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ABSTRAK 

Rahmayanti, Arista. 2016. Keefektifan Media Video Terhadap Minat dan Hasil 

Belajar IPA Kelas V SD Negeri Kepandean 03 Kecamatan Dukuhturu 

Kabupaten Tegal Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, Mur Fatimah S.Pd., 

M.Pd. Pembimbing II, Moh. Fathurrahman, S.Pd., M.Sn. 

 

Kata Kunci: minat dan hasil belajar, pembelajaran IPA, dan media video. 

 

IPA merupakan usaha manusia memahami alam semesta melalui 

pengamatan yang tepat pada sasaran, serta menggunakan prosedur, dan dijelaskan 

dengan penalaran sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. Untuk menumbuhkan 

minat pada pembelajaran IPA, diperlukan strategi pembelajaran sehingga siswa 

menjadi tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Salah satu strategi pembelajaran 

yang dapat menumbuhkan minat siswa yaitu penggunaan media video. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan penggunaan media video 

terhadap minat dan hasil belajar dalam pembelajaran IPA SD Negeri Kepandean 

03.  

Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Quasi 

Experimental dengan bentuk Nonequivalent Control Group. Populasi dalam 

penelitian ini yaitu siswa kelas V SD Negeri Kepandean 03 Tegal tahun ajaran 

2016/2017 yang berjumlah 56 siswa yang terdiri dari 26 di kelas eksperimen dan 

30 di kelas kontrol Analisis statistik yang digunakan yaitu korelasi product 

moment untuk uji validitas dan Cronbach‟s Alpha untuk uji reliabilitas instrumen. 

Metode Lilliefors untuk menguji normalitas data, Levene‟s test untuk uji 

homogenitas, dan independent samples t test untuk uji hipotesis. Semua 

penghitungan tersebut diolah dengan menggunakan program SPSS versi 21. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis data minat belajar siswa menggunakan 

independent samples t test, data minat belajar siswa menunjukkan bahwa  thitung 

>ttabel (5.480 > 2.005)  dengan signifikansi = 0,00. Sedangkan data hasil belajar 

siswa menunjukkan bahwa thitung >ttabel (4.107 > 2.005) dan signifikasi 0.00 < 0,05. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan minat dan hasil 

belajar siswa antara yang menggunakan media video dan yang menggunakan 

media gambar. Berdasarkan hasil pengujian keefektifan dengan menggunakan one 

sample t test, diperoleh data minat belajar siswa menunjukkan bahwa  thitung >ttabel 

(7.931 > 2.060)  dengan signifikansi = 0,00. Sedangkan data hasil belajar siswa 

menunjukkan bahwa thitung >ttabel (5.603 > 2.005) dan signifikasi 0.00. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa media video efektif meningkatkan minat dan 

hasil belajar siswa. 
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 BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat 

penelitian. Uraian selengkapnya yakni sebagai berikut: 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan adalah rendahnya 

kualitas pendidikan baik di lihat dari proses pendidikan yang sedang berjalan 

maupun produk hasil pendidikan itu sendiri. Seiring dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sebagai dampak globalisasi yang tumbuh begitu cepat 

maka perlu adanya pembaharuan sistem pendidikan yang akan berdampak positif 

bagi peserta didik. Oleh karena itu, guru dituntut mengikuti perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi. Munib dkk (2012: 31) mengatakan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis, yang dilakukan oleh orang-orang 

yang diserahi tanggung jawab untuk memkeefektifani peserta didik agar 

mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan. Pendidikan 

merupakan bantuan yang di berikan dengan sengaja kepada peserta didik dalam 

pertumbuhan jasmani maupun rohani nya untuk mencapai tingkat dewasa. 

Pendidikan merupakan proses yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik 

atas pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohaninya secara optimal. 



2 

 

 

 

Pendidikan dapat dibentuk dan dilahirkan sebagai seorang manusia yang utuh dan 

sebenarnya. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Pendidikan Nasional Bab 1 Ayat 1 pengertian pendidikan yaitu sebagai 

berikut: 

pendidikan adalah 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. 

 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa arus 

globalisasi bagi dunia pendidikan. Menurut Fidel Castro Ruz dalam Uno dan 

Lamatenggo (2010: 5), globalisasi adalah suatu realitas obyektif yang lebih 

memperjelas fakta. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi mempercepat 

akselerasi global ini. Globalisasi menciptakan tantangan dan permasalahan baru 

yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk 

kepentingan kehidupan. Perkembangan teknologi informasi komunikasi (TIK) 

telah memberikan keefektifan terhadap dunia pendidikan khususnya dalam proses 

pembelajaran. Berkembangnya pengunaan TIK ada lima pergeseran dalam proses 

pembelajaran yaitu: (1) dari pelatihan ke penampilan, (2) dari ruang kelas ke 

dimana dan kapan saja, (3) dari kertas ke “online” atau saluran, (4) fasilitas fisik 

ke fasilitas jaringan kerja, (5) dari waktu siklus ke waktu nyata (real time).  

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung  

dalam suatu sistem, maka media pembelajaran menempati posisi cukup penting 
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sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa media, komunikasi 

tidak akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak 

akan bisa berlangsung secara optimal. Gagne‟ dan Briggs (1975) dalam Aryad 

(2009 :4), media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk 

menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari antara lain buku, tape 

recorder, kaset, video, kamera, video recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, 

gambar, grafik, televise, dan komputer. Dengan kata lain media adalah komponen 

sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi intruksional di 

lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. 

Beberapa media pembelajaran tersebut salah satunya yaitu media video. 

Daryanto (2013: 88) mengemukakan media video adalah segala sesuatu yang 

memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak 

secara sekuensial. Media video dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, 

karena dapat memberikan pengalaman kepada siswa. Dengan memanfaatkan 

media video dalam proses pembelajaran hasil yang diharapkan adalah 

menumbuhkan minat yang tinggi. Kegiatan belajar mengajar di dalam kelas 

sangat bergantung dengan  bagaimana guru menyajikan  pembelajaran tersebut 

kepada siswa. Proses pembelajaran yang terjadi selama ini kurang mampu 

mengembangkan kemampuan berfikir peserta didik. Pelaksanaan proses 

pembelajaran yang berlangsung di kelas hanya diarahkan pada kemampuan siswa 

untuk menghafal informasi, otak siswa dipaksa hanya untuk mengingat dan 

menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang 
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diperoleh untuk menghubungkannya dengan situasi sehari-hari. Kondisi ini juga 

menimpa pada pembelajaran IPA. 

Mata pelajaran IPA merupakan salah satu pembelajaran yang dibelajarkan 

pada pendidikan tingkat dasar dan menengah, sebagaimana yang tercantum dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas 

Bab X Pasal 27 Ayat 1. 

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: 

pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, matematika, ilmu 

pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, 

pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejujuran, dan 

muatan loakal. 

 

Menurut Susanto (2012: 167), IPA atau Sains yaitu usaha manusia 

memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta 

menggunakan prosedur, dan dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan 

suatu kesimpulan. IPA sebagai salah satu mata pelajaran di SD, merupakan 

program untuk menanamkan, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap 

dan nilai-nilai ilmiah pada Siswa. IPA merupakan Pembelajaran ilmu yang 

mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dengan melakukan 

observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori agar siswa mempunyai 

pengetahuan, gagasan dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar, yang 

diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara lain 

penyelidikan, penyusunan dan penyajian gagasan-gagasan. Berdasarkan hal 

tersebut, khususnya yang mengajar IPA di sekolah dasar, diharapkan mengetahui 

dan mengerti hakikat pembelajaran IPA, sehingga dalam pembelajaran IPA guru 
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tidak kesulitan dalam mendesain dan melaksanakan pembelajaran. Para guru 

belum sepenuhnya melaksanakan pembelajaran secara aktif dan kreatif dalam 

melibatkan peserta didik serta belum menggunakan berbagai pendekatan/strategi 

pembelajaran yang bervariasi berdasarkan karakter materi pelajaran. Di dalam 

proses belajar mengajar, kebanyakan guru terpaku pada teks sebagai satu-satunya 

sumber belajar mengajar. 

Seorang guru menggunakan kegiatan pembelajaran yang bervariasi akan 

membangkitkan minat peserta didik sehingga peserta didik tidak bosan dan 

mampu menyerap pelajaran yang diajarkan oleh guru. IPA sangat penting untuk 

dipelajari oleh karena itu situasi belajar dalam mata pelajaran IPA sudah 

seharusnya menggalang minat siswa, dimana peran guru dalam mengelola kelas 

harus mampu mengorganisir siswa, fasilitas dan proses belajar mengajar. Guru 

menggunakan alat-alat yang murah dan efisien meskipun sederhana tetapi 

merupakan keharusan dalam upaya mencapai tujuan pengajaran yang diharapkan. 

Di samping mampu menggunakan alat-alat yang tersedia, guru juga dituntut untuk 

dapat mengembangkan keterampilan membuat media pembelajaran yang 

digunakannya apabila media tersebut belum tersedia. Guru harus memiliki 

pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran. 

Ketepatan memilih media pembelajaran merupakan faktor pendukung 

dalam sukses tidaknya guru mendidik siswa menjadi generasi yang dapat 

diandalkan dan dibanggakan kelak. Pemakaian media video dalam proses belajar 

mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan 

motivasi dan dorongan kegiatan belajar, dan bahkan membawa keefektifan-
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keefektifan psikologis terhadap siswa. Penggunaan media video dalam proses 

pembelajaran diharapkan membantu keefektifan proses pembelajaran dan 

penyampian pesan dan isi pelajaran. Selain membangkitkan motivasi dan minat 

siswa, media video juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, 

menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, 

dan memadatkan informasi.  

Menurut Pinrich dan Schunk (1996) dalam Mikarsa (2008: 3.3), minat 

merupakan aspek penting motivasi yang mempengaruhi perhatian, belajar, 

berpikir, dan berprestasi. Minat merupakan dorongan dalam diri seseorang atau 

faktor yang menimbulkan perhatian secara selektif, yang menyebabkan dipilihnya 

suatu objek atau kegiatan yang menguntungkan, menyenangkan yang lama 

kelamaan akan mendatangkan kepuasan. Minat pada dasarnya penerimaan sesuatu 

di luar diri, semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat yang 

ada di dalam diri siswa tersebut. Oleh karena itu antara dorongan, perhatian dan 

rasa senang pada suatu kegiatan saling berkaitan dengan faktor yang 

menimbulkan minat. Apabila faktor-faktor yang menimbulkan minat pada suatu 

kegiatan rendah maka dapat menyebabkan minat orang tersebut rendah. Minat 

yang rendah dapat menimbulkan rasa bosan terhadap suatu kegiatan. Apabila ini 

terjadi pada minat belajar IPA maka akan berdampak pada kesulitan belajar bagi 

peserta didik. Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang 

menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya, dapat 

pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Siswa yang 
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memiliki minat terhadap subyek tertentu cenderung untuk memberikan perhatian 

yang lebih besar terhadap subjek tersebut.  

Minat belajar sangat besar pengaruhnya terhadap hasil belajar. Menurut 

Rifa‟i dan Anni (2012: 69), hasil belajar adalah perubahan perilaku yang 

diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar. Apabila bahan pelajaran yang 

dipelajari tidak sesuai dengan minat, siswa tidak akan belajar dengan baik sebab 

tidak menarik baginya. Siswa akan malas belajar dan tidak akan mendapatkan 

kepuasan dari pelajaran itu. Bahan pelajaran yang menarik minat siswa, lebih 

mudah dipelajari, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Pendidikan yang 

paling efektif untuk membangkitkan minat belajar adalah dengan menggunakan 

minat siswa yang telah ada dan membentuk minat-minat baru pada diri siswa.  

Minat belajar dalam diri siswa harus dipupuk secara terus menerus 

sehingga akan semakin meningkat didalam diri siswa. Namun, seiring dengan 

kemajuan teknologi yang semakin canggih guru dapat memanfaatkan teknologi 

sebagai media pembelajaran guna meningkatkan minat peserta didik dalam 

pembelajaran khususnya pembelajaran IPA. Hasil belajar yang baik dapat 

disebabkan oleh minat belajar siswa yang tinggi. Karena siswa yang memiliki 

keinginan yang besar dalam proses belajar maka akan cenderung mengikuti 

pelajaran dengan baik. Begitu juga sebaliknya, siswa yang mempunyai minat 

belajar yang kurang maka cenderung kurang serius dalam memperhatikan apa 

yang disampaikan guru di depan kelas. Untuk meningkatkan minat belajar siswa 

dalam proses pembelajaran, seorang guru bisa menggunakan alat peraga, metode, 

dan strategi dalam mengajar. Sehingga siswa akan lebih berminat mengikuti 
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proses belajar mengajar dengan baik dan akan tercapainya tujuan pembelajan 

sebagaimana yang diharapkan. 

Penelitian yang relevan dilakukan oleh Nengsih Juanengsih (2014) 

Universitas Islam Negeri Jakarta dengan judul “ Penggunaan Media Video untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Biologi Siswa Pada Konsep Sistem Reproduksi 

Manusia” Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar 

(kognitif) pada konsep sistem reproduksi manusia dengan penggunaan media 

video pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai siswa pada siklus I 

sebesar 75,69 dan 88,88 pada siklus II. Pencapaian ketuntasan belajar siswa juga 

mengalami peningkatan, yaitu 63,88% pada siklus I bahkan mencapai 100% pada 

siklus II. Data observasi aktivitas siswa pun menunjukkan peningkatan dengan 

penggunaan media video pembelajaran, rata-rata aktivitas belajar siswa pada 

siklus I sebesar 52,5% dan 70% pada siklus II.  

Penelitian selanjutnya Iwantara Sadia Suma (2014) dari Universitas 

Pendidikan Ganesha dengan judul „‟Keefektifan Penggunaan Media Video dalam 

Pembelajaran IPA terhadap Motivasi Belajar dan Pemahaman Konsep Siswa‟‟. 

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Terdapat perbedaan motivasi belajar dan 

pemahaman konsep yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media 

riil, media video youtube dan media charta (F=19,630; p<0,05). 2) Terdapat 

perbedaan motivasi belajar antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan media riil, media video youtube dan media charta (F= 168.594 ; p < 

0,05). Hasil uji lanjut dengan LSD menunjukkan bahwa media video youtube 

lebih unggul dibandingkan dengan media riil dan media charta dalam 
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menanamkan motivasi belajar kepada siswa. 3) Terdapat perbedaan pemahaman 

konsep antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media 

riil, media video youtube dan media charta (F= 149,252 ; p < 0,05). Hasil uji 

lanjut dengan LSD menunjukkan media riil dan media video youtube lebih unggul 

dari media charta dalam menanamkan pemahaman konsep ke siswa. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Supardi S.Pd guru kelas V pada 

tanggal 4 April 2016 SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal, peneliti 

mendapat gambaran secara umum mengenai proses pembelajaran IPA. Peneliti 

menemukan beberapa permasalahan IPA diantaranya metode pembelajaran yang 

digunakan guru sekolah dasar selama ini sebagian besar masih monoton dengan 

menggunakan metode konvensional (ceramah), masih terdapat beberapa anak 

yang belum mencapai KKM, dan penggunaan media yang belum yang belum 

dioptimalkan oleh guru khususnya media video.  

Pembelajaran IPA khususnya pada materi Peristiwa Alam sebagian besar 

berisi teori sehingga seringkali guru hanya menggunakan metode ceramah dengan 

alasan agar seluruh materi bisa disampaikan pada siswa dalam waktu yang relatif 

singkat. Guru biasanya berceramah kemudian merangkum materi dan 

menuliskannya di papan tulis, sedangkan  siswa  hanya mendengarkan ceramah 

guru kemudian mencatat apa yang ditulis guru di papan tulis. Kegiatan mencatat 

dan merangkum pada pembelajaran seperti itu tentunya kurang bermakna bagi 

siswa dan membosankan karena hanya berpusat pada guru dan siswa pasif. Media 

video merupakan salah satu media TIK yang mempunyai banyak kelebihan, 

termasuk bila dimanfaatkan dalam pembelajaran. Pemanfaatan komputer dalam 
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pembelajaran memungkinkan peserta didik melakukan interaksi langsung dengan 

sumber informasi, mengolah hasil belajar, bahkan mengkreasikan hasil belajar 

agar menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Fasilitas yang memadai seperti 

adanya LCD dan komputer dalam sekolah membutuhkan para pendidik yang 

terampil untuk membuat media yang menarik dan menyenangkan agar minat 

dalam proses pembelajaran dapat dimiliki siswa. 

Seorang guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan dan menarik, sehingga menimbulkan rasa ketertarikan siswa 

dalam proses pembelajaran. Jika suasana pembelajaran tersebut telah dimiiki oleh 

siswa, maka dengan mudah siswa menyerap materi yang diajarkan oleh guru dan 

dengan mudah siswa mendapakan hasil pembelajaran yang baik.  

Suatu kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan minat akan 

menghasilkan prestasi yang kurang menyenangkan. Dapat dikatakan bahwa 

dengan terpenuhinya minat seseorang akan mendapatkan kesenangan dan 

kepuasan batin yang dapat menimbulkan motivasi dalam proses pembelajaran. 

Salah satu cara guru membangkitkan minat siswa yaitu dengan menggunakan 

media. Diantara banyak media yang ada media video dirasa cocok untuk 

digunakan pada pembelajaran IPA materi Peristiwa Alam. Penggunaan media 

dalam pembelajaran di harapkan dapat membangkitkan minat siswa dalam proses 

pembelajaran. Minat belajar yang tinggi akan berkeefektifan terhadap hasil belajar 

peserta didik. Penggunaan alat media oleh guru dapat berpengaruh terhadap minat 

siswa untuk mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Dengan adanya 

media khususnya media video yang menarik digunakan guru, peserta didik akan 
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merasa senang, dan akan lebih berminat untuk mengikuti proses belajar mengajar 

dengan baik sehingga guru akan mudah mengontrol siswa di dalam kelas. Dengan 

demikian siswa akan lebih menguasai materi pelajaran yang disampaikan guru. 

Dengan demikian, minat belajar merupakan faktor yang sangat penting dalam 

keberhasilan belajar siswa. Disamping itu minat belajar juga dapat memengaruhi 

proses belajar mengajar. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Keefektifan Media video Terhadap Minat dan Hasil Belajar IPA SD 

Negeri Kepandean 03 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal”. Penelitian ini 

diharapkan guru dapat menguasai perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi guna meningkatkan kualitas pendidikan dan minat siswa khususnya 

pada pembelajaran IPA karena pada dasarnya setiap guru memiliki potensi 

kecakapan dalam hal penggunaan komputer dan internet dalam pemanfaatan 

dalam proses pembelajaran.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi beberapa 

masalah sebagai berikut:  

(1) Metode pembelajaran IPA yang digunakan SD selama ini masih bersifat 

monoton sehingga antusias siswa kurang meningkat. 

(2) Fasilitas penunjang pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Kabupaten Tegal belum dimaksimalkan oleh guru sekolah dasar 

pada proses pembelajaran. 
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(3) Kemampuan guru dalam mengoperasikan fasilitas pembelajaran masih rendah 

khususnya pembelajaran IPA. 

(4) Minat siswa terhadap pembelajaran IPA masih rendah. Hal ini dibuktikan 

masih terdapat beberapa siswa yang belum mencapai KKM. 

 

1.3 Pembatasan Masalah  

Peneliti perlu menentukan pembatasan masalah dan paradigma penelitian 

untuk kefokusan penelitian dan menjelaskan hubungan antarvariabel penelitian. 

Uraiannya sebagai berikut. 

1.3.1 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian perlu adanya pembatasan masalah untuk menghindari 

kesalahpahaman maksud dan tujuan penelitian serta agar lebih efektif dan efisien. 

Oleh karena itu, peneliti perlu membatasi masalah sebagai berikut: 

(1) Materi yang digunakan penelitian ini yaitu Peristiwa Alam. 

(2) Hasil belajar yang diteliti yaitu ranah kognitif. 

1.3.2 Paradigma Penelitian 

Paradigma penelitian (model hubungan antarvariabel) pada penelitian ini 

yaitu menggunakan model hubungan variabel ganda dengan dua variabel 

dependen. Menurut Toifah (2010: 175) model ini terdiri atas satu variabel 

independen dan dua variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini 

yaitu media video, sedangkan variabel dependennya yaitu minat dan hasil belajar 

siswa. Hubungan antarvariabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 
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 Bagan1.1. Paradigma Penelitian 

Keterangan: 

X : Media Video 

Y1  : Minat belajar siswa 

Y2 : Hasil belajar siswa 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian. 

(1) Apakah terdapat perbedaan antara minat belajar siswa kelas V pada 

pembelajaran IPA yang menggunakan media video dengan pembelajaran 

IPA yang menggunakan media konvensional pada materi Peristiwa Alam? 

(2) Apakah terdapat perbedaan antara hasil belajar siswa kelas V pada 

pembelajaran IPA yang menggunakan media video dengan pembelajaran 

IPA yang menggunakan media konvensional pada materi Peristiwa Alam? 

(3) Apakah penerapan media video efektif  terhadap minat belajar siswa kelas V 

materi peristiwa alam? 

(4) Apakah penerapan media video efektif  terhadap hasil belajar siswa kelas V 

materi peristiwa alam? 

X 

Y2 

Y1 



14 

 

 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Dalam suatu penelitian tentu terdapat tujuan yang hendak dicapai sesuai 

dengan rumusan masalah yang ada. Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini ada dua yaitu: 

1.5.1   Tujuan Umum 

 Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk mengetahui keefektifan media 

video terhadap minat dan hasil belajar IPA Kelas V SD Negeri Kepandean 03 

Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini yaitu: 

(1) Mendiskripsikan ada tidaknya perbedaan minat belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA materi Peristiwa Alam antara pembelajaran yang 

menggunakan media video dengan yang menggunakan media 

konvensional. 

(2) Mendiskripsikan ada tidaknya perbedaan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA materi Peristiwa Alam antara pembelajaran yang 

menggunakan media video dengan yang menggunakan media 

konvensional. 

(3) Mendiskripsikan keefektifan media video terhadap minat belajar siswa 

pada pembelajaran IPA materi Peristiwa Alam. 

(4) Mendiskripsikan keefektifan media video terhadap hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPA materi Peristiwa Alam. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Selain dari tujuan utama yang hendak dicapai dalam suatu penelitian, juga 

terdapat manfaat sebagai dampak tercapainya tujuan penelitian tersebut. Manfaat 

yang diharapkan dari penelitian ini yaitu secara teoritis dan praktis.  

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang penggunaan media 

video dalam pembelajaran IPA dan menambah kajian untuk penelitian lanjutan.  

1.6.2   Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis penelitian ini antara lain: 

1.6.2.1  Bagi Siswa  

Manfaat penelitian ini bagi siswa yaitu: 

(1) Dapat menarik perhatian siswa, sehingga minat siswa terhadap proses 

pembelajaran IPA bertambah. 

(2) Dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena dengan menggunakan 

media, siswa bisa menyerap materi pelajaran dengan maksimal. 

(3) Menjadikan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa 

merasa antusias dalam mengikuti pembelajaran proses pembelajaran IPA. 

1.6.2.2  Bagi Guru 

 Manfaat penelitian ini bagi guru yaitu: 

(1) Meningkatkan kemampuan guru dalam mengatasi kendala pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

(2) Dapat memotivasi guru menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. 
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(3) Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan guru dalam kelancaran 

pembelajaran yaitu penerapan media video pada proses pembelajaran. 

1.6.2.3 Bagi Sekolah        

 Manfaat penelitian ini bagi sekolah yaitu: 

(1) Hasil penelitian dapat dijadikan acuan dalam upaya pengadaan inovasi 

pembelajaran bagi para guru lain dalam mengajarkan materi. 

(2) Meningkatkan keterampilan guru menerapakan media video dalam 

pembelajaran IPA  

(3) Memberikan sumbangan yang baru terhadap kelangsungan kelancaran 

kegiatan belajar mengajar (KBM) menjadi efektif dan lancar. 

1.6.2.4 Bagi Peneliti 

Dapat memberikan wawasan lebih tentang manfaat media video dalam 

proses pembelajaran khususnya pembelajaran IPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 

 

BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori, kajian empiris, 

kerangka berpikir, serta hipotesis dari penelitian ini. Pada bagian landasan teori 

akan diuraikan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Kajian empiris yaitu kajian mengenai penelitian-penelitian yang relevan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini juga akan diuraikan mengenai 

kerangka berpikir dilakukannya penelitian ini. Selain itu juga akan diuraikan 

mengenai hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. 

 

2.1 Landasan Teori 

Dalam landasan teori akan dibahas tentang pengertian belajar, minat 

belajar, indikator minat belajar, pengertian hasil belajar, hakikat pembelajaran 

IPA, materi peristiwa alam, media video, dan media gambar. 

2.1.1 Pengertian  Belajar 

Menurut Rifa‟i dan Anni (2012: 66) mengemukakan belajar merupakan 

proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang dan belajar itu mencangkup 

segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. Belajar memegang 

perana penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, 

kepribadian, dan bahkan persepsi seseorang. Menurut Sumiati dan Asra (2011 :38)  

belajar adalah proses perubahan perilaku, akibat interaksi individu dengan 
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lingkungan. Jadi perubahan perilaku ialah hasil belajar. Artinya, seseorang 

dikatakan telah belajar, jika ia dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat 

dilakukan sebelumnya. 

Arsyad (2009: 1) mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses yang 

kompleks yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar 

terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Oleh 

karena itu, belajar dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Salah satu pertanda 

seseorang telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri orang itu 

yang mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, 

keterampilan, atau sikapnya. 

Menurut Slameto (2013: 2) mengemukakan belajar adalah proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. 

Jadi, belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi pada diri seseorang 

yang diperoleh dari pengalaman dirinya sendiri dalam interaksi di lingkungan. 

Misalnya: dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak terampil menjadi 

terampil, dari belum melakukan sesuatu menjadi bisa melakukan sesuatu dan 

sebagainya. 

2.1.2 Pengertian  Minat Belajar  

 Menurut Djaali (2007: 121), minat adalah rasa lebih suka dan rasa 

keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada 

dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan 
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sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar 

minatnya. Crow and Crow (tidak ada tahun) dalam Djaali (2007: 121) 

mengemukakan minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong 

seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, 

pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.  

 Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa aktivitas (Djamarah 2011: 166). Seseorang yang berminat 

terhadap suatu aktivitas itu secara konsisten dengan rasa senang. Dengan kata lain, 

minat merupakan suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau 

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.  

 Sefriana (2013: 28) minat adalah ketertarikan akan sesuatu objek yang 

berasal dari hati, bukan karena paksaan dari orang lain. Hal ini menunjukkan 

bahwa minat yang dimiliki oleh seseorang merupakan hasil dari proses pemikiran, 

emosi serta pembelajaran sehingga menimbulkan suatu keinginan untuk 

mendalami objek atau mungkin suatu kegiatan tertentu. Oleh karena itu minat 

pada masing-masing orang bisa berbeda, meskipun berada dalam lingkungan yang 

sama.  

 Menurut Slameto (2013: 180) mengemukakan minat adalah suatu rasa 

dan rasa lebih suka dan rasa ketertarikan  pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada 

yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan sesuatu hubungan 

antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan 

tersebut, semakin besar minat. 

 Setiani dan Priansa (2014: 61) mengemukakan minat adalah sesuatu 

keinginan atas kemauan yang disertai perhatian dan keaktifan yang disengaja yang 
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akhirnya melahirkan rasa senang dalam perubahan tingkah laku, baik berupa 

pengetahuan, sikap dan keterampilan.  

 Jadi, menurut pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan minat 

adalah perasaan senang yang timbul dari dalam diri seseorang tanpa suatu paksaan 

yang berasal dari hati karena adanya ketertarikan terhadap sesuatu. Untuk 

membangkitkan minat siswa, peran pendidik sangat penting. 

2.1.3 Indikator  Minat Belajar 

 Minat adalah kesadaran yang timbul bahwa objek tertentu sangat disenangi 

dan melahirkan perhatian yang tinggi bagi individu terhadap objek tersebut  

(Sudaryono dkk 2013: 90). Minat mencakup kemampuan untuk memberikan 

stimulus yang mendorong seseorang untuk memperhatikan aktivitas yang 

dilakukan berdasarkan pengalaman yang sebenarnya. Wardiman (1996) dalam 

Sudaryono dkk (2013: 90) berpendapat bahwa siswa yang menaruh minat pada 

sustu mata pelajaran, perhatian akan tinggi dan minatnya berfungsi sebagai 

pendorong kuat untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar pada 

pelajaran tersebut.  

Untuk mengetahui seberapa besar minat belajar siswa dapat diukur 

melalui: kesukaan, ketertarikan, perhatian dan keterlibatan. Kesukaan tampak dari 

kegairahan siswa dalam mengikuti pelajaran. Ketertarikan dapat diukur dari 

respon seseorang untuk menanggapi sesuatu. Perhatian dapat diukur dari apabila 

seseorang memiliki keseriusan selama proses pembelajaran berlangsung. 

Perhatian muncul didorong rasa ingin tahu. Perhatian ialah pemusatan energi 

psikis atau pikiran dan perasaan terhadap suatu objek. Peserta didik yang memiliki 

minat terhadap suatu obyek akan cenderung memberikan perhatian yang lebih 

besar terhadap materi yang dipelajarinya 
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Definisi minat belajar adalah pilihan kesenangan dalam melakukan 

kegiatan dan dapat membangkitkan gairah seseorang untuk memenuhi 

kesediannya yang dapat diukur melalui: (1) kesukaan meliputi: gairah dan 

inisiatif; (2) ketertarikan meliputi: responsif dan kesegeraan; (3) perhatian 

meliputi:  konsentrasi dan ketelitian dan (4) keterlibatan meliputi: kemauan, 

keuletan dan kerja keras (Sudaryono 2013: 90). 

2.1.4 Pengertian Hasil Belajar 

 Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar (Rifa‟i dan Anni 2012: 69). Sedangkan 

Menurut Nawawi  dalam Susanto (2013: 5), hasil belajar merupakan tingkat 

keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang 

dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi 

pelajaran tertentu. 

 Menurut susanto (2013: 5) “makna hasil belajar yaitu perubahan-

perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar‟‟. Makna hasil belajar 

merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa yang meliputi tiga 

ranah yaitu: (1) aspek kognitif, (2) afektif, dan (3) psikomotor, berikut uraiannya: 

(1) Ranah Kognitif 

Menurut Widoyoko (2014: 30) proses kognitif adalah merupakan cara 

yang dipakai siswa secara aktif dalam proses mengkonstruksi makna. 

Proses kognitif menurut Anderson dan Krathwohl (2001) dalam Widoyoko 

(2014: 30) dibagi menjadi enam jenjang mulai dari jenjang yang paling 
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rendah ke jenjang paling tinggi, yaitu mengingat, memahami, 

mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta (remember, 

understand, apply, analyze,evaluate, and create). 

(2) Ranah afektif 

Menurut Arikunto (2012: 193), pengukuran ranah afektif tidak dapat 

dilakukan setiap saat (dalam arti pengukuran formal) karena perubahan 

perilaku siswa tidak dapat berubah sewaktu-waktu. Pengubahan sikap 

seseorang memerlukan waktu yang relatif lama. Demikian juga 

pengembangan minat dan penghargaan serta nilai-nilai. Yang menjadi 

sasaran penilaian ranah kognitif ini adalah perilaku anak didik , bukan 

pengetahuannya. Sebagai contoh, siswa bukan dituntut untuk mengetahui 

sebab-sebab dibentuknya BPUPKI, tetapi bagaimana sikapnya terhadap 

pembentukan BPUPKI tersebut. 

(3) Ranah Psikomotor 

Menurut Arikunto (2012: 198), pengukuran ranah psikomotorik dilakukan 

terhadap hasil-hasil belajar yang berupa penampilan. Namun demikian 

biasanya pengukuran ranah kognitif ini disatukan atau dimulai dengan 

pengukuran ranah kognitif sekaligus. Misalnya, penampilannya dalam 

menggunakan termometer diukur mulai dari pengetahuan mereka 

mengenai alat tersebut, pemahaman tentang alat dan penggunaannya 

(aplikasi), kemudian baru cara menggunakannya dalam bentuk 

keterampilan. Untuk pengukuran yang terakhir ini harus diperinci antara 

lain: cara memegang, cara meletakkan/menyelipkan ke dalam ketiak atau 

mulut, cara membaca angka, dan sebagainya. 
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Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa hasil belajar adalah prestasi belajar yang dicapai siswa dalam proses 

kegiatan belajar mengajar dengan membawa suatu perubahan dan pembentukan 

tingkah laku seseorang serta dinyatakan dalam skor. Untuk menyatakan bahwa 

suatu proses belajar dapat dikatakan berhasil, setiap guru memiliki pandangan 

masing-masing. 

2.1.5 Hakikat Pembelajaran IPA 

 Pembelajaran IPA pada umumnya merupakan mata pelajaran yang 

mempelajari tentang makhluk hidup, alam semesta, serta benda-benda yang ada 

dipermukaan bumi, di dalam perut bumi maupun di luar angkasa. Hakikat Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) menurut Trianto (2014: 141) adalah “ilmu pengetahuan 

yang mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian proses yang dikenal dengan 

proses ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah dan hasilnya terwujud 

sebagai produk ilmiah yang tersusun atas tiga komponen terpenting berupa 

konsep, prinsip, dan teori yang berlaku secara  universal”. Proses ilmiah dalam 

pembelajaran IPA meliputi kegiatan mengamati, mengukur, mengklasifikasi, dan 

menyimpulkan. 

 Donosepoetro dalam Trianto (2014: 137) menjelaskan bahwa IPA 

dipandang sebagai proses, produk, dan prosedur. Proses diartikan semua kegiatan 

ilmiah untuk menyempurnakan pengetahuan tentang alam maupun untuk 

menemukan pengetahuan baru. Produk diartikan sebagai hasil proses, berupa 

pengetahuan yang diajarkan dalam sekolah atau di luar sekolah atau bahan bacaan 
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untuk penyebaran pengetahuan. Prosedur maksudnya adalah metodologi atau cara 

yang dipakai untuk mengetahui sesuatu yang lazim disebut metode ilmiah. 

 Sesuai dengan hakikat IPA , menurut Laksmi dalam Trianto (2014: 141-2) 

nilai-nilai IPA yang dapat ditanamkan dalam pembelajaran IPA antara lain sebagai 

berikut: 

(1) Kecakapan bekerja dan berpikir secara teratur dan sistematis 

menurut langkah-langkah metode ilmiah. 

(2) Keterampilandan kecakapan dalam mengadakan pengamatan, 

mempergunakan alat-alat eksperimen untuk memecahkan 

masalah. 

(3) Memiliki sikap ilmiah yang diperlukan dalam memecahkan 

masalah baik dalam kaitannya dengan pelajaran sains maupun 

dalam kehidupan. 

 

Dengan demikian, pembelajaran IPA pada umumnya lebih menekankan 

pada pendekatan keterampilan proses, sehingga siswa dapat menemukan fakta-

fakta, membangun konsep-konsep, teori-teori dan sikap ilmiah sehingga pada 

akhirnya siswa dapat menemukan dan menerapkan ide-idenya dalam kegiatan 

pembelajaran. Sedangkan pada pembelajaran IPA di SD, Susanto (2013 : 171) 

menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran IPA di SD berdasarkan Badan Nasional 

Standar Pendidikan (BSNP, 2006) yaitu: 

(1) Memeproleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha 

Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam 

ciptaan-Nya. 

(2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep 

IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

(3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran 

tentang adanya hubungan yang saling memengaruhi antara 

IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

(4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. 
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(5) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam 

memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. 

(6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

(7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dann keterampilan 

IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP. 

 

Selain itu Susanto (2013: 170-1) juga menjelaskan bahwa dalam kaitannya 

dengan tujuan pembelajaran IPA, maka pada anak SD harus diberikan 

pengalaman serta kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berfikir dan 

bersikap terhadap alam. Tujuannya yaitu agar anak dapat mengetahui rahasia dan 

gejala-gejala alam. Oleh karena itu, pada pembelajaran IPA di SD dilakukan 

dengan penyelidikan sederhana dan bukan hafalan terhadap kumpulan konsep 

IPA. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, pembelajaran IPA akan mendapat 

pengalaman langsung melalui pengamatan, diskusi, dan penyelidikan sederhana. 

Pembelajaran yang demikian dapat menumbuhan sikap ilmiah siswa yang 

diindikasikan dengan merumuskan masalah, menyimpulkan, sehingga mampu 

berfikir kritis melalui pembelajaran IPA. Melalui pengalaman langsung cara 

berfikir anak berbeda dengan pengembangan teori semata. 

Menurut Sumantri (2013: 6.3), siswa SD pada umumnya memiliki 

karakteristik yaitu senang bermain, selalu bergerak, bermain atau bekerja dalam 

kelompok, dan senantiasa ingin melaksanakan dan atau merasakan sendiri. 

Berdasarkan karakteristik anak usia SD, maka dalam pembelajaran IPA perlu 

disesuaikan dengan karakteristik tersebut. Pada karakteristik pertama yaitu senang 

bermain, maka dalam pembelajaran IPA guru perlu memuat unsur permainan 

dalam setiap pembelajaran yang berlangsung. Karakteristik kedua yaitu selalu 

bergerak, guru dalam melaksanakan pembelajaran IPA perlu menerapkan model 
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pembelajaran yang memungkinkan anak aktif bergerak selama kegiatan 

pembelajaran. Karakteristik ketiga yaitu bermain atau bekerja dalam kelompok,  

maka dalam pembelajaran IPA guru perlu menerapkan metode diskusi yang 

memungkinkan anak untuk berkelompok sehingga anak dapat bermain atau 

bekerja bersama kelompoknya. Karakteristik keempat yaitu senantiasa ingin 

melaksanakan dan atau merasakan sendiri, guru perlu melibatkan anak secara 

langsung dalam proses pembelajaran. Tujuannya yaitu agar anak dapat merasakan, 

mengalami dan memperoleh pengalaman langsung dalam pembelajaran IPA. 

Media yang digunakan dalam pembelajaran IPA di SD biasanya 

menggunakan media seperti: (1) Media kongkrit/nyata, (2) Kit IPA, (3) Charta, 

slide film, dan film, (4) Film Animasi, (5) Model, (6) Torso (7) Globe, (8) Infokus 

dan reflector, (9) Komputer, (10) Mikroskop dan kaca pembesar. 

2.1.6 Peristiwa Alam 

Menurut Azmiyawati, Omegawati, dan Kusumawati (2008: 154-8), semua 

jenis aktivitas alam disebut juga peristiwa alam. Segala macam bencana alam  

termasuk dalam peristiwa alam. Berbagai macam bencana alam yang pernah 

terjadi di Indonesia antara lain: 

(1) Banjir 

Bencana banjir diawali dengan curah hujan yang sangat tinggi. Curah 

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

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

mendapat cukup tempat untuk mengalir. Seringkali sungai tidak mampu 

menampung air hujan, sehingga air meluap menjadi banjir. Bencana banjir 
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dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Rumah-rumah dan 

ribuan hektar sawah yang ditanami padi, rusak. Jalan-jalan terputus tidak 

bisa dilewati. Korban banjir dapat terancam berbagai penyakit seperti 

diare, kolera, dan penyakit-penyakit kulit. Cara mencegah banjir yaitu 

dengan melakukan reboisasi, jangan membuang sampah sembarangan dan 

tidak boleh menebang pohon secara liar. 

(2) Gunung meletus 

Gunung api yang sedang meletus dapat memuntahkan awan panas, abu 

vulkanik, dan lelehan batuan pijar atau lava. Lava pijar yang dimuntahkan 

oleh gunung api dapat membakar kawasan hutan yang dilaluinya. Berbagai 

jenis tumbuhan dan hewan mati terbakar. Apabila lava pijar ini mengalir 

sampai ke pemukiman penduduk, dapat memakan korban jiwa manusia 

dan menyebabkan kerusakan yang cukup parah.  

(3) Tanah longsor 

Tanah longsor biasanya disebabkan oleh hujan yang deras. Hal ini karena 

tanah tidak sanggup menahan terjangan air hujan akibat adanya 

penggundulan hutan. Tanah longsor dapat meruntuhkan semua benda di 

atasnya. Selain itu, tanah longsor dapat menimbun rumah-rumah penduduk 

yang ada di bawahnya.  

(4) Angin puting beliung 

Angin puting beliung merupakan angin yang sangat kencang dan bergerak 

memutar. Puting beliung biasanya terjadi pada saat hujan deras yang 

disertai angin kencang. Kecepatan angin puting beliung bisa mencapai 175 
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km/jam. Angin puting beliung dapat menerbangkan segala macam benda 

yang dilaluinya.  

(5) Gempa bumi 

Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi karena 

pergeseran lapisan bumi yang berasal dari bawah permukaan bumi. Faktor 

pemicu terjadinya gempa adalah pergeseran lapisan bawah bumi dan 

letusan gunung yang dahsyat. Gempa bumi datangnya tidak mampu 

diprediksi sebelumnya.  

Gempa bumi dibedakan menjadi tiga, yaitu: Gempa vulkanik, yaitu gempa 

yang terjadi karena letusan gunung api. Gempa runtuhan, yaitu gempa 

yang disebabkan karena runtuhnya tanah. Dan gempa tektonik, yaitu 

gempa yang terjadi karena adanya pergeseran kerak bumi. Gempa bumi ini 

dapat mengakibatkan pohon-pohon tumbang, bangunan runtuh, tanah 

terbelah, dan makhluk hidup termasuk manusia menjadi korban. Gempa 

bumi mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. Kekuatan gempa diukur 

menggunakan satuan skala richter. Alat untuk mengukur gempa disebut 

seismograf.  

(6) Tsunami 

Tsunami dapat terjadi karena adanya gempa bumi di bawah laut. Gempa 

bumi ini dapat mengakibatkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba. 

Keseimbangan air yang ada di atasnya menjadi terganggu. Akhirnya, 

terjadilah aliran energi air laut. Aliran energi air laut ini ketika sampai di 



29 

 

 

 

pantai menjadi gelombang besar. Gelombang besar inilah yang disebut 

tsunami. 

2.1.7 Media Pembelajaran 

 Media pembelajaran adalah alat/wahana yang digunakan pendidik dalam 

proses pembelajaran untuk membantu menyampaikan pesan pembelajaran (Rifa‟i 

dan Anni 2012: 161). Pendapat lain Garlach dan Ely (1971) dalam Arsyad (2009: 

3) mengemukakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah 

manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa 

mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, 

guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media pembelajaran.  

 Menurut Gegne‟ dan Briggs (1975) dalam Aryad (2009 :4), media 

pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi 

materi pengajaran yang terdiri dari antara lain buku, tape recorder, kaset, video, 

kamera, video recorder, film, slide (gamabar bingkai), foto, gambar, grafik, 

televise, dan komputer. Dengan kata lain media adalah komponen sumber belajar 

atau wahana fisik yang mengandung materi intruksional di lingkungan siswa yang 

dapat merangsang siswa untuk belajar. Melalui media pembelajaran akan 

menimbulkan ketertarikan yang tercipta dari dalam diri siswa tersebut. 

 Menurut Rusman, dkk. (2011: 60) media pembelajaran yaitu alat bantu 

atau bentuk stimulus yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. 

Bentuk-bentuk stimulus tersenut dipergunakan sebagai media di antaranya adalah 

hubungan atau interaksi manusia, realita, gambar bergerak atau tidak, tulisan, 

suara yang direkam.  
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 Ciri-ciri Media Pembelajaran menurut Gerlach & Ely (1971) dalam Arsyad 

(2009: 12-17), ada tiga ciri-ciri media pembelajaran yaitu (1) Ciri fiksatif (fixative 

property), (2) Ciri manipulatif (manipulatif property, dan (3) Ciri distributif 

(distributive property). 

 Jenis-jenis Media Pembelajaran Menurut Rusman dkk  (2011: 62-3), ada 

lima jenis media yang dapat digunakan meliputi, media audio, media visual, 

audiovisual, kelompok media penyaji dan media ojbek dan media interaktif. 

(1) Media audio 

Media audio yaitu jenis media pembelajaran yang menggunakan 

kemampuan indera telinga atau pendengaran (audio). Jenis media 

pembelajaran ini menghasilkan pesan berupa bunyi atau suara. Cntoh: 

radio, telepon, tipe recorder. 

(2) Media visual 

Media visual yaitu jenis media yang menggunakan kemampuan indera 

mata atau penglihatan (visual). Jenis media ini pembelajaran menghasilkan 

pesan berupa bentuk atau rupa yang bisa dilihat. Contoh: gambar, poster. 

(3) Media audio visual  

Media audio visul merupakan jenis media yang menggunakan kemampuan 

indera telinga atau pendengaran dan indera penglihatan atau mata (audio-

visual). Contoh televisi, film, dan video. 

(4) Kelompok media penyaji 

  Menurut Donald dan John dalam Rusman dkk (2011: 63), media kelompok 

penyaji dapat di kelompokkan menjadi tujuh jenis: (a) kelompok kesatu; 
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grafis, bahan cetak, dan gambar diam, (b) kelompok kedua; mdia proyeksi 

diam, (c) kelompok ketiga; media audio (d) kelompok keempat, media 

audio, (e) kelompok kelima; media gambar hidup/film (f) kelompok 

keenam; media televise, (g) kelompok ketujuh; multimedia. 

(5) Media objek dan media interaktif berbasis komputer 

Media objek merupakan media tiga dimensi yang menyampaikan 

informasi tidak dalam bentuk penyajian, melainkan melalui ciri fisiknya 

sendiri, seperti ukurannya, bentuknya, beratnya, susunannya, warnanya, 

fungsinya, dan sebagainya. Media ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, 

yaitu media objek sebenarnya dan media objek pengganti, sedangkan 

media interaktif berbasis komputer adalah media yang menuntut peserta 

didik untuk berinteraksi selain melihat maupun mendengarkan. 

Contohnya: CD interaktif, simulator, dan lain lain. 

 Menurut Scramm (tanpa tahun) dalam Daryanto (2013: 17) media dapat 

digolongkan menjadi media rumit, mahal, dan media sederhana. Scramm juga 

mengelompokkan media menurut kemampuan daya liputan, yaitu (1) liputan luas 

dan serentak seperti, radio, TV, dan facsimile; (2) liputan terbatas pada ruangan, 

seperti film, video, slide, poster audio tipe; (3) media untuk belajar individual, 

seperti; buku, modul, program belajar dengan komputer dan telpon. Pendapat lain 

Gagne (tanpa tahun) dalam Daryanto (2013: 17)  media dapat diklasifikasikan 

menjadi tujuh kelompok, benda atau didemonstrasikan, komunikasi lisan, media 

cetak, gambar diam, gambar bergerak, film bersuara, dan mesin belajar ketujuh 

kelompok media pembelajaran tersebut dikaitkan dengan kemampuannya 

memenuhi fungsi belajar yang dikembangkan, yaitu pelontar stimulus belajar, 
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penarik minat belajar, contoh perilaku belajar, memberi kondiri eksternal, 

menuntun cara berfikir, memasukkan alih ilmu, menilai prestasi, dan pemberi 

umpan balik.  

 Berdasarkan beberapa pendapat jenis-jenis media pembelajaran tersebut 

pada hakikatnya akan mempermudah para guru atau praktisi lainnya dalam 

melakukan pemilihan media yang tepat pada waktu merencanakan pembelajaran, 

untuk mencapai tujuan tertentu. Pemilihan media yang disesuikan dengan tujuan, 

materi, serta kemampuan dan karakteristik pembelajar, akan sangat menunjang 

efisiensi dan efektifitas proses dan hasil pembelajaran. 

2.1.8 Media Video 

 Media video adalah segala ssuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat 

dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial Daryanto (2013: 88). 

Program video dapat dimanfaatkan dalam program pembelajaran, karena dapat 

memberikan. Pengertian tersebut sejalan dengan Munadi (2013: 132) video 

addalah teknologi pemrosan sinyal elektronik meliputi gambar gerak dan suara. 

Media video dapat dimanfaatkan dalam program pembelajaran, karena dapat 

memberikan pengalaman yang tak terduga kepada siswa, selain itu juga program 

video dapat dikombinasikan dengan animasi dan pengaturan kecepatan untuk 

mendemonstrasikan perubahan dari waktu ke waktu.  

 Media video  mempunyai Kelebihan dan kelemahan.  Daryanto (2013: 90) 

kelebihan menggunanakan media video antara lain: ukuran video sangat fleksibel 

dan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan, video merupakan bahan ajar non cetak 

yang kaya informasi dan lugas karena dapat sampai kehadapan siswa secara 
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langsung, video menambah suatu dimensi baru terhadap pembelajaran.    

 Banyak kelebihan yang kita dapatkan menggunakan media pembelajara, 

namun media video juga memiliki kelemahan diantaranya: (1) fine details yaitu 

video terutama media tayangnya televise tidak dapat menampilkan obyek yang 

sekecil-kecilnya dengan sempurna. (2) size information yaitu video tidak dapat 

menampilkan obyek dengan ukuran yang sebenarnya , (3) third dimention yaitu 

gambar yang diproyeksikan oleh video berbentuk dua dimensi, (3) opposition 

yaitu pengambilan yang kurang tepat dapat menyebabkan timbulnya keraguan 

penonton dalam menafsirkan gambar yang dilihatnya, (4) setting, (5) material 

pendukung video membutuhkan alat proyeksi untuk menampilkan gambar yang 

ada di dalamnya. Dan (6) budget yaitu membeli atau  c menyewa peralatan dan 

tenaga pendukung lainnya. 

2.1.9 Media Gambar 

 Gambar sangat penting digunakan dalam usaha untuk memperjelas 

pengertian pada peserta ddik. Sehingga dengan menggunakan gambar peserta 

didik dapt lebih memperhatikan terhadap benda-benda atau hal-hal yang belum 

pernah dilihatnya yang berkaitan dengan pelajaran. Gambar merupakan media 

visual yang penting dan mudah didaptkan. Munadi (2013: 89) berpendapat bahwa 

“gambar dapat menggantikan kata verbal, mengontruksikan yang abstrak, dan 

mengatasi pengamatan manusia. Gambar membuat orang dapat menangkap ide 

atau informasi yag terkandung didalamnya dengan jelas, bahkan lebih jelas dari 

yang diungkapkan oleh kata-kata”. Sejalan dengan itu, Rohani (2014: 76) 

menyatakan gambar dapat membantu guru dalam mencapai tujuan instruksional, 

karena gambar termasuk media yang mudah didapatkan dan harganyapun murah 
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serta besar artinya untuk meningkatkan nilai pengajaran. 

Melalui media gambar, pengalaman dan pengertian peserta didik menjadi 

lebih luas, lebih jelas dan tidak mudah dilupakan, serta lebih konkrit dalam 

ingatan siswa. Munadi (2013: 89) menjelaskan bahwa “saat siswa memperhatikan 

suatu gambar, mereka akan terdorong untuk berbicara lebih banyak; berinteraksi 

baik dengan gamabar tersebut maupun dengan sesamanya; membuat hubungan 

diantara paradox dan membangun gagasan-gagasan baru”. Sejalan dengan itu, 

Levied an Levie (1975) dalam Arsyad (2009: 9), stimulus visual membuahkan 

hasil belajar yang lebih baik untuk tugas-tugas seperti mengingat, mengenali, 

mengingat kembali, dan menghubung-hubungkan fakta dan konsep. Kurang lebih 

90 % hasil belajar seseorang diperoleh melali indera pandang, dan hanya sekitar 

5% lagi dengan indera lainnya Baugh (1986) dalam Arsyad (2009: 10). 

Menurut Sadiman dkk (2014: 29-31) ada beberapa kelebihan media 

gambar, yaitu (1) bersifat konkrit, (2) dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, 

(3) dapat mengatasi keterbatasan pengamatan, (4) dapat memperjelas suatu 

masalah, sehingga dapat membetulkan kesalah pahaman, (5) harganya murah dan 

mudah mendapatkannya, serta dapat digunakan tanpa memerlukan peralatan 

khusus. Selanjutnya Sadiman dkk mengemukakan bahwa media gambar memiliki 

kelemahan sebagai berikut: (1) hanya menekankan presepsi indera mata, (2) 

gambar benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran, 

dan (3) ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar.  

2.2 Kajian Empiris 

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan dijadikan kajian empiris 
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pada penelitian ini antara lain dilakukan oleh: 

1)  Penelitian yang dilakukan oleh Baharuddin (2014) dengan judul 

“Efektifitas Penggunaan Media Video Tutorial sebagai Pendukung 

Pembelajaran Matematika Terhadap Minat dan Hasil belajar Peserta 

Didik SMA Negeri 1 Bajo Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan”. Hasil 

penelitian menunjukkan minat belajar matematika peserta didik sebelum 

menggunakan menunjukkan minat belajar matematika peserta didik 

sebelum menggunakan video tutorial dalam kategori sedang dengan rata-

rata 84,88 dari nilai ideal 120 dan setelah menggunakan video tutorial 

juga berada pada kategori sedang dengan rata-rata 89,06 dari nilai ideal 

120. Sedangkan hasil belajar peserta didik sebelum menggunakan video 

tutorial berada pada kategori sangat rendah yaitu 33,75 dari nilai ideal 

100 dan setelah menggunakan video tutorial berada pada kategori sedang 

yaitu 78,25 dari nilai ideal 100. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata minat dan hasil belajar peserta 

didik sebelum dan sesudah menerapkan media video tutorial. 

2) Penelitian dilakukan oleh Primavera dan Suwarna (2014) Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul ”Pengaruh Media 

Audio-Visual (Video) terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI Pada Konsep 

Elastisitas”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum guru 

menerapkan media audio-visual (video), rata-rata hasil belajar siswa hanya 

mencapai 57,68. Hasil belajar tersebut meningkat mencapai 65,82 setelah 
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dilaksanakannya pembelajaran dengan menggunakan media audio-visual 

(video). Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa media 

audio-visual (video) dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap 

hasil belajar siswa pada konsep Elastisitas kelas XI di SMA Negeri 87 

Jakarta. 

3) Januardi Buono Rosyid (2013) dengan judul „„Efektifitas Pembelajaran 

TGT Menggunakan Media Video terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X 

SMA 6‟‟. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif 

model TGT menggunakan media video lebih efektif meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X SMA Negeri 6 

Pontianak. 

4)  Penelitian dilakukan oleh Nurhayati Ifryani Lestari (2014) Universitas 

Tanjungpura dengan judul „‟Pengaruh video-animasi tehadap Belajar 

Kelas XI SMA N 5 Pontianak pada Materi Kesetimbangan Kimia‟‟ Hasil 

data menunjukan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang 

diajar menggunakan media video-animasi dengan siswa yang diajar tanpa 

menggunakan media videoanimasi. Pembelajaran menggunakan video-

animasi memberikan pengaruh sebesar 27,34% terhadap peningkatan hasil 

belajar siswa kelas XI SMA Negeri 5 Pontianak 

5)  Penelitian dilakukan oleh Kron Frederick W (2014) dengan judul 

„‟Medical student attitudes toward video games and related new media 

technologies in medical education‟‟. Hasil 217 mahasiswa kedokteran 

berpartisipasi. Sekitar setengah adalah perempuan (53%. Responden 

http://www.biomedcentral.com/1472-6920/10/50
http://www.biomedcentral.com/1472-6920/10/50
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menyukai ide menggunakan teknologi untuk meningkatkan pendidikan 

kesehatan (98%, merasa bahwa pendidikan harus membuat lebih baik 

menggunakan teknologi media baru (96%, dan percaya bahwa video game 

dapat memiliki nilai pendidikan (80%. Mayoritas (77% akan 

menggunakan simulasi kesehatan secara online multiplayer pada waktu 

mereka sendiri, asalkan itu membantu mereka untuk mencapai tujuan 

penting. Pria dan wanita setuju bahwa mereka yang paling cenderung 

menggunakan simulasi multiplayer jika mereka menyenangkan (97%, dan 

jika mereka membantu untuk mengembangkan keterampilan dalam 

interaksi pasien (90%. Namun, ada disonansi gender yang signifikan atas 

jenis game favorit, nilai pendidikan video game, dan keinginan untuk 

berpartisipasi dalam permainan yang realistis direplikasi pengalaman 

praktek klinis. kesimpulan secara keseluruhan, responden mahasiswa 

kedokteran, termasuk banyak yang tidak bermain video game, 

berpandangan sangat menguntungkan tentang penggunaan video game dan 

teknologi media baru terkait dalam pendidikan kedokteran. 

6)  “Effectiveness of Video Presentation to Student‟s, Mendoza Caranto and 

David, Benguet State Unyversity.  

Learning From the outcomes, it was found out that there is no significant 

difference on students‟ perceptions of the effectiveness of video 

presentation to students‟ learning when grouped according to sex. 

Moreover, results revealed that a significant difference exists among 

students‟ perceptions of the effectiveness of video presentation when 
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grouped according to their academic level. Furthermore, it is revealed 

that the level of effectiveness of video presentation to students learning is 

highly effective.  

Dari hasil, ditemukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada 

'persepsi efektivitas presentasi video untuk siswa siswa belajar ketika 

dikelompokkan menurut jenis kelamin. Selain itu, hasil menunjukkan 

bahwa perbedaan yang signifikan antara persepsi siswa tentang efektivitas 

presentasi video ketika dikelompokkan sesuai dengan tingkat akademis 

mereka. Selanjutnya, ia mengungkapkan bahwa tingkat efektivitas 

presentasi video untuk siswa belajar sangat efektif. 

7)  “Instructional video in e-learning: Assesing the impact of interactive video 

on learning effectiveness, Zhang. Zhou, Briggs and Numaker,Delft 

University of Techologi. 

Results of the experiment showed that the value of video for learning 

effectiveness was contingent upon the provision of interactivity. Students in 

the e-learning environment that provided interactive video achieved 

significantly better learning performance and a higher level of learner 

satisfaction than those in other settings. However, students who used the e-

learning environment that provided non-interactive video did not improve.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai video untuk belajar efektifitas 

adalah bergantung pada penyediaan interaktivitas. Siswa dalam e–learning 

lingkungan yang disediakan interaktif Video mencapai kinerja 

pembelajaran secara signifikan lebih baik dan tingkat yang lebih tinggi 
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kepuasan peserta didik dibandingkan dengan pengaturan lain. Namun, 

siswa yang menggunakan e-learning lingkungan yang menyediakan video 

non-interaktif tidak membaik. 

8)  Penelitian dilakukan oleh Nadya Putri (2012) dengan judul “Evektivitas 

Penggunaan Media Video Untuk Meningkatkan Pengenalan Alat Musik 

Daerah Pada Pebelajaran IPS Bagi Anak Tunagrahita Ringan di SDLB 02 

Kota Solok” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa , Uhit = 1 dan pada 

tingkat signifikan 95% atau alpha = 0,05 diperoleh Utab = 0 untuk n = 4. 

Berdasarkan hasil pengujian Kriteria Uhit > Utab, diterima, yang berarti 

bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, terbukti bahwa penggunaan media 

video lebih efektif dalam meningkatkan pengakuan musik instrumen untuk 

anak-anak Tunagrahita kelas ringan. 

9)  Penelitian dilakukan oleh Aan Budi Santoso (2014) Universitas Ganesha 

dengan judul “Keefektifan Pembelajaran Menggunakan CD Pada Mata 

Pelajaran IPS Kelas V SD” Berdasarkan data hasil penelitian motivasi 

belajar menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau < 0,05 yang 

berarti bahwa: pembelajaran IPS menggunakan media CD pembelajaran 

lebih efektif meningkatkan motivasi daripada pembelajaran yang 

menggunakan media konvensional. Berdasarkan data penelitian hasil 

belajar menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,018 atau < 0,05  yang 

berarti bahwa: pembelajaran IPS menggunakan media CD pembelajaran 

lebih efektif meningkatkan hasil belajar daripada pembelajaran yang 

menggunakan media konvensional. 
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10) Penelitian dilakukan oleh Fachrur Rozie (2013) Universitas Negeri 

Malang “Pengembangan Media Video Pembelajaran Daur Ulang Untuk 

Meningkatkan Proses dan Hasil Belajar IPA Siswa SD” Hasil ujicoba 

lapangan menunjukkan bahwa media video pembelajaran daur air dapat 

meningkatkan proses dan hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri 

Bintoro 02 Jember. 

 

2.3 Kerangka Berpikir  

IPA  yaitu usaha manusia memahami alam semesta melalui pengamatan 

yang tepat pada sasaran, serta menggunakan prosedur, dan dijelaskan dengan 

penalaran sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. Pelajaran IPA di SD tidak 

dapat terpisahkan oleh media pembelajaran, karena banyak materi pembelajaran 

IPA yang sulit dijelaskan dengan buku saja. Penggunaan media dalam pelajaran 

IPA di SD sangatlah bermanfaat, karena media memiliki fungsi-fungsi tertentu 

dalam proses belajar IPA di SD. 

  Fungsi media pembelajaraan IPA di SD sangatlah banyak yaitu 

membangkitkan keinginan dan minat baru, membangkitkan motivasi dan 

ransangan kegiatan belajar IPA. Penggunaan media video diharapkan mampu 

meningkatkan minat belajar siswa pada materi Peristiwa Alam, karena dengan 

menggunakan media video pada materi pembelajaran tersebut hal-hal yang sulit 

dihadirkan maupun dilihat dengan kasat mata, dapat dengan mudah dipelajari, 

selain itu dapat memancing keaktifan siswa dalam belajar. Pembelajaran yang 

monotone membuat siswa menjadi pasif dan kurang berminat mengikuti 

pembelajaran. Dengan minat belajar yang tinggi akan berpengaruh terhadap hasil 
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belajar peserta didik Hasil belajar seseorang sesuai dengan tingkat keberhasilan 

sesuatu dalam mempelajari materi pelajaran yang dinyatakan dalam bentuk nilai 

atau raport setiap bidang studi setelah mengalami proses belajar mengajar. Hasil 

belajar siswa dapat diketahui setelah diadakan evaluasi. Hasil dari evaluasi dapat 

memperlihatkan tentang tinggi atau rendahnya hasil belajar siswa. Hasil belajar 

merupakan prestasi yang  diperoleh setelah melakukan suatu kegiatan yang 

dimana akan menimbulkan suatu perubahan-perubahan pada diri individu.  

  Berdasarkan keterangan tesebut, maka dalam penelitian ini peneliti 

terdorong untuk meneliti keefektifan media video terhadap minat dan hasil belajar 

IPA kelas V SD Negeri Kepandean 03 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal 

dengan gambaran skema sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1. Kerangka Berpikir 

Kelas Eksperimen 

 
Kelas Kontrol 

 

Pembelajaran 

menggunakan media 

video 

Pembelajaran 

menggunakan media 

konvensional 

Hasil belajar siswa 

 
Hasil belajar siswa 

 

Minat belajar siswa 

 
Minat belajar siswa 

 

Ada atau tidak perbedaan antara hasil dan minat 

belajar yang pembelajarannya menggunakan 

media video dan pembelajaran yang 

menggunakan media konvensional 

Proses 

pembelajaran 

dibandingkan 

dibandingkan 

Pembelajaran IPA materi Peristiwa Alam 

kelas V SD Negeri Kepandean 03 
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2.4 Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut, maka hipotesis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

H01: Tidak terdapat perbedaan antara minat belajar siswa kelas V pada 

pembelajaran IPA yang menggunakan media video dengan 

pembelajaran IPA yang menggunakan media konvensional pada 

materi Peritiwa Alam. 

H01 : (µ1 =  µ2). 

Ha1 : Terdapat perbedaan antara minat belajar siswa kelas V pada 

pembelajaran IPA yang menggunakan media video dengan 

pembelajaran IPA yang menggunakan media konvensional pada 

materi Peristiwa Alam. 

Ha1 : (µ1 ≠  µ2). 

H02: Tidak terdapat perbedaan antara hasil belajar siswa kelas V pada 

pembelajaran IPA yang menggunakan media video dengan 

pembelajaran IPA yang menggunakan media konvensional pada 

materi Peristiwa Alam. 

H02 : (µ1 =  µ2). 

Ha2 : Terdapat perbedaan antara hasil belajar siswa kelas V pada 

pembelajaran IPA yang menggunakan media video dengan 

pembelajaran IPA yang menggunakan media konvensional pada 

materi Peristiwa Alam. 

Ha2 : (µ1 ≠  µ2). 
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H03 : Penerapan media video tidak efektif terhadap minat belajar siswa 

kelas V pada pembelajaran IPA yang menggunakan media video 

dengan pembelajaran IPA yang menggunakan media konvensional 

pada materi Peristiwa Alam. 

H03 : (µ1  ≤ µ2). 

Ha3 : Penerapan media video efektif terhadap minat belajar siswa kelas 

V pada pembelajaran IPA yang menggunakan media video dengan 

pembelajaran IPA yang menggunakan media konvensional pada 

materi Peristiwa Alam. 

Ha3 : (µ1 >µ2). 

H04 Penerapan media video tidak efektif terhadap hasil belajar siswa 

kelas V pada pembelajaran IPA yang menggunakan media video 

dengan pembelajaran IPA yang menggunakan media konvensional 

pada materi Peristiwa Alam. 

H04 (µ1 ≤ µ2) 

Ha4 Penerapan media video efektif terhadap hasil belajar siswa kelas V 

pada pembelajaran IPA yang menggunakan media video dengan 

pembelajaran IPA yang menggunakan media konvensional pada 

materi Peristiwa Alam. 

Ha4 (Ha  : µ1 > µ) 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Bagian ini membahas desain penelitian, waktu dan tempat penelitian, 

populasi dan sampel, variabel penelitian, data hasil penelitian, teknik 

pengumpulan data, instrumen penelitian, serta teknik analisis data. 

  

3.1 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

eksperimen. Metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap 

yang lain. Metode penelitian eksperimen merupakan metode penelitian kuantitatif 

(Sugiyono, 2013: 109).  

 Pendapat lain dikemukakan oleh Riduwan (2013: 50) yang menyatakan 

bahwa pendekatan eksperimen adalah suatu penelitian yang berusaha mencari 

pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang 

terkontrol secara ketat 

3.1.1 Desain Penelitian 

  Desain dari penelitian eksperimen ini yaitu quasi experimental design. 

Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya 

untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan 

eksperimen (Sugiyono,  2013: 116). Bentuk quasi experimental design yang 
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diguanakan yaitu nonequivalent control group design dengan paradigma sebagai 

berikut: 

 

 

 

    Gambar 3.1 Desain Penelitian 

Keterangan: 

O1   = keadaan awal kelas eksperimen sebelum diberi perlakuan 

O2    = keadaan akhir kelas eksperimen setelah diberi perlakuan 

O3   = keadaan awal kelas kontrol 

O4   = keadaan akhir kelas kontrol 

X    = perlakuan yang diberikan, yaitu media video 

(Sugiyono 2013: 118). 

Sebelum dilakukan penelitian, kelas eksperimen dan kontrol mendapat 

perlakuan yang sama yaitu pelaksanaan tes awal. Tes awal digunakan untuk 

mengetahui kemampuan awal antara kedua kelas dan tingkat keefektifan media 

video secara empiris. Setelah dilaksanakan tes awal, peneliti melakukan 

pembelajaran IPA materi Peristiwa Alam di kedua kelas dengan diberi perlakuan 

yang berbeda. Di kelas eksperimen menggunakan media video, sedangkan di 

kelas kontrol dengan media gambar. Setelah siswa mendapatkan pembelajaran 

IPA materi Peristiwa Alam, dilakukan tes akhir di kedua kelas.  

Tes akhir dilakukan untuk memperoleh data yang akan dianalisis untuk 

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan 

O1              X         O2 

 

O3         O4 
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 kontrol, selanjutnya siswa diberi angket pada kelas eksperimen dan kontrol. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Dalam bagian ini akan dibahas populasi dan sampel. Adapun 

pembahasannya yaitu sebagai berikut: 

3.2.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2010: 117), “populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Sementara menurut Arikunto (2013:173),”populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian”. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V 

A dan B SD Negeri Kepandean 03 tahun pelajaran 2015/2016. Jumlah populasi 

sebanyak 56 siswa yang terdiri dari 30 siswa kelas V A dan 26 siswa kelas V B SD 

Negeri Kepandean 03. Kelas V A dan V B SD Negeri Kepandean 03 merupakan 

kelas paralel yang disebar secara acak pada setiap kelas. 

Penentuan populasi ini didasarkan karena kedua kelas tersebut masih dalam satu 

sekolah dan merupakan kelas paralel yang disebar secara acak pada tiap kelas, 

sehingga kedua kelas tersebut memiliki kesetaraan dari segi kemampuan 

akademik dan tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Kemampuan awal kedua 

kelas tersebut relatif sama dari segi akademik dan tidak memiliki perbedaan yang 

signifikan yang dibuktikan dengan penghitungn uji kesamaan rata-rata nilai tes 

awal (pretest) yang dilakukan sebelum penelitian. 

3.2.2 Sampel 

 Sugiyono (2014: 118) mengemukakan bahwa “sampel adalah bagian dari 
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jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”, sedangkan 

Arikunto (2013: 174) berpendapat bahwa “sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti”. Dalam penelitian ini sampel yang diambil dengan 

menggunakan teknik sampling jenuh karena seluruh populasi dalam penelitian ini 

akan dijadikan sebagai sampel penelitian. Hal ini berdasarkan atas pendapat dari 

Sugiyono (2010: 124) yang menjelaskan bahwa teknik “sampling jenuh adalah 

teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel”. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

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

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011: 63). Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini ialah variabel bebas dan variabel terikat, 

yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 

3.3.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas atau bisa juga disebut dengan variabel independen 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono 2013: 64). Variabel bebas (X) dari 

penelitian ini adalah penerapan media video. 

Dalam penelitian ini, penggunaan media video digunakan pada kelompok 

eksperimen, yaitu kelas VB SD Negeri Kepandean 03 untuk mengetahui 

dampaknya terhadap variabel terikat, yaitu minat dan hasil belajar IPA. Penelitian 
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dilakukan dengan dua kelompok. Kelompok eksperimen (kelas VB SD Negeri 

Kepandean 03) menggunakan media video, sedangkan kelompok kontrol (kelas 

VA SD Negeri Kepandean 03) menggunakan media gambar.  

3.3.2 Variabel Terikat 

Menurut Sugiyono (2014: 61),“variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Variabel 

terikat dalam penelitian ini yaitu minat dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

IPA materi Peristiwa Alam.  

 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

 Definisi operasional variabel digunakan untuk menyamakan persepsi 

antara peneliti dan pembaca terhadap variabel yang digunakan pada penelitian 

untuk menghindari kekeliruan maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Definisi 

operasional variabel dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 

3.4.1 Variabel Media Video 

Media video adalah segala ssuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat 

dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial Daryanto (2013: 88). 

Program video dapat dimanfaatkan dalam program pembelajaran, karena dapat 

memberikan. Pengertian tersebut sejalan dengan Munadi (2013: 132) video adalah 

teknologi pemrosan sinyal elektronik meliputi gambar gerak dan suara. Media 

video dapat dimanfaatkan dalam program pembelajaran, karena dapat 

memberikan pengalaman yang tak terduga kepada siswa, selain itu juga program 

video dapat dikombinasikan dengan animasi dan pengaturan kecepatan untuk 
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mendemonstrasikan dari waktu ke waktu. 

3.4.2 Variabel Minat Belajar Siswa 

Minat belajar siswa yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah minat 

siswa dalam mengikuti pembelajaran IPA di kelas. Minat belajar ini akan diukur 

dengan  menggunakan  angket yang menggunakan  dimensi  dan  indikator minat 

belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA yang terangkum dalam tabel berikut: 

Tabel 3.1. Dimensi dan Indikator Minat Belajar Siswa 

No Dimensi Indikator 

1. Kesukaan 
Gairah 

Inisiatif 

2. Ketertarikan 
Responsif 

Kesegeraan 

3. Perhatian 
Konsentrasi 

Ketelitian  

4. Keterlibatan 

Kemauan  

Keuletan  
Kerja keras 

(Sudaryono, dkk, 2013: 90) 

3.4.3 Variabel Hasil Belajar Siswa 

Variabel hasil belajar adalah variabel yang keberadannya tergantung pada 

variabel media video. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang terjadi 

pada individu karena melakukan interaksi dengan lingkungan (belajar) dan 

perubahan tingkah laku yang dimaksud meliputi tiga ranah yaitu kognitif, afektif, 

psikomotorik dan perubahan tersebut merupakan perubahan ke arah positif.  

Variabel hasil belajar yang dimaksudkan dalam penelitian ini yakni hasil 

belajar siswa yang diukur menggunakan instrumen  tes dan menekankan aspek 

kognitif yang harus dicapai oleh siswa. Berpedoman pada taksonomi Bloom 

dalam Sudjana (2013: 22), ranah kognitif dibagi menjadi enam, yakni mulai dari 
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C1 (pengetahuan) hingga C6 (evaluasi). Namun dalam penelitian ini, peneliti 

tidak menggunakan keenam ranah kognitif yang disebutkan di atas, dikarenakan 

kurang mampunya siswa SD untuk berpikir secara abstrak. Yang peneliti gunakan 

meliputi C1 (pengetahuan), C2 (Pemahaman), dan C3 (penerapan). Dengan 

menggunakan tes objektif berupa pilihan ganda dan tingkat kesukaran yang 

berbeda, peneliti bermaksud untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap 

materi. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan 

data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai 

berikut: 

3.5.1 Observasi  

Riduwan (2010: 30) mengemukakan bahwa observasi yaitu kegiatan 

pengamatan yang dilakukan secara langsung yang bertujuan untuk melihat lebih 

dekat kegiatan yang dilakukan oleh objek penelitian”. Sedangkan menurut 

Arikunto (2015: 45),”observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis”. Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan observasi nonpartisipan. Pada observasi 

nonpartisipan menurut Sugiyono (2010: 204) menjelaskan bahwa dalam observasi 

nonpartisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. 

Peneliti melakukan observasi mengenai keadaan awal di kelas V SD Negeri 

Kepandean 03 yang meliputi keadaan kelas, sarana belajar siswa, kegiatan 

pembelajaran IPA di kelas, dan kondisi siswa. Selain itu kegiatan observasi juga 
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dilakukan oleh guru kelas V A dan V B . Guru kelas V A mengamati langkah-

langkah pembelajaran IPA yang dilakukan peneliti menggunakan media video di 

kelas eksperimen. Sedangkan Guru kelas V B mengamati langkah-langkah 

peneliti dalam melaksanakan pembelajaran IPA menggunakan media gambar di 

kelas kontrol. 

3.5.2 Wawancara Tak Terstruktur 

Menurut Riduwan (2010: 29), “wawancara adalah suatu cara pengumpulan 

data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. 

Sedangkan Arikunto (2015: 44) berpendapat bahwa “wawancara adalah suatu 

metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden 

dengan cara tanya jawab sepihak”. Dikatakan sepihak karena dalam wawancara 

ini narasumber tidak diberi kesempatan sama sekali untuk mengajukan 

pertanyaan. Pertanyaan hanya diajukan oleh pewawancara. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur. 

Sugiyono (2010: 197) berpendapat bahwa “wawancara tidak terstruktur adalah 

wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara 

yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan”. Dengan menggunakan wawancara tidak 

berstruktur maka peneliti akan memperoleh data yang lebih lengkap dan valid dari 

narasumber. 

3.5.3 Dokumentasi 

Dokumentasi ditujukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat 



52 

 

 

 

penelitian, meliputi: buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan 

kegiatan, foto-foto, film dokumenter, serta data lain yang relevan (Riduwan 2013: 

77). Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi ini digunakan dengan 

alasan hasil penelitian akan semakin kredibel. Pada penelitian ini dokumen yang 

digunakan  meliputi data jumlah dan nama siswa dan data penunjang lainnya, 

foto-foto serta video kegiatan pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai bukti 

telah melaksanakan penelitian. 

3.5.4 Tes 

Tes sebagai instrument pengumpulan data adalah serangkaian pertanyaan 

atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, 

intelegensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok 

(Riduwan 2013: 76). Tes digunakan ada atau tidaknya serta besar kemampuan 

subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pretest (tes awal 

dan posttest (tes akhir). 

Instrument tes digunakan untuk mengukur variabel hasil belajar siswa 

dalam materi peristiwa alam. Instrument tes ini berupa soal pilihan ganda (tes 

objektif) dengan jumlah soal 20 dan empat opsi jawaban yang akan dimunculkan 

pada saat pretest dan posttest.  

3.5.5 Angket  

 Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang 

bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna (Riduwan 2013: 

71). Angket yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model rating 

scale dengan 4 opsi/pilihan di dalamnya. Siswa menjawab dengan memberi tanda 

centang pada salah satu kolom dari lima kolom pilihan yang tersedia. 
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 Angket yang berbentuk rating scale ini memuat komponen minat seperti 

yang dikemukakan oleh Dimyati dan Mudjiono (2013: 80) yaitu kebutuhan, 

dorongan, dan tujuan. Ketiga komponen motivasi ini selanjutnya dijabarkan 

menjadi beberapa deskriptor yang lebih konkret dan operasional. Angket ini 

digunakan untuk mengukur sejauh mana minat siswa sesudah mengikuti 

pembelajaran. Cara penilaian terhadap angket penelitian ini yaitu: 

(1)   Setiap pernyataan terdiri dari 4 alternatif jawaban, yaitu: (i) selalu , (ii) 

sering, (iii) kadang-kadang dan (iv) tidak pernah. 

(2) Dalam menjawab pernyataan, responden memilih salah satu alternatif 

jawaban yang sesuai dengan cara memberi tanda centang (√) pada 

kolom jawaban yang dipilih. 

(3) Apabila pernyataan positif, pedoman penskoran adalah sebagai berikut: 

a) Jawaban selalu atau sangat setuju diberi skor   4 

b) Jawaban sering atau setuju diberi skor    3 

c) Jawaban kadang-kadang atau ragu-ragu diberi skor  2   

d) Jawaban tidak pernah atau sangat tidak setuju diberi skor  1 

(4) Apabila pernyataan negatif, pedoman penskoran adalah sebagai berikut: 

a) Jawaban selalu atau sangat setuju diberi skor   1 

b) Jawaban sering atau setuju diberi skor    2 

c) Jawaban kadang-kadang atau ragu-ragu diberi skor  3 

d) Jawaban tidak pernah atau sangat tidak setuju diberi skor  4 

(5) Menghitung skor rata-rata gabungan dari kriteria positif dan negatif 

setiap pernyataan. Skor minat belajar siswa dapat dihitung 
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menggunakan analisis indeks untuk setiap butir indikator pada angket 

minat belajar. Nilai indeks indikator diperoleh dengan menggunakan 

rumus: 

 

 

 

 

Setelah nilai indeks tiap indikator diperoleh, maka langkah selanjutnya 

yakni menghitung nilai indeks variabel degan rumus: 

 

  

  

(6) Pedoman interpretasi skor minat belajar siswa, menurut Riduwan 

(2012: 89) sebagai berikut: 

Tabel 3.2. Pedoman Interpretasi Skor Motivasi Belajar Siswa 

Presentase Kriteria 

0% - 20% 

21% -40% 

41% - 6% 

61% -80% 

81% 100% 

Sangat Lemah 

Lemah 

Cukup 

Kuat 

Sangat Kuat 

 

(7) Mengadakan uji coba 

Uji coba angket ini bertujuan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas 

angket tersebut. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010: 148), “instrumen penelitian adalah suatu alat 

(%frekuensi siswa skor 1x1) + (%frekuensi siswa skor 2x2) 

+ ... + (%frekuensi siswa skor 4x4) 

4 

(Indeks Indikator 1) + (Indeks Indikator 2) 

+ (Indeks Indikator n) 

n 
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yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. secara 

spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian”. sedangkan Menurut 

Riduwan (2010: 32) mendefinisikan instrumen penelitian sebagai “alat bantu 

peneliti dalam pengumpulan data”. Penjelasan selengkapnya yaitu sebagai berikut: 

3.6.1 Instrumen  Variabel Penelitian 

Dalam bagian ini akan dibahas variabel penelitian. Adapun 

pembahasannya yaitu sebagai berikut: 

3.6.1.1 Variabel Media Video 

Variabel media video dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan  

lembar observasi (pengamatan) media video yang dilakukan pada saat 

pembelajaran berlangsung oleh peneliti.  

Tabel 3.3. Kisi-Kisi Lembar Pengamatan Media Pembelajaran  

No. Aspek yang Diamati Ada 
Skor  

1 2 3 4 

1. Guru melaksanakan kegiatan prapembelajaran.      

2. Guru menyampaikan apersepsi      

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.      

4. Guru menjelaskan materi pelajaran.      

5.  Guru melakukan pembagian kelompok      

6.  Guru mengkondisikan siswa untuk berdiskusi      

7.  Guru membimbing dan mengawasi jalannya diskusi      

8. Kesesuaian media video yang dibuat oleh guru dengan materi.      

9. Kualitas ilustrasi (gambar, video, audio) baik dalam segi 

ukuran, dan warna. 

     

10. Infomasi yang disajikan guru dalam multimedia benar, tidak 

menimbulkan penafsiran yang salah serta penjelasan langsung 

pada inti materi. 

     

11. Guru bersama siswa membuat kesimpulan      

12 Guru mengadakan penilaian      

13. Guru menutup pelajaran       

 Skor Total  

Nilai Akhir  :    
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 
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3.6.1.2 Variabel Minat Belajar Siswa 

Variabel minat belajar dalam  penelitian ini diukur dengan menggunakan 

angket minat belajar yang menggunakan skala likert. Angket tersebut 

mencantumkan dimensi-dimensi minat belajar yang akan diukur, yakni:             

(1) kesukaan, yang meliputi indikator gairah dan inisiatif; (2) ketertarikan yang 

meliputi indikator responsitif dan indikator kesegeraan; (3) perhatian, yang 

meliputi indikator konsentrasi dan indikator ketelitia  dan (4) keterlibatan yang 

meliputi indikator kemauan, keuletan dan indikator kerja keras.  

Dimensi-dimensi tersebut dijabarkan menjadi beberapa indikator, yang 

terangkum menjadi kisi-kisi berikut: 

Tabel 3.4. Kisi-Kisi Angket Minat Belajar Siswa 

No Dimensi Indikator No. Soal 

1. Kesukaan 
Gairah 1, 29 
Inisiatif 17, 24, 28 

2. Ketertarikan 
Responsif 10,13, 15, 38 
Kesegeraan 11,  

3. Perhatian 
Konsentrasi 22,3 
Ketelitian  ,7 

4. Keterlibatan 

Kemauan  19,32,40 

Keuletan  25 
Kerja keras 6, 34,36 

Jumlah Soal 20 

      Sumber: Lampiran 23 

 

 Angket digunakan untuk mengambil data berupa minat siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. Angket disebar di kelas eksperimen dan kelas kontrol 

pada akhir pertemuan kedua. Adapun cara menghitung minat belajar siswa 

melalui angket ialah dengan menggunakan rumus analisis indeks. Setelah 
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diketahui nilai indeks akhir dari angket, kategorikan presentase minat tersebut 

dengan menggunakan rumus Three Box Method, yakni sebagai berikut: 

  
 

 
 

Keterangan: 

I = interval 

r = rentang 

 = nilai tertinggi – nilai terendah 

 = 100 – 10 

 = 90 

k = 3 

Kemudian hasil dari perhitungan interval tersebut dicocokkan dengan kriteria 

sebagai berikut: 

10 – 40 = rendah 

41 – 70 = sedang 

71 – 100 = tinggi 

(Ferdinand, 2006: 292) 

3.6.1.3 Variabel Hasil Belajar 

Instrumen tes digunakan untuk mengukur variabel hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPA materi  Peristiwa Alam yang berupa posttest. Instrumen 

tes ini berupa soal pilihan ganda yang berjumlah 20 butir soal, setelah diuji 

cobakan. Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan penilaian kognitif. 

Instrumen tes ini berupa soal pilihan ganda yang berjumlah 20 butir soal, setelah 

diuji cobakan. Sebelum soal tersebut digunakan untuk mengukur hasil belajar 
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siswa, terlebih dahulu diujicobakan kepada siswa di luar sampel, yaitu siswa yang 

berlaku sebagai kelompok uji coba. Dalam penelitian ini, uji coba dilakukan di 

kelas VI SD Negeri Sidakaton 01 yang diikuti oleh 36 siswa.  

Uji coba terdiri dari 40 soal pilihan ganda dengan 4 alternatif jawaban (a, 

b, c, dan d), 20 indikator soal dan  4 indikator pembelajaran. Uji coba ini 

dilaksanakan agar diperoleh instrumen yang valid dan reliabel sehingga akan 

diperoleh hasil penelitian yang valid dan reliabel pula. Selain itu juga dilakukan 

penghitungan tingkat kesukaran dan daya beda, agar instrumen benar-benar dapat 

dikatakan layak dan baik. Selanjutnya data hasil uji coba yang diperoleh, dinalasis 

sehingga menghasilkan 20 soal yang siap diujikan pada pretest dan posttest.  

Adapun indikator dari 20 soal tersebut dirinci dalam bentuk kisi-kisi pada 

lampiran 28. 

3.6.2 Pengujian Instrumen 

Instrumen pada penelitian ini membutuhkan pengujian agar data yang 

diperoleh benar-benar valid atau tidak diragukan kebenaranya. Langkah analisis 

data uji coba instrumen antara lain: 

3.6.2.1 Validitas Instrumen 

Sugiyono (2013: 361) menyatakan bahwa validitas adalah derajat 

ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat 

dilaporkan oleh peneliti. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Data yang valid adalah data 

“yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang 
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sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Ada dua jenis validitas untuk 

instrumen penelitian, yakni validitas logis dan validitas empirik.  

Validitas logis adalah validitas instrumen berdasarkan hasil penalaran. Ada 

dua macam validitas logis yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen, yaitu 

validitas isi dan validitas konstruk. Format instrumen dinyatakan memiliki 

validitas logis apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan 

materi atau isi pelajaran yang diberikan. Pengujian validitas logis dapat dilakukan 

dengan cara menilai kesesuaian butir-butir soal dengan kisi-kisi soal yang telah 

dibuat sebelumnya. Proses pengujian validitas logis melibatkan tiga penilai ahli 

yaitu Mur Fatimah S.Pd,M.Pd (dosen pembimbing 1), Moh. Fathurrahman, 

M.Pd,M.Sn (dosen pembimbing 2) dan Azizah, S.Pd., (guru kelas V SD Negeri 

Sidakaton 01 Kabupaten Tegal) dengan menggunakan lembar penilaian validitas 

logis. 

Validitas empirik adalah validitas yang dinyatakan berdasarkan hasil 

pengalaman. Sebuah instrument penelitian dikatakan memiliki validitas, apabila 

sudah teruji dari pengalaman (Arikunto, 2013: 81). Untuk mengetahui 

validitasnya, peneliti kemudian melakukan uji coba instrumen. Instrumen diujikan 

kepada responden yang bukan responden sesungguhnya, yaitu responden kelas VI 

SD Negeri Sidakaton 01 Kabupaten Tegal. Alasan memilih SD tersebut untuk uji 

coba yaitu karena adanya kesamaan kualitas sekolah, suasana sekolah, kualitas 

guru dan kualitas siswa di SD tersebut dengan SD yang akan dijadikan untuk 

penelitian.  

peneliti mengumpulkan data hasil uji coba dan menganalisisnya. Dalam penelitian 
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ini, pengujian validitas dilakukan dengan corected item-total corelation, yaitu 

dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total dan 

melakukan koreksi terhadap nilai koefisien korelasi yang overestimasi (estimasi 

nilai yang lebih tinggi dari yang sebenarnya). Pengujian validitas ini 

menggunakan software statistical product and service solution (SPSS) versi 21. 

Untuk mencari validitas dalam SPSS 21 ini menggunakan menu analyze – scale – 

reliability analisis, dilihat pada kolom corected item-total corelation. Kriteria 

pengujian dikatakan valid jika rhitung ≥ r tabel pada taraf signifikan 0,05, maka hasil 

rhitung pada butir tertentu dinyatakan valid dan jika rhitung < rtabel, maka hasil rhitung 

pada butir tertentu dinyatakan tidak valid (Priyatno, 2010: 95).  

3.6.2.1.1 Validitas Lembar Pengamatan Media Video 

Instrumen lembar pengamatan media video digunakan untuk menilai 

bagaimana penerapan pembelajaran media video. Maka dilakukan validitas logis 

lembar pengamatan oleh penilai ahli yaitu Mur Fatimah S.Pd,M.Pd. (dosen 

pembimbing 1). 

 3.6.2.1.2 Validitas Angket Minat Belajar Siswa 

Sebelum  instrumen angket  minat belajar siswa diujicobakan pada siswa, 

maka dilakukan  validitas logis  oleh penilai  ahli yaitu Mur Fatimah S.Pd.,M.Pd. 

(dosen pembimbing1) dan Moh. Fathurrahman, M.Pd.,M.Sn (dosen pembimbing 

2). Setelah item dinilai dan dinyatakan layak diujicobakan, maka dilakukan uji 

coba item kepada siswa kelas VI SD Negeri Sidakaton 01 Kabupaten Tegal 

sejumlah 36 siswa pada tanggal 16 Febuari 2016. Hasil uji coba angket minat 

belajar dapat dilihat pada lampiran 20. 
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Soal diujicobakan kepada 36 siswa maka nilai rtabel-nya adalah 0,329.  

Hasil penghitungan validitas item minat selengkapnya pada lampiran 21. Dari 

hasil perhitungan menggunakan program SPSS 21 memakai analisis corected 

item-total correlation dinyatakan bahwa dari 40 deskriptor terdapat 25 deskriptor 

yang valid. Dari 21 deskriptor tersebut mewakili semuai indikator minat belajar. 

3.6.2.1.3 Validitas Soal Tes 

Sebelum instrumen soal tes diujicobakan, perlu dilakukan uji validitas 

logis. Pada penelitian ini, untuk validitas logis soal tes dilakukan oleh tiga orang 

penilai ahli, yaitu Mur Fatimah S.Pd.,M.Pd. (dosen pembimbing 1), Moh. 

Fathurrahman M.Pd.M.Sn dan Azizah, S.Pd.  (guru kelas V1 SD Negeri Sidakaton 

01 Kabupaten Tegal). Pengujian validitas logis dilakukan dengan menggunakan 

lembar validasi. Hasil pengujian validitas logis selengkapnya terdapat pada 

lampiran 12, 13 dan 18. 

Soal yang dipakai pada saat proses penilaian dalam pembelajaran 

sebanyak 20 butir. Namun, untuk proses validitas, soal dibuat paralel yang setara 

cakupan materi dan tingkat kesulitan soalnya dengan jumlah 40 butir. Setelah 

pengujian validitas logis dari penilai ahli selesai, dan soal dinilai dan dinyatakan 

layak diujicobakan, maka dilakukan uji coba soal kepada 36 siswa kelas V1 SD 

Negeri Sidakaton 01 Kabupaten Tegal pada awal April 2016. 

Soal diujicobakan kepada 36 siswa maka nilai rtabel-nya adalah 0,329.  

Hasil penghitungan validitas item soal tes selengkapnya pada lampiran 23. Dari 

perhitungan data menggunakan program SPSS 21 diperoleh item soal yang valid 
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sebanyak 25 butir soal dan tidak valid sebanyak 15 butir soal. Soal yang valid 25 

butir soal yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 

34, 35, 36, 37, dan 39. 

3.6.2.2 Reliabilitas Instrumen  

Untuk mengetahui realibitas instrumen, peneliti menggunakan program 

SPSS 21 metode Cronbach‟s Alpha. Pengujian biasanya menggunakan batasan 

tertentu seperti 0,6. Menurut Sekaran (1992) dalam Priyatno (2010: 98), 

reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan 

diatas 0,8 adalah baik. Jadi dalam penelitian ini apabila nilai output Reability 

Statistick lebih besar dari 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian 

reliabel. 

3.6.2.2.1 Reliabilitas Angket Minat Belajar Siswa 

Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliabilitas 

merujuk pada ketepatan atau keajegan suatu alat penilaian dalam menilai apa yang 

dinilainya. Artinya, kapan pun alat penilaian tersebut digunakan akan memberikan 

hasil yang relatif sama pada sampel yang sama (Sudjana 2009: 16). Suatu tes 

dikatakan mempunyai taraf kepercayaan tinggi jika tes tersebut dapat memberikan 

hasil yang tetap. Pengujian reliabilitas didasarkan atas data uji coba instrumen 

yang dilakukan pada kelas VI A dan VI B SD Negeri Sidakaton 01 dengan tujuan 

untuk mengukur konsistensi instrumen penelitian agar dapat dipercaya untuk 

digunakan.  

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dengan menerapkan Cronbach 

alpha pada program SPSS versi 21 menggunakan menu analyze – scale – 

reliabilityanalysis. Sebelum melakukan perhitungan dengan menu tersebut data 

yang dimasukan harus dipastikan hanya data item yang valid. Menurut Sekaran 
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dalam Priyatno (2010: 30-32), jika nilai cronbach‟s alpha lebih besar dari 0.6, 

maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel. Adapun rekap data 

hasil perhitungan menggunakan software statistical product and service solution 

(SPSS) versi 21 dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut ini. 

Hasil dari perhitungan nilai Cronbach‟s Alpha pada SPSS versi 21 untuk 

20 item indikator soal uji yang valid ialah 0,968. Oleh karena itu disimpulkan 

bahwa  semua soal tes  yang  telah  valid  reliabel  dengan  kriteria dapat diterima. 

Tabel 3.5. Data Hasil Uji Reliabilitas Uji Coba Minat Belajar 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.968 20 

   Lampiran 20 

3.6.2.2.2  Reliabilitas Soal Tes Uji Coba 

 Pengujian realibilitas soal tes menggunakan program SPSS 21 Cronbach‟s 

Alpha. Hasil uji reliabilitas tiap butir soal yang diperoleh setelah data dihitung 

dengan menggunakan SPSS versi 21 selengkapnya ada pada lampiran 24. 

 Hasil dari perhitungan nilai Cronbach‟s Alpha pada SPSS versi 21 untuk 25 

item indikator soal uji yang valid ialah 0,921. Oleh karena itu disimpulkan bahwa  

semua soal tes  yang  telah  valid  reliabel  dengan  kriteria dapat diterima. 

Tabel 3.6. Data Hasil Uji Reliabilitas Soal Uji Coba 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,921 25 

     Sumber: Lampiran 22 

3.6.2.3 Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

Taraf kesukaran soal dipandang dari kesanggupan atau kemampuan siswa 
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dalam menjawabnya, bukan dilihat dari sudut guru sebagai pembuat soal 

(Sudjana, 2011: 135). Ada beberapa dasar pertimbangan dalam menentukan 

proporsi jumlah soal kategori mudah, sedang dan sukar. Untuk mengetahui taraf 

kesukaran soal dapat digunakan rumus sebagai berikut: 

I=
B

N
 

Keterangan:
 

I   = indeks/taraf kesukaran untuk tiap soal 

B  = banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal 

N = banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal yang dimaksud 

Kriteria yang digunakan yaitu semakin kecil indeks yang diperoleh, 

makin sulit soal tersebut. Sebaliknya, makin besar indeks yang diperoleh, makin 

mudah soal tersebut. Kriteria indeks kesulitan soal yakni sebagai berikut: 

0 - 0,30     = soal kategori sukar 

0,31 - 0,70  = soal kategori sedang 

0,71 - 1,00  = soal kategori mudah 

(Sudjana, 2011: 137) 

 Pengujian tingkat kesukaran dilakukan dengan membandingkan 

banyaknya jumlah siswa yang menjawab soal benar pada setiap butir soal 

dibanding dengan jumlah peserta tes. Analisis tingkat kesukaran soal dilakukan 

menggunakan data uji coba soal tes yang telah diujicobakan kepada 36 siswa 

kelas VI SD Negeri Sidakaton 01 Kabupaten Tegal. Hasil analisis tingkat 

kesukaran soal uji coba selengkapnya lihat pada Tabel 3.7. 
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Tabel 3.7. Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

Nomor 

Soal 

Nilai 

Indeks 

Kesukaran 

Kategori Nomor 

Soal 

Nilai 

Indeks 

Kesukaran 

Kategori 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

17 

0.22 

0.81 

0.94 

0.67 

0.64 

0.78 

0.81 

0.61 

0.92 

0.75 

0.61 

0.56 

0.75 

Sukar 

Mudah 

Mudah 

Sedang 

Sedang 

Mudah 

Mudah 

Sedang 

Mudah 

Mudah 

Sedang 

Sedang 

Mudah 

18 

20 

23 

24 

27 

28 

31 

34 

35 

36 

37 

39 

0.64 

0.63 

0.55 

0.72 

0.61 

0.69 

0.41 

0.80 

0.55 

0.61 

0.55 

0.44 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Mudah 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Mudah 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

 

Berdasarkan pada Tabel 3.7, hasil analisis tingkat kesukaran soal yang 

telah dilakukan dapat disimpulkan 9 butir soal berkategori mudah, 15 butir soal 

berkategori sedang, dan 1 butir soal berkategori sukar. 

3.6.2.4 Daya Pembeda Butir Soal 

Menurut Arikunto (2012: 226), daya pembeda soal adalah kemampuan 

soal untuk membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dan 

siswa yang bodoh (berkemampuan rendah). Besarnya daya pembeda yaitu indeks 

diskriminasi bersimbol D. Untuk menentukan besarnya D, dapat menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

  
  
  
 
  
  
       

Keterangan: 

J = jumlah peserta tes 

JA = banyaknya peserta kelompok atas 
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JB = banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar 

PA = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB = proporsi peserta kelompok bawah yang menajwab benar  

(Arikunto, 2012: 228-9). 

Setelah mendapatkan besarnya D, keputusan daya pembeda soal dapat 

diketahui melalui klasifikasi daya pembeda berikut: 

D  = 0,00 – 0,20  : jelek 

D = 0,20 – 0,40  : cukup  

D  = 0,40 – 0,70  : baik  

D = 0,70 – 1,00  : baik sekali  

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

negatif sebaiknya dibuang saja 

(Arikunto, 2012: 232). 

Sebelum menganalisis daya beda soal, terlebih dahulu kelompok siswa 

dibagi dua sesuai jumlah skor soal atau jawaban benar yang didapat menjadi 

kelompok atas dan bawah. Pengujian daya beda diperoleh dari hasil penghitungan 

jumlah jawaban benar pada kelompok atas dibanding siswa pada kelompok atas 

(PA) dikurangi hasil jumlah jawaban benar pada kelompok bawah dibanding 

jumlah siswa pada kelompok bawah (PB). 

Berdasarkan penghitungan pengujian daya beda soal secara manual, 

diperoleh data dari 25 soal yang valid, terdapat 16 soal yang baik, 8 soal yang 

cukup, dan 2 soal jelek. Soal yang mempunyai kriteria baik yaitu nomor 4, 5, 9, 
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12, 13, 17, 18, 20, 23, 24, 31, 35, 36, 37 dan 39. Sementara itu, soal yang 

mempunyai kriteria cukup yaitu nomor 1, 2, 6, 7, 11, 27, 28 dan 34. Selain kriteria 

baik dan cukup, ada kriteria soal lagi yaitu kriteria jelek. Soal yang mempunyai 

kriteria jelek yaitu nomor 3 dan 10. Soal yang masuk kriteria jelek tidak peneliti 

gunakan.  

Tabel 3.8. Analisis Daya Pembeda Soal 

Nomor 

Soal 

Nilai Daya 

Beda 

Kriteria 

 

Nomor 

Soal 

Nilai Daya 

Beda 

Kriteria 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

17 

0,23 

0,07 

0,23 

0,23 

0,38 

0,31 

0,23 

0,31 

0,23 

0,46 

0,69 

0,61 

0,23 

Cukup 

Cukup  

Jelek  

Baik  

Baik 

Cukup 

Cukup 

Baik  

Jelek  

Cukup  

Baik  

Baik  

Baik  

18 

20 

23 

24 

27 

28 

31 

34 

35 

36 

37 

39 

 

0.23 

0.31 

0.23 

0.23 

0.31 

0.07 

0.31 

0.23 

0.07 

0.23 

0.39 

0.39 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Cukup 

Cukup 

Baik 

Cukup 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

 

 

Berdasarkan nilai daya beda pada Tabel 3.8, dengan mengacu pada kriteria 

indeks kesukaran soal yang dikemukakan oleh Arikunto (2013), diperoleh 2 butir 

soal kategori jelek, 16 butir soal kategori baik, dan 8 butir soal kategori cukup.  

Dari uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan analisis daya beda pada hasil 

uji coba soal tes, selanjutnya diambil 20 butir soal yang dinyatakan memenuhi 

syarat dan layak untuk digunakan sebagai instrumen. Seluruh soal tersebut 

memenuhi kriteria uji validitas, uji reliabilitas, memiliki daya pembeda baik, dan 

memenuhi proporsi tingkat kesukaran soal. Rekapitulasi 20 instrumen soal yang 

digunakan untuk pretest dan posttest dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3.9. Rekapitulasi Instrumen Soal Pretest/Posttest 

Nomor 

Soal 
Validitas Reliabilitas 

Tingkat 

Kesukaran Soal 

Daya 

Pembeda 

Soal 

1 

2 

4 

5 

6 

9 

11 

12 

13 

17 

18 

20 

23 

27 

28 

31 

34 

35 

36 

39 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Vald 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Reliabel  

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Realibel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Sukar  

Mudah 

Sedang 

Sedang 

Mudah 

Sedang  

Mudah 

Sedang  

Sedang 

Mudah  

Sedang  

Sedang  

Sedang 

Sedang  

Sedang 

Mudah  

Sedang  

Sedang  

Sedang  

Sedang 

Cukup 

Cukup 

Baik 

Baik 

Cukup 

Baik  

Cukup 

Baik  

Baik 

Baik 

Baik 

Baik  

Baik 

Cukup  

Cukup 

Baik 

Cukup  

Baik  

Baik  

Baik  

 

Berdasarkan Tabel 3.8 dapat dijelaskan  jumlah soal yang dibutuhkan yaitu 

20 butir yaitu soal nomor 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 23, 27, 28, 31, 34, 

35, 36, dan 39. Dua puluh  soal butir soal tersebut disusun kembali untuk dipakai 

sebagai instrumen soal tes kognitif yang digunakan dalam pretest dan postest. 

Kisi-kisi dan soal pretest dan posttest dapat dilihat pada Lampiran 12. 

3.7 Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini meliputi dua tahap, yaitu analisis 

tahap awal dan analisis tahap akhir. Analisis tahap awal dilakukan sebelum 

penelitian dilaksanakan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kemampuan awal 
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antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, apakah kedua kelompok 

memiliki kesamaan varians atau tidak, dan apakah kedua kelompok memiliki 

perbedaan rata-rata yang signifikan atau tidak. Analisis tahap akhir dilakukan 

setelah penelitian dilaksanakan. Tujuannya yaitu untuk menguji hipotesis. Metode 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi deskripsi data, uji 

prasyarat analisis, dan analisis akhir. 

3.7.1 Analisis Deskriptif Data 

Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian eksperimen untuk 

menguji apakah media video dapat mengefektifkan minat dan hasil belajar siswa. 

3.7.1.1 Analisis Deskriptif Media Video 

Proses pembelajaran dalam penelitian ini menggunakan media video. 

Dalam pelaksanaannya, peneliti yang berperan sebagai guru harus mengetahui 

komponen-komponen media video agar pembelajaran berjalan sesuai dengan 

komponen-komponen yang sudah ditentukan. Dengan memperhatikan dan 

melaksanakan komponen-komponen tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa 

media video benar-benar terlaksana dalam proses pembelajaran. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan lembar pengamatan pelaksanaan media video guna 

melihat apakah pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau 

tidak. Pengamatan dilakukan oleh guru kelas. 

Pengamatan dilakukan untuk mengamati pelaksanaan media video pada 

setiap pertemuan pembelajaran. Pembelajaran dikatakan berhasil jika komponen-

komponen yang tertera pada deskriptor lembar pengamatan telah dilaksanakan 
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dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, nilai hasil pengamatan disajikan dalam 

bentuk skor pelaksanaan media video. Setelah dilakukan analisis skor 

pembelajaran media video dengan rumus sebagai berikut: 

Skor =  × 100  

3.7.1.2 Analisis Deskriptif Data Variabel Minat Belajar Siswa 

Data variabel minat belajar siswa merupakan data yang diperoleh dari hasil 

pengamatan minat belajar siswa menggunakan angket minat belajar siswa. 

Analisis dilaksanakan dengan menggunakan statistik deskriptif. Termasuk dalam 

statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram 

lingkaran, pictogram, mean, median, modus, persentase, dan lain-lain (Sugiyono 

2013: 200). Penyajian data minat belajar dalam penelitian ini menggunakan tabel 

dan persentase. Dalam analisis deskriptif ini, perhitungan yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat persentase skor jawaban dari masing-masing butir pertanyaan 

ialah indeks. 

3.7.1.3 Analisis Deskriptif Data Variabel Hasil Belajar Siswa 

Data variabel hasil belajar merupakan data yang diperoleh dari hasil 

posttest siswa menggunakan lembar tes pilihan ganda. Analisis dilaksanakan 

dengan menggunakan statistik deskriptif. Termasuk dalam statistik deskriptif 

antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, 

pictogram, mean, median, modus, persentase, dan lain-lain (Sugiyono, 2013: 200). 

Penyajian data hasil belajar dalam penelitian ini menggunakan tabel dan diagram. 
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3.7.2 Teknik Analisis Statistik Data Hasil Penelitian 

Analisis statistik data hasil penelitian yang dilakukan meliputi uji prasyarat 

analisis dan uji hipotesis. Selengkapnya dipaparkan dalam uraian berikut. 

3.7.2.1 Uji Prasyarat Analisis  

Uji prasyarat analisis dalam penelitian ini meliputi uji kesamaan rata-rata, 

uji normalitas dan uji homogenitas. Penghitungannya menggunakan program 

SPSS versi 21. Berikut akan dijelaskan secara lengkap mengenai uji prasyarat 

analisis tersebut: 

3.7.2.1.1 Uji Normalitas 

Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui jenis statistik yang akan 

digunakan. Jika persebarannya merata, maka data tersebut berdistribusi normal 

dan analisis pengujian menggunakan statistik parametris, dalam penelitian ini 

menggunakan uji t. Jika data berdistribusi tidak normal, maka pengujian 

analisisnya menggunakan statistik nonparametris yang dalam penelitian ini 

menggunakan rumus U Mann Whitney.   

Berdasarkan pendapat Priyatno (2010: 71), uji normalitas data pada 

penelitian ini menggunakan uji Lilliefors pada kolom Kolmogorov-Smirnov 

dengan kriteria jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan 

normal. Penghitungannya menggunakan program SPSS versi 21. 

3.7.2.1.2 Uji Homogenitas 

 Priyatno (2010: 76) mengemukakan bahwa “uji homogenitas digunakan 

untuk mengetahui apakah beberapa varians populasi data adalah sama atau tidak.” 

Selanjutnya, Priyatno (2010: 35) menjelaskan bahwa sebelum dilakukan uji t, 
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harus dilakukan uji homogenitas dengan Levene‟s test. Uji homogenitas bertujuan 

untuk mengetahui rumus uji t mana yang akan digunakan. Jika varians sama, 

maka uji t menggunakan Equal Variances Assumed dan jika varians berbeda, 

menggunakan Equal Variances Not Assumed. Uji homogenitas dapat dilakukan 

apabila kelompok data tersebut dalam distribusi normal. Nilai homogenitas 

ditunjukkan melalui penghitungan dengan taraf kesalahan 5%. Menurut Priyatno 

(2010: 35), jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka datanya homogen. 

Pengujian homogenitas dihitung dengan program SPSS versi 21 

3.7.2.1.3  Uji Kesamaan Rata-Rata  

uji kesamaan rata-rata dilakukan untuk menguji kesetaraan kelas 

eksperimen dan kontrol. Uji kesamaan rata-rata dilakukan sebelum kelas 

eksperimen dan kontrol mendapat perlakuan. Data yang digunakan dalam 

pengujian kesamaan rata-rata yaitu nilai prettest kelas ekperimen maupun kelas 

kontrol. Uji kesamaan rata-rata dilakukan menggunakan uji satu sampel (one 

sample t test) pada SPSS 21. 

3.7.2.2 Analisis Akhir (Pengujian Hipotesis)   

Analisis akhir ini dilaksanakan saat semua data di lapangan telah 

terkumpul. Analisis akhir yang dilakukan yaitu analisis terhadap minat dan hasil 

belajar IPA materi peristiwa alam dari kedua kelompok setelah masing-masing 

memperoleh perlakuan yang diuji secara statistik parametris (hipotesis 1 dan 2) 

yaitu menggunakan Independent Samples T Test dan dihitung dengan program 

SPSS 21. Menu yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu Analyze-Compare 

Means-Independent Samples T Test. Untuk mengetahui Ho diterima atau ditolak, 

yaitu dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Ho diterima jika -t 
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tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, sedangkan Ho ditolak jika - t hitung < - t tabel atau t hitung > t tabel. 

Berdasarkan signifikansi, Ho diterima jika signifikansi > 0,05 dan Ho ditolak jika 

signifikansi ≤ 0,05 (Priyatno 2010: 36).  

Analisis statistik untuk uji keefektifan (hipotesis 3 dan 4) menggunakan uji 

One Sample T Test. Jika menggunakan program SPSS, maka menggunakan 

pengujian One Sample T Test. Langkah-langkahnya yaitu Analyze-Compare 

Means-One Sample t Test.  Dari pengujian menggunakan uji t ini akan diketahui 

perbedaan rata-rata nilai sampel di kelas eksperimen yang dibandingkan dengan 

rata-rata nilai sampel di kelas kontrol. Untuk mengetahui Ho diterima atau ditolak, 

yaitu dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Jika - t tabel ≤ t hitung ≤ t 

tabel, maka Ho diterima, sedangkan Ho ditolak jika - t hitung < - t tabel atau t hitung > t 

tabel (Priyatno 2010: 30-1). Dengan pengambilan keputusan jika -  t tabel ≤ t hitung ≤ t 

tabel, maka Ho diterima, artinya minat dan hasil belajar IPA materi peristiwa alam  

siswa kelas eksperimen tidak lebih tinggi daripada kelas kontrol. Jika - t hitung < -  

ttabel dan t hitung > t tabel, maka Ho ditolak, artinya minat dan hasil belajar IPA materi 

peristiwa alam siswa kelas eksperimen lebih tingi daripada kelas kontrol. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bagian ini memaparkan mengenai hasil penelitian yang telah dilaksanakan 

di SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal pada mata pelajaran IPA materi 

Peristiwa Alam dan pembahasan mengenai hasil penelitian. Hasil penelitian berisi 

tentang deskripsi data, deskripsi pelaksanaan pembelajaran kelas eksperimen dan 

kontrol, dan analisis statistik data hasil penelitian yang berupa pengujian prasyarat 

analisis dan pengujian hipotesis penelitian. Sementara itu, pembahasan dalam bab 

ini berisi uraian mengenai analisis data hasil penelitian.  

 

4.1 Hasil Penelitian 

Pada bagian ini dipaparkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan, 

baik di kelas eksperimen maupun kontrol. 

4.1.1   Deskripsi Data  

 Deskriptif data merupakan gambaran umum yang menyajikan penyebaran 

data hasil penelitian yang diperoleh, sehingga mudah dipahami. Berikut ini 

disajikan deskriptif data variabel independen atau variabel bebas (X) berupa 

media video pada pembelajaran dan variabel dependen atau variabel  terikat (Y) 

berupa minat dan hasil belajar siswa pada materi peristiwa alam. Uraian 

selengkapnya berikut ini. 
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4.1.1.1 Analisis Deskriptif Data Variabel Bebas (Independen) 

Proses pembelajaran dalam penelitian ini menggunakan media video. Pada 

pembelajaran kelas eksperimen guru sudah menerapkan media video sesuai 

dengan variabel yang di teliti yaitu keefektifan media video terhadap minat dan 

hasil belajar. Langkah-langkah penilaian guru menggunakan media tersebut sesuai 

dengan lembar pengamatan yang telah dinilai oleh guru kelas VB yaitu oleh 

Bapak Supardi S.Pd,SD sebagai guru kelas Eksperimen. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa di dalam pembelajaran kelas eksperimen  guru sudah 

menerapkan media video sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. 

Tabel 4.1. Nilai Pengamatan Media video pada Kelas Eksperimen 

No. Aspek yang Diamati 
Pertemuan 
1 2 

1. 
2. 
3. 
 

4.  
5. 
6. 
7. 
8. 
 

9. 
 

10. 
 

 
11. 
12. 
13. 

Guru melaksanakan kegiatan prapembelajaran. 
Guru menyampaikan apersepsi 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 
Guru menjelaskan materi pelajaran. 
Guru melakukan pembagian kelompok 
Guru mengkondisikan siswa untuk berdiskusi 
Guru membimbing dan mengawasi jalannya diskusi. 
Kesesuaian media video yang dibuat oleh guru dengan 

materi. 
Kualitas ilustrasi (gambar, video, audio) baik dalam segi 

ukuran, dan warna. 
Infomasi yang disajikan guru dalam multimedia benar, 

tidak menimbulkan penafsiran yang salah serta penjelasan 

langsung pada inti materi. 
Guru bersama siswa membuat kesimpulan 
Guru mengadakan penilaian 
Guru menutup pelajaran 

4 
3 
2 
 
4 
3 
3 
3 
3 
 
3 
 
3 

 

 
3 
3 
4 

4 
3 
2 
 

3 
4 
3 
3 
4 

 
3 
 

3 
 

 
3 
3 
4 

Jumlah 41 42 
Tingkat Pelaksanaan Media (%) 78,94 84,61 
Rata-rata (%) 81.67 

 

 Berdasarkan Tabel 4.1. Pengamatan media video yang diterapkan oleh 

peneliti pada pertemuan pertama diperoleh skor sebesar 78.89 dan  pertemuan 
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kedua diperoleh skor 84.61. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa di dalam 

pembelajaran kelas eksperimen  guru sudah menerapkan media video sesuai 

dengan langkah-langkah pembelajaran. Tabel pengamatan media selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 31 dan lampiran 32. 

 Pembelajaran di kelas kontrol, peneliti tidak menerapkan media video, 

tetapi menggunakan media gambar. Pembelajaran berlangsung selama dua kali 

pertemuan. Dalam pelaksanaan pembelajaran guru dibantu oleh pengamat, yaitu 

Ibrohim, S.Pd, selaku guru Kelas VB. Pengamat bertugas untuk mengamati 

keterlaksanaan bahwa peneliti tidak menerapkan media di kelas kontrol. 

Pengamatan media pada kelas kontrol dituangkan dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.2. Nilai Pengamatan Media Konvensional Pembelajaran Kelas Kontrol 

No. Aspek yang Diamati 
Pertemuan 
1 2 

  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Guru melaksanakan kegiatan prapembelajaran. 

Guru menyampaikan apersepsi 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

Guru menampilkan media gambar yang ditempel pada kertas karton 

Guru menjelaskan materi pelajaran dengan menggunakan media 

gambar. 

Kesesuaian media gambar dengan materi. 

Kualitas ilustrasi gambar baik dalam segi, ukuran, dan warna 

Guru melakukan pembagian kelompok 

Guru mengkondisikan siswa untuk berdiskusi 

Guru membimbing dan mengawasi jalannya diskusi 

Guru bersama siswa membuat kesimpulan 

Guru mengadakan penilaian 
Guru menutup pelajaran 

4 

3 

1 

3 

3 

 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

2 

3 

3 

 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Jumlah 35 39 
Tingkat Pelaksanaan Media (%) 67.30 75.00 
Rata-rata (%) 71.15 

  

 Berdasarkan Tabel 4.2. nilai pengamatan media gambar pada kelas kontrol 

yang diterapkan oleh peneliti pada pertemuan pertama diperoleh skor sebesar 

67.30 dan pertemuan kedua diperoleh skor 75.00. Dengan demikian, dapat 
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disimpulkan bahwa di dalam pembelajaran kelas kontrol  guru tidak menerapkan 

media video sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Tabel pengamatan 

media selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 34 dan lampiran 35.  

4.1.1.2 Analisis Deskriptif Data Variabel Terikat (Dependen) 

 Data variabel dependen pada penelitian ini yaitu data minat dan hasil 

belajar siswa, baik di kelas kontrol maupun di kelas eksperimen. Hasil belajar 

yang dimaksud yaitu nilai tes akhir materi peristiwa alam secara tertulis yang 

sudah diolah. Minat belajar siswa yang dimaksud yaitu nilai rata-rata minat siswa 

di kelas eksperimen dan kelas kontrol selama dua kali pembelajaran. Deskripsi 

data juga dilengkapi dengan data sebelum penelitian atau data pretest dan data 

setelah penelitian atau data posttest dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Data 

hasil penelitian tersebut akan dipaparkan secara rinci dalam uraian berikut ini:  

4.1.1.2.1 Analisis Hasil Pretest (Tes Awal) 

Pretest (tes awal) dilaksanakan pada kelas eksperimen dan kontrol dengan 

soal yang sama untuk mengetahui kemampuan awal siswa mengenai materi yang 

akan diajarkan. Selain itu, nilai tes awal juga digunakan untuk mengukur tingkat 

keefektifan media video pada analisis akhir secara empiris.  Soal pretest terdiri 

dari 20 soal pilihan ganda dengan 4 alternatif jawaban. Soal tersebut yaitu soal 

yang sudah teruji validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya beda melalui uji 

coba yang dilakukan sebelum penelitian. Data pretest digunakan untuk melakukan 

analisis sebelum dilaksanakan penelitian. Analisis tersebut bertujuan untuk 

mengetahui rata-rata kemampuan siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 
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adalah sama pada materi penjumlahan bilangan bulat. Daftar nilai pretest kelas 

eksperimen dapat dilihat pada Lampiran 36. Daftar nilai pretest kelas kontrol 

dapat dilihat pada Lampiran 37.  

Berikut merupakan deskripsi data nilai pretest kelas eksperimen dan 

kontrol yang disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.3. Paparan Data Rekap Nilai Pretest IPA 

No Kriteria Pretest Siswa 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Jumlah siwa 
Skor rata-rata 
Median 
Skor minimal 
Skor maksimal 
Rentang data 
Varians 
Standar Deviasi 

26 
56 
55 
35 
80 
45 

147.200 
12.133 

30 
54 
50 
30 
75 
45 

162.759 
12.758 

 

 Berdasarkan pada Tabel 4.3. Setelah pengolahan data pretest dilakukan, 

diperoleh data pada kelas eksperimen dan kontrol. Kelas eksperimen diperoleh 

data jumlah siswa sebanyak 26 orang; skor rata-rata sebesar 54; median sebesar 

55; skor minimal sebesar 35; skor maksimal sebesar 80; rentang data sebesar 45; 

varians data sebesar 147,200; dan standar deviasi data sebesar 12,133. Sedangkan 

kelas kontrol diperoleh data jumlah siswa sebanyak 30 orang; skor rata-rata 

sebesar 54; median sebesar 50; skor minimal sebesar 30; skor maksimal sebesar 

75; rentang data sebesar 45; varians data sebesar 162,759; dan standar deviasi data 

sebesar 12,758. 

Distribusi frekuensi nilai pretest pada mata pelajaran IPA materi peristiwa 

alam di  kelas eksperimen dan kelas kontrol disajikan pada Tabel 4.4 dan Tabel 

4.5 berikut ini: 
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Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Nilai Pretest Kelas Eksperimen 

No. Interval Frekuensi (F) Interval Frekuensi (F) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

35-42 
45-50 
51-58 
59-66 
67-74 
75-82 

Jumlah 

5 
4 
5 
6 
5 
1 

26 

35-42 
43-50 
51-58 
56-66 
67-74 
75-82 

Jumlah 

2 
8 
6 
4 
4 
6 
30 

 

Penyajian  data  distribusi  frekuensi  nilai  pretest  dari  kelas  eskperimen 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.1. Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Pretest Kelas Eksperimen.  

Berdasarkan tabel 4.4. dan gambar 4.1.  menunjukkan bahwa dari 26 siswa 

kelas eksperimen yang dIperoleh nilai pretest antara nilai 35 sampai dengan 42 

sebanyak 5 siswa;  nilai 45 sampai dengan 50 sebanyak 4 siswa; nilai 51 sampai 

dengan 58 sebanyak 5 siswa; nilai 59 sampai dengan 66 sebanyak 6 siswa; nilai 

67 sampai dengan 74 sebanyak 5 siswa dan nilai 75 sampai dengan 82 sebanyak 1 

siswa. 

 

0
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7
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Penyajian  data  distribusi  frekuensi  nilai  pretest  dari  kelas  kontrol dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.2. Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Pretest Kelas Kontrol 

Berdasarkan Tabel 4.4. dan gambar 4.2. di  atas mennjukkan bahwa dari 

30 siswa di kelas kontrol  mendapatkan nilai pretest antara nilai 35 sampai 42 

sebanyak 6 siswa, nilai 43 sampai 50 banyak 8 siswa, nilai 51 sampai 58 sebanyak 

6 siswa, nilai 56 sampai 66 sebanyak 4 siswa, nilai 67 sampai 74 sebanyak 4 

siswa dan nilai 75 sampai 82 sebanyak 6 siswa. 

Adapun perbandingan nilai hasil belajar antara kelas eksperimen dan 

kontrol disajikan dalam diagram sebagai berikut: 

 
Diagram 4.1. Perbandingan Hasil Belajar Kelas Eksperimen dan Kontrol. 

0
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Berdasarkan Diagram 4.1. Maka dapat diketahui perbandingan hasil 

pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nilai rata-rata pada kelas eksperimen 

yaitu 56 sedangkan pada kelas kontrol yaitu 54. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

nilai rata-rata pada kelas eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol untuk 

data pretest. 

4.1.1.2.2 Analisis Data Minat Belajar  Siswa     

 Hasil penilaian minat belajar siswa kelas eksperimen dan kontrol setelah 

pembelajaran dengan penerapan media video untuk kelas eksperimen dan 

penerapan media gambar untuk kelas kontrol dalam pembelajaran IPA disajikan 

dalam tabel yang ada di bawah ini. 

Tabel 4.5. Deskripsi Data Variabel 

No. Kriteria Data 
Minat Belajar Siswa 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Jumlah siswa 

Skor rata-rata 

Median 

Skor minimal 

Skor maksimal 

Rentang 

Varians 

Standar deviasi 

26 

68,08 

69.50 

53 

80 

27 

51.914 

2.705 

30 

56.87 

58.00 

41 

70 

30 

63.775 

7.968 

 

Berdasarkan Tabel 4.5. Setelah mengolah data minat belajar siswa 

menggunakan program SPSS 21 diperoleh data kelas eksperimen dan kontrol 

seperti di atas. Kelas eksperimen diperoleh data jumlah siswa sebanyak 26 orang; 

skor rata-rata sebesar 68,08; median sebesar 69,50; skor minimal sebesar 53; skor 

maksimal sebesar 80; rentang data sebesar 27; varians data sebesar 51,914; dan 
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standar deviasi data sebesar 2,705. Kelas kontrol diperoleh data jumlah siswa 

sebanyak 30 orang; skor rata-rata sebesar 56,87; median sebesar 69,50; skor 

minimal sebesar 41; skor maksimal sebesar  70; rentang data sebesar 30; varians 

data sebesar 63,775; dan standar deviasi data sebesar 7,968. 

Selanjutnya analisis deskriptif dilakukan untuk memperoleh gambaran 

jawaban responden mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, 

Analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan teknik Analisis Indeks, 

dengan tujuan untuk menggambarkan persepsi responden atas item-item 

pertanyaan diajukan dalam penelitian (Ferdinand, 2006: 340). 

(1) Menghitung skor pada jawaban responden dan membuat rekapitulasi data 

hasil penelitian angket minat belajar siswa. 

Angket minat belajr terdiri dari pernyataan positif dan negatif. Pada item 

pernyataan positif, skor 1 diberikan pada responden yang mencentang 

“Tidak Pernah”, skor 4 diberikan pada responden yang mencentang 

“Selalu”, berbeda dengan item pernyataan negative, pada pernyataan skor 

1 diberikan pada responden yang mencentang “Selalu”, skor 4 diberikan 

pada responden yang mencentang “Tidak Pernah”. 

Cara memberikan skor pada minat kelas eskperimen sama dengan 

memberikan skor pada minat kelas kontrol. 

(2) Menghitung presentase frekuensi jawaban responden. Rumus presentase 

frekunsi jawaban responden. Yaitu: 

   %Fa = na / N x 100 % 



83 

 

  

8
3
 

Keterangan: 

%Fa = presentase frekuensi jawaban responden yang member skor 1, 

atau 2, atau 3, atau 4. Sehingga dapat ditulis %F1, %F2, %F3, 

%F4 dan seterusnya. 

na = jumlah responden yang member skor 1, atau 2, atau 3 atau 4 

A = skor 1, atau 2, atau 3, atau 4 

N  = total jumlah responden / sampel penelitian 

(3) Menghitung nilai indeks item pernyataan dengan menggunakan rumus 

berikut: 

Nilai indeks = ((%F1x1) + (%F2x2) + (%F3x3) + (%F2x2)) / 4 

Keterangan: 

F1 = Frekuensi responden yang menjawab 1 

F2 = Frekuensi responden yang menjawab 2 

F3 = Frekuensi responden yang menjawab 3 

F4 = Frekuensi responden yang menjawab 4 

       (Ferdinand 2006: 292) 

(4) Cara menghitung tiap indikator  

 

 

Misalnya:  

  
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛 1+𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛 2

2
 

(5) Menentukan nilai indeks tiap dimensi 

Nilai Indeks Indikator = (Indeks Pernyataan 1) + (Indeks Pernyataan 2) + 

(Indeks Pernyataan 3) + …. (Indeks Pernyataan n) / n 
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Cara menentukan nilai indeks tiap dimensi yaitu rata-rata nilai indeks 

indikator yang ada pada suatu dimensi. 

 

 

 

(6) Menentukan nilai indeks suatu variabel  

Cara menentuka indeks tiap variabel yaitu rata-rata nilai indeks dimensi 

yang ada pada suatu variabel. 

 

 

 

(7) Menafsirkan nilai indeks variabel dengan kriteria Three Box Method. 

Penelitian ini menggunakan Skala Likert dengan alternative jawaban 1 

sampai 4, tidak ada alternative jawaban 0 (nol). Menurut Ferdinand 

(2006:292), angket dengan angka jawaban tidak dimulai angka 0, maka 

angka indeks yang dihasilkan dimulai dari angka 10 sampai 100. Dengan 

demikian rentang angka indeks 90.  

Selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar interpretasi nilai indeks 

dengan kriteria sebagai berikut : 

10,00 – 40,00   = Rendah 

41,01 – 70,00  = Sedang 

71,01 – 100,00  = Tinggi 

(Ferdinand, 2006: 292) 

Angket minat belajar siswa lebih detail dengan menggunakan nilai indeks. 

Nilai Indeks Dimensi = (Indeks Indikator 1) + (Indeks Indikator 2) + 

(Indeks Indikator 3) + …… (Indeks Indikator n) / n 

Nilai Indeks Variabel = (Indeks Dimensi 1) + (Indeks Dimensi 2) + 

(Indeks Dimensi 3) + …. (Indeks Dimensi n) / n 
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Nilai indeks minat belajar dihitung dengan menggunakan cara sebagai berikut: 

(1)  Menghitung skor jawaban kelas eksperimen dan membuat rekapitulasi 

data hasil penelitian angket minat belajar siswa. 

(2)  Menghitung persentase jawaban responden. 

a. Pernyataan nomor 1 

(i) Skor 1 tidak ada yang memilih 

% F 1 =  n1 / N x 100 % 

 = 0 / 26 x 100% 

 = 0 

(ii) Skor 2 tidak ada yang memilih 

% F 2 =  n1 / N x 100 % 

 = 0 / 26 x 100% 

 = 0 

(iii) Skor 3 diberi oleh 2 orang 

% F 3 =  n1 / N x 100 % 

 = 2 / 26 x 100% 

 = 7,69 % 

(iv) Skor 4 diberi oleh 24 orang 

% F 4 =  n1 / N x 100 % 

 = 24 / 26 x 100% 

 = 92,31 % 

b. Pernyataan nomor 29 
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(i) Skor 1 tidak ada yang memilih 

% F 1 =  n1 / N x 100 % 

 = 0 / 26 x 100% 

 = 0 

 

(ii) Skor 2 diberi oleh 1 orang 

% F 2 =  n1 / N x 100 % 

 = 1 / 26 x 100% 

 = 3,85 % 

 

(iii) Skor 3 diberi oleh 9 orang 

% F 3 =  n1 / N x 100 % 

 = 9 / 26 x 100% 

 = 34, 62 % 

 

(iv) Skor 4 diberi oleh 16 orang 

% F 4 =  n1 / N x 100 % 

  = 16 / 26 x 100% 

  = 61,54  % 
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Selanjutnya, frekuensi jawaban responden yang lain dihitung dengan 

menggunakan bantuan program microsoft excel dan hasilnya 

ditabulasikan pada tabel 4.6. 

(3)  Menghitung nilai indeks item pernyataan 

a.  nilai indeks item pernyataan 1 

= ((% F1 x 1) + (% F2x2) + (% F2x3) + (% F2x4) 

=(0% x 1) + (0 x 2) + (7,69% x 3) + (92,31% x 4) 

= 391,31 / 4 

= 98,08 % 

Jadi, nilai indeks item pernyataan nomor 1 yaitu 98,08. 

 

b. nilai indeks item pernyataan 29 

= ((% F1 x 1) + (% F2x2) + (% F2x3) + (% F2x4) 

=(0% x 1) + (3,85 x 2) + (34,62% x 3) + (61,54% x 4) 

= 357,69 / 4 

= 89,42 % 

Jadi, nilai indeks item pernyataan nomor 29 yaitu 89, 42% 

Selanjutnya, menghitung nilai indeks item pernyataan yang lainnya 

dengan menggunakan bantuan program Microsoft exel dan hasilnya di 

tabulasikan pada tabel 4.6. 
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(4)  Menghitung nilai indeks indikator “gairah”. Indikator pertama terdiri 

dari pernyataan nomor 1 dan 29. 

Nilai indeks gairah yaitu 

= ((indeks pernyataan 1) + (indeks pernyataan 29)) / 2 

= (98,08 + 89,42) 

   = 94,23% 

    Jadi nilai indeks indikator gairah yaitu 94,23%. 

Selanjutnya nilai indeks tiap indikator dihitung dengan menggunakan 

bantuan program Microsoft excel dan hasilnya ditabulasikan pada tabel 

4.6. 

(5) Menemukan nilai indeks dimensi “kesukaan” yang terdiri dari indikator 

gairah dan inisiatif. 

Nilai Indeks Dimensi “kesukaan” 

= ((indeks indikator gairah + indeks indikator inisiatif) / 2 

= (94,23% + 80,45%) / 2 

= 87,34% 

(6)  Menentukan nilai indeks variabel dengan menghitung rata-rata indeks 

dimensi. Nilai indeks minat belajar kelas eksperimen yang terdiri dari 4 

yaitu kesukaan, ketertarikan, perhatian, dan keterlibatan. Dimensi 

dihitung dengan menggunakan bantuan program Microsoft excel, 

sehingga diketahui nilai indeks minat belajar siswa kelas eksperimen 

yaitu  84,51%. Indeks minat belajar kelas eksperimen dapat dilihat pada 

tabel 4.6 berikut ini : 
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Tabel 4.6. Indeks Minat Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

No  Dimensi  Indikator No. 

Item  
Indeks% 

 Pernyataan Indikator  Dimensi  

1 Kesukaan  
 

 
Gairah 

1 98,08 94.23 

87.34 
2 29 89,42 
3 Inisiatif  17 92,31 80,45 
4 24 75,00 
5 28 80,77 
6  

Ketertarikan 

Responditif  10 94,23 89,10 

90,22 
7 15 82,69 
8 38 90,38 
9 Kesegeraan  11 91,35 91,35 
10  Perhatian  Konsentrasi  3 78,33 79,81 

75.96 
11 13 72,12 
12 22 78,85 
13 Ketelitian  7 77,88 72,12 
14 Keterlibatan Kemauan  19 78,85 79,17 

84.51 

15 32 76,92 
16 40 81,73 
17 Keuletan 25 90,38 90,38 
18 Kerja Keras 6 88,46 83,97 
19 34 85,58 
20 36 88,46 

Nilai Indeks Variabel 84, 51 

 

(7)   Menafsirkan nilai indeks minat belajar kelas eksperimen 

Dengan menggunakan kriteria tersebut, maka nilai indeks untuk 

variabel minat belajar siswa sebesar 84,51% termasuk dalam kategori 

tinggi. Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa persepsi 

responden terhadap item pernyataan juga tinggi. 

Berdasarkan Tabel 4.6. Diketahui bahwa indeks indikator variabel 

minat belajar siswa di kelas eksperimen yang paling tinggi terletak pada 

dimensi “gairah” dengan nilai indeks sebesar 94,23%, yang paling 

rendah terletak pada indikator “ketelitian” dengan nilai indeks sebesar 
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72,12%. 

Nilai indeks variabel minat belajar siswa kelas kontrol dapat dilakukan 

sama seperti indeks minat belajar siswa kelas eksperimen. 

Tabel 4.7. Indeks Minat Belajar Siswa Kelas Kontrol 

No  Dimensi  Indikator No. 

Item  

Indeks% 

 Pernyataan Indikator  Dimensi  

1 Kesukaan  

 

 

Gairah 

1 85.83 78,75 

74,65 
2 29 71,67 

3 Inisiatif  17 79,17 70,56 

4 24 60,83 

5 28 71,67 

6  

Ketertarikan 

Responditif  10 83,33 73,33 

72,50 
7 15 65,00 

8 38 64,17 

9 Kesegeraan  11 71,61 71,67 

10  Perhatian  Konsentrasi  3 78,33 73,06 

74,86 
11 13 75,00 

12 22 70,00 

13 Ketelitian  7 76,67 76,67 

14 Keterlibatan Kemauan  19 50,83 61,11 

71,11 

15 32 67,50 

16 40 65,00 

17 Keuletan 25 70,83 83,33 

18 Kerja Keras 6 74,17 68,89 

19 34 71,61 

20 36 85.83 

Nilai Indeks Variabel 73,28 

 

Berdasarkan hasil penghitungan nilai indeks terhadap 9 indikator yang 

mencakup 4 dimensi tersebut, maka dapat dihitung nilai indeks variabel 

minat belajar siswa dengan mencari rata-ratanya, sehingga diperoleh nilai 

indeks variabel minat belajar siswa sebesar 73,28%, yang selanjutnya dapat 

diinterpretasi dengan menggunakan rumus Three Box Method. 

Dengan menggunakan kriteria tersebut, maka nilai indeks untuk variabel 

minat belajar siswa sebesar 73,28% termasuk dalam kategori tinggi. Dengan 
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demikian, dapat pula dikatakan bahwa persepsi responden terhadap item 

pernyataan juga tinggi 

Berdasarkan Tabel 4.7. diketahui bahwa indeks indikator variabel minat 

belajar siswa di kelas kontrol yang paling tinggi terletak pada indikator 

“keuletan” dengan nilai indeks sebesar 83,33%, yang paling rendah terletak 

pada indikator “keuletan” dengan nilai indeks sebesar 61,11%. 

Berdasarkan perbandingan nili indeks pernyataan minat belajar siswa kelas 

eksperimen, diketahui bahwa indeks minat belajar siswa kelas eksperimen 

84,51%. Indeks pernyataan tersebut tidak berbeda jauh dengan indeks 

pernyataan kelas kontrol yaitu 73,28%. Kedua kriteria angket minat pada 

kelas eksperimen dan kontrol sama-sama dalam katagori tinggi, tetapi 

memiliki selisih. 

Tabel 4.8. Rekapitulasi rata-rata indeks minat belajar siswa  

kelas eksperimen dan kontrol 

Indeks Pernyataan N Rata-rata Indeks 

Kelas Eksperimen 26 84,51% 

Kelas Kontrol 30 73,28% 

Sumber: data Penelitian 2016 

Berdasarkan pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa rata-rata kelas 

eksperimen dan kontrol tidak berbeda jauh. Rata-rata kelas ekperimen lebih 

tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol.  

4.1.1.2.3 Analisis Data Posttest (Tes Akhir) 

Data posttest dalam penelitian ini diperoleh dari hasil tes akhir kelas 

eksperimen dan kelas kontrol setelah menerapkan pembelajaran yang berbeda. 

Posttest dalam penelitian ini terdiri dari dua tes kognitif yang terdiri dari 15 soal 
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pilihan ganda dengan 4 alternatif jawaban. Soal tersebut yaitu soal yang sudah 

teruji validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya beda melalui uji coba yang 

dilakukan sebelum penelitian. Data hasil nilai posttest siswa dapat dilihat pada 

Lampiran 38 dan Lampiran 39. Berikut ini merupakan paparan rekap data hasil 

belajar siswa sebagai berikut: 

 

Tabel 4.9. Paparan Data Rekap Hasil Belajar IPA Siswa (Data Akhir) 

No. Kriteria Data 
Hasil Belajar Siswa 

Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Jumlah siswa 

Skor rata-rata 

Median 

Skor minimal 

Skor maksimal 

Rentang 

Varians 

Standar deviasi 

26 

82.31 

82.50 

60 

100 

40 

150.462 

12.266 

30 

68.83 

70/00 

40 

90 

50 

149.454 

12.255 

 

Berdasarkan Tabel 4.9. pada kelas eksperimen kontrol, siswa sebanyak 26 

orang; skor rata-rata sebesar 82,31; median sebesar 82,50; skor minimal sebesar 

60; skor maksimal sebesar 100; rentang data sebesar 40; varians data sebesar 

150,462; dan standar deviasi data sebesar 12,266. Kelas kontrol diperoleh data 

jumlah siswa sebanyak 30 orang; skor rata-rata sebesar 68,83; median sebesar 

70,00; skor minimal sebesar 40; skor maksimal sebesar  90; rentang data sebesar 

50; varians data sebesar 149,454; dan standar deviasi data sebesar 12,225. 

Berikut ini merupakan data hasil belajar kelas eksperimen yang disajikan 

dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut: 
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Tabel 4.10. Distribusi Frekuensi Posttest Kelas Eksperimen 

No. Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

 Nilai Interval f (frekuensi) Nilai 

Interval 

f (frekuensi) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

60-68 

69-77 

78-86 

87-95 

96-103 

 

Jumlah 

3 

9 

4 

7  

3 

 

26 

40-48 

49-57 

58-66 

67-75 

76-84 

85-93 

Jumlah  

1 

4 

7 

9 

6 

3 

30 

 

Penyajian  data  distribusi  frekuensi  nilai  posttest  dari  kelas  

eskperimen dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  

 
 Gambar 4.1. Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Posttest Kelas 

Eksperimen.  

 Berdasarkan tabel 4.10. dan gambar 4.1.  menunjukkan bahwa dari 26 

siswa kelas eksperimen yang diperoleh nilai posttest antara nilai 60 sampai 

dengan 68 sebanyak 2 siswa;  nilai 69 sampai dengan 77 sebanyak 8 siswa; nilai 

78 sampai dengan 86 sebanyak 3 siswa; nilai 87 sampai dengan 95 sebanyak 7 

siswa; nilai 96 sampai dengan 103 sebanyak 3 siswa. 

 Penyajian  data  distribusi  frekuensi  nilai  posttest  dari  kelas  kontrol 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  

0

5

10

60-68 69-77 78-86 87-95 96-103

Kelas Eksperimen f (frekuensi) 
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Gambar 4.2. Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Posttest Kelas Kontrol 

Berdasarkan Tabel 4.10. dan gambar 4.2 di  atas menunjukkan bahwa dari 

30 siswa di kelas kontrol  mendapatkan nilai posttest antara nilai 40 sampai 48 

sebanyak 1 siswa, nilai 49 sampai 57 banyak 4 siswa, nilai 58 sampai 66 sebanyak 

7 siswa, nilai 67 sampai 75 sebanyak 9 siswa, nilai 76 sampai 84 sebanyak 6 

siswa dan nilai 85 sampai 93 sebanyak 3 siswa. 

Adapun perbandingan nilai hasil belajar antara kelas eksperimen dan 

kontrol disajikan dalam diagram sebagai berikut: 

 

Diagram 4.3. Perbandingan Hasil Belajar Kelas Eksperimen dan Kontrol 

0

2

4

6

8

10

40-48 49-57 58-66 67-75 76-84 85-93

Kelas Kontrol f (frekuensi) 

Kelas Kontrol f
(frekuensi)

60.00

65.00

70.00

75.00

80.00

85.00

Eksperimen Kontrol

Nilai rata-rata 
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Berdasarkan pada Diagram 4.3, maka dapat diketahui perbandingan hasil 

belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nilai rata-rata hasil belajar 

siswa pada kelas eksperimen yaitu 82.31 sedangkan pada kelas kontrol yaitu 

68.83. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata pada kelas eksperimen lebih 

tinggi dari pada kelas kontrol untuk data hasil belajar siswa. 

4.1.2      Pelaksanaan Pembelajaran     

Pembelajaran dilaksanakan di kelas V SD Negeri Kepandean 03 

Kabupaten Tegal pada tanggal 26 April sampai dengan 29 April 2016. Sampel 

yang digunakan sebagai kelas eksperimen yaitu kelas VB dan kelas kontrol yaitu 

kelas VA SD Negeri Kepandean kabupaten Tegal. Penelitian ini dimulai dengan 

memberikan pretest.  Kegiatan pembelajaran dilaksanakan pada tanggal 26 April 

2016 sampai 29 April 2016. Pada kelas eksperimen, kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan dengan menggunakan media video. Sedangkan pada kelas kontrol, 

kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan menerapkan media gambar. Pada 

setiap pertemuan pembelajaran, alokasi waktu yang digunakan yaitu dua jam 

pelajaran (2 x 35 menit).  

Setelah dilakukan kegiatan pembelajaran sebanyak dua kali pertemuan, 

peneliti memberikan soal posttest kepada siswa di kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Pemberian soal posttest dilaksanakan secara bergantian di kedua kelas 

pada tanggal 30 April 2016. 

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai pelaksanaan pembelajaran di 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
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4.1.2.1    Kelas Eksperimen       

 Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Rabu, 27 April 2016 dengan 

alokasi waktu 2 jam pelajaran (2 x 35 menit). Pertemuan kedua dilaksanakan pada 

hari Jum‟at, 29 April 2016 dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran (2 x 35 menit). 

Pertemuan di kelas eksperimen dengan menggunakan media video pada materi 

Peristiwa Alam. Penelitian diakhiri dengan pemberian soal posttest pada hari 

sabtu, 30 April 2016 pukul 07.15 sampai dengan 08.00. 

4.1.2.1.1 Pertemuan Pertama 

Pada kelas eksperimen, pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 27 

April 2016 pukul 10.00 sampai dengan 12.00 (2 jam pelajaran). Materi yang 

diajarkan yaitu peristiwa alam. Pada pembelajaran dikelas eksperimen guru 

menggunakan media video yang bertujuan untuk menarik perhatian siswa 

sehingga memunculkan minat terhadap proses pembelajaran.  Kegiatan 

pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan 

penutup. 

Kegiatan pendahuluan meliputi guru membuka pelajaran dengan memberi 

salam dan berdoa, pengkondisian kelas, presensi kelas, menanyakan kabar siswa 

dan mengecek semangat dengan menyanyi, dan menyampaikan mata pelajaran, 

materi serta tujuan pembelajaran. 

Kegiatan inti meliputi kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Pada 

kegiatan eksplorasi, guru memberikan pertanyaan kepada siswa mengenai contoh-

contoh peristiwa alam yang pernah terjadi di Indonesia. Kemudian guru 

menampilkan materi melalui melihat media video yang ditanyangkan di depan 
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kelas. Guru melakukan Tanya jawab kepada siswa.  Pada kegiatan elaborasi, siswa 

berkelompok  untuk mengerjakan soal yang telah disediakan oleh guru. Kemudian 

siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Pada perwakilan 

masing-masing kelompok yang telah berani mepresentasikan hasil kerjaanya 

maka mendapaktkan rewerd.  Pada kegiatan konfirmasi, guru dan siswa secara 

bersama-sama menyimpulkan pelajaran IPA materi peristiwa alam. kegiatan akhir 

guru memberikankan PR dan penutup. 

4.1.2.1.2 Pertemuan Kedua 

Pada kelas eksperimen, pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 29 

April 2016 pukul 07.15 sampai dengan 08.25 (2 jam pelajaran). Materi yang 

diajarkan lanjutan materi yang telah disampaikan guru pada pertemuan pertama 

yaitu mareri peristiwa alam. Pada pertemuan kedua pembelajaran di kelas 

eksperimen guru juga menggunakan media video yang bertujuan untuk menarik 

perhatian siswa sehingga memunculkan minat yang tinggi terhadap proses 

pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan 

inti, dan kegiatan penutup. 

Kegiatan pendahuluan meliputi guru membuka pelajaran dengan dan 

memberi salam berdoa, pengkondisian kelas, presensi kelas,menanykan kabar 

siswa dan mengecek semangat siswa melalui nyanyian yang telah diajarkan pada 

pertemuan pertama, dan menyampaikan mata pelajaran, materi serta tujuan 

pembelajaran. 

Kegiatan inti meliputi kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Pada 

kegiatan eksplorasi, guru menanyakan materi pada pertemuan pertama yang 
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bertujuan untuk mengingatkan kembali isi materi. Kemudian melanjutkan materi 

peristiwa alam dengan menayangkan media video. Pada kegiatan elaborasi, siswa 

melakukan diskusi untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru secara 

berkelompok. Kemudian siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok di 

depan kelas. Masing-masing perwakilan kelompok yang mempresentasikan 

jawabannya guru memberikan reward. Pada kegiatan konfirmasi, guru dan siswa 

secara bersama-sama menyimpulkan pelajaran IPA materi peristiwa alam. 

Kegiatan akhir guru penutup pembelajaran. 

4.1.2.2    Kelas Kontrol 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Selasa, 26 April 2016 dengan 

alokasi waktu 2 jam pelajaran (2 x 35 menit). Pertemuan kedua dilaksanakan pada 

hari Kamis, 28 April 2016 dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran (2 x 35 menit), 

dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran (2 x 35 menit). 

Penelitian diakhiri dengan pemberian soal posttest pada hari Sabtu, 30 

April 2016 pukul 08.00 sampai 09.00. 

4.1.2.2.1 Pertemuan Pertama 

Pada kelas kontrol, pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 26 April 

2016 pukul 09.15 sampai dengan 10.25 (2 jam pelajaran). Materi yang diajarkan 

yaitu peristiwa alam. Pada pembelajaran di kelas kontrol guru menggunakan 

media gambar yang bertujuan untuk memunculkan minat siswa terhadap proses 

pembelajaran.   

Kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, 

dan kegiatan penutup. 



99 

 

  

9
9
 

Kegiatan pendahuluan meliputi guru membuka pelajaran dengan memberi 

salam dan berdoa, pengkondisian kelas, presensi kelas, memberikan semangat 

kepada siswa berupa nyanyian, dan menyampaikan mata pelajaran, materi serta 

tujuan pembelajaran.  

Kegiatan inti meliputi kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Pada 

kegiatan eksplorasi, guru memberikan penjelasan mengenai materi yang dipelajari 

secara lisan dan tulis. Penjelasan mengenai materi peristiwa alam guru 

menggunakan media gambar agar memperjelas pemahaman siswa terhadap 

materi. Kemudian siswa mendengarkan dan mencatat penjelasan guru. Pada 

kegiatan elaborasi, siswa mengerjakan soal pada lembar kerja siswa secara 

berkelompok. Kemudian masing-masing perwakilan kelompok diberi rewerd oleh 

guru.Pada kegiatan konfirmasi, guru dan siswa secara bersama-sama 

menyimpulkan pelajaran, memberikan PR, dan penutup. 

4.1.2.2.2 Pertemuan Kedua 

Pada kelas kontrol, pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 29 April 

2016 pukul 09.15 sampai dengan 10.25 (2 jam pelajaran). Materi yang diajarkan 

yaitu peristiwa alam. Pada pertemuan kedua guru memberikan pembelajaran 

menggunakan media gambar yang bertujuan memunculkan minat siswa terhadap 

proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

Kegiatan pendahuluan meliputi guru membuka pelajaran dengan memberi 

salam memberi salam dan berdoa, pengkondisian kelas, presensi kelas, 

menyanyikan lagu, dan menyampaikan mata pelajaran, materi serta tujuan 
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pembelajaran.        

 Kegiatan inti meliputi kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Pada 

kegiatan eksplorasi, guru memberikan penjelasan mengenai materi peristiwa alam 

melalui media gambar. Kemudian siswa mendengarkan dan mencatat penjelasan 

guru. Pada kegiatan elaborasi, siswa mengerjakan soal pada lembar kerja siswa 

secara berkelompok. Masing-masing perwakilan kelompok yang telah 

mempresentasikan jawabannya guru memberikan reward. Pada kegiatan 

konfirmasi, guru dan siswa secara bersama-sama menyimpulkan pelajaran, dan 

menutup pembelajaran. 

4.1.3   Uji Prasayarat Analisis      

Uji prasyarat analisis dilakukan untuk menentukan metode yang tepat 

dalam menguji hipotesis akhir. Uji prasyarat analisis dalam penelitian ini meliputi 

uji normalitas dan uji homogenitas data setelah diberi perlakuan. Pengujian 

prasyarat analisis dilakukan pada data minat dan hasil belajar siswa kelas V SD 

Negeri Kepandean  03 Kabupaten Tegal pada materi peristiwa alam.   

4.1.3.1  Uji Normalitas Data       

 Uji normalitas data berlaku untuk data minat belajar siswa dan data hasil 

belajar siswa. Data hasil belajar siswa dalam hal ini adalah posttest siswa setelah 

diberi perlakuan, sedangkan data minat belajar siswa yang akan diuji merupakan 

rata-rata data minat siswa selama dua kali pelaksanaan pembelajaran. Uji 

normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa data setiap variabel yang dianalisis 

berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Liliefors 

dengan melihat nilai pada Kolmogorov-Smirnov pada program SPSS versi 21, 
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dengan menu Analyze > Descriptive Statistics > Explore. Jika nilai signifikansinya 

lebih dari 0,05 data dinyatakan berdistribusi normal (Priyatno 2010: 71). Hasil 

dari uji normalitas data minat dan hasil belajar siswa setelah diberi perlakuan 

dapat dilihat pada penjelasan berikut ini: 

4.1.3.1.1 Uji Normalitas Data Minat Belajar Siswa 

Pengujian normalitas data minat belajar siswa dilakukan dengan  program 

SPSS 21. Uji st xatistik yang digunakan untuk menguji normalitas menggunakan 

uji Liliefors pada kolom Kolmogorov Smirnov. Hasil penghitungan uji normalitas 

data minat belajar siswa dapat dilihat pada output SPSS pada berikut ini: 

 

Tabel 4.11. Output  Uji Normalitas Data Minat Belajar Kelas Eksperimen 

 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Eksperimen .168 26 .056 .957 26 .331 

a. Lilliefors Significance Correction 

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

Tabel 4.12. Output Uji Normalitas Data Minat Belajar Kelas Kontrol 

 
Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

kontrol .123 30 .200 .953 30 .209 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan 

dengan nilai signifikansi (Sig.) pada kolom Kolmogorov smirnov baik pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Kriteria pengambilan keputusan yakni apabila nilai 

signifakansi lebih dari 0.05, maka data dinyatakan berdistribusi normal (Priyatno 
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2010: 71). Berdasarkan pada Tabel 4.12. dan Tabel 4.13. Dapat diketahui bahwa 

nilai signifikansi pada kolom Kolmogorov Smirnov untuk kelas eksperimen adalah 

0.056 dan kelas kontrol adalah 0.200. Berdasarkan nilai signifikansi kedua kelas 

tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa data minat belajar siswa setelah diberi 

perlakuan berdistribusi normal, karena nilai signifikansi lebih dari 0.05.  

4.1.3.1.2  Uji Normalitas Data Hasil Belajar Siswa 

Data hasil belajar siswa diperoleh dari hasil posttest siswa setelah diberi 

perlakuan. Data posttest tersebut terdiri dari tes kognitif yang berupa pilihan 

ganda. Pengujian normalitas data hasil belajar siswa dilakukan dengan  program 

SPSS 21. Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas menggunakan uji 

Liliefors pada kolom Kolmogorov Smirnov. Hasil penghitungan uji normalitas 

data hasil belajar siswa dapat dilihat pada output SPSS pada Tabel 4.13 berikut 

ini: 

Tabel 4.13. Output Uji Normalitas Data Hasil Belajar Kelas Eksperimen 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Eksperimen .158 26 .095 .933 26 .091 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Tabel 4.14. Output Uji Normalitas Data Hasil Belajar Kelas Kontrol 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Kontrol .126 30 .200 .970 30 .547 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan 

dengan nilai signifikansi (Sig.) pada kolom Kolmogorov Smirnov baik pada kelas 
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eksperimen maupun kelas kontrol. Kriteria pengambilan keputusan yakni apabila 

nilai signifakansi lebih dari 0.05, maka data dinyatakan berdistribusi normal 

(Priyatno 2010: 71). Berdasarkan pada Tabel 4.13 dan Tabel 4.14 dapat diketahui 

bahwa nilai signifikansi pada kolom Kolmogorov Smirnov untuk kelas eksperimen 

adalah 0.095 dan untuk kelas kontrol adalah 0.200. Berdasarkan nilai signifikansi 

kedua kelas tersebut maka dapat dinyatakan bahwa data hasil belajar siswa setelah 

diberi perlakuan berdistribusi normal, karena nilai signifikansi lebih dari 0.05. 

4.1.3.2  Uji Homogenitas  

 Pengujian homogenitas data dilakukan apabila data berdistribusi normal. 

Berdasarkan hasil pengujian normalitas data minat dan hasil belajar siswa dapat 

disimpulkan data berdistribusi normal, maka data tersebut dilanjutkan dengan 

pengujian homogenitas. Uji statistik yang digunakan untuk menguji homogenitas 

yaitu Levene‟s test. Jika nilai signifikansi Levene‟s test > 0,05, maka varians data 

dapat dinyatakan homogen, namun jika nilai signifikansi Levene‟s test < 0,05, 

maka varians data tidak homogen (Priyatno 2010: 35). Hasil dari uji homogenitas 

data minat dan hasil belajar siswa setelah diberi perlakuan dapat dilihat pada 

penjelasan berikut ini: 

4.1.3.2.1  Uji Homogenitas Data Minat Belajar Siswa  

 Penghitungan homogenitas data minat belajar siswa dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS versi 21, yaitu dengan cara membandingkan nilai 

signifikansi Levene‟s dengan taraf signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi 

Levene‟s test > 0,05, maka varians data dapat dinyatakan homogen, namun jika 
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nilai signifikansi Levene‟s test < 0.05, maka varians data tidak homogen (Priyatno 

2010: 35). Berikut ini merupakan data hasil pengujian homogenitas data yang 

disimpulkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.15. Output  Uji Homogenitas Data Minat Belajar Siswa 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality 

of Variances 

F Sig. 

NILAI 

UJIAN 

Equal variances 

assumed 

 
Equal variances not 

assumed 

219 .660 

 

 

Untuk mengetahui data homogen atau tidak, dapat dilakukan dengan 

melihat nilai signifikansi (Sig.) pada kolom Levene‟s. Kriteria pengambilan 

keputusan yakni apabila nilai signifakansi lebih dari 0.05, maka data dinyatakan 

homogen (Priyatno 2010: 35). Berdasarkan pada Tabel 4.16 dapat diketahui 

bahwa nilai signifikansi pada kolom Levene‟s adalah 0.660. Berdasarkan nilai 

signifikansi tersebut maka dapat dinyatakan bahwa data minat belajar siswa pada 

kedua kelompok adalah homogen karena nilai signifikansi lebih dari 0.05. 

4.1.3.2.1  Uji Homogenitas Data Hasil Belajar Siswa 

Penghitungan homogenitas data hasil belajar siswa  dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS versi 21, yaitu dengan cara membandingkan nilai 

signifikansi Levene‟s dengan taraf signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi 

Levene‟s test > 0,05, maka varians data dapat dinyatakan homogen, namun jika 

nilai signifikansi Levene‟s test < 0,05, maka varians data tidak homogen 
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(Priyatno: 2010: 35). Berikut ini merupakan data hasil pengujian homogenitas 

data yang disimpulkan pada Tabel 4.16. 

Tabel 4.16. Output Uji Homogenitas Data Hasil Belajar Siswa 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality 

of Variances 

F Sig. 

Minat  

Equal variances 

assumed 

 
Equal variances not 

assumed 

196 .641 

 

Untuk mengetahui data homogen atau tidak, dapat dilakukan dengan 

melihat nilai signifikansi (Sig.) pada kolom Levene‟s. Kriteria pengambilan 

keputusan yakni apabila nilai signifakansi lebih dari 0.05, maka data dinyatakan 

homogen (Priyatno 2010: 35). Berdasarkan pada Tabel 4.16 dapat diketahui 

bahwa nilai signifikansi pada kolom Levene‟s adalah 0.641. Berdasarkan nilai 

signifikansi tersebut maka dapat dinyatakan bahwa data hasil belajar siswa pada 

kedua kelompok adalah homogen karena nilai signifikansi lebih dari 0.05. 

4.1.3.3  Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis dilakukan setelah uji prasyarat terpenuhi, baik uji normalitas 

maupun homogenitas. Berdasarkan uji normalitas dan homogenitas diketahui 

bahwa data berdistribusi normal dan homogen, maka untuk menguji hipotesis 

penelitan menggunakan uji Independent Samples T Test dengan bantuan program 

SPSS 21. Uji hipotesis berguna untuk mengetahui simpulan penelitian dan untuk 

mengetahui hipotesis yang diterima. 
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4.1.3.3.1 Analisis Perbedaan (Pengujian Hipotesis Perbedaan) 

Analisis perbedaan digunakan untuk menguji minat dan  hasil belajar IPA 

materi peristiwa alam dari kedua kelompok setelah masing-masing memperoleh 

perlakuan yang berbeda. Jika hasil analisis uji normalitas menunjukkan data 

berdistribusi normal, maka menggunakan uji Independent Sample T Test dengan 

menggunakan SPSS 21. Analisis perbedaan dilakukan pada data minat dan hasil 

belajar siswa yang berdistribusi normal dan homogen. Analisis perbedaan dalam 

penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesis sebagai berikut: 

Ho1: Tidak terdapat perbedaan minat belajar pada siswa kelas V materi 

Peristiwa Alam antara yang menggunakan media video dan yang 

menggunakan media konvensional. Ho: μ1 = μ2 (tidak beda). 

Ha1:    Terdapat perbedaan minat belajar pada siswa kelas V materi Peristiwa Alam 

antara yang menggunakan media video dan yang menggunakan media 

konvensional. Ha: μ1 ≠ μ2 (berbeda). 

Hasil analisis perbedaan menggunakan program SPSS 21 untuk data minat 

belajar siswa dapat dilihat pada Tabel 4.17 berikut: 

 

Tabel 4.17. Output Uji  Independent T Test Minat Belajar 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

t Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e Lower Upper 

 Equal variances 

assumed 
5.480 54 .000 11.210 2.046 7.109 15.311 

Equal variances not 

assumed 
5.521 53.901 .000 11.210 2.030 7.139 15.281 
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Pada uji T ini, ada beberapa ketentuan yang dijadikan pedoman, yaitu jika   

-ttabel  ≤ thitung ≤ ttabel atau nilai signifikansi > 0,05, maka H0 diterima  dan jika               

–thitung < -ttabel atau thitung > ttabel atau nilai signifikansi < 0,05, maka H0 ditolak 

(Priyatno 2010: 35-6). Tabel t dicari pada taraf kesalahan 5% : 2 = 2.5% (uji 2 

sisi) dengan derajat kebebasan (df) n-2 atau 56-2 = 54, diketahui harga ttabel = 

2.005. 

Untuk data yang berdistribusi normal dan homogen, pengambilan 

keputusan dilihat pada kolom equal variance assumed dalam t-test for Equality of 

Means. Berdasarkan pada Tabel 4.18 mengenai hasil analisis uji perbedaan minat 

siswa dapat diketahui bahwa thitung = 5.480 dan signifikansi sebesar 0.000. Nilai 

Thitung pada hasil analisis kemudian dibandingkan dengan Ttabel, 5.480 > 2.005 atau 

dapat disimpulkan thitung > ttabel. Nilai signifikansi hasil analisis yaitu 0.000 yang 

berarti kurang dari 0.05. Berpedoman pada pendapat Priyatno (2010: 36) 

mengenai kriteria pengambilan keputusan uji hipotesis, maka dapat disimpulkan 

Ho ditolak. Dengan demikian maka terdapat perbedaan yang signifikansi  pada 

minat belajar  siswa kelas V materi peristiwa alam yang proses belajarnya 

menerapkan media video dengan siswa kelas V yang menerapkan pembelajaran 

dengan media gambar. 

Berdasarkan pembahasan hasil analisis perbedaan minat belajar siswa, 

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada minat siswa 

kelas V materi peristiwa alam yang menerapkan media video dengan siswa kelas 

V yang menerapkan pembelajaran media konvensional. 
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Selanjutnya analisis perbedaan dilakukan pada hasil belajar siswa yang 

berdistribusi normal dan homogen. Analisis perbedaan dalam penelitian ini 

dilakukan untuk menguji hipotesis sebagai berikut: 

Ho2:   Tidak terdapat perbedaan hasil belajar pada siswa kelas V materi Peristiwa 

Alam antara yang menggunakan media video dan yang menggunakan 

media konvensional. Ho: μ1 = μ2 (tidak beda). 

Ha2:    Terdapat perbedaan hasil belajar  siswa kelas V materi Peristiwa Alam 

antara yang menggunakan media video dan yang menggunakan media 

konvensional. Ha: μ1 ≠ μ2 (berbeda). 

Hasil analisis perbedaan menggunakan program SPSS 21 untuk data hasil 

belajar siswa dapat dilihat pada Tabel 4.19. Uji hipotesis yang kedua  

menggunakan independent samples t test dengan bantuan program SPSS Versi 21. 

Pengujiannya yaitu dengan menggunakan menu Analyze – Compare Means – 

Independent Samples T Test.  Untuk mengetahui apakah H0 diterima atau ditolak 

yaitu dengan melihat nilai t dalam kolom T-Test for Equality of Means. Nilai t 

hitung dibandingkan dengan nilai t tabel. 

Tabel 4.18. Output Uji Independent T Test Hasil Belajar Siswa 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

 Equal variances 

assumed 
4.107 54 .000 13.474 3.281 6.897 20.052 

Equal variances not 

assumed 
4.106 52.823 .000 13.474 3.282 6.892 20.057 
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Pada uji T ini, ada beberapa ketentuan yang dijadikan pedoman, yaitu jika   

-ttabel  ≤ thitung ≤ ttabel atau nilai signifikansi > 0,05, maka H0 diterima  dan jika               

–thitung < -ttabel dan thitung > ttabel atau nilai signifikansi < 0,05, maka H0 ditolak 

(Priyatno 2010: 35-6). Tabel t dicari pada taraf kesalahan 5% : 2 = 2.5% (uji 2 

sisi) dengan derajat kebebasan (df) n-2 atau 56-2 = 54, diketahui harga ttabel = 

2.005. 

Untuk data yang berdistribusi normal dan homogen, pengambilan 

keputusan dilihat pada kolom equal variance assumed dalam t-test for Equality of 

Means. Berdasarkan pada Tabel 4.19 mengenai hasil analisis uji perbedaan minat 

siswa dapat diketahui bahwa thitung = 4.107 dan signifikansi sebesar 0.000. Nilai 

Thitung pada hasil analisis kemudian dibandingkan dengan Ttabel, 4.107 > 2.005 atau 

dapat disimpulkan thitung > ttabel. Nilai signifikansi hasil analisis yaitu 0.000 yang 

berarti kurang dari 0.05. Berpedoman pada pendapat Priyatno (2010: 36) 

mengenai kriteria pengambilan keputusan uji hipotesis, maka dapat disimpulkan 

Ho ditolak. Dengan demikian maka terdapat perbedaan yang signifikansi 

perbedaan pada hasil belajar  siswa kelas V materi peristiwa alam proses 

pembelajarannya menerapkan media video dengan siswa kelas V yang 

menerapkan pembelajaran dengan media gambar. 

Berdasarkan pembahasan hasil analisis perbedaan hasil belajar siswa, 

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada siswa kelas V 

materi peristiwa alam yang proses pembelajarannya menerapkan media video 

dengan siswa kelas V yang menerapkan pembelajaran dengan media 

konvensional. 
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4.1.3.3.2 Analisis Keefektifan (Pengujian Hipotesis Keefektifan) 

Analisis keefektifan digunakan untuk menguji keefektifan media video 

terhadap minat dan  hasil belajar pada mata pelajaran IPA materi peristiwa alam 

pada kedua kelompok setelah masing-masing memperoleh perlakuan yang 

berbeda. Pengujian keefektifan dalam penelitian ini digunakan untuk menguji 

hipotesis sebagai berikut:  

Ho3:   Penerapan media video tidak efektif terhadap minat belajar siswa pada 

pembelajaran materi peristiwa alam. Ho: μ1 > μ2 (tidak efektif)  

Ha3:   Penerapan media efektif terhadap minat belajar siswa pada pembelajaran 

IPA materi peristiwa alam. Ha: μ1 ≤ μ2 (efektif). 

Pengujian secara statistik keefektifan media video  menggunakan SPSS 

versi 21 melalui One Sample T Test, dengan menggunakan menu Analyze > 

Compare Means > One Sample T Test. Dari pengujian menggunakan uji t  ini 

akan diketahui perbedaan rata-rata nilai sampel di kelas eksperimen yang 

dibandingkan dengan kelas kontrol. Berikut ini merupakan output minat belajar 

siswa One Sample T Test pada pengujian keefektifan media video.  

Tabel 4.19. Output Pengujian One Sample T Test minat  Belajar 

One-Sample Test 

 

Test Value = 71.02                                    

T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Eksperimen 7.931 25 .000 11.20692 8.2967 14.1171 

 

Pada pengujian One Sample T Test, ada beberapa ketentuan yang dijadikan 

pedoman, yaitu jika - t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka Ho diterima, sedangkan Ho 
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ditolak jika - t hitung < - t tabel atau t hitung > t tabel (Priyatno 2010: 30-1). Tabel t 

dicari pada taraf kesalahan 5% : 2 = 2.5% (uji 2 sisi) dengan df = 25 diketahui 

harga ttabel = 2.060. 

 Berdasarkan pada Tabel 4.20 hasil analisis uji keefektifan media video 

terhadap minat belajar siswa dapat diketahui bahwa thitung = 7.931. Nilai Thitung 

pada hasil analisis kemudian dibandingkan dengan Ttabel sebagai berikut 7.931 > 

2.060 atau dapat disimpulkan thitung > ttabel. Berpedoman pada pendapat Priyatno 

(2010: 31) mengenai kriteria pengambilan keputusan uji hipotesis, maka dapat 

disimpulkan Ho ditolak. Dengan demikian, maka penerapan media video lebih 

efektif terhadap minat belajar siswa pada pembelajaran IPA materi peristiwa alam. 

Selanjutnya pengujian keefektifan terhadap hasil belajar siswa dalam 

penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut: 

Ho4:   Penerapan media video tidak efektif terhadap hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPA materi peristiwa alam. Ho: μ1 > μ2 (tidak efektif). 

Ha4:   Penerapan Penerapan media video efektif terhadap hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPA materi peristiwa alam. Ha: μ1 ≤ μ2 (lebih efektif). 

Pengujian secara statistik keefektifan media video  menggunakan SPSS 

versi 21 melalui One Sample T Test, dengan menggunakan menu Analyze > 

Compare Means > One Sample T Test. Dari pengujian menggunakan uji t ini akan 

diketahui perbedaan rata-rata nilai sampel di kelas eksperimen yang dibandingkan 

dengan kelas kontrol. Berikut ini merupakan output hasil belajar One Sample T 

Test pada pengujian keefektifan media video. 
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Tabel 4.20. Output Pengujian One Sample T Test Hasil Belajar 

One-Sample Test 

 Test Value = 71.07 

T Df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

EKSPERIMEN 5.603 25 .000 13.47769 8.5232 18.4321 

 

Pada pengujian One Sample T Test, ada beberapa ketentuan yang dijadikan 

pedoman, yaitu jika - t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka Ho diterima, sedangkan Ho 

ditolak jika - t hitung < - t tabel atau t hitung > t tabel (Priyatno 2010: 30-1). Tabel t 

dicari pada taraf kesalahan 5% : 2 = 2.5% (uji 2 sisi) dengan df = 25 diketahui 

harga ttabel = 2.056. 

 Berdasarkan pada Tabel 4.21. hasil analisis uji keefektifan media video 

terhadap hasil belajar siswa dapat diketahui bahwa thitung = 5.603. Nilai Thitung pada 

hasil analisis kemudian dibandingkan dengan Ttabel sebagai berikut 5.603 > 2.056 

atau dapat disimpulkan thitung > ttabel. Berpedoman pada pendapat Priyatno (2010: 

31) mengenai kriteria pengambilan keputusan uji hipotesis, maka dapat 

disimpulkan Ho ditolak. Dengan demikian, maka penerapan media video lebih 

efektif terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA materi peristiwa alam. 

 

4.2       Pembahasan 

Pada bagian ini dipaparkan pembahasan dari penelitian yang telah 

dilaksanakan, baik di kelas eksperimen maupun kontrol. Uraiannya sebagai 

berikut: 
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4.2.1  Perbedaan Penerapan Media Video dan Media Konvensional 

terhadap Minat Belajar Siswa 

 

Jadi, data hasil pengamatan minat belajar siswa pada kelas eksperimen dan 

kontrol menunjukkan perbedaan. Perbedaan data minat belajar siswa di kelas 

eksperimen dan kontrol menunjukkan adanya perbedaan antara minat belajar 

siswa  yang  menggunakan media video dan  minat belajar  yang  menggunakan 

media gambar. Data hasil penelelitian nilai indeks pada kelas eksperimen sebesar 

84,51%, sedangkan nilai indeks pada kelas kontrol 73,28%.  

Media video merupakan media yang tepat digunakan pada saat 

pembelajaran yang sulit untuk dilihat oleh kasat mata. Contohnya: gunung ,banjir, 

tsunami, gunung meletus, angin puting beliung dan lain-lain. Contoh tersebut 

memberikan gambaran yang nyata pada proses pembelajaran, guru tidak mungkin 

menggunakan media konkrit pada pembelajaran tertentu. Melalui media video 

guru melatih daya pikir siswa dan melatih imajinasi siswa. Munadi (2013: 132) 

video adalah teknologi pemrosan sinyal elektronik meliputi gambar gerak dan 

suara. Media video dapat dimanfaatkan dalam program pembelajaran, karena 

dapat memberikan pengalaman yang tak terduga kepada siswa, selain itu juga 

program video dapat dikombinasikan dengan animasi dan pengaturan kecepatan 

untuk mendemonstrasikan perubahan dari waktu ke waktu. 

Penggunaan media video yang sesuai dan menarik pada proses 

pembelajaran akan memberikan minat pada siswa hal tersebut dapat menimbulkan 

rasa ingin tahu siswa. Ketika siswa sudah memiliki rasa ingin tahu, maka mereka 

pun memiliki minat untuk mempelajari atau melakukan sesuatu agar rasa ingin 

tahunya hilang. Oleh karena itu, melalui media video, siswa dapat mengitukiti 
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proses pembelajaran yang menarik minat belajar mereka. 

Sudaryono, dkk (2013: 90) menyatakan bahwa minat belajar memiliki 

empat dimensi, yakni: (1) kesukaan, (2) ketertarikan, (3) perhatian, dan              

(4) keterlibatan. Keempat dimensi minat belajar ini kemudian dijabarkan menjadi 

sembilan indikator, yakni: (1) gairah, (2) inisiatif, (3) responsif, (4) kesegeraan, 

(5) konsentrasi, (6) ketelitian, (7) kemauan, (8) keuletan, dan (9) kerja keras. 

Kesembilan  indikator inilah  yang  kemudian  dijabarkan  ke dalam 4 

dimensi yang  digunakan  untuk  menyusun  instrumen  penelitian  untuk 

mengamati minat belajar siswa selama penelitian dilakukan. Indikator tertinggi 

kelas eksperimen terdapat pada indikator “kegairahan” dengan nilai indeks 

sebesar 94,23%, sedangkan yang terendah terletak pada indikator “ketelitian” 

dengan nilai indeks sebesar 72,12%. Indikator tertinggi kelas kontrol terletak pada 

indikator “kegairahan” dengan nilai indeks sebesar 85,83%, yang paling rendah 

terletak pada indikator “kemauan” dengan nilai indeks sebesar 61,11%. 

Berdasarkan hasil analisis data, persentase minat belajar sebesar 84,51% 

yang tergolong tinggi untuk kelas eksperimen, sedangkan untuk kelas kontrol 

hanya memperoleh nilai persentase minat sebesar 73,28%. Data tersebut secara 

tidak langsung telah menunjukkan adanya perbedaan media video terhadap minat 

belajar siswa dengan media konvensional. 

 Perbedaan penerapan media video terhadap minat belajar siswa dapat diketahui 

melalui pengambilan data yang dilaksanakan saat kegiatan pembelajaran. Terbukti 

dengan hasil rata-rata skor akhir minat belajar kelas eksperimen sebesar 84,51%, 

sedangkan kelas kontrol sebesar 73,28%. Rata-rata skor akhir minat belajar 
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menunjukkan bahwa terdapat perbedaan minat belajar antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol.  

Pengujian terhadap hipotesis pertama menyatakan terdapat minat belajar 

pada siswa kelas V materi Peristiwa Alam antara yang menggunakan media video 

dan yang menggunakan media gambar. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh 

5.480 > 2.005 atau dapat disimpulkan thitung > ttabel. Nilai signifikansi hasil analisis 

yaitu 0.000 yang berarti kurang dari 0.05. Berpedoman pada pendapat Priyatno 

(2010: 36) mengenai kriteria pengambilan keputusan uji hipotesis, maka dapat 

disimpulkan Ho ditolak. Dengan demikian maka terdapat perbedaan yang 

signifikansi  pada minat belajar  siswa kelas V materi peristiwa alam yang proses 

belajarnya menerapkan media video dengan siswa kelas V yang menerapkan 

pembelajaran dengan media konvensional. 

4.4.2 Perbedaan Penerapan Media Video dan Media Konvensional 

terhadap Hasil Belajar Siswa  
 

Jadi, data hasil belajar siswa pada kelas kontrol dan eksperimen 

menunjukan perbedaaan. Perbedaan hasil belajar siswa di kelas kontrol dan 

eksperimen menunjukan adanya perbedaan antara hasil belajar siswa yang 

menggunakan media video dan hasil belajar yang menggunakan media gambar.  

Hasil penelitian membuktikan bahwa hasil belajar siswa yang menerapkan 

media video lebih baik dari hasil belajar siswa yang menerapkan media gambar 

dilihat dari rata-rata nilai hasil posttest antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Rata-rata hasil belajar pada kelas eksperimen 82,31 sedangkan 

di kelas kontrol 68,83.  
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Pengujian terhadap hipotesis kedua menyatakan terdapat perbedaan hasil 

belajar pada siswa kelas V materi Peristiwa Alam antara yang menggunakan 

media video dan yang menggunakan media gambar. Berdasarkan hasil 

perhitungan diperoleh  4.107 > 2.005 atau dapat disimpulkan thitung > ttabel. Nilai 

signifikansi hasil analisis yaitu 0.000 yang berarti kurang dari 0.05. Berpedoman 

pada pendapat Priyatno (2010: 36) mengenai kriteria pengambilan keputusan uji 

hipotesis, maka dapat disimpulkan Ho ditolak.  

Dengan demikian maka terdapat perbedaan yang signifikansi perbedaan 

pada hasil belajar  siswa kelas V materi peristiwa alam proses pembelajarannya 

menerapkan media video dengan siswa kelas V yang menerapkan pembelajaran 

dengan media konvensinal. 

4.2.3 Keefektifan Media Video terhadap Minat Belajar Siswa 

Jadi, data hasil penelitian minat belajar siswa pada kelas eksperimen dan 

kontrol menunjukkan bahwa media video lebih efektif dibandingkan dengan 

media konvensional. 

Menurut Pinrich dan Schunk (1996) dalam Mikarsa (2008: 3.3), minat 

merupakan aspek penting motivasi yang mempengaruhi perhatian, belajar, 

berpikir, dan berprestasi. Minat merupakan dorongan dalam diri seseorang atau 

faktor yang menimbulkan perhatian secara selektif, yang menyebabkan dipilihnya 

suatu objek atau kegiatan yang menguntungkan, menyenangkan yang lama 

kelamaan akan mendatangkan kepuasan. Minat pada dasarnya penerimaan sesuatu 

di luar diri, semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat yang 

ada di dalam diri siswa tersebut. Oleh karena itu antara dorongan, perhatian dan 
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rasa senang pada suatu kegiatan saling berkaitan dengan faktor yang 

menimbulkan minat. Apabila faktor-faktor yang menimbulkan minat pada suatu 

kegiatan rendah maka dapat menyebabkan minat orang tersebut rendah. Minat 

yang rendah dapat menimbulkan rasa bosan terhadap suatu kegiatan. Apabila ini 

terjadi pada minat belajar IPA maka akan berdampak pada kesulitan belajar bagi 

peserta didik. Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang 

menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya, dapat 

pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Siswa yang 

memiliki minat terhadap subyek tertentu cenderung untuk memberikan perhatian 

yang lebih besar terhadap subjek tersebut.  

Pengujian terhadap hipotesis ketiga menggunakan Pengujian secara 

statistik keefektifan media video  menggunakan SPSS versi 21 melalui One 

Sample T Test. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh 7.931 > 2.060 atau dapat 

disimpulkan thitung > ttabel. Berpedoman pada pendapat Priyatno (2010: 31) 

mengenai kriteria pengambilan keputusan uji hipotesis, maka dapat disimpulkan 

Ho ditolak. Dengan demikian, maka penerapan media video lebih efektif terhadap 

minat belajar siswa pada pembelajaran IPA materi peristiwa alam. 

4.2.2 Keefektifan Media Video Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Jadi, data hasil penelitian hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan 

kontrol menunjukkan bahwa media video lebih efektif dibandingkan dengan 

media konvensional. 

Minat belajar sangat besar pengaruhnya terhadap hasil belajar. Menurut 

Rifa‟i dan Anni (2012: 69), hasil belajar adalah perubahan perilaku yang 
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diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar. Apabila bahan pelajaran yang 

dipelajari tidak sesuai dengan minat, siswa tidak akan belajar dengan baik sebab 

tidak menarik baginya. Siswa akan malas belajar dan tidak akan mendapatkan 

kepuasan dari pelajaran itu. Dengan menggunakan media video siswa lebih 

tertarik dan memberikan rasa keingintahuan yang lebih dibandingkan dengan 

media konvensional. 

Pembelajaran di kelas eksperimen menggunakan media video yang 

memunculkan minat siswa untuk memahami materi lebih jauh serta memberikan 

daya imajinasi siswa yang lebih dibandingkan dengan menggunakan media 

konvensional.      

Pengujian terhadap hipotesis keempat menggunakan Pengujian secara 

statistik keefektifan media video  menggunakan SPSS versi 21 melalui One 

Sample T Test. 5.603 > 2.056 atau dapat disimpulkan thitung > ttabel. Berpedoman 

pada pendapat Priyatno (2010: 31) mengenai kriteria pengambilan keputusan uji 

hipotesis, maka dapat disimpulkan Ho ditolak. Dengan demikian, maka penerapan 

media video lebih efektif terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA 

materi peristiwa alam. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan penelitian eksperimen pada pembelajaran IPA materi 

Peristiwa Alam dengan menggunakan media video pada siswa kelas V SD Negeri 

Kepandean 03 Kabupaten Tegal, maka dapat dikemukakan simpulan penelitian 

sebagai berikut: 

5.1.1 Terdapat perbedaan antara minat belajar siswa yang pembelajarannya 

menggunakan media video dengan minat belajar siswa yang 

pembelajarannya menggunakan media konvensional. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa minat belajar siswa kelas V pada pembelajaran IPA 

materi Peristiwa Alam yang proses belajarnya menggunakan penerapan 

media video lebih baik dari pada yang proses belajarnya menggunakan 

media konvensional. 

5.1.2 Terdapat perbedaan antara hasil belajar siswa yang pembelajarannya 

menggunakan media video dengan hasil belajar siswa dengan yang 

pembelajarannya menggunakan media konvensional. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa hasil belajar siswa kelas V pada pembelajaran IPA 

materi Peristiwa Alam yang proses belajarnya menggunakan penerapan 

media video baik dari pada yang proses belajarnya menggunakan 

penerapan media konvensional. 
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5.1.3 Media video efektif terhadap minat belajar siswa. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa dengan penerapan media video mampu mengefektifkan 

minat belajar siswa.  

5.1.4 Media video efektif terhadap hasil belajar siswa. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa dengan penerapan media video mampu mengefektifkan 

hasil belajar siswa.  

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, yaitu media video terbukti 

berpengaruh terhadap minat dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA, 

sehingga disarankan: 

5.2.1 Bagi Guru 

Guru hendaknya mulai menerapkan media video dalam pembelajaran. Hal 

ini didasarkan pada hasil penelitian, dimana media video mengefektifkan 

terhadap minat dan hasil belajar siswa. Sementara itu, untuk  mendapatkan minat 

dan hasil belajar siswa yang lebih maksimal dalam penerapan media video pada 

mata pelajaran IPA, guru disarankan untuk: 

(1) Guru melaksanakan proses pembelajaran secara jelas dan menarik, sehingga 

siswa  benar-benar memperhatikan penjelasan guru, secara tidak lagsung 

siswa berimajinasi melalui media video yang ditampilkan di depan dengan  

jelas  dan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan apa 

yang direncanakan.  
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(2) Sebelum menggunakan media video, hendaknya guru merencanakan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan baik, sehingga pelaksanaannya 

dapat berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. 

(3) Selalu memberikan penguatan kepada siswa yang berprestasi, sehingga semua 

siswa akan  termotivasi dengan adanya minat yang tinggi dalam diri siswa 

untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 

5.2.2 Bagi Siswa 

Agar media pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, siswa disarankan: 

(1) Memerhatikan dengan sungguh-sungguh penjelasan guru dalam proses 

pembelajaran agar hasil belajar yang diperoleh maksimal. 

(2) Menjaga sikap dalam proses pembelajaran, terutama tidak berbicara dengan 

teman saat mendapatkan penjelasan dari guru, sehingga siswa mudah 

memahami apa yang disampaikan oleh guru. 

(3) Pada penjelasan guru, siswa hendaknya mencatat materi yang disampaikan 

oleh guru sehingga materi yang disampaikan tidak mudah lupa. 

5.2.3 Bagi Sekolah  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan media video berpengaruh 

terhadap minat dan hasil belajar siswa daripada media gambar. Dalam 

pembelajaran IPA di SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal, oleh karena itu, 

kepada pihak sekolah disarankan untuk: 

(1) Memberikan dorongan untuk memberikan pembelajaran dengan 

menggunakan media video. 
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(2) Memberikan fasilitas dan kelengkapan yang mendukung media video baik 

bagi guru maupun siswa. Fasilitas dan kelengkapan yang dimaksud yaitu 

sarana dan prasarana seperti: LCD, komputer dan lain-lain. 

(3) Memberikan sosialisasi kepada guru-guru kelas mengenai media video. 

Melalui sosialisasi, diharapkan semua guru kelas mengetahui bahwa media 

video berpengaruh terhadap minat dan  hasil belajar siswa. Dengan demikian, 

guru kelas dapat menerapkan media video sebagai proses pembelajaran.  

5.2.4 Bagi Peneliti Lanjutan 

Bagi peneliti lanjutan yang ingin melakukan penelitian sejenis disarankan 

untuk memperhatikan kelemahan-kelemahan media video. Selain itu, peneliti 

lanjutan perlu mengkaji lebih dalam mengenai media video, sehingga penelitian 

yang dilakukan semakin lebih baik. 
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Lampiran 1 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 

UPTD  DIKPORA KEC. DUKUHTURI 
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Alamat : Jl. Raya Kepandean,  Desa Kepandean, Dukuhturi, Tegal   

(0283) 6145714 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS V 

TAHUN AJARAN 2015/2016 

No Nama No Nama 
1 Ahmad Fauzi 29 Ayu Febriyanti 
2 Revita Putri 30 Deni Supriyono 
3 Anggita Larasati 31 Andhika Prasetyo 
4 Ardian Dheni Elsanto 32 Anisa Rifa E 
5 Bagas Aqror Al Hakam  33 Arina Putri R 
6 Dwi Frans Maulana  34 Erina Rahma 
7 Elsa Sulistiawati 35 Essa Amelia 
8 Fery Anjas Gunawan  36 Indi Chintia Bella 
9 Hilma Roihatul Jannah  37 Isma Sondari  
10 Istihar Bakti 38 M. Abdullah 
11 Jihan Alya Kharunisa 39 M. Rivaldi J 
12 M. Busaery 40 M. Khoerul N 
13 M. Fasekhulisan  41 Muh. Nuh 
14 M. Gilang Renaldi 42 Ratna Tri W 
15 M. Rifqi Ramadan  43 Reni Yunita 
16 M. Noval Subehani 44 Umar 
17 Nadia Putri Hapsari  45 Adi Kurniawan 
18 Rur Aeni Amalia 46 Egustiana 
19 Rafly Firmansyah 47 Erika Rahma Pussy 
20 Sendi Ramadhani 48 Indah K 
21 Sumaenah  49 Khoirunnisa  
22 Susan Zabrina Syah P. 50 Muh. Bagas Santoso 
23 Tiara Dwi Apriliana  51 Seno Airul Z 
24 M. Bustomi 52 Syaril Nursidik 
25 Thalita Sarah Wafi S. 53 Umi Hany 
26 Nurul Oktavianti 54 Diaz Aurellia 
27 Junaedi Abdullah Aziz 55 Dea Saharani 
28 Khaerudin  56 Kharisma Amelia Putri  
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Lampiran 2 

 

Uji Kesamaan Rata-Rata 

 

1. Penghitungan Uji Kesamaan Rata-Rata Secara Empiris 

Data 
Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Rata-rata Nilai Pretest  56 54 

Berdasarkan tabel di atas, selisih rata-rata nilai tes uas kelas eksperimen  

dan kelas kontrol yaitu 2, sehingga dapat disimpulkan  secara empiris kemampuan 

awal siswa di kedua kelas relatif sama. 

2. Penghitungan Uji Kesamaan Rata-rata Secara Statistik Menggunakan SPSS 

versi 21 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

eksperimen 26 56.0000 12.13260 2.37940 
 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 54 

T df Sig. (2-

tailed) 

Mean Difference 95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

eksperimen .841 25 .409 2.00000 -2.9005 6.9005 

ttabel= 2,060 

─ttabel ≤ thitung ≤ ttabel 

─2,060 < 0,409 < 2,060 

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa ─ttabel ≤ thitung ≤ ttabel, 

sehingga dapat disimpulkan siswa baik pada kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol mempunyai kemampuan awal yang relatif sama. 
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Lampiran 3 

 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 

UPTD  DIKPORA KEC. DUKUHTURI 

SD NEGERI KEPANDEAN 03 
Alamat : Jl. Raya Kepandean,  Desa Kepandean, Dukuhturi, Tegal  

 (0283) 6145714 

 

DAFTAR SAMPEL KELAS EKSPERIMEN (VB) 

 TAHUN AJARAN 2015/2016 

 

No Nama No Nama 
1 Ahmad Fauzi 14 M. Gilang Renaldi 
2 Revita Putri 15 M. Rifqi Ramadan  
3 Anggita Larasati 16 M. Noval Subehani 
4 Ardian Dheni Elsanto 17 Nadia Putri Hapsari  
5 Bagas Aqror Al Hakam  18 Rur Aeni Amalia 
6 Dwi Frans Maulana  19 Rafly Firmansyah 
7 Elsa Sulistiawati 20 Sendi Ramadhani 
8 Fery Anjas Gunawan  21 Sumaenah  
9 Hilma Roihatul Jannah  22 Susan Zabrina Syah P. 
10 Istihar Bakti 23 Tiara Dwi Apriliana  
11 Jihan Alya Kharunisa 24 M. Bustomi 
12 M. Busaery 25 Thalita Sarah Wafi S. 
13 M. Fasekhulisan  26 Nurul Oktavianti 
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Lampiran 4 

 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 

UPTD  DIKPORA KEC. DUKUHTURI 

SD NEGERI KEPANDEAN 03 
Alamat : Jl. Raya Kepandean,  Desa Kepandean, Dukuhturi, Tegal  

 (0283) 6145714 

 

DAFTAR SAMPEL KELAS KONTROL (VA) 

 TAHUN AJARAN 2015/2016 

 

No Nama No Nama 
1 Junaedi Abdullah Aziz 16 Muhammad Fadil 
2 Khaerudin  17 Muhammad Farizan 
3 Muhammad Ferdiansyah  18 Maudina Ira Zahara 
4 Nuralfiani Istikomah 19 Nur Rohmah 
5 Afiati Nur Riska 20 Ragil Cahyo Widagdo 
6 Ahmad Dimyati Al Akhiri 21 Saifudin Ismail 
7 Alfin Ardiansah Ramadhan 22 Sinta  
8 Aly Zainal Abidin 23 Syaidah Anjen Nur Habibah 
9 Bagus Azhar Alhakim 24 Thia Rivana 
10 Eko Rosandi 25 Tri Suci Sawaliyah  
11 Hendi Wibowo 26 Muhammad Adi Wijoyo 
12 Khalimatus Sadiyah 27 Abdul Rokhim 
13 Khoirul Anwar 28 Chelsea Magdalena C.  
14 Muhammad Afdilaludin  29 Muhammad Rifqi Pratama 
15 Muhammad Bagus Ardianto 30 Ahmad Saefudin 
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Lampiran 5 

 

Pedoman Wawancara Tidak Terstuktur 

 

Hari, tanggal : Rabu, 12 April 2016 

Narasumber : Guru Kelas V SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal. 

Tempat : SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal. 

 

1. Sudah berapa lama Bapak mengajar di SD 

2. Berapa jumlah siswa kelas V di kelas yang Bapak ajar? 

3. Apa saja kendala yang Bapak temui pada saat pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA)? 

4. Berapa batas KKM untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas 

V di SD Kepandean 03 tempat Bapak mengajar? 

5. Apa saja model pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang sudah 

pernah Bapak diterapkan? 

6. Apakah Bapak menggunakan media pada saat proses pembelajaran? 

7. Apakah Bapak pernah menggunakan media video pada saat pembelajaran? 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah  : SDN Kepandean 03 

Kelas   : V (lima) 

Mata Pelajaran : IPA 

Semester  : 2 (dua) 

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

Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator Alokasi Waktu 
Bentuk 

Penilaian 
Sumber Belajar 

7.6 Mengidentifikasi 

peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia dan 

dampaknya bagi makhluk 

hidup dan lingkungan. 

 

D. Peristiwa Alam di 

Indonesia    
 Menyebutkan aktivitas 

alam: 

- Gempa bumi 

- Tsunami 

- Gunung meletus 

- Banjir 

- Tanah longsor 

- Angin puting beliung 

 Menjelaskan dampak dari 

peristiwa alam terhadap 

kehidupan manusia, hewan, 

dan lingkungan . 

 Menyebutkan jenis-jenis 

gempa. 

4 jp x 35 menit Pilihan ganda  Buku IPA 

Kelas V 

 Buku 

referensi lain 

yang 

mendukung 

 Gambar 

peristiwa 

alam 

L
a
m

p
ira

n
 6

 



 

  

1
3
2
 

 

SILABUS PENGEMBANGAN KELAS EKSPERIMEN 

 

Nama Sekolah  : SDN Kepandean 03. 

Mata Pelajaran : IPA  

Kelas/Semester : V B/II 

Alokasi Waktu : 4 JP 

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

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator Kegiatan Pembelajaran 

Media  

Pembelajaran 

Penilaian   

AW 
Sumber  

Belajar 
Teknik  Bentuk 

instrumen 

7.7  

Mengidentifikasi 

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia dan 

dampaknya bagi 

makhluk hidup 

dan lingkungan. 

 

D. 

Peristiwa 

Alam di 

Indonesia    

 Menyebutkan 

aktivitas alam: 

- Gempa bumi 

- Tsunami 

- Gunung 

meletus 

- Banjir 

- Tanah 

longsor 

- Angin 

puting 

beliung 

 Menjelaskan 

dampak dari 

peristiwa alam 

1. 1.Kegiatan 

pendahuluan 

- mengondisikan 

semua siswa untuk 

berdoa. 

- Presensi 

- Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran. 

- Memberikan 

apersepsi berkaitan 

dengan materi  

2. kegiatan Inti 

a. Eksplorasi  

- Guru bertanya jawab 

dengan siswa 

tentang peristiwa 

Media 

video 

Tes Pilihan 

ganda 
4 JP  Buku IPA 

Kelas V 

 Buku 

referensi 

lain yang 

mendukun

g 

 Gambar 

peristiwa 

alam 

L
a
m

p
ira

n
 7
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terhadap 

kehidupan 

manusia, 

hewan, dan 

lingkungan  

 Menyebutkan 

jenis-jenis 

gempa. 

alam  

- Guru menjelaskan 

dampak dari 

peristiwa alam  

terhadap kehidupan. 

b. Elaborasi 

- Guru membagikan 

LKS berisi pertanyaan 

atau tugas. 

- Siswa menyampaikan 

pendapatnya secara 

kelompok berdasarkan 

hasil diskusi. 

- Siswa menanggapi 

pendapat dari siswa 

lain. 

c. Konfirmasi  

- Siswa 

mempresentasikan 

hasil pekerjaannya 

- Guru memberikan 

konfirmasi jawaban 

yang benar 

- Guru memberikan 

penguatan 

Kegiatan Penutup  

- Melakukan evaluasi 

terhadap kegiatan 

yang sudah 

dilaksanakan. 

- Memberikan PR. 
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SILABUS PENGEMBANGAN KELAS KONTROL 

 

Nama Sekolah  : SDN Kepandean 03 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas   : V A 

Semester  : Genap 

Alokasi Waktu : 4 JP 

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

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator Kegiatan Pembelajaran 

Media  

pembelajara

n 

Penilaian   

AW 
Sumber  

Belajar 
Teknik  Bentuk 

instrumen 

7.8  
Mengidentifikasi 

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia dan 

dampaknya bagi 

makhluk hidup 

dan lingkungan. 

 

D. 

Peristiwa 

Alam di 

Indonesia    

 Menyebutk

an aktivitas 

alam: 

- Gempa 

bumi 

- Tsunami 

- Gunung 

meletus 

- Banjir 

- Tanah 

longsor 

- Angin 

puting 

beliung 

 Menjelaska

1. 1.Kegiatan 

pendahuluan 

- mengondisikan 

semua siswa untuk 

berdoa. 

- Presensi 

- Menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

- Memberikan 

apersepsi berkaitan 

dengan materi  
2. kegiatan Inti 

a. eksplorasi  

-  guru bertanya jawab 

Media 

gambar 

Tes Pilihan 

ganda 
4 J

P 

-buku IPA 

Kelas V 

-buku referensi 

lain yang 

mendukung 

-gambar 

peristiwa alam 

L
a
m

p
ira

n
  8
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n dampak 

dari 

peristiwa 

alam 

terhadap 

kehidupan 

manusia, 

hewan, dan 

lingkungan 

. 

 Menyebutk

an jenis-

jenis 

gempa. 

dengan siswa tentang 

peristiwa alam  

-   guru menjelaskan 

dampak dari peristiwa 

alam  terhadap 

kehidupan. 

b. elaborasi 

- Guru membagikan 

LKS berisi pertanyaan 

atau tugas. 

- Siswa menyampaikan 

pendapatnya secara 

kelompok berdasarkan 

hasil diskusi. 

- Siswa menanggapi 

pendapat dari siswa 

lain. 

c. konfirmasi  

- siswa mempresentasikan 

hasil pekerjaannya 

- guru memberikan 

konfirmasi jawaban yang 

benar 

- guru memberikan 

penguatan 

Kegiatan Penutup  

- melakukan evaluasi 

terhadap kegiatan yang 
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sudah dilaksanakan. 

- memberikan PR. 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/Semester  : V/2 (dua) 

Materi Pokok   : Peristiwa Alam 

Jenis Soal   : Pilihan Ganda 

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

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal Jenis Soal Ranah Kognitif 

Nomor 

Soal 

Jenjang Kemampuan dan 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

7.6 

Mengidentifikas

i peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia dan 

dampaknya bagi 

makhluk hidup 

dan lingkungan. 

 

1 Siswa dapat mengelompokkan 

peristiwa alam yang terjadi karena 

faktor alam. 

Pilihan Ganda 

 

C2 1 

21 
  √ 

√ 

2 Disajikan 4 pernyataan, siswa dapat 

mengidentifikasi penyebab banjir. 

Pilihan Ganda 

 

C2 2 

22 
  √ 

√ 

3 Disajikan sebuah gambar, siswa dapat 

meramalkan dampak yang 

ditimbulkan berdasarkan gambar yang 

disajikan. 

Pilihan Ganda 

 

C2 23  √ 

 

 

4 Siswa dapat menyebutkan cara 

mencegah banjir. 

Pilihan Ganda 

 

C1 4 

 

 √ 

 

 

5 Siswa dapat menyebutkan dampak 

positif dan negatif dari gunung 

meletus. 

Pilihan Ganda 

 

C1 5 

 

 √ 

 

 

L
a
m

p
ira

n
  9
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6 Siswa dapat menyebutkan peristiwa 

alam lain yang terkait/ditimbulkan 

oleh peristiwa gunung meletus. 

Pilihan Ganda 

 

C1 6 

26 
 √ 

 

 

7 Siswa dapat  menyebutkan salah satu 

penyebab tanah longsor. 

Pilihan Ganda 

 

C1 7 

27 

√ 

√ 
  

8 Siswa dapat menyebutkan material 

yang dikeluarkan saat gunung 

meletus. 

Pilihan Ganda 

 

C1 28 √ 

 

  

9 Siswa dapat menyebutkan cara 

mencegah tanah longsor. 

Pilihan Ganda 

 

C1 9 

 

 √ 

 

 

10 Siswa dapat mengidentifikasi salah 

satu jenis gempa menurut 

penyebabnya. 

Pilihan Ganda 

 

C2 11 

31 
 √ 

√ 
 

11 Disajikan 6 contoh peristiwa alam, 

siswa mengelompokkan peristiwa 

alam berdasarkan peristiwa yang 

dapat dicegah. 

Pilihan Ganda 

 

C2 12 

 

  √ 

√ 

12 Siswa dapat menyebutkan alat 

mengukur kekuatan gempa. 

Pilihan Ganda 

 

C1 13 

 

√ 

√ 
  

13 Siswa dapat mengidentifikasi jenis 

gempa. 

Pilihan Ganda 

 

C2 34  √ 

 

 

14 Siswa dapat menyebutkan dampak 

gempa bumi. 

Pilihan Ganda 

 

C1 35 √ 

√ 

  

15 Disajikan 4 pernyataan, siswa dapat 

menyebutkan dampak tsunami. 

Pilihan Ganda 

 

C1 36  √ 
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16 Siswa dapat mengidentifikasi 

penyebab terjadinya tsunami. 

Pilihan Ganda 

 

C2 17 

37 
 √ 

√ 
 

17 Siswa dapat menjelaskan salah satu 

pengertian jenis gempa berdasarkan 

penyebabnya. 

Pilihan Ganda 

 

C2   √ 

√ 
 

18 Siswa dapat menyebutkan penyebab 

gempa. 

Pilihan Ganda 

 

C1 39 √ 

 

  

19 Disajikan 4 pernyataan, siswa dapat 

mengidentifikasi upaya untuk 

mengurangi potensi terjadinya 

tsunami. 

Pilihan Ganda 

 

C2 20 

 

  √ 

 

 

 

Keterangan: 

 

 

 

 

 

 

 

C1 = Pengetahuan 

C2 = Pemahaman 

C3 = Penerapan 

NA   
 𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑠 𝑎

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
X 100 
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Lampiran 10 

ANGKET MINAT SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN IPA 
 

No Pernyataan  Pilihan 

Selalu 

 

Sering Kadang 

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1 Saya senang mengikuti pembelajaran 

IPA. 

    

2 Saya memperhatikan penjelasan 

yang diberikan guru selama materi  

berlangsung. 

    

3 Saya merasa bosan di tengah-tengah 

pembelajaran IPA. 
    

4 Saya akan mencatat materi yang 

disampaikan oleh guru pada 

pembelajaran IPA. 

    

5 Saya mengerjakan PR/tugas yang 

diberikan oleh guru. 

    

6 Saya akan belajar lebih giat, 

walaupun nilai IPA saya jelek. 
    

7 Saya membaca dengan tergesa-gesa 

saat guru menunjuk saya untuk 

membacakan buku paket IPA. 

    

8 Saya akan bertanya pada guru jika 

saya belum paham. 

    

9 Saya sangat bersemangat apabila 

pembelajaran IPA menggunakan 

media pembelajaran. 

    

10 Saya mendengarkan dengan baik 

apabila guru sedang menyampaikan 

materi pembelajaran IPA 

    

11 Saya akan berdiskusi dengan teman 

apabila saya merasa tidak paham 

dengan materi yang disampaikan 

oleh guru. 

    

12 Saya berusaha menjawab pertanyaan 

yang diberikan oleh guru pada 

pembelajaran IPA 

    

13 Saya suka menyapa anak-anak yang 

berlalu-lalang diluar kelas. 

    

14 Saya hanya akan belajar IPA jika 

akan ujian. 
    

15 Saya cenderung pasif ketika diskusi     
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kelompok IPA 

16 Saya mengerjakan soal latihan IPA 

tergesa-gesa. 
    

17 Saya sudah mempersiapkan buku 

pelajaran IPA sebelum guru 

menyuruh. 

    

18 Saya tidak akan mengikuti 

pembelajaran  jika guru tidak 

menggunakan media pembelajaran. 

    

19 Guru  melibatkan saya dalam media 

pembelajaran IPA 
    

20 Saya membaca buku paket IPA, 

walaupun belum disuruh oleh guru. 

    

21 Saya tidak senang mengikuti 

pembelajaran IPA. 
    

22 Saya berbicara sendiri ketika guru 

sedang menjelaskan materi 

pembelajaran 

    

23 Saya berusaha menjawab pertanyaan 

yang diberikan oleh guru pada 

pembelajaran IPA 

    

24 Saya tidak mencatat materi  apabila 

saya tidak disuruh untuk 

mencatatnya. 

    

25 Saya menyerah ketika tidak bisa 

mengerjakan soal IPA. 
    

26 Saya pasrah walaupun nilai saya 

jelek 
    

27 Saya suka membaca buku paket IPA 

penuh ketelitian 

    

28 Saya akan diam apabila saya belum 

paham materi yang disampaikan oleh 

guru 

    

29 Saya suka becanda ketika 

pembelajaran IPA berlangsung. 
    

30 Saya sering melamun ketika 

pembelajaran IPA materi Peristiwa 

Alam. 

    

31 Saya lebih suka bercerita dengan 

teman tentang hal lain dibandingkan 

bercerita materi yang tidak saya 

pahami. 

    

32 Saya tidak menjawab pertanyaan     
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guru karena takut jawaban saya salah 

33 Saya mengikuti pembelajaran IPA 

materi dengan  sungguh-sungguh 
    

34 Saya belajar IPA sebelum 

pembelajaran IPA dimulai. 
    

35 Saya aktif ketika diskusi kelompok 

IPA 
    

36 Saya mengerjakan soal latihan IPA 

dengan cermat. 

    

37 Saya belum mempersiapkan buku 

pelajaran IPA sebelum guru 

menyuruh 

    

38 Saya lebih tertarik pada 

pembelajaran IPA apabila guru 

menggunakan media pembelajaran. 

    

39 Saya tidak suka guru melibatkan 

saya dalam media pembelajaran, 

karena saya malu 

    

40 Saya tidak akan membaca buku 

paket IPA, jika belum disuruh oleh 

guru. 
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Lampiran 11 

 

SOAL TES UJI COBA  

Mata Pelajaran : IPA 

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

Materi   : Peristiwa Alam 

Waktu   : 90 Menit 

 

 

Berilah tanda silang (x) pada pilihan jawaban a, b, c, atau d yang kamu 

anggap paling benar! 
1. Peristiwa alam yang terjadi karena faktor alam yaitu.... 

a. banjir dan gunung meletus 

b. tanah longsor dan gempa bumi 

c. tsunami dan gempa bumi 

d. banjir dan tanah longsor 

2. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Penebangan hutan secara liar 

2) Pergerakan udara yang sangat kencang 

3) Pembuangan sampah di sungai 

4) Letusan gunung berapi di bawah laut  

Dari pernyataan di atas, yang merupakan penyebab banjir yaitu nomor.... 

a. 1 dan 2  c.  1 dan 3 

b. 2 dan 4  d.  3 dan 4 

3. Perhatikan gambar di bawah ini! 

4. Tindakan di bawah ini yang dapat mencegah terjadinya banjir yaitu.... 

a. membuang sampah di sungai 

 

Dampak apa yang dapat ditimbulkan dari 

gambar di samping? 

a. Banjir 

b. Gempa bumi 

c. Tsunami 

d. Tanah longsor 
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b. melakukan reboisasi 

c. menebang pohon secara liar 

d. mendirikan  vila 

5. Di bawah ini yang merupakan dampak positif dari gunung meletus yaitu.... 

a. menyuburkan tanah 

b. menghancurkan daerah pemukiman 

c. mengganggu jalur penerbangan 

d. menyebabkan gangguan pernapasan 

6. Gunung api yang meletus di bawah permukaan laut dapat mengakibatkan.... 

a. gempa bumi c.  banjir 

b. tanah longsor d.  tsunami 

7. Apa yang menjadi penyebab terjadinya tanah longsor? 

a. Membuang sampah sembarangan 

b. Pergerakan udara yang sangat kencang 

c. Penebangan pohon secara liar di sekitar lereng 

d. Tekanan dari dalam perut bumi 

8. Material apa yang di keluarkan saat gunung berapi meletus? 

a. Batu c.  Perak  

b. Emas  d.  Tembaga 

9. Cara mencegah longsor di lahan miring yaitu dengan membuat.... 

a. reboisasi c.  penghijauan 

b. sengkedan d.  hutan kota 

10. Gempa bumi yang disebabkan adanya pergeseran kerak bumi disebut 

gempa.... 

a. tektonik c.  runtuhan 

b. vulkanik d.  hipotonik 

11. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Merobohkan pohon-pohon 

2) Mengganggu pernapasan 

3) Merusak rumah-rumah 

4) Menyebabkan penyakit kulit 
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Dari peryataan di atas, yang merupakan dampak angin puting beliung yaitu 

nomor.... 

a. 1 dan 2  c.  1 dan 3 

b. 2 dan 4  d.  3 dan 4 

12. Perhatikan contoh peristiwa di bawah ini! 

(1) Banjir 

(2) Gunung meletus 

(3) Tanah longsor 

(4) Gempa bumi 

(5) Angin puting beliung 

(6) Tsunami  

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

nomor.... 

a. 1 dan 4  c.  1 dan 3 

b. 2 dan 5  d.  3 dan 6 

13. Apa nama alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa? 

a. Homograf c.  Termograf 

b. Hidrograf  d.  Seismograf 

14. Berikut ini yang tidak termasuk jenis gempa yaitu .... 

a. hidroponik c.  tektonik 

b. vulkanik d.  runtuhan 

15. Dampak  apa yang diakibatkan oleh gempa bumi? 

a. Menimbulkan penyakit kulit  

b. Lahan pertanian menjadi asin 

c. Merobohkan bangunan 

d. Menyebabkan hujan abu 

16. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Merusak bangunan 

2) Menyebabkan hujan abu 

3) Lahan pertanian menjadi asin 

4) Menyuburkan tanah 

Dari pernyataan di atas, yang bukan dampak tsunami yaitu ditunjukkan oleh 

nomor.... 

a. 1 dan 2  c.  1 dan 3 
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b. 2 dan 4  d.  3 dan 4 

17. Berikut ini yang merupakan penyebab tsunami yaitu.... 

a. penambangan bebatuan 

b. gempa bumi di bawah laut 

c. penggundulan hutan 

d. banjir bandang 

18. Gempa runtuhan adalah.... 

a. gempa yang disebabkan adanya pergeseran kerak bumi 

b. gempa yang disebabkan letusan gunung api 

c. gempa yang disebabkan runtuhnya tanah 

d. gempa yang disebabkan adanya tekanan dari dalam perut bumi 

19. Berikut ini yang merupakan penyebab gempa yaitu.... 

a. pergeseran kerak bumi 

b. hujan abu 

c. penambangan bebatuan 

d. penggundulan hutan 

20. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Membangun rumah dengan konstruksi tahan gempa 

2) Pemasangan alat deteksi tsunami dini di lepas perairan 

3) Bersembunyi di bawah meja 

4) Penanaman hutan bakau di tepi pantai  

Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk upaya untuk mengurangi 

dampak terjadinya tsunami ditunjukkan oleh nomor.... 

a. 1 dan 2  c.  1 dan 3 

b. 2 dan 4  d.  3 dan 4 

21. Peristiwa alam yang tidak terjadi karena faktor alam yaitu.... 

a. banjir dan gunung meletus 

b. tanah longsor dan gempa bumi 

c. banjir dan tanah longsor 

d. tsunami dan gempa bumi 

22. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 
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1) Penambangan bebatuan dan tanah 

2) Pergerakan udara yang sangat kencang 

3) Penebangan hutan secara liar 

4) Curah hujan tinggi dalam waktu yang lama 

Dari pernyataan di atas, yang bukan merupakan penyebab banjir yaitu 

nomor.... 

a. 1 dan 2  c.  1 dan 3 

b. 2 dan 4  d.  3 dan 4 

23. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Dampak apa yang dapat ditimbulkan dari gambar di atas? 

a. Gunung meletus c.  Tsunami 

b. Gempa bumi  d.  Banjir  

24. Di bawah ini merupakan contoh tindakan yang dapat mencegah terjadinya 

banjir, kecuali.... 

a. membuang sampah di sungai 

b. melakukan reboisasi 

c. tidak menebang hutan secara liar 

d. membuang sampah pada tempatnya. 

25. Di bawah ini yang merupakan dampak negatif dari gunung meletus yaitu.... 

a. menyebabkan lahan pertanian menjadi asin 

b. menghancurkan daerah pemukiman  

c. menimbulkan penyakit kulit dan diare 

d. mengotori lingkungan dengan sampah dan lumpur 

26. Gunung yang meletus di daratan dapat mengakibatkan.... 

a. tsunami c.  tanah longsor 

b. gempa bumi d.  banjir 
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27. Di bawah ini yang bukan merupakan penyebab terjadinya tanah longsor 

yaitu... 

a. curah hujan yang tinggi dan terus-menerus 

b. penambangan bebatuan di sekitar lereng 

c. penebangan pohon secara liar di sekitar lereng 

d. membuang sampah di sungai 

28. Material yang tidak dikeluarkan saat gunung berapi meletus yaitu.... 

a. Perak  c.  abu vulkanik 

b. Batu  d.  pasir 

29. Apa tujuan pembuatan terasering di lereng bukit? 

a. Memperbaiki susunan tanah 

b. Mencegah tanah longsor 

c. Menyuburkan lapisan tanah 

d. Mencegah banjir 

30. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Merobohkan pohon-pohon 

2) Merusak rumah-rumah 

3) Menyebabkan penyakit kulit 

4) Mengganggu pernapasan 

Dari pernyataan di atas, yang bukan merupakan dampak angin puting beliung 

yaitu nomor.... 

a. 1 dan 2  c.  1 dan 3 

b. 2 dan 4  d.  3 dan 4 

31. Gempa bumi yang disebabkan karena letusan gunung api disebut gempa.... 

a. tektonik c.  runtuhan 

b. vulkanik d.  mekanik 

32. Perhatikan contoh peristiwa di bawah ini! 

1) Banjir 

2) Gunung meletus 

3) Tanah longsor 

4) Gempa bumi 

5) Angin puting beliung 

6) Tsunami  

Dari contoh peristiwa alam di atas, peristiwa alam yang tidak dapat dicegah 
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yaitu nomor.... 

a. 1 dan 4  c.  1 dan 3 

b. 2 dan 5  d.  3 dan 6 

33. Satuan getaran gempa yaitu skala.... 

a. Richter  c.  angka 

b. Likert  d. verbal 

34. Berikut ini yang merupakan jenis gempa yaitu.... 

a. Mekanik  c.  hipotonik 

b. hidroponik  d.  vulkanik  

35. Berikut ini merupakan dampak gempa bumi, kecuali.... 

a. jalan terbelah 

b. robohnya bangunan 

c. menimbulkan korban jiwa 

d. menyebabkan hujan abu 

36. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Merusak bangunan 

2) Menyebabkan hujan abu 

3) Lahan pertanian menjadi asin 

4) Menyuburkan tanah 

Dari pernyataan di atas, dampak tsunami ditunjukkan oleh nomor.... 

a. 1 dan 2  c.  1 dan 3 

b. 2 dan 4  d.  3 dan 4 

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

a. banjir di bawah laut 

b. letusan gunung berapi di bawah laut 

c. longsor di bawah laut 

d. gempa bumi di bawah laut 

38. Gempa tektonik adalah.... 

a. gempa yang disebabkan adanya pergeseran kerak bumi 

b. gempa yang disebabkan letusan gunung api 

c. gempa yang disebabkan runtuhnya tanah 
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d. gempa yang disebabkan adanya tekanan dari dalam perut bumi 

39. Yang tidak termasuk penyebab gempa yaitu.... 

a. pergeseran kerak bumi 

b. letusan gunung berapi 

c. hujan abu  

d. runtuhnya tanah 

40. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Membangun rumah dengan konstruksi tahan gempa 

2) Pemasangan alat deteksi tsunami dini di lepas perairan 

3) Bersembunyi di bawah meja 

4) Penanaman hutan bakau di tepi pantai  

Berdasarkan pernyataan di atas, yang tidak termasuk upaya untuk mengurangi 

dampak terjadinya tsunami ditunjukkan nomor.... 

a. 1 dan 2  c.  1 dan 3 

b. 2 dan 4  d.  3 dan 4 
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PEDOMAN PENSKORAN 

 

 

 

 

KUNCI JAWABAN 

 

 

1. c 11. a   21. c    31. b 

2. c 12. c   22. a   32. b 

3. a 13. d   23. d   33. a 

4. b 14. a   24. a   34. d 

5. a 15  c   25. b   35. d  

6. d 16. b   26. b   36. c 

7. c 17. b   27. d   37. a 

8. a 18. c   28. a   38. a 

9. b 19. a   29. b   39. c 

10. c 20. b   30. d   40. c 

 

Penilaian: 

NA = 
 

𝑁
 x 100 

Keterangan: 

NA = nilai akhir 

B    = skor yang diperoleh 

N    = skor maksimum 

 

DISTRIBUSI PILIHAN KUNCI JAWABAN PADA SOAL 

Pilihan a Pilihan b Pilihan c Pilihan d 

12 10 11 7 



 

  

1
5
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Validasi Soal oleh Tim Ahli 1 (Mur Fatimah S.Pd M.Pd) 

 

LEMBAR VALIDASI SOAL UJI COBA BENTUK PILIHAN GANDA 

Kelas/Semester : V/2 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Materi   : Peristwa Alam 

Petunjuk  

Berdasarkan pendapat Bapak setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) di SDNegeri Sidakaton 01 Kabupaten Tegal, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir 

soal sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda cek (√). Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda 

silang (x). 

No. Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal 

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

A. Materi 
                    

1. Soal sudah sesuai dengan 

indikator soal dalam kisi-kisi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai 

dengan jenis tes/bentuk soal 

yang dipergunakan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan 

logis. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

L
a
m

p
ira

n
 1

2
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No. Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal 

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

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi  

                    

5. Pokok soal dirumuskan dengan 

singkat, jelas, dan  tegas. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan 

pilihan jawaban merupakan 

pernyataan yang diperlukan 

saja. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi 

petunjuk kunci jawaban. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari 

pernyataan yang bersifat  

negatif ganda. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan 

logis ditinjau dari  segi materi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, 

diagram, atau sejenisnya  jelas 

dan berfungsi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal   

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

11. Panjang pilihan jawaban relatif 

sama. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak 

menggunakan pernyataan  

"semua jawaban di atas 

salah/benar" dan sejenisnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban yang 

berbentuk angka/waktu 

disusun berdasarkan urutan 

besar kecilnya angka atau  

kronologisnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14. Butir soal tidak bergantung 

pada jawaban soal  

sebelumnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya  
                    

15. Bahasa soal sudah komunikatif 

dan sesuai dengan jenjang 

pendidikan peserta didik. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Soal sudah menggunakan 

bahasa Indonesia baku. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

No. Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal   

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

17. Soal tidak menggunakan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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bahasa yang berlaku 

setempat/tabu. 
18. Pilihan jawaban tidak 

mengulang kata/ kelompok 

kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan 

pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

 

Tegal, 1 April  2016 

Dosen Pembimbing, 

                          

Murfatimah, S.Pd.M.Pd. 

NIP 19620619 198703 1 001 
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Validasi Soal oleh Tim Ahli 2 (Moh. Fathurrahman M.Pd.M.Sn) 

 

LEMBAR VALIDASI SOAL UJI COBA BENTUK PILIHAN GANDA 

Kelas/Semester : V/2 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Materi   : Peristwa Alam 

Petunjuk  

Berdasarkan pendapat Bapak setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) di SDNegeri Sidakaton 01 Kabupaten Tegal, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir 

soal sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda cek (√). Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda 

silang (x). 

No. Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal 

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

A. Materi 

                    

1. Soal sudah sesuai dengan indikator 

soal dalam kisi-kisi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai 

dengan jenis tes/bentuk soal yang 

dipergunakan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

L
a
m

p
ira

n
 1

3
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No. Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal 

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

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi  
                    

5. Pokok soal dirumuskan dengan 

singkat, jelas, dan  tegas. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan 

pilihan jawaban merupakan 

pernyataan yang diperlukan 

saja. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi 

petunjuk kunci jawaban. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari 

pernyataan yang bersifat  

negatif ganda. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan 

logis ditinjau dari  segi materi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, 

diagram, atau sejenisnya  jelas 

dan berfungsi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

No. Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal   

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



 

  

1
5
7
 

11. Panjang pilihan jawaban relatif 

sama. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak 

menggunakan pernyataan  

"semua jawaban di atas 

salah/benar" dan sejenisnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban yang 

berbentuk angka/waktu 

disusun berdasarkan urutan 

besar kecilnya angka atau  

kronologisnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14. Butir soal tidak bergantung 

pada jawaban soal  

sebelumnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya  
                    

15. Bahasa soal sudah komunikatif 

dan sesuai dengan jenjang 

pendidikan peserta didik. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Soal sudah menggunakan 

bahasa Indonesia baku. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

No. Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal   

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

17. Soal tidak menggunakan 

bahasa yang berlaku 

setempat/tabu. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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mengulang kata/ kelompok 

kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan 

pengertian. 

  

 Tegal, 1 April 2016 

Dosen Pembimbing II 

                 

              

Moh. Fathurrahman, M.Pd.M.Sn. 

NIP 19620619 198703 1 001 
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Validasi Soal oleh Tim Ahli 3 (Azizah, S.Pd) 

 

LEMBAR VALIDASI SOAL UJI COBA BENTUK PILIHAN GANDA 

Kelas/Semester : V/2 

Mata Pelajaran  : IPA  

Materi   : Peristiwa Alam 

Petunjuk  

Berdasarkan pendapat Bapak setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) di SDN Sidakaton 01, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan 

kriteria telaah, maka berilah tanda cek (√). Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (x). 

No. Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal 

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

A. Materi 
                    

1. Soal sudah sesuai dengan 

indikator soal dalam kisi-kisi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai 

dengan jenis tes/bentuk soal 

yang dipergunakan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan 

logis. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

L
a
m

p
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n
 1

4
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No. Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal 

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

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi  
                    

5. Pokok soal dirumuskan dengan 

singkat, jelas, dan  tegas. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan 

pilihan jawaban merupakan 

pernyataan yang diperlukan 

saja. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi 

petunjuk kunci jawaban. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari 

pernyataan yang bersifat  

negatif ganda. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan 

logis ditinjau dari  segi materi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, 

diagram, atau sejenisnya  jelas 

dan berfungsi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

No. Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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11. Panjang pilihan jawaban relatif 

sama. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak 

menggunakan pernyataan  

"semua jawaban di atas 

salah/benar" dan sejenisnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban yang 

berbentuk angka/waktu 

disusun berdasarkan urutan 

besar kecilnya angka atau  

kronologisnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14. Butir soal tidak bergantung 

pada jawaban soal  

sebelumnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya  
                    

15. Bahasa soal sudah komunikatif 

dan sesuai dengan jenjang 

pendidikan peserta didik. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Soal sudah menggunakan 

bahasa Indonesia baku. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

No. Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal   

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

17. Soal tidak menggunakan 

bahasa yang berlaku 

setempat/tabu. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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mengulang kata/ kelompok 

kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan 

pengertian. 

 

 Tegal, 3 April 2016 

Guru Kelas VI        
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Lampiran 15 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 

UPTD  DIKPORA KEC. DUKUHTURI 

SD NEGERI SIDAKATON 01 
Alamat : Jl. Singadiwangsa,  Desa Sidakaton, Dukuhturi. 

 

DAFTAR NAMA UJI COBA  (VI A) 

No Nama Siswa Jenis Kelamin 

1 Novian Damayanti L 
2 Muhammad Fauzi L 
3 Heri Kuswanto L 
4 Kisna Nurhadi L 
5 Ade Pujianto  L 
6 Adellya P 
7 Alif Khoiruzzaman L 
8 Aeni Pungki Hasanah P 
9 Bella Khoerunnisa P 
10 Dini Marcellia P 
11 Dinda  Wulandari P 
12 Erni Sudriyati P 
13 Ibnu Firmansyah L 
14 Irfan Mulana L 
15 Ja‟far Shodiq L 
16 Kholifatunnisa P 
17 Muhamad Yahya L 
18 Miftakhul Ikhsan L 

    

               Mengetahui, 

              Guru Kelas VI A 

                  



164 

 

  

1
6
4
 

Lampiran 16 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 

UPTD  DIKPORA KEC. DUKUHTURI 

SD NEGERI SIDAKATON 01 
Alamat : Jl. Singadiwangsa,  Desa Sidakaton, Dukuhturi. 

 

DAFTAR NAMA UJI COBA  (VI B) 

No Nama Siswa Jenis Kelamin 

1 M. Fadil F. L 
2 M. Tauhid R L 
3 Nova Anggraeni P 
4 Purnomo Bayu A L 
5 Putri Nabilah P 
6 Prastiko S L 
7 Sendi Rayhan M L 
8 Tri Tunggal Aji L 
9 Tifani Alsa A P 
10 Novita Fitriani P 
11 Farid Fauzan P. L 
12 Revan Amalya A L 
13 Kharismatul F. L 
14 Ro‟if Naufal S L 
15 Nurul Chakim L 
16 Rizki April N.S L 
17 M. Alife B.N L 
18 Kurnia Pangkalia A P 

 

 

Mengetahui,

 

Bambang M., S.Pd 

NIP.19650923 199803 1 003 
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Lampiran 17 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 

UPTD  DIKPORA KEC. DUKUHTURI 

SD NEGERI SIDAKATON 01 
Alamat : Jl. Singadiwangsa,  Desa Sidakaton, Dukuhturi. 

 

DAFTAR NILAI UJI COBA  (VI A) 

No Nama Siswa Nilai 

1 Novian Damayanti 38 
2 Muhammad Fauzi 20 
3 Heri Kuswanto 38 
4 Kisna Nurhadi 50 
5 Ade Pujianto  68 
6 Adellya 90 
7 Alif Khoiruzzaman 75 
8 Aeni Pungki Hasanah 78 
9 Bella Khoerunnisa 53 
10 Dini Marcellia 80 
11 Dinda  Wulandari 80 
12 Erni Sudriyati 35 
13 Ibnu Firmansyah 95 
14 Irfan Mulana 78 
15 Ja‟far Shodiq 78 
16 Kholifatunnisa 80 
17 Muhamad Yahya 60 
18 Miftakhul Ikhsan 53 
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Lampiran 18 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 

UPTD  DIKPORA KEC. DUKUHTURI 

SD NEGERI SIDAKATON 01 
Alamat : Jl. Singadiwangsa,  Desa Sidakaton, Dukuhturi. 

 

DAFTAR NILAI UJI COBA  (VI B) 

No Nama Siswa Nilai 

1 M. Fadil F. 83 
2 M. Tauhid R 58 
3 Nova Anggraeni 60 
4 Purnomo Bayu A 83 
5 Putri Nabilah 80 
6 Prastiko S 85 
7 Sendi Rayhan M 50 
8 Tri Tunggal Aji 75 
9 Tifani Alsa A 78 
10 Novita Fitriani 98 
11 Farid Fauzan P. 68 
12 Revan Amalya A 80 
13 Kharismatul F. 90 
14 Ro‟if Naufal S 95 
15 Nurul Chakim 40 
16 Rizki April N.S 53 
17 M. Alife B.N 60 
18 Kurnia Pangkalia A 25 

 

Mengetahui, 

 

Bambang M., S.Pd 

NIP.19650923 199803 1 003 
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Lampiran 19 

 

VALIDITAS MINAT UJI COBA 

r tabel 36 = 0,329 

Item-Total Statistics  Item-Total Statistics 

No Item 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Ket.  No Item 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Ket. 

1. 
item1 .657 

Valid  21. 
item21 .057 

Tidak Valid 

2. 
item2 .186 

Tidak Valid  22. 
item22 .630 

Valid 

3. 
item3 .852 

Valid  23. 
item23 .093 

Tidak Valid 

4. 
item4 .181 

Tidak Valid  24. 
item24 .397 

Valid 

5. 
item5 .100 

Tidak Valid  25. 
item25 .665 

Valid 

6. 
item6 .637 

Valid  26. 
item26 .174 

Tidak Valid 

7. 
item7 .343 

Valid  27. 
item27 .032 

Tidak Valid 

8. 
item8 .027 

Tidak Valid  28. 
item28 .791 

Valid 

9. 
item9 .300 

Tidak Valid  29. 
item29 .753 

Valid 

10. 
item10 .823 

Valid  30. 
item30 .254 

Tidak Valid 

11. 
item11 .841 

Valid  31. 
item31 .152 

Tidak Valid 

12. 
item12 .148 

Tidak Valid  32. 
item32 .763 

Valid 

13. 
item13 .877 

Valid  33. 
item33 .303 

Tidak Valid 

14. 
item14 .017 

Tidak Valid  34. 
item34 .815 

Valid 

15. 
item15 .762 

Valid  35. 
item35 .182 

Tidak Valid 

16. 
item16 .090 

Tidak Valid  36. 
item36 .459 

Valid 

17. 
item17 .797 

Valid  37. 
item37 .262 

Tidak Valid 

18. 
item18 .214 

Tidak Valid  38. 
item38 .480 

Valid 

19. 
item19 .877 

Valid  39. 
item39 .040 

Tidak Valid 

20. 
item20 .252 

Tidak Valid  40. 
Item40 .721 

 Valid 
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Lampiran 20 

 

Output Uji Realibilitas Minat Uji Coba  

 

 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.968 20 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item1 58.19 130.618 .693 .967 

item3 58.42 126.079 .944 .964 

item6 58.53 129.113 .745 .967 

item7 58.61 133.387 .365 .972 

item10 58.42 126.593 .912 .965 

item11 58.44 126.768 .921 .965 

item13 58.36 126.866 .964 .964 

item15 58.39 127.502 .942 .965 

item17 58.42 129.564 .885 .965 

item19 58.36 126.866 .964 .964 

tem22 58.81 129.990 .608 .968 

item24 58.53 129.342 .633 .968 

item25 58.58 129.621 .648 .968 

item28 58.31 128.733 .860 .965 

item29 58.53 125.799 .825 .966 

item32 58.33 129.429 .829 .966 

item34 58.44 127.340 .884 .965 

item36 58.64 128.752 .671 .968 

item38 58.11 136.102 .526 .969 

item40 58.61 127.730 .774 .966 
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LAMPIRAN 21 

 

VALIDITAS SOAL UJI COBA 

r tabel 36 = 0,329 

Item-Total Statistics  Item-Total Statistics 

No Item 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Ket.  No Item 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Ket. 

1. 
item1 .339 

Valid  21. 
item21 .099 

Tidak Valid 

2. 
item2 .556 

Valid  22. 
item22 .176 

Tidak Valid 

3. 
item3 .433 

Valid  23. 
item23 .696 

Valid 

4. 
item4 .585 

Valid  24. 
item24 .594 

Valid 

5. 
item5 .516 

Valid  25. 
item25 .189 

Tidak Valid 

6. 
item6 .435 

Valid  26. 
item26 .108 

Tidak Valid 

7. 
item7 .392 

Valid  27. 
item27 .355 

Valid 

8. 
item8 .326 

Tidak Valid  28. 
item28 .516 

Valid 

9. 
item9 .564 

Valid  29. 
item29 .244 

Tidak Valid 

10. 
item10 .485 

Valid  30. 
item30 .303 

Tidak Valid 

11. 
item11 .561 

Valid  31. 
item31 .414 

Valid 

12. 
item12 .779 

Valid  32. 
item32 .005 

Tidak Valid 

13. 
item13 .606 

Valid  33. 
item33 .320 

Tidak Valid 

14. 
item14 .197 

Tidak Valid  34. 
item34 .465 

Valid 

15. 
item15 .323 

Tidak Valid  35. 
item35 .576 

Valid 

16. 
item16 .275 

Tidak Valid  36. 
item36 .779 

Valid 

17. 
item17 .472 

Valid  37. 
item37 .443 

Valid 

18. 
item18 .646 

Valid  38. 
item38 .230 

Tidak Valid 

19. 
item19 .325 

Tidak Valid  39. 
item39 .456 

Valid 

20. 
item20 .701 

Valid  40. 
Item40 .304 

Tidak Valid 
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Lampiran 22 

 

Output Uji Realibilitas Soal Uji Coba  

 

 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.921 25 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

item1 16.25 42.536 .260 .923 

item2 15.67 40.971 .586 .918 

item3 15.53 42.885 .395 .921 

item4 15.81 40.047 .639 .916 

item5 15.83 40.543 .542 .918 

item6 15.69 41.761 .404 .920 

item7 15.67 41.714 .437 .920 

item9 15.86 40.409 .555 .918 

item10 15.56 42.425 .449 .920 

item11 15.72 40.892 .544 .918 

item12 15.86 38.809 .826 .913 

item13 15.92 39.850 .635 .916 

item17 15.56 42.483 .433 .920 

item18 15.83 40.029 .629 .917 

item20 15.83 39.343 .747 .914 

item23 15.92 39.336 .720 .915 

item24 15.75 40.250 .639 .916 

item27 15.86 41.952 .304 .923 

tem28 15.78 40.863 .512 .919 

item31 16.06 40.968 .457 .920 

item34 15.67 41.543 .471 .919 

item35 15.92 40.307 .560 .918 

item36 15.86 38.809 .826 .913 

item37 15.92 40.993 .449 .920 

item39 16.03 40.656 .503 .919 
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Lampiran 23 

 

Kisi-Kisi Angket Minat Belajar Siswa 

No Dimensi Indikator No. Soal 

1. Kesukaan 
Gairah 1, 29 
Inisiatif 17, 24, 28 

2. Ketertarikan 
Responsif 10,13, 15, 38 
Kesegeraan 11 

3. Perhatian 
Konsentrasi 22,3 
Ketelitian  7 

4. Keterlibatan 

Kemauan  19,32,40 

Keuletan  25 
Kerja keras 6, 34,36 

Jumlah Soal 20 
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KISI-KISI SOAL PRETEST DAN POSTTEST 

 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/Semester  : V/2 (dua) 

Materi Pokok   : Peristiwa Alam 

Jenis Soal   : Pilihan Ganda 

Standar Kompetensi    : 7. 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal Jenis Soal 

Ranah 

Kognitif 
Nomor 

Soal 

Jenjang Kemampuan dan 

Tingkat Kesukaran Soal 
Mudah Sedang Sulit 

7.6 
Mengidentifikas

i peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia dan 

dampaknya bagi 

makhluk hidup 

dan lingkungan. 
 

1 Siswa dapat mengelompokkan peristiwa 

alam yang terjadi karena faktor alam. 
Pilihan Ganda 

 
C2 1 

 
  √ 

 

2 Disajikan 4 pernyataan, siswa dapat 

mengidentifikasi penyebab banjir. 
Pilihan Ganda 

 
C2 2 

 
  √ 

 

3 Siswa dapat menyebutkan cara mencegah 

banjir. 
Pilihan Ganda C1 4 

 
 √ 

 
 

4 Siswa dapat menyebutkan dampak positif 

dan negatif dari gunung meletus. 
Pilihan Ganda 

 
C1 5 

 
 √ 

 
 

5 Siswa dapat menyebutkan peristiwa alam 

lain yang terkait/ditimbulkan oleh peristiwa 

gunung meletus. 

Pilihan Ganda 
 

C1 6 
 

 √ 
 

 

6 Siswa dapat menyebutkan cara mencegah 

tanah longsor. 

Pilihan Ganda 
 

C1 9 
 

 √ 
 

 

7 Siswa dapat mengidentifikasi salah satu 

jenis gempa menurut penyebabnya. 
Pilihan Ganda 

 
C2 11 

31 
 √ 

√ 
 

L
a
m

p
ira

n
 2

4
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8 Disajikan 6 contoh peristiwa alam, siswa 

mengelompokkan peristiwa alam 

berdasarkan peristiwa yang dapat dicegah. 

Pilihan Ganda 
 

C2 12 
 

  √ 
 

9 Disajikan sebuah gambar, siswa dapat 

meramalkan dampak yang ditimbulkan 

berdasarkan gambar yang disajikan. 

Pilihan Ganda 
 

C2  
23 

 √ 
 

 

10 Siswa dapat  menyebutkan salah satu 

penyebab tanah longsor. 
Pilihan Ganda 

 
C1 27 √   

11 Siswa dapat menyebutkan material yang 

dikeluarkan saat gunung meletus. 
Pilihan Ganda 

 
C1 28 √ 

 
  

12 Siswa dapat menyebutkan alat mengukur 

kekuatan gempa. 
Pilihan Ganda 

 
C1 13 

 
√ 
 

  

13 Siswa dapat mengidentifikasi jenis gempa. Pilihan Ganda 
 

C2 34  √  

14 Siswa dapat menyebutkan dampak gempa 

bumi. 
Pilihan Ganda 

 
C1 35 √ 

 
  

15 Disajikan 4 pernyataan, siswa dapat 

menyebutkan dampak tsunami. 

Pilihan Ganda 
 

C1 36  √ 
 

 

16 Siswa dapat mengidentifikasi penyebab 

terjadinya tsunami. 
Pilihan Ganda 

 
C2 17 

 
 √  

17 Siswa dapat menjelaskan salah satu 

pengertian jenis gempa berdasarkan 

penyebabnya. 

Pilihan Ganda 
 

C2 18  
 

 √  

18 Siswa dapat menyebutkan penyebab gempa. Pilihan Ganda 
 

C1 39 √   

19 Disajikan 4 pernyataan, siswa dapat 

mengidentifikasi upaya untuk mengurangi 

potensi terjadinya tsunami. 

Pilihan Ganda 
 

C2 20 
 

  √ 
√ 

Keterangan : 
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C1 = Ingatan, C2 = Pemahaman, C3 = Penerapan
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Lampiran 25 

 

SOAL PRETEST DAN POSTTEST 

 

Mata Pelajaran : IPA 

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

Materi   : Peristiwa Alam 

Waktu   : 30 Menit 

 

Berilah tanda silang (x) pada pilihan jawaban a, b, c, atau d yang kamu 

anggap paling benar! 

 

1. Peristiwa alam yang terjadi karena faktor alam yaitu.... 

a. banjir dan gunung meletus 

b. tanah longsor dan gempa bumi 

c. tsunami dan gempa bumi 

d. banjir dan tanah longsor 

2. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1. Penebangan hutan secara liar 

2. Pergerakan udara yang sangat kencang 

3. Pembuangan sampah di sungai 

4. Letusan gunung berapi di bawah laut  

Dari pernyataan di atas, yang merupakan penyebab banjir yaitu nomor.... 

a. 1 dan 2  c.  1 dan 3 

b. 2 dan 4  d.  3 dan 4 

3. Tindakan di bawah ini yang dapat mencegah terjadinya banjir yaitu.... 

a. membuang sampah di sungai 

b. melakukan reboisasi 

c. menebang pohon secara liar 

d. mendirikan  vila 

4. Di bawah ini yang merupakan dampak positif dari gunung meletus yaitu.... 

a. menyuburkan tanah 

b. menghancurkan daerah pemukiman 

c. mengganggu jalur penerbangan 

d. menyebabkan gangguan pernapasan 

5. Gunung api yang meletus di bawah permukaan laut dapat mengakibatkan.... 

a. gempa bumi c.  banjir 

b. tanah longsor d.  tsunami 

6. Cara mencegah longsor di lahan miring yaitu dengan membuat.... 

a. reboisasi  c.  penghijauan 
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b. sengkedan d.  hutan kota 

7. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1. Merobohkan pohon-pohon 

2. Mengganggu pernapasan 

3. Merusak rumah-rumah 

4. Menyebabkan penyakit kulit 

Dari peryataan di atas, yang merupakan dampak angin puting beliung yaitu 

nomor.... 

a. 1 dan 2   c.  1 dan 3 

b. 2 dan 4   d.  3 dan 4 

8. Perhatikan contoh peristiwa di bawah ini! 

(1) Banjir 

(2) Gunung meletus 

(3) Tanah longsor 

(4) Gempa bumi 

(5) Angin puting beliung 

(6) Tsunami  

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

nomor.... 

a. 1 dan 4   c.  1 dan 3 

b. 2 dan 5   d.  3 dan 6 

9. Apa nama alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa? 

a. Homograf c.  Termograf 

b. Hidrograf  d.  Seismograf 

10. Berikut ini yang merupakan penyebab tsunami yaitu.... 

a. penambangan bebatuan 

b. gempa bumi di bawah laut 

c. penggundulan hutan 

d. banjir bandang 

11. Gempa runtuhan adalah.... 

a. gempa yang disebabkan adanya pergeseran kerak bumi 

b. gempa yang disebabkan letusan gunung api 

c. gempa yang disebabkan runtuhnya tanah 

d. gempa yang disebabkan adanya tekanan dari dalam perut bumi 

12. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1. Membangun rumah dengan konstruksi tahan gempa 

2. Pemasangan alat deteksi tsunami dini di lepas perairan 

3. Bersembunyi di bawah meja 

4. Penanaman hutan bakau di tepi pantai  

Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk upaya untuk mengurangi 

dampak terjadinya tsunami ditunjukkan oleh nomor.... 

a. 1 dan 2  c.  1 dan 3 

b. 2 dan 4   d.  3 dan 4 
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13. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Dampak apa yang dapat ditimbulkan dari gambar di atas? 

a. Gunung meletus  c.  Tsunami 

b. Gempa bumi  d.  Banjir  

14. Di bawah ini yang bukan merupakan penyebab terjadinya tanah longsor 

yaitu... 

a. curah hujan yang tinggi dan terus-menerus 

b. penambangan bebatuan di sekitar lereng 

c. penebangan pohon secara liar di sekitar lereng 

d. membuang sampah di sungai 

15. Material yang tidak dikeluarkan saat gunung berapi meletus yaitu.... 

a. perak   c.  abu vulkanik 

b. batu   d.  pasir 

16. Gempa bumi yang disebabkan karena letusan gunung api disebut gempa.... 

a. tektonik  c.  runtuhan 

b. vulkanik  d.  Mekanik 

17. Berikut ini yang merupakan jenis gempa yaitu.... 

a. mekanik  c.  hipotonik 

b. hidroponik  d.  vulkanik  

18. Berikut ini merupakan dampak gempa bumi, kecuali.... 

a. jalan terbelah 

b. robohnya bangunan 

c. menimbulkan korban jiwa 

d. menyebabkan hujan abu 

19. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1. Merusak bangunan 

2. Menyebabkan hujan abu 

3. Lahan pertanian menjadi asin 

4. Menyuburkan tanah 

Dari pernyataan di atas, dampak tsunami ditunjukkan oleh nomor.... 

a. 1 dan 2   c.  1 dan 3 

b. 2 dan 4   d.  3 dan 4 

20. Yang tidak termasuk penyebab gempa yaitu.... 

a. pergeseran kerak bumi 
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b. letusan gunung berapi 

c. hujan abu  

d. runtuhnya tanah 

 

 

 

 

PEDOMAN PENSKORAN 

 

 

KUNCI JAWABAN 

 

1. C 11. C        

2. C 12. A    

3. B 13. D  

4. A 14. D   

5. D 15  A   

6. B 16. B   

7. C 17. D  

8. C 18. D   

9. D 19. C  

10. B 20. C 

 

 

Penilaian: 

NA = 
 

𝑁
 x 100 

Keterangan: 

NA = nilai akhir 

B    = skor yang diperoleh 

N    = skor maksimum 
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Lampiran 26 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran: IPA 

Media Video  

di Kelas Eksperimen Pertemuan Ke-1 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

Arista Rahmayanti 

1401412531 

 

 

 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2016 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Kelas Eksperimen Pertemuan 1 

 

Sekolah  : SD Negeri Kepandean 03 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA )  

Kelas/Semester : V/2 

Materi Pokok  :  Bumi dan Alam Semesta 

Alokasi Waktu :  2jp x 35 menit (1 pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

B. Kompetensi Dasar 

7.6 Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya 

bagi makhluk hidup dan lingkungan. 

 

C. Indikator Pembelajaran 

7.6.1 Menyebutkan aktivitas alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung 

meletus, banjir, dan tanah longsor.  

7.6.2 Menjelaskan dampak dari peristiwa alam terhadap kehidupan manusia, 

hewan, dan lingkungan.  

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui media video, siswa dapat menyebutkan contoh aktivitas alam 

dengan benar. 

2. Setelah melakukan tanya jawab dengan guru, siswa dapat menjelaskan 

pengertian peristiwa alam dengan benar. 

3. Setelah melakukan tanya jawab dengan guru, siswa dapat menyebutkan 

minimal 2 contoh peristiwa alam yang terjadi karena faktor alam dengan 

benar. 

 

E. Metode Pembelajaran 

1. Diskusi 

2. Ceramah  

3. Tanya Jawab 

 

F. Materi Essensial 

Peristiwa Alam di Indonesia      
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1. Peristiwa alam yang terjadi di Indonesia 

2. Pengertian Peristiwa Alam 

3. Banjir 

4. Tanah longsor 

5. Gunung meletus 

6. Angin puting beliung 

(Secara rinci materi dilampirkan) 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah-langkah: 

1. Kegiatan awal (5 menit) 

a. Guru memasuki ruang kelas dan memberi salam. 

b. Guru menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam 

pembelajaran. 

c. Guru mengajak siswa berdoa sesuai dengan agamanya masing-

masing. 

d. Guru melakukan presensi. 

e. Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan 

“pernahkah kalian melihat banjir, tanah longsor, angin puting 

beliung, atau gunung meletus?” 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

2. Kegiatan inti 

a. Eksplorasi (10 menit) 

1) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang 

aktivitas/peristiwa alam yang pernah terjadi di Indonesia. 

2) Guru menjelaskan tentang pengertian peristiwa alam. 

3) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang peristiwa 

alam yang terjadi karena faktor alam. 

4) Guru menampilkan video banjir dan melalui penjelasan guru 

siswa dapat mengetahui penyebab terjadinya banjir serta cara 

menanggulanginya.  

5) Guru menampilkan video tanah longsor, melalui Tanya jawab 

dengan siswa dan penjelasan guru siswa dapat mengetahui 

penyebab terjadinya tanah longsor serta cara menanggulanginya. 

6) Guru menampilkan video angin puting beliung kemudian 

melalui penjelasan guru siswa dapat mengetahui pengertian 

angin putting beling serta mengetahui kapan angin putting 

beliung tersebut muncul. 
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7) Guru menampilkan video gunung meletus kemudian guru 

menjelaskan kepada siswa isi material-material yang dikelurkan 

saat gunung meletus. 

b. Elaborasi (30 menit) 

1) Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok yang masing masing 

kelompok terdiri dari 4 orang yang heterogen (kelompok asal). 

2) Siswa duduk berkelompok sesui dengan kelompok yang telah 

ditentukan. 

3) masing-masing kelompok mendiskusikan jawaban dari setiap 

soal. 

4) Masing-masing kelompok menuliskan hasil diskusinya, untuk 

dipresentasikan di depan kelas. 

5) Setelah waktu yang ditentukan selesai, maka setiap kelompok 

mewakilkan salah satu anggota kelompoknya untuk 

menyampaikan hasil diskusi. 

c. Konfirmasi (5 menit) 

1) Guru memanggil perwakilan kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusi. 

2) Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk 

menanggapi hasil diskusi 

3) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui 

siswa. 

4) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan,  dan penyimpulan. 

3. Kegiatan akhir (20 menit) 

a. Siswa bersama guru merefleksi dan menyimpulkan pembelajaran 

dengan cara Tanya jawab. 

b. Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa untuk dikerjakan. 

c.  Guru memberikan PR 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Silabus Ilmu Pengetahuan Alam Kelas V SD. 

2. Azmiyati, Choiril, Wigati Hadi Omegawati, dan Rohana Kusumawati. 

2008. IPA Salingtemas untuk Kelas V SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. Hal 154-158. 

3. Video  peristiwa alam. 

4. LCD proyektor 

 

I. Penilaian 

1. Prosedur Penilaian  
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Penilaian Proses  : Observasi pada saat pembelajaran 

Penilaian Akhir : Pos Tes 

2. Jenis Penilaian : Tes Tertulis 

3. Bentuk Tes  : Pilihan Ganda 

4. Instrumen Penilaian :  

a. LKS (terlampir) 

b. Kisi-kisi soal (terlampir) 

c. Soal (terlampir) 

d. Kunci jawaban (terlampir) 

5. Skor Penilaian 

Skor jawaban benar = 1 

Jumlah skor maksimal = 10 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1.  

Peristiwa Alam 

Semua jenis aktivitas alam disebut juga peristiwa alam. Segala macam 

bencana alam termasuk dalam peristiwa alam. Berbagai macam bencana alam 

yang pernah terjadi di Indonesia antara lain: 

(1) Banjir 

Bencana banjir diawali dengan curah hujan yang sangat tinggi. Curah 

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

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

mendapat cukup tempat untuk mengalir. Seringkali sungai tidak mampu 

menampung air hujan, sehingga air meluap menjadi banjir. Bencana banjir 

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

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

dilewati. Korban banjir dapat terancam berbagai penyakit seperti diare, 

kolera, dan penyakit-penyakit kulit. 

(2) Gunung meletus 

Gunung api yang sedang meletus dapat memuntahkan awan panas, abu 

vulkanik, dan lelehan batuan pijar atau lava. Lava pijar yang dimuntahkan 

oleh gunung api dapat membakar kawasan hutan yang dilaluinya. Berbagai 

jenis tumbuhan dan hewan mati terbakar. Apabila lava pijar ini mengalir 

sampai ke pemukiman penduduk, dapat memakan korban jiwa manusia dan 

menyebabkan kerusakan yang cukup parah.  

(3) Tanah longsor 

Tanah longsor biasanya disebabkan oleh hujan yang deras. Hal ini karena 

tanah tidak sanggup menahan terjangan air hujan akibat adanya penggundulan 

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

tanah longsor dapat menimbun rumah-rumah penduduk yang ada di 

bawahnya.  

(4) Angin puting beliung 

Angin puting beliung merupakan angin yang sangat kencang dan 

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

disertai angin kencang. Kecepatan angin puting beliung bisa mencapai 175 

km/jam. Angin puting beliung dapat menerbangkan segala macam benda 

yang dilaluinya. 
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Lampiran 2 

Materi Ajar 

  

              
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Gunung  

meletus 

Gambar 1. Banjir  

Gambar 3. Angin  

Beliung bebeliung 

Gambar 4. Tanah 

Longsor 
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Lampiran 3 Lembar Kerja Siswa        

 

Lembar Kerja Siswa 

Nama Sekolah   : SD Negeri Kepandean 03 

Kelas/Semester   : V/1I 

Mata pelajaran   : IPA 

Waktu       : ± 10 menit 

 

Anggota : 1. .....................................   3. …………………………… 

    2. .....................................   4. …………………………… 

Petunjuk: 

1. Diskusikan dengan teman sekelompokmu! 

2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

Soal 

1. a. Sebutkan 3 penyebab terjadinya banjir! 

b. Sebutkan 3 dampak yang ditimbulkan oleh banjir! 

c. Sebutkan 2 cara mencegah banjir! 

2. a. Sebutkan masing-masing 2 dampak positif dan negatif gunung meletus! 

b. Sebutkan 2 peristiwa alam lain yang terkait dengan gunung meletus! 

c. Sebutkan 3 material yang dikeluarkan saat gunung berapi meletus! 

3. a. Sebutkan 3 penyebab terjadinya tanah longsor! 

b. Sebutkan 2 dampak yang ditimbulkan oleh tanah longsor! 

c. Bagaimana cara mencegah tanah longsor? 

4. a. Apa yang dimaksud dengan angin puting beliung? 

b. Sebutkan 2 dampak yang ditimbulkan oleh angin puting beliung! 

c. Kapan terjadinya angin puting beliung? 
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Lampiran 4, Jawaban Soal Kelompok 

1. a. 3 penyebab banjir antara lain: penebangan hutan secara liar, curah hujan       

yang tinggi dan terus menerus, dan membuang sampah di sungai. 

b. 3 dampak yang ditimbulkan oleh banjir antara lain: rumah-rumah dan 

ribuan hektar sawah yang ditanami padi, rusak, jalan-jalan terputus tidak bisa 

dilewati, dan korban banjir dapat terancam berbagai penyakit seperti diare, 

kolera, dan penyakit-penyakit kulit. 

c. 2 cara mencegah banjir antara lain: melakukan reboisasi dan tidak 

menebang pohon secara liar. 

2. a. 2 dampak positif dari gunung meletus yaitu menyuburkan tanah dan    

memperluas area pertanian. Sementara 2 dampak negatif dari gunung meletus 

yaitu menghancurkan daerah pemukiman dan menyebabkan gangguan 

pernapasan 

b. 2 peristiwa alam lain yang terkait dengan gunung meletus yaitu gempa 

bumi dan tsunami. 

c. 3 material yang dikeluarkan saat gunung api meletus yaitu batu, kerikil, 

dan pasir. 

3. a.  3 penyebab terjadinya tanah longsor yaitu curah hujan tinggi dan terus 

menerus, penebangan hutan secara liar, dan penambangan bebatuan di sekitar 

lereng. 

b. 2 dampak yang ditimbulkan oleh tanah longsor yaitu meruntuhkan semua 

benda di atasnya dan menimbun rumah-rumah penduduk yang ada di 

bawahnya.  

c. Cara mencegah tanah longsor yaitu dengan membuat 

sengkedan/terasering. 

4. a.  Angin puting beliung merupakan angin yang sangat kencang dan bergerak      

memutar. 

b. 2 dampak yang ditimbulkan oleh angin puting beliung yaitu merobohkan 

pohon-pohon dan merusak rumah-rumah. 

c. Puting beliung biasanya terjadi pada saat hujan deras yang disertai angin 

kencang. 
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Lampiran 5 

SOAL EVALUASI 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V/2  

Alokasi Waktu : 20 menit 

 

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

benar! 

1. Peristiwa alam yang tidak terjadi karena faktor alam yaitu.... 

a. banjir dan gunung meletus 

b. tanah longsor dan gempa bumi 

c. banjir dan tanah longsor 

d. tsunami dan gempa bumi 

2. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Penebangan hutan secara liar 

2) Pergerakan udara yang sangat kencang 

3) Pembuangan sampah di sungai 

4) Letusan gunung berapi di bawah laut  

Dari pernyataan di atas, yang merupakan penyebab banjir yaitu nomor.... 

a. 1 dan 2 c.  1 dan 3 

b. 2 dan 4    d.  3 dan 4 

3. Perhatikan gambar di bawah ini! 

4. Di bawah ini merupakan contoh tindakan yang dapat mencegah terjadinya 

banjir, kecuali.... 

a. membuang sampah di sungai 

b. melakukan reboisasi 

c. tidak menebang hutan secara liar 

d. membuang sampah pada tempatnya 

5. Di bawah ini yang merupakan dampak negatif dari gunung meletus yaitu.... 

a. menyebabkan lahan pertanian menjadi asin 

 

Dampak apa yang dapat ditimbulkan dari 

gambar di samping? 

a. Banjir 

b. Gempa bumi 

c. Tsunami 

d. Tanah longsor 
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b. menghancurkan daerah pemukiman  

c. menimbulkan penyakit kulit dan diare 

d. mengotori lingkungan dengan sampah dan lumpur 

6. Gunung api yang meletus di bawah permukaan laut dapat mengakibatkan.... 

a. gempa bumi  c.  banjir 

b. tanah longsor  d.  tsunami 

7. Di bawah ini yang bukan merupakan penyebab terjadinya tanah longsor 

yaitu... 

a. curah hujan yang tinggi dan terus-menerus 

b. penambangan bebatuan di sekitar lereng 

c. penebangan pohon secara liar di sekitar lereng 

d. membuang sampah di sungai 

8. Material yang tidak dikeluarkan saat gunung berapi meletus yaitu.... 

a. perak c.  abu vulkanik 

b. batu  d.  pasir 

9. Apa tujuan pembuatan terasering di lereng bukit? 

a. Memperbaiki susunan tanah 

b. Mencegah tanah longsor 

c. Menyuburkan lapisan tanah 

d. Mencegah banjir 

10. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Merobohkan pohon-pohon 

2) Merusak rumah-rumah 

3) Menyebabkan penyakit kulit 

4) Mengganggu pernapasan 

Dari pernyataan di atas, yang bukan merupakan dampak angin puting beliung 

yaitu nomor.... 

a. 1 dan 2  c.  1 dan 3 

b. 2 dan 4  d.  3 dan 4 
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Kunci Jawaban: 

1. C 

2. C 

3. A 

4. A 

5. B 

6. D 

7. D 

8. A 

9. B 

10. D 

 

Skor perolehan maksimal 10 

Nilai akhir (NA) siswa = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kepandean 03 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/Semester  : V/2 (dua) 

Materi Pokok   : Peristiwa Alam 

Jenis Soal   : Pilihan Ganda 

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

 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal Jenis Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Jenjang Kemampuan dan 

Tingkat Kesukaran Soal 
Mudah Sedang Sulit 

7.6 Mengidentifikasi 

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia dan 

dampaknya bagi 

makhluk hidup dan 

lingkungan. 

1 Siswa dapat mengelompokkan 

peristiwa alam yang terjadi 

karena faktor alam. 

Pilihan Ganda 

 

 

C2 1   √ 

 

2 Disajikan 4 pernyataan, siswa 

dapat mengidentifikasi 

penyebab banjir. 

Pilihan Ganda 

 

C2 2   √ 

 

3 Disajikan sebuah gambar, siswa 

dapat meramalkan dampak 

yang ditimbulkan berdasarkan 

gambar yang disajikan. 

Pilihan Ganda 

 

C2 3  √ 

 

 

4 Siswa dapat menyebutkan cara 

mencegah banjir. 

Pilihan Ganda 

 

C1 4  √ 

 

 

5 Siswa dapat menyebutkan 

dampak positif dan negatif dari 

gunung meletus. 

Pilihan Ganda 

 

C1 5  √ 
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6 Siswa dapat menyebutkan 

peristiwa alam lain yang 

terkait/ditimbulkan oleh 

peristiwa gunung meletus. 

Pilihan Ganda 

 

C1 6  √ 

 

 

7 Siswa dapat  menyebutkan 

salah satu penyebab tanah 

longsor. 

Pilihan Ganda 

 

C1 7 √ 

 

  

8 Siswa dapat menyebutkan 

material yang dikeluarkan saat 

gunung meletus. 

Pilihan Ganda 

 

C1 8 √ 

 

  

9 Siswa dapat menyebutkan cara 

mencegah tanah longsor. 

Pilihan Ganda 

 

C1 9  √ 

 

 

10 Disajikan 4 pernyataan, siswa 

dapat menyebutkan dampak 

dari angin puting beliung. 

Pilihan Ganda 

 

C1 10   √ 

 

Keterangan : C1: Ingatan, C2: Pemahaman, C3: Penerapan
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Lampiran 27 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran: IPA 

Media Video  

di Kelas Eksperimen Pertemuan Ke-2 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELOMPOK EKSPERIMEN 

 

Sekolah  : SD Negeri Kepandean 03 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : V/2  

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan)  

Pertemuan ke : 2 

 

A. Standar Kompetensi  

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

B. Kompetensi Dasar 

7.6 Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya 

bagi makhluk hidup dan lingkungan. 

 

C. Indikator Pembelajaran 

7.6.2 Menjelaskan dampak dari peristiwa alam terhadap kehidupan manusia, 

hewan, dan lingkungan.  

7.6.3 Menyebutkan macam-macam gempa. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui media video, Siswa dapat mengetahui pengertian gempa bumi. 

2. Melalui media video, siswa mdapat mengetahui macam-macam gempa 

bumi dengan benar. 

3. melalui media video siswa dapat menjelaskan pengertian masing-masing 

jenis gempa dengan benar. 

4. Melalui media video, siswa dapat menyebutkan minimal 2 dampak dari 

gempa bumi dengan benar. 

5. Melalui media video, siswa dapat mengetahui pengertian tsunami dengan 

benar. 

6. Melalui media video, siswa dapat menyebutkan minimal 2 dampak 

tsunami dengan benar. 

7. Melalui media video, siswa dapat menyebutkan 2 cara menghindari 

tsunami dengan benar. 

 

E. Metode Pembelajaran 

1. Diskusi 

2. Ceramah   

3. Tanya Jawab 
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F. Materi Essensial 

Peristiwa Alam di Indonesia 

1. Gempa bumi 

a) Gempa tektonik 

b) Gempa vulkanik 

c) Gempa runtuhan 

2. Tsunami 

3. Peristiwa alam yang dapat dan tidak dapat dicegah 

 (Secara rinci materi dilampirkan) 

 

1. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah-langkah: 

1) Kegiatan awal (5 menit) 

a. Guru memasuki ruang kelas dan memberi salam. 

b. Guru menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam 

pembelajaran. 

c. Guru mengajak siswa berdoa sesuai dengan agamanya masing-

masing. 

d. Guru melakukan presensi. 

e. Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan “siapa 

yang masih ingat dengan contoh peristiwa alam?”. 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

2) Kegiatan inti 

a. Eksplorasi (10 menit) 

1) Guru dan siswa bertanya jawab tentang peristiwa alam yang 

pernah terjadi di Indonesia. 

2) Guru menampilkan video tentang bencana alam, lalu guru 

bertanya kepada siswa penyebab bencana tersebut. 

3) Guru menampikan media video tentang gempa bumi, kemudian 

siswa disuruh mengamati penyebab terjadinya gempa bumi 

beserta akibat yang timbul akibat gampa bumi, serta siswa dapat 

mengetahui pengertian gempa bumii vulkanik, tektonik dan 

runtuhan.  

4) Guru menjelaskan kepada siwa alat yang dapat mengukur gempa 

bumi.  

5) Guru menampilkan video tentang trusnami, kemudian siswa 

disuruh mengamati penyebab terjadinya trusnami, lalu guru 

bertanya jawab kepada siswa pengertian trusnami serta cara 

menghindari trusnami dengan benar. 

b. Elaborasi (30 menit) 
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1) Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok. 

2) Siswa duduk berkelompok sesui dengan kelompok yang telah 

ditentukan. 

3) masing-masing kelompok mendiskusikan jawaban dari setiap 

soal. 

4) Masing-masing kelompok menuliskan hasil diskusinya, untuk 

dipresentasikan di depan kelas. 

5) Setelah waktu yang ditentukan selesai, maka setiap kelompok 

mewakilkan salah satu anggota kelompoknya untuk 

menyampaikan hasil diskusi. 

c. Konfirmasi (5 menit) 

1) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui 

siswa. 

2) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan. 

3) Kegiatan akhir (20 menit) 

1) Guru memanggil perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusi. 

2) Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menanggapi 

hasil diskusi. 

3) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. 

4) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan,  dan penyimpulan. 

 

J. Media dan Sumber Belajar 

1. Silabus Ilmu Pengetahuan Alam Kelas V SD. 

2. Azmiyati, Choiril, Wigati Hadi Omegawati, dan Rohana Kusumawati. 

2008. IPA Salingtemas untuk Kelas V SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. Hal 154-158. 

3. Video peristiwa alam. 

4. LCD proyektor. 

 

K. Penilaian 

1. Prosedur Penilaian : Penilaian proses dan hasil 

Penilaian Proses  : Observasi pada saat pembelajaran 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

Materi Ajar 

1. Gempa bumi 

Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi karena 

pergeseran lapisan bumi yang berasal dari bawah permukaan bumi. Faktor 

pemicu terjadinya gempa adalah pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan 

gunung yang dahsyat. Gempa bumi datangnya tidak mampu diprediksi 

sebelumnya. Gempa bumi dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

(a) Gempa vulkanik, yaitu gempa yang terjadi karena letusan gunung api. 

(b) Gempa runtuhan, yaitu gempa yang disebabkan karena runtuhnya tanah. 

(c) Gempa tektonik, yaitu gempa yang terjadi karena adanya pergeseran 

kerak bumi. 

Gempa bumi ini dapat mengakibatkan pohon-pohon tumbang, 

bangunan runtuh, tanah terbelah, dan makhluk hidup termasuk manusia 

menjadi korban. Gempa bumi mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. 

Kekuatan gempa diukur menggunakan satuan skala richter. Alat untuk 

mengukur gempa disebut seismograf.  

2. Tsunami 

Tsunami dapat terjadi karena adanya gempa bumi di bawah laut. 

Gempa bumi ini dapat mengakibatkan dasar laut naik atau turun secara tiba-

tiba. Keseimbangan air yang ada di atasnya menjadi terganggu. Akhirnya, 

terjadilah aliran energi air laut. Aliran energi air laut ini ketika sampai di 

pantai menjadi gelombang besar. Gelombang besar inilah yang disebut 

tsunami. 
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Lampiran 2 

Lembar Kerja Siswa 

Nama Sekolah   : SD Negeri Kepandean 03 

Kelas/Semester : V/1I 

Mata pelajaran  : IPA 

Waktu     : ± 10 menit 

 

Anggota : 1. .....................................   3. …………………………… 

    2. .....................................   4. …………………………… 

Petunjuk: 

1) Diskusikan dengan teman sekelompokmu! 

2) Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

 

1. a. Sebutkan 3 jenis gempa! 

b. Apa yang dimaksud dengan gempa vulkanik? 

c. Apa penyebab terjadinya gempa vulkanik? 

2.    a. Apa yang dimaksud dengan gempa runtuhan? 

b. Apa penyebab terjadinya gempa runtuhan? 

c. Apa nama alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa? 

3. a. Apa yang dimaksud dengan gempa tektonik? 

b. Apa penyebab terjadinya gempa tektonik? 

c. Sebutkan masing-masing 2 peristiwa alam yang dapat dan tidak dapat 

dicegah! 

4. a. Sebutkan 3 penyebab tsunami! 

b. Sebutkan 3 dampak tsunami! 

c. Sebutkan cara menghindari tsunami! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



199 

 

  

1
9
9
 

Lampiran 2 Kunci Jawaban LKS 

1. a. 3 jenis gempa yaitu: gempa vulkanik, gempa runtuhan, dan gempa 

tektonik. 

b. Gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena letusan gunung api. 

c. Gempa vulkanik disebabkan oleh letusan gunung api. 

2. a.  Gempa runtuhan adalah gempa yang disebabkan karena runtuhnya tanah. 

b. Gempa runtuhan disebabkan oleh runtuhnya tanah. 

c. Alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa disebut 

seismograf. 

3. a. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena adanya pergeseran 

kerak bumi. 

b. Gempa tektonik disebabkan oleh adanya pergeseran kerak bumi. 

c. 2 contoh peristiwa alam yang dapat dicegah yaitu banjir dan tanah 

longsor, sedangkan 2 contoh peristiwa alam yang tidak dapat dicegah 

yaitu gempa bumi dan gunung meletus. 

4. a.  3 penyebab terjadinya tsunami antara lain: 

a. Gempa bawah laut. 

b. Longsor di bawah laut. 

c. Letusan gunung berapi bawah laut. 

b. 3 dampak terjadinya tsunami antara lain 

1) Merusak bangunan. 

2) Membuat lahan pertanian menjadi asin. 

3) Mmenimbulkan korban jiwa. 

c. 2 cara menghindari tsunami yaitu dengan cara memasang alat deteksi 

tsunami dini di lepas perairanpenanaman hutan bakau di tepi pantai.
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SOAL EVALUASI 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester : V/2  

Alokasi Waktu : 20 menit 

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

benar! 

1. Gempa bumi yang disebabkan adanya pergeseran kerak bumi disebut gempa.... 

a. tektonik c.  runtuhan 

b. vulkanik d.  hipotonik 

2. Perhatikan contoh peristiwa di bawah ini! 

1) Banjir 

2) Gunung meletus 

3) Tanah longsor 

4) Gempa bumi 

5) Angin puting beliung 

6) Tsunami  

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

yaitu nomor.... 

a. 1 dan 4  c.  1 dan 3 

b. 2 dan 5  d.  3 dan 6  

3. Satuan getaran gempa yaitu skala.... 

a. Richter  c.  angka 

b. likert  d. verbal 

4. Berikut ini yang merupakan jenis gempa yaitu.... 

a. mekanik c.  hipotonik 

b. hidroponik d.  vulkanik  

5. Dampak  apa yang diakibatkan oleh gempa bumi? 

a. Menimbulkan penyakit kulit  

b. Lahan pertanian menjadi asin 

c. Merobohkan bangunan 

d. Menyebabkan hujan abu 

6. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Merusak bangunan 

2) Menyebabkan hujan abu 

3) Lahan pertanian menjadi asin 

4) Menyuburkan tanah 

Dari pernyataan di atas, yang bukan dampak tsunami yaitu ditunjukkan oleh 

nomor.... 

a. 1 dan 2  c.  1 dan 3 

b. 2 dan 4  d.  3 dan 4 

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

a. banjir di bawah laut 
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b. letusan gunung berapi di bawah laut 

c. longsor di bawah laut 

d. gempa bumi di bawah laut 

8. Gempa runtuhan adalah.... 

a. gempa yang disebabkan adanya pergeseran kerak bumi 

b. gempa yang disebabkan letusan gunung api 

c. gempa yang disebabkan runtuhnya tanah 

d. gempa yang disebabkan adanya tekanan dari dalam perut bumi 

9. Yang tidak termasuk penyebab gempa yaitu.... 

a. pergeseran kerak bumi 

b. letusan gunung berapi 

c. hujan abu  

d. runtuhnya tanah 

10. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Membangun rumah dengan konstruksi tahan gempa 

2) Pemasangan alat deteksi tsunami dini di lepas perairan 

3) Bersembunyi di bawah meja 

4) Penanaman hutan bakau di tepi pantai  

Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk upaya untuk mengurangi 

dampak terjadinya tsunami ditunjukkan oleh nomor.... 

a. 1 dan 2  c.  1 dan 3 

b. 2 dan 4  d.  3 dan 4 

 

 

 

 
Kunci Jawaban 

1. A 

2. B 

3. A 

4. D 

5. C 

6. B 

7. A 

8. C 

9. C 

10. B 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kepandean 03 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/Semester  : V/2 (dua) 

Materi Pokok   : Peristiwa Alam 

Jenis Soal   : Pilihan Ganda 

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

alam. 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal 

Ranah 

Kogniti

f 

Nomo

r Soal 

Jenjang Kemampuan dan 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 
7.6 Mengidentifikasi 

peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia 

dan dampaknya bagi 

makhluk hidup dan 

lingkungan.  

1 Siswa dapat mengidentifikasi 

salah satu jenis gempa 

menurut penyebabnya. 

Pilihan Ganda 

 

C2 1  √ 

 

 

2 Disajikan 6 contoh peristiwa 

alam, siswa mengelompokkan 

peristiwa alam berdasarkan 

peristiwa yang dapat dicegah. 

Pilihan Ganda 

 

C2 2   √ 

 

3 Siswa dapat menyebutkan alat 

mengukur kekuatan gempa. 

Pilihan Ganda 

 

C1 3 √ 

 
  

4 Siswa dapat mengidentifikasi 

jenis gempa. 

Pilihan Ganda C2 4  √  

5 Siswa dapat menyebutkan 

dampak gempa bumi. 

 

Pilihan Ganda C1 5 √ 

 
  

6 Disajikan 4 pernyataan, siswa Pilihan Ganda C1 6  √  
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dapat menyebutkan dampak 

tsunami. 

  

7 Siswa dapat mengidentifikasi 

penyebab terjadinya tsunami. 

Pilihan Ganda 

 

C2 7  √ 

 

 

8 Siswa dapat menjelaskan salah 

satu pengertian jenis gempa 

berdasarkan penyebabnya. 

Pilihan Ganda 

 

C2 8  √ 

 

 

9 Siswa dapat menyebutkan 

penyebab gempa. 

Pilihan Ganda 

 

C1 9 √ 

 
  

10 Disajikan 4 pernyataan, siswa 

dapat mengidentifikasi upaya 

untuk mengurangi potensi 

terjadinya tsunami. 

Pilihan Ganda 

 

C2 10   √ 

 

 

Keterangan : C1: Ingatan, C2: Pemahaman, C3: Penerapan
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Lampiran 28 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran: IPA 

Pembelajaran Menggunakan Media Gambar di Kelas Kontrol  

Pertemuan Ke-1 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

Arista Rahmayanti 

1401412531 

 

 

 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2016 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELOMPOK KONTROL 

 

 

Sekolah  : SD Negeri Kepandean 03 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : V/2  

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan)  

Pertemuan ke : 1 

 

 

A. Standar Kompetensi  

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

B. Kompetensi Dasar 

7.6 Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya 

bagi makhluk hidup dan lingkungan. 

 

C. Indikator Pembelajaran 

7.6.1 Menyebutkan peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung 

meletus, banjir, dan tanah longsor. 

7.6.2 Menjelaskan dampak dari peristiwa alam terhadap kehidupan manusia, 

hewan, dan lingkungan.  

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1 Setelah melakukan tanya jawab dengan guru, siswa dapat menyebutkan 

minimal 2 contoh aktivitas alam dengan benar. 

2 Setelah melakukan tanya jawab dengan guru, siswa dapat menjelaskan 

pengertian peristiwa alam dengan benar. 

3 Setelah melakukan tanya jawab dengan guru, siswa dapat menyebutkan 

minimal 2 peristiwa alam yang terjadi karena faktor alam dengan benar. 

4 Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan 

masing-masing 2 penyebab bencana alam dengan benar. 

5 Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan 

masing-masing 2 dampak peristiwa alam dengan benar. 

6 Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan 

minimal2 cara mencegah banjir dengan benar. 

7 Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan 

salah satucara mencegah tanah longsor dengan benar. 
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8 Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan minimal 3 macam 

material yang dikeluarkan oleh gunung berapi saat meletus dengan benar. 

9 Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan 2 

peristiwa lain yang terkait dengan gunung meletus dengan benar. 

 

E. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah  

2. Diskusi  

3. Tanya Jawab 

 

F. Materi Essensial 

Peristiwa Alam di Indonesia      

1. Peristiwa alam yang terjadi di Indonesia 

2. Pengertian peristiwa alam 

3. Banjir 

4. Tanah longsor 

5. Gunung meletus 

6. Angin puting beliung 

(Secara rinci materi dilampirkan) 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah-langkah: 

1. Kegiatan awal (5 menit) 

a. Guru memasuki ruang kelas dan memberi salam. 

b. Guru menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam 

pembelajaran. 

c. Guru mengajak siswa berdoa sesuai dengan agamanya masing-

masing. 

d. Guru melakukan presensi. 

e. Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan 

“pernahkah kalian melihat banjir, tanah longsor, gunung meletus dan 

angin putting beliung?” 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

2. Kegiatan inti 

a. Eksplorasi (10 menit) 

1) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang 

aktivitas/peristiwa alam yang pernah terjadi di Indonesia. 

2) Guru menjelaskan tentang pengertian peristiwa alam. 

3) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang peristiwa 

alam yang terjadi karena faktor alam. 
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4) Melalui media gambar dan melalui penjelasan guru siswa dapat 

mengetahui penyebab terjadinya banjir serta cara 

menanggulanginya.  

5) Melalui media gambar, melalui Tanya jawab dengan siswa dan 

penjelasan guru siswa dapat mengetahui penyebab terjadinya 

tanah longsor serta cara menanggulanginya. 

6) Melalui media gambar dan penjelasan guru siswa dapat 

mengetahui pengertian angin putting beling dan kapan akan 

terjadinya angin putting beliung. 

7) Melalui media gambar dan penjelasan guru siswa dapat 

menyebutkan material-material yang dikeluarkan saat gunung 

meletus. 

b. Elaborasi (30 menit) 

1) Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengidentifikasi 

penyebab dan dampak banjir, tanah longsor, gunung meletus, 

dan angin puting beliung, serta cara mencegah banjir dan tanah 

longsor. 

2) Guru menyuruh siswa untuk menyampaikan hasil kerjanya di 

depan kelas. 

3) Guru dan siswa bersama-sama mengoreksi jawaban yang benar. 

c. Konfirmasi (5 menit) 

1) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui 

siswa. 

2) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan,  dan penyimpulan. 

3. Kegiatan akhir (20 menit) 

a. Guru memberikan soal kepada siswa untuk dikerjakan. 

b. Guru mengoreksi hasil evaluasi. 

c. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Silabus Ilmu Pengetahuan Alam Kelas V SD. 

2. Azmiyati, Choiril, Wigati Hadi Omegawati, dan Rohana Kusumawati. 

2008. IPA Salingtemas untuk Kelas V SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. Hal 154-158. 

3. Gambar-gambar peristiwa alam. 

 

I. Penilaian 

1. Prosedur Penilaian : Penilaian Hasil (Pos Tes) 
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2. Jenis Penilaian  : Tes Tertulis 

3. Bentuk Tes  : Pilihan Ganda 

4. Instrumen Penilaian :  

a. Kisi-kisi soal (terlampir) 

b. Soal (terlampir) 

c. Kunci jawaban (terlampir) 

5. Skor Penilaian : 

Skor jawaban benar  = 1 

Jumlah skor maksimal = 10 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

Materi Ajar 

 

Peristiwa Alam 

Semua jenis aktivitas alam disebut juga peristiwa alam. Segala macam 

bencana alam termasuk dalam peristiwa alam. Berbagai macam bencana alam 

yang pernah terjadi di Indonesia antara lain: 

1. Banjir 

Bencana banjir diawali dengan curah hujan yang sangat tinggi. Curah 

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

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

mendapat cukup tempat untuk mengalir. Seringkali sungai tidak mampu 

menampung air hujan, sehingga air meluap menjadi banjir. Bencana banjir 

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

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

dilewati. Korban banjir dapat terancam berbagai penyakit seperti diare, 

kolera, dan penyakit-penyakit kulit. 

2. Gunung meletus 

Gunung api yang sedang meletus dapat memuntahkan awan panas, abu 

vulkanik, dan lelehan batuan pijar atau lava. Lava pijar yang dimuntahkan 

oleh gunung api dapat membakar kawasan hutan yang dilaluinya. Berbagai 

jenis tumbuhan dan hewan mati terbakar. Apabila lava pijar ini mengalir 

sampai ke pemukiman penduduk, dapat memakan korban jiwa manusia dan 

menyebabkan kerusakan yang cukup parah.  

3. Tanah longsor 

Tanah longsor biasanya disebabkan oleh hujan yang deras. Hal ini 

karena tanah tidak sanggup menahan terjangan air hujan akibat adanya 

penggundulan hutan. Tanah longsor dapat meruntuhkan semua benda di 

atasnya. Selain itu, tanah longsor dapat menimbun rumah-rumah penduduk 

yang ada di bawahnya.  

4. Angin puting beliung 

Angin puting beliung merupakan angin yang sangat kencang dan 

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

disertai angin kencang. Kecepatan angin puting beliung bisa mencapai 175 

km/jam. Angin puting beliung dapat menerbangkan segala macam benda 

yang dilaluinya. 
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Lampiran 2 

Materi Ajar 

  

              
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Gunung  

meletus 

Gambar 1. Banjir  

Gambar 3. Angin  

Beliung bebeliung 

Gambar 4. Tanah 

Longsor 
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Lampiran 3 Lembar Kerja Siswa  

 

Lembar Kerja Siswa 

Nama Sekolah   : SD Negeri Kepandean 03 

Kelas/Semester   : V/1I 

Mata pelajaran   : IPA 

Waktu       : ± 10 menit 

 

Anggota : 1. .....................................   3. …………………………… 

    2. .....................................   4. …………………………… 

Petunjuk: 

1. Diskusikan dengan teman sekelompokmu! 

2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

Soal 

1. a. Sebutkan 3 penyebab terjadinya banjir! 

b. Sebutkan 3 dampak yang ditimbulkan oleh banjir! 

c. Sebutkan 2 cara mencegah banjir! 

2. a. Sebutkan masing-masing 2 dampak positif dan negatif gunung meletus! 

b. Sebutkan 2 peristiwa alam lain yang terkait dengan gunung meletus! 

c. Sebutkan 3 material yang dikeluarkan saat gunung berapi meletus! 

3. a. Sebutkan 3 penyebab terjadinya tanah longsor! 

b. Sebutkan 2 dampak yang ditimbulkan oleh tanah longsor! 

c. Bagaimana cara mencegah tanah longsor? 

4. a. Apa yang dimaksud dengan angin puting beliung? 

b. Sebutkan 2 dampak yang ditimbulkan oleh angin puting beliung! 

c. Kapan terjadinya angin puting beliung? 
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Lampiran 4 

Jawaban Soal Kelompok 

1. a.3 penyebab banjir antara lain: penebangan hutan secara liar, curah hujan       

yang tinggi dan terus menerus, dan membuang sampah di sungai. 

b.3 dampak yang ditimbulkan oleh banjir antara lain: rumah-rumah dan 

ribuan hektar sawah yang ditanami padi, rusak, jalan-jalan terputus tidak bisa 

dilewati, dan korban banjir dapat terancam berbagai penyakit seperti diare, 

kolera, dan penyakit-penyakit kulit. 

c.2 cara mencegah banjir antara lain: melakukan reboisasi dan tidak 

menebang pohon secara liar. 

2. a.2 dampak positif dari gunung meletus yaitu menyuburkan tanah dan    

memperluas area pertanian. Sementara 2 dampak negatif dari gunung meletus 

yaitu menghancurkan daerah pemukiman dan menyebabkan gangguan 

pernapasan 

b.2 peristiwa alam lain yang terkait dengan gunung meletus yaitu gempa 

bumi dan tsunami. 

c.3 material yang dikeluarkan saat gunung api meletus yaitu batu, kerikil, dan 

pasir. 

3. a.3 penyebab terjadinya tanah longsor yaitu curah hujan tinggi dan terus 

menerus, penebangan hutan secara liar, dan penambangan bebatuan di sekitar 

lereng. 

b.2 dampak yang ditimbulkan oleh tanah longsor yaitu meruntuhkan semua 

benda di atasnya dan menimbun rumah-rumah penduduk yang ada di 

bawahnya.  

c.Cara mencegah tanah longsor yaitu dengan membuat sengkedan/terasering. 

4. a.Angin puting beliung merupakan angin yang sangat kencang dan bergerak      

memutar. 

b.2 dampak yang ditimbulkan oleh angin puting beliung yaitu merobohkan 

pohon-pohon dan merusak rumah-rumah. 

c.Puting beliung biasanya terjadi pada saat hujan deras yang disertai angin 

kencang. 
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Lampiran 5 

SOAL EVALUASI 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V/2  

Alokasi Waktu : 20 menit 

 

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

paling benar! 

1. Peristiwa alam yang tidak terjadi karena faktor alam yaitu.... 

a. banjir dan gunung meletus 

b. tanah longsor dan gempa bumi 

c. banjir dan tanah longsor 

d. tsunami dan gempa bumi 

2. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Penebangan hutan secara liar 

2) Pergerakan udara yang sangat kencang 

3) Pembuangan sampah di sungai 

4) Letusan gunung berapi di bawah laut  

Dari pernyataan di atas, yang merupakan penyebab banjir yaitu nomor.... 

a. 1 dan 2  c.  1 dan 3 

b. 2 dan 4  d.  3 dan 4 

3. Perhatikan gambar di bawah ini! 

4. Di bawah ini merupakan contoh tindakan yang dapat mencegah terjadinya 

banjir, kecuali.... 

a. membuang sampah di sungai 

b. melakukan reboisasi 

c. tidak menebang hutan secara liar 

d. membuang sampah pada tempatnya. 

5. Di bawah ini yang merupakan dampak negatif dari gunung meletus yaitu.... 

a. menyebabkan lahan pertanian menjadi asin 

 

Dampak apa yang dapat ditimbulkan dari 

gambar di samping? 

a. banjir 

b. gempa bumi 

c. tsunami 

d. tanah longsor 
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b. menghancurkan daerah pemukiman  

c. menimbulkan penyakit kulit dan diare 

d. mengotori lingkungan dengan sampah dan lumpur 

6. Gunung api yang meletus di bawah permukaan laut dapat mengakibatkan.... 

a. gempa bumi  c.  banjir 

b. tanah longsor  d.  tsunami 

7. Di bawah ini yang bukan merupakan penyebab terjadinya tanah longsor yaitu... 

a. curah hujan yang tinggi dan terus-menerus 

b. penambangan bebatuan di sekitar lereng 

c. penebangan pohon secara liar di sekitar lereng 

d. membuang sampah di sungai 

8. Material yang tidak dikeluarkan saat gunung berapi meletus yaitu.... 

a. perak  c.  abu vulkanik 

b. batu d.  pasir 

9. Apa tujuan pembuatan terasering di lereng bukit? 

a. Memperbaiki susunan tanah 

b. Mencegah tanah longsor 

c. Menyuburkan lapisan tanah 

d. Mencegah banjir 

10. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Merobohkan pohon-pohon 

2) Merusak rumah-rumah 

3) Menyebabkan penyakit kulit 

4) Mengganggu pernapasan 

Dari pernyataan di atas, yang bukan merupakan dampak angin puting beliung 

yaitu nomor.... 

a. 1 dan 2  c.  1 dan 3 

b. 2 dan 4  d.  3 dan 4 
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Kunci Jawaban: 

1. C 

2. C 

3. A 

4. A 

5. B 

6. D 

7. D 

8. A 

9. B 

10. D 

Skor perolehan maksimal 10 

Nilai akhir (NA) siswa = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kepandean 03 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/Semester  : V/2 (dua) 

Materi Pokok   : Peristiwa Alam  

Jenis Soal   : Pilihan Ganda 

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

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal Jenis Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Jenjang Kemampuan dan 

Tingkat Kesukaran Soal 
Mudah Sedang Sulit 

7.6 Mengidentifikasi 

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia dan 

dampaknya bagi 

makhluk hidup dan 

lingkungan. 

 

1 Siswa dapat 

mengelompokkan 

peristiwa alam yang 

terjadi karena faktor alam. 

Pilihan Ganda 

 

 

C2 1   √ 

 

2 Disajikan 4 pernyataan, siswa 

dapat mengidentifikasi 

penyebab banjir. 

Pilihan Ganda 

 

C2 2   √ 

 

3 Disajikan sebuah gambar, siswa 

dapat meramalkan dampak 

yang ditimbulkan berdasarkan 

gambar yang disajikan. 

Pilihan Ganda 

 

C2 3  √ 

 

 

4 Siswa dapat menyebutkan cara 

mencegah banjir. 

Pilihan Ganda 

 

C1 4  √ 

 

 

5 Siswa dapat menyebutkan 

dampak positif dan negatif dari 

gunung meletus. 

Pilihan Ganda 

 

C1 5  √ 
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6 Siswa dapat menyebutkan 

peristiwa alam lain yang 

terkait/ditimbulkan oleh 

peristiwa gunung meletus. 

Pilihan Ganda 

 

C1 6  √ 

 

 

7 Siswa dapat  menyebutkan 

salah satu penyebab tanah 

longsor. 

Pilihan Ganda 

 

C1 7 √ 

 

  

8 Siswa dapat menyebutkan 

material yang dikeluarkan saat 

gunung meletus. 

Pilihan Ganda 

 

C1 8 √ 

 

  

9 Siswa dapat menyebutkan cara 

mencegah tanah longsor. 

Pilihan Ganda 

 

C1 9  √ 

 

 

10 Disajikan 4 pernyataan, siswa 

dapat menyebutkan dampak 

dari angin puting beliung. 

Pilihan Ganda 

 

C1 10   √ 

 

Keterangan:  

C1: Ingatan, C2: Pemahaman, C3: Penerapan
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Lampiran 29 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran: IPA 

Pembelajaran menggunakan media gambar di Kelas Kontrol  

Pertemuan Ke-2 

 

 

 

 

 

Oleh 

Arista Rahmayanti 

1401412531 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2016 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELOMPOK KONTROL 

 

 

Sekolah  : SD Negeri Kepandean 03 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : V/2  

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan)  

Pertemuan ke : 2 

 

A. Standar Kompetensi  

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

B. Kompetensi Dasar 

7.6 Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya 

bagi makhluk hidup dan lingkungan. 

 

C. Indikator Pembelajaran 

7.6.2 Menjelaskan dampak dari peristiwa alam terhadap kehidupan manusia, 

hewan, dan lingkungan.  

7.6.3 Menyebutkan jenis-jenis gempa. 

 

D. Tujuan Pembelajaran:  

1. Melalui media gambar dan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat 

menyebutkan 3 jenis gempa bumi dengan benar. 

2. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan 

pengertian masing-masing jenis gempa dengan benar. 

3. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan minimal 

2 dampak dari gempa bumi dengan benar. 

4. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru melalui media gambar, siswa 

dapat mengidentifikasi alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan 

gempa dengan benar. 

5. Setelah melakukan tanya jawab dengan guru, siswa dapat menyebutkan 

minimal 2 penyebab tsunami dengan benar. 

6. Setelah melakukan tanya jawab dengan guru, siswa dapat menyebutkan 

minimal 2 dampak tsunami dengan benar. 

7. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan 2 cara 

menghindari tsunami dengan benar. 

8. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan 2 

peristiwa alam yang dapat dicegah dengan benar. 
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E. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah  

2. Tanya Jawab 

 

F. Materi Essensial 

Peristiwa Alam di Indonesia     

1. Gempa bumi 

1. Gempa tektonik 

2. Gempa vulkanik 

3. Gempa runtuhan 

2. Tsunami 

3. Peristiwa alam yang dapat dan tidak dapat dicegah 

(Secara rinci materi dilampirkan) 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah-langkah: 

1. Kegiatan awal (5 menit) 

a. Guru memasuki ruang kelas dan memberi salam. 

b. Guru menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam 

pembelajaran. 

c. Guru mengajak siswa berdoa sesuai dengan agamanya masing-

masing. 

d. Guru melakukan presensi. 

e. Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan “siapa 

yang masih ingat dengan contoh peristiwa alam?” 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

2. Kegiatan inti 

a. Eksplorasi (10 menit) 

1) Guru dan siswa bertanya jawab tentang peristiwa alam yang 

pernah terjadi di Indonesia. 

2) Melalui media gambar tentang bencana alam, lalu guru bertanya 

kepada siswa penyebab bencana tersebut. 

3) Guru menjelaskan kepada siswa disuruh mengamati penyebab 

terjadinya gempa bumi beserta akibat yang timbul akibat gampa 

bumi, serta siswa mengetahui pengertian gempa bumi vulkanik, 

tektonik dan runtuhan.  

4) Guru menjelaskan kepada siwa alat yang dapat mengukur gempa 

bumi.  

5) Siswa disuruh mengamati media gambar yang disediakan oleh 

guru, kemudian guru bertanya jawab kepada siswa tentang 
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pengertian trusnami, penyebab terjadinya trusnami, serta cara 

menghindari trusnami dengan benar. 

b. Elaborasi (30 menit) 

1) Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok. 

2) Siswa duduk berkelompok sesui dengan kelompok yang telah 

ditentukan. 

3) masing-masing kelompok mendiskusikan jawaban dari setiap 

soal. 

4) Masing-masing kelompok menuliskan hasil diskusinya, untuk 

dipresentasikan di depan kelas. 

5) Setelah waktu yang ditentukan selesai, maka setiap kelompok 

mewakilkan salah satu anggota kelompoknya untuk 

menyampaikan hasil diskusi. 

c. Konfirmasi (10 menit) 

1) Guru memanggil perwakilan kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusi. 

2) Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk 

menanggapi hasil diskusi.  

3) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. 

4) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan,  dan penyimpulan. 

3. Kegiatan akhir (20 menit) 

a. Guru memberikan soal kepada siswa untuk dikerjakan. 

b. Guru mengoreksi hasil evaluasi. 

c. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Silabus Ilmu Pengetahuan Alam Kelas V SD. 

2. Azmiyati, Choiril, Wigati Hadi Omegawati, dan Rohana Kusumawati. 

2008. IPA Salingtemas untuk Kelas V SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. Hal 154-158. 

3. Gambar-gambar akibat gempa bumi. 

4. Gambar alat pengukur gempa bum. 

5. Gambar tsunami  

 

I. Penilaian 

1. Prosedur Penilaian : Penilaian Hasil (Pos Tes) 

2. Jenis Penilaian  : Tes Tertulis 

3. Bentuk Tes  : Pilihan Ganda 
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4. Instrumen Penilaian :  

a. Kisi-kisi soal (terlampir) 

b. Soal (terlampir) 

c. Kunci jawaban (terlampir) 

Skor Penilaian 

Skor jawaban benar = 1 

Jumlah skor maksimal = 10 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

 

Peristiwa Alam 

1. Gempa bumi 

Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi karena 

pergeseran lapisan bumi yang berasal dari bawah permukaan bumi. Faktor 

pemicu terjadinya gempa adalah pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan 

gunung yang dahsyat. Gempa bumi datangnya tidak mampu diprediksi 

sebelumnya. Gempa bumi dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

(a) Gempa vulkanik, yaitu gempa yang terjadi karena letusan gunung api. 

(b) Gempa runtuhan, yaitu gempa yang disebabkan karena runtuhnya tanah. 

(c) Gempa tektonik, yaitu gempa yang terjadi karena adanya pergeseran kerak 

bumi. 

Gempa bumi ini dapat mengakibatkan pohon-pohon tumbang, bangunan 

runtuh, tanah terbelah, dan makhluk hidup termasuk manusia menjadi korban. 

Gempa bumi mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. Kekuatan gempa 

diukur menggunakan satuan skala richter. Alat untuk mengukur gempa disebut 

seismograf.  

2. Tsunami 

Tsunami dapat terjadi karena adanya gempa bumi di bawah laut. Gempa 

bumi ini dapat mengakibatkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba. 

Keseimbangan air yang ada di atasnya menjadi terganggu. Akhirnya, terjadilah 

aliran energi air laut. Aliran energi air laut ini ketika sampai di pantai menjadi 

gelombang besar. Gelombang besar inilah yang disebut trusnami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



224 

 

  

2
2
4
 

Lampiran 2 lembar kerja kelompok 

LEMBAR KERJA SISWA 

Nama : 

Kelas : 

Hari/tanggal : 

Waktu  : 15 menit 

Nama Kelompok  : 

 

1. a. Sebutkan 3 jenis gempa! 

b. Apa yang dimaksud dengan gempa vulkanik? 

c. Apa penyebab terjadinya gempa vulkanik? 

2. a. Apa yang dimaksud dengan gempa runtuhan? 

b. Apa penyebab terjadinya gempa runtuhan? 

c. Apa nama alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa? 

3. a. Apa yang dimaksud dengan gempa tektonik? 

b. Apa penyebab terjadinya gempa tektonik? 

c. Sebutkan masing-masing 2 peristiwa alam yang dapat dan tidak dapat 

dicegah! 

4. a. Sebutkan 3 penyebab tsunami! 

b. Sebutkan 3 dampak tsunami! 

c. Sebutkan cara menghindari tsunami! 
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Lampiran 2 Kunci Jawaban LKS 
 

1) a.  Jenis gempa yaitu: gempa vulkanik, gempa runtuhan, dan gempa tektonik. 

b. Gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena letusan gunung api. 

c. Gempa vulkanik disebabkan oleh letusan gunung api. 

2) a. Gempa runtuhan adalah gempa yang disebabkan karena runtuhnya tanah. 

b. Gempa runtuhan disebabkan oleh runtuhnya tanah. 

c. Alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa disebut seismograf. 

3) a. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena adanya pergeseran kerak 

bumi. 

b. Gempa tektonik disebabkan oleh adanya pergeseran kerak bumi. 

c. 2 contoh peristiwa alam yang dapat dicegah yaitu banjir dan tanah longsor, 

sedangkan 2 contoh peristiwa alam yang tidak dapat dicegah yaitu gempa 

bumi dan gunung meletus. 

4) a.3 penyebab terjadinya tsunami antara lain: 

1. Gempa bawah laut. 

2. Longsor di bawah laut. 

3. Letusan gunung berapi bawah laut. 

b.3 dampak terjadinya tsunami antara lain 

1. Merusak bangunan. 

2. Membuat lahan pertanian menjadi asin. 

3. Menimbulkan korban jiwa. 

c.2 cara menghindari tsunami yaitu dengan cara memasang alat deteksi 

tsunami dini di lepas perairanpenanaman hutan bakau di tepi pantai. 
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Lampiran 2 Soal Evaluasi 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester : V/2  

Alokasi Waktu : 20 menit 

 

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

paling benar! 

 

1. Gempa bumi yang disebabkan adanya pergeseran kerak bumi disebut 

gempa.... 

a. tektonik  c.  runtuhan 

b. vulkanik  d.  hipotonik 

2. Perhatikan contoh peristiwa di bawah ini! 

1) Banjir 

2) Gunung meletus 

3) Tanah longsor 

4) Gempa bumi 

5) Angin puting beliung 

6) Tsunami  

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

yaitu nomor.... 

a. 1 dan 4  c.  1 dan 3 

b. 2 dan 5  d.  3 dan 6  

3. Satuan getaran gempa yaitu skala.... 

a. richter  c.  angka 

b. likert  d. verbal 

4. Berikut ini yang merupakan jenis gempa yaitu.... 

a. mekanik c.  hipotonik 

b. hidroponik d.  vulkanik  

5. Dampak  apa yang diakibatkan oleh gempa bumi? 

a. Menimbulkan penyakit kulit  

b. Lahan pertanian menjadi asin 

c. Merobohkan bangunan 

d. Menyebabkan hujan abu 

6. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1. Merusak bangunan 

2. Menyebabkan hujan abu 

3. Lahan pertanian menjadi asin 

4. Menyuburkan tanah 

Dari pernyataan di atas, yang bukan dampak tsunami yaitu ditunjukkan oleh 

nomor.... 

c. 1 dan 2  c.  1 dan 3 
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d. 2 dan 4  d.  3 dan 4 

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

a. banjir di bawah laut 

b. letusan gunung berapi di bawah laut 

c. longsor di bawah laut 

d. gempa bumi di bawah laut 

8. Gempa runtuhan adalah.... 

a. gempa yang disebabkan adanya pergeseran kerak bumi 

b. gempa yang disebabkan letusan gunung api 

c. gempa yang disebabkan runtuhnya tanah 

d. gempa yang disebabkan adanya tekanan dari dalam perut bumi 

9. Yang tidak termasuk penyebab gempa yaitu.... 

a. pergeseran kerak bumi 

b. letusan gunung berapi 

c. hujan abu  

d. runtuhnya tanah 

10. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1. Membangun rumah dengan konstruksi tahan gempa 

2. Pemasangan alat deteksi tsunami dini di lepas perairan 

3. Bersembunyi di bawah meja 

4. Penanaman hutan bakau di tepi pantai  

Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk upaya untuk mengurangi 

dampak terjadinya tsunami ditunjukkan oleh nomor.... 

a. 1 dan 2 c.  1 dan 3 

b. 2 dan 4   d.  3 dan 4 

 

 

Kunci Jawaban 

1. A 

2. B 

3. A 

4. D 

5. C 

6. B 

7. A 

8. C 

9. C 

10. B 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kepandean 03 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/Semester  : V/2 (dua) 

Materi Pokok   : Peristiwa Alam 

Jenis Soal   : Pilihan Ganda 

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

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal 
Ranah 

Kognitif 

Nomo

r Soal 

Jenjang Kemampuan dan 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 
7.6 Mengidentifikasi 

peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia 

dan dampaknya bagi 

makhluk hidup dan 

lingkungan. 

 

1 Siswa dapat mengidentifikasi 

salah satu jenis gempa 

menurut penyebabnya. 

Pilihan Ganda 

 

C2 1  √ 

 

 

2 Disajikan 6 contoh peristiwa 

alam, siswa mengelompokkan 

peristiwa alam berdasarkan 

peristiwa yang dapat dicegah. 

Pilihan Ganda 

 

C2 2   √ 

 

3 Siswa dapat menyebutkan alat 

mengukur kekuatan gempa. 

Pilihan Ganda 

 

C1 3 √ 

 
  

4 Siswa dapat mengidentifikasi 

jenis gempa. 

Pilihan Ganda C2 4  √  

5 Siswa dapat menyebutkan 

dampak gempa bumi. 

Pilihan Ganda C1 5 √ 

 
  

6 Disajikan 4 pernyataan, siswa 

dapat menyebutkan dampak 

tsunami. 

Pilihan Ganda 

 

C1 6  √ 
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7 Siswa dapat mengidentifikasi 

penyebab terjadinya tsunami. 

Pilihan Ganda 

 

C2 7  √ 

 

 

8 Siswa dapat menjelaskan salah 

satu pengertian jenis gempa 

berdasarkan penyebabnya. 

Pilihan Ganda 

 

C2 8  √ 

 

 

9 Siswa dapat menyebutkan 

penyebab gempa. 

Pilihan Ganda 

 

C1 9 √ 

 
  

10 Disajikan 4 pernyataan, siswa 

dapat mengidentifikasi upaya 

untuk mengurangi potensi 

terjadinya tsunami. 

Pilihan Ganda 

 

C2 10   √ 

 

 

Keterangan:  

C1: Ingatan, C2: Pemahaman, C3: Penerapan 
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Lampiran 30 

 

DESKRIPTOR PEDOMAN PENGAMATAN PELAKSANAAN  

MEDIA VIDEO 

1. Guru melaksanakan kegiatan prapembelajaran. Untuk menilai butir ini perlu 

memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 
1 Guru mempersiapkan kondisi ruangan 
2 Guru mempersiapkan media yang akan digunakan 
3 Guru mempersiapkan sumber belajar 
4 Guru mengecek kehadiran siswa 

2. Guru menyampaikan apersepsi. Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan 

deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Apersepsi tanpa melibatkan siswa 

2 Apersepsi dengan melibatkan sebagian kecil siswa 

3 Apersepsi dengan melibatkan sebagian besar siswa 

4 Apersepsi dengan melibatkan semua siswa 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Untuk menilai 

butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Tujuan pembelajaran disampaikan dengan jelas 

2 Penjelasan mengenai tujuan pembelajaran runtut 

3 Penjelasan tujuan pembelajaran lengkap 

4 Penyampaian tujuan pembelajaran dilakukan secara 

efisien 

4. Guru menjelaskan materi pelajaran. Untuk menilai butir ini perlu 

memperhatikan deskriptor berikut:  

Skor Penilaian Deskriptor 
1 Penjelasan guru sulit dimengerti dan tidak ada usaha untuk 

mengatasi kebingungan siswa 
2 Penjelasan guru sulit dimengerti dan ada usaha untuk 

mengatasi kebingungan siswa 
3 Penjelasan guru sulit dimengerti dan tidak ada usaha untuk 

mengatasi kebingungan siswa secara efektif 
4 Penjelasan guru sudah baik dan mudah dipahami siswa 

5. Gurumelakukanpembagian kelompok. Untuk menilai butir ini perlu 

memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 
1 Guru tidak melakukan pembagian kelompok 
2 Pembagian kelompok dan penjelasan tugas kelompok oleh 

guru tidak dapat dipahami siswa 
3 Pembagian kelompok dan penjelasan tugas kelompok oleh 

guru dapat dipahami sebagian siswa 
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4 Pembagian kelompok dan penjelasan tugas kelompok oleh 

guru dapat dipahami semua siswa 

6. Guru mengkondisikan siswa untuk berdiskusi. .Untuk menilai butir ini perlu 

diperhatikan deskriptor berikut:. 

Skor Penilaian Deskriptor 
1 Guru tidak mengkondisikan kelas kelas untuk diskusi 
2 Guru melakkan pengkondisian kelas untuk diskusi, tetapi 

tidak dipahami siswa 
3 Guru melakkan pengkondisian kelas untuk diskusi, tetapi 

hanya dapat dipahami sebagian siswa 
4 Guru melakkan pengkondisian kelas untuk diskusi, dan dapat 

dipahami oleh semua siswa dengan jelas 

7. Guru membimbing dan mengawasi jalannya diskusi. .Untuk menilai butir ini 

perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 
1 Guru tidak mengawasi dan membimbing siswa dalam diskusi 
2 Guru mengawasi tetapi tidak membimbimbing siswa dalam 

diskusi 
3 Guru mengawasi tetapi kurang membimbing siswa dalam 

diskusi 
4 Guru mengawasi dan membimbing siswa dalam diskusi 

8. Kesesuaian multimedia pembelajaran dengan materi.Untuk menilai butir ini 

perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 
1 Gambar, video, audio, ppt, dan teks yang digunakan sesuai 

dengan materi 
2 Guru menjelaskan materi pada ppt dengan jelas 
3 Multimedia pembelajaran menampilkan keseluruhan materi 
4 Gambar, video, audio, ppt, dan teks mudah diingat dan 

dipahami 

9. Kualitas ilustrasi (gambar, video, audio) baik dalam segi, ukuran, dan 

warna.Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 
1 Guru menyiapkanmultimediapembelajaran sebelum 

pembelajaran 
2 Multimedia pembelajaran dikemas dengan rapi dan menarik 
3 Tampilan gambar,video, audio jelas 
4 Penggunaan warna terang dan jelas 

10. Infomasi dalam multimedia pembelajaran benar, tidak menimbulkan 

penafsiran yang salah serta penjelasan langsung pada inti materi. Untuk 

menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 
1 Informasi benar 
2 Informasi tidak menimbulkan 2 atau lebih penafsiran 
3 Informasi relevan dengan tingkat perkembangan intelektual 

siswa 
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4 Informasi relevan dengan kurikulum yang berlaku 

11. Guru bersama siswa membuat kesimpulan. Untuk menilai butir ini perlu 

diperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 
1 Guru tidak menympulkan pembelajaran 
2 Guru menyimpulkan pembelajaran, tetapi tidak melibatkan 

siswa 
3 Guru menyimpulkan pembelajaran dan melibatkan siswa, 

tetapi kurang lengkap 
4 Guru menyimpulkan pembelajaran dan melibatkan siswa 

dengan lengkap 

12. Guru mengadakan penilaian. Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan 

deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 
1 Guru merancang melakukan penilaian terhadap aktivitas 

belajar siswa selama pembelajaran 
2 Guru merancang penilaian terhadap hasil kerja kelompok 
3 Guru merancang penilain hasil belajar siswa secara individu 
4 Guru merancang penilaian sebelum pembelajaran dimulai 

13. Guru menutuppelajaran. Untuk Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan 

deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 
1 Guru membimbing siswa menyimpulkan hasil pembelajaran 
2 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang belum dipahami 
3 Guru memberikan evaluasi 
4 Guru memberikan penugasan kepada siswa 
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Lampiran 31 

 

Lembar Pengamatan Pelaksanaan Media Video Pembelajaran 

bagi Guru di Kelas Eksperimen 

Pertemuan Pertama 

Petunjuk  

Berikan tanda centang (√) pada kolom “Ada” dan “Skor” bila deskriptor yang 

disediakan tampak sesuai dengan kriteria. 

No

. 
Aspek yang Diamati Ada 

Skor  

1 2 3 4 

1. Guru melaksanakan kegiatan prapembelajaran.     √ 

2. Guru menyampaikan apersepsi    √  

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.   √   

4. Guru menjelaskan materi pelajaran.     √ 

5.  Guru melakukan pembagian kelompok    √  

6.  Guru mengkondisikan siswa untuk berdiskusi    √  

7.  Guru membimbing dan mengawasi jalannya diskusi    √  

8. Kesesuaian mediavideo yang dibuat oleh guru dengan materi.    √  

9. Kualitas ilustrasi (gambar, video, audio) baik dalam segi 

ukuran, dan warna. 

   √  

10. Infomasi yang disajikan guru dalam multimedia benar, tidak 

menimbulkan penafsiran yang salah serta penjelasan langsung 

pada inti materi. 

   √  

11. Guru bersama siswa membuat kesimpulan    √  

12. Guru mengadakan penilaian    √  

13. Guru menutup pelajaran      √ 

 Skor Total 41 

Nilai Akhir  : 
𝑠𝑘𝑜𝑟𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100%  

Tegal,  27 April 2016 

Guru Kelas V B 
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Lampiran 32 

 

Lembar Pengamatan Pelaksanaan Media Video Pembelajaran 

bagi Guru di Kelas Eksperimen 

Pertemuan Kedua 

Petunjuk  

Berikan tanda centang (√) pada kolom “Ada” dan “Skor” bila deskriptor yang 

disediakan tampak sesuai dengan kriteria. 

No

. 
Aspek yang Diamati Ada 

Skor  

1 2 3 4 

1. Guru melaksanakan kegiatan prapembelajaran.     √ 

2. Guru menyampaikan apersepsi    √  

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.   √   

4. Guru menjelaskan materi pelajaran.    √  

5.  Guru melakukan pembagian kelompok     √ 

6.  Guru mengkondisikan siswa untuk berdiskusi    √  

7.  Guru membimbing dan mengawasi jalannya diskusi    √  

8. Kesesuaian mediavideo yang dibuat oleh guru dengan materi.     √ 

9. Kualitas ilustrasi (gambar, video, audio) baik dalam segi 

ukuran, dan warna. 

   √  

10. Infomasi yang disajikan guru dalam multimedia benar, tidak 

menimbulkan penafsiran yang salah serta penjelasan langsung 

pada inti materi. 

   √  

11. Guru bersama siswa membuat kesimpulan    √  

12. Guru mengadakan penilaian    √  

13. Guru menutup pelajaran      √ 

 Skor Total 52 

Nilai Akhir  : 
𝑠𝑘𝑜𝑟𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100%  

Tegal, 29 April 2016 

Guru Kelas VB 
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Lampiran 33 

DESKRIPTOR PEDOMAN PENGAMATAN PELAKSANAAN  

MEDIA GAMBAR 

1. Guru melaksanakan kegiatan prapembelajaran. Untuk menilai butir ini perlu 

memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Guru mempersiapkan kondisi ruangan 

2 Guru mempersiapkan media yang akan digunakan 

3 Guru mempersiapkan sumber belajar 

4 Guru mengecek kehadiran siswa 

2. Guru menyampaikan apersepsi. Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan 

deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Apersepsi tanpa melibatkan siswa 

2 Apersepsi dengan melibatkan sebagian kecil siswa 

3 Apersepsi dengan melibatkan sebagian besar siswa 

4 Apersepsi dengan melibatkan semua siswa 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Untuk menilai 

butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Tujuan pembelajaran disampaikan dengan jelas 

2 Penjelasan mengenai tujuan pembelajaran 

sistematis/runtut 

3 Penjelasan tujuan pembelajaran lengkap 

4 Penyampaian tujuan pembelajaran dilakukan secara 

efisien 

4. Guru menampilkan media gambar  yangditempel pada kertas karton. 

Untukmenilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 
Skor Penilaian Deskriptor 

1 Guru menyiapkan media gambar sebelum pembelajaran 

2 Media gambar dikemas dengan rapi dan menarik 

3 Tampilan gambar jelas 

4 Penggunaan warna terang dan jelas 

5. Guru menjelaskan materi pelajaran dengan menggunajan media gambar. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut:  

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Penjelasan guru sulit dimengerti dan tidak ada usaha 

untuk mengatasi kebingungan siswa 

2 Penjelasan guru sulit dimengerti dan ada usaha untuk 

mengatasi kebingungan siswa 

3 Penjelasan guru sulit dimengerti dan tidak ada usaha 

untuk mengatasi kebingungan siswa secara efektif 

4 Penjelasan guru sudah baik dan mudah dipahami siswa 
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6. Kesesuaian media gambar dengan materi. Untuk menilai butir ini perlu 

memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Gambar yang digunakan sesuai dengan materi 

2 Guru menjelaskan materi pada gambar dengan jelas 

3 Gambar menampilkan keseluruhan materi 

4 Gambar mudah diingat dan dipaham 

7. Kualitas ilustrasi gambar baik dalam segi bentuk, ukuran, dan warna. Untuk 

menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Guru menyiapkanmedia gambar sebelum pembelajaran 

2 Gambar dikemas dengan rapi dan menarik 

3 Tampilan gambar jelas terlihat sampai siswa yang duduk 

di posisi paling belakang 

4 Penggunaan warna terang dan jelas 

8. Gurumelakukanpembagian kelompok. Untuk menilai butir ini perlu 

memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Guru tidak melakukan pembagian kelompok 

2 Pembagian kelompok dan penjelasan tugas kelompok 

oleh guru tidak dapat dipahami siswa 

3 Pembagian kelompok dan penjelasan tugas kelompok 

oleh guru dapat dipahami sebagian siswa 

4 Pembagian kelompok dan penjelasan tugas kelompok 

oleh guru dapat dipahami semua siswa 

9. Guru mengkondisikan siswa untuk berdiskusi.Untuk menilai butir ini perlu 

diperhatikan deskriptor berikut:. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Guru tidak mengkondisikan kelas kelas untuk diskusi 

2 Guru melakkan pengkondisian kelas untuk diskusi, 

tetapi tidak dipahami siswa 

3 Guru melakkan pengkondisian kelas untuk diskusi, 

tetapi hanya dapat dipahami sebagian siswa 

4 Guru melakkan pengkondisian kelas untuk diskusi, dan 

dapat dipahami oleh semua siswa dengan jelas 

10. Guru membimbing dan mengawasi jalannya diskusi. Untuk menilai butir ini 

perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Guru tidak mengawasi dan membimbing siswa dalam 

diskusi 

2 Guru mengawasi tetapi tidak membimbimbing siswa 

dalam diskusi 

3 Guru mengawasi tetapi kurang membimbing siswa 

dalam diskusi 
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4 Guru mengawasi dan membimbing siswa dalam diskusi 

11. Guru bersama siswa membuat kesimpulan. Untuk menilai butir ini perlu 

diperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Guru tidak menympulkan pembelajaran 

2 Guru menyimpulkan pembelajaran, tetapi tidak 

melibatkan siswa 

3 Guru menyimpulkan pembelajaran dan melibatkan 

siswa, tetapi kurang lengkap 

4 Guru menyimpulkan pembelajaran dan melibatkan 

siswa dengan lengkap 

12. Guru mengadakan penilaian. Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan 

deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Guru merancang melakukan penilaian terhadap aktivitas 

belajar siswa selama pembelajaran 

2 Guru merancang penilaian terhadap hasil kerja 

kelompok 

3 Guru merancang penilain hasil belajar siswa secara 

individu 

4 Guru merancang penilaian sebelum pembelajaran 

dimulai 

13. Guru menutuppelajaran. Untuk Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan 

deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Guru membimbing siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran 

2 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang belum dipahami 

3 Guru memberikan evaluasi 

4 Guru memberikan penugasan kepada siswa 
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Lampiran 34 

 

Lembar Pengamatan Pelaksanaan Media Gambar 

bagi Guru di Kelas Kontrol 

Pertemuan Pertama 

Petunjuk 

Berikan tanda centang (√) pada kolom “Ada” dan “Skor” bila deskriptor yang 

disediakan tampak sesuai dengan kriteria. 

No. Aspek yang Diamati Ada 
Skor  

1 2 3 4 

1. Guru melaksanakan kegiatan 

prapembelajaran. 

    √ 

2. Guru menyampaikan apersepsi    √  

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

 √    

4. Guru menampilkan media gambar yang 

ditempel pada kertas karton 

   √  

5. Guru menjelaskan materi pelajaran 

dengan menggunakan media gambar. 

   √  

6. Kesesuaian media gambar dengan materi.    √  

7. Kualitas ilustrasi gambar baik dalam segi, 

ukuran, dan warna 

  √   

8. Guru melakukan pembagian kelompok    √  

9. Guru mengkondisikan siswa untuk 

berdiskusi 

   √  

10. Guru membimbing dan mengawasi 

jalannya diskusi 

   √  

11. Guru bersama siswa membuat 

kesimpulan 

   √  

12. Guru mengadakan penilaian    √  

13. Guru menutup pelajaran     √  

 Skor Total 35 

Nilai Akhir  : 
𝑠𝑘𝑜𝑟𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100% 

Tegal, 26 April 2016 

Guru Kelas VA 
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Lampiran 35 

Lembar Pengamatan Pelaksanaan Media Gambar 

bagi Guru di Kelas Kontrol 

Pertemuan Pertama 

Petunjuk 

Berikan tanda centang (√) pada kolom “Ada” dan “Skor” bila deskriptor yang 

disediakan tampak sesuai dengan kriteria. 

No. Aspek yang Diamati Ada 
Skor  

1 2 3 4 

1. Guru melaksanakan kegiatan 

prapembelajaran. 

    √ 

2. Guru menyampaikan apersepsi    √  

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

  √   

4. Guru menampilkan media gambar yang 

ditempel pada kertas karton 

   √  

5. Guru menjelaskan materi pelajaran 

dengan menggunakan media gambar. 

   √  

6. Kesesuaian media gambar dengan materi.    √  

7. Kualitas ilustrasi gambar baik dalam segi, 

ukuran, dan warna 

  √   

8. Guru melakukan pembagian kelompok    √  

9. Guru mengkondisikan siswa untuk 

berdiskusi 

   √  

10. Guru membimbing dan mengawasi 

jalannya diskusi 

   √  

11. Guru bersama siswa membuat 

kesimpulan 

   √  

12. Guru mengadakan penilaian    √  

13. Guru menutup pelajaran     √  

 Skor Total 39 

Nilai Akhir  : 
𝑠𝑘𝑜𝑟𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100% 

Tegal, 28 April 2016 

Guru Kelas VA 
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Lampiran 36 

 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 

UPTD  DIKPORA KEC. DUKUHTURI 

SD NEGERI KEPANDEAN 03 
Alamat : Jl. Raya Kepandean,  Desa Kepandean, Dukuhturi, Tegal  

 (0283) 6145714 

 

DAFTAR NILAI PRETEST KELAS EKSPERIMEN (VB) 

 

No Nama Siswa Nilai No Nama Siswa Nilai 

1 Ahmad Fauzi 45 14 M. Gilang Renaldi 55 

2 Revita Putri 40 15 M. Rifqi Ramadan  70 

3 Anggita Larasati 60 16 M. Noval Subehani 60 

4 Ardian Dheni E. 65 17 Nadia Putri Hapsari  40 

5 Bagas Aqror Al H. 45 18 Rur Aeni Amalia 60 

6 Dwi Frans Maulana  60 19 Rafly Firmansyah 70 

7 Elsa Sulistiawati 70 20 Sendi Ramadhani 40 

8 Fery Anjas G.  80 21 Sumaenah  70 

9 Hilma Roihatul J. 50 22 Susan Zabrina Syah P. 65 

10 Istihar Bakti 55 23 Tiara Dwi Apriliana  35 

11 Jihan Alya Kharunisa 55 24 M. Bustomi 55 

12 M. Busaery 40 25 Thalita Sarah Wafi S. 55 

13 M. Fasekhulisan  71 26 Nurul Oktavianti 45 

 

 

        Mengetahui, 

        Guru kelas V B 

 
 

 



241 

 

  

2
4
1
 

Lampiran 37 

 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 

UPTD  DIKPORA KEC. DUKUHTURI 

SD NEGERI KEPANDEAN 03 
Alamat : Jl. Raya Kepandean,  Desa Kepandean, Dukuhturi, Tegal  

 (0283) 6145714 

 

DAFTAR NILAI PRETEST  KELAS KONTROL (VA) 

 

 

No Nama Siswa Nilai No Nama Siswa Nilai 

1 Junaedi Abdullah Aziz 45 16 Muhammad Fadil 50 
2 Khaerudin  50 17 Muhammad Farizan 75 
3 Muhammad Ferdiansyah  55 18 Maudina Ira Zahara 55 
4 Nuralfiani Istikomah 45 19 Nur Rohmah 55 
5 Afiati Nur Riska 75 20 Ragil Cahyo Widagdo 45 
6 Ahmad Dimyati Al Akhiri 50 21 Saifudin Ismail 40 
7 Alfin Ardiansah R. 35 22 Sinta  50 
8 Aly Zainal Abidin 40 23 Syaidah Anjen Nur H. 65 
9 Bagus Azhar Alhakim 45 24 Thia Rivana 65 

10 Eko Rosandi 30 25 Tri Suci Sawaliyah  50 
11 Hendi Wibowo 65 26 Muhammad Adi Wijoyo 40 
12 Khalimatus Sadiyah 70 27 Abdul Rokhim 40 
13 Khoirul Anwar 70 28 Chelsea Magdalena C.  65 
14 Muhammad Afdilaludin  70 29 Muhammad Rifqi P. 50 
15 Muhammad Bagus A. 55 30 Ahmad Saefudin 75 

 

       Mengetahui, 

       Guru kelas V A 
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Lampiran 38 

 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 

UPTD  DIKPORA KEC. DUKUHTURI 

SD NEGERI KEPANDEAN 03 
Alamat : Jl. Raya Kepandean,  Desa Kepandean, Dukuhturi, Tegal  

 (0283) 6145714 

 

DAFTAR NILAI POSTTEST KELAS EKSPERIMEN (VB) 

 

No Nama Siswa Nilai No Nama Siswa Nilai 

1 Ahmad Fauzi 90 14 M. Gilang Renaldi 75 

2 Revita Putri 65 15 M. Rifqi Ramadan  90 

3 Anggita Larasati 95 16 M. Noval Subehani 80 

4 Ardian Dheni E. 100 17 Nadia Putri Hapsari  85 

5 Bagas Aqror Al H. 95 18 Rur Aeni Amalia 75 

6 Dwi Frans Maulana  70 19 Rafly Firmansyah 95 

7 Elsa Sulistiawati 90 20 Sendi Ramadhani 70 

8 Fery Anjas G.  80 21 Sumaenah  100 

9 Hilma Roihatul J. 85 22 Susan Zabrina Syah P. 70 

10 Istihar Bakti 60 23 Tiara Dwi Apriliana  75 

11 Jihan Alya Kharunisa 70 24 M. Bustomi 75 

12 M. Busaery 65 25 Thalita Sarah Wafi S. 100 

13 M. Fasekhulisan  90 26 Nurul Oktavianti 95 

 

Mengetahui, 

        Guru kelas V B 
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Lampiran 39 

 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 

UPTD  DIKPORA KEC. DUKUHTURI 

SD NEGERI KEPANDEAN 03 
Alamat : Jl. Raya Kepandean,  Desa Kepandean, Dukuhturi, Tegal  

 (0283) 6145714 

 

DAFTAR NILAI POSTTEST  KELAS KONTROL (VB) 

  

 

No Nama Siswa Nilai No Nama Siswa Nilai 

1 Junaedi Abdullah Aziz 75 16 Muhammad Fadil 65 

2 Khaerudin  80 17 Muhammad Farizan 85 

3 Muhammad Ferdiansyah  60 18 Maudina Ira Zahara 65 

4 Nuralfiani Istikomah 60 19 Nur Rohmah 60 

5 Afiati Nur Riska 70 20 Ragil Cahyo Widagdo 50 

6 Ahmad Dimyati Al Akhiri 80 21 Saifudin Ismail 80 

7 Alfin Ardiansah R. 40 22 Sinta  55 

8 Aly Zainal Abidin 75 23 Syaidah Anjen Nur H. 60 

9 Bagus Azhar Alhakim 60 24 Thia Rivana 80 

10 Eko Rosandi 75 25 Tri Suci Sawaliyah  65 

11 Hendi Wibowo 80 26 Muhammad Adi Wijoyo 50 

12 Khalimatus Sadiyah 75 27 Abdul Rokhim 70 

13 Khoirul Anwar 90 28 Chelsea Magdalena C.  55 

14 Muhammad Afdilaludin  90 29 Muhammad Rifqi P. 75 

15 Muhammad Bagus A. 70 30 Ahmad Saefudin 70 

 

 

       Mengetahui, 

       Guru kelas V A 
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Lampiran 40 

PERHITUNGAN MANUAL 

CARA MEMBUAT TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI 

DATA PRETEST IPA SISWA 

 

a. Kelas Eksperimen 

Diketahui: N = 26 

1. Menentukan Nilai Tertinggi (H) dan Nilai Terendah (L) 

H = 80 dan L= 35 

2. Menentukan Range (R) dengan Rumus R = H – L  

R = 80  – 35 

R = 45 

3. Menentukan banyaknya kelas (K) dengan Rumus K = 1 + 3,3 (Log N) 

K= 1 + 3,3 log N 

= 1+ 3,3 log 29 

= 1+ 3,3 (1,414973) 

= 1 + 1,6694109 

= 5, 6694109 (dibulatkan menjadi 6) 

4. Menentukan panjang kelas dengan Rumus P = R/K 

P = R/K 

 = 45/6 

 = 7,5 (dibulatkan menjadi 7) 

Jadi, batas bawah   = 35 

Banyak kelas   = 6 

Panjang kelas   = 7 

 

b. Kelas Kontrol 

Diketahui N = 30 

1. Menentukan Nilai Tertinggi (H) dan Nilai Terendah (L) 

H = 75 dan L= 30 

2. Menentukan Range (R) dengan Rumus R = H – L  

R = 75  – 30 

R = 45 

3. Menentukan banyaknya kelas (K) dengan Rumus K = 1 + 3,3 (Log N) 

K = 1 + 3,3 (Log N) 

=  1 + 3,3 (Log 30) 

 = 1 + 3,3 (1,477121) 

 = 1 + 4,8745 

 = 5,8745 (dibulatkan menjadi 6) 

4. Menentukan panjang kelas dengan Rumus P = R/K 

P = R/K 

= 45/6 

= 7,5 (dibulatkan menjadi 7) 

Jadi, batas bawah   = 30 

Banyak kelas   = 6 

Panjang kelas   = 7 
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Lampiran 41 

PERHITUNGAN MANUAL 

CARA MEMBUAT TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI 

DATA POSTEST IPA SISWA 

 

c. Kelas Eksperimen 

Diketahui: N = 26 

1. Menentukan Nilai Tertinggi (H) dan Nilai Terendah (L) 

H = 100 dan L= 67 

2. Menentukan Range (R) dengan Rumus R = H – L  

R = 100  – 60 

R = 40 

3. Menentukan banyaknya kelas (K) dengan Rumus K = 1 + 3,3 (Log N) 

K= 1 + 3,3 log N 

= 1+ 3,3 log 29 

= 1+ 3,3 (1,414973) 

= 1 + 4, 414973 

= 5, 414973 (dibulatkan menjadi 6) 

4. Menentukan panjang kelas dengan Rumus P = R/K 

P = R/K 

 = 40/6 

 = 6,6 (dibulatkan menjadi 7) 

Jadi, batas bawah   = 60 

Banyak kelas   = 6 

Panjang kelas   = 7 

 

d. Kelas Kontrol 

Diketahui N = 30 

1. Menentukan Nilai Tertinggi (H) dan Nilai Terendah (L) 

H = 93 dan L= 40  

2. Menentukan Range (R) dengan Rumus R = H – L  

R = 90  – 40 

R = 50 

3. Menentukan banyaknya kelas (K) dengan Rumus K = 1 + 3,3 (Log N) 

K = 1 + 3,3 (Log N) 

=  1 + 3,3 (Log 30) 

 = 1 + 3,3 (1,477121) 

 = 1 + 4,8745 

 = 5,8745 (dibulatkan menjadi 6) 

4. Menentukan panjang kelas dengan Rumus P = R/K 

P = R/K 

= 50/6 

= 8,3 (dibulatkan menjadi 8) 

Jadi, batas bawah   = 30 

Banyak kelas   = 6 

Panjang kelas   = 8 
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REKAPITULASI DATA HASIL UJI COBA MINAT BELAJAR 

SD NEGERI SIDAKATON 01 KABUPATEN TEGAL 

 

 

 

 

Nama Siswa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

5 

2 

6 

2 

7 

2 

8 

2 

9 

3 

0 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

5 

3 

6 

3 

7 

3 

8 

3 

9 

4 

0 

Novian D. 4 3 3 2 3 3 4 1 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 1 4 3 2 3 1 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 1 

M. Fauzi 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 2 2 1 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 2 4 2 4 2 3 3 3 2 

Heri K. 4 3 4 3 3 4 3 1 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 

Kisna N. 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 

Ade Pujianto  4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 2 3 2 4 2 4 3 3 2 

Adellya 2 4 2 4 4 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 4 2 3 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 3 2 4 2 4 3 4 2 

Alif K. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 3 3 3 1 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 

Aeni P.H. 4 3 4 2 3 2 3 4 1 4 4 2 4 3 4 4 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 

Bella K. 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 3 2 2 2 4 2 1 2 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 3 4 2 4 2 3 2 3 4 3 2 

Dini M. 2 2 3 1 1 1 4 2 1 3 3 3 3 3 3 4 3 1 3 1 4 2 2 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Dinda  W. 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Erni S. 4 3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 2 2 3 2 4 3 3 1 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 

Ibnu F. 4 2 4 2 2 4 2 4 2 4 4 2 4 3 4 4 3 2 4 4 4 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 2 4 2 3 4 3 2 

Irfan Mulana 4 3 4 4 4 4 4 2 1 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 

Ja‟far Shodiq 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 1 3 2 2 1 3 4 3 3 1 4 4 3 3 3 4 1 3 3 3 2 

Kholifatunisa 3 2 3 1 1 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 1 3 2 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 1 3 3 3 3 

Muhamad Y. 4 3 2 2 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 2 

Miftakhul I. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 

L
a
m

p
ira

n
 4

2
 



 

  

2
4
7

 

Nama Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

5 

3 

6 

3 

7 

3 

8 

3 

9 

4 

0 

M. Fadil F. 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 

M. Tauhid R 4 2 4 2 1 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 

Nova A. 4 3 4 1 1 4 1 1 4 4 4 2 4 2 4 4 4 1 4 4 4 2 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 

Purnomo B.A 3 2 3 1 1 3 1 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 

Putri Nabilah 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 2 2 3 2 2 2 4 4 2 3 2 4 2 3 3 4 2 

Prastiko S 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 

Sendi R.M 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tri T. A 3 2 3 1 1 3 1 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 1 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tifani Alsa A 4 2 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

Novita F. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 

Farid F. P. 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 2 2 4 2 4 2 4 4 4 4 2 4 2 3 3 4 2 

Revan A. A 4 2 4 1 1 4 4 1 2 4 4 2 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

Kharismatul  3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 

Ro‟if N.S 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 

Nurul C. 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

Rizki A. N.S 3 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 

M. Alife B.N 3 3 3 1 1 3 4 3 1 3 3 2 3 3 3 4 3 1 3 1 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 

Kurnia P. 4 2 4 1 1 4 4 2 1 4 4 2 4 2 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
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REKAPITULASI DATA HASIL UJI COBA SOAL 

SD NEGERI SIDAKATON 01 KABUPATEN TEGAL 

 

 

 

Nama Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

5 

2 

6 

2 

7 

2 

8 

2 

9 

3 

0 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

5 

3 

6 

3 

7 

3 

8 

3 

9 

4 

0 

Novian D. 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

M. Fauzi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Heri K. 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Kisna N. 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 

Ade Pujianto  0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 

Adellya 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

Alif K. 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

Aeni P.H. 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

Bella K. 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Dini M. 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

Dinda  W. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 

Erni S. 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

Ibnu F. 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

Irfan Mulana 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

Ja‟far Shodiq 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 

Kholifatunisa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 

Muhamad Y. 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 

Miftakhul I. 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 

L
a
m

p
ira

n
 4

3
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Nama Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

5 

3 

6 

3 

7 

3 

8 

3 

9 

4 

0 

M. Fadil F. 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 

M. Tauhid R 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 

Nova A. 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 

Purnomo B.A 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 

Putri Nabilah 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 

Prastiko S 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 

Sendi R.M 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 

Tri T. A 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 

Tifani Alsa A 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 

Novita F. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Farid F. P. 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 

Revan A. A 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

Kharismatul  1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Ro‟if N.S 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Nurul C. 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 

Rizki A. N.S 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 

M. Alife B.N 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

Kurnia P. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 44 

 

OUTPUT SPSS MINAT BELAJAR  

 

(1) Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Eksperimen .168 26 .056 .957 26 .331 

Kontrol .123 30 .200
* .953 30 .209 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

(2) Uji Homogenitas 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of 

Variances 

F Sig. 

NILAI 

UJIAN 

Equal variances assumed .196 .660 

Equal variances not assumed   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



251 

 

  

2
5
1
 

Lampiran 45 

 

OUTPUT SPSS HASIL BELAJAR  

 

1. Uji normalitas kelas eksperimen  

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Eksperimen .158 26 .095 .933 26 .091 

Kontrol .126 30 .200
*
 .970 30 .547 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

2. Uji Homogenitas 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of 

Variances 

F Sig. 

NILAI 

UJIAN 

Equal variances assumed .219 .641 

Equal variances not assumed   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



252 

 

  

2
5
2
 

Lampiran  46 

 

HASIL UJI HIPOTESIS MINAT BELAJAR SISWA 

 

Group Statistics 

 
Kelas N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Postest 
Eksperimen 26 68,08 7.205 1,413 

Kontrol 30 69,64 7.986 1,456 

 

 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Post

est 

Equal 

variances 

assumed 

5,480 54 ,000 11,210 2,046 7,109 15,311 

Equal 

variances 

not 

assumed 

5,521 
53,9

01 
,000 11,210 2,030 7,139 15,281 
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Lampiran 47 

HASIL UJI HIPOTESIS POSTEST BELAJAR SISWA 

 

Group Statistics 

 
Kelas N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Postest 
Eksperimen 26 82,31 12,266 2,406 

Kontrol 30 68,83 12,255 2,232 

 

 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Postest 

Equal 

variances 

assumed 

4,107 54 ,000 13,474 3,281 6,897 20,052 

Equal 

variances not 

assumed 

4,106 52,823 ,000 13,474 3,282 6,892 20,057 
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Lampiran 48 

 

HASIL UJI KEEFEKTIFAN MINAT BELAJAR SISWA 

 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 

EKSPERIMEN 26 68.0769 7.20513 1.41304 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 56.87 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

EKSPERIMEN 7.931 25 .000 11.20692 8.2967 14.1171 
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Lampiran 49 

 

HASIL UJI KEEFEKTIFAN HASIL BELAJAR SISWA 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 

EKSPERIMEN 26 82.3077 12.26628 2.40561 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 68.83 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

EKSPERIMEN 5.603 25 .000 13.47769 8.5232 18.4321 
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DOKUMENTASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

KELAS EKSPERIMEN 

 

 

Gambar 1.1. Guru menginformasikan mata pelajaran, materi pelajaran, dan tujuan 

pembelajaran 

 

 

    
   Gambar 1.2. Guru menggunakan media video pada saat menjelaskan materi  
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Gambar 1.3. Guru membimbing jalannya diskusi kelompok 

 

 

Gambar 1.4. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran 
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DOKUMENTASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

KELAS KONTROL 

 

 

 

Gambar 1.1. Guru menginformasikan mata pelajaran, materi pelajaran, dan tujuan 

pembelajaran 

 

 

Gambar 1.2. Guru menggunakan media gambar pada saat menjelaskan materi 
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Gambar 1.3. Guru membimbing jalannya diskusi kelompok 

 

 

 

Gambar 1.4. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran 
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