartunya, mereka akan mendiskusikannya degan kelompok 
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penguji. Pdaalm pembelajaran di kelas eksperimen terlihat 5 unsur pembelajaran 

kooperatif enurut Roger dan David Johnson (Agus Supridjono, 2013: 58) yaitu : 

(1) saling ketergantungan (positive interdependence); (2) tanggung jawab 

perseorangan (personal responsibility); (3) interaksi promotif (face to face 

promotive interaction); (4) komunikasi antar anggota (interpersonal skills); (5) 

pemrosesan kelompok (group processin). Terlihat dari pemaparan diatas bahwa 

aktivitas siswa di kelas eksperimen lebih menekankan aktivitas fisik, mental, 

emosional, dan intelektual yang lebih tinggi dibandingkan degan aktivitas siswa di 

kelas kontrol. 

Selain melakukan observasi untuk aktivitas siswa, peneliti sebagai observer 

juga mengobservasi pembelajaran di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol. 

Diketahui pembelajaran di kelas eksperimen dan kelas kontrol telah terlaksana 

dengan baik sesuai dengan yang tertera di RPP. Sintak dalam pembelajaran make 

a match telah terlaksana dengan baik mulai dari kegiatan awal, inti, hingga 

penutup. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terlihat perbedaan jumlah 

dwskriptor yang tercapai di kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Deskriptor 

aktivitas siswa untuk kelas kontrol pada pertemuan I memperoleh 18 deskriptor, 

pertemuan II 22 deskriptor, dan pertemuan III 25 deskriptor. Kriteria untuk 

masing-masing perolehan deskriptor tersebuat adalah cukup, cukup, baik. 

Sedangkan untuk kelas eksperimen perolehan deskriptor untuk pertemuan I 23 

deskriptor, pertemuan II 27 deskriptor dan untuk pertemuan III 30 deskriptor. 

Kriteria deskriptor yang diperoleh di kelas eksperimen yaitu baik, baik, baik. Data 
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tersebut menjelaskan adanya peningkatan di setiap perlakuan baik pada kelompok 

kontrol maupun kelompok eksperimen. Namun, perlakuan di kelompok 

eksperimen menunjukkan peningkatan aktivitas siswa yang lebih baik daripada 

aktivitas siswa di kelompok kontrol. 

Perbedaan jumlah deskriptor yang terjadi antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen karena ada dan tidaknya kegiatan siswa dalam berkelompok. Untuk 

indikator 1-4 dan indikator 7-10 baik di kelas kontrol maupun kelas eksperimen 

melewati tahapan yang sama. Namun untuk indikator 5 dan 6 hanya dilaksanakan 

di kelas eksperimen. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan sintaks model 

yang digunakan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Tetapi pertemuan I di 

kelas kontrol untuk indikator pengamatan ke 4 tidak terlihat. Hal ini dikarenakan 

saat dilakukan pembentukan kelompok siswa masih belum siap sehingga disini 

guru yang lebih aktif dalam menentukan kelompok siwa. 

Posttetst dilakukan setelah kelas kontrol maupun kelas eksperimen telah 

diberikan perlakuan. Posttest ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang 

diberikan baik pada kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Uji normalitas untuk 

data hasil belajar posttetsdi kelas kontrol menunjukkan nilai sig sebesar 0,104 dan 

untuk kelas eksperimen sebesar 0,065. Hasil pengujian tersebut menunjukkan 

bahwa data posttest berdistribusi normal. Selaras pendapat dari Sugiyono (2009) 

bahwa data dikatakan normal apabila nilai signifikansinya > 0,05. 

Pada pengujian homogenitas data posttest, nilai signifikansi yang diperoleh 

sebesar 0,261 > 0,05. Maka data posttest dari kelas kontrol dan kelas eksperimen 

adalah homogen. Berdasarkan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
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kemampuan akhir kelas kontrol dan kelas eksperimen memiliki varians yang 

homogen. Homogenitas ini menandakan bahwa subjek penelitian yang berprestasi 

dan kurang berprestasi tidak terplot dalam satu kelas tapi menyebar di kedua kelas 

penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakuakn, 

diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan rata-rata pada hasil belajar siswa kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Perbedaan tersebut terlihat pada perhitungan uji 

gain terhadap hasil belajar pretest dan posttest kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

Pada analisis uji gain, diperoleh hasil bahwa indeks gain <g> untuk kelas 

eksperimen sebesar 0,6370 yang termasuk dalam kriteria sedang, dan untuk 

indeks gain <g> di kelas kontrol sebesar 0,2379 yang termasuk kedalam kriteria 

rendah. Hal tersebut membuktikan bahwa peningkatan kelas eksperimen lebih 

baik dibandingkan dengan kelas kontrol. 

Untuk uji hipotesis, dalam penelitian ini menggunakan uji t (uji dua pihak). 

Hasil dari uji t yang telah dilakukan yaitu varian adalah homogen atau mempunyai 

varian yang sama. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai sig lebih besar dari 0,05 

yaitu 0,261. Sedangkan nilai Sig (2-tailed) sebesar 0,000 yang berarti sig (2-

tailed) <0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya ada pengaruh yang 

signifikan antara hasil belajar “Sumber Daya Alam” pada kelas eksperimen 

(menggunakan model make a match) dan kelas kontrol (menggunakan metode 

ceramah bervariasi). 

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

model pembelajaran make a match berpengaruh signifikan terhadap aktivitas dan 
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hasil belajar IPA materi sumber daya alam pada siswa kelas IV SDN 03 Jumapolo 

dan SDN 01 Jatirejo tahun ajaran 2015/2016. 

4.7 Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan, terdapat 

implikasi teoritis dan implikasi praktis terhadap model pembelajaran make a 

match. 

1. Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritis ini berkaitan dengan teori belajar mengenai model 

pembelajaran make a match. Setelah diberikan perlakuan dan sesuai perhitungan 

data yang telah dilakukan, model pembelajaran make a match terbukti secara 

signifikan dapat mempengaruhi siswa, baik pada aktivitas belajar maupun hasil 

belajarnya. Hal ini terbukti dari data input hasil beajar kelas kontrol dan kelas 

eksperimen yang menunjukkan adanya perbedaan nilai rata-rata. Perbedaan 

tersebut menunjukkan rata-rata hasil belajar kelas eksperimen lebih baik daripada 

rata-rata hasil belajar kelas kontrol. 

2. Implikasi Praktis 

Implikasi praktis yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu berhubungan 

degan peneliti, guru dan siswa yang menjadi subjek penelitian. 

Bagi peneliti. Menambahkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan 

mengenai model pembelajaran make a match, serta cara mengolah data yang 

didapat sehingga dapat diketahui pengaruhnya. 

Bagi guru. Dalam penelitian ini guru sebagai pelaksana sehingga model make 

a match ini diharapkan dapat memberikan alternatif model pembelajaran yang 
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tepat dalam pembelajaran sehingga dapat membuat siswa berpartisipasi langsung 

dan lebih aktif dalam pembelajaran. 

Bagi siswa, dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan semangat 

dan antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran sehingga siswa lebih aktif 

dan juga dapat meningkatkan hasil belajar khususnya IPA. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Hasil penelitian eksperimen dengan menerapkan model pembelajaran make 

a match dengan tujuan untuk mengaetahui pengaruhnya terhadap aktivitas dan 

hasil belajar IPA kelas IV SDN gugus III di kecamatan Jumapolo, dengan kelas 

IV SDN 03 Jumapolo sebagai kelas eksperimen dan kelas IV SDN 01 Jatirejo 

sebagai kelas kontrol, diperoleh kesimpulan bahwa model pembelajaran make a 

match berpengaruh signifikan terhadap aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran 

IPA kelas IV di SDN 03 Jumapolo dan SDN 01 Jatirejo. Hal ini didukung dengan 

hasil observasi peneliti ketika pembelajaran berlangsung, menunjukkan bahwa 

adanya perbedaan aktivitas siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Model 

pembelajaran make a match jugaberpengaruh signifikan terhadap hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran IPA kelas IV di SDN 03 Jumapolo dan SDN 01 

Jatirejo. Hal tersebut ditunjukkan melalui hasil analisis uji hipotesis yang 

dilakukan dengan uji gain dan uji t. Dari kedua uji tersebut membuktikan adanya 

pengaruh yang signifikan hasil belajar “Sumber Daya Alam” antara kelas 

eksperimen (menggunakan model make a match) dan kelas kontrol (metode 

caeramah bervariasi). Ketuntasan belajar untuk kelas eksperimen hampir 

mencapai 100%, sedangkan untuk kelas kontrol mencapai 66,7%. 
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Sehingga hipotesis dalam penelitian ini yang berbunyi “(1) Model 

pembelajaran Make A Match berpengaruh terhadap aktivitas belajar IPA kelas IV 

SDN gugus III kecamatan Jumapolo. (2) Model pembelajaran Make A 

Matchberpengaruh terhadap hasil belajar IPA kelas IV SDN gugus III kecamatan 

Jumapolo” dapat diterima 

5.2 Saran 

Berdasarkan dengan data analisis penelitiaan dan kesimpulan yang telah 

disampaikan, penelitian ini diharapakan dapat menjadi referensi atau masukan 

bagi perkembangan ilmu pendidikan. Berikut saran yang dapat disampaikan oleh 

peneliti: 

5.2.1 Saran Teoritis 

Salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pembelajaran yaitu model 

pembelajaran. Model pembelajaran dapat mempengaruhi aktivitas dan hasil 

belajar. Oleh karena itu model pembelajaran make a match dapat digunakan 

sebagai alternatif model yang mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa. 

5.2.2 Saran Praktis 

5.2.2.1 Bagi Siswa 

Dengan menggunakan model pembelajaran Make a Match dapat 

meningkatkan aktivitas siswa, meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi 

yang dipelajari, melatih keberanian siswa untuk tampil presentasi serta melatih 

kedisiplinan siswa membagi waktu untuk belajar. 
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5.2.2.2 Bagi Guru 

Hendaknya guru dapat menggunakan model pembelajaran yang inovatif, 

supaya siswa tidak merasa bosan dan tidak merasa kesulitan untuk memahami 

materi tersebut sehingga hasil belajar yang diperoleh dapat lebih maksimal. 

 



113 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Aqib, Zainal. 2014. Model-model, Media, dan Strategi Pembelajaran Kontekstual 

(Inovatif). Yogyakarta: Pustaka Belajar 

 

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta: Rineka Cipta. 

 

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

 

Haryono. 2013. Pembelajaran IPA yang Menarik dan Mengasyikan. Yogyakarta: 

Kapal Press. 

 

Huda, Miftahul. 2014. Cooperative Learning; Metode, Teknik Struktur, dan 

Model Penerapan. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 

 

Lapono, Nabisi. 2009. Belajar dan Pembelajaran SD. Jakarta: Direktorat Jendral 

Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional. 

 

Lestari, Fuzy Dwiyani, dkk. 2013. Penerapkan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Make A Match pada Mapel Matematika untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pedagogia. 

 

Maonde,dkk. (2015). The Discrepancy of Students’ Mathematic Achievement 

through Cooperative Learning Model, and the ability in mastering 

Languages and Science. International Journal of Education and Researc 

 

Maula, Minatul, dkk. 2012. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe 

Make a Match terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV SD. IKIP 

PGRI Semarang. 

 

Oemar, Hamalik. 2011. Proses Mengajar. Jakarta: PT Bumi Aksara. 

 

Poerwanti, Endang, dkk. 2008. Assesmen Pembelajaran SD. Jakarta: Direktorat 

Jenderal Pendidkan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 

 

Putri, Nimade Suandayani Ari, dkk. 2012. Pengaruh Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Make a Match Berbasis Media Lingkungan terhadap Hasil 

Belajar IPA Siswa Kelas IV SD. Universitas Pendidikan Ganesha Juruhan 

PGSD. 

 

Rifa’i, Achmad dan Catharina Tri Anni. 2012. Psikologi Pendidikan. Semarang: 

Universitas Negeri Semarang Press. 

 



114 
 

 
 

Rusman. 2014. Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme 

Guru. Jakarta: Rajawali Press. 

 

Sabeh, Ghada. 2011. A Match or a Mismatch between Student and Teacher 

Learning Style Preferences. Jurnal Internasional Department of 

Education,Lebanese American University, Lebanon vol 1 no 1. 

 

Sardiman. 2012. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada. 

 

Shoimin, Aris. 2014. 68 Model pembelajaran Inovatif 2013. Yogyakarta: Arr-

Ruzz Media. 

 

Sirait, Makmur dan Putri Adilah Noer. 2013. Pengaruh Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Make A Match terhadap Hasil Belajar Siswa. Jurnal Inpafi 

Pendidikan Fisika Unimed. 

 

Slameto. 2012. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: 

Rineka Cipta. 

 

Solihatin, Etin. 2013. Cooperative Learning, Analisis Model Pembelajaran IPS. 

Jakarta: Bumi Aksara. 

 

Suatnaya, I Pt Mas, dkk. 2015. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Make 

A Match Berbantuan Media Benda Asli terhadap Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas IV. E-Jurnal PGSD Universitas Pendidkan Ganesha. 

 

Sudjana. 2012. Metode Statistika. Bandung: PT Tarsito. 

 

Sugar, dkk. 2010. Examining the Anatomy Of a Screencast : Uncovering Common 

Elements and Instructional Strategies. Islamic Azad University-

Tonekabon Branch, Iran. (vol 5 no 3 tahun 2010). 

 

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan: Penelitian Kuantitatif, Kualitatif 

dan RnD. Bandung: Alfabeta. 

 

  . 2010. Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. 

 

Sukandi, Ujang. 2004. Belajar Aktif dan Terpadu. Surabaya: Duta Graha. 

 

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya Offset. 

 

Suparta, Dewa Gede. 2015. Pengaruh Model pembelajaran Kooperatif Teknik 

Make A Match terhadap Motivasi Belajar dan Hasil Belajar IPS. e-jurnal 

Program PascasarjanaUniversitas Pendidikan Ganesha. 



115 
 

 
 

Suprijono, Agus. 2013. Cooperative Learning . Surabaya: Pustaka Belajar. 

 

Trianto. 2014. Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Kontruktivistik. 

Jakarta: Prestasi Pustaka. 

 

Wiguna, KI Adi. 2014. Pengaruh Pembelajaran Cooperative Tipe Make A Match 

terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV di Gugus III Kecamatan 

Rendang. Jurnal PGSD Universitas Pendidikan Ganesha. 

 

 

 

 

  



116 
 

 
 

 

 

 

LAMPIRAN



117 
 

 
 

LAMPIRAN 1 HASIL WAWANCARA 

Pertanyaan Jawaban 

Apa saja yang perlu dipersiapkan 

sebelum melaksanakan 

pembelajaran?  

Yang perlu dipersiapkan sebelum 

pembelajaran yang pasti yaitu pemahaman 

materi yang akan diajarkan, RPP dan silabus 

juga penting. Apabila memungkinkan 

menggunakan media pembelajaran ya 

disiapkan juga medianya, 

Sebelum pembelajaran, apakah 

motivasi belajar dan apersepsi 

selalu diberikan ?  

Untuk apersepsi selalu diberikan karena 

untuk mengingatkan siswa dengan materi 

yang telah diajarkan. Kalau untuk motivasi 

jarang diberikan. 

Apa metode yang digunakan 

dalam pembelajaran ?  

 

Metode pembelajaran yang digunakan masih 

yang konvensional. Yaitu guru memberikan 

pemahaman materi dengan ceramah. Juga 

diselingi dengan tanya jawab. 

Apakah dalam pembelajaran 

sering dilakukan diskusi 

kelompok ?  

Tergantung materina, jika materi 

memungkinkan untuk diskusi kelompok 

maka akan dilakukan pengelompokan siswa 

secara heterogen. 

Buku pegangan apa saja yang 

digunakan siswa untuk belajar ?  

Buku pegangan yang dipakai siswa yaitu 

buku paket terbitan Erlangga dan juga buku 

TAKTIS yang berupa kumpulan-kumpulan 

soal. 

Bagaimana dengan media 

pembelajaran ?  

 

 

 

Media pembelajaaran yang digunakan juga 

disesuaikan dengan materi yang akan 

diajarkan. Tidak semua materi menggunakan 

media. Hanya juka dituntut untuk 

mempraktikkan baru menggunakan media 

pembelajaran. 
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Bagaimana antusiasme siswa 

dalam mengikuti pembelajaran 

IPA ?  

Antusiasme siswa akan bertambah jika 

dilakukan praktik tetapi kalu hanya ceramah 

saja siswa kurang antusis dalam mengikuti 

pembelajaran. 

Bagaimana bentuk apresiasi yang 

diberikan ?  

Apresiasi yang diberikan berupa kata-kata 

seperti pintar bagus,dll. Juga dengan tepuk 

tangan. 

Setelah pembelajaran selesai, 

apakah menyimpulkan materi 

pelajaran?  

Selalu dilakukan penyimpulan materi, karena 

dengan menyimpulkan materi siswa 

diingatkan dengan materi yang telah 

dipelajari hari ini. 

Bagaimana dengan evaluasi 

pembelajarannya ?  

Biasanya evaluasi diberikan dalam bentuk 

mengerjakan soal. 

Ketika pembelajaran telah 

dilaksanakan, apakah guru 

melakukan refleksi 

pembelajaran?  

pemberian refleksi bergantug dengan jam 

pelajarannya. Terkadang tidak dilakukan 

refleksi karena jam pembelajaran yang sudah 

habis, atau siswa terburu-buru untuk pulang 

ataupun istirahat. 
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LAMPIRAN 2 Data Dokumen Nilai Ulangan Tengah Semester 

IPA 

 

a. Data Dokumen Nilai UTS IPA kelas IV SDN 03 Jumapolo 
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b. Data Dokumen Nilai UTS IPA kelas IV SDN 01 Jatirejo 
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LAMPIRAN 3. PERHITUNGAN NORMALITAS DAN 

HOMOGENITAS POPULASI 

1. Normalitas 

Analisis uji normalitas data dilakukan dengan bantuan program SPSS20.0 

menggunakan teknik One-Sample Kolmogorov Smirnov. 

Perhitungan 

Data yang diinput ke SPSS berupa tabel berikut ini. 

SD_1 (SDN 03 

Jumapolo) 

SD_2 (SDN 

01 Jatirejo) 

70 84 

67 66 

82 50 

43 75 

88 96 

83 60 

63 84 

68 72 

30 78 

75 86 

68 88 

88 90 

68 84 

68 60 

43 80 

63 65 

52 88 

50 88 

63 68 

68 68 

48 60 

35 56 

35 56 

57 58 

68 56 

82 58 

55 58 

 

Rumus = Analyze-non parametris test-One Sample KS 

Berikut hasil outputnya. 
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Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada Asymp Sig (2-tailed)dengan 

taraf signifikansi 0,05. Di SD_1 yaitu SDN 03 Jumapolo, menunjukkan angka 

sebesar 0,588 dan di SD_2 yaitu SDN 01 Jatirejo menunjukkan angka 0,393. 

Menilik pada taraf signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa subjek 

penelitian berdistribusi norml yaitu Ho diterima dan Ha ditolak. 
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2. Homogenitas 

Data yang digunakan untuk mencari homogenitas populasi sama dengan 

uji normalitas. 

Rumus = Analyze-Compare Means-Oneway Anova 

Hasil output dapat dilihat pada tabel  

 

Nilai probabilitas diatas menunjukkan angka signifikansi lebih dari 0,05 

yaitu sebesar 0,106 dan Fhitung adalah 1,720 < Ftabel (2,29). Hal ini 

menunjukkan bahwa data adalah homogeny yakni Ho diterima dan Ha 

ditolak. Artinya kelompok control dan kelompok ekperimen mempunyai 

varians yang sama. 



125 
 

 
 

LAMPIRAN 4. KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN MAKE A MATCH TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR IPA 

KELAS IV SDN DI KECAMATAN JUMAPOLO 

No Variabel Indikator Sumber Data Alat Bantu 

1. Penerapan Model Make 

A Match 

1. Guru menyampaikan tujuan dan materi pokok 

pembelajaran menggunakan gambar yang 

berhubungan dengan materi. 

2.  Guru meminta siswa untuk memberikan tanggapan 

untuk gambar yang ditunjukkan guru. 

3.  Guru membagi siswa menjadi 3 kelompok, yaitu 

kelompok penanya, kelompok penjawab, da 

kelompok penguji. 

4.    Guru membagikan kartu pertanyaan untuk kelompok 

penanya dan kartu jawaban untuk kelompok 

penjawab. 

5.   Kelompok penanya dan kelompok penjawab mencari 

paangan dari kartu yang dipegangnya, setelah 

bertemu pasangan masing-masing kemudian ke 

guru 1.lembar 

observasi 

2.catatan 

lapangan 
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kelompok penguji untuk mengetahui apakah 

pasangan kartu yang dipegang merupakan pasangan. 

6.  Setelah waktu habis masing-masing kelompok baru 

yang terdiri dari satu anggota kelompok penanya, 

penjawab, dan penguji mempresentasikan hasil 

diskusi mereka. 

7.    Bagi siswa yang tidak menemukan pasangannya akan 

diberikan hukuman. 

2. Aktivitas belajar siswa 

dalam pembelajaran 

IPA melalui model 

pembelajaran Make A 

Match 

1. kesiapan siswa mengikuti pembelajaran 

2. menanggapi apersepsi sesuai dengan materi 

3. memperhatikan penjelasan guru 

4. kesiapan siswa dalam pembentukan kelompok 

5. mencari pasangan dari kartu yang dipegangnya. 

6. dikusi dengan kelompok penguji 

7. mempresentasikan hasil diskusi didepan kelas 

8. melakukan refleksi 

9. membuat kesimpulan pembelajaran 

10. respon siswa dalam menanggapi penghargaan yang 

diberikan guru 

siswa 1.lembar 

observasi 

2.catatan 

lapangan 
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3. Hasil belajar siswa 

daalm pembelajaran 

IPA melalui model 

pembelajaran Make A 

Match 

1. Menyebutkan jenis teknologi pengolah sumber daya 

alam 

2. Menjelaskan contoh teknologi pengolah sumber daya 

alam 

3. Mengemukakan hasil pengolahan sumber daya alam 

4. Menyebutkan pengertian kerusakan alam 

5. Menjelaskan dampak pengambilan bahan alam 

6. Menentukan langkah pelestarian alam. 

7. Membiasakan diri untuk menggunakan sumber daya 

alam secara bijaksana. 

Data hasil 

belajar siswa 

Tes tertulis 
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LAMPIRAN 5. LEMBAR OBSERVASI MODEL 

PEMBELAJARAN MAKE A MATCH 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : IV/II 

Waktu   : 2x35 menit 

 

Petunjuk: 

Berikan tanda cek () pada kolom ya atau tidak sesuai pembelajaran! 

No Aspek Yang Diamati Ya Tidak Keterangan 

1. Kesiapan siswa mengikuti 

pembelajaran 

   

2. Menanggapi apersepsi sesuai dengan 

materi 

   

3.  Memperhatikan penjelasan guru    

4. Kesiapan siswa dalam pembentukan 

kelompok 

   

5. Mencari pasangan dari kartu yang 

dipegangnya. 

   

6. Penilaian dari kelompok penguji    

7. Mempresentasikan hasil diskusi 

didepan kelas 

   

8. Membuat kesimpulan pembelajaran    

9.  Respon siswa dalam menanggapi 

penghargaan yang diberikan guru 

   

Jumapolo, …………………2015 

Observer 

 

 

Rustanti, S.Pd 

NIP. 
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LAMPIRAN 6. LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

 

Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran IPA “Sumber 

Daya Alam” 

 

Nama SD  : 

Kelas/Semester : IV/II 

Materi   : 

Hari/Tanggal  : 

Petunjuk  : 

Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan 

a. Jika deskriptor tidak nampak sama sekali dan nampak 1 maka beri tanda cek 

pada tingkat kemampuan 1 

b. Jika deskriptor nampak 2 maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 2 

c. Jika deskriptor nampak 3 maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 3 

d. Jika deskriptor nampak 4 maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 4 

(Sukmadinata, 2012:233) 

No Indikator 

Pengamatan 

Deskriptor Cek Jumlah 

1. Kesiapan siswa 

mengikuti 

pembelajaran 

(mental activities) 

Datang 5 menit sebelum pelajaran 

dimulai 

  

Siswa duduk ditempatnya masing-

masing 

 

Menyiapkan buku dan alat tulis  

Memperhatikan guru  

2. Menanggapi 

apersepsi sesuai 

dengan materi 

(emotional 

Memberikan tanggapan terhadap 

apersepsi 

  

Tanggapan sesuai dengan materi  

Memberikan tanggapan dengan bahasa  
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activities yang sopan dan mudah dimengerti 

Bertanya atau mengeluarkan pendapat  

3. Memperhatikan 

penjelasan guru 

(listening activities) 

Sikap duduk baik (tidak tolah-toleh)   

Tidak berbicara sendiri atau dengan 

temannya 

 

Mendengarkan penjelasan guru  

Melaksanakan arahan dari guru  

4. Kesiapan siswa 

dalam pembentukan 

kelompok 

(emotional 

activities) 

Mengikuti arahan guru dalam 

pembentukan kelompok 

  

Tidak membedakan jeni kelamin  

Menempatkan diri sesuai dengan meja 

kelompoknya 

 

Membagi tugas untuk setiap anggota 

kelompok 

 

5. Mencari pasangan 

dari kartu yang 

dipegangnya(mental 

activities) 

Menganalisis permasalahan dari kartu 

yang dipegang 

  

Bekerja sama dengan teman lainnya 

dalam menyelesaikan permasalahan 

 

Mencari pasangan dari kartu yang 

dipegang 

 

Memecahkan masalah dan dan menarik 

kesimpulan 

 

6.  Berdiskusi dengan 

kelompok penguji 

(motor activities) 

Mengidentifikasi keterkaitan dari kartu 

soal dan jawaban yang telah ditemukan  

  

Menetukan benar atau salah dari 

pasangan kartu yang dipegang 

 

Memberikan penjelasan  

Menemukan simpulan informasi  

7. Mempresentasikan 

hasil diskusi di 

Memaparkan hasil diskusi 

kelompoknya 
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depan kelas(oral 

activities) 

Hasil diskusi disampaikan secara 

keseluruhan 

 

Menggunakan bahasa Indonesia dalam 

menyampaikan hasil diskusi 

 

Mampu menanggapi pertanyaan dari 

kelompok lain 

 

8. Melakukan refleksi 

pembelajaran 

(writing activities, 

emotional 

activities) 

Menanyakan kesulitan pada guru   

Mengungkapkan pendapat yang 

dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari 

 

Menjawab pertanyaan guru terkait 

materi yang telah dipelajari 

 

Menanggapi pertanyaa atau pernyataan 

dari teman lain 

 

9. Membuat 

kesimpulan 

pembelajaran 

(writing activities, 

mental activities) 

Berani menyampaikan kesimpulan 

dengan kalimatnya sendiri 

  

Menyimpulkan sesuai dengan materi  

Menyimpulkan materi secara 

keseluruhan 

 

Mencatat hasil kesimpulan yang telah 

dibuat bersama 

 

10. Respon siswa dalam 

menanggapi 

penghargaan yang 

diberikan oleh guru 

(emotional 

activities) 

Tersenyum atau bersorak-sorak ketika 

mendapat penghargaan dari guru 

  

Mengucapkan terimakasih pada guru 

saat mendapatkan penghargaan 

 

Menyimpan penghargaan yang 

diberikan guru 

 

Menerima penghargaan dengan rasa 

bangga dan percaya diri 
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Skor maksimun adalah 40 dan skor minimumnya adalah 10. Predikat skor 

aktivitas siswa yang digunakan yaitu “sangat baik, baik,cukup dan kurang”. 

Tabel Kriteria Nilai Aktivitas Siswa 

NILAI KRITERIA 

31 ≤ skor ≤ 40 Sangat baik 

23 ≤ skor ≤ 30 Baik 

15 ≤ skor ≤ 22 Cukup 

7 ≤ skor ≤ 14 kurang 

 

Karanganyar, ……………….2016 

Observer 

 

 

 

…………………………………… 
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LAMPIRAN 7. KISI-KISI INSTRUMEN UJI COBA 

Nama Sekolah  :  

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : IV/II 

Standar Kompetensi  : 11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis 

Soal 

Ranah Nomor 

Soal 

11.2 Menjelaskan hubungan antara 

sumber daya alam dengan teknologi 

yang digunakan 

 Siswa dapat mendefinisikanpengertian sumber daya 

alam.  

 Siswa dapat menggolongkansumber daya alam 

berdasarkanjenisnya  

 Siswa dapat mendefinifikanpengertian sumber daya 

alamberdasarkan sifatnya.  

 Siswa dapatmengklasifikasikan sumberdaya alam 

berdasarkanjenisnya.  

 Siswa dapatmengklasifikasikan sumberdaya alam 

berdasarkansifatnya.  

Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

C2 

 

C1 

 

C2 

 

C2 

 

1 ,3, 8 

 

2 

 

12 

 

4, 5, 11 

 

14, 18, 

29 
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 Disajikan contoh-contohsumber daya alam, siswa 

dapat menggolongkan contohtersebut apakah 

termasuksumber daya alam hayati non hayati atau 

sumber daya alamdapat diperbaharui dan tidak dapat 

diperbaharui 

 Disajikan gambar contoh sumber daya alam, siswa 

dapatmengklasifikasikan jenis sumber daya alam 

tersebut. 

 Siswa dapat menyebutkancontoh pemanfaatan 

sumberdaya alam dalam kehidupansehari-hari.  

 Siswa dapat menyebutkanyang bukan merupakan 

contohpemanfaatan sumber dayaalam dalam kehidupan 

seharihari. 

 Siswa dapat menyebutkan sifatsumber daya alam yang 

tidakdapat diperbaharui.  

 Disajikan contoh sumber dayaalam, siswa dapat 

menjawabmengapa sumber daya alamtersebut termasuk 

sumber dayaalam dapat diperbaharui  

 Disajikan contoh sumber dayaalam, siswa dapat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

C2 

 

 

C3 

 

C3 

 

 

C2 

 

C2 

 

 

C2 

 

6,50 

 

 

 

 

7, 9, 19 

 

 

10, 20, 

25 

 

22, 26 

 

 

23 

 

17 
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menjawabmengapa sumber daya alamtersebut termasuk 

sumber daya alam tidak dapat diperbaharui 

 Siswa dapat menyebutkansumber daya alam yang 

tidakakan habis jika diambil terusmenerus.  

 Siswa dapat menyebutkan asaldari hasil olahan sumber 

dayaalam.  

 Siswa dapat menyebutkan halyang perlu dilakukan 

ketikatidak dapat dipergunakan secara langsung 

 Siswa dapat menyebutkan nama pohon yang biasa 

dipergunakan untuk membuat kertas. 

 Siswa dapat menjelaskan akibat sumber daya alam yang 

digunakan terus menerus 

 Siswa dapat menyebutkan yang bukan 

merupakanpemanfaatan bioteknologi dalam pengolahan 

makanan 

 Siswa dapat menyebutkancontoh hasil olahan 

yangberasal dari sumber daya alamhayati.  

 Siswa dapat memilih cara yangtepat untuk dilakukan 

agarmakanan dapat bertahan lama. 

 Siswa dapat menyebutkan carayang kurang tepat 
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dalampengawetan makanan.  

 Siswa dapat menyebutkanbahan makanan 

yangdiawetkan melalui jalanpengasinan.. 

35 

 

36 

11.3 Menjelaskan dampak pengambilan 

bahan alam terhadap pelestarian 

lingkungan 

 Disajikan sebuah permasalahan siswa diminta 

untuk menyebutkan penyebabnya 

 Menentukan langkah dalam melestarikan 

lingkungan 

 Menyebutkan dampak pengambilan bahan alam 

 Menyebutkan kerusakan alam akibat ulah manusia 

 Menyebutkan sikap yang harus dimiliki dalam 

menjaga lingkungan 

 

 

 

Pilihan 

Ganda 

C3 

 

C1 

 

C2 

C2 

 

C1 

45 

 

46, 48, 
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41, 42, 43 

44 

 

26, 27 



137 
 

 
 

LAMPIRAN 8. INSTRUMEN UJI COBA 

 

SOAL UJI COBA 

 

Mata Pelajaran : IPA SD    Nama  : …………….............. 

Materi Pokok : Sumber Daya Alam  No. Absen : ……… 

Kelas/semester : IV/II   Waktu  : 90 menit 

A. Pilihlah jawaban dengan cara memberi tanda (X) pada huruf a,b,c, atau d 

pada jawaban yang tepat! 

1. Pernyataan yang benar mengenai pengertian sumber daya alam adalah . . . . 

a. Makhluk hidup yang hidup di alam 

b. Segala sesuatu yang berasal dari alam 

c. Teknologi yang terkait dengan alam 

d. Kehidupan yang berasal dari alam 

2. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam digolongkan menjadi sumber 

dayaalam hayati dan . . . . 

a. Dapat diperbaharui    c. Non hayati 

b. Tidak dapat diperbaharui  d. Buatan 

3.  

Berdasarkan jenisnya, gambar di atas adalah salah satu contoh sumber daya alam . 

. . 

a. Hayati      c. Dapat diperbaharui 

b. Non hayati    d. Tidak dapat diperbaharui 
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4. Sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup yaitu sumber 

dayaalam . . . . 

a. Dapat diperbaharui    c. Non hayati 

b. Buatan      d. Hayati 

5. Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup disebut sumber daya 

alam. . . . 

a. Hayati      c. Dapat diperbaharui 

b. Non hayati     d. Tidak dapat diperbaharui 

6. Tanah liat merupakan salah satu contoh sumber daya alam non hayati, 

contohpemanfaatan tanah liat dalam kehidupan sehari-hari yaitu . . . . 

a. Bahan membuat genteng 

b. Bahan membuat batu bata 

c. Bahan membuat tungku 

d. Bahan membuat lumpang 

7. Berikut ini yang merupakan contoh dari sumber daya alam hayati yaitu . . . . 

a. Tembaga     c. Kayu 

b. Minyak bumi     d. Emas 

8. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terdiri dari . . . . 

a. Hayati dan dapat diperbaharui 

b. Hayati dan non hayati 

c. Non hayati dan tidak dapat diperbaharui 
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d. Dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui 

9. Bahan tambang merupakan salah satu contoh sumber daya alam yang tidak 

dapat diperbaharui karena . . . . 

a. Bahan tambang akan habis jika digunakan terus menerus 

b. Bahan tambang dapat dimanfaatkan oleh manusia 

c. Bahan tambang dapat kita gunakan 

d. Barang tambang dapat diolah 

10. Berikut ini yang merupakan contoh sumber daya alam non hayati adalah . . . . 

a. Air      c. Gading 

b. Kapas     d. Kayu 

11. Di bawah ini yang termasuk dalam sumber daya alam non hayati yaitu . . . . 

a. hewan dan minyak bumi   c. air dan tumbuhan 

b. emas dan besi    d. tumbuhan dan hewan 

12. Pohon kelapa, pohon tebu, dan padi adalah contoh dari sumber daya alam . . . 

a. Dapat diperbaharui    c. Non hayati 

b. Tidak dapat diperbaharui   d. Hayati 

13.  

Berdasarkan jenisnya, gambar di atas merupakan contoh dari sumber dayaalam . . 

. . 

a. Non hayati     c. Dapat diperbaharui 

b. Hayati      d. Tidak dapat diperbaharui 

14. Yang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui antara 

lain…. 

a. tumbuhan, hewan dan tanah   c. air, tanah dan bahan tambang 

b. minyak bumi, gas dan batu bara  d. tumbuhan, gas dan tanah 
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15. Sumber daya alam yang tidak akan habis jika diambil secara terus 

menerusadalah…. 

a. Udara      c. Bensin 

b. Gas alam     d. Batu bara 

16. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat 

diperbaharui,hal tersebut dikarenakan…. 

a. Tumbuhan dan hewan dapat dimanfaatkan oleh manusia 

b. Tumbuhan dan hewan dapat kita gunakan 

c. Tumbuhan dan hewan dapat dimanfaatkan bentuk fisiknya 

d. Tumbuhan dan hewan dapat berkembang biak 

17. Berikut ini yang merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui kecuali . . . . 

a. Minyak bumi     c. Tanah 

b.  Timah     d. Gas 

18.  

Gambar di atas adalah contoh dari sumber daya alam . . . . 

a. Hayati dan dapat diperbaharui 

b. Hayati dan tidak dapat diperbaharui 

c. Non hayati dan dapat diperbaharui 

d. Non hayati dan tidak dapat diperbaharui 

19. Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui. Minyak bumi dapat kita manfaatkan dalam kehidupan 

sehariharisebagai…. 



141 
 

 
 

a. Bahan untuk memasak    c. Bahan minyak wangi 

b. Bahan minyak angin    d. Bahan bakar 

20. Beras merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang berasal dari …. 

a. Jagung      c. Gandum 

b. Padi      d. Sagu 

21. Sinar matahari merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, 

berikut ini pemanfaatan sinar matahari dalam kehidupan sehariharikecuali . . . . 

a. Membantu fotosintesis   c. Menjemur pakaian 

b. Membakar sampah    d. Menjemur padi 

22. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui bersifat . . . . 

a. Mengalami daur 

b. Dapat habis dan tidak dapat kembali lagi 

c. Dapat berkembang biak 

d. Dapat hidup selamanya 

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

daya alam tersebut harus . . . . 

a. Diolah terlebih dahulu    c. Digunakan secara langsung 
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b. Dimanfaatkan     d. Dibiarkan 

24. Kayu merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang sangat 

bermanfaatbagi manusia, pemanfaatan kayu dalam kehidupan sehari-hari 

yaitu . . . . 

a. Sebagai koleksi    c. Bahan membuat tembok 

b. Bahan membuat lantai   d. Untuk bahan pembuat kertas 

25. 1. Menanam pohon 

2. Membuang sampah di tempat sampah 

3. Reboisasi terumbu karang 

Berdasarkan pernyataan diatas yang merupakan sikap peduli terhadap 

lingkungan hidup yaitu…. 

a. 1 dan 2 

b. 1,2, dan 3 

c. 1,3 

d. Semua benar 

26. Salah satu alasan mengapa setiap orang harus memiliki sikap peduli terhadap 

lingkungan hidup adalah…. 

a. Untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya lingkungan 

b. Agar senantiasa menjaga lingkungan 

c. Menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan 

d. Semuanya benar. 

27. Berikut ini merupakan contoh pemanfaatan kayu kecuali . . . . 

a. Untuk dibuat kursi    c. Bahan membuat plastic 

b. Untuk bahan bakar    d. Untuk dibuat meja 

28. Pohon yang biasanya digunakan membuat kertas yaitu pohon . . . . 

a. Pinus      c. Kelapa 

b. Jati      d. Bambu 

29. Batu bara merupakan salah satu contoh sumber daya alam yang tidak 

dapatdiperbaharui. Jika batu bara digunakan secara terus menerus maka akan 

. . . . 
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a. Bertambah     c. Semakin banyak 

b. Utuh      d. Habis 

30. Yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui antara lain…. 

a. Batu bara dan minyak bumi   c. Tumbuhan dan hewan 

b. Air dan besi     d. Tanah dan gas alam 

31. Contoh pemanfaatan bioteknologi dalam pengolahan makanan kecuali . . . . 

a. Tempe      c. Tahu 

b. Keju      d. Oncom 

32. Peralatan memasak seperti panci, wajan, dan kompor saat ini biasanya 

berasaldari …. 

a. Besi      c. Baja 

b. Aluminium     d. Perak 

33. Bahan berikut ini yang berasal dari hewan adalah …. 

a. Kain      c. Kapas 

b. Kulit      d. Kapuk 

34. Bahan sandang seperti kasur, bantal, dan guling biasanya berisi . . . . 

a. Plastik      c. Kapuk 

b. Serbuk kayu     d. Kapas 

35. Agar makanan bisa bertahan lama, maka makanan tersebut harus . . . . 

a. Dibiarkan     c. Dimakan 

b. Dibungkus     d. Diawetkan 

36. Berikut ini yang merupakan cara pengawetan makanan yaitu . . . . 

a. Direbus    c. Digoreng 

b. Pengasinan     d. Dibakar 

37. Berikut ini adalah bahan makan yang diawetkan melalui cara pengasinan 

yaitu. . . . 

a. Ikan      c. Daging sapi 

b. Ayam      d. Jamur 

38. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat tempe yaitu . . . . 

a. Kacang kedelai   c. Kacang tanah 

b. Jagung     d. Padi 
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39. Nasi yang biasa kita konsumsi merupakan hasil olahan dari sumber daya 

alamhayati yang berasal dari ... 

a. Ubi jalar     c. Singkong 

b. Jagung     d. Padi 

40. Gula pasir merupakan hasil olahan dari sumber daya alam hayati yang 

terbuatdari tanaman …. 

a. Vanili      c. Tebu 

b. Kelapa     d. Aren 

41. Sutera merupakan bahan olahan dari sumber daya alam hayati yang 

berasaldari …. 

a. Buah kapas     c. Bulu ayam 

b.  Ulat sutera     d. Rambut domba 

42. Penebangan hutan liar menyebabkan binatang di bawah ini 

kehilanganhabitatnya, kecuali …. 

a. Anoa     c. Jerapah 

b. Harimau    d. Anjing 

43. Penggunaan pukat harimau untuk menangkap ikan sangat dilarang karena …. 

a. Mematikan ikan secara langsung 

b. Merusak terumbu karang 

c. Ikan yang masih kecil ikut terjaring 

d. Nelayan tidak kebagian ikan 

44. Terumbu karang berguna sebagai …. 

a. Bahan baku pembuatan hiasan c. Tempat hidup ikan besar 

b. Bahan dasar pembuatan agar-agar d. Tempat tinggal ikan kecil 

45. Pengeksploran batu bara, minyak bumi, dan bahan tamang yang lainnya 

secara besar-besaran dan terus menerus akan mengakibatkan…. 

a. Rusaknya bahan-bahan tersebut  

b. Habisnya bahan-bahan tersebut 

c. bahan-bahan tersebut akan semakin banyak 

d. semuanya benar 
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46. Terdapat seekor harimau yang masuk ke pemukiman warga dan menyerang 

warga, hal diatas disebabkan oleh kecuali…. 

a. Tempat tinggalnya telah dirusak oleh manusia 

b. Kurangnya makanan harimau karena sering diburu oleh manusia 

c. Dekatnya pemukiman warga dengan hutan 

d. Perburuan yang dilakukan oleh manusia 

47. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hutan gundul adalah …. 

a. Reboisasi 

b. Terasiring 

c. Sengkedan 

d. Irigasi 

48. Pelestariann ex situ adalah …. 

a. Pelesatarian dihabitat aslinya 

b. Pelesatrian diluar habitat aslinya 

c. Pelesatrian di wilayah terlindung 

d. Pelesatarian di luar hutan lindung 

49. Yang termasuk jenis pelestarian in situ adalah…. 

a. Pelestarian badak di ujung kulon 

b. Kebun raya di bogor 

c. Penangkaran hewan 

d. Kebun botani 

50. Di bawah ini merupakan contoh sumber daya alam 

I. Air   IV. Udara 

II. Besi   V. Tanah 

III. Emas   VI. Gas 

Yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu . . . . 

a. I, III, IV     c. II, V, VI 

b. I, IV, V     d. II, III, VI 
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KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA 

 

1. B   11. C   21. B   31. B  41. D 

2. C   12. D   22. B   32. B  42. C 

3. A   13. A   23. B   33. C  43. D 

4. A   14. B   24. A   34. D  44. B 

5. B   15. B   25. D   35. B  45.C 

6. D   16. A   26. C   36. A  46. A 

7. A   17. D   27. A   37. A  47. B 

8. C   18. C   28. D   38. D  48. A 

9. A   19. A   29. C   38. C  49. D 

10. A   20. D   30. C   40. B  50.D 
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Hasil pengerjaan soal uji coba oleh kelas uji coba (kelas V SDN 03 Jumapolo) 
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LAMPIRAN 9. PERHITUNGAN VALIDITAS SOAL UJI COBA 

rpbi = 
  -   

   
√

 

 
 

Keterangan: 

rpbi : Angka Indeks Korelasi Poin Biserial 

Mp : Mean skor yang dicapai peserta tes (testee) yang menjawab betul, yang 

dicari korelasinya dengan tes secara keseluruhan. 

Mt : Mean skor total, yang berhasil dicapai oleh seuruh peserta tes (testee) 

SDt : Deviasi Standar total 

P : proporsi peserta tes yang menjawab betul 

P = 
                          

                    
 

Q : proporsi siswa yang menjawab salah (1 - p) 

Berikut contoh perhitungan pada soal no.1, untuk soal no. 2 dan seterusnya 

dihitung dengan cara yang sama. 

No Butir Soal 1 (X) Skor Total (Y) Y
2
 XY 

1. 0 36 1296 0 

2. 1 42 1764 42 

3. 0 35 1225 0 

4. 1 34 1156 34 

5. 0 30 900 0 

6. 1 35 1225 35 

7. 0 33 1089 0 

8. 0 31 961 0 

9. 0 18 324 0 

10. 1 40 1600 40 

11. 1 41 1681 41 

12. 0 21 441 0 

13. 1 35 1225 35 

14. 1 38 1444 38 
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15. 1 39 1521 39 

16. 0 30 900 0 

17. 1 36 1296 36 

18. 0 37 1369 0 

19. 1 38 1444 38 

20. 0 20 400 0 

21. 0 26 676 0 

22. 0 28 784 0 

Jumlah 10 723 522729 378 

 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh: 

Mp = 
                                               

                                             
 

 

= 
   

  
 = 72,3 

Mt = 
                 

               
 

= 
   

  
 = 32,8636 

P= 
                       

                  
 

=
  

  
= 0,4545 

q = 1 – p = 0,5455 

SDt = 6,7633 

rpbi = 
            

      
√
      

      
 5,83094 

 = 0,66628 

Pada α= 5% dengan n = 22 diperoleh rtabel= 0,339 

Dari perhitungan butir no.1 tersebur rpbi>rtabel, maka soal no.1 dinyatakan valid. 
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Perhitungan validitas soal uji coba 
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LAMPIRAN 10. PERHITUNGAN RELIABILITAS SOAL UJI 

COBA 

𝑟   
   𝑟      

    𝑟        
 

Keterangan : 

𝑟    =  Koefisien reliabilitas belah dua 

𝑟       =  Koefisien korelasi antar belahan tes 

Langakah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Membagi soal menjadi dua, yaitu antara soal bernomor genap dan ganjil. 

2. Menghitung jumlah skor total nomor ganjil yang benar (x) dan skor total 

nomor genap yang benar (y). 

3. Mencari korelasi antar belahan tes dengan rumus vormula pada excel 

dengan rumus: =correl(belah soal ganjil;belah soal genap) yang didapat 

hasil 0,70861 

4. Menghitung koefisien reliabilitas belah dua 

𝑟   
   𝑟      

    𝑟        
 

  
            

            
 

  
       

       
 

         

5. Membendingkan 𝑟   dengan rtabel. Dimana rtabel dengan n22 = 0,339. 

0,89246> 0,339 atau 𝑟  > rtabel. Hal ini dapat diartikan bahwa soal yang 

ada adalah reliabel. 
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Penghitungan Reliabilitas Soal Uji Coba 
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LAMPIRAN 11. PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN SOAL 

UJI COBA 

 

P =
 

  
 

Keterangan: 

P : proporsi (indeks kesukaran) 

B : banyaknya siswa yang menjawab benar 

JS : jumlah seluruh siswa peserta tes 

(Arikunto, 2010: 208) 

 

Kriteria: 

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

Soal dengan P 0,30 – 0,70 adalah soal sedang 

Soal dengan P 0,70 – 1,00 adalah soal mudah 

Perhitungan 

Berikut contoh perhitungan pada soal no.1, untuk soal no. 2 dan seterusnya 

dihitung dengan cara yang sama. 

No Butir Soal No. 1 

1. 0 

2. 1 

3. 0 

4. 1 

5. 0 

6. 1 

7. 0 

8. 0 

9. 0 

10. 1 

11. 1 

Jumlah A 5 

No Butir Soal no. 1 

12. 0 

13. 1 

14. 1 

15. 1 

16. 0 

17. 1 

18. 0 

19. 1 
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20. 0 

21. 0 

22. 0 

Jumlah B 5 

Berdasarkantabel diatas diperoleh: 

P =
 

  
 

=
               

  
=
  

  
 

P =0,45455 

Untuk soal uji coba ini didapatkan, 31 soal dengan kategori mudah, 11 soa 

dengan kategori sedang, dan 9 soal dengan kategori sedang. 

Berikut hasil analisis taraf kesukaran soal untuk seluruh soal uji coba 

dengan menggunakan program excel. 
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Perhitungan Taraf Kesukaran Soal Uji Coba 
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LAMPIRAN 12. DAYA BEDA SOAL UJI COBA 

D = 
  

  
 - 

  

  
 = PA - PB 

Keterangan: 

D : indeks diskriminasi 

JA  : banyaknya peserta kelompok atas 

JB : banyaknay peserta kelompok bawah 

BA : banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab degan benar 

BA : banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

PA : proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar (P 

merupakan indeks kesukaran) 

PB  : proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar  

Skala daya pembeda: 

D = 0,00 – 0,20 : jelek   D = 0,40 – 0,70 : baik 

D = 0,20 – 0,40 : cukup   D = 0,70 – 1,00 : baik sekali 

Berikut contoh perhitungan pada soal no.1, untuk soal no. 2 dan seterusnya 

dihitung dengan cara yang sama. 

No Butir Soal No. 1 

1. 1 

2. 1 

3. 1 

4. 1 

5. 1 

6. 1 

7. 0 

8. 0 

9. 1 

10. 0 

11. 1 

Jumlah A 8 

No Butir Soal no. 1 

12. 1 

13. 1 

14. 0 

15. 0 

16. 0 

17. 0 

18. 0 

19. 0 

20. 0 

21. 0 

22. 0 

Jumlah B 2 
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Diketahui: 

Jumlah A+B = 10 

P = 
                                         

               
 

PA = 
 

  
 = 0,72     PB = 

 

  
 = 0,18 

D = PA - PB = 0,72 – 0,18 

   = 0,72 – 0,18 = 0,54 

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa indeks diskriminasi untuk soal no. 1 

yaitu 0,54 termasuk kedalam klasifikasi baik. 

Berikut hasil analisis uji beda soal uji coba untuk seluruh soal uji coba 

dengan menggunakan program exel. 
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Perhitungan Daya Beda Soal Uji Coba 
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LAMPIRAN 13. INSTRUMEN PRETEST DAN POSTTEST 

Mata Pelajaran : IPA SD    Nama  : …………….............. 

Materi Pokok : Sumber Daya Alam  No. Absen : ……… 

Kelas/semester : IV/II    Waktu  : 90 menit 

1. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam digolongkan menjadi sumber 

dayaalam hayati dan . . . . 

a. Dapat diperbaharui    c. Non hayati 

b. Tidak dapat diperbaharui  d. Buatan 

2. Di bawah ini yang termasuk dalam sumber daya alam non hayati yaitu . . . . 

a. hewan dan minyak bumi   c. air dan tumbuhan 

b. emas dan besi    d. tumbuhan dan hewan 

 

3. Berdasarkan jenisnya, gambar di atas adalah salah satu contoh sumber daya alam 

. . . 

a. Hayati      c. Dapat diperbaharui 

b. Non hayati    d. Tidak dapat diperbaharui 

4. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terdiri dari . . . . 

a. Hayati dan dapat diperbaharui 

b. Hayati dan non hayati 

c. Non hayati dan tidak dapat diperbaharui 

d. Dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui 

5. Bahan tambang merupakan salah satu contoh sumber daya alam yang tidak 

dapat diperbaharui karena . . . . 
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a. Bahan tambang akan habis jika digunakan terus menerus 

b. Bahan tambang dapat dimanfaatkan oleh manusia 

c. Bahan tambang dapat kita gunakan 

d. Barang tambang dapat diolah 

6. Sumber daya alam yang tidak akan habis jika diambil secara terus 

menerusadalah…. 

a. Udara      c. Bensin 

b. Gas alam     d. Batu bara 

7. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat 

diperbaharui,hal tersebut dikarenakan…. 

a. Tumbuhan dan hewan dapat dimanfaatkan oleh manusia 

b. Tumbuhan dan hewan dapat kita gunakan 

c. Tumbuhan dan hewan dapat dimanfaatkan bentuk fisiknya 

d. Tumbuhan dan hewan dapat berkembang biak 

8.  

Gambar di atas adalah contoh dari sumber daya alam . . . . 

a. Hayati dan dapat diperbaharui 

b. Hayati dan tidak dapat diperbaharui 

c. Non hayati dan dapat diperbaharui 

d. Non hayati dan tidak dapat diperbaharui 

9. Beras merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang berasal dari …. 

a. Jagung      c. Gandum 
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b. Padi      d. Sagu 

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

daya alam tersebut harus . . . . 

a. Diolah terlebih dahulu    c. Digunakan secara langsung 

b. Dimanfaatkan     d. Dibiarkan 

11. Berikut ini merupakan contoh pemanfaatan kayu kecuali . . . . 

a. Untuk dibuat kursi    c. Bahan membuat plastic 

b. Untuk bahan bakar    d. Untuk dibuat meja 

12. Batu bara merupakan salah satu contoh sumber daya alam yang tidak 

dapatdiperbaharui. Jika batu bara digunakan secara terus menerus maka akan 

. . . . 

a. Bertambah     c. Semakin banyak 

b. Utuh      d. Habis 

13. Bahan berikut ini yang berasal dari hewan adalah …. 

a. Kain      c. Kapas 

b. Kulit      d. Kapuk 

14. Bahan sandang seperti kasur, bantal, dan guling biasanya berisi . . . . 

a. Plastik      c. Kapuk 

b. Serbuk kayu     d. Kapas 

15. Agar makanan bisa bertahan lama, maka makanan tersebut harus . . . . 

a. Dibiarkan     c. Dimakan 

b. Dibungkus     d. Diawetkan 

16. Berikut ini adalah bahan makan yang diawetkan melalui cara pengasinan 

yaitu. . . . 

a. Ikan      c. Daging sapi 

b. Ayam      d. Jamur 

17. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat tempe yaitu . . . . 
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a. Kacang kedelai   c. Kacang tanah 

b. Jagung     d. Padi 

18. Nasi yang biasa kita konsumsi merupakan hasil olahan dari sumber daya 

alamhayati yang berasal dari ... 

a. Ubi jalar     c. Singkong 

b. Jagung     d. Padi 

19. Gula pasir merupakan hasil olahan dari sumber daya alam hayati yang 

terbuatdari tanaman …. 

a. Vanili      c. Tebu 

b. Kelapa     d. Aren 

20. Sutera merupakan bahan olahan dari sumber daya alam hayati yang 

berasaldari …. 

a. Buah kapas     c. Bulu ayam 

b.  Ulat sutera     d. Rambut domba 

21. Penebangan hutan liar menyebabkan binatang di bawah ini 

kehilanganhabitatnya, kecuali …. 

a. Anoa     c. Jerapah 

b. Harimau    d. Anjing 

22. Penggunaan pukat harimau untuk menangkap ikan sangat dilarang karena …. 

a. Mematikan ikan secara langsung 

b. Merusak terumbu karang 

c. Ikan yang masih kecil ikut terjaring 

d. Nelayan tidak kebagian ikan 

23. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hutan gundul adalah …. 

a. Reboisasi 

b. Terasiring 

c. Sengkedan 

d. Irigasi 

24. Pelestariann ex situ adalah …. 

a. Pelesatarian dihabitat aslinya 

b. Pelesatrian diluar habitat aslinya 
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c. Pelesatrian di wilayah terlindung 

d. Pelesatarian di luar hutan lindung 

25. Yang termasuk jenis pelestarian in situ adalah…. 

a. Pelestarian badak di ujung kulon 

b. Kebun raya di bogor 

c. Penangkaran hewan 

d. Kebun botani 
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KUNCI JAWABAN SOAL PRETEST DAN POSTTEST 

 

1. C  11. C   21. D 

2. B  12. D   22. C 

3. A  13. B   23. A 

4. D  14. C   24. B 

5. A  15. D   25. A 

6. A  16. A 

7. D  17. A 

8. A  18. D 

9. B  19. C 

10. A  20. B 
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HasilPretest siswa kelas kontrol (SDN 01 Jatirejo) 
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Hasil Pretest kelas eksperimen (SDN 03 Jumapolo) 
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Hasil posttest kelas kontrol (SDN 01 Jatirejo) 
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Hasil posttest kelas eksperimen (SDN 03 Jumapolo) 
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LAMPIRAN 14. REKAPITULASI NILAI TES 

A. Nilai Tes Uji Coba 

No. Nama 

Inisial 

Nilai 

1 C 72 

2. C1 84 

3. C2 70 

4. C3 68 

5. C4 60 

6. C5 70 

7. C6 66 

8. C7 62 

9. C8 36 

10. C9 80 

11. C10 82 

12. D 44 

13. D1 70 

14. D2 76 

15. D3 78 

16. D4 60 

17. D5 72 

18. D6 74 

19. D7 76 

20. D8 40 

21. D9 52 

22. D10 56 
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B. Nilai Tes Kelas Kontrol (SDN 01 Jatirejo) 

No Nama Inisial Pretest Posttest 

1. EAM 68 68 

2. BT 70 72 

3. NIL 68 76 

4. BMP 76 60 

5. CNP 82 96 

6. CFP 48 64 

7. DRN 80 88 

8. ECT 80 92 

9. FNP 68 92 

10. IIW 80 96 

11. JP 72 92 

12. KEP 76 88 

13. LFL 80 84 

14. MR 68 88 

15. MAEM 80 96 

16. RRZ 84 88 

17. RA 68 68 

18. SAI 60 68 

19. YDN 52 64 

20. STU 76 80 

21. NTH 56 68 

22. YKS 64 21 

23. DEDN 68 88 

24. NS 60 64 

25. DNN 72 76 

26. REP 76 72 

27. BBP 82 88 
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C. Nilai Tes Kelas Eksperimen (SDN 03 Jumapolo) 

No Nama Inisial Pretest Posttest 

1. SYP 48 80 

2. AHHP 72 92 

3. ASA 68 92 

4. ANM 64 92 

5. APR 80 96 

6. BDHP 72 96 

7. CFR 72 80 

8. DAB 52 84 

9. DS 40 76 

10. DQ 84 92 

11. EAR 56 80 

12. HKR 80 96 

13. LFP 72 96 

14. MRD 72 96 

15. NWU 56 84 

16. NTR 52 84 

17. NWU 60 80 

18. NRDS 56 80 

19. NAP 80 96 

20. NBN 56 84 

21. RC 48 80 

22. RMF 44 88 

23. SB 52 88 

24. SM 68 80 

25. TSA 68 88 

26. YM 84 92 

27. YR 52 80 
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LAMPIRAN 15. UJI NORMALITAS DAN UJI HOMOGENITAS 

PRETEST 

 

1. Uji Normalitas Pretest 

Dalam penelitian ini, perhitungan untuk uji normalitas dilakukan degan 

program SPSS for windows version 20,0dengan teknik One-Sample 

Kolmogorov Smirnov, dengan rumus: 

Analyze-Descriptive Statistic-Explore 

Data yang diinput di SPSS adalah data nilai pretestkelas kontrol dan 

kelas eksperimen. Datanya sebagai berikut: 

Kontrol Eksperimen 

48,00 80,00 

72,00 92,00 

68,00 92,00 

64,00 92,00 

80,00 96,00 

72,00 96,00 

72,00 80,00 

52,00 84,00 

40,00 76,00 

84,00 92,00 

56,00 80,00 

80,00 96,00 

72,00 96,00 

72,00 96,00 

Kontrol Eksperimen 

56,00 84,00 

52,00 84,00 

60,00 80,00 

56,00 80,00 

80,00 96,00 

56,00 84,00 

48,00 80,00 

44,00 88,00 

52,00 88,00 

68,00 80,00 

68,00 88,00 

84,00 92,00 

52,00 80,00 

Setelah data diinput dan rumus dimasukkan, maka diperoleh hasil 

output sebagai berikut: 
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Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Kontrol ,123 27 ,200
*
 ,967 27 ,533 

Eksperi

men 

,159 27 ,077 ,946 27 ,176 

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

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Hasil output diatas menunjukkan bahwa data pretestkelas kontrol dan 

kelas eksperimen adalah berdistribusi normal. Hal ini terlihat dari taraf 

signifikan dikedua kelas tersebut lebih dari 0,05, yaitu untuk kelas kontrol 

0,200 dan untuk kelas eksperimen adalah 0,077. Sehingga hipotesis yang 

berlku adalah Ho diterima dan Ha ditolak yaitu data berdistribusi normal. 

2. Uji Homogenitas Pretest 

Sama halnay dengan menguji normalitas, dalam penelitian ini uji 

homogenitas juga menggunakan program SPSS versi 20.0dengan rumus: 

Analyze-Compare Means-Oneway Anova. 

Data yang digunakan untuk mencari homogenitas pretestsama dengan 

uji normalitas pretest. Setelah data diinput dan rumus dimasukkan, maka 

diperoleh hasil output sebagai berikut: 

Test of Homogeneity of Variances 

Kontrol 

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

,161 1 52 ,690 

 

Berdasarkan hasil output diatas,hasil belajar pretestkelas kontrol dan 

kelas eksperimen adalah homogen.Hal itu ditunjukkan dengan nilai sig. 

Sebesar 0,690, yang artinya lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti kelas kontrol dan kelas 

eksperimen mempunyai varians yang sama. 
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LAMPIRAN 16. UJI NORMALITAS DAN UJI HOMOGENITAS 

POSTTEST 

 

1. Uji Normalitas Posttest 

Sama halnya dengan uji normalitas pada pretest, uji normalitas pada 

posttest juga menggunakan program SPSS dengan rumus: 

Analyze-Descriptive Statistic-Explore 

Yang menbedakan adalah data yang diinput yaitu data hasl belajar 

posttest pada kelas kontrol maupun kelas eksperimen. 

Data yang diinput di SPSS adalah data nilai pretestkelas kontrol dan 

kelas eksperimen. Datanya sebagai berikut: 

Kontrol Eksperimen 

68,00 80,00 

72,00 92,00 

76,00 92,00 

60,00 92,00 

96,00 96,00 

64,00 96,00 

88,00 80,00 

92,00 84,00 

92,00 76,00 

96,00 92,00 

92,00 80,00 

88,00 96,00 

84,00 96,00 

88,00 96,00 

Kontrol Eksperimen 

96,00 84,00 

88,00 84,00 

68,00 80,00 

68,00 80,00 

64,00 96,00 

80,00 84,00 

68,00 80,00 

21,00 88,00 

88,00 88,00 

64,00 80,00 

76,00 88,00 

72,00 92,00 

88,00 80,00 
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Hasil Output perhitunganya adalah sebagai berikut, 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statist

ic 

df Sig. Statistic df Sig. 

Kontrol ,182 27 ,021 ,844 27 ,001 

Eksperi

men 

,163 27 ,065 ,907 27 ,019 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Hasil output diatas menunjukkan bahwa data posttest kelas kontrol dan 

kelas eksperimen adalah berdistribusi normal. Hal ini terlihat dari taraf 

signifikan dikedua kelas tersebut lebih dari 0,05, yaitu untuk kelas kontrol 

0,104 dan untuk kelas eksperimen adalah 0,065. Sehingga hipotesis yang 

berlku adalah Ho diterima dan Ha ditolak yaitu data berdistribusi normal. 

2. Uji Homogenitas Posttest 

Rumus yang digunakan dalam melakukan uji homogenitas ini adalah: 

Analyze-Compare Means-Oneway Anova. 

Data yang diinput untuk mencari homogenitas posttest sama dengan uji 

normalitas posttest yaitu data hasil posttest kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. 

Hasil outputnya adalah: 

Test of Homogeneity of Variances 

Kontrol 

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

1,290 1 52 ,261 

 

Berdasarkan hasil output diatas, hasil belajar posttest kelas kontrol 

dan kelas eksperimen adalah homogen.Hal itu ditunjukkan dengan nilai sig. 

Sebesar 0,261, yang artinya lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti kelas kontrol dan kelas 

eksperimen mempunyai varians yang sama. 



183 
 

 
 

LAMPIRAN 17. PERHITUNGAN UJI HIPOTESIS 

 

1. Uji Gain 

Rumus: 

(g) = 
              

         
 

Keterangan:    Kriteria 

(g) : gan ternormalisasi   (g) ≥ 0,7 = tinggi 

(Sf) : nilai rata-rata posttest 0,3 ≤ (g) < 0,7 = sedang 

(Si) : nila rata-rata pretest  (g) < 0,3 = rendah 

Diketahui: 

Mean pretest kelas kontrol : 70,888 

Mean pretest kelas eksperimen : 63,259 

Mean posttest kelas kontrol : 77,814 

Mean posttest kelas eksperimen : 86,666 

Perhitungan: 

a. Kelas Kontrol 

(g) = 
              

         
 

     = 
             

          
 

    = 0, 2379 (rendah) 

b. Kelas Kontrol 

(g) = 
              

         
 

     = 
             

          
 

    = 0,6370 (sedang) 

 

No Jenis kelas Nilai Mean <g> Kategori gain 

Pretest Posttest 

1. Kontrol 70,888 77,814 0,2379 rendah 

2. Eksperimen 63,259 86,666 0,6370 sedang 
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2. Uji t (dua pihak) 

Rumus : Analyze – Compare Means – Independent T-Test. 

 

Langkah-langkahnya adalah: 

1. Membuat 2 grup pada Variable view, grup pertama di beri nama nilai 

(berisikan nilai posttest kelas kontrol dan eksperimen) dan grup 2 di beri 

nama kelompok (isikan “1” untuk kelompok kontrol dan “2” untuk 

kelompok eksperimen) 

2. Masukkan rumus uji t pada spss. 

3. Setelah muncul kotak dialog Independent Sample T-Test kemudian 

masukkan variable nilai pada kotak test variable(s) dan masukkan 

variable kelompok ke kotak Grouping variable. 

4. Selanjutnya klik Define Grouping, pada kotak Group 1 isikan 1 dan pada 

Group 2 isikan 2, lalu klik Continue. 

5. Dan terakhir klik ok. Maka akan didapatkan output sebagai berikut : 

 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa varian adalah homogen atau 

mempunyai varian yang sama. Hal tersebut dapat dilihat pada kolom Levene’s 

Test for Equality of Variances yang menunjukkan hasil sig lebih besar dari 0,05 

yaitu 0,261. 

Sig (2-tailed) yang ditunjukkan oleh data diatas sebesar 0,000 yang berarti 

sig (2-tailed) <0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya ada perbedaan 

yang signifikan antara hasil belajar “Sumber Daya Alam” pada kelas eksperimen 

(menggunakan model make a match) dan kelas kontrol (menggunakan metode 

ceramah bervariasi). 
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LAMPIRAN 18. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KELAS KONTROL 

 

SILABUS PEMBELAJARAN KELAS KONTROL  

Nama Sekolah  : SDN 01 Jatirejo 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : IV/II 

Standar Kompetensi  : 11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

11.2 Menjelaskan 

hubungan antara 

sumber daya 

alam dengan 

teknologi yang 

digunakan 

Teknologi 

pengolah 

sumber 

daya alam 

1. memahami 

penjelasan guru 

mengenai 

hubungan sumber 

daya alam dengan 

teknologi 

2. menyebutkan 

teknologi untuk 

mengolah, 

11.2.1 Menyebutkan 

jenis teknologi 

pengolah 

sumber daya 

alam 

11.2.2 Menjelaskan 

contoh 

teknologi 

pengolah 

1. prosedur 

penilaian. 

a. tes proses: ada 

(lembar 

panduan) 

b. tes akhir: ada 

(soal evaluasi) 

2. bentuk 

penilaian: 

2 x 35 

menit 

a. Muharam, 

Aris dan 

Rositaway, S. 

2008. Senang 

Belajar Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 4: untuk 

Kelas IV 

Sekolah 
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proses, dan hasil 

dari gambar yang 

ditunjukkan guru. 

3. diskusi kelompok 

4. pembahasan hasil 

diskusi kelompok 

5. menyimpulkan 

pembelajaran hari 

ini  

sumber daya 

alam 

11.2.3 Mengemukaka

n hasil 

pengolahan 

sumber daya 

alam 

pegamatan dan 

soal pilihan ganda 

Dasar/Madra

sah 

Ibtidaiyah. 

Jakarta 

:Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional.  

b. Wahyono, 

Budi dan 

Nurachmanda

ni, Setya. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 4: kelas 

IV. Jakarta : 

DIKTI. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Kelas Kontrol 

 

Satuan Pendidikan : SDN 01 Jatirejo 

Mata Pelajaran : IPA  

Kelas/Semester : IV/II 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. 

B. Kompetensi Dasar 

11.2 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan teknologi yang 

digunakan 

C. Indikator 

11.2.2 Menyebutkan jenis teknologi pengolah sumber daya alam 

11.2.2 Menjelaskan contoh teknologi pengolah sumber daya alam 

11.2.4 Mengemukakan hasil pengolahan sumber daya alam 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru tentang jenis teknologi, siswa dapat menyebutkan 

jenis teknologi pengolah sumber daya alam dengan benar. 

2. Melalui penjelasan guru tentang contoh teknologi pengolah sumber daya 

alam, siswa dapat menjelaskan contoh teknologi pengolah sumber 

dayaalam dengan tepat. 

3. Dengan mengamati gambar tentang hasil pengolahan sumber dayaalam, 

siswa dapat mengemukakan hasil pemanfaatan sumber daya alamdengan 

tepat. 

E. Materi Pokok 

Hubungan sumber daya alam dengan teknologi  

F. Model Pembelajaran 

Model Ceramah bervariasi (ceramah, diskusi, penugasan) 
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G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Pra kegiatan 

1) Guru mengucapkan salam  

2) Salah satu siswa memimpin doa  

3) Presensi siswa  

4) Pengkondisian kelas dengan meminta siswa untuk duduk rapi dan 

menanyakan kesiapan belajar siswa  

5) Persiapan sumber belajar, media, dan bahan pembelajaran 

b.Kegiatan awal 

1) Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan materi yang lalu 

dengan materi yang akan dipelajari, misal “benda apa saja yang harus 

dibawa saat ke sekolah? Berasal dari manakah benda tersebut?” 

2) Guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu “menanam jagung”  

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai indikator yang telah 

ditetapkan  

4) Guru menyampaikan pokok bahasan materi yang akan dibahas dan 

garis besar kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan.  

5) Guru memberikan motivasi pada siswa bahwa jika siswa melakukan 

kegiatan pembelajaran dengan baik akan memperoleh stiker mainan  

2. Kegiatan Inti (45 menit) 

a. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai hubungan sumber 

daya alam dengan teknologi. (elaborasi) 

b. Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai penjelasan yang telah 

diberikan untuk menguji pemahamn siswa. (elaborasi) 

c. Siswa mengamati gambar-gambar sumber daya alam yang ditunjukkan 

oleh guru. (elaborasi) 

d. Siswa diminta untuk menyebutkan teknologi untuk mengolah, proses, 

dan hasilnya dari gambar yang ditunjukkan guru. (eksplorasi) 

e. Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk memberi 

tanggapan. (eksplorasi) 
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f. Guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok 

beranggotakan 4 orang. 

g. Siswa bersama kelompoknya diminta untuk mendiskusikan 

permasalahan yang dibagikan oleh guru. (eksplorasi) 

h. Guru berkeliling kelas untuk membimbing diskusi yang dilakukan 

kelompok. 

i. Setelah waktu diskusi selesai, kelompok secara acak menyampaikan 

hasil diskusinya didepan kelas. (eksplorasi) 

j. Guru bersama siswa menyimpulkan jawaban dari permsalahan yang 

telah didiskusikan oleh siswa. (konfirmasi)                       

k. Guru menanyakan kepada siswa terkait dengan materi yang belum 

dipahami. (konfirmasi) 

3. Kegiatan penutup 

a. Guru dan siswa membuat kesimpulan tentang materi yang telah 

dipelajari.  

b. Guru memberikan apresiasi berupa pemberian stiker terhadap siswa 

yang telah mengikuti pembelajaran dengan baik. 

c. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

d. Guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan.  

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media : gambar-gambar sumber daya alam 

2. Sumber Belajar : 

c. Muharam, Aris dan Rositaway, S. 2008. Senang Belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam 4: untuk Kelas IV Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah. Jakarta :Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional.  

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

Alam 4: untuk SD/MI kelas IV. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen 

Pendidikan Nasional.  
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Materi Ajar 

 

Teknologi Pengolah Sumber Daya Alam (SDA) 

Pemanfaatan sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua yaitu SDA yang 

dapat digunakan secara langsung dan SDA yang perlu diolah dulu. Teknologi 

digunakan untuk mengolah SDA yang tidak bisa langsung digunakan dari alam. 

Pengolahan ini dilakukan untuk menambah nilai jual dari SDA sekaligus 

memudahkan manusia untuk memanfaatkanya. 

Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang 

yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi 

dapat dibedakan menjadi teknologi sederhana dan teknologi yang canggih. 

a. Teknologi sederhana adalah teknologi yang menggunakan peralatansederhana. 

b. Teknologi canggih adalah teknologi yang menggunakan peralatan yang 

cukuprumit dan lebih canggih. 

Penggunaan teknologi yang canggih menyebabkan pengolahan sumber daya 

alam semakin cepat. Berikut adalah beberapa pengolahan sumber daya alam yang 

memanfaatkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 

a. Pengolahan SDA berupa kayu. 

Kertas berasal dari serat pohon pinus. Ada juga kertas yang dibuat dari merang 

padi ataupun kayu yang jenisnya tidak keras seperti pohon Albasia. Proses 

pembuatan kertas adalah sebagai berikut. 

a) Kayu dipotong-potong dan dihaluskan. 

b) Dibuat bubur kertas yang diberi nama pulp dan dicampur dengan perekat 

dan pemutih. 

c) Dengan menggunakan mesin diproses menjadi kertas. 

d) Hasilnya berupa berbagai jenis kertas. 

Dibawah ini adalah gambar alat pengolahan kertas. 
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b. Pengolahan bahan makanan 

a) Bioteknologi dalam pembuatan makanan 

Penggunaan bioteknologi dalam pengolahan makanan adalah dengan cara 

memanfaatkan jasad renik. Jasad renik yang dimaksud adalah jamur dan 

bakteri. Pemanfaatan jasad renik ini dapat memberi keuntungan berupa 

peningkatan nilai gizi makanan dan memudahkan manusia dalam 

mencerna makanan. Contoh pemanfaatan bioteknologi dalam pengolahan 

makanan antara lain, tempe, keju, dan yoghurt. 

b) Pengawetan makanan 

Makanan merupakan benda yang cepat dan mudah membusuk. Jika 

dibiarkan dalam waktu yang cukup lama, makanan akan dibusukkan oleh 

jamur atau bakteri. Pengawetan makanan dapat dilakukan dengan cara, 

yaitu pengasinan, pengalengan, pembotolan, penggunaan bahan pengawet, 

dan sterilisasi. 

c) Pembuatan bahan pakaian. 

Pakaian yang kita pakai saat ini bahan asalnya dapat dari hewan ataupun 

tumbuhan. Contohnya kain katun berasal dari bunga kapas dan kain sutera 

dari serat yang diambil dari kepompong ulat sutera. Kepompong ulat 

sutera dibuat dari air liur ulat. Air liur mengeras membentuk serat benang. 

Dengan menggunakan teknologi di pabrik serat kepompong ulat sutera 

dipintal menjadi benang. Benang kemudian ditenun menjadi kain sutera. 
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MEDIA 

 

 

 

POHON TANAH 

LIAT 

KEDELAI PADI MINYAK 

BUMI 

 

HUTAN 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

Anggota Kelompok: 

1. ............................................................................. 

2. …………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………… 

 

Diskusikan bersama kelompokmu! 

1. Bioteknologi merupakan contoh pengolahan makanan dengan 

menggunakanbantuan jasad renik. Contoh makanan yang dihasilkan dengan 

bioteknologiadalah …. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

2. Apakah yang dimaksud dengan teknologi canggih? Sebutkan hasil pengolahan 

sumber daya alam dengan menggunakan teknologi canggih! 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

3. Terdapat dua jenis teknologi pengolah sumber daya alam, yaitu 

teknologisederhana dan teknologi canggih. Contoh hasil pengolahan sumber 

daya alamdengan menggunakan teknologi sederhana adalah …. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

4. Apakah yang dimaksud dengan teknologi? 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

5. Teknologi apakah yang digunakan untuk pengolahan kedelai menjadi tempedan 

tahu? 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 
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Kisi-Kisi Soal Evaluasi 

Satuan Pendidikan : SD N 03 Jatirejo 

Kelas/Semester : IV/II 

Mata Pelajaran : IPA  

Materi Pokok  : Hubungan sumber daya alam dengan teknologi 

Standar Kompetensi  : 11. Memahami hubungan antara sumber daya alam 

dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Bentuk 

Soal 
Ranah 

Nomor 

Soal 

11.2 Menjelaska

n hubungan 

antara 

sumber 

daya alam 

dengan 

teknologi 

yang 

digunakan 

11.2.1 Menyebutkan jenis teknologi 

pengolah sumber daya alam 

Pilihan 

Ganda 

 

C1 1,2,3 

11.2.2 Menjelaskan proses 

pembuatan kertas dan kain 

Pilihan 

Ganda 
C2 4,5,6,7 

11.2.3 Mengemukakan hasil 

pengolahan sumber daya 

alam 

Pilihan 

Ganda 
C3 8,9,10 
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Soal Evaluasi 

Nama   : …………………………..  

No. Absen : ………  

A. Pilihlah jawaban dengan cara memberi tanda (X) pada huruf a,b,catau d 

yang tepat!  

1. Teknologi canggih adalah teknologi yang …. 

a. Menggunakan mesin-mesin besar 

b. Menggunakan mesin-mesin yang rumit 

c. Menggunakan mesin-mesin sederhana 

d. Menggunakan tenaga manusia 

2. Kebanyakan penggunaan teknologi sederhana berada di …. 

a. Industri alat berat 

b. Industri besar 

c. Industri pariwisata 

d. Industri rumah tangga 

3. Kelebihan teknologi canggih dibandingkan dengan teknologi 

sederhanaadalah…. 

a. Harga lebih mahal 

b. Menghasilkan lebih banyak barang 

c. Menggunakan banyak energi 

d. Lebih mudah rusak 

4. Pembuatan kertas merupakan salah satu contoh penggunaan teknologi …. 

a. Canggih 

b. Cepat 

c. Sederhana 

d. Tradisional 

5. Bubur kayu dalam pembuatan kertas disebut …. 

a. Pelp 

b. Pit 

c. Polp 

d. Pulp 



198 
 

 
 

6. Pembuatan kain sutera dibuat dengan cara …. 

a. Dijahit 

b. Dirakit 

c. Disulam 

d. Ditenun 

7. Makanan diawetkan supaya …. 

a. Mudah dimakan 

b. Mudah dibawa-bawa 

c. Terasa lebih enak 

d. Tahan lebih lama 

8. Contoh pengolahan makanan dengan menggunakan bioteknologi adalah …. 

a. Roti 

b. Susu 

c. Tempe 

d. Sirup 

9. Salah satu contoh pengawetan makanan menggunakan garam adalah …. 

a. Manisan 

b. Saos botol 

c. Ikan asin 

d. Ikan kaleng 

10. Semen merupakan bahan bangunan yang diolah dari …. 

a. Batu kuarsa 

b. Batu kapur 

c. Pasir 

d. Tanah basah 
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KUNCI JAWABAN 

 

1. B   6. D 

2. D   7. B 

3. B   8. C 

4. A   9. C 

5. D   10. B 

 

 

 

 

PENILAIAN 

BOBOT SOAL: 10 

JUMLAH SOAL (n) : 10 

 

NILAI : BOBOT x n =100 
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SILABUS PEMBELAJARAN KELAS KONTROL  

Nama Sekolah  : SDN 01 Jatirejo 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : IV/II 

Standar Kompetensi  : 11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

11.3 Menjelaskan 

dampak 

pengambilan 

bahan alam 

terhadap 

pelestarian 

lingkungan 

Dampak 

pengambilan 

bahan alam 

1. memahami 

penjelasan guru 

mengenai 

dampak 

pengambilan 

sumber daya 

alam terhadap 

kelestarian 

lingkungan 

2. mengemukakan 

pendapat 

mengenai 

11.3.1 Menyebutkan 

pengertian 

kerusakan 

alam 

11.3.2 Menjelaskan 

dampak 

pengambilan 

bahan alam 

1. prosedur 

penilaian. 

a. tes proses: ada 

(lembar 

panduan) 

b. tes akhir: ada 

(soal evaluasi) 

2. bentuk 

penilaian: 

pegamatan dan 

soal pilihan 

ganda 

2 x 35 

menit 

a. Muharam, 

Aris dan 

Rositaway, S. 

2008. Senang 

Belajar Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 4: untuk 

Kelas IV 

Sekolah 

Dasar/Madra

sah 

Ibtidaiyah. 
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gambar yang 

ditunjukkan guru 

3. diskusi kelompok 

4. pembahasan hasil 

diskusi 

kelompok 

5. menyimpulkan 

pembelajaran 

hari ini  

Jakarta 

:Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional.  

b. Wahyono, 

Budi dan 

Nurachmanda

ni, Setya. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 4: kelas 

IV. Jakarta : 

Pusat 

Perbukuan 

DIKTI. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Kelas Kontrol 

 

Satuan Pendidikan : SDN 01 Jatirejo 

Mata Pelajaran : IPA  

Kelas/Semester : IV/II 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. 

B. Kompetensi Dasar 

11.3 Menjelaskan dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian 

lingkungan 

C. Indikator  

11.3.1 Menyebutkan pengertian kerusakan alam 

11.3.2 Menjelaskan dampak pengambilan bahan alam 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru tentang kerusakan alam, siswa dapat 

menyebutkan pengertian kerusakan alam dengan benar 

2. Melalui pengamatan lingkungan sekitar, siswa dapat menjelaskan dampak 

pengambilan bahan alam dengan tepat. 

E. Materi Pokok 

Dampak Pengambilan Bahan Alam 

F. Model Pembelajaran 

Model Ceramah bervariasi (ceramah, diskusi, penugasan) 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Pra kegiatan 

1) Guru mengucapkan salam  

2) Salah satu siswa memimpin doa  
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3) Presensi siswa  

4) Pengkondisian kelas dengan meminta siswa untuk duduk rapi dan 

menanyakan kesiapan belajar siswa  

5) Persiapan sumber belajar, media, dan bahan pembelajaran 

b. Kegiatan awal 

1) Guru memberikan apersepi berupa pertanyaan tentang materi 

yanglalu, hubungan antara sumber daya alam dengan teknologi yang 

digunakan untuk mengolahnya. 

2) Siswa diajak untuk menyanyikan lagu “Kulihat Ibu pertiwi” 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai indikator yang telah 

ditetapkan  

4) Guru menyampaikan pokok bahasan materi yang akan dibahas dan 

garis besar kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan.  

5) Guru memberikan motivasi pada siswa bahwa jika siswa melakukan 

kegiatan pembelajaran dengan baik akan memperoleh stiker mainan  

2. Kegiatan Inti (45 menit) 

a. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi dampak 

pengambilan sumber daya alam terhadap kelestarian alam. (elaborasi) 

b. Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai penjelasan yang telah 

diberikan untuk menguji pemahamn siswa. (elaborasi) 

c. Siswa ditunjukkan beberapa gambar untuk diamati. (elaborasi) 

d. Guru secara acak menunjuk siswa untuk mengemukakan pendapat 

mengenai gambar tesebut. (eksplorasi) 

e. Siswa yang lain diberikan kesempatan untuk menanggapi. (eksplorasi) 

f. Guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok 

beranggotakan 4 orang. 

g. Siswa bersama kelompoknya diminta untuk mendiskusikan 

permasalahan yang dibagikan oleh guru. (eksplorasi) 

h. Guru berkeliling kelas untuk membimbing diskusi yang dilakukan 

kelompok. 
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i. Setelah waktu diskusi selesai, kelompok secara acak menyampaikan 

hasil diskusinya didepan kelas. (eksplorasi) 

j. Guru bersama siswa menyimpulkan jawaban dari permsalahan yang 

telah didiskusikan oleh siswa. (konfirmasi)                       

k. Guru menanyakan kepada siswa terkait dengan materi yang belum 

dipahami. (konfirmasi) 

3. Kegiatan penutup 

a. Guru dan siswa membuat kesimpulan tentang materi yang telah 

dipelajari.  

b. Guru memberikan apresiasi berupa pemberian stiker terhadap siswa 

yang telah mengikuti pembelajaran dengan baik. 

c. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

d. Guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan.  

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media : gambar kerusakan lingkungan 

2. Sumber Belajar : 

a. Muharam, Aris dan Rositaway, S. 2008. Senang Belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam 4: untuk Kelas IV Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah. Jakarta :Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional.  

b. Wahyono, Budi dan Nurachmandani, Setya. 2008. Ilmu Pengetahuan 

Alam 4: untuk SD/MI kelas IV. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen 

Pendidikan Nasional.  
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Materi Ajar 

 

Dampak Pengambilan Bahan Alam 

Kerusakan alam merupakan berubahnya struktur, bentuk, 

komposisi, susunan suatu lingkungan hidup sehingga kualitas lingkungan hidup 

tersebut menurun. Contoh penurunan kualitas lingkungan adalah: 

a. Penggenangan lahan produktif oleh air banjir, pasir dari letusan gunungberapi, 

pengerasan aspal, banyaknya bangunan sehingga habitat organismehilang. 

b. Penggunaan lahan terlalu sering tanpa pengolahan tanah yang baik 

sehinggaproduksi pertanian menurun oleh erosi dan zat hara tanah kosong. 

c. Penebangan pohon yang luas tanpa segera ditanami kembali sehinggabinatang 

liar kehilangan habitatnya. 

Dampak pengambilan bahan alam secara sembarang dapat 

mengakibatkan kerusakan lingkungan. Beberapa contoh kerusakan lingkungan 

adalah sebagai berikut. 

1. Pembukaan lahan untuk pertanian dan pemukiman kadang-kadang 

dilakukandengan cara membakar hutan. Kebakaran hutan dapat menyebabkan 

kabutasap yang mencemari udara. Asap dapat menyebar ke perkotaan 

bahkansampai ke negara tetangga. Kebakaran hutan menyebabkan hewan-

hewan dantumbuhan hutan mati atau lari ke daerah pemukiman. 

2. Penebangan hutan secara sembarangan menyebabkan hutan gundul. 

Akarpohon yang berfungsi untuk menahan air hujan tidak ada lagi, maka 

dapattimbul erosi dan banjir. Hutan gundul mengakibatkan hewan-hewan di 

hutankekurangan tempat hidupnya, hewan tidak dapat berkembang biak 

lagisehingga dapat menyebabkan kepunahan berbagai jenis hewan 

3. Pengambilan ikan dengan cara pukat harimau, bom, aliran listrik dan 

racunsangat merusak lingkungan laut. Dengan cara pukat harimau seluruh 

ikanterjaring sampai ke ikan yang masih kecil. Kalau ikan ini terjaring maka 

jenisikan ini akan habis. Bom, aliran listrik, dan racun selain akan 

memusnahkanikan juga akan memusnahkan hewan laut dan tumbuhan laut. 
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4. Sekarang ini diduga di laut kita banyak terumbu karang yang rusak. 

Terumbukarang merupakan tempat ikan kecil hidup atau tempat ikan bertelur. 

Jikaterumbu karang tidak ada, ikan kecil akan mudah dimakan ikan-ikan 

besar.Laut yang memiliki terumbu karang yang indah dan ikan laut yang 

bermacammacamsebenarnya merupakan tempat wisata yang menakjubkan 

seperti diBunaken. 

5. Pengambilan mineral atau hasil tambang secara terus menerus 

akanmenghabiskan seluruh bahan alam ini. Barang tambang termasuk SDA 

yangtidak dapat diperbarui sehingga penggunaannya harus secara bijaksana 

karenamanusia tidak dapat menciptakannya. Penggalian bahan tambang ini 

harushati-hati karena dampaknya bisa merusak lingkungan. Pengambilan pasir 

terus-menerus sering kali mengakibatkan longsor. 
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MEDIA 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

Anggota Kelompok: 

1. ............................................................................ 

2. …………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………… 

 

Diskusikan Bersama Kelompokmu! 

1. Apakah yang dimaksud dengan kerusakan alam? Jelaskan dengan bahasamu 

sendiri! 

……………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………............... 

2. Apa yang terjadi jika masyarakat melakukan penebangan liar dihutan-hutan? 

……………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………............... 

3. Apakah sisi buruk menggunakan pukat harimau dalam penangkapan ikan? 

……………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………............... 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Satuan Pendidikan : SD N 01 Jatirejo 

Kelas/Semester : IV/II 

Mata Pelajaran : IPA  

Materi Pokok  : Hubungan sumber daya alam dengan teknologi 

Standar Kompetensi  : 11. Memahami hubungan antara sumber daya alam 

dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

Kompetensi Dasar Indikator 
Bentuk 

Soal 
Ranah Nomor Soal 

11.3 Menjelaskan 

dampak 

pengambilan bahan 

alam terhadap 

pelestarian 

lingkungan 

11.3.1 Menyebutkan 

pengertian 

kerusakan 

alam 

Pilihan 

Ganda 
C1 1,2,3, 8 

11.3.2 Menjelaskan 

dampak 

pengambilan 

bahan alam 

 

Pilihan 

Ganda 
C2 4,5,6,7, 9,10 
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Soal Evaluasi 

Nama   : …………………………..  

No. Absen : ………  

A. Pilihlah jawaban dengan cara memberi tanda (X) pada huruf a,b,catau d 

yang tepat!  

1. Berubahnya struktrur sususan suatu lingkungan hidup sehingga 

kualitaslingkungan hidup menurun disebut …. 

a. Daur ulang    c. Kerusakan semesta 

b. Kerusakan alam   d. Penurunan sumber daya alam 

2. Pengerasan aspal, banyaknya bangunan, serta banjir menyebabkan …. 

a. Kepunahan hewan   c. Pencemaran lingkungan 

b. Penggenangan lahan produktif d. Tanah longsor 

3. Penebangan hutan liar menyebabkan binatang di bawah ini 

kehilanganhabitatnya, kecuali …. 

a. Anoa     c. Jerapah 

b. Harimau    d. Anjing 

4. Penggunaan pukat harimau untuk menangkap ikan sangat dilarang karena …. 

a. Mematikan ikan secara langsung 

b. Merusak terumbu karang 

c. Ikan yang masih kecil ikut terjaring 

d. Nelayan tidak kebagian ikan 

5. Dampak buruk dari pembakaran hutan adalah …. 

a. Hutan tumbuh lebih lebat  c. Udara menjadi lebih segar 

b. Terjadinya kabut asap   d. Udara menjadi panas 

6. Tanah longsor terjadi karena …. 

a. Pengerasan aspal   c. Pembukaan lahan pertanian baru 

b. Pembakaran hutan   d.Pengerukan pasir secara berlebihan 

7. Terumbu karang berguna sebagai …. 

a. Bahan baku pembuatan hiasan c. Tempat hidup ikan besar 

b. Bahan dasar pembuatan agar-agar d. Tempat tinggal ikan kecil 
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8. Pengeksploran batu bara, minyak bumi, dan bahan tamang yang lainnya secara 

besar-besaran dan terus menerus akan mengakibatkan…. 

a. Rusaknya bahan-bahan tersebut  

b. Habisnya bahan-bahan tersebut 

c. bahan-bahan tersebut akan semakin banyak 

d. semuanya benar 

9. kabut asap yang akhir-akhir ini terjadi diakibatkan oleh kebakaran hutan yang 

disengaja yang bertujuan untuk…. 

a. Mengisi waktu luang 

b. Merubah suasana 

c. Memudahkan untuk beburu hewan liar 

d. Membuka lahan untuk pertanian 

10. Terdapat seekor harimau yang masuk ke pemukiman warga dan menyerang 

warga, hal diatas disebabkan oleh kecuali…. 

a. Tempat tinggalnya telah dirusak oleh manusia 

b. Kurangnya makanan harimau karena sering diburu oleh manusia 

c. Dekatnya pemukiman warga dengan hutan 

d. Perburuan yang dilakukan oleh manusia 
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Kunci Jawaban 

 

1. B  6. D 

2. B  7. D 

3. D  8. B 

4. C  9. D 

5. B  10.C 

 

 

 

 

PENILAIAN 

BOBOT SOAL: 10 

JUMLAH SOAL (n) : 10 

 

NILAI : BOBOT x n =100 
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SILABUS PEMBELAJARAN KELAS KONTROL  

Nama Sekolah  : SDN 01 Jatirejo 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : IV/II 

Standar Kompetensi  : 11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

11.3 Menjelaskan 

dampak 

pengambilan 

bahan alam 

terhadap 

pelestarian 

lingkungan 

Upaya 

pelestarian 

lingkungan 

alam dan 

cara 

membiasakan 

diri 

1. memahami 

penjelasan guru 

mengenai upaya 

pelestarian 

lingkungan yang 

telah rusak. 

2. mengemukakan 

pendapat 

mengenai upaya 

pelestarian 

maupun cara 

menanggulangin

11.3.3 Menentukan 

langkah 

pelestarian 

alam. 

11.3.4 Membiasakan 

diri untuk 

menggunakan 

sumber daya 

alam secara 

bijaksana. 

 

1. prosedur 

penilaian. 

a. tes proses: ada 

(lembar 

panduan) 

b. tes akhir: ada 

(soal evaluasi) 

2. bentuk 

penilaian: 

pegamatan 

dan soal 

pilihan ganda 

2 x 35 

menit 

a. Muharam, 

Aris dan 

Rositaway, S. 

2008. Senang 

Belajar Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 4: untuk 

Kelas IV 

Sekolah 

Dasar/Madra

sah 

Ibtidaiyah. 
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ya dari gambar 

yang ditunjukkan 

guru 

3. diskusi kelompok 

4. pembahasan hasil 

diskusi 

kelompok 

5. menyimpulkan 

pembelajaran 

hari ini  

Jakarta 

:Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional.  

b. Wahyono, 

Budi dan 

Nurachmanda

ni, Setya. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 4: kelas 

IV. Jakarta : 

Pusat 

Perbukuan 

DIKTI. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Kelas Kontrol 

 

Satuan Pendidikan : SDN 01 Jatirejo 

Mata Pelajaran : IPA  

Kelas/Semester : IV/II 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. 

B. Kompetensi Dasar 

11.3 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan teknologi yang 

digunakan 

C. Indikator 

11.3.3 Menentukan langkah pelestarian alam. 

11.3.4 Membiasakan diri untuk menggunakan sumber daya alam secara 

bijaksana. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Diberikan permasalahan mengenai pelestarian alam siswa dapat 

menentukan langkah pelestarian alam dengan benar. 

2. Melalui pengamatan lingkungan sekitar siswa dapat membiasakan diri 

untuk menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana. 

E. Materi Pokok 

Upaya pelestarian lingkungan alam 

F. Model Pembelajaran 

Model Ceramah bervariasi (ceramah, diskusi, penugasan) 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Pra kegiatan 

1) Guru mengucapkan salam  
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2) Salah satu siswa memimpin doa  

3) Presensi siswa  

4) Pengkondisian kelas dengan meminta siswa untuk duduk rapi dan 

menanyakan kesiapan belajar siswa  

5) Persiapan sumber belajar, media, dan bahan pembelajaran 

b.Kegiatan awal 

1) Guru memberikan apersepi berupa pertanyaan tentang materi 

yanglalu, dampak pengambilan sumber daya alam.. 

2) Siswa diajak untuk menyanyikan lagu “Syukur” 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai indikator yang telah 

ditetapkan  

4) Guru menyampaikan pokok bahasan materi yang akan dibahas dan 

garis besar kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan.  

5) Guru memberikan motivasi pada siswa bahwa jika siswa melakukan 

kegiatan pembelajaran dengan baik akan memperoleh stiker mainan  

2. Kegiatan Inti (45 menit) 

a. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi upaya pelestarian 

lingkungan alam. (elaborasi) 

b. Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai penjelasan yang telah 

diberikan untuk menguji pemahamn siswa. (elaborasi) 

c. Siswa ditunjukkan beberapa gambar mengenai kerusakan alam, siswa 

diminta untuk menentukan upaya pelestarian maupun cara 

menanggulangi. (eksplorasi) 

d. Guru memilih siswa secara acak untuk mengemukakan pendapatnya 

masing-masing. (eksplorasi) 

e. Siswa yang lain diberikan kesempatan untuk menanggapi. (eksplorasi) 

f. Guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok 

beranggotakan 4 orang. 

g. Siswa bersama kelompoknya diminta untuk mendiskusikan 

permasalahan yang dibagikan oleh guru. (eksplorasi) 
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h. Guru berkeliling kelas untuk membimbing diskusi yang dilakukan 

kelompok. 

i. Setelah waktu diskusi selesai, kelompok secara acak menyampaikan 

hasil diskusinya didepan kelas. (eksplorasi) 

j. Guru bersama siswa menyimpulkan jawaban dari permsalahan yang 

telah didiskusikan oleh siswa. (konfirmasi)                       

k. Guru menanyakan kepada siswa terkait dengan materi yang belum 

dipahami. (konfirmasi) 

3. Kegiatan penutup 

a. Guru dan siswa membuat kesimpulan tentang materi yang telah 

dipelajari.  

b. Guru memberikan apresiasi berupa pemberian stiker terhadap siswa 

yang telah mengikuti pembelajaran dengan baik. 

c. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

d. Guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan.  

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media : gambar kerusakan lingkungan 

2. Sumber Belajar : 

a. Muharam, Aris dan Rositaway, S. 2008. Senang Belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam 4: untuk Kelas IV Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah. Jakarta :Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional.  

b. Wahyono, Budi dan Nurachmandani, Setya. 2008. Ilmu Pengetahuan 

Alam 4: untuk SD/MI kelas IV. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen 

Pendidikan Nasional.  
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Materi Ajar 

 

Upaya untuk Menjaga Lingkungan 

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan 

antara lain dengan cara : 

1. Tebang pilih yaitu cara penebangan hutan dengan tujuan agar produksi kayu- 

kayuyang dapat dijual tidak terus menurun dan menyelamatkan tanah dan 

air.Pohon yang ditebang yang diameter batangnya 50 cm atau lebih. 

2. Penanaman bibit baru untuk setiap pohon yang ditebang. 

3. Penangkapan musiman untuk ikan untuk menghindari kepunahan dengan 

carawaktu penangkapan yang diatur agar hewan mempunyai kesempatan 

untukberkembang biak dulu. 

4.  Keanekaragaman bahan pangan untuk mengurangi gangguan yang bisa 

merusak persediaan semua jenis pangan misalnya bahan pangan pokok 

tidakhanya padi tapi jagung, ketela, kentang, dan sebagainya. 

Pelestarian SDA hayati dapat dilakukan dengan cara: 

1. Pelestarian di habitat aslinya (pelestarian in situ). Contohnya bunga bangkai 

diBengkulu, dan badak jawa di Ujung Kulon. 

2. Pelestarian di luar habitat aslinya (pelestarian ex situ). Contoh: kebun 

binatangdan kebun anggrek. 

Upaya-upaya diatas dapat dilakukan denan maksimal apabila dimulai dari diri 

sendiri, berikut cara Membiasakan diri untuk menggunakan sumber daya alam 

secara bijaksana, yaitu: 

a. Pendisiplinan Diri 

Pendisiplinan diri maksudnya setiap individu memiliki andil akan kelestarian 

lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, tiap-tiap individu itu berhak dan 

berkewajiban untuk menjaga lingkungan di sekitarnya, seperti tidak 

membuang sampah sembarangan. 

b. Kesadaran akan Lingkungan Sekitar 

Menumbuhkan kesadaran akan kelestarian lingkungan adalah tindakan bijak 

yang dapat dan harus ada di dalam diri setiap orang. Salah satu upaya yang 
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dapat ditempuh adalah dengan memberikan pengarahan dan pembelajaran 

akan pentingnya kelestarian hidup sejak dini lewat lingkungan sekolah, 

alangkah lebih baik jika pihak rumah pun ikut membantu. Sehingga 

pengajaranpun tersampaiakn secara maksimal. 

c. Kepedulian terhadap Lingkungan Hidup 

 Peduli terhadap lingkungan hidup berarti peduli akan kelestariannya serta 

keseimbangannya. Banyak hal yang dapat dilakukakan sebagai wujud 

kepedulian kita terhadap lingkungan hidup, yaitu di antaranya dengan 

mengrurangi eksploitasi lingkungan tersebut, seperti tidak menebang hutan 

secara sembarangan, mengalihfungsikan tatanan lingkungan yang memiliki 

manfaat bagi keseimbangan alam.  

d. Beraksi Melestarikan Lingkungan 

Beraksi Melestarikan Lingkungan berarti setiap orang harus melakukan upya-

upaya dalam melestarikan lingkungan, hal ini dapat dmulai dari sekitar kita 

yaitu lingkungan rumah terlebih dahulu 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

Anggota Kelompok: 

1. ............................................................................ 

2. …………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………… 

 

Diskusikan Bersama Kelompokmu! 

1. Bagaimana keadaan lingkungan tempat tinggalmu? Apakah terdapatkerusakan 

lingkungan yang terjadi? 

Jawab 

……………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………............... 

2. Tuliskanlah kerusakan lingkungan alam apa yang terjadi dilingkungan tempat 

tinggalmu! 

Jawab 

……………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………............... 
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3. Langkah apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki kerusakan 

lingkungan yang terjadi di lingkungan tempat tinggalmu? 

Jawab 

……………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………............... 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Satuan Pendidikan : SD N 03 Jatirejo 

Kelas/Semester : IV/II 

Mata Pelajaran : IPA  

Materi Pokok  : Hubungan sumber daya alam dengan teknologi 

Standar Kompetensi  : 11. Memahami hubungan antara sumber daya alam 

dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

Kompetensi Dasar Indikator 
Bentuk 

Soal 
Ranah Nomor Soal 

11.3 Menjelaskan dampak 

pengambilan bahan 

alam terhadap 

pelestarian 

lingkungan 

11.3.3 Menentukan 

langkah 

pelestarian 

alam. 

Pilihan 

Ganda 
C3 1,2,3, 4,5 

11.3.4 Membiasakan 

diri untuk 

menggunakan 

sumber daya 

alam secara 

bijaksana. 

Pilihan 

Ganda 
C3 6,7, 9,8,9,10 
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Soal Evaluasi 

Nama   : …………………………..  

No. Absen : ………  

A. Pilihlah jawaban dengan cara memberi tanda (X) pada huruf a,b,catau d 

yang tepat!  

1. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hutan gundul adalah …. 

a. Reboisasi 

b. Terasiring 

c. Sengkedan 

d. Irigasi 

2. Pelestariann ex situ adalah …. 

a. Pelesatarian dihabitat aslinya 

b. Pelesatrian diluar habitat aslinya 

c. Pelesatrian di wilayah terlindung 

d. Pelesatarian di luar hutan lindung 

3. Bentuk usaha pelesatarian SDA hayati meliputi ….. 

a. Kebun raya, taman wisata, dan taman nasional 

b. Kebun besar, taman bermain, dan taman nasional 

c. Kebun raya, taman bunga, dan taman nasional 

d. Kebun raya, taman wisata, dan taman internasional 

4. Salah satu cara untuk menjaga lingkungan laut yaitu…. 

a. Menangkap ikan dengan jaring 

b. Melakukan reboisasi terumbu karang 

c. Penangkapan musiman untuk ikan 

d. Menjaga ikan agar tidak punah. 

5. Menngkap ikan dengan menggunakan pukat harimau tidak diperbolehkan 

karena dapat merusak terumbu karang. Dibawah ini cara untuk memperbaiki 

terumbu karang yang telah rusak yaitu…. 

a. Menangkap ikan dengan jaring 

b. Melakukan reboisasi terumbu karang 

c. Penangkapan musiman untuk ikan 
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d. Menjaga ikan agar tidak punah. 

6. Hal yang akan terjadi apabila menebang pohon sembarangan, kecuali…. 

a. Banjir 

b. Tanah longsor 

c. Hutan gundul 

d. Kebakaran hutan 

7. Yang termasuk jenis pelestarian in situ adalah…. 

a. Pelestarian badak di ujung kulon 

b. Kebun raya di bogor 

c. Penangkaran hewan 

d. Kebun botani 

8. Dibawah ini merupakan sikap yang harus dimiliki dalam melakukan upaya 

pelestarian lingkungan, kecuali…. 

a. Kepedulian terhadap lingkungan hidup 

b. Kesadaran akan lingkungan sekitar 

c. Saling tolong menolong 

d. Beraksi melestarikan lingkungan 

9. 1. Menanam pohon 

2. Membuang sampah di tempat sampah 

3. Reboisasi terumbu karang 

Berdasarkan pernyataan diatas yang merupakan sikap peduli terhadap 

lingkungan hidup yaitu…. 

a. 1 dan 2 

b. 1,2, dan 3 

c. 1,3 

d. Semua benar 

10. Salah satu alasan mengapa setiap orang harus memiliki sikap peduli terhadap 

lingkungan hidup adalah…. 

a. Untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya lingkungan 

b. Agar senantiasa menjaga lingkungan 

c. Menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan 

d. Semuanya benar. 
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Kunci Jawaban 

 

1. A  6. D 

2. B  7. A 

3. C  8. C 

4. A  9. D 

5. B  10.D 

 

 

 

 

PENILAIAN 

BOBOT SOAL: 10 

JUMLAH SOAL (n) : 10 

 

NILAI : BOBOT x n =100 
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LAMPIRAN 19. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN 

 

SILABUS PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN  

Nama Sekolah  : SDN 03 Jumapolo 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : IV/II 

Standar Kompetensi  : 11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

11.2 Menjelaskan 

hubungan antara 

sumber daya 

alam dengan 

teknologi yang 

digunakan 

Teknologi 

pengolah 

sumber 

daya alam 

1. memahami penjelasan 

guru mengenai 

hubungan sumber 

daya alam dengan 

teknologi 

2. menyebutkan 

teknologi untuk 

mengolah, proses, 

dan hasil dari 

11.2.1 Menyebutk

an jenis 

teknologi 

pengolah 

sumber 

daya alam 

11.2.2 Menjelaskan 

contoh 

teknologi 

1. prosedur 

penilaian. 

a. tes proses: ada 

(lembar 

panduan) 

b. tes akhir: ada 

(soal evaluasi) 

2. bentuk 

penilaian: 

2 x 35 

menit 

a. Muharam, 

Aris dan 

Rositaway, S. 

2008. Senang 

Belajar Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 4: untuk 

Kelas IV 

Sekolah 
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gambar yang 

ditunjukkan guru. 

3. siswa dibentuk 

menjadi 3 kelompok 

yaitu tim penanya, 

penjawab, dan 

penguji. 

4. tim penanya dan 

penjawab mencari 

pasangan kartu yang 

dipegangnya 

kemudian 

didiskusikan dengan 

tim penguji 

5. penyampaian hasil 

diskusidan simpulan 

pengolah 

sumber 

daya alam 

11.2.5 Mengemuk

akan hasil 

pengolahan 

sumber 

daya alam 

pegamatan dan 

soal pilihan ganda 

Dasar/Madra

sah 

Ibtidaiyah. 

Jakarta 

:Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional.  

b. Wahyono, 

Budi dan 

Nurachmanda

ni, Setya. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 4: kelas 

IV. Jakarta : 

DIKTI. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Kelas Eksperimen 

 

Satuan Pendidikan : SDN 03 Jumapolo 

Mata Pelajaran : IPA  

Kelas/Semester : IV/II 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. 

B. Kompetensi Dasar 

11.2 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan teknologi yang 

digunakan 

C. Indikator 

11.2.1 Menyebutkan jenis teknologi pengolah sumber daya alam 

11.2.2 Menjelaskan contoh teknologi pengolah sumber daya alam 

11.2.3 Mengemukakan hasil pengolahan sumber daya alam 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru tentang jenis teknologi, siswa dapat menyebutkan 

jenis teknologi pengolah sumber daya alam dengan benar. 

2. Melalui penjelasan guru tentang contoh teknologi pengolah sumber daya 

alam, siswa dapat menjelaskan contoh teknologi pengolah sumber 

dayaalam dengan tepat. 

3. Dengan mengamati gambar tentang hasil pengolahan sumber dayaalam, 

siswa dapat mengemukakan hasil pemanfaatan sumber daya alamdengan 

tepat. 

E. Materi Pokok 

Hubungan sumber daya alam dengan teknologi  

F. Model Pembelajaran 

Model Make A Match 
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G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Pra kegiatan 

1) Guru mengucapkan salam  

2) Salah satu siswa memimpin doa  

3) Presensi siswa  

4) Pengkondisian kelas dengan meminta siswa untuk duduk rapi dan 

menanyakan kesiapan belajar siswa  

5) Persiapan sumber belajar, media, dan bahan pembelajaran 

b.Kegiatan awal 

1) Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan materi yang lalu 

dengan materi yang akan dipelajari, misal “benda apa saja yang harus 

dibawa saat ke sekolah? Berasal dari manakah benda tersebut?” 

2) Guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu “menanam jagung”  

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai indikator yang telah 

ditetapkan  

4) Guru menyampaikan pokok bahasan materi yang akan dibahas dan 

garis besar kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan.  

5) Guru memberikan motivasi pada siswa bahwa jika siswa melakukan 

kegiatan pembelajaran dengan baik akan memperoleh stiker mainan  

2. Kegiatan Inti (45 menit) 

a. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai hubungan sumber 

daya alam dengan teknologi. (elaborasi) 

b. Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai penjelasan yang telah 

diberikan untuk menguji pemahamn siswa. (elaborasi) 

c. Siswa mengamati gambar-gambar sumber daya alam yang ditunjukkan 

oleh guru. (elaborasi) 

d. Siswa diminta untuk menyebutkan teknologi untuk mengolah, proses, 

dan hasilnya dari gambar yang ditunjukkan guru. (eksplorasi) 

e. Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk memberi 

tanggapan. (eksplorasi) 
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f. Guru membentuk kelas menjadi 3 kelompok yaitu kelompok 

penjawab, penanya, dan penguji. 

g. Setelah siswa berkelompok dengan kelompoknya, guru membagikan 

kartu pertanyaan kepada kelompok penanya, kartu jawaban kepada 

kelompok penjawab, dan kertas hvs untuk kelompok penguji. 

h. Siswa diberikan waktu 2 menit untuk menemukan pasangan dari kartu 

yang dipegangnya setelah bertemu kemudian melanjutkan untuk 

menemui kelompok penguji untuk mendiskusikan pasangan dari kartu 

tersebut. (eksplorasi) 

i. Setelah waktu diskusi selesai, secara acak kelompok yang terdiri dari 

satu anggota tim penanya, penjawab dan penguji menyampaikan hasil 

diskusi mereka didepan kelas. (eksplorasi) 

j. Bagi siswa yang belum menemukan pasangannya diberikan hukuman. 

k. Guru bersama siswa menyimpulkan jawaban dari permsalahan yang 

telah didiskusikan oleh siswa. (konfirmasi)                       

l. Guru menanyakan kepada siswa terkait dengan materi yang belum 

dipahami. (konfirmasi) 

3. Kegiatan penutup 

a. Guru dan siswa membuat kesimpulan tentang materi yang telah 

dipelajari.  

b. Guru memberikan apresiasi berupa pemberian stiker terhadap siswa 

yang telah mengikuti pembelajaran dengan baik. 

c. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

d. Guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan.  

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media : gambar-gambar sumber daya alam 

2. Sumber Belajar : 

a. Muharam, Aris dan Rositaway, S. 2008. Senang Belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam 4: untuk Kelas IV Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah. Jakarta :Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional.  
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Materi Ajar 

 

Teknologi Pengolah Sumber Daya Alam (SDA) 

Pemanfaatan sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua yaitu 

SDA yang dapat digunakan secara langsung dan SDA yang perlu diolah dulu. 

Teknologi digunakan untuk mengolah SDA yang tidak bisa langsung digunakan 

dari alam. Pengolahan ini dilakukan untuk menambah nilai jual dari SDA 

sekaligus memudahkan manusia untuk memanfaatkanya. 

Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-

barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. 

Teknologi 

dapat dibedakan menjadi teknologi sederhana dan teknologi yang canggih. 

a. Teknologi sederhana adalah teknologi yang menggunakan peralatansederhana. 

b. Teknologi canggih adalah teknologi yang menggunakan peralatan yang 

cukuprumit dan lebih canggih. 

Penggunaan teknologi yang canggih menyebabkan pengolahan 

sumber daya alam semakin cepat. Berikut adalah beberapa pengolahan 

sumber daya alam yang memanfaatkan teknologi untuk memenuhi 

kebutuhan hidup manusia. 

a. Pengolahan SDA berupa kayu. 

Kertas berasal dari serat pohon pinus. Ada juga kertas yang dibuat dari merang 

padi ataupun kayu yang jenisnya tidak keras seperti pohon Albasia. Proses 

pembuatan kertas adalah sebagai berikut. 

 a) Kayu dipotong-potong dan dihaluskan. 

b) Dibuat bubur kertas yang diberi nama pulp dan dicampur dengan perekat 

dan pemutih. 

c) Dengan menggunakan mesin diproses menjadi kertas. 

d) Hasilnya berupa berbagai jenis kertas. 

Dibawah ini adalah gambar alat pengolahan kertas. 
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b. Pengolahan bahan makanan 

a) Bioteknologi dalam pembuatan makanan 

Penggunaan bioteknologi dalam pengolahan makanan adalah dengan cara 

memanfaatkan jasad renik. Jasad renik yang dimaksud adalah jamur dan 

bakteri. Pemanfaatan jasad renik ini dapat memberi keuntungan berupa 

peningkatan nilai gizi makanan dan memudahkan manusia dalam 

mencerna makanan. Contoh pemanfaatan bioteknologi dalam pengolahan 

makanan antara lain, tempe, keju, dan yoghurt. 

b) Pengawetan makanan 

Makanan merupakan benda yang cepat dan mudah membusuk. Jika 

dibiarkan dalam waktu yang cukup lama, makanan akan dibusukkan oleh 

jamur atau bakteri. Pengawetan makanan dapat dilakukan dengan cara, 

yaitu pengasinan, pengalengan, pembotolan, penggunaan bahan pengawet, 

dan sterilisasi. 

c) Pembuatan bahan pakaian. 

Pakaian yang kita pakai saat ini bahan asalnya dapat dari hewan ataupun 

tumbuhan. Contohnya kain katun berasal dari bunga kapas dan kain sutera 

dari serat yang diambil dari kepompong ulat sutera. Kepompong ulat 

sutera dibuat dari air liur ulat. Air liur mengeras membentuk serat benang. 

Dengan menggunakan teknologi di pabrik serat kepompong ulat sutera 

dipintal menjadi benang. Benang kemudian ditenun menjadi kain sutera. 
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MEDIA 

 

 

 

POHON TANAH 

LIAT 

KEDELAI PADI MINYAK 

BUMI 

 

HUTAN 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

NAMA: 

Tim Penguji  : ........................................................ 

Tim Penanya  : ........................................................ 

Tim Penjawab : ........................................................ 
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Kartu Pertanyaan 

 Apakah hubungan sumber daya alam dengan teknologi? 

 a) Kayu dipotong-potong dan dihaluskan. 

b) Dibuat bubur kertas yang diberi nama pulp dan dicampur dengan perekat dan 

pemutih. 

c) Dengan menggunakan mesin diproses menjadi kertas. 

d) Hasilnya berupa berbagai jenis kertas. 

Cara diatas merupakan proses pembuatan.... 

  

Gambar diatas merupakan gambar.... 

 Apa yang dimaksud bioteknologi? 

 Meningkatkan nikai gizi makanan dan memudahkan manusia dalam 

mencerna makanan, merupakan manfaat.... 

 Dengan dilakukan pengasinan, pengalengan, pembotolan, dan sterilisasi, 

merupakan cara untuk.... 

 Kapas merupakan bahan baku untuk membuat.... 

 Ulat sutera merupakan bahan baku untuk membuat.... 

 Bulu domba merupakan bahan baku untuk membuat.... 
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Kartu Jawaban 

 Teknologi digunakan untuk menambah nilai jual dari sumber daya alam 

sekaligus memudahkan manusia untuk memanfaatkannya. 

 Proses pembuatan kertas dari bahan dasar kayu 

 Gambar proses pembuatan kertas 

 Pengolahan makanan dengan menggunakan bantuan jasad renik 

 Manfaat penggunaan jasad renik dalam proses bioteknologi 

 Cara mengawetkan makanan 

 Kain katun 

 Kain sutera 

 Kain wol 
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Kisi-Kisi Soal Evaluasi 

Satuan Pendidikan : SD N 03 Jatirejo 

Kelas/Semester : IV/II 

Mata Pelajaran : IPA  

Materi Pokok  : Hubungan sumber daya alam dengan teknologi 

Standar Kompetensi  : 11. Memahami hubungan antara sumber daya alam 

dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Bentuk 

Soal 
Ranah 

Nomor 

Soal 

11.2 Menjelaskan 

hubungan 

antara 

sumber daya 

alam dengan 

teknologi 

yang 

digunakan 

11.2.1 Menyebutkan 

jenis teknologi 

pengolah 

sumber daya 

alam 

Pilihan 

Ganda 

 

C1 1,2,3 

11.2.2 Menjelaskan 

proses 

pembuatan 

kertas dan kain 

Pilihan 

Ganda 
C2 4,5,6,7 

11.2.3 Mengemukakan 

hasil 

pengolahan 

sumber daya 

alam 

Pilihan 

Ganda 
C3 8,9,10 
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Soal Evaluasi 

Nama   : …………………………..  

No. Absen : ………  

A. Pilihlah jawaban dengan cara memberi tanda (X) pada huruf a,b,catau d 

yang tepat!  

1. Teknologi canggih adalah teknologi yang …. 

a. Menggunakan mesin-mesin besar 

b. Menggunakan mesin-mesin yang rumit 

c. Menggunakan mesin-mesin sederhana 

d. Menggunakan tenaga manusia 

2. Kebanyakan penggunaan teknologi sederhana berada di …. 

a. Industri alat berat 

b. Industri besar 

c. Industri pariwisata 

d. Industri rumah tangga 

3. Kelebihan teknologi canggih dibandingkan dengan teknologi 

sederhanaadalah…. 

a. Harga lebih mahal 

b. Menghasilkan lebih banyak barang 

c. Menggunakan banyak energi 

d. Lebih mudah rusak 

4. Pembuatan kertas merupakan salah satu contoh penggunaan teknologi …. 

a. Canggih 

b. Cepat 

c. Sederhana 

d. Tradisional 

5. Bubur kayu dalam pembuatan kertas disebut …. 

a. Pelp 

b. Pit 

c. Polp 

d. Pulp 
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6. Pembuatan kain sutera dibuat dengan cara …. 

a. Dijahit 

b. Dirakit 

c. Disulam 

d. Ditenun 

7. Makanan diawetkan supaya …. 

a. Mudah dimakan 

b. Mudah dibawa-bawa 

c. Terasa lebih enak 

d. Tahan lebih lama 

8. Contoh pengolahan makanan dengan menggunakan bioteknologi adalah …. 

a. Roti 

b. Susu 

c. Tempe 

d. Sirup 

9. Salah satu contoh pengawetan makanan menggunakan garam adalah …. 

a. Manisan 

b. Saos botol 

c. Ikan asin 

d. Ikan kaleng 

10. Semen merupakan bahan bangunan yang diolah dari …. 

a. Batu kuarsa 

b. Batu kapur 

c. Pasir 

d. Tanah basah 
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KUNCI JAWABAN 

 

1. B   6. D 

2. D   7. B 

3. B   8. C 

4. A   9. C 

5. D   10. B 

 

 

 

 

PENILAIAN 

BOBOT SOAL: 10 

JUMLAH SOAL (n) : 10 

 

NILAI : BOBOT x n =100 
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SILABUS PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN  

Nama Sekolah  : SDN 03 Jumapolo 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : IV/II 

Standar Kompetensi  : 11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

11.3 Menjelaskan 

dampak 

pengambilan 

bahan alam 

terhadap 

pelestarian 

lingkungan 

Dampak 

pengambilan 

bahan alam 

1. memahami 

penjelasan guru 

mengenai dampak 

pengambilan 

sumber daya alam 

terhadap kelestarian 

lingkungan 

2. mengemukakan 

pendapat mengenai 

gambar yang 

ditunjukkan guru 

3. siswa dibentuk 

11.3.1 Menyebutkan 

pengertian 

kerusakan 

alam 

11.3.2 Menjelaskan 

dampak 

pengambilan 

bahan alam 

1. prosedur 

penilaian. 

a. tes proses: ada 

(lembar 

panduan) 

b. tes akhir: ada 

(soal evaluasi) 

2. bentuk 

penilaian: 

pegamatan dan 

soal pilihan 

ganda 

2 x 35 

menit 

a. Muharam, 

Aris dan 

Rositaway, S. 

2008. Senang 

Belajar Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 4: untuk 

Kelas IV 

Sekolah 

Dasar/Madra

sah 

Ibtidaiyah. 
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menjadi 3 

kelompok yaitu tim 

penanya, penjawab, 

dan penguji. 

4. tim penanya dan 

penjawab mencari 

pasangan kartu 

yang dipegangnya 

kemudian 

didiskusikan 

dengan tim penguji 

5. penyampaian hasil 

diskusi dan 

simpulan 

Jakarta 

:Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional.  

b. Wahyono, 

Budi dan 

Nurachmanda

ni, Setya. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 4: kelas 

IV. Jakarta : 

Pusat 

Perbukuan 

DIKTI. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Kelas Eksperimen 

 

Satuan Pendidikan : SDN 03 Jumapolo 

Mata Pelajaran : IPA  

Kelas/Semester : IV/II 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. 

B. Kompetensi Dasar 

11.3 Menjelaskan dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian 

lingkungan 

C. Indikator  

11.3.1 Menyebutkan pengertian kerusakan alam 

11.3.2 Menjelaskan dampak pengambilan bahan alam 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru tentang kerusakan alam, siswa dapat 

menyebutkan pengertian kerusakan alam dengan benar 

2. Melalui pengamatan lingkungan sekitar, siswa dapat menjelaskan dampak 

pengambilan bahan alam dengan tepat. 

E. Materi Pokok 

Dampak Pengambilan Bahan Alam 

F. Model Pembelajaran 

Model Make A Match 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Pra kegiatan 

1) Guru mengucapkan salam  

2) Salah satu siswa memimpin doa  
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3) Presensi siswa  

4) Pengkondisian kelas dengan meminta siswa untuk duduk rapi dan 

menanyakan kesiapan belajar siswa  

5) Persiapan sumber belajar, media, dan bahan pembelajaran 

b.Kegiatan awal 

1) Guru memberikan apersepi berupa pertanyaan tentang materi 

yanglalu, hubungan antara sumber daya alam dengan teknologi yang 

digunakan untuk mengolahnya. 

2) Siswa diajak untuk menyanyikan lagu “Kulihat Ibu pertiwi” 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai indikator yang telah 

ditetapkan  

4) Guru menyampaikan pokok bahasan materi yang akan dibahas dan 

garis besar kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan.  

5) Guru memberikan motivasi pada siswa bahwa jika siswa melakukan 

kegiatan pembelajaran dengan baik akan memperoleh stiker mainan  

2. Kegiatan Inti (45 menit) 

a. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi dampak 

pengambilan sumber daya alam terhadap kelestarian alam. (elaborasi) 

b. Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai penjelasan yang telah 

diberikan untuk menguji pemahamn siswa. (elaborasi) 

c. Siswa ditunjukkan beberapa gambar untuk diamati. (elaborasi) 

d. Guru secara acak menunjuk siswa untuk mengemukakan pendapat 

mengenai gambar tesebut. (eksplorasi) 

e. Siswa yang lain diberikan kesempatan untuk menanggapi. (eksplorasi) 

f. Guru membentuk kelas menjadi 3 kelompok yaitu kelompok 

penjawab, penanya, dan penguji. 

g. Setelah siswa berkelompok dengan kelompoknya, guru membagikan 

kartu pertanyaan kepada kelompok penanya, kartu jawaban kepada 

kelompok penjawab, dan kertas hvs untuk kelompok penguji. 

h. Siswa diberikan waktu 2 menit untuk menemukan pasangan dari kartu 

yang dipegangnya setelah bertemu kemudian melanjutkan untuk 
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menemui kelompok penguji untuk mendiskusikan pasangan dari kartu 

tersebut. (eksplorasi) 

i. Setelah waktu diskusi selesai, secara acak kelompok yang terdiri dari 

satu anggota tim penanya, penjawab dan penguji menyampaikan hasil 

diskusi mereka didepan kelas. (eksplorasi) 

j. Bagi siswa yang belum menemukan pasangannya diberikan hukuman 

k. Guru bersama siswa menyimpulkan jawaban dari permsalahan yang 

telah didiskusikan oleh siswa. (konfirmasi)                       

l. Guru menanyakan kepada siswa terkait dengan materi yang belum 

dipahami. (konfirmasi) 

3. Kegiatan penutup 

a. Guru dan siswa membuat kesimpulan tentang materi yang telah 

dipelajari.  

b. Guru memberikan apresiasi berupa pemberian stiker terhadap siswa 

yang telah mengikuti pembelajaran dengan baik. 

c. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

d. Guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan.  

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media : gambar kerusakan lingkungan 

2. Sumber Belajar : 

a. Muharam, Aris dan Rositaway, S. 2008. Senang Belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam 4: untuk Kelas IV Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah. Jakarta :Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional.  

b. Wahyono, Budi dan Nurachmandani, Setya. 2008. Ilmu Pengetahuan 

Alam 4: untuk SD/MI kelas IV. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen 

Pendidikan Nasional.  
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Materi Ajar 

 

Dampak Pengambilan Bahan Alam 

Kerusakan alam merupakan berubahnya struktur, bentuk, 

komposisi,susunan suatu lingkungan hidup sehingga kualitas lingkungan hidup 

tersebutmenurun. Contoh penurunan kualitas lingkungan adalah: 

a. Penggenangan lahan produktif oleh air banjir, pasir dari letusan gunungberapi, 

pengerasan aspal, banyaknya bangunan sehingga habitat organismehilang. 

b. Penggunaan lahan terlalu sering tanpa pengolahan tanah yang baik 

sehinggaproduksi pertanian menurun oleh erosi dan zat hara tanah kosong. 

c. Penebangan pohon yang luas tanpa segera ditanami kembali sehinggabinatang 

liar kehilangan habitatnya. 

Dampak pengambilan bahan alam secara sembarang dapat 

mengakibatkankerusakan lingkungan. Beberapa contoh kerusakan lingkungan 

adalah sebagaiberikut. 

1. Pembukaan lahan untuk pertanian dan pemukiman kadang-kadang 

dilakukandengan cara membakar hutan. Kebakaran hutan dapat menyebabkan 

kabutasap yang mencemari udara. Asap dapat menyebar ke perkotaan 

bahkansampai ke negara tetangga. Kebakaran hutan menyebabkan hewan-

hewan dantumbuhan hutan mati atau lari ke daerah pemukiman. 

2. Penebangan hutan secara sembarangan menyebabkan hutan gundul. 

Akarpohon yang berfungsi untuk menahan air hujan tidak ada lagi, maka 

dapattimbul erosi dan banjir. Hutan gundul mengakibatkan hewan-hewan di 

hutankekurangan tempat hidupnya, hewan tidak dapat berkembang biak 

lagisehingga dapat menyebabkan kepunahan berbagai jenis hewan 

3. Pengambilan ikan dengan cara pukat harimau, bom, aliran listrik dan 

racunsangat merusak lingkungan laut. Dengan cara pukat harimau seluruh 

ikanterjaring sampai ke ikan yang masih kecil. Kalau ikan ini terjaring maka 

jenisikan ini akan habis. Bom, aliran listrik, dan racun selain akan 

memusnahkanikan juga akan memusnahkan hewan laut dan tumbuhan laut. 
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4. Sekarang ini diduga di laut kita banyak terumbu karang yang rusak. 

Terumbukarang merupakan tempat ikan kecil hidup atau tempat ikan bertelur. 

Jikaterumbu karang tidak ada, ikan kecil akan mudah dimakan ikan-ikan 

besar.Laut yang memiliki terumbu karang yang indah dan ikan laut yang 

bermacammacamsebenarnya merupakan tempat wisata yang menakjubkan 

seperti diBunaken. 

5. Pengambilan mineral atau hasil tambang secara terus menerus 

akanmenghabiskan seluruh bahan alam ini. Barang tambang termasuk SDA 

yangtidak dapat diperbarui sehingga penggunaannya harus secara bijaksana 

karenamanusia tidak dapat menciptakannya. Penggalian bahan tambang ini 

harushati-hati karena dampaknya bisa merusak lingkungan. Pengambilan pasir 

terus-menerus sering kali mengakibatkan longsor. 
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MEDIA 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

NAMA: 

Tim Penguji  : ........................................................ 

Tim Penanya  : ........................................................ 

Tim Penjawab : ........................................................ 
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Kartu Pertanyaan 

 berubahnya struktur, bentuk, komposisi,susunan suatu lingkungan hidup 

sehingga kualitas lingkungan hidup tersebut menurun, disebut.... 

 salah satu contoh penurunan kualitas lingkungan adalah.... 

 Penggunaan lahan terlalu sering tanpa pengolahan tanah yang baik 

sehinggaproduksi pertanian menurun oleh erosi dan zat hara tanah kosong, 

merupakan.... 

 Penggenangan lahan produktif oleh air banjir, pasir dari letusan 

gunungberapi, merupakan.... 

 Alasan dilakukan pembakaran hutan secara ilegal yaitu.... 

 Yang menjadi penyebab banjir dan tanah longsor yaitu.... 

 Mengapa penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau dilarang ? 

 Tempat ikan kecil hidup atau tempat ikan bertelur. Jika benda ini tidak ada 

maka ikan kecil akan mudah dimakan ikan-ikan besar. Benda apakah yang 

dimaksud ? 

 Pengambilan mineral atau hasil tambang secara terus menerus 

akanmenghabiskan seluruh bahan alam ini.mengapa demikian ? 

Kartu Jwaban 

 Kerusakan alam 

 Penebangan pohon yang luas tanpa segera ditanami kembali 

sehinggabinatang liar kehilangan habitatnya. 

 Contoh penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh manusia 

 Contoh penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh alamk 

 Membuka lahan untuk dijadikan pemukiman atau lahan pertanian 

 Penebangan hutan secara sembarangan menyebabkan hutan gundul, sehingga 

akarpohon yang berfungsi untuk menahan air hujan tidak ada lagi. 

 Dengan menggunakan cara ini maka seluruh ikanterjaring sampai ke ikan 

yang masih kecil. Sehingga ikan yang masih kecil ikut terjaring maka 

jenisikan ini akan habis. 

 Terumbu karang 

 Termasuk SDA yangtidak dapat diperbarui sehingga penggunaannya harus 

secara bijaksana karenamanusia tidak dapat menciptakannya 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Satuan Pendidikan : SD N 03 Jatirejo 

Kelas/Semester : IV/II 

Mata Pelajaran : IPA  

Materi Pokok  : Hubungan sumber daya alam dengan teknologi 

Standar Kompetensi  : 11. Memahami hubungan antara sumber daya alam 

dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

Kompetensi Dasar Indikator 
Bentuk 

Soal 
Ranah 

Nomor 

Soal 

11.3 Menjelaskan 

dampak 

pengambilan 

bahan alam 

terhadap 

pelestarian 

lingkungan 

11.3.1 Menyebutkan 

pengertian 

kerusakan 

alam 

Pilihan 

Ganda 
C1 1,2,3, 8 

11.3.2 Menjelaskan 

dampak 

pengambilan 

bahan alam 

 

Pilihan 

Ganda 
C2 4,5,6,7, 9,10 
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Soal Evaluasi 

Nama   : …………………………..  

No. Absen : ………  

A. Pilihlah jawaban dengan cara memberi tanda (X) pada huruf a,b,catau d 

yang tepat!  

1. Berubahnya struktrur sususan suatu lingkungan hidup sehingga kualitas 

lingkungan hidup menurun disebut …. 

a. Daur ulang    c. Kerusakan semesta 

b. Kerusakan alam   d. Penurunan sumber daya alam 

2. Pengerasan aspal, banyaknya bangunan, serta banjir menyebabkan …. 

a. Kepunahan hewan   c. Pencemaran lingkungan 

b. Penggenangan lahan produktif d. Tanah longsor 

3. Penebangan hutan liar menyebabkan binatang di bawah ini 

kehilanganhabitatnya, kecuali …. 

a. Anoa     c. Jerapah 

b. Harimau    d. Anjing 

4. Penggunaan pukat harimau untuk menangkap ikan sangat dilarang karena …. 

a. Mematikan ikan secara langsung 

b. Merusak terumbu karang 

c. Ikan yang masih kecil ikut terjaring 

d. Nelayan tidak kebagian ikan 

5. Dampak buruk dari pembakaran hutan adalah …. 

a. Hutan tumbuh lebih lebat  c. Udara menjadi lebih segar 

b. Terjadinya kabut asap   d. Udara menjadi panas 

6. Tanah longsor terjadi karena …. 

a. Pengerasan aspal   c. Pembukaan lahan pertanian baru 

b. Pembakaran hutan   d.Pengerukan pasir secara berlebihan 

7. Terumbu karang berguna sebagai …. 

a. Bahan baku pembuatan hiasan c. Tempat hidup ikan besar 

b. Bahan dasar pembuatan agar-agar d. Tempat tinggal ikan kecil 
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8. Pengeksploran batu bara, minyak bumi, dan bahan tamang yang lainnya secara 

besar-besaran dan terus menerus akan mengakibatkan…. 

a. Rusaknya bahan-bahan tersebut  

b. Habisnya bahan-bahan tersebut 

c. bahan-bahan tersebut akan semakin banyak 

d. semuanya benar 

9. kabut asap yang akhir-akhir ini terjadi diakibatkan oleh kebakaran hutan yang 

disengaja yang bertujuan untuk…. 

a. Mengisi waktu luang 

b. Merubah suasana 

c. Memudahkan untuk beburu hewan liar 

d. Membuka lahan untuk pertanian 

10. Terdapat seekor harimau yang masuk ke pemukiman warga dan menyerang 

warga, hal diatas disebabkan oleh kecuali…. 

a. Tempat tinggalnya telah dirusak oleh manusia 

b. Kurangnya makanan harimau karena sering diburu oleh manusia 

c. Dekatnya pemukiman warga dengan hutan 

d. Perburuan yang dilakukan oleh manusia 
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Kunci Jawaban 

 

1. B  6. D 

2. B  7. D 

3. D  8. B 

4. C  9. D 

5. B  10.C 

 

 

 

 

PENILAIAN 

BOBOT SOAL: 10 

JUMLAH SOAL (n) : 10 

 

NILAI : BOBOT x n =100 
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SILABUS PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN  

Nama Sekolah  : SDN 03 Jumapolo 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : IV/II 

Standar Kompetensi  : 11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

11.3 Menjelaskan 

dampak 

pengambilan 

bahan alam 

terhadap 

pelestarian 

lingkungan 

Upaya 

pelestarian 

lingkungan 

alam dan 

cara 

membiasakan 

diri 

1. memahami 

penjelasan guru 

mengenai upaya 

pelestarian 

lingkungan yang 

telah rusak. 

2. mengemukakan 

pendapat 

mengenai upaya 

pelestarian 

maupun cara 

menanggulangin

11.3.3 Menentukan 

langkah 

pelestarian 

alam. 

11.3.4 Membiasakan 

diri untuk 

menggunakan 

sumber daya 

alam secara 

bijaksana. 

 

1. prosedur 

penilaian. 

a. tes proses: ada 

(lembar 

panduan) 

b. tes akhir: ada 

(soal evaluasi) 

2. bentuk 

penilaian: 

pegamatan 

dan soal 

pilihan ganda 

2 x 35 

menit 

a. Muharam, 

Aris dan 

Rositaway, S. 

2008. Senang 

Belajar Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 4: untuk 

Kelas IV 

Sekolah 

Dasar/Madra

sah 

Ibtidaiyah. 
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ya dari gambar 

yang ditunjukkan 

guru 

3. siswa dibentuk 

menjadi 3 

kelompok yaitu tim 

penanya, penjawab, 

dan penguji. 

4. tim penanya dan 

penjawab mencari 

pasangan kartu 

yang dipegangnya 

kemudian 

didiskusikan dengan 

tim penguji 

5. penyampaian hasil 

diskusi dan 

simpulan 

Jakarta 

:Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional.  

b. Wahyono, 

Budi dan 

Nurachmanda

ni, Setya. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 4: kelas 

IV. Jakarta : 

Pusat 

Perbukuan 

DIKTI. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Kelas Eksperimen 

 

Satuan Pendidikan : SDN 03 Jumapolo 

Mata Pelajaran : IPA  

Kelas/Semester : IV/II 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. 

B. Kompetensi Dasar 

11.3 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan teknologi yang 

digunakan 

C. Indikator 

11.3.3 Menentukan langkah pelestarian alam. 

11.3.4 Membiasakan diri untuk menggunakan sumber daya alam secara 

bijaksana. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Diberikan permasalahan mengenai pelestarian alam siswa dapat 

menentukan langkah pelestarian alam dengan benar. 

2. Melalui pengamatan lingkungan sekitar siswa dapat membiasakan diri 

untuk menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana. 

E. Materi Pokok 

Upaya pelestarian lingkungan alam 

F. Model Pembelajaran 

Model Make A Match 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Pra kegiatan 

1) Guru mengucapkan salam  
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2) Salah satu siswa memimpin doa  

3) Presensi siswa  

4) Pengkondisian kelas dengan meminta siswa untuk duduk rapi dan 

menanyakan kesiapan belajar siswa  

5) Persiapan sumber belajar, media, dan bahan pembelajaran 

b. Kegiatan awal 

1) Guru memberikan apersepi berupa pertanyaan tentang materi 

yanglalu, dampak pengambilan sumber daya alam.. 

2) Siswa diajak untuk menyanyikan lagu “Syukur” 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai indikator yang telah 

ditetapkan  

4) Guru menyampaikan pokok bahasan materi yang akan dibahas dan 

garis besar kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan.  

5) Guru memberikan motivasi pada siswa bahwa jika siswa melakukan 

kegiatan pembelajaran dengan baik akan memperoleh stiker mainan  

2. Kegiatan Inti (45 menit) 

a. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi dampak 

pengambilan sumber daya alam terhadap kelestarian alam. (elaborasi) 

b. Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai penjelasan yang telah 

diberikan untuk menguji pemahamn siswa. (elaborasi) 

c. Siswa ditunjukkan beberapa gambar mengenai kerusakan alam, siswa 

diminta untuk menentukan upaya pelestarian maupun cara 

menanggulangi. (eksplorasi) 

d. Guru memilih siswa secara acak untuk mengemukakan pendapatnya 

masing-masing. (eksplorasi) 

e. Siswa yang lain diberikan kesempatan untuk menanggapi. (eksplorasi) 

f. Guru membentuk kelas menjadi 3 kelompok yaitu kelompok 

penjawab, penanya, dan penguji. 

g. Setelah siswa berkelompok dengan kelompoknya, guru membagikan 

kartu pertanyaan kepada kelompok penanya, kartu jawaban kepada 

kelompok penjawab, dan kertas hvs untuk kelompok penguji. 
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h. Siswa diberikan waktu 2 menit untuk menemukan pasangan dari kartu 

yang dipegangnya setelah bertemu kemudian melanjutkan untuk 

menemui kelompok penguji untuk mendiskusikan pasangan dari kartu 

tersebut. (eksplorasi) 

i. Setelah waktu diskusi selesai, secara acak kelompok yang terdiri dari 

satu anggota tim penanya, penjawab dan penguji menyampaikan hasil 

diskusi mereka didepan kelas. (eksplorasi) 

j. Bagi siswa yang belum menemukan pasangannya diberikan hukuman 

k. Guru bersama siswa menyimpulkan jawaban dari permsalahan yang 

telah didiskusikan oleh siswa. (konfirmasi)                       

l. Guru menanyakan kepada siswa terkait dengan materi yang belum 

dipahami. (konfirmasi) 

3. Kegiatan penutup 

a. Guru dan siswa membuat kesimpulan tentang materi yang telah 

dipelajari.  

b. Guru memberikan apresiasi berupa pemberian stiker terhadap siswa 

yang telah mengikuti pembelajaran dengan baik. 

c. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

d. Guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan.  

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media : gambar kerusakan lingkungan 

2. Sumber Belajar : 

a. Muharam, Aris dan Rositaway, S. 2008. Senang Belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam 4: untuk Kelas IV Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah. Jakarta :Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional.  

b. Wahyono, Budi dan Nurachmandani, Setya. 2008. Ilmu Pengetahuan 

Alam 4: untuk SD/MI kelas IV. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen 

Pendidikan Nasional.  
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Materi Ajar 

 

Upaya untuk Menjaga Lingkungan 

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan 

antara lain dengan cara : 

1. Tebang pilih yaitu cara penebangan hutan dengan tujuan agar produksi kayu- 

kayuyang dapat dijual tidak terus menurun dan menyelamatkan tanah dan 

air.Pohon yang ditebang yang diameter batangnya 50 cm atau lebih. 

2. Penanaman bibit baru untuk setiap pohon yang ditebang. 

3. Penangkapan musiman untuk ikan untuk menghindari kepunahan dengan 

carawaktu penangkapan yang diatur agar hewan mempunyai kesempatan 

untukberkembang biak dulu. 

4.  Keanekaragaman bahan pangan untuk mengurangi gangguan yang bisa 

merusak persediaan semua jenis pangan misalnya bahan pangan pokok 

tidakhanya padi tapi jagung, ketela, kentang, dan sebagainya. 

Pelestarian SDA hayati dapat dilakukan dengan cara: 

1. Pelestarian di habitat aslinya (pelestarian in situ). Contohnya bunga bangkai 

diBengkulu, dan badak jawa di Ujung Kulon. 

2. Pelestarian di luar habitat aslinya (pelestarian ex situ). Contoh: kebun 

binatangdan kebun anggrek. 

Upaya-upaya diatas dapat dilakukan denan maksimal apabila dimulai dari diri 

sendiri, berikut cara Membiasakan diri untuk menggunakan sumber daya alam 

secara bijaksana, yaitu: 

a. Pendisiplinan Diri 

Pendisiplinan diri maksudnya setiap individu memiliki andil akan kelestarian 

lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, tiap-tiap individu itu berhak dan 

berkewajiban untuk menjaga lingkungan di sekitarnya, seperti tidak 

membuang sampah sembarangan. 

b. Kesadaran akan Lingkungan Sekitar 

Menumbuhkan kesadaran akan kelestarian lingkungan adalah tindakan bijak 

yang dapat dan harus ada di dalam diri setiap orang. Salah satu upaya yang 
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dapat ditempuh adalah dengan memberikan pengarahan dan pembelajaran 

akan pentingnya kelestarian hidup sejak dini lewat lingkungan sekolah, 

alangkah lebih baik jika pihak rumah pun ikut membantu. Sehingga 

pengajaranpun tersampaiakn secara maksimal. 

c. Kepedulian terhadap Lingkungan Hidup 

 Peduli terhadap lingkungan hidup berarti peduli akan kelestariannya serta 

keseimbangannya. Banyak hal yang dapat dilakukakan sebagai wujud 

kepedulian kita terhadap lingkungan hidup, yaitu di antaranya dengan 

mengrurangi eksploitasi lingkungan tersebut, seperti tidak menebang hutan 

secara sembarangan, mengalihfungsikan tatanan lingkungan yang memiliki 

manfaat bagi keseimbangan alam.  

d. Beraksi Melestarikan Lingkungan 

Beraksi Melestarikan Lingkungan berarti setiap orang harus melakukan upya-

upaya dalam melestarikan lingkungan, hal ini dapat dmulai dari sekitar kita 

yaitu lingkungan rumah terlebih dahulu 
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MEDIA 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

NAMA:  

Tim Penguji  : ........................................................ 

Tim Penanya  : ........................................................ 

Tim Penjawab  : ........................................................ 
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Kartu Pertanyaan: 

 Cara penebangan hutan dengan tujuan agar produksi kayu- kayuyang dapat 

dijual tidak terus menurun dikarenakan penebangan yang sembarangan 

merupakan upaya menjaga lingkungan yang disebut.... 

 Manfaat penangkapan ikan secara musiman yaitu.... 

 Salah satu upaya dalam menjaga lingkungan yaitu.... 

 Pelestarian in situ merupakan.... 

 Pelestarian ex situ adalah.... 

 Upaya pendisiplinan diri merupakan.... 

 Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan memberikan 

pengarahan dan pembelajaran akan pentingnya kelestarian hidup sejak dini 

lewat lingkungan sekolah. Merupakan salah satu upaya dalam.... 

 Salah satu wujud dari kepesulian kita terhadap lingkungan yaitu dengan.... 

 Dengan melakukan reboisasi hutan maupun terumbu karang merupakan salah 

satu contoh sikap.... 

Kartu Jawaban 

 Tebang pilih 

 menghindari kepunahan dengan carawaktu penangkapan yang diatur agar 

hewan mempunyai kesempatan untukberkembang biak dulu. 

 Penanaman bibit baru untuk setiap pohon yang ditebang. 

 Pelestarian di habitat aslinya. Contohnya bunga bangkai diBengkulu, dan 

badak jawa di Ujung Kulon. 

 Pelestarian di luar habitat aslinya. Contoh: kebun binatangdan kebun anggrek. 

 Kesadaran individu dalam memiliki andil akan kelestarian lingkungan di 

sekitarnya. Oleh karena itu, tiap-tiap individu itu berhak dan berkewajiban 

untuk menjaga lingkungan di sekitarnya 

 Menumbuhkan kesadaran akan lingkungan sekitar 

 Tidak menebang hutan secara sembarangan, tidak membuang sampah di 

sungai 

 Beraksi melestarikan lingkungan 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Satuan Pendidikan : SD N 03 Jatirejo 

Kelas/Semester : IV/II 

Mata Pelajaran : IPA  

Materi Pokok  : Hubungan sumber daya alam dengan teknologi 

Standar Kompetensi  : 11. Memahami hubungan antara sumber daya alam 

dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

Kompetensi Dasar Indikator 
Bentuk 

Soal 
Ranah Nomor Soal 

11.3 Menjelaskan dampak 

pengambilan bahan 

alam terhadap 

pelestarian 

lingkungan 

11.3.3 Menentukan 

langkah 

pelestarian 

alam. 

Pilihan 

Ganda 
C3 1,2,3, 4,5 

11.3.4 Membiasakan 

diri untuk 

menggunakan 

sumber daya 

alam secara 

bijaksana. 

Pilihan 

Ganda 
C3 6,7, 9,8,9,10 
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Soal Evaluasi 

Nama   : …………………………..  

No. Absen : ………  

A. Pilihlah jawaban dengan cara memberi tanda (X) pada huruf a,b,catau d 

yang tepat!  

1. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hutan gundul adalah …. 

a. Reboisasi 

b. Terasiring 

c. Sengkedan 

d. Irigasi 

2. Pelestariann ex situ adalah …. 

a. Pelesatarian dihabitat aslinya 

b. Pelesatrian diluar habitat aslinya 

c. Pelesatrian di wilayah terlindung 

d. Pelesatarian di luar hutan lindung 

3. Bentuk usaha pelesatarian SDA hayati meliputi ….. 

a. Kebun raya, taman wisata, dan taman nasional 

b. Kebun besar, taman bermain, dan taman nasional 

c. Kebun raya, taman bunga, dan taman nasional 

d. Kebun raya, taman wisata, dan taman internasional 

4. Salah satu cara untuk menjaga lingkungan laut yaitu…. 

a. Menangkap ikan dengan jaring 

b. Melakukan reboisasi terumbu karang 

c. Penangkapan musiman untuk ikan 

d. Menjaga ikan agar tidak punah. 

5. Menngkap ikan dengan menggunakan pukat harimau tidak diperbolehkan 

karena dapat merusak terumbu karang. Dibawah ini cara untuk memperbaiki 

terumbu karang yang telah rusak yaitu…. 

a. Menangkap ikan dengan jaring 

b. Melakukan reboisasi terumbu karang 

c. Penangkapan musiman untuk ikan 
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d. Menjaga ikan agar tidak punah. 

6. Hal yang akan terjadi apabila menebang pohon sembarangan, kecuali…. 

a. Banjir 

b. Tanah longsor 

c. Hutan gundul 

d. Kebakaran hutan 

7. Yang termasuk jenis pelestarian in situ adalah…. 

a. Pelestarian badak di ujung kulon 

b. Kebun raya di bogor 

c. Penangkaran hewan 

d. Kebun botani 

8. Dibawah ini merupakan sikap yang harus dimiliki dalam melakukan upaya 

pelestarian lingkungan, kecuali…. 

a. Kepedulian terhadap lingkungan hidup 

b. Kesadaran akan lingkungan sekitar 

c. Saling tolong menolong 

d. Beraksi melestarikan lingkungan 

9. 1. Menanam pohon 

2. Membuang sampah di tempat sampah 

3. Reboisasi terumbu karang 

Berdasarkan pernyataan diatas yang merupakan sikap peduli terhadap 

lingkungan hidup yaitu…. 

a. 1 dan 2 

b. 1,2, dan 3 

c. 1,3 

d. Semua benar 

10. Salah satu alasan mengapa setiap orang harus memiliki sikap peduli terhadap 

lingkungan hidup adalah…. 

a. Untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya lingkungan 

b. Agar senantiasa menjaga lingkungan 

c. Menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan 

d. Semuanya benar. 
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Kunci Jawaban 

 

1. A  6. D 

2. B  7. A 

3. C  8. C 

4. A  9. D 

5. B  10.D 

 

 

 

 

PENILAIAN 

BOBOT SOAL: 10 

JUMLAH SOAL (n) : 10 

 

NILAI : BOBOT x n =100 
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LAMPIRAN 20. CATATAN LAPANGAN 

 

CATATAN LAPANGAN 

PENGARUH MODEL MAKE A MATCH TERHADAP AKTIVITAS DAN 

HASIL BELAJAR IPA KELAS IV SDN DI GUGUS III KECAMATAN 

JUMAPOLO 

 

KELAS KONTROL 

Nama SD  : SDN 01 Jatirejo 

Kelas/Semester : IV/Genap (II) 

Materi   : Sumber Daya Alam 

Hari/Tanggal  : Selasa, 10 Mei 2016 

Pertemuan  : I 

Petunjuk : Catatlah aktivitas siswa secara garis besar tentang segala 

hal yang terjadi ketika pembelajaran berlangsung. 

Catatan: 

 Pada pertemuan pertama,siswa sudah datang 5 menit sebelum pelajaran 

dimulai dan duduk ditempatnya masing-masing. Untuk menarik minat siswa 

dalam mengikuti pembelajaran guru mengajak siswa menyanyikan lagu 

“Menanam Jagung”. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan apersepsi, tetapi 

saat dilakukan apersepsi hanya sekitar 25% siswa yang menanggapi, sedangkan 

siswa yang lainnya masih tertarik dengan lagu yang baru saja dinyanyikan. Ketika 

guru menjelaskan materi, banyak siswa yang berbicara sendiri dengan temannya 

dan siswa memperhatikan guru hanya saat diawal pembelajaran saja. 

 Pada kelas kontrol terdapat pembentukan kelompok, namun siswa masih 

susah dikondisikan untuk berkelompok secara heterogen dan cenderung ingin 

berkelompok dengan teman akrabnya sehingga kelas menjadi ramai. 

 Saat kegiatan penutup, siswa bersama guru menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari hari ini, kemudian siswa mengerjakan soal evaluasi yang langsung 

dikoreksi setelah siswa selesai mengerjakan soal evaluasi. 
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CATATAN LAPANGAN 

PENGARUH MODEL MAKE A MATCH TERHADAP AKTIVITAS DAN 

HASIL BELAJAR IPA KELAS IV SDN DI GUGUS III KECAMATAN 

JUMAPOLO 

 

KELAS KONTROL 

Nama SD  : SDN 01 Jatirejo 

Kelas/Semester : IV/Genap (II) 

Materi   : Sumber Daya Alam 

Hari/Tanggal  : Kamis, 12 Mei 2016 

Pertemuan  : II 

Petunjuk : Catatlah aktivitas siswa secara garis besar tentang segala 

hal yang terjadi ketika pembelajaran berlangsung. 

Catatan: 

 Pada pertemuan kedua ini siswa sudah mampu menanggapi apersepsi yang 

guru berikan. Namun tanggapan yang diberikan belum sesuai dengan materi. 

Masih banyak siswa yang berbicara dengan temannya, namun pada pertemuan 

kedua ini guru mensiasatinya dengan menegur atau memberikan pertanyyan 

sehingga mau tidak mau siswa kembali mendengarkan penjelasan dari guru. 

 Ketika pembentukan kelompok, pada pertemuan kedua ini siswa sudah 

mau dibentuk kedalam kelompok yang heterogen. Walupun saat diskusi kelompok 

hanya satu dua orang saja yang mengerjakan sedangkan yang lainnya bermain 

sendiri. Saat memaparkan hasil diskusi didepan kelas hanya siswa yang aktif 

ketika pembelajaran yang mau maju kedepan, sedangkan yang pasif cenderung 

memilih tidak mau maju kedepan. 

 Dalam menyimpulkan materi yang telah dipelajari hari ini, siswa masih 

perlu dibimbing oleh guru. Belum ada yang mampu menyimpulkan pembelajaran 

dengan kalimatnya sendiri. 
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LAMPIRAN 20. CATATAN LAPANGAN 

PENGARUH MODEL MAKE A MATCH TERHADAP AKTIVITAS DAN 

HASIL BELAJAR IPA KELAS IV SDN DI GUGUS III KECAMATAN 

JUMAPOLO 

 

KELAS KONTROL 

Nama SD  : SDN 01 Jatirejo 

Kelas/Semester : IV/Genap (II) 

Materi   : Sumber Daya Alam 

Hari/Tanggal  : Kamis, 19 Mei 2016 

Pertemuan  : III 

Petunjuk : Catatlah aktivitas siswa secara garis besar tentang segala 

hal yang terjadi ketika pembelajaran berlangsung. 

Catatan: 

 Pada pertemuan ketiga ini masih ada saja siswa tidak memperhatikan guru 

saat guru menjelaskan materi, padahal guru sudah memberikan punishmendberupa 

teguran atau bahkan dikeluarkan dari kelas. Kegiatan diskusi uga masih sama 

dengan pertemuan kedua yaitu dalam satu kelompok hanya satu yang 

mengerjakan sedangkan anggota yang lain sibuk sendiri. 

 Karena sekitar 50% siswa mendengarkan ketika guru menjelaskan materi 

maka saat mengerjakan evaluasi banyak siswa yang nilainya diatas KKM. Saat 

menyimpulkan materipun sudah ada siswa yang dapat menyimpulkan materi tanpa 

dibimbing oleh guru. 

 Pada pertemuan I dan II ketika guru memberikan penghargaan untuk siswa 

yang aktif saat pembelajaran, siswa masih malu-malu. Namun pada pertemuan ini 

siswa sudah dapat mengekspresikan kegembiraannya dengan bersorak sorai dan 

mengucapkan terimakasih, juga dapat memotivasi siswa yang lain untuk ikut aktif 

saat pembelajaran. 
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CATATAN LAPANGAN 

PENGARUH MODEL MAKE A MATCH TERHADAP AKTIVITAS DAN 

HASIL BELAJAR IPA KELAS IV SDN DI GUGUS III KECAMATAN 

JUMAPOLO 

 

KELAS EKSPERIMEN 

Nama SD  : SDN 03 Jumapolo 

Kelas/Semester : IV/Genap (II) 

Materi   : Sumber Daya Alam 

Hari/Tanggal  : Selasa, 10 Mei 2016 

Pertemuan  : I 

Petunjuk : Catatlah aktivitas siswa secara garis besar tentang segala 

hal yang terjadi ketika pembelajaran berlangsung. 

Catatan: 

 Pada pertemuan pertama siswa datang 5 menit sebelum pembelajaran 

dimulai dan duduk ditempatnya masing-masing. Saat apersepsi siswa antusias 

untuk menanggapi apersepsi dari guru, walaupun siswa menanggapinya dengan 

bahasanya masing-masing dan saling berebutan.sama halnya di kelas kontrol, 

dikelas eksperimen ketika guru menjelaskan materi banyak siswa yang berbicara 

sendiri. 

 Ketika guru mulai mengaplikasikan model make a matchkelas menjadi 

gaduh karena siswa kebingungan dan tidak mendengarkan penjelasan dari guru. 

Namun ketika permainan mencari kartu pasangan dimulai siswa sangat antusias 

melakukannya. 

 Saat apersepsi siswa sudah mampu menyimpulkan materi pembelajaran 

hari ini. Saat diberi kesempatan untuk bertanya tidak ada siswa yang bertanya 

karena mereka sudah paham, hal tersebut terbukti dengan nilai evaluasi yang 50% 

nilai siswa diatas KKM. 

  



288 
 

 
 

CATATAN LAPANGAN 

PENGARUH MODEL MAKE A MATCH TERHADAP AKTIVITAS DAN 

HASIL BELAJAR IPA KELAS IV SDN DI GUGUS III KECAMATAN 

JUMAPOLO 

 

KELAS EKSPERIMEN 

Nama SD  : SDN 03 Jumapolo 

Kelas/Semester : IV/Genap (II) 

Materi   : Sumber Daya Alam 

Hari/Tanggal  : Kamis, 12 Mei 2016 

Pertemuan  : II 

Petunjuk : Catatlah aktivitas siswa secara garis besar tentang segala 

hal yang terjadi ketika pembelajaran berlangsung. 

Catatan: 

 Pada pertemuan kedua siswa sudah tidak saabr untuk langsung ke 

permainan mencari kartu pasagan. Hal tersebut terbukti dengan ketika guru masuk 

ke kelas beberapa siswa menanyakan apakah hari ini pembelajarannya seperti 

kemarin. Walaupun demikian siswa memperhatikan penjelasan materi dari guru. 

 Dalam kegiatan mencari pasangan kartu, kelas menjadi gaduh karena 

siswa berebut saling adu cepat dalam mencari kartu pasangan yang dipegangnya. 

Namun disini siswa hanya terpacu untuk menemukan pasangan dari kartu yang 

dipegangnya, hal tersebut terbukti ketika pasangan kelompok diminta untuk 

menjelaskan mereka hanya mengatakan benar tanpa adanya penjelasan. 
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CATATAN LAPANGAN 

PENGARUH MODEL MAKE A MATCH TERHADAP AKTIVITAS DAN 

HASIL BELAJAR IPA KELAS IV SDN DI GUGUS III KECAMATAN 

JUMAPOLO 

 

KELAS EKSPERIMEN 

Nama SD  : SDN 03 Jumapolo 

Kelas/Semester : IV/Genap (II) 

Materi   : Sumber Daya Alam 

Hari/Tanggal  : Selasa, 19 Mei 2016 

Pertemuan  : III 

Petunjuk : Catatlah aktivitas siswa secara garis besar tentang segala 

hal yang terjadi ketika pembelajaran berlangsung. 

Catatan: 

Pertemuanketiga, siswa datang tepat waktu sebelum pembelajaran dimulai 

dan duduk di tempatnya masing-masing. Ketika apersepsi, siswa menanggapi 

dengan baik dan sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Lebih dari 50% siswa 

mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Siswa sudah berani untuk bertanya 

dan menjawab pertanyaan dari guru. 

Pembentukan kelompok masih seperti pertemuan sebelumnya hanya saja 

pembagian untuk timnya di gilir. Contoh yang kemarin menjadi tim penanya hari 

ini menjadi tim penjawab, begitu seterusnya. Keantusiasan siswa tidak berkurang 

alaupun model ini sudah dilakukan berulang-ulang. 

Siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran hari ini. Guru 

memberikan reward untuk siswa yang aktif selama pembelajaran, dilanjutkan 

dengan mengerjakan soal evaluasi. 
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LAMPIRAN 21.SURAT IJIN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 22. SURAT KETERANGAN UJI COBA 

INSTRUMEN 

 

 

  



293 
 

 
 

LAMPIRAN 23. SURAT KETERANGAN PENELITIAN DI SDN 

01 JATIREJO (KELAS KONTROL) 
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LAMPIRAN 24. SURAT KETERANGAN PENELITIAN DI SDN 

03 JUMAPOLO (KELAS EKSPERIMEN) 
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LAMPIRAN 25. DOKUMENTASI PENELITIAN 

   

Kelas uji coba mengerjakan soal uji coba 

 

Kelas kontrol mengerjakan pretest          kelas eksperimen mengerjakan pretest 

 

Guru menjelaskan materi  siswa duduk sesuai dengan kelompoknya 
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Menganalisis kartu yg didapat          mencari pasangan dari kartu yg didapat 

  

Berdiskusi dengan kelompoknya  mempresentasikan hasil diskusi 

  

Guru memberikan reward  persiapan mengerjakan posttestdi 

kelas eksperimen 
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Guru kelas kontrol menjelaskan materi siswa memperhatikan penjelasan guru 

   

Kegiaatn di kelas kontrol  posttest kelas kontrol 

 


