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ABSTRAK 

Etyarisky, Vianida. 2016. Studi Komparasi Keefektifan Model Pembelajaran True 
or False dan Index Card Match terhadap Hasil Belajar IPA siswa Kelas V 
SD Negeri Kejambon 01 dan 08 Kota Tegal. Skripsi, Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing: Drs. Daroni, M.Pd. dan Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. 

Kata Kunci: hasil belajar, model pembelajaran True or False, model 
pembelajaran Index Card Match 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata pelajaran wajib 
yang terdapat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Pembelajaran 
yang biasa diterapkan oleh guru masih menggunakan model konvensional yang 
meliputi ceramah, tanya jawab, penugasan, kerja kelompok sederhana, dan 
praktik. Tetapi untuk materi Struktur Bumi dan Matahari, karakteristik materinya 
yaitu lebih menekankan siswa untuk menghafal materi. Sehingga untuk kegiatan 
praktikum sederhana kurang bisa diterapkan dalam pembelajaran. Penerapan 
pembelajaran konvensional akan membuat siswa jenuh dan mengakibatkan 
kualitas belajar siswa tidak optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu model 
pembelajaran yang efektif untuk mengoptimalkan hasil belajar IPA. Contoh 
model pembelajaran yang efektif terhadap hasil belajar IPA kelas V yaitu model 
pembelajaran aktif tipe True or False dan Index Card Match. Belum diketahui 
model pembelajaran manakah yang lebih efektif terhadap hasil belajar IPA 
diantara True or False dan Index Card Match. Tujuan penelitian yaitu untuk 
mengetahui dan mendeskripsikan model pembelajaran mana yang paling efektif 
terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri Kejambon 01 dan 08 Kota 
Tegal pada materi Struktur Bumi dan Matahari.  

Penelitian ini merupakan penelitian quasi experimental dengan desain 
nonequivalent control group design. Populasi dalam penelitian yaitu siswa kelas 
V SD Negeri Kejambon 01 dan 08 sebagai kelas eksperimen serta siswa kelas V 
SD Negeri Slerok 05 sebagai kelas kontrol. Jumlah populasi sebanyak 99 siswa 
yang terdiri dari 33 siswa kelas V SD Negeri Kejambon 01, 30 siswa kelas V SD 
negeri Kejambon 08, dan 36 siswa kelas V SD Negeri Slerok 06. Adapun 
pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampling jenuh di mana seluruh 
anggota populasi terlibat dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan meliputi studi dokumenter, wawancara tidak terstruktur, dan tes hasil 
belajar. Analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif dan inferensial. 
Analisis inferensial menggunakan uji Anova dengan uji lanjut Tukey HSD dan 
Bonferroni. Uji lanjut berfungsi untuk menganalisis perbedaan antar kelas.  

Uji Tukey HSD dan Bonferroni menunjukkan adanya perbedaan rata-rata 
hasil belajar siswa antar kelas. Adapun dari analisis hasil belajar diperoleh rata-
rata nilai kelas eksperimen 1 sebesar 80, kelas eksperimen 2 sebesar 83, dan kelas 
kontrol sebesar 70. Uji Tukey dan Bonferroni menunjukkan adanya perbedaan 
rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol, akan tetapi tidak 
terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelas eksperimen 1 dan 2. Dapat 
disimpulkan bahwa model pembelajaran True or False dan Index Card Match 
sama-sama efektif terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bagian ini dijelaskan tentang: (1) Latar belakang masalah, (2) 

identifikasi masalah, (3) pembatasan masalah, (4) rumusan masalah, (5) tujuan 

penelitian, dan (6) manfaat penelitian. Uraiannya adalah sebagai berikut: 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting terhadap pembangunan 

dan kemajuan suatu bangsa, karena kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari 

warga negara atau aparatnya yang memiliki kualitas pendidikan yang baik. 

Pendidikan merupakan sarana untuk menyiapkan generasi masa kini sekaligus 

masa yang akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendidikan yang 

dilakukan saat ini bukan semata-mata untuk masa sekarang saja, melainkan untuk 

masa depan. Sebagai investasi paling utama, pendidikan di Indonesia harus 

mampu menghasilkan generasi-generasi penerus bangsa yang mampu untuk 

mengadakan pembagunan bagi kemajuan negara Indonesia.  Berdasarkan Undang-

Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Bab 1 

Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa: 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. 



2 
 

 
 

Demikian pentingnya pendidikan, maka pendidikan sekarang dan masa 

depan harus diarahkan pada peningkatan kualitas kemampuan intelektual dan 

moral bangsa Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dan fungsi pendidikan 

nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

Nomor 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 yaitu sebagai berikut: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut, pelaksanaan 

pendidikan di Indonesia meliputi jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah 

Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan 

Tinggi. SD merupakan jenjang paling dasar dalam pelaksanaan pendidikan formal 

yang memperkenalkan berbagai pengetahuan dan keterampilan baru bagi siswa. 

Munib, dkk (2010: 38) menyatakan bahwa “terdapat unsur-unsur yang terkait 

dalam pelaksaaan pendidikan, yaitu peserta didik, pendidik, tujuan, isi pendidikan, 

metode, dan lingkungan.” Dalam proses pendidikan, manusia merupakan unsur 

yang sangat menentukan guna terselenggaranya pendidikan yang efektif dan 

efisien. Kedua unsur manusia tersebut adalah pendidik dan anak didik. Pendidik 

dan anak didik merupakan unsur utama bagi terjadinya pendidikan.  

Sadulloh (2010: 127) berpendapat bahwa pendidik merupakan pihak yang 

membantu anak didik karena ketidakberdayaannya untuk menjadi manusia 

sebagaimana yang dimiliki oleh pendidik. Pendidik adalah orang yang 
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membimbing anak, agar anak tersebut bisa menuju ke arah kedewasaan. Dalam 

pelaksanaannya dapat dilakukan dalam keluarga maupun di luar lembaga 

keluarga. Pada konteks pendidikan formal, yang berperan sebagai pendidik yaitu 

guru. Guru memiliki peran yang penting dan sangat berpengaruh dalam proses 

pendidikan. Dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2005 Bab I pasal 1 tentang guru 

dan dosen, menjelaskan bahwa: 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi peserta didik, pada pendidikan anak usia dini, jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.  

Danim (2010: 17) mengemukakan tentang guru, yakni “guru merupakan 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur 

pendidikan formal”. Tugas utama tersebut akan berjalan dengan baik dan efektif 

jika guru memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dari kompetensi, 

kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar mutu atau 

norma etik tertentu. Peran dan tanggung jawab guru akan semakin kompleks 

mengingat perkembangan zaman yang semakin maju. Sehingga guru dituntut 

untuk selalu meningkatkan kualitas dan kemampuannya.  

Guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, 

nyaman, interaktif,  inspiratif, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi 

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 

siswa. Selain itu, guru juga dituntut untuk selalu melakukan pembaruan ilmu dan 
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pengetahuan secara terus menerus supaya wawasannya menjadi semakin luas. 

Dengan demikian, pelaksanaan pembelajaran akan menjadi lebih bermakna. Hal 

ini sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Bab IV Pasal 19 Ayat 1 menyebutkan bahwa: 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis siswa. 

Dalam mengembangkan proses pembelajaran, guru juga harus bisa lebih 

kreatif dan berkompeten. Agar hal tersebut dapat terwujud, maka guru harus 

sering mengikuti pelatihan, seminar, dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan 

untuk mengembangkan kompetensi guru agar menjadi guru yang profesional dan 

memiliki tingkat intelektual yang tinggi. Sehingga seorang guru dapat mengelola 

kelas dengan baik guna menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna.  

Unsur lain yang berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan pendidikan 

yaitu isi pendidikan, yang didalamnya terdapat syarat-syarat pemilihan materi 

pelajaran, yaitu materi harus sesuai dengan tujuan pendidikan dan peserta didik 

(Munib, dkk 2010: 47). Pada pendidikan formal, materi pendidikan terdapat 

dalam kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai isi dan bahan pelajaran. Kurikulum pada jenjang sekolah dasar yang 

berlaku di Indonesia saat ini adalah Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) 

yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah/daerah, 

karakteristik sekolah/daerah, sosial budaya masyarakat sekitar, dan karakteristik 

siswa (Mulyasa, 2009: 8). Penerapan KTSP merupakan langkah pemeritah yang 
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bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur 

pendidikan agar terwujud sekolah-sekolah yang berprestasi.  

Mata pelajaran yang ada di SD terdiri dari mata pelajaran eksak dan non 

eksak. Mata pelajaran eksak yaitu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

sedangkan mata pelajaran non eksak yaitu Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS), Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Pendidikan Agama, Bahasa 

Daerah, serta Seni Budaya dan Keterampilan (SBK). Dalam pembelajaran eksak, 

IPA merupakan ilmu yang mempelajari tentang alam seisinya dan berbagai 

macam kehidupan  makhluk hidup. Subiyanto (1988) dalam Wisudawati dan 

Sulistyowati (2014: 23) menjelaskan bahwa, “IPA merupakan suatu cabang 

pengetahuan yang menyangkut fakta-fakta yang tersusun secara sistematis dan 

menunjukkan berlakunya hukum-hukum umum”. Selanjutnya, Wisudawati dan 

Sulistyowati (2014: 22) juga menjelaskan bahwa IPA merupakan suatu rumpun 

ilmu yang memiliki karakteristik khusus yaitu mempelajari fenomena alam yang 

faktual (factual), baik berupa kenyataan (reality) atau kejadian (events) dan 

hubungan sebab-akibatnya. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) memegang peranan 

yang sangat penting dalam kehidupan manusia sesuai dengan perkembangan 

zaman. Hal ini disebabkan karena kehidupan kita sangat tergantung dari alam dan 

segala jenis gejala yang terjadi di alam. 

Bedasarkan pendapat pada ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa IPA 

sangat penting untuk dipelajari karena menyangkut berbagai hal tentang alam 

semesta dan seisinya. Selain itu, IPA juga merupakan ilmu yang menjadi dasar 
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perkembangan teknologi. Semakin majunya suatu bangsa dapat dilihat dari 

perkembangan teknologinya yang semakin canggih.  

Agar pembelajaran IPA dapat berhasil, diperlukan adanya penerapan model-

model pembelajaran yang inovatif, efektif, dan efisien. Penggunaan model-model 

pembelajaran sangat diperlukan untuk mempermudah proses pembelajaran agar 

mencapai hasil yang optimal. Model pembelajaran merupakan salah satu faktor 

yang penting dan berpengaruh terhadap keberhasilan tercapainya tujuan 

pembelajaran. Dengan menerapkan model pembelajaran, guru akan lebih kreatif 

dan sistematis dalam merancang strategi-strategi yang digunakan untuk 

mengorganisasikan penerimaan pengalaman belajar siswa. Oleh karena itu, guru 

perlu memahami berbagai model pembelajaran yang sesuai untuk diterapkan dan 

dikembangkan dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran yang sesuai 

dengan materi dan karakteristik siswa akan memberikan hasil yang memuaskan 

yaitu berupa hasil belajar yang optimal karena proses pembelajaran berjalan 

efektif dan efisien serta lebih bermakna bagi siswa.  

Pada umumnya, siswa kelas V sekolah dasar berusia 10-11 tahun. 

Berdasarkan teori Piaget (1988) dalam Rifa‟i dan Anni (2012: 34) siswa berusia 

7-11 tahun termasuk dalam tahap operasional kongkret. Pada tahap operasional 

kongkret, siswa berpikir secara operasional dan penalaran logis menggantikan 

penalaran intuitif meski hanya dalam situasi konkret. Kemampuan siswa untuk 

mengklasifikasikan sudah ada tetapi belum bisa memahami problem abstrak. Pada 

tahap operasional kongkret, siswa memiliki karakteristik senang bermain, senang 

bergerak, dan senang merasakan sesuatu secara langsung. Oleh sebab itu, guru 
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perlu menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. 

Model pembelajaran yang mengandung unsur permainan akan lebih melibatkan 

siswa dalam proses pembelajaran sehingga siswa akan mendapatkan kesan yang 

menyenangkan dalam belajar. Selain itu, siswa juga akan termotivasi untuk 

belajar lebih giat.  

Pembelajaran IPA yang berlangsung di SD pada umumnya masih 

menggunakan model konvensional, metode demonstrasi dan eksperimen. Model 

konvensional meliputi ceramah, tanya jawab, dan kerja kelompok sederhana.  

Kerja kelompok sederhana yaitu siswa hanya diberi tugas dengan sedikit 

bimbingan dari guru. Guru belum mengembangkan model pembelajaran yang 

menarik dan bervariasi. Pembelajaran juga masih terpusat pada guru. Guru kurang 

memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan sendiri konsep atau ilmu 

pengetahuan. Permasalahan tersebut terjadi di SD, contohnya SDN Kejambon 01 

dan 08. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas V SD Negeri Kejambon 01 

dan 08, dalam pembelajaran IPA, interaksi antar siswa dalam pembelajaran belum 

terbentuk dengan baik. Sebagian besar siswa cenderung pasif dalam mengikuti 

pembelajaran. Kegiatan bertanya atau menyampaikan pendapat hanya dilakukan 

oleh beberapa siswa. Informasi lain yang diperoleh dalam wawancara tersebut 

yaitu hasil belajar yang diperoleh siswa belum optimal. Terdapat beberapa siswa 

yang masih memperoleh nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). 

Pada saat pembelajaran, masih ada beberapa siswa yang bergurau dan bermain 

sendiri, mengganggu teman lain, serta ada juga siswa yang tidak bisa langsung 
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memahami materi yang disampaikan oleh guru, sehingga guru harus mengulang 

materi. Oleh sebab itu, perlu adanya pengembangan model pembelajaran yang 

efektif, bervariasi, dan lebih terpusat kepada siswa. Sehingga diharapkan hasil 

belajar menjadi optimal dan  memuaskan bagi siswa kelas V SDN Kejambon 01 

dan 08 Kota Tegal.  

Terdapat berbagai macam model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran IPA di sekolah dasar. Salah satunya adalah model pembelajaran 

aktif (Active Learning). Model pembelajaran aktif akan menciptakan 

pembelajaran yang efektif dan lebih bermakna. Hosnan (2014: 208) menyatakan 

bahwa pembelajaran aktif merupakan pembelajaran yang menekankan pada siswa 

agar terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Dalam hal tersebut, berarti 

siswa  dapat mengalami sendiri, berlatih, dan berkegiatan dengan baik sehingga 

mereka akan belajar dan berlatih dengan daya pikir, emosional, dan 

keterampilannya.  

Dalam model pembelajaran active learning, suasana kelas demokratis 

karena guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pemberi arah. 

Sedangkan siswa merupakan objek sekaligus subjek yang saling bekerja sama 

mengisi kegiatan untuk belajar aktif dan kreatif. Hosnan (2014: 2009) 

menjelaskan bahwa active learning merupakan kegiatan belajar dengan 

menggunakan seluruh potensi yang dimiliki siswa secara optimal, dengan tujuan 

agar mereka dapat mencapai hasil belajar yang optimal dan memuaskan sesuai 

dengan karakteristik kepribadian yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Di 

samping itu, pembelajaran aktif (active learning) juga dimaksudkan untuk 
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menjaga perhatian/konsentrasi peserta didik agar tetap tertuju pada proses 

pembelajaran. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Confusius bahwa: (1) Apa 

yang saya dengar, saya lupa (I hear and I forgot); (2) Apa yang saya lihat, saya 

ingat (I see and I remember); dan (3) Apa yang saya kerjakan, saya mengerti (I do 

and I understand). 

Mel Silberman (2001) dalam Hosnan (2014: 212) memodifikasi dan 

memperluas pernyataan Confucius sebagai berikut: 

(1) Apa yang saya dengar, saya lupa; (2) Apa yang saya dengar dan 

lihat, saya ingat sedikit; (3) Apa yang saya dengar, lihat, dan tanyakan 

atau diskusikan dengan beberapa teman lain, saya mulai paham; (4) 

Apa yang saya dengar, lihat, diskusikan dan lakukan, saya 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan; dan (5) Apa yang saya 

ajarkan pada orang lain, saya kuasai.  

Berdasarkan pernyataan tersebut menekankan bahwa pembelajaran aktif itu 

sangat penting agar ilmu yang didapat menjadi lebih bermakna dan tidak sia-sia 

serta dapat bermanfaat dalam kehidupan. Beberapa penelitian menghasilkan suatu 

kesimpulan bahwa model pembelajaran aktif dapat menciptakan hasil 

pembelajaran yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh A.M.S. Hamouda dan F. 

Tarlochan dengan judul “Engaging Engineering Students in Active Learning and  

Critical Thinking through Class Debate”, memperoleh kesimpulan secara 

signifikan bahwa pembelajaran aktif dapat meningkatkan prestasi hasil belajar 

siswa, minat belajar, dan kinerja siswa. Oleh karena itu, pembelajaran aktif  telah  

terbukti efektif diterapkan dalam proses belajar mengajar.  

Penelitian lain juga membuktikan bahwa pembelajaran dengan model active 

learning dapat memberikan keuntungan lebih banyak dalam proses pembelajaran. 

Penelitian tersebut dilakukan oleh Orhan Akınoğlu and Ruhan Özkardeş 
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Tandoğan dengan judul “The Effects of Problem-Based Active Learning in 

Science Education on Students’ Academic Achievement, Attitude and Concept 

Learning”, memperoleh kesimpulan bahwa prestasi belajar siswa menjadi lebih 

meningkat dengan penerapan model pembelajaran active learning pada 

pendidikan sains. Dari kedua hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penerapan pembelajaran aktif dalam proses belajar mengajar lebih efektif dan 

dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap kualitas pembelajaran.  

Dalam model pembelajaran aktif terdapat berbagai macam tipe model 

pembelajaran yang dapat digunakan. Setiap model pembelajaran pasti memiliki 

tingkat efektivitas dan keberhasilan yang berbeda-beda dalam suatu materi 

pembelajaran tertentu. Dalam hal ini, peneliti ingin mengadakan suatu penelitian 

dengan membandingan hasil belajar menggunakan model pembelajaran aktif. 

Model pembelajaran aktif yang akan dibandingkan yaitu model pembelajaran tipe 

True or False (TOF) dan Index Card Match (ICM). Kedua model tersebut cocok 

diterapkan dalam pembelajaran IPA di SD kelas V karena sesuai dengan 

karakteristik siswa SD yang masih senang bermain. Sehingga model tersebut akan 

memberikan kesan bermakna pada siswa dalam belajar. Ketika pembelajaran 

menjadi bermakna, maka ilmu yang didapat siswa akan lebih lama tersimpan 

dalam memori jangka panjang.  

Model pembelajaran  True or False merupakan variasi dari model 

pembelajaran diskusi kelompok. Siberman (2013: 111) menjelaskan bahwa 

aktivitas kerjasama yang dilakukan dalam pelaksanaan model True or False akan 

menstimulasi siswa untuk lebih terlibat secara aktif terhadap pengajaran yang 
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dilakukan. Dalam kegiatan tersebut akan meningkatkan pembentukan tim, 

pertukaran pendapat, dan pembelajaran langsung. Siswa akan terlatih untuk 

bekerja sama, mengemukakan pendapat, dan menghargai pendapat teman lain. 

Beberapa penelitian membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran True or 

False  dapat meningkatkan hasil belajar IPA di sekolah dasar. Salah satunya yaitu 

penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Risa Amalia, dengan judul 

“Penerapan Strategi True or False untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil 

Belajar pada Pembelajaran IPA Siswa Kelas IV SD Muhammadiyah 7 Joyosuran 

Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015”. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan peningkatan motivasi dan hasil belajar pada 

pembelajaran IPA. Sehingga dapat dikatakan bahwa model pembelajaran True or 

False efektif terhadap motivasi dan hasil belajar siswa sekolah dasar pada mata 

pelajaran IPA.  

Model pembelajaran aktif lain yang dapat diterapkan dalam pembelajaran 

IPA SD yaitu model pembelajaran aktif tipe Index Card Match (ICM). Silberman 

(2013: 250) berpendapat model pembelajaran aktif tipe ICM ini merupakan cara 

aktif dan menyenangkan untuk meninjau ulang materi pelajaran. Silberman (2013: 

249) juga berpendapat bahwa salah satu cara yang pasti untuk membuat 

pembelajaran tetap melekat dan tahan lama dalam pikiran siswa adalah dengan 

mngalokasikan waktu untuk meninjau kembali apa yang telah dipelajari. Materi 

yang telah dibahas oleh siswa cenderung lima kali lebih melekat dalam pikiran 

siswa. Beberapa penelitian membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran 

Index Card Match dapat meningkatkan hasil belajar IPA di sekolah dasar. Salah 

satunya yaitu penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Sumartijah, dengan 

judul “Strategi Pembelajaran Index Card Match untuk meningkatkan hasil belajar 
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IPA materi Perubahan Lingkungan pada Siswa Kelas IV MI Ma‟Arif Kenalan 

Borobudur Magelang Tahun Pelajaran 2013/2014”. Hasil dari penelitian tersebut 

yaitu strategi pembelajaran aktif tipe Index Card Match dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA materi perubahan lingkungan pada siswa kelas IV. Oleh karena itu, 

dapat dikatakan bahwa penggunaan model pembelajaran Index Card Match efektif 

terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar mata pelajaran IPA.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran aktif tipe True or False dan Index Card Match  efektif serta dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa sekolah dasar. Akan tetapi, belum diketahui 

model pembelajaran mana yang lebih efektif antara True or False dan Index Card 

Match. Setiap model pembelajaran pasti memiliki tingkat keberhasilan yang 

berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang 

mempengaruhinya. Seperti tingkat kecocokan model terhadap materi tertentu. 

Pada penelitian ini, materi yang akan diterapkan untuk model pembelajaran aktif 

(active learning) tipe True or False dan Index Card Match yaitu materi IPA kelas 

V tentang Struktur Bumi dan Matahari. Setiap model pembelajaran juga memiliki 

kelebihan dan kelemahan masing-masing yang akan mempengaruhi tingkat 

keberhasilan model tersebut terhadap hasil belajar. Atas dasar temuan pada 

penelitian yang relevan dan beberapa perbedaan dari kedua tipe model 

pembelajaran aktif tersebut, penulis terinspirasi untuk membandingkan penerapan 

model pembelajaran aktif tipe True or False dan Index Card Match dalam upaya 

mengoptimalkan pembelajaran guna meningkatkan hasil belajar melalui penelitian 

eksperimen yang berjudul “Studi Komparasi Keefektifan Model Pembelajaran 

True or False dan Index Card Match  terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V 

SD Negeri Kejambon 01 dan 08 Kota Tegal”. 
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1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan pada sub bab 

sebelumnya, dapat diidentifikasi masalah yang terjadi pada pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA). Permasalahan tersebut antara lain: 

1.2.1 Proses dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA materi Struktur 

Bumi dan Matahari belum optimal.  

1.2.2 Proses pembelajaran kurang bermakna bagi siswa, sehingga siswa mudah 

lupa dengan materi yang baru saja didapatkan. 

1.2.3 Guru masih jarang menggunakan dan mengembangkan model-model 

pembelajaran yang inovatif dan bervariatif karena masih minimnya 

penelitian tentang perbandingan model-model pembelajaran. Sehingga 

pengetahuan guru mengenai model-model pembelajaran yang lebih efektif 

terhadap suatu materi masih sedikit.  

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut berkaitan erat dengan model 

pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Penggunaan model pembelajaran 

hendaknya membuat siswa lebih aktif serta mengerti dan memahami materi 

Struktur Bumi dan Matahari pada mata pelajaran IPA. 

 

1.3 Pembatasan Masalah dan Paradigma Penelitian  

Peneliti perlu menentukan pembatasan masalah dan paradigma penelitian 

untuk kefokusan penelitian dan menjelaskan hubungan antarvariabel penelitian. 

Uraiannya yaitu sebagai berikut: 
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1.3.1 Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan yang diteliti tidak meluas dan lebih terarah, maka peneliti 

perlu menentukan pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan 

identifikasi masalah tersebut, peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut: 

(1) Populasi dalam penelitian yaitu siswa kelas V SD Negeri Kejambon 01 dan 

08 serta siswa kelas V SD Negeri Slerok 05 Kota Tegal tahun ajaran 

2015/2016. 

(2) Variabel penelitian mencakup hasil belajar kognitif, afektif dan psikomotor. 

(3) Materi memahami Struktur Bumi dan Matahari. 

1.3.2 Paradigma Penelitian  

Pada penelitian ini, peneliti menentukan tiga variabel yaitu dua variabel 

dependen dan satu independen. Berdasarkan pendapat Sugiyono (2010: 68), 

paradigma penelitian yang diterapkan yakni paradigma ganda dengan dua variabel 

independen. Penelitian ini mempunyai tiga variabel yaitu model pembelajaran 

True or False dan Index Card Match sebagai variabel independen yang 

mempengaruhi hasil belajar IPA sebagai variabel dependen. Hubungan 

antarvariabel tersebut dapat dilihat pada bagan berikut: 

 
Gambar 1.1 Paradigma Penelitian 

Keterangan: 

X1 = Model pembelajaran True or False 

X2 = Model pembelajaran Index Card Match 

Y  = Hasil belajar IPA   (Sugiyono, 2010: 68). 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah 

tersebut, peneliti merumuskan masalah, sebagai berikut: 

1.4.1 Apakah ada perbedaan hasil belajar IPA kelas V antara siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan model True or False dan siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan model konvensional? 

1.4.2 Apakah penerapan model pembelajaran True or False efektif terhadap hasil 

belajar IPA siswa kelas V? 

1.4.3 Apakah ada perbedaan hasil belajar IPA kelas V antara siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan model Index Card Match  dan siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan model konvensional? 

1.4.4 Apakah penerapan model pembelajaran Index Card Match  efektif terhadap 

hasil belajar IPA siswa kelas V? 

1.4.5 Apakah ada perbedaan hasil belajar IPA kelas V antara siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan model True or False dan siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan model Index Card Match  ? 

1.4.6 Apakah penerapan model pembelajaran True or False  lebih efektif dari 

Index Card Match  terhadap hasil  belajar IPA siswa kelas V? 

 

1.5 Tujuan  Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan harapan-harapan yang akan dicapai dalam 

penelitian dan akan menjadi patokan dalam keberhasilannya. Penelitian ini 

mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut: 
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1.5.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

perbedaan penerapan model pembelajaran True or False  dan Index Card Match  

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri Kejambon 01 dan 08 Tegal 

materi Struktur Bumi dan Matahari. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus adalah tujuan yang bersifat khusus atau fokus tujuan yang 

ingin dicapai. Tujuan khusus dilaksanakannya penelitian ini, yaitu:  

(1) Untuk mendeskripsikan apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa 

kelas V SD Negeri Kejambon 01 dan 08 pada materi Struktur Bumi dan 

Matahari, antara siswa yang memperoleh pembelajaran menggunakan 

model True or False dan siswa yang memperoleh pembelajaran 

konvensional. 

(2) Untuk mendeskripsikan apakah penerapan model pembelajaran True or 

False  efektif terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V. 

(3) Untuk mendeskripsikan apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa 

kelas V SD Negeri Kejambon 01 pada materi Struktur Bumi dan Matahari, 

antara siswa yang memperoleh pembelajaran menggunakan model Index 

Card Match dan siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. 

(4) Untuk mendeskripsikan apakah penerapan model pembelajaran Index Card 

Match efektif terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V. 

(5) Untuk mendeskripsikan apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa 

kelas V SD Negeri Kejambon 01 pada materi Struktur Bumi dan Matahari, 

antara siswa yang memperoleh pembelajaran menggunakan model True or 
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False dan siswa yang memperoleh pembelajaran dengan model Index Card 

Match. 

(6) Untuk mendeskripsikan apakah penerapan model pembelajaran True or 

False  lebih efektif dari Index Card Match dalam hasil belajar IPA siswa 

kelas V. 

 

1.6 Manfaat  Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi banyak pihak antara 

lain siswa, guru, sekolah, dan peneliti. Manfaat yang diperoleh dalam penelitian 

ini terdiri dari dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat 

teoritis yaitu manfaat dalam bentuk hasil pemikiran yang berkaitan dengan teori 

yang digunakan, sedangkan manfaat praktis yaitu manfaat dalam bentuk praktik 

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Berikut 

penjelasannya. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis berupa informasi 

tentang penerapan model True or False dan Index Card Match terhadap hasil 

belajar siswa kelas V pada materi Struktur Bumi dan Matahari.  

1.6.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik bagi siswa, guru, 

sekolah maupun peneliti. 

1.6.2.1 Bagi Siswa 

(1) Dapat meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa kelas V materi 

Struktur Bumi dan Matahari melalui model pembelajaran yang efektif.  
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(2) Menumbuhkan motivasi belajar siswa melalui model pembelajaran yang 

inovatif dan menyenangkan.  

(3) Melatih siswa agar dapat bertanggung jawab dalam setiap tugasnya dan 

mengembangkan kemampuan berpikir positif dalam menyampaikan 

pendapat.  

1.6.2.2 Bagi Guru 

(1) Menambah pengetahuan dan pengalaman belajar menggunakan model 

pembelajaran True or False dan Index Card. 

(2) Memotivasi guru menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan 

bervariasi agar pembelajaran berlangsung efektif, menyenangkan, dan 

bermakna.  

(3) Menjadi bahan pertimbangan dalam kelancaran pembelajaran untuk 

penerapan model pembelajaran True or False dan Index Card pada mata 

pelajaran IPA. 

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

(1) Meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di SD. 

(2) Melengkapi hasil-hasil penelitian yang telah ada. 

1.6.2.4 Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan mengenai 

penerapan model pembelajaran True or False dan Index Card Match dalam 

proses pembelajaran. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Kajian Pustaka merupakan bab kedua dalam karya tulis ini. Pada bagian ini 

akan dikemukakan tentang: (1) Landasan Teori; (2) penelitian terdahulu; (3) 

kerangka berpikir; dan (4) hipotesis penelitian. Kajian pustaka menguraikan teori-

teori yang digunakan sebagai landasan dalam melaksanakan penelitian. Penelitian 

terdahulu berisi hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya 

dalam menerapkan model pembelajaran aktif tipe True or False dan  Index Card 

Match. Kerangka berpikir menggambarkan pola hubungan logis antar variabel 

dalam pemecahan masalah yang diteliti. Hipotesis penelitian merupakan dugaan 

sementara tentang hasil pemecahan masalah atas dasar kerangka berpikir. 

Penjelasan selengkapnya sebagai berikut:  

 

2.1 Landasan Teori 

Pada bagian ini berisi mengenai teori-teori dari para ahli yang digunakan 

sebagai landasan dalam melaksanakan penelitian. Teori yang dikaji diperoleh dari 

berbagai sumber berupa buku, artikel, dan jurnal ilmiah. Bagian ini menjelaskan 

teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, yaitu: (1) teori belajar; (2) faktor 

yang mempengaruhi belajar; (3) Teori pembelajaran; (4) hasil belajar; (5) 

karakteristik peserta didik sekolah dasar; (6) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA); (7) 

pembelajaran IPA di SD; (8) Karakteristik materi Struktur Bumi dan Matahari; (9) 

model pembelajaran; (10) model pembelajaran aktif; (11) model pembelajaran 

True or False; (12) model pembelajaran Index Card Match; (13) Persamaan dan
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Perbedaan Model True or False dan Index Card Match. Berikut uraian 

selengkapnya: 

2.1.1 Teori Belajar 

Para ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang pengertian belajar. 

Di antaranya yaitu Woolfolk dan Nicolish (1980) dalam Hosnan (2014: 3) 

menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku dalam diri 

seseorang sebagai hasil dari pengalaman. Di mana belajar itu berusaha 

memperoleh kepandaian atau ilmu, perubahan tingkah laku atau tanggapan yang 

disebabkan oleh pengalaman, serta perubahan tingkah laku yang relatif permanen 

sebagai hasil dari pengalaman. Gagne (1970) dalam Saefuddin dan Berdiarti 

(2014: 8)  mengemukakan bahwa “Learning is change in human disposition or 

capacity, which persists over a period time, and which is not simply ascribable to 

process a growth.” Artinya belajar adalah perubahan yang terjadi dalam 

kemampuan manusia setelah belajar secara terus-menerus, bukan hanya 

disebabkan proses pertumbuhan saja. Selain itu, belajar juga dipengarui oleh 

faktor dari luar diri dan faktor dalam diri dan keduanya saling berinteraksi.  

Selanjutnya, Soejanto dalam Saefuddin dan Berdiarti (2014: 8) menyatakan 

belajar adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang 

dengan menambah pengetahuannya dan mengakibatkan perubahan dalam diri 

seseorang yang menyangkut banyak aspek, baik karena kematangan maupun 

karena latihan. Perubahan tersebut dapat diamati dan berlaku dalam waktu relatif 

lama. Perubahan yang relatif lama tersebut disertai dengan adanya berbagai usaha 

yang telah dilakukan.   
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Howard L. Kingskey dalam Hosnan (2014: 3) berpendapat  bahwa “learning 

is the process by which behavior (in the broader sence) is originated or change 

through practice o training” artinya yaitu belajar adalah proses di mana tingkah 

laku (dalam arti luas) ditimbulkan atau diubah melalui praktik atau latihan. 

Berdasarkan  beberapa pendapat tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan usaha sadar yang dilakukan secara berkelanjutan oleh seseorang untuk 

mencapai taraf hidup yang lebih baik. Usaha yang dilakukan dapat diperoleh dari 

alam, pengalaman, dan interaksi antar manusia.   

2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Belajar  

Belajar pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh perubahan 

tingkah laku tertentu yang berupa pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, 

dan sikap. Syah (2012: 145-56) berpendapat bahwa ada tiga faktor yang dapat 

mempengaruhi siswa dalam belajar, yaitu faktor internal, eksternal dan faktor 

pendekatan belajar. 

Pertama, faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa 

yang dibagi menjadi dua, yaitu aspek fisiologis (keadaan/kondisi jasmani) dan 

aspek psikologis (rohani) siswa. Aspek Fisiologis merupakan kondisi umum 

jasmani dan tonus (tegangan otot) yang menandai tingkat kebugaran organ-organ 

tubuh dan sendi-sendinya, dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa 

dalam mengikuti pelajaran. Contohnya, jika kondisi organ tubuh seseorang sedang 

lemah disertai pusing kepala, maka dapat menurunkan kualitas ranah cipta 

(kognitif) sehingga materi yang dipelajarinyapun kurang berbekas. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa kesehatan seseorang dapat berpengaruh terhadap proses 

belajarnya. 
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Sedangkan, aspek psikologis merupakan faktor-faktor rohaniah siswa yang 

meliputi inteligensi, sikap, bakat, minat, dan motivasi siswa. Inteligensi atau 

tingkat kecerdasan siswa sangat menentukan keberhasilan belajarnya. Semakin 

tinggi kemampuan inteligensi seorang siswa, maka semakin besar peluangnya 

untuk meraih kesuksesan.  

Kemudian, aspek psikologis yang kedua yaitu sikap siswa. Sikap dapat 

mempengaruhi proses belajar seseorang. Contohnya, apabila siswa merespon 

dengan positif terhadap mata pelajaran yang diajarkan oleh guru merupakan 

pertanda yang baik bagi proses belajar siswa. Sebaliknya, apabila siswa merespon 

dengan negatif dan diiringi kebencian kepada guru serta terhadap mata pelajaran 

yang diajarkan maka siswa akan mengalami kesulitan dalam belajarnya.  

Aspek psikologis yang ketiga yaitu bakat siswa. Bakat adalah kemampuan 

potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang 

akan datang. Contoh: seorang siswa yang berbakat dalam bidang elektro misalnya, 

akan jauh lebih mudah menyerap informasi, pengetahuan, dan keterampilan yang 

berhubungan dengan bidang tersebut dibandingkan dengan siswa lainnya. 

Sehubungan dengan hal itu, bakat dapat mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi 

belajar bidang-bidang tertentu. Pada intinya, jika seseorang memiliki bakat 

tertentu dan belajar sesuai dengan bidangnya maka akan mempermudah seseorang 

itu untuk belajar. Sebaliknya, jika seseorang memiliki bakat tertentu tetapi masuk 

ke dalam bidang yang tidak sesuai dengan bakatnya maka orang tersebut akan 

kesulitan untuk belajar.  

Aspek psikologis yang keempat adalah minat siswa. Minat ialah 

kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap 
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sesuatu. Minat dapat mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar siswa dalam 

bidang-bidang tertentu. Misalnya, seorang yang menaruh minat besar terhadap 

mata pelajaran IPA akan memusatkan perhatiannya lebih banyak daripada mata 

pelajaran lain. Kemudian, karena pemusatan perhatian yang lebih terhadap mata 

pelajaran tersebut itulah yang menjadi siswa lebih giat dalam belajar.  

Sedangkan, aspek psikologis yang terakhir yaitu motivasi siswa. Motivasi 

adalah dorongan untuk berbuat sesuatu. Motivasi dapat dibedakan menjadi dua 

macam yaitu: motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah keadaan 

yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang dapat mendorongnya melakukan 

tindakan belajar. Termasuk dalam motivasi intrinsik siswa yakni perasaan 

menyenangi materi dan kebutuhannya terhadap materi tersebut. Adapun motivasi 

ekstrinsik adalah keadaan yang datang dari luar individu siswa yang juga 

mendorongnya untuk melakukan belajar. Pujian, suri tauladan orang tua, guru, 

dan lain sebagainya merupakan contoh konkret motivasi ekstrinsik yang dapat 

mendorong siswa untuk belajar.  

Kedua, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri siswa, 

yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa. Faktor eksternal dapat dibedakan 

menjadi dua macam yaitu faktor lingkungan sosial dan lingkungan non sosial. 

Lingkungan sosial sekolah seperti para guru, staf administrasi, dan teman sekelas 

dapat mempengaruhi semangat belajar siswa. Contohnya, guru menunjukkan 

sikap dan perilaku yang simpatik dan memperlihatkan contoh yang baik 

khususnya dalam hal belajar. Selain itu, guru juga memiliki peranan yang penting 

dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi 

siswa. Oleh karena itu, seorang guru perlu untuk menerapkan berbagai model 
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pembelajaran yang menarik dan melibatkan siswa secara aktif dalam 

pembelajaran agar hasil belajar siswa menjadi optimal. Hal itu, dapat menjadi 

daya dorong yang positif bagi kegiatan belajar siswa.  

Lingkungan masyarakat termasuk faktor eksternal yang mempengaruhi 

belajar. Misalnya ada seorang siswa bertempat tinggal di lingkungan kumuh, 

serba kekurangan, dan banyak anak-anak pengangguran. Kondisi seperti itu, 

sangat mempengaruhi aktivitas belajar siswa untuk semangat belajar rendah sebab 

kondisi tersebut menunjukkan keadaan yang buruk. Lingkungan yang lebih 

banyak mempengaruhi kegiatan belajar ialah keluarga. Hal tersebut dikarenakan 

keluarga adalah lingkungan yang terdekat dengan siswa itu sendiri. Contoh: 

kebiasaan yang diterapkan oleh orang tua dalam mengelola keluarga yang keliru, 

seperti kelalaian orang tua dalam memonitor kegiatan anak dapat menimbulkan 

dampak buruk. Dalam hal ini, bukan saja anak tidak mau belajar melainkan juga 

dapat berperilaku menyimpang.  

Sedangkan, Faktor-faktor yang termasuk lingkungan non sosial yakni 

gedung sekolah dan letaknya, tempat tinggal dan letaknya, alat-alat belajar, 

keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan siswa. Faktor-faktor tersebut 

dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan belajar siswa.  Contoh: rumah yang 

sempit dan berantakan serta perkampungan padat yang tidak memiliki sarana 

umum untuk kegiatan remaja misal lapangan voli, itu jelas akan berpengaruh 

buruk terhadap kegiatan belajar siswa dikarenakan kondisi lingkungan dan 

letaknya yang tidak mendukung. Ketiga, faktor pendekatan belajar merupakan 

jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa 
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untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Faktor pendekatan belajar juga 

berpengaruh terhadap taraf keberhasilan proses belajar. Contoh: seorang siswa 

yang terbiasa mengaplikasikan pendekatan belajar deep (pendekatan belajar yang 

lebih mendalam) misalnya, akan berpeluang untuk meraih prestasi belajar yang 

bermutu daripada siswa yang menggunakan pendekatan belajar surface atau 

reproductive (pendekatan belajar yang dangkal atau biasa saja). 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar 

seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal serta pendekatan belajar. 

Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi hasil belajar setiap individu, 

sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, seperti sekolah, 

orang tua, dan masyarakat agar siswa dapat memiliki motivasi yang tinggi dalam 

belajar sehingga kemampuan dan potensi yang dimilikinya dapat berkembang 

dengan baik dan hasil belajar menjadi lebih optimal.  

2.1.3 Teori Pembelajaran  

Pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan 

maupun teori belajar, di mana asas belajar maupun teori belajar tersebut 

merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan 

proses komunikasi dua arah, pembelajaran dilakukan olah pihak guru sebagai 

pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh siswa sebagai peserta didik (Sagala, 

2013: 61). Corey (1986) dalam Sagala (2013: 61) menyatakan bahwa konsep 

pembelajaran merupakan suatu proses di mana lingkungan seseorang secara 

sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam perubahan tingkah laku 

tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi 
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tertentu. Mengajar menurut William H. Burton adalah suatu upaya pemberian 

stimulus, bimbingan pengarahan, dan dorongan kepada siswa agar terjadi proses 

belajar. 

Dimyati dan Mudjiono (1999) dalam Sagala (2013: 62) mendefinisikan 

“pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru secara terprogram 

dalam desain instruksional, untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang 

menekankan pada penyediaaan sumber belajar.” UUSPN No. 20 tahun 2003 

menyatakan bahwa, 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai 

proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan 

kreativitas berfikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan 

mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan 

penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran.  
 

Sagala (2014: 63) berpendapat bahwa dalam pembelajaran, seorang guru 

harus bisa memahami hakekat materi pelajaran yang akan diajarkannya kepada 

siswa, yang nantinya dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Serta 

memahami berbagai model pembelajaran yang efektif sehingga dapat merangsang 

kemampuan siswa untuk belajar dengan perencaaan pengajaran yang matang. 

Pembelajaran mempunyai dua karakteristik, yaitu: pertama, mental siswa 

dilibatkan secara maksimal dalam proses pembelajaran. Jadi, siswa tidak hanya 

dituntut hanya untuk mendengar dan mencatat, tetapi siswa harus aktif dalam 

proses berpikir. Kedua, pembelajaran membangun suasana dialogis dan proses 

tanya jawab yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan 

berpikir siswa, yang pada akhirnya dapat membantu siswa untuk memperoleh 

pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri.   
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Saefuddin dan Berdiarti (2014: 8) juga menjelaskan bahwa pembelajaran 

dapat dimaknai sebagai proses penambahan pengetahuan dan wawasan melalui 

rangkaian aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan 

mengakibatkan perubahan-perubahan yang sifatnya positif dalam dirinya, dan 

pada tahap akhir akan didapat keterampilan, kecakapan dan pengetahuan baru. 

Winkel dalam Saefuddin dan Berdiarti (2014: 9) berpendapat bahwa pembelajaran 

merupakan seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar 

siswa, dengan memperhitungkan kejadian-kejadian eksternal atau pengaruh dari 

luar seperti lingkungan yang berperan terhadap rangkaian kejadian-kejadian 

internal yang berlangsung di dalam diri siswa.   

Selanjutnya, Hamalik (2010: 57) menyatakan “pembelajaran adalah suatu 

kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan 

pembelajaran.” Manusia yang terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, 

guru, dan tenaga lainnya, misalnya tenaga laboratorium. Material, meliputi buku-

buku, papan tulis, kapur, fotografi, slide dan film, audio, dan video tape. Fasilitas 

dan perlengkapan, terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan audio visual, juga 

komputer. Prosedur, meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, praktik, 

belajar, ujian dan sebagainya. 

Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan suatu proses belajar yang terjadi antara guru dan siswa serta 

lingkungan alam, di mana guru sebagai pihak yang memberikan pembelajaran dan 

siswa sebagai pihak yang menerima pelajaran. Kegiatan dalam pembelajaran 
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harus berjalan secara efektif agar ilmu yang disampaikan kepada siswa dapat 

diterima dengan baik dan bermanfaat dalam kehidupan. Agar proses pembelajaran 

dapat berjalan dengan baik dan berhasil, maka guru dituntut untuk menguasai 

materi pelajaran dan berbagai model-model pembelajaran yang cocok untuk 

menyampaikan materi kepada siswa.  

2.1.4 Hasil Belajar 

Pelaksaaan proses pembelajaran harus bisa diukur untuk mengetahui 

seberapa jauh anak dapat menangkap dan memahami materi yang disampaikan 

serta untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan pembelajaran tersebut. 

Untuk melihat seberapa besar keberhasilan pembelajaran tersebut dapat dilihat 

dari hasil belajar yang dicapai. Hosnan (2014: 4) berpendapat bahwa hasil belajar 

diukur melalui suatu proses yang telah dilakukan, apakah proses tersebut sesuai 

dengan prosedur atau kaidah yang benar. Karena melalui proses yang benar, kelak 

akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ketika kembali ke masyarakat 

sebagai outcome/keluaran. Hasil belajar yang terjadi dalam suatu proses, di mana 

proses tersebut dilalui dengan latihan, pengalaman, penguatan serta memiliki 

tujuan yang terarah tersebut juga dapat berbentuk seperti peubahan tingkah laku. 

Dalam Hosnan (2014: 6), perubahan perilaku yang merupakan hasil belajar, 

menurut Gagne (Makmun, 2003) berbentuk seperti berikut: 

a. Kecakapan intelektual, yaitu keterampilan individu dalam melakukan 

interaksi dengan lingkungannya dengan menggunakan simbol-simbol, 

misalnya: penggunaan simbol-simbol matematika. Termasuk dalam 

keterampilan intelektual adalah kecakapan dalam membedakan 
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(discrimination), memahami konsep konkret, konsep abstrak, aturan dan 

hukum. Keterampilan ini sangat dibutuhkan dalam menghadapi pemecahan 

masalah.  

b. Sikap (attitude), yaitu hasil pembelajaran yang berupa kecakapan individu 

untuk memilih macam tindakan yang akan dilakukakan. Dengan kata lain, 

sikap adalah keadaan dalam diri individu yang akan memberikan 

kecenderungan bertindak dalam menghadapi suatu objek atau peristiwa, di 

dalamnya terdapat unsur pemikiran, perasaan yang menyertai pemikiran dan 

kesiapan untuk bertindak.  

c. Strategi kognitif. Kecakapan individu untuk melakukan pengendalian dan 

pengelolaan keseluruhan aktivitasnya. Dalam konteks proses pembelajaran, 

strategi kognitif, yaitu kemampuan mengendalikan ingatan dan cara-cara 

berpikir agar terjadi aktivitas yang efektif. Kecakapan intelektual 

menitikberatkan pada hasil pembelajaran, sedangkan strategi kognitif lebih 

menekankan pada proses pemikiran. 

d. Kecakapan motorik, yaitu hasil belajar yang berupa kecakapan pergerakan 

yang dikontrol oleh otot dan fisik. 

e. Informasi ferbal, yaitu penguasaan informasi dalam bentuk ferbal, baik secara 

tertulis maupun lisan, misalnya pemberian nama-nama terhadap suatu benda, 

definisi, dan sebagainya.     

Sudjana (2014: 22-23) berpendapat “hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya”. 

Horward Kingsley dalam Sudjana (2014: 22) membagi tiga macam hasil belajar 
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meliputi, (a) keterampilan dan kebiasaan, (b)  pengetahuan dan pengertian, (c) 

sikap dan cita-cita. Sedangkan Gagne membagi lima kategori hasil belajar, yakni: 

(a) informasi verbal, (b) keterampilan intelektual, (c) strategi kognitif, (d) sikap, 

dan (e) keterampilan motoris. Pada sistem pendidikan nasional rumusan tujuan 

pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan istruksional, menggunakan 

klasifikasi hasil belajar dari Benjamin S. Bloom.  

Bloom (1956) dalam Rifa‟i dan Anni (2012: 70-73) membagi hasil belajar 

menjadi tiga ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif 

berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri atas enam aspek, yaitu 

pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi atau penerapan, analisis, sintesis, 

dan evaluasi. Aspek pengetahuan, dan pemahaman disebut kognitif tingkat 

rendah, sedangkan aspek aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi disebut dengan 

kognitif tingkat tinggi. Kemampuan penerapan merupakan kemampuan kognitif 

untuk memahami aturan, hukum, rumus, dan sebagainya, digunakan untuk 

memecahkan masalah. Kemampuan analisis ialah kemampuan memahami sesuatu 

dengan menguraikannya ke dalam unsur-unsur. Kemampuan sintesis yakni 

kemampuan memahami dengan mengorganisasikan bagian-bagian ke dalam 

kesatuan. Kemampuan evaluasi yaitu kemampuan membuat penilaian dan 

mengambil keputusan dari hasil penilaiannya. 

Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yaitu 

aspek penerimaan, jawaban atau reaksi atau partisipasi, penilaian, organisasi, dan 

internalisasi. Penerimaan merupakan kesediaan menerima rangsangan dengan cara 

memberikan perhatian ke rangsangan yang datang. Partisipasi merupakan 
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kesediaan memberikan respon dengan cara berpartisipasi. Penilaian ialah 

kesediaan untuk menentukan pilihan nilai dari rangsangan tersebut. Organisasi 

yakni kesediaan mengorganisasikan nilai-nilai yang dipilih untuk menjadi 

pedoman yang mantap dalam perilaku. Internalisasi nilai yakni menjadikan nilai-

nilai yang diorganisasikan tidak hanya sebagai pedoman perilaku tetapi juga 

menjadi bagian dari pribadi dalam perilaku sehari-hari. 

Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Terdapat enam aspek ranah psikomotoris, yaitu persepsi, 

kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, dan 

kreativitas. Persepsi adalah kemampuan membedakan suatu gejala dengan gejala 

lain. Kesiapan adalah kemampuan menempatkan diri untuk memulai suatu 

gerakan. Gerakan terbimbing adalah kemampuan melakukan gerakan dengan 

meniru yang telah dicontohkan. Gerakan terbiasa adalah kemampuan melakukan 

gerakan tanpa ada contoh gerakan. Gerakan kompleks adalah kemampuan 

melakukan serangkaian gerakan dengan cara, urutan, dan irama yang tepat. 

Kreativitas adalah kemampuan menciptakan gerakan-gerakan baru yang tidak ada 

sebelumnya. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang setelah mengalami 

suatu proses belajar. Kemampuan-kemampuan yang diperoleh siswa meliputi tiga 

kemampuan, yaitu kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam 

penelitian ini, hasil belajar yang ingin dicapai yaitu kemampuan peserta didik 

dalam aspek kognitif berupa pengetahuan yang didukung oleh aspek afektif dan 
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juga psikomotorik berupa sikap dan keterampilan peserta didik. Hasil 

pembelajaran dapat diukur oleh guru menggunakan teknik tes dan non tes untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan dalam proses pembelajaran tersebut. Selain itu, 

juga sebagai langkah untuk melakukan evaluasi perbaikan proses pembelajaran 

agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan optimal.  

2.1.5 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Setiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan 

perkembangan dan kemampuan dalam tingkatan usianya. Berkaitan dengan 

pendidikan anak di sekolah dasar, guru perlu memahami sifat dan karakteristik 

siswa agar mampu mendidik dan mengajar dengan baik dan benar, sehingga 

potensi dan kemampuan siswa dapat berkembang secara optimal.  Piaget (1988) 

dalam Rifa‟i dan Anni (2012: 32-35) mengklasifikasikan tingkat-tingkat 

perkembangan kognitif anak sebagai berikut: 

a) Tahap sensori motor (0-2 tahun) 

Pada tahap ini bayi menyusun pemahaman dunia dengan mengordinasikan 

pengalaman indera (sensori) mereka (seperti melihat dan mendengar) dengan 

gerakan motorik (otot) mereka (menggapai, menyentuh).  Pada awal tahap ini, 

bayi hanya memperlihatkan pola reflektif untuk beradaptasi dengan dunia dan 

menjelang akhir tahap ini, bayi menunjukkan pola sensorimotorik yang lebih 

kompleks. 

Selama dalam tahap ini, pengetahuan bayi tentang dunia adalah terbatas pada 

persepsi yang diperoleh dari penginderaannya dan kegiatan motoriknya. Perilaku 

yang dimiliki masih terbatas pada respon motorik sederhana yang disebabkan oleh 
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rangsangan penginderaan. Anak menggunakan keterampilan dan kemampuannya 

yang dibawa sejak lahir, seperti melihat, menggenggam, dan mendengar untuk 

mempelajari lingkungannya.  

b) Tahap Praoperasional (2–7 tahun) 

Tahap di mana pemikiran lebih bersifat simbolis, egoisentris dan lebih 

bersifat intuitif, sehingga tidak melibatkan pemikiran operasional. Pemikiran pada 

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

simbolis (2–4 tahun), yaitu tahap di mana anak secara mental sudah mampu 

mempresentasikan objek yang tidak nampak dan penggunaan bahasa mulai 

berkembang ditunjukkan dengan sikap bermain, sehingga muncul egoisme dan 

animisme. Sementara, sub-tahap intuitif (4–7 tahun), yaitu tahap di mana anak 

mulai menggunakan penalaran dan ingin tahu jawaban dari semua pertanyaan, 

disebut intuitif karena anak merasa yakin akan pengetahuan dan pemahaman 

mereka, namun tidak menyadari bagaimana mereka bisa mengetahui cara-cara apa 

yang mereka ingin ketahui. Mereka mengetahui, tetapi tanpa menggunakan 

pemikiran rasional. 

c) Tahap Operasional Konkret (7 – 11 tahun) 

Tahap di mana anak mampu mengoperasikan berbagai logika, namun masih 

dalam bentuk benda konkret. Penalaran logika menggantikan penalaran intuitif, 

namun hanya pada situasi konkrit dan kemampuan untuk menggolong-golongkan 

sudah ada namun belum bisa memecahkan masalah abstrak. Sebagai contoh, guru 

menggambar beberapa tongkat dari ukuran yang terpanjang sampai yang 

terpendek. Anak diminta untuk mengurutkan tongkat yang terpendek sampai yang 
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terpanjang. Anak pada tahap ini mampu melakukan, karena anak dalam 

berpikirnya sudah mampu menyusun rangkaian (seriation), yakni operasi konkret 

untuk mengurutkan dimensi kuantitatif, dan pengalihan (transitivity), yakni 

kemampuan untuk mengkombinasikan hubungan-hubungan secara logis guna 

memahami kesimpulan tertentu. Seperti pada contoh tadi, siswa mampu 

memahami perbandingan yang ada antara panjang dan pendek.  

d) Tahap Operasional Formal (11 – 15 tahun)  

Tahap operasional formal merupakan tahap di mana anak sudah mampu 

berpikir abstrak, idealis, dan logis. Dalam tahap ini, mereka seringkali 

menunjukkan keinginan untuk segera mewujudkan cita-citanya. Disamping itu, 

anak sudah mampu menyusun rencana untuk memecahkan masalah dan secara 

sistematis menguji solusinya.   

Berdasarkan teori Piaget tersebut, peserta didik usia sekolah dasar berada 

pada tahap operasional konkret, di mana peserta didik sudah mampu 

mengoperasionalkan berbagai logika, namun masih dalam bentuk benda konkret 

dan belum bisa berpikir secara abstrak. Jadi, dalam penyampaian materi 

pembelajaran guru perlu untuk menghadirkan contoh-contoh konkrit sehingga 

siswa dapat lebih mudah menerima materi yang disampaikan oleh guru. Dengan 

adanya benda-benda konkrit dalam proses pembelajaran, maka akan menghasilkan 

pencapaian hasil belajar siswa yang optimal. 

Selain pemahaman mengenai kemampuan kognitif anak dalam proses 

pembelajaran, diperlukan juga pemahaman mengenai karakteristik siswa usia 

sekolah dasar. Sumantri dan Syaodih (2007: 6.3-4), mengemukakan bahwa ada 

empat karakteristik anak usia SD di antaranya yaitu: 
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1) Senang bermain. Siswa sekolah dasar pada umumnya masih suka bermain. 

Oleh karena itu, guru dituntut untuk mengembangkan model-model 

pembelajaran yang menerapkan permainan, sehingga anak dapat mengikuti 

pembelajaran dengan baik dan menyenangkan. 

2) Senang bergerak. Siswa sekolah dasar berbeda dengan orang dewasa yang 

bisa duduk dan diam mendengarkan ceramah selama berjam-jam. Siswa 

sekolah dasar sangat aktif bergerak dan hanya bisa duduk dengan tenang 

sekitar 30 menit saja. Oleh karena itu, guru harusnya merancang model 

pembelajaran yang dapat menjadikan keaktifan anak menjadi lebih bernilai 

dalam proses pembelajaran.   

3) Senang bekerja dalam kelompok. Guru perlu menerapkan model 

pembelajaran yang lebih menekankan siswa untuk bekerjasama secara 

berkelompok dalam menyelesaikan tugas. Dengan bergaul dalam 

kelompoknya, siswa dapat belajar untuk bersosialisasi, belajar bagaimana 

bekerja dalam kelompok, dan belajar mematuhi aturan-aturan dalam 

kelompok.  

4) Senang Merasakan atau Melakukan Secara Langsung  

Terkait dengan perkembangan kognitif, anak usia sekolah dasar memasuki 

tahap operasi konkret. Pada masa ini, anak belajar untuk membentuk konsep-

konsep tentang angka, fungsi badan, peran, jenis kelamin, moral. 

Pembelajaran di sekolah dasar cepat dipahami anak, apabila anak dilibatkan 

secara langsung dalam pembelajaran. Dengan demikian, guru hndaknya 

merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak terlibat langsung 

dalam proses pembelajaran  
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Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa guru seharusnya 

dapat menerapkan model-model pembelajaran yang mengandung unsur-unsur 

permainan yang dapat melibatkan siswa secara langsung dalam proses 

pembelajaran. Sehingga, pembelajaran berlangsung menyenangkan dan efektif 

serta hasil belajar menjadi optimal. 

2.1.6 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Ilmu pengetahuan alam merupakan terjemahan kata-kata dalam bahasa 

Inggris yaitu natural science, artinya ilmu pengetahuan alam (IPA). Ilmu 

pengetahuan alam atau natural science dapat disebut sebagai ilmu tentang alam, 

yakni ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini 

(Samatowa, 2011: 3). Wisudawati dan Sulistyowati (2014: 22) menjelaskan 

bahwa, “IPA merupakan rumpun ilmu, memiliki karakteristik khusus yang 

mempelajari fenomena alam yang faktual (factual), baik berupa kenyataan 

(reality) atau kejadian (events) dan hubungan sebab akibatnya”. Sukarno (1973) 

dalam Wisudawati dan Sulistyowati (2014: 23) juga menjelaskan bahwa, “IPA 

dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebab dan akibat kejadian-

kejadian yang ada di alam ini”.  

Dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 dijelaskan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Alam merupakan ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang 

terjadi di alam. Pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman 

langsung untuk mengembangkan kompetensi siswa agar menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secara ilmiah. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga 
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IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, 

konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses 

penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik 

untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan 

lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari.  

Wisudawati dan Sulistyowati (2014: 22) berpendapat “terdapat dua hal 

berkaitan yang tidak terpisahkan dengan IPA, yaitu IPA sebagai produk, 

pengetahuan IPA yang berupa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 

metakognitif, dan IPA sebagai proses, yaitu kerja ilmiah”.  

Carin dan Sund (1993) dalam Wisudawati dan Sulistyowati (2014: 24) juga 

mendefinisikan IPA sebagai “pengetahuan yang sistematis dan tersusun secara 

teratur, berlaku umum (universal), dan berupa kumpulan data hasil observasi dan 

eksperimen.” Merujuk pada definisi Carin dan Sund tersebut maka IPA memiliki 

empat unsur utama, yaitu: (a) Sikap: IPA memunculkan rasa ingin tahu tentang 

benda, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat; (b) Proses: 

Proses pemecahan masalah IPA memungkinkan adanya prosedur yang runtut dan 

sistematis melalui metode ilmiah; (c) Produk: IPA menghasilkan produk berupa 

fakta, prinsip, teori, dan hukum; (d) Aplikasi: penerapan metode ilmiah dan 

konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari.  

Tujuan mata pelajaran IPA di SD/MI menurut Permendiknas No. 22 Tahun 

2006 adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) 

Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan 

keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya; (2) Mengembangkan 
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pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; (3) Mengembangkan rasa ingin tahu, 

sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi 

antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat; (4) Mengembangkan 

keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan 

membuat keputusan; (5) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam 

memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam; (6) Meningkatkan 

kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu 

ciptaan Tuhan; (7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan 

IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

Dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tercantum bahwa ruang lingkup 

bahan kajian IPA untuk SD/MI meliputi aspek-aspek berikut: (1) Makhluk hidup 

dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan interaksinya dengan 

lingkungan serta kesehatan; (2) Benda atau materi, sifat-sifat dan kegunaannya 

meliputi: cair, padat, dan gas; (3) Energy dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, 

panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana; (4) Bumi dan alam 

semesta, meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. 

2.1.7 Pembelajaran IPA di SD 

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi mata pelajaran IPA 

di sekolah dasar menyebutkan ruang lingkup bahan kajian IPA untuk sekolah 

dasar meliputi aspek-aspek berikut: (1) Makhluk hidup dan proses kehidupan, 

yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan,  serta 

kesehatan; (2) Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat dan 
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gas; (3) Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, 

cahaya dan pesawat sederhana; (4) Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, 

tata surya, dan benda-benda langit lainnya. 

Pendidikan IPA di sekolah dasar bertujuan agar siswa menguasai 

pengetahuan, fakta, konsep, prinsip, proses penemuan, serta memiliki sikap 

ilmiah, yang akan bermanfaat bagi siswa dalam mempelajari diri dan alam sekitar. 

Samatowa (2011: 2) berpendapat bahwa IPA di SD seharusnya dapat memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk meningkatkan rasa ingin tahu mereka secara 

alamiah. Hal tersebut nantinya akan membantu siswa untuk mengembangkan 

kemampuan bertanya dan mencari jawaban berdasarkan bukti serta 

mengembangkan cara berpikir ilmiah. Merujuk pada pendapat Samatowa tersebut, 

dengan menerapkan model-model pembelajaran khususnya pembelajaran aktif 

(active learning) tipe True or False dan Index Card Match yang dipilih dalam 

penelitian ini, nantinya akan lebih memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

berpartisipasi aktif dalam pelajaran. Sehingga siswa dapat mengembangkan 

kemampuan untuk bertanya, mencari jawaban, menyampaikan pendapat, serta 

mengembangkan cara berpikir ilmiah yang akan bermanfaat bagi siswa dalam 

mempelajari alam sekitar.  

2.1.8 Karakteristik Materi Struktur Bumi dan Matahari 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah materi Struktur Bumi dan 

Matahari. Materi ini terdapat di kelas V; semester II; Standar Kompetensi 7: 

Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan 

sumber daya alam; Kompetensi Dasar 7.3: Mendeskripsikan struktur bumi dan 
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matahari. Materi IPA Struktur Bumi dan Matahari, bersumber dari tiga buku 

pelajaran, yaitu: (1) Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam untuk Kelas Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Rositawaty, dkk  2008: 125-6); (2) IPA Salingtemas 

5 untuk SD/MI Kelas V (Azmiyawati, dkk 2008: 137-141); dan (3) Ilmu 

Pengetahuan Alam untuk SD dan MI Kelas V (Sulistyanto, Heri dan Edi Wiyono 

2008: 152-5). Karakteristik materi pelajaran IPA tentang struktur bumi dan 

matahari sangat luas dan banyak menuntut siswa untuk mencatat, menghafal, dan 

memahami materi. Sehingga, dalam materi tersebut lebih banyak nilai kognitif 

daripada afektif maupun psikomotor.  

Piaget (1988) dalam Rifa‟i dan Anni (2012: 34), usia peserta didik sekolah 

dasar (7-11 tahun) ada pada tahap operasional konkret. Peserta didik usia sekolah 

dasar selalu ingin berbuat sesuatu, mereka ingin terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus mampu merancang pembelajaran yang 

dapat membangkitkan semangat dan antusias siswa untuk belajar, proses 

pembelajaran harus bervariasi, melibatkan siswa secara langsung dalam 

pembelajaran, peninjauan ulang materi, serta yang tidak kalah pentingnya sajian 

harus dibuat dan dikemas semenarik mungkin bagi siswa. Alternatif model 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi Struktur Bumi dan Matahari 

dan sesuai dengan kebutuhan, serta karakteristik peserta didik sekolah dasar yaitu 

model pembelajaran True or False dan Index Card Match. 

Model pembelajaran aktif tipe True or False dan Index Card Match 

merupakan model pembelajaran yang mampu membuat siswa aktif karena siswa 

dilatih untuk berani mengemukakan pendapatnya di depan umum dan belajar 
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menerima pendapat orang lain. Selain itu, model pembelajaran tersebut juga 

mampu menguji pemahaman dan kecepatan berpikir siswa terhadap materi yang 

telah diterimanya. Dengan demikian, siswa dapat belajar dengan suasana yang 

menyenangkan untuk belajar dan mengembangkan materi sesuai dengan 

pengetahuan yang dimiliki, serta siap belajar dalam keadaan apapun. 

2.1.9 Model Pembelajaran 

Ngalimun (2014: 27-28) menyatakan bahwa istilah model pembelajaran 

sering kali dimaknai sama dengan pendekatan pembelajaran. Bahkan suatu model 

pembelajaran diberi nama yang sama dengan nama pendekatan pembelajaran. 

Sebenarnya model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada 

makna pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Model pembelajaran merupakan 

suatu perencanaan yang dapat kita gunakan untuk mendesain pola-pola mengajar 

secara tatap muka di dalam kelas untuk menentukan materi atau perangkat 

pembelajaran yang meliputi buku-buku, media, program media komputer, 

kurikulum, dan lain sebagainya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Joyce 

(1992) “Earch model guides us as we design instruction to helf students achieve 

various objectis.” Artinya, setiap model mengarahkan kita dalam merancang 

pembelajaran untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran.  

Dengan model pembelajaran, guru dapat membantu siswa mendapatkan atau 

memperoleh informasi, ide, keterampilan, cara berpikir, dan menyampaikan ide 

mereka. Model pembelajaran mengacu pada tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai dan pengelolaan kelas. Hal ini sejalan dengan pendapat Arend (1997) 

dalam Ngalimun (2014: 28) “The term teaching model refers to a particular 
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aproach to instruction that includes its goals, sintax, environment, and 

management system.” Artinya, model pembelajaran mengarah pada suatu 

pendekatan pembelajaran tertentu, termasuk tujuannya, langkah-langkahnya, 

lingkungannya, dan sistem pengelolaannya.  

Arend (1997) dalam Ngalimun (2014: 28) memilih istilah model 

pembelajaran didasarkan pada dua alasan penting. Pertama, istilah model 

memiliki makna yang lebih luas daripada pendekatan, strategi, metode, dan 

teknik. Kedua, model dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi yang penting, 

apakah yang dibicarakan tentang mengajar di kelas, atau praktik mengawasi anak-

anak. Atas dasar pendapat di atas, model pembelajaran dapat didefinisikan sebagai 

kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik (teratur) dalam 

pengorganisasian kegiatan (pengalaman) belajar untuk mencapai tujuan belajar 

(kompetensi belajar). Dengan kata lain, model pembelajaran adalah suatu 

rancangan kegiatan belajar agar pelaksaaan kegiatan belajar mengajar dapat 

berjalan dengan baik, menarik, mudah dipahami, dan sesuai dengan urutan yang 

logis. Ngalimun (2014: 29) berpendapat bahwa fungsi model pembelajaran yaitu 

sebagai pedoman perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu, 

pemilihan model pembelajaran sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang 

akan diajarkan kepada siswa, tujuan (kompetensi) yang akan dicapai dalam 

pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan dari masing-masing siswa.  

2.1.10 Pembelajaran Aktif 

Hosnan (2014: 208) menyatakan “Active Learning adalah proses kegiatan 

belajar mengajar yang subjek didiknya terlihat secara intelektual dan emosional 
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sehingga ia betul-betul berperan dan berpartisipasi aktif dalam melakukan 

kegiatan belajar.” Pada Active learning, siswa diharuskan untuk berpartisipasi 

secara aktif dalam proses pembelajaran dengan melibatkan diri dalam beberapa 

jenis kegiatan di mana secara fisik mereka merupakan bagian dari pembelajaran 

tersebut. Secara sederhana, active learning merupakan leaarning by doing. Active 

learning lebih mementingkan proses daripada hasil.  

Active Learning merupakan segala bentuk pembelajaran yang 

memungkinkan siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran, baik 

dalam bentuk interaksi antarsiswa maupun siswa dengan pengajar dalam proses 

pembelajaran. Active learning merupakan suatu pendekatan dalam pengelolaan 

sistem pembelajaran melalui cara-cara belajar yang aktif menuju belajar yang 

mandiri. Kemampuan belajar mandiri ini merupakan tujuan akhir dari 

pembelajaran aktif. Kegiatan pembelajaran harus dirancang dengan baik agar bisa 

bermakna bagi peserta didik. Belajar yang bermakna terjadi bila peserta didik 

mampu memutuskan apa yang akan dipelajari dan bagaimana cara 

mempelajarinya (Yulaelawati, dalam Hosnan 2014: 209). 

Bonwell (1995) dalam Hosnan (2014: 210-211) menyatakan bahwa 

pembelajaran aktif memiliki karakteristik sebagai berikut: (a) Penekanan proses 

pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar, melainkan pada 

pengembangan keterampilan pemikiran analitis dan kritis terhadap topik atau 

permasalahan yang dibahas; (b) Siswa tidak hanya mendengarkan kuliah secara 

pasif, tetapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi kuliah; (c) 

Penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenaan dengan materi 
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kuliah; (d) Siswa lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisis, dan 

melakukan evaluasi; (e) Umpan balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses 

pembelajaran. 

Disamping karakteristik tersebut, Hosnan (2014: 211) berpendapat bahwa 

secara umum suatu proses pembelajaran aktif memungkinkan diperolehnya 

beberapa hal, yaitu: (a) interaksi yang timbul selama proses pembelajaran akan 

menimbulkan positive interdependence di mana konsolidasi pengetahuan yang 

dipelajari hanya dapat diperoleh secara bersama-sama melalui eksplorasi aktif 

dalam belajar. (b) setiap individu harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran 

dan pengajar harus dapat mendapatkan penilaian untuk setiap siswa sehingga 

terdapat individual accountability. (c) proses pembelajaran aktif ini agar dapat 

berjalan dengan efektif diperlukan tingkat kerja sama yang tinggi sehingga akan 

memupuk social skills. Dengan begitu, siswa akan lebih mudah untuk menguasai 

materi pelajaran dan kualitas pembelajaran pun akan semakin meningkat.  

Dalam Hosnan (2014: 211) terdapat beberapa penelitian yang  membuktikan 

bahwa konsentrasi siswa berkurang bersamaan dengan berlalunya waktu. 

Penelitian Pollio (1984) menunjukkan bahwa siswa dalam ruang kelas hanya 

memperhatikan pelajaran sekitar 40% dari waktu pembelajaran yang tersedia. 

Selanjutnya, penelitian Mc Keachie (1986) menyebutkan bahwa dalam sepuluh 

menit pertama, perhatian siswa dapat mencapai 70%, kemudian berkurang sampai 

20% pada waktu 20 menit terakhir. Hal tersebut sering terjadi dalam proses 

pembelajaran di sekolah dan menyebabkan kegagalan dalam proses mencapai 

tujuan pembelajaran. Kegagalan tersebut terjadi karena siswa tidak terlibat secara 
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aktif dalam proses pembeajaran atau dengan kata lain siswa sering menggunakan 

indera pendengaran dibandingkan visual sehingga apa yang dipelajari di kelas 

menjadi tidak bermakna dan cenderung mudah dilupakan oleh siswa.  

Dengan demikian, penerapan model-model pembelajaran aktif  dalam 

proses pembelajaran akan menambah konsentrasi siswa untuk menerima materi 

sehingga pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan tujuan dari pembelajaran 

pun dapat tercapai. Selain itu, dengan menggunakan cara-cara pembelajaran aktif 

akan menghilangkan kebosanan sehingga akan timbul minat belajar yang besar 

pada diri siswa. Selanjutnya, Hosnan (2014: 216-7) menyebutkan keuntungan dan 

kelemahan dari pembelajaran aktif.  

Keuntungan dari pembelajaran aktif antara lain: (a) Peserta didik lebih 

termotivasi; (b) Mempunyai lingkungan yang aman; (c) Partisipasi oleh seluruh 

kelompok belajar; (d) Setiap orang bertanggung jawab dalam kegiatan belajarnya 

sendiri; (e) Kegiatan bersifat fleksibel dan ada relevansinya; (f) Reseptif 

meningkat; (g) Pendapat induksi distimulasi; (h) Partisipan mengungkapkan 

proses berpikir mereka; (i) Memberi keempatan untuk memperbaiki kesalahan; (j) 

Memberi kesempatan untuk mengambil resiko. Sedangkan kelemahan dari 

pembelajaran aktif, yaitu: (a) Keterbatasan waktu; (b) Kemungkinan 

bertambahnya waktu untuk persiapan; (c) Ukuran kelas besar; (d) Keterbatasan 

materi, peralatan, dan sumber daya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan model-model pembelajaran aktif memiliki lebih 

banyak keuntungan daripada kelemahannya. Dengan cara mengoptimalkan 

keuntungan yang diperoleh dan meminimalisir kelemahan yang ada, maka 
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pembelajaran aktif sangat penting untuk diterapkan dalam proses pembelajaran 

agar kualitas pembelajaran dapat meningkat dan tujuan pembelajaran dapat 

tercapai.    

2.1.11 Model Pembelajaran True or False 

Model pembelajaran True or False ini merupakan salah satu tipe model 

pembelajaran aktif dengan menggunakan kartu-kartu yang berisi pernyataan benar 

atau salah yang nantinya diberikan kepada masing-masing siswa agar mereka 

menjawabnya. Dalam pelaksaaan model pembelajaran True or False ini, aktivitas 

kerjasama akan segera menstimulasi keterlibatan siswa terhadap pembelajaran 

yang diberikan. Silberman (2013: 111) berpendapat bahwa penggunaan model 

pembelajaran True or False dapat meningkatkan pembentukan tim, pertukaran 

pendapat, dan pembelajaran langsung.  

Hosnan (2014: 225) berpendapat bahwa model pembelajaran aktif tipe True 

or False merupakan aktivitas kolaboratif yang dapat mengajak siswa untuk 

terlibat secara langsung dengan materi pembelajaran. Hal tersebut dapat 

menumbuhkan kerja sama tim, saling bertukar pendapat, berbagi pengetahuan, 

dan belajar secara langsung. Pada pelaksanaan model pembelajaran tersebut, 

siswa diharuskan menyampaikan pendapatnya tentang benar atau salahkah 

pernyataan yang mereka peroleh, yang sebelumnya sudah didiskusikan dalam 

kelompoknya. Siswa akan lebih aktif karena mereka akan bertukar pikiran dengan 

anggota kelompoknya demi keberhasilan kelompok dalam menjawab pertanyaan 

yang diberikan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui kelebihan dan 

kelemahan dari model pembelajaran aktif tipe True or False.  



47 
 

 
 

Kelebihan dari model pembelajaran True or False antara lain: (1) Semua 

siswa dapat terlibat secara aktif dalam pembelajaran; (2) Melatih siswa untuk 

berani mengemukakan pendapatnya; (3) Melatih siswa untuk dapat menghargai 

pendapat orang lain; (4) Dapat dilakukan untuk semua jenjang pendidikan. 

Sedangkan kelemahan dari model pembelajaran True or False tersebut, antara 

lain: (1) Memerlukan waktu yang lama untuk menghabiskan seluruh pernyataan; 

(2) Sulit membuat daftar pernyataan yang bersifat aktual dan factual; (3) Jika 

siswa sulit menjawab pernyataan yang didapat, kelas menjadi gaduh; (4) 

Diperlukan waktu yang cukup lama untuk dapat mengkondisikan siswa supaya 

tertib dalam pelaksanaan model tersebut.  

Prosedur  pelaksanaan pembelajaran aktif tipe True or False dalam 

Silberman (2013: 111) adalah sebagai berikut: 

a) Susunlah sebuah daftar pernyataan yang terkait dengan materi pelajaran 

Anda, yang setengahnya benar dan setengahnya salah. Sebagai contoh, 

pernyataan “Mariyuana bisa menimbulkan kecanduan” adalah benar, dan 

pernyataan, “Alkohol merupakan obat perangsang” adalah salah. Tulis tiap 

pernyataan pada kartu indeks yang terpisah. Pastikan jumlah kartunya sesuai 

dengan jumlah siswa yang hadir. (jika siswa yang hadir jumlahnya ganjil, 

pilihlah satu kartu untuk Anda sendiri). 

b) Bagikan satu kartu utuk satu siswa. Katakan kepada siswa bahwa misi mereka 

adalah menentukan kartu mana yang benar (berisi pernyataan benar) dan 

mana yang salah. Jelaskan bahwa mereka bebas memilih cara apapun yang 

mereka inginkan dlam menyelesaikan tugas ini.  



48 
 

 
 

c) Bila siswa sudah selesai, perintahkan agar setiap kartu dibaca dan mintakan 

pendapat siswa tentang benar atau salahkah  pernyataan tersebut. Beri 

kesempatan munculnya pendapat minoritas.  

d) Berikan umpan balik tentang masing-masing kartu, dan catat cara-cara siswa 

dalam bekerja sama menyelesaikan tugas ini. 

e) Tunjukkan  bahwa  dalam  pelajaran  ini  diperlukan  keterampilan  tim  yang 

positif  karena  hal  ini  menunjukkan  kegiatan  belajar  yang  sifatnya  aktif.  

2.1.12 Model Pembelajaran Index Card Match 

Model pembelajaran Index Card Match merupakan salah satu model 

pembelajaran yang ada pada pembelajaran aktif (active learning). Pembelajaran 

dikatakan aktif apabila terlihat keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran aktif mengharuskan siswa untuk melakukan kegiatan belajar 

bermakna dan berpikir tentang apa yang mereka lakukan.  Hosnan (2014: 225) 

berpendapat bahwa, “model pembelajaran Index Card Match merupakan model 

pembelajaran yang cukup menyenangkan yang digunakan untuk mengulang 

materi yang telah diberikan sebelumnya.”  

Seperti yang dikemukakan oleh Hosnan, Silberman (2013: 250) juga 

menyatakan bahwa model pembelajaran aktif tipe Index Card Match merupakan 

cara aktif dan menyenangkan untuk meninjau ulang materi pelajaran. Cara ini 

memungkinkan siswa untuk berpasangan dan memberi pertanyaan kuis kepada 

siswa lain. Jadi, salah satu cara pasti agar pembelajaran tetap melekat dalam 

pikiran siswa yaitu dengan cara meninjau kembali apa yang telah dipelajari. 

Materi yang telah ditinjau ulang oleh siswa dapat disimpan lima kali lebih kuat 
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daripada materi yang tidak ditinjau ulang. Hal ini karena peninjauan ulang 

memudahkan siswa untuk mempertimbangkan informasi dan menemukan cara-

cara untuk menyimpannya dalam otak.  

Suprijono (2011: 120) menjelaskan bahwa Index Card Match (mencari 

pasangan kartu) adalah suatu strategi yang cukup menyenangkan untuk 

mengulangi materi pelajaran yang sudah diberikan dan memantapkan 

pengetahuan siswa terhadap materi yang dipelajari. Berdasarkan beberapa definisi 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Index Card Match adalah 

model pembelajaran yang aktif dan menyenangkan untuk meninjau ulang materi 

pelajaran melalui permainan mencari pasangan kartu. 

Penjelasan mengenai aturan permainan perlu diberikan kepada siswa agar 

model pembelajaran ini menjadi lebih efektif. Model pembelajaran aktif tipe Index 

Card Match dapat melatih pola pikir siswa karena dengan model ini siswa dilatih  

kecepatan berpikirnya untuk mempelajari suatu konsep atau topik melalui 

pencarian kartu jawaban atau kartu soal, setiap siswa pasti mendapat pasangan 

kartu yang cocok lalu mendiskusikan hasil pencarian pasangan kartu yang sudah 

dicocokkan oleh siswa bersama pasangannya.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui model pembelajaran 

Index Card Match ini, siswa akan lebih  antusias dalam belajar serta lebih cermat 

dan mudah untuk memahami dan mengingat suatu materi pelajaran. Suasana 

dalam kelas akan menjadi lebih hidup, menyenangkan, dan tidak monoton. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui kelebihan dan kekurangan model 

pembelajaran aktif tipe Index Card Match. 
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Kelebihan dari model pembelajaran tersebut antara lain: (1) Menumbuhkan 

kegembiraan dalam kegiatan belajar mengajar; (2) Materi pelajaran yang 

disampaikan lebih menarik perhatian siswa; (3) Mampu menciptakan suasana 

belajar yang aktif dan menyenangkan; (4) Mampu meningkatkan hasil belajar 

siswa mencapai taraf ketuntasan belajar; (5) Penilaian dilakukan bersama 

pengamat dan pemain. Sedangkan kelemahannya yaitu: (1) Membutuhkan waktu 

yang lama bagi siswa untuk menyelesaikan tugas; (2) Suasana kelas akan menjadi 

gaduh sehingga dapat mengganggu kelas lain; (3) Membutuhkan waktu yang 

cukup lama untuk membuat persiapan; (4) Guru harus memiliki jiwa demokratis 

dan keterampilan yang memadai dalam hal pengelolaan kelas; (5) Menuntut sifat 

tertentu dari siswa atau kecenderungan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan 

masalah. 

Prosedur pelaksanaan model pembelajaran aktif tipe Index Card Match 

dalam Silberman (2013: 250) yaitu sebagai berikut: 

1. Pada kartu indeks yang terpisah, tulislah pertanyaan tentang apapaun yang 

diajarkan di kelas. Buatlah kartu pertanyaan dengan jumlah yang sama 

dengan setengah jumlah siswa.  

2. Pada kartu yang terpisah, tulislah jawaban atas masing-masing pertanyaan itu. 

3. Campurkan dua kumpulan kartu itu dan kocoklah beberapa kali agar benar-

benar tercampur aduk. 

4. Berikan satu kartu untuk satu siswa. Jelaskan bahwa ini merupakan latihan 

pencocokan. Sebagian siswa mendapatkan pertanyaan tinjauan dan sebagian 

mendapatkan kartu jawabannya. 
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5. Perintahkan siswa untuk mencari kartu pasangan mereka. Bila sudah 

terbentuk pasangan, perintahkan siswa yang berpasangan itu untuk mencari 

tempat duduk bersama. (Katakan pada mereka untuk tidak mengungkapkan 

kepada pasangan ang lain apa yang ada di kartu mereka). 

6. Bila semua pasangan yang cocok telah duduk bersama, perintahkan tiap 

pasangan memberikan kuis kepada siswa lain dengan membacakan keras-

keras pertanyaan mereka dan menantang siswa lain memberikan jawabannya.  

2.1.13 Persamaan dan Perbedaan Model True or False dan Index Card Match  

Model pembelajaran True or False merupakan salah satu tipe model 

pembelajaran active learning. Silberman (2013: 99) menyatakan bahwa model 

pembelajaran true or false termasuk dalam kategori strategi pelibatan belajar 

langsung. Teknis pelaksanaannya yaitu disediakan dua kategori kartu yang berisi 

pernyataan-pernyataan yang bernilai benar dan salah. Kemudian, setiap siswa 

diberi satu kartu dan harus mengidentifikasi apakah pernyataan yang didapat 

tersebut benar atau salah. 

Model pembelajaran Index Card Match juga merupakan salah satu tipe model 

pembelajaran active learning. Dalam Silberman (2013: 249),  model pembelajaran 

index card match  termasuk dalam kategori strategi peninjauan kembali. Teknis 

pelaksanaannya yaitu disediakan dua kategori kartu indeks yang berupa 

pertanyaan dan setengahnya lagi berupa jawaban. Kemudian, siswa harus mencari 

kartu pasangan mereka sehingga kartu pertanyaan dan jawaban dapat sesuai. 

Kedua model tersebut merupakan tipe dari pembelajaran. Model pembelajaran 

True or False dan Index Card Match memiliki kesamaan yang menekankan 



52 
 

 
 

adanya kerjasama antar siswa dalam menyelesaikan permasalahan dan 

penggunaan indeks kartu dalam pembelajaran. 

Model pembelajaran True or False dan Index Card Match juga cocok 

diterapkan pada siswa dari berbagai jenjang dan dalam berbagai mata pelajaran, 

termasuk IPA. Terdapat banyak penelitian telah membuktikan bahwa model 

pembelajaran True or False dan Index Card Match efektif baik terhadap aktivitas, 

minat, maupun hasil belajar IPA siswa. Akan tetapi belum diketahui model 

pembelajaran manakah yang lebih efektif diantara keduanya. Hal tersebut 

dikarenakan model pembelajaran True or False dan Index Card Match juga 

memiliki perbedaan. 

Perbedaan utama dari model pembelajaran True or False dan Index Card 

Match yaitu pada proses pelaksanaannya. Model pembelajaran True or False 

merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran aktif dengan strategi pelibatan 

belajar langsung. Strategi tersebut dirancang untuk mengenalkan siswa terhadap 

mata pelajaran guna membangun minat, menimbulkan rasa ingin tahu, dan 

merangsang mereka untuk berpikir (Silberman, 2013: 99). Sehingga dalam 

pelaksanaannya, siswa didorong supaya bisa lebih aktif dalam mengikuti pelajaran 

dan mampu melaksanakan tugas serta berani mengemukakan pendapatnya.  

Dalam pelaksanaannya, guru menyiapkan dua kategori kartu yang berisi 

pernyataan sebagian bernilai benar dan sebagian lagi bernilai salah. Masing-

masing siswa mendapatkan satu kartu dari guru. Kemudian setiap siswa memiliki 

tugas untuk mengidentifikasi apakah pernyataan dalam kartu tersebut bernilai 

benar atau salah disertai dengan alasannya  
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Adapun model pembelajaran Index Card Match merupakan salah satu tipe 

dari model pembelajaran aktif dengan strategi peninjauan kembali. Strategi 

tersebut bertujuan untuk membuat pembelajaran supaya tetap melekat dalam 

pikiran siswa sehingga ilmu yang dperoleh siswa dapat tersimpan lebih lama 

dalam memori jangka panjang. Cara yang digunakan yaitu dengan meninjau 

kembali apa yang telah dipelajari oleh siswa selama pembelajaaran sehingga 

siswa dituntut untuk memikirkan kembali apa yang sudah dipelajari sebelumnya. 

Dalam pelaksanaannya diskusi dilakukan setelah siswa memegang kartu 

pertanyaan dan kartu jawaban untuk mencocokkan indeks kartu tersebut. 

 

2.2 Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan  

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa 

penerapan model pembelajaran True or False dan Index Card Match efektif 

tehadap hasil belajar siswa. Hasil penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut: 

(1) Penelitian oleh Haryadi, dkk tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Penerapan 

Model Pembelajaran Active Learning Tipe Dynamic True or False terhadap 

Hasil Belajar Siswa Kelas X dalam Mata Pelajaran Menerapkan Dasar-Dasar 

Elektronika Program Keahlian Teknik Audio Video di SMKN 1 Bukittinggi”. 

Hasil penelitian tersebut menginformasikan bahwa model pembelajaran 

Active Learning tipe Dynamic True or False, mempengaruhi peningkatan 

nilai siswa dengan peningkatan hasil belajar 30.85% daripada metode 

pembelajaran langsung.  
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(2) Penelitian oleh Zurriati tahun 2014 dengan judul “Penerapan Model 

Pembelajaran Aktif Tipe True or False untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Geografi Siswa Kelas XI SMA Negeri 4 Banda Aceh”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran True or 

False diperoleh hasil antara lain, persentase ketuntasan secara individual 

meningkat dari 24 siswa menjadi 28 siswa yang tuntas belajar, persentase 

ketuntasan klasikal pun meningkat dari 60% menjadi 88%; keterampilan guru 

dalam mengelola pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

True or False meningkat dari perolehan skor rata-rata 2,72 dengan katagori 

baik menjadi 3,05 dengan katagori baik; dan respon siswa terhadap model 

pembelajaran True or False dapat dikatakan baik sebab 96,7 persen dari 30 

siswa berpendapat bahwa dengan belajar melalui pembelajaran aktif tipe True 

or False dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi yang telah 

dipelajari.  

(3) Penelitian oleh Aturrohmah tahun 2013 dengan judul “Peningkatan Minat 

Belajar IPA melalui Strategi True or False pada Siswa Kelas V SD Negeri 1 

Menduran Kec. Brati Kab. Grobogan Tahun 2012/2013”. Hasil penelitian 

tersebut yaitu minat belajar dan hasil belajar siswa dalam belajar IPA 

menggunakan True or False mengalami peningkatan.  

(4) Penelitian oleh Wibowo tahun 2011 dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar 

IPA pada Materi Struktur Organ Tubuh Manusia dan Fungsinya melalui 

Penerapan Metode Role Playing dan True or False pada Siswa Kelas IV di 

SD N II Boto Jatiroto Wonogiri”. Hasil penelitian tersebut yaitu nilai rata-rata  

kognitif siswa pada siklus I sebesar 54,78 meningkat pada siklus II menjadi 
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78,78 dan meningkat lagi pada siklus III menjadi 94,60; sedangkan nilai rata-

rata afektif pada siklus I sebesar 11,08 (termasuk kategori cukup berminat), 

pada siklus II sebesar 14,13 (termasuk kategori cukup berminat), dan pada 

siklus III meningkat  menjadi 16 (termasuk kategori berminat). Sehingga 

pembelajaran  dengan penerapan metode pembelajaran  Role Playing dan  

True or False dapat  meningkatkan hasil belajar  IPA pada kelas  IV SD N II 

Boto, Jatiroto, Wonogiri  tahun ajaran 2011/2012. 

(5) Penelitian oleh Prawira, dkk tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Penerapan 

Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Index Card Match terhadap Hasil Belajar 

IPS Siswa SD”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan hasil belajar IPS antara siswa yang belajar melalui strategi 

pembelajaran aktif tipe Index Card Match dengan siswa yang belajar melalui 

pembelajaran konvensional. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa strategi pembelajaran aktif tipe Index Card Match 

berpengaruh terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V Gugus III Mengwi, 

Bandung Tahun Pelajaran 2013/2014. 

(6) Penelitian oleh Saputra tahun 2013 dengan judul “Penerapan Strategi Index 

Card Match untuk Meningkatkan Minat Belajar Mata Pelajaran IPA pada 

Siswa Kelas V SD Negeri Talang I Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten 

Tahun Pelajaran 2012/2013”. Dari hadil penelitian tersebut diperoleh 

kesimpulan bahwa penerapan strategi pembelajarn Index Card Match dapat 

meningkatkan minat belajar mata pelajaran IPA pada siswa kelas V SD 

Negeri Talang I Bayat. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan indikator-

indikator minat belajar IPA yaitu: (1) Perhatian siswa tertuju pada proses 
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pembelajaran meningkat dari 46,67% menjadi 86,67%,(2) Kemauan siswa 

untuk mengemukakan pendapat meningkat dari 30% menjadi83,33%, (3) 

Kemauan siswa untuk bertanya meningkat dari 50% menjadi 83,33%,(4) 

Kemauan siswa menyimpulkan hasil dari pembelajaran meningkat dari 

26,67% menjadi 76,67%. 

(7) Penelitian oleh Sari tahun 2012 dengan judul “Efektivitas Penggunaan 

Metode Index Card Match (ICM) dalam Pembelajaran IPA Siswa Kelas V 

SD Negeri 02 Kemloko Kecamatan Godong Kabupaten Grobokan Semester 

II Tahun Pelajaran 2011/2012”. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh 

kesimpulan bahwa ada perbedaan efektivitas pembelajaran yang signifikan 

antara penggunaan Index Card Match dengan penggunaan metode 

pembelajaran konvensional pada mata pelajan IPA siswa kelas V Sekolah 

Dasar.  

(8) Penelitian yang dilakukan oleh Yulianti, dkk pada tahun 2014 dengan judul 

“Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Index Card Match (ICM) 

terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Struktur dan Fungsi Jaringan 

Tumbuhan Kelas XI IPA SMA Negeri 14 Palembang”. Dari hasil penelitian 

tersebut diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa pada kelas percobaan tes 

awal sebesar 50,76 dan untuk tes akhirnya 81,46. Hasil belajar menunjukan 

adanya peningkatan hasil belajar. Hasil uji-t menunjukkan bahwa penerapan 

strategi pembelajaran aktif tipe Index Card Match berpengaruh signifikan 

terhadap hasil belajar siswa kelas XI IPA 3 SMA Negeri 14 Palembang. 

Selain itu, aktivitas siswa pada kelas XI IPA 3 selama penerapan 

pembelajaran aktif tipe Index Card Macth yaitu dalam kategori tinggi. 
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Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran aktif tipe True or False dan Index Card Match dapat meningkatkan 

hasil belajar IPA maupun mata pelajaran lain. Selain itu, penerapan model 

pembelajaran True or False dan Index Card Match juga dapat menumbuhkan 

motivasi dan minat belajar siswa. Akan tetapi belum diketahui model 

pembelajaran aktif tipe mana yang lebih baik dan lebih efektif diantara model 

pembelajaran aktif tipe True or False dan Index Card Match dalam pembelajaran 

IPA di kelas V SD. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini 

merupakan penelitian baru yang membandingkan penerapan model pembelajaran 

aktif tipe True or False dan Index Card Match terhadap hasil belajar siswa kelas 

V sekolah dasar pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Hasil belajar 

dalam penelitian ini mencakup tiga ranah hasil belajar yaitu ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Adapun materi pembelajaran IPA dalam penelitian yaitu 

mengenai Struktur Bumi dan Matahari. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Pada hakikatnya, proses pembelajaran merupakan interaksi antara guru dan  

siswa serta lingkungannya. Guru hendaknya mampu menciptakan proses 

pembelajaran yang efektif dan menyenangkan serta dapat memberikan makna 

pada siswa. Sehingga ilmu yang didapat siswa dapat diterima dengan baik dan 

tersimpan dalam memori jangka panjang. Agar pembelajaran menjadi bermakna, 

maka siswa harus terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Salah satu 

caranya yaitu dengan menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif, 
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interaktif, menyenangkan, serta dapat memberikan ruang yang cukup untuk 

perkembangan fisik, psikologis, dan potensinya.  

Model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran diantaranya 

yaitu model-model pembelajaran aktif. Model pembelajaran aktif memiliki 

berbagai macam tipe diantaranya adalah model pembelajaran True or False dan 

Index Card Match. Kedua model tersebut cocok diterapkan dalam pembelajaran 

IPA di SD kelas V karena sesuai dengan karakteristik siswa SD yang masih 

senang bermain. Sehingga model tersebut akan memberikan kesan bermakna pada 

siswa dalam belajar. Ketika pembelajaran menjadi bermakna, maka ilmu yang 

didapat siswa akan menjadi lebih lama tersimpan dalam memori jangka panjang. 

Akan tetapi, setiap model pembelajaran pasti memiliki tingkat keberhasilan yang 

berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang 

mempengaruhinya. Seperti tingkat kecocokan model terhadap materi tertentu. 

Setiap model pembelajaran juga memiliki kelebihan dan kelemahan masing-

masing yang akan mempengaruhi tingkat keberhasilan model tersebut terhadap 

hasil belajar. Atas dasar temuan pada penelitian terdahulu dan beberapa perbedaan 

dari kedua tipe model pembelajaran aktif tersebut, penulis membandingkan 

penerapan model pembelajaran True or False dan Index Card Match terhadap 

hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri Kejambon 01 dan 08 Tegal.  

Dari pemikiran tersebut, maka diharapkan setelah diadakan penelitian 

perbandingan antara kedua model pembelajaran aktif tersebut dapat diketahui 

perbandingan hasil belajar kognitif siswa yang dicapai dalam mata pelajaran IPA 

kelas V SD.  Kerangka berpikir dapat disajikan dalam bagan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 

 

2.4 Hipotesis Penelitian  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2013: 99). 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, dapat dirumuskan hipotesis hipotesis 

penelitian, yaitu sebagai berikut: 

Siswa 

Kelas Eksperimen 2

Pretest Pretest Pretest

Model True or False

Posttest Posttest

Model KonvensionalModel Index Card Match 

1) Apakah terdapat hasil belajar dari ketiga model 

pembelajaran. 

2) Model pembelajaran mana yang paling efektif terhadap 

hasil belajar. 

Dibandingkan 

Posttest

Kelas Eksperimen 1 Kelas Kontrol
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a. Ho1: tidak ada perbedaan hasil belajar IPA kelas V antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model True or False dan siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model konvensional 

Ho : μ1 = μ2 

Ha1: ada perbedaan hasil belajar IPA kelas V antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model True or False dan siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model konvensional 

Ha : μ1 ≠ μ2 

b. Ho2: penerapan model pembelajaran True or False tidak efektif terhadap hasil 

belajar IPA siswa kelas V 

Ho : μ1 ≤ μ2 

Ha2: penerapan model pembelajaran True or False efektif terhadap hasil 

belajar IPA siswa kelas V 

Ha : μ1 > μ2 

c. Ho3: tidak ada perbedaan hasil belajar IPA kelas V antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model Index Card Match ICM dan siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan model konvensional 

Ho : μ1 = μ2 

Ha3: ada perbedaan hasil belajar IPA kelas V antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model Index Card Match dan siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model konvensional 

Ha : μ1 ≠ μ2 

d. Ho4: penerapan model pembelajaran Index Card Match tidak efektif terhadap 

hasil belajar IPA siswa kelas V 

Ho : μ1 ≤ μ2 
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Ha4: penerapan model pembelajaran Index Card Match efektif terhadap hasil 

belajar IPA siswa kelas V 

Ha : μ1 > μ2 

e. Ho5: tidak ada perbedaan hasil belajar IPA kelas V antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model True or False dan siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model Index Card Match  

Ho : μ1 = μ2 

Ha5: ada perbedaan hasil belajar IPA kelas V antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model True or False dan siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model Index Card Match 

Ha : μ1 ≠ μ2 

f. Ho6: penerapan model pembelajaran True or False tidak lebih efektif dari 

Index Card Match terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V 

Ho : μ1 ≤ μ2 

Ha6: penerapan model pembelajaran True or False lebih efektif dari Index 

Card Match terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V 

Ha : μ1 > μ2
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Bagian ini membahas tentang: desain penelitian, waktu dan tempat, variabel 

penelitian, populasi dan sampel, data penelitian, teknik pengumpulan data, 

instrumen penelitian, teknik analisis data, pedoman penelitian, sistematika skripsi, 

serta jadwal penelitian. Uraian selengkapnya yaitu sebagai berikut: 

 

3.1   Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen jenis komparasi. Sudjud 

(1978) dalam Arikunto (2014: 310) menjelaskan bahwa “Penelitian komparasi 

akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang 

benda-benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik 

terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja.” Tujuan 

dari penelitian komparasi ini yaitu untuk mencari perbedaan  hasil belajar siswa 

antara kelas yang diberi perlakuan berupa model pembelajaran True or False (X1) 

dan kelas yang diberi perlakuan berupa model pembelajaran Index Card Match 

(X2), serta kelas kontrol yang diberi perlakuan berupa model pembelajaran 

konvensional.  

Desain penelitian yang digunakan adalah quasi experimental. Pemilihan 

desain ini, karena peneliti tidak mampu mengontrol secara ketat masuknya 

pengaruh variabel-variabel luar. Desain penelitian ini terdapat dua bentuk, salah 
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satunya yaitu bentuk nonequivalent control group design yang dipilih sebagai 

desain dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2013: 118), nonequivalent control  

group design hampir sama dengan pretest-posttest control group design pada true 

experimental design, hanya saja pada desain ini kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol tidak dipilih secara acak. Dalam Arifin (2012: 65),  gambaran 

dari nonequivalent control group design dengan dua kelas eksperimen yaitu 

sebagai berikut:   

 

 

 

  Gambar 3.1 Nonequivalent Control Group Design 

Keterangan: 

R1 : kelas eksperimen 1 

R2 : kelas eksperimen 2 

R3 : kelas kontrol 

O1 : keadaan awal kelas eksperimen 1 

O2 : hasil penilaian setelah adanya perlakuan X1 

O3 : keadaan awal kelas eksperimen 2 

O4 : hasil penilaian setelah adanya perlakuan X2 

O5 : keadaan awal kelas kontrol 

O6 : hasil penilaian kelas kontrol tanpa perlakuan khusus 

X1 : model pembelajaran True or False  

X2 : model pembelajaran Index Card Match 

R1      O1             X1              O2 

R2      O3            X2              O4 

R3      O5                              O6 
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Sebelum penelitian dilakukan, kelas eksperimen 1, kelas ekperimen 2, dan 

kelas kontrol mendapat perlakuan yang sama pada pelaksanaan tes awal. Tes awal 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran tipe 

True or False dan Index Card Match. Pembelajaran di kelas eksperimen 1 

menggunakan model pembeljaran tipe True or False, kelas eksperimen 2 

menggunakan model pembelekajaran tipe Index Card Match,  dan di kelas kontrol 

menggunakan model pembelajaran konvensional. Tes akhir dilaksanakan pada 

saat akhir penelitian untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar antara 

kelas yang mendapat perlakuan dan tidak. 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dimulai bulan Januari hingga Mei 2016. Tempat 

yang dipilih untuk dilaksanakan penelitian yaitu SD Negeri Kejambon 01 dan 08 

Kota Tegal. Sekolah yang menjadi kelas eksperimen 1 yaitu kelas V SD Negeri 

Kejambon 01, sedangkan sekolah yang dipilih sebagai kelas eksperimen 2 yaitu 

kelas V SD Negeri Kejambon 08, dan sekolah yang dipilih sebagai kelas kontrol 

yaitu SD Negeri Slerok 05 Kota Tegal. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Sugiyono (2013: 64) mendefinisikan bahwa, “variabel penelitian adalah 

suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya.” Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan yaitu dua 

variabel independen dan satu dependen. 
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3.3.1 Variabel Independen 

Variabel independen sering disebut sebagai variabel bebas. Sugiyono (2010: 

61) mendefinisikan bahwa, “variabel bebas adalah merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat).” Variabel independen dalam penelitian ini yaitu model 

pembelajaran aktif tipe True or False dan Index Card Match. 

3.3.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen disebut juga variabel terikat. Sugiyono (2010: 61) 

mendefinisikan bahwa, “variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.” Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel dependen yaitu hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 

Kejambon 01 dan 08 mata pelajaran IPA materi Struktur Bumi dan Matahari. 

Selanjutnya, variabel hasil belajar siswa dalam penelitian yaitu hasil belajar yang 

meliputi hasil belajar kognitif, afektif dan psikomotor. Kognitif yang diukur 

menggunakan instrumen berupa tes obyektif. Tes berfungsi untuk mengukur 

tingkat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Tes tersebut mencakup 

ranah pengetahuan (C1), pemahaman (C2), dan pengaplikasian (C3). Sedangkan 

afektif diukur menggunakan angket dan psikomotor diukur menggunakan rubrik 

penilaian. 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan variabel yang diamati 

dalam penelitian guna menciptakan persamaan persepsi antara peneliti dan 

pembaca. Variabel tersebut terdiri dari variabel model pembelajaran True or False 
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dan Index Card Match, serta hasil belajar siswa. Uraian selengkapnya yaitu 

sebagai berikut: 

3.4.1 Variabel model pembelajaran True or False  

Model pembelajaran aktif (active learning) tipe True or False dalam 

penelitian ini diterapkan dalam pembelajaran IPA materi Struktur Bumi dan 

Matahari di kelas V SD Negeri Kejambon 01 dengan menekankan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran. Indikator model pembelajaran True or False yaitu sebagai 

berikut:  

1) Pengkondisian kelas untuk bermain pernyataan benar atau salah. 

2) Penjelasan aturan main dalam True or False. 

3) Pembagian kartu pernyataan benar atau salah. 

4) Masing-masing siswa menentukan terlebih dahulu benar atau salah kartu 

pernyataan yang mereka dapat. 

5) Siswa membaca kartu pernyataan yang didapat dan meminta pendapat 

siswa lain dalam kelompoknya.  

6) Setiap kelompok maju ke depan kelas, kemudian siswa yang mendapatkan 

kartu pernyataan benar berada di sebelah kanan, sedangkan siswa yang 

mendapat kartu pernyataan salah berada di sebelah kiri. Setiap siswa 

menyampaikan alasannya mengapa pernyataan tersebut dikatakan benar 

atau salah. 

7) Memberikan umpan balik tentang masing-masing kartu yang diperoleh 

siswa. 
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3.4.2 Variabel Model Pembelajaran Index Card Match 

Model pembelajaran Index Card Match  dalam penelitian ini diterapkan 

dalam pembelajaran IPA materi Struktur Bumi dan Matahari di kelas V SD 

Negeri Kejambon 08. Indikator model pembelajaran Index Card Match yaitu:  

1) Menjelaskan aturan main dalam Index Card Match. 

2) Mencampurkan dua kumpulan kartu indeks pertanyaan dan jawaban. 

3) Satu siswa mendapat satu kartu indeks.  

4) Perintahkan siswa untuk mencari kartu pasangan mereka.  

5) Bila sudah terbentuk pasangan, siswa yang berpasangan itu mencari 

tempat duduk bersama. Siswa tidak boleh mengungkapkan kepada 

pasangan ang lain apa yang ada di kartu mereka. 

6) Setiap pasangan maju ke depan kelas, siswa yang memperoleh kartu soal 

akan membacakan soal yang didapat, kemudian dijawab oleh 

pasangannya yang memegang kartu jawaban.  

7) Setiap pasangan memberikan kuis kepada siswa yang lain. 

3.4.3 Variabel Hasil Belajar Siswa 

Variabel hasil belajar siswa dalam penelitian yaitu hasil belajar kognitif, 

afektif dan psikomotor. Hasil belajar kognitif diukur menggunakan instrumen 

berupa tes obyektif. Tes berfungsi untuk mengukur tingkat pemahaman siswa 

terhadap materi pembelajaran. Tes tersebut mencakup ranah pengetahuan (C1), 

pemahaman (C2), dan pengaplikasian (C3). Sedangkan hasil belajar afektif diukur 

menggunakan angket penilaian sikap bentuk skala likert. Selanjutnya, untuk 

penilaian hasil belajar psikomotor diukur menggunakan rubrik penilaian.  
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3.5 Populasi dan Sampel 

Pada  subbab  ini, akan  dibahas mengenai  populasi dan  sampel. Sugiyono  

(2013, 119) menyebutkan bahwa, “populasi adalah wilayah generalisasi yang 

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

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” 

Sementara itu, Arikunto (2014: 173) menyebutkan bahwa, “populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian.” Selanjutnya, Darmawan (2013: 137) berpendapat 

bahwa populasi adalah sumber data dalam penelitian tertentu yang memiliki 

jumlah banyak dan luas.  

Sugiyono (2013: 120) menyatakan bahwa, “sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Arikunto (2014: 

174) juga berpendapat bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti. Jadi, sampel terdiri atas subjek penelitan (responden) yang menjadi 

sumber data yang terpilih dari hasil pekerjaan teknik penyampelan (Darmawan, 

2013: 138). Uraian selengkapnya yaitu sebagai berikut: 

3.5.1 Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu populasi terbatas, 

karena jumlah data yang diteliti telah diketahui jumlahnya secara pasti. Populasi 

dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V SD Negeri Kejambon 01 dan 08  serta 

siswa kelas V SD Negeri Slerok 05 Kota Tegal tahun ajaran 2015/2016. Jumlah 

seluruh populasi sebanyak 99 siswa yang terdiri dari 33 siswa kelas V SD Negeri 

Kejambon 01, 30 siswa kelas V SD Negeri Kejambon 08, dan 36 siswa kelas V 

SD Negeri Slerok 05. Penentuan populasi dalam penelitian ini didasarkan pada 
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beberapa faktor yaitu kemampuan akademik siswa yang relatif sama dilihat dari 

kesamaan rata-rata nilai pretest yang diuji menggunakan SPSS 16 dengan 

signifikansi 0,928 (> 0,05) dan Fhitung lebih kecil dari Ftabel (0,075 < 3,091) yang 

artinya tidak ada perbedaan nilai pretest dari ketiga kelas, keadaan lingkungan 

sosial, kualifikasi guru kelas yakni berpendidikan terakhir S1 dengan status 

kepegawaian PNS, akreditasi kedua SD sama yaitu A, dan menerapkan KTSP 

2006 dalam pembelajaran.  

3.5.2 Sampel 

Sampel yang diambil dari suatu populasi harus betul-betul representatif, 

karena hasil penelitian akan digeneralisasikan pada populasi tersebut. Agar 

sampel yang diambil dapat representatif perlu memberlakukan teknik 

pengambilan sampel. 

3.5.3 Teknik Sampling  

Sugiyono (2013: 118) menyatakan bahwa, “teknik sampling adalah teknik 

yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam suatu populasi.” Riduwan 

(2010: 57) juga berpendapat bahwa teknik pengambilan sampel atau teknik 

sampling adalah suatu cara mengambil sampel yang representatif dari populasi. 

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik sampling jenuh 

yakni teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel. Teknik sampling tersebut dilakukan atas dasar anggota populasi yang 

relatif kecil, kurang dari 100. Thoifah (2015: 15-6) menyatakan jika jumlah 

populasi penelitian kurang dari 100, sebaiknya seluruh anggota populasi dijadikan 

sebagai sampel. Teknik sampling jenuh juga dapat menghasilkan generalisasi 

dengan tingkat kesalahan relatif kecil. Dalam penelitian ini, peneliti memilih kelas 
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V SD Negeri Kejambon 01 sebagai kelompok eksperimen I, kelas V SD Negeri 

Kejambon 08 sebagai kelompok eksperimen II, dan kelas V SD Slerok 05 sebagai 

kelompok kontrol. 

3.6 Data Penelitian 

3.6.1 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitan ini, yaitu siswa kelas V  SD Negeri Kejambon 

01 dan 08 serta siswa kelas V SD Negeri Slerok 05 yang akan diambil nilai tes 

awal dan tes akhir. 

3.6.2 Data Dokumen 

a. Daftar nama siswa kelas V SD Negeri Kejambon 01, siswa kelas V SD 

Negeri Kejambon 08, dan siswa kelas V SD Slerok 05. 

b. Daftar nilai siswa kelas V SD Negeri Kejambon 01, siswa kelas V SD 

Negeri Kejambon 08, dan siswa kelas V SD Negeri Slerok 05. 

c. Jadwal pelajaran siswa kelas V SD Negeri Kejambon 01, siswa kelas V 

SD Negeri Kejambon 08, dan siswa kelas V SD Negeri Slerok 05. 

d. Hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Kejambon 01, siswa kelas V SD 

Negeri Kejambon 08, dan siswa kelas V SD Negeri Slerok 05. 

e. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

f. Silabus 

g. Program semester 

3.6.3 Jenis Data 

Penelitian akan dilaksanakan menggunakan metode penelitian kuantitatif 

dengan pendekatan penelitian eksperimen. Data kuantitatif yang dikumpulkan 
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dalam penelitian eksperimen, yaitu nilai tes awal dan  akhir pada siswa kelas V 

SD Negeri Kejambon 01, siswa kelas V SD Negeri Kejambon 08, dan siswa kelas 

V SD Negeri Slerok 05. 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

teknik dokumentasi, observasi, tes, dan wawancara. Uraiannya yaitu sebagai 

berikut: 

3.7.1 Dokumentasi  

Sugiyono (2011: 326) menyatakan bahwa dokumentasi merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang. Riduwan (2013: 105) menyebutkan 

bahwa dokumen ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

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

kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data penelitian yang relevan. 

Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini, yaitu untuk memperoleh dokumen 

yang diperlukan seperti silabus, promes, data siswa, dan data nilai ujian akhir 

semester ganjil siswa kelas V SD Negeri Kejambon 01 dan 08  tahun ajaran 

2015/2016. Selain itu, peneliti juga menggunakan foto dan video yang diambil 

ketika pembelajaran berlangsung. Hal ini bertujuan untuk mendukung kredibilitas 

hasil penelitian. 

3.7.2 Observasi 

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian 

untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan 2013: 104). Hadi 
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(1986) dalam Sugiyono (2010: 203) mengemukakan bahwa observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 

psikologis. Dua di antara proses yang terpenting yaitu proses ingatan dan 

pengamatan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dapat digunakan 

apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala 

alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dilakukan 

saat proses pembelajaran berlangsung.  Dalam menggunakan metode observasi, 

cara yang paling efektif yaitu melengkapinya dengan format atau blangko 

pengamatan sebagai instrumen (Arikunto, 2014: 272). Format yang disusun berisi 

item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. 

Dalam penelitian ini metode observasi digunakan untuk mengamati pelaksanaan 

model pembelajaran True or False  dan Index Card Match dalam pembelajaran 

IPA. Observasi pelaksanaan model pembelajaran True or False  dan Index Card 

Match dilakukan oleh guru kelas eksperimen pada saat pembelajaran berlangsung. 

Selain itu, peneliti juga menggunakan kamera untuk membantu pengambilan foto 

dan video selama proses pembelajaran sebagai bukti pelaksanaan penelitian dan 

juga untuk mengamati kejadian yang kompleks dan terjadi serentak.   

3.7.3 Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 2014: 193). Purwanto 

(2014: 63) berpendapat bahwa, “tes merpakan instrumen alat ukur untuk 

pengumpulan data di mana dalam memberikan respons atas pertanyaan dalam 
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instrumen, peserta didorong menunjukkan penampilan maksimalnya.” 

Selanjutnya, Margono (2007: 170) juga mendefinisikan bahwa, “tes ialah 

seperangkat rangsangan (stimuli) yang diberikan kedapa seseorang dengan 

maksud untuk mendapat jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi penetapan skor 

angka. Tes dalam dunia pendidikan pada umumnya berfungsi untuk mengukur 

hasil belajar siswa. Dalam penelitian ini, tes tersebut berfungsi untuk mengukur 

hasil belajar siswa di setiap kelas  pada materi Struktur Bumi dan Matahari  

setelah diberi perlakuan. Tes tersebut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai 

berikut: (1) Prosedur tes: tes awal dan tes akhir; (2) Jenis tes: tertulis; (3) Bentuk 

tes: pilihan ganda dan lembar observasi; serta (4) Alat tes: soal-soal, angket dan 

rubrik. 

Bentuk tes yang digunakan dalam penelitian yaitu berupa pilihan ganda yang 

terdiri dari 20 butir soal. Soal tersebut terdiri atas empat alternatif jawaban yang 

masing-masing mendapat poin 1 jika jawaban benar dan poin 0 jika jawaban 

salah, sehingga bobot maksimal yang didapat yaitu 20 jika semua jawaban benar.  

3.7.4 Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya (Riduwan, 2013: 102). Sugiyono 

(2010: 194) menyatakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila  peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila  peneliti ingin  

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan 
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tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak 

terstuktur. Darmawan (2014: 163) menyatakan bahwa  wawancara tidak 

terstruktur  merupakan wawancara yang bebas di mana pewawancara tidak 

menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah dipersiapkan 

sebelumnya, melainkan langsung mengajukan pertanyaan secara lisan kepada 

responden kemudian mencatat jawabannya secara langsung.  Jadi, wawancara 

yang dilakukakan hanya berupa garis besar dari permasalahan yang ingin diteliti.  

Dalam hal ini, peneliti sudah melakukan wawancara dengan guru kelas V SD 

Negeri Kejambon 01 dan 08 Tegal pada tanggal 18 Desember 2015 untuk 

mendapatkan informasi awal yang meliputi karakteristik siswa, kemampuan siswa 

secara umum, model pembelajaran sering dilaksanakan dan informasi lain yang 

diperlukan dalam penelitian. Selain itu, peneliti akan melakukan wawancara 

tambahan terhadap guru kelas untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul 

selama proses penelitian.  

3.7.5 Angket  

Sugiyono (2010: 199) menjelaskan bahwa “kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data di mana partisipan/responden mengisi pertanyaan atau 

pernyataan yang diberikan oleh peneliti kemudian setelah diisi dengan lengkap 

dikembalikan lagi kepada peneliti.” Riduwan (2015: 71-2) menyatakan, angket 

terdiri dari angket terbuka dan tertutup. Angket terbuka adalah angket yang 

disajikan dalam bentuk sederhana, sehingga respoden dapat memberikan isian 

sesuai dengan kehendak dan keadaannya. Sementara itu, angket tertutup adalah 

angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden disuruh 

untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan 



75 
 

 

memberi tanda silang atau ceklis. Pada penelitian ini, angket yang digunakan 

yaitu angket tertutup berupa skala sikap bentuk skala likert yang telah 

dimodifikasi dengan responden peserta didik. 

3.8 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian menjelaskan mengenai semua alat pengambilan data 

yg digunakan, proses pengumpulan data dan teknik penentuan kualitas instrumen 

(Riduwan, 2013: 71).  Selanjutnya, Sugiyono (2013: 148) menyatakan bahwa, 

“instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati.” Fenomena yang dimaksud yaitu variabel penelitian. 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian 

ini berupa instrumen non tes dan instrumen tes. Penjelasannya sebagai berikut: 

3.8.1 Instrumen Non Tes 

Instrumen non tes ini berupa instrumen observasi variabel model 

pembelajaran True or False dan Index Card Match. Pengamatan pelaksanaan 

model dilakukan guna mengukur variabel pembelajaran aktif tipe True or False 

dan Index Card Match. Pengamatan pelaksanaan model dilakukan terhadap guru 

dan siswa. Pengamatan pelaksanaan model dilakukan saat pembelajaran 

berlangsung dan dilakukan oleh guru masing-masing kelas. Pengamatan 

dilakukan berdasarkan kisi-kisi lembar pengamatan. Berikut penjelasannya: 

3.8.1.1 Lembar Observasi Pelaksanaan Model untuk Guru 

Lembar observasi berisi pernyataan yang memuat indikator terlaksananya 

model pembelajaran. Indikator pelaksanaan model pembelajaran True or False 

yaitu: (1) guru mengkondisikan kelas untuk melaksanakan model pembelajaran 
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True or False, (2) guru membentuk siswa menjadi delapan kelompok, (3) guru 

menjelaskan aturan main dalam True or False,  (4) guru membagikan kartu 

pernyataan kepada masing-masing siswa, (5) guru mengawasi dan membimbing 

jalannya permainan, (6) Guru menyuruh setiap kelompok maju menyampikan 

hasil diskusi dari kartu pernyataan yang didapat anggota kelompoknya , (7) guru 

memberikan umpan balik pada masing-masing kartu pernyataan. 

Indikator pelaksanaan model pembelajaran Index Card Match yaitu: (1) 

guru menjelaskan aturan main dalam Index Card Match, (2) guru mempersiapkan 

kartu dan membagikannya kepada masing-masing siswa, (3) guru mengawasi dan 

membimbing jalannya Index Card Match, (4) guru menunjuk siswa untuk maju ke 

depan kelas bersama pasangannya, (5) guru memeriksa hasil penjodohan, (6) guru 

memberikan tanggapan atas hasil penjodohan setiap pasangan, dan (7) guru 

memberikan penguatan kepada siswa. Pengukuran pengamatan model dilakukan 

menggunakan skala Likert. 

Riduwan (2013: 86) menyatakan bahwa skala Likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau gejala sosial. Pengisian 

lembar pengamatan yaitu dengan memberi tanda cek (√). Dengan skala Likert, 

maka variabel yang akan diukur oleh peneliti akan dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Kemudian, indikator variabel tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan. 

Pengisian lembar pengamatan yaitu dengan memberi tanda cek (√). Cara 

menghitung persentase pelaksanaan model pembelajaran berdasarkan lembar 

pengamatan untuk setiap pertemuan yaitu: 
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Persentase = 
          

             
 x 100%  

Dengan kriteria sebagai berikut: 

1. 0% - 24,99% : rendah 

2. 25% - 49,99% : sedang 

3. 50% - 74,99% : tinggi 

4. 75% - 100% : sangat tinggi 

(Yonny dkk, 2010: 175-6) 

3.8.1.2 Lembar Observasi Pelaksanaan Model untuk Siswa 

Lembar observasi berisi pernyataan yang memuat indikator terlaksananya 

model pembelajaran. Indikator pelaksanaan model pembelajaran True or False 

yaitu: (1) pengkondisian kelas untuk melakukan True or False, (2) pembagian 

kelas menjadi delapan kelompok diskusi, (3) siswa memperhatikan aturan main 

dalam True or False, (4) siswa memahami kartu pernyataan yang didapat, (5) 

siswa berdiskusi untuk mengidentifikasi pernyataan mana yang benar dan mana 

yang salah, (6) siswa menyampaikan hasil dskusi di depan kelas, dan (7) siswa 

menanggapi hasil diskusi kelompok lain. Indikator pelaksanaan model 

pembelajaran Index Card Match yaitu: (1) pengkondisian kelas untuk melakukan 

Index Card Match, (2) siswa memperhatikan aturan main dalam Index Card 

Match,  (3) siswa memahami topik yang tertulis di dalam kartu, (4) siswa mencari 

pertanyaan atau jawaban yang sesuai, (5) Siswa menyampaikan hasil diskusi di 

depan kelas bersama pasangannya, (6) siswa menanggapi hasil diskusi kelompok 

lain, dan (7) Siswa memperhatikan umpan balik yang diberikan guru. Pengukuran 

pengamatan model dilakukan menggunakan cara yang sama dengan pengukuran 
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pengamatan model bagi guru, yaitu menggunakan skala Likert. Pengisian lembar 

pengamatan dilakukan dengan memberi tanda cek (√). 

3.8.1.3 Angket  

Angket yang digunakan dalam penelitian ini, berupa angket penilaian sikap 

bentuk skala likert yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada ranah 

afektif. Menurut Riduwan (2015: 87), “skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau 

gejala sosial”. Skala likert yang digunakan dalam penelitian ini sudah 

dimodifikasi menjadi 4 alternatif pilihan jawaban, yaitu Sangat Setuju (SS), 

Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Modifikasi 

dilakukan atas pertimbangan, bahwa ketika peserta didik bingung untuk 

menentukan pilihan jawaban, peserta didik lebih cenderung memilih pilihan yang 

letaknya di tengah, sehingga memungkinkan ketidakvalidan jawaban peserta 

didik. Untuk menghindari hal tersebut dilakukan modifikasi pada skala likert. 

Angket dibuat dengan 5 indikator soal yang diparalelkan ke dalam bentuk 

pernyataan positif dan negatif, sehingga pernyataan berjumlah 10. Untuk angket, 

hanya dilakukan pengujian validitas logis yang dilakukan oleh dua penilai ahli. 

Penilai ahli pertama dari dosen yaitu Drs. Daroni, M.Pd. sebagai dosen 

pembimbing. Sedangkan untuk penilai ahli kedua yaitu guru kelas V Sekolah 

Dasar Negeri Kejambon 01 Kota Tegal. 

3.8.1.4 Rubrik  

Selain aspek afektif, peneliti juga melakukan penilaian pada aspek 

psikomotor dengan menggunakan rubrik penilaian. Dalam penelitian ini, peneliti 
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melakukan penilaian pada aspek psikomotor melalui kegiatan menggambar 

lapisan-lapisan bumi dan matahari sesuai dengan urutannya. 

3.8.2 Instrumen Tes 

Instrumen penelitian tes berfungsi untuk memperoleh data variable hasil 

belajar siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol pada kondisi sebelum 

pembelajaran (pretest) dan sesudah pembelajaran (posttest). Tes berupa soal 

berbentuk pilihan ganda sebanyak 20 butir soal dengan empat alternatif jawaban 

yang mencakup ranah C1, C2 dan C3. Bentuk soal pilihan ganda dipilih karena 

karena keunggulannya yang dapat dinilai dengan mudah, cepat, dan objektif serta 

dapat mencakup ruang lingkup materi yang luas. Pembuatan soal-soal pilihan 

ganda didasarkan pada kompetensi dasar yang dijabarkan menjadi indikator soal 

dalam bentuk kisi-kisi soal. Indikator soal yang dibuat disesuaikan dengan silabus 

utuh dan silabus pembelajaran IPA kelas V materi Struktur Bumi dan Matahari. 

Instrumen yang baik adalah instrumen yang mampu mengukur apa yang 

diinginkan dan dapat dipercaya. Oleh sebab itu, sebelum instrumen tersebut 

digunakan untuk mengukur hasil belajar, perlu adanya uji coba instrumen (try-

out) di luar sampel. Uji coba instrumen dilaksanakan di kelas VI SD Negeri 

Tunon 02 Kota Tegal dengan jumlah responden 43 siswa. Uji coba instrumen 

terdiri dari 40 butir soal pilihan ganda. Uji coba instrumen berguna untuk 

mengetahui validitas, reliabilitas, taraf kesukaran dan daya beda soal. Uraian 

selengkapnya sebagai berikut: 

3.8.2.1 Pengujian Validitas  

Purwanto (2013: 114) menyatakan bahwa, “validitas berhubungan dengan 

kemampuan untuk mengukur secara tepat sesuatu yang akan diukur.” Arikunto 
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(2013: 211) menyatakan bahwa validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen 

dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat mengukur data dari variabel yang 

diteliti secara tepat. Data yang valid adalah data yang sama antara data yang 

dilaporkan dengan data yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Pengujian 

validitas sebuah tes dapat dilakukan dengan cara uji pemikiran dan pengalaman. 

Uji pemikiran digunakan untuk menguji validitas logis, sedangkan uji pengalaman 

digunakan untuk menguji validitas empiris. Uraian selengkapnya mengenai 

validitas logis dan empiris yaitu sebagai berikut: 

3.8.2.1.1 Validitas Logis 

Arikunto (2012: 80) menjelaskan bahwa validitas logis untuk sebuah 

instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi 

persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Arikunto (2014: 212) menyatakan 

bahwa validitas logis merupakan validitas yang diperoleh dengan suatu usaha 

hati-hati melalui cara-cara yang benar sehingga menurut logika akan dicapai suatu 

validitas yang dikehendaki. Pengujian validitas logis dilakukan dengan cara 

menilai kesesuaian butir-butir soal dengan kriteria kisi-kisi soal yang telah dibuat 

berdasarkan silabus. Pengujian validitas logis dalam penelitian ini dilakukan oleh 

dua penilai ahli. Penilai pertama yaitu Drs. Daroni, M. Pd. Sebagai dosen 

pembimbing dan penilai kedua yaitu Heni Darwanto, S.Pd. sebagai guru kelas V 

SD Negeri Kejambon 01) dengan menggunakan lembar penilaian validitas logis. 

Validitas logis terdiri dari dua macam, salah satunya yaitu validitas isi. 

Arikunto (2012: 81) menyatakan bahawa validitas isi merujuk pada suatu kondisi 
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sebuah instrumen yang disusun berdasarkan materi pelajaran yang dievaluasi. 

Oleh karena itu, penilaian ini dilakukan dengan menggunakan lembar telaah 

validitas isi. 

3.8.2.1.2 Validitas Empiris 

Arikunto (2012: 81) mengatakan bahwa “sebuah instrumen dapat dikatakan 

memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman”. Jadi, validitas 

empiris tidak dapat diperoleh hanya dengan menyusun instrumen seperti halnya 

validitas logis. Untuk mengetahui validitas empiris, penulis melakukan uji coba 

instrumen (try-out) kepada responden yang bukan responden sesungguhnya, yaitu 

siswa kelas VI SD Negeri Tunon 02 Kota Tegal. Dengan alasan kelas tersebut 

sudah pernah mendapatkan materi yang sama sebelumnya.  

Langkah berikutnya, penulis mengumpulkan data hasil uji coba dan 

menganalisis guna mengetahui validitas item soal menggunakan cronbach's alpha 

pada program SPSS versi 16. Untuk menghitung validitas dalam SPSS 16 

menggunakan menu analyze – scale – reliability analysis. Pada tabel Item-Total 

Statistics kolom Corrected Item-Total Correlation akan diketahui validitas soal 

tersebut. Ketentuan pengambilan keputusan dengan menggunakan batasan rtabel 

dengan signifikansi 0,05 dan uji dua sisi. Jika nilai korelasi lebih dari batasan 

yang ditentukan (rhitung ≥ rtabel) maka instrumen dinyatakan valid. Jika nilai korelasi 

kurang dari batasan yang ditentukan (rhitung < rtabel) maka instrumen dinyatakan tidak 

valid (Priyatno, 2010: 20). Uji terhadap instrumen tes soal evaluasi menggunakan 

program SPSS versi 16 diperoleh item yang valid sebanyak 25 butir soal yaitu 

soal nomor 1, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 
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35, 36, 37, 38, dan 40. Rekapitulasi data validitas instrumen soal evaluasi dapat 

dilihat pada lampiran nomor 27. 

3.8.2.2 Pengujian Reliabilitas  

Sudjana (2012: 16) mengemukakan bahwa “reliabilitas alat penilaian adalah 

ketetapan atau keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya”. 

Arikunto (2012: 100) menyatakan, reliabilitas tes berhubungan dengan masalah 

ketetapan hasil tes. Jadi, suatu tes dikatakan mempunyai taraf kepercayaan tinggi 

jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang sama atau relatif sama. Pengujian 

reliabilitas didasarkan atas data uji coba instrumen yang dilakukan pada kelas VI 

SD Negeri Tunon 02 Kota Tegal dengan tujuan untuk mengukur konsistensi 

instrumen penelitian, sehingga dapat dipercaya untuk digunakan. 

Berdasarkan alat tes yang berupa soal pilihan ganda dengan 4 pilihan 

jawaban dan identitas skor benar 1 dan salah 0, maka pengujian reliabilitas 

dengan menerapkan cronbach's alpha pada program SPSS versi 16. Untuk 

mencari reliabilitas dalam SPSS 16 menggunakan menu analyze – scale – 

reliability analysis. Instrumen dinyatakan andal atau reliabel bila memiliki nilai 

crobanch’s alpha lebih besar dari 0,6 (Trihendradi, 2013: 277). 

Tabel 3.1 Data hasil Reliabilitas Uji Coba Soal Evaluasi 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.933 25 

                           Sumber: lampiran 28 
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3.8.2.3 Taraf Kesukaran  

Soal yang baik yaitu soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. 

Soal yang terlalu mudah tidak merangsang peserta didik untuk mempertinggi 

usaha memecahkannya, sebaliknya soal yang terlalu sukar akan menyebabkan 

peserta didik menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba 

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

Arikunto (2012: 223) menjelaskan bahwa bilangan yang menunjukkan sukar 

dan mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran. Besarnya indeks kesukaran 

antara 0,00 sampai dengan 1,0. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran 

soal. Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal pilihan ganda digunakan rumus 

sebagai berikut: 

P = 
 

  
 

Keterangan: 

P : indeks kesukaran 

B : banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS : jumlah seluruh peserta tes 

Adapun tingkat kesukaran soal dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

P = 1,00 - 0,30 = soal kategori sukar 

P = 0,31 - 0,70 = soal kategori sedang 

P = 0,71 - 1,00 = soal kategori mudah 

(Arikunto, 2012: 223). 

Berdasarkan hasil penghitungan manual diperoleh data yang valid dan 

reliabel dengan tingkat kesukaran „mudah‟ terdapat pada nomor 12, 13, 23, 26, 28 
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dan 31; tingkat kesukaran „sedang‟ terdapat pada nomor 1, 3, 9, 10, 14, 19, 22, 25, 

27, 35, 36, dan 37; dan tingkat kesukaran „sukar‟ terdapat pada nomor 3, 4, 18, 30,  

dan 32. Rekapitulasi analisis tingkat kesukaran dapat dilihat pada lampiran 29. 

3.8.2.4 Daya Beda Soal  

Arikunto (2012: 228) berpendapat bahwa daya pembeda soal adalah 

kemampuan suatu soal untuk membedakan antara peserta didik yang pandai 

(berkemampuan tinggi) dan peserta didik yang bodoh (berkemampuan rendah). 

Rumus untuk menghitung daya beda yakni sebagai berikut: 

  
  
  
 
  
  
       

Keterangan: 

J = jumlah peserta tes 

JA = banyaknya peserta kelompok atas 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu  dengan benar 

PA = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

(Arikunto, 2012: 228-9). 

Untuk menafsirkan hasilnya dapat dilihat melalui klasifikasi berikut: 

D = 0,00 – 0,20 = jelek (poor) 

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

D = 0,41 – 0,70 = berarti baik (good) 

D = 0,71 – 1,00 = baik sekali (excellent)  
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(Arikunto, 2012: 232). 

Berdasarkan hasil penghitungan manual, dapat diketahui terdapat 10 soal 

berdaya beda cukup, dan 15 soal berdaya beda baik. Rekapitulasi analisis daya 

beda soal dapat dibaca pada lampiran 30. Berdasarkan pertimbangan uji validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda didapatkan soal yang layak  

digunakan sebagai instrumen. Soal yang digunakan pada penelitian berjumlah 20 

soal yaitu butir 1, 4, 6, 9, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 

dan 40. 

  

3.9 Teknik Analisis Data 

Analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau untuk 

menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Sugiyono 2013: 331). Analisis data 

dilakukan guna menguji hipotesis penelitian sehingga dapat ditarik suatu 

kesimpulan. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data meliputi analisis statistik 

deskriptif dan analisis statistik inferensial. Analisis statistik deskriptif pada 

dasarnya memaparkan secara numerik ukuran tendensi sentral, dispersi, dan 

distribusi suatu data (Trihendradi, 2013: 69). Analisis statistik deskriptif memiliki 

tujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) mengenai data hasil belajar siswa. 

Sedangkan analisis statistik inferensial, yaitu teknik statistik yang digunakan 

untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diperlakukan untuk populasi 

(Sugiyono 2013: 199). Statistik inferensial digunakan untuk menjawab hipotesis 

penelitian. Pada statistik inferensial terdapat statistik parametris dan 

nonparametris. Penggunaan statistik parametris dan nonparametris tergantung 
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pada asumsi dan jenis data yang akan dianalisis. Diantara asumsi yang 

diperhitungkan adalah normalitas dan homogenitas data. Jika data yang akan 

dianalisis berdistribusi normal, maka teknik yang digunakan adalah statistik 

parametris. Sedangkan jika data tidak berdistribusi normal, maka menggunakan 

statistik nonparametris. Dalam penelitian ini analisis data meliputi analisis tahap 

awal dan analisis tahap akhir. Berikut penjelasannya: 

3.9.1 Analisis Tahap Awal  

Analisis tahap awal merupakan analisis statistik inferensial dari hasil pretest 

ketiga kelas. Analisis tersebut berguna untuk menggambarkan kemampuan awal 

siswa terhadap materi yang akan diajarkan. Analisis pretest dapat dilakukan 

menggunakan bantuan SPSS 16. Jika analisis menunjukkan tidak ada perbedaan 

signifikan terhadap hasil pretest, maka dapat dikatakan populasi memiliki 

kemampuan awal yang relatif sama. Sehingga penelitian terhadap populasi dapat 

dilanjutkan. Akan tetapi jika hasil analisis pretest menunjukkan perbedaan yang 

signifikan, maka penelitian terhadap populasi tersebut tidak dapat dilanjutkan 

dikarenakan kemampuan awal yang berbeda secara signifikan. Analisis tahap 

awal meliputi tiga tahap yaitu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji kesamaan 

rata-rata. 

3.9.1.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah data yang dianalisis 

berdistribusi normal atau tidak, sehingga dapat diketahui jenis statistik yang akan 

digunakan. Uji normalitas yang digunakan yaitu uji Lilliefors dengan melihat nilai 

signifikansi pada kolom Kolmogorov-Smirnov. Penghitungan menggunakan 
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bantuan SPSS 16 dengan langkah menu Analyze – Descriptive Statistics – 

Explore. Pengambilan keputusan uji dan penarikan simpulan diambil pada taraf 

signifikansi 5%. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0.05, maka Ho diterima. 

Sehingga dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai 

signifikansinya kurang dari 0.05, maka Ho ditolak dan dapat dinyatakan bahwa 

data berdistribusi tidak normal (Trihendradi, 2013: 86). 

3.9.1.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan dengan tujuan untuk menyelidiki terpenuhi atau 

tidak sifat homogen pada variasi antar kelompok. Pengujian tersebut dilakukan 

dengan asumsi data berdistribusi normal. Pengujian dapat dilakukan 

menggunakan bantuan SPSS 16 uji One-Way-ANOVA melalui menu Analyze – 

Compare Means – One-Way-ANOVA dengan melihat nilai signifikansi pada 

output Test of Homogenity Variance. Pengambilan keputusan uji homogenitas 

diambil pada taraf signifikan 5%. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0.05, maka 

Ho diterima. Sehingga dapat dinyatakan bahwa data memiliki varian yang sama 

atau homogen. Sedangkan jika nilai signifikansinya kurang dari 0.05, maka Ho 

ditolak dan dapat dinyatakan bahwa data memiliki varian berbeda atau tidak 

homogen (Trihendradi, 2013: 126). 

3.9.1.3 Uji Kesamaan Rata-rata 

Uji kesamaan rata-rata hasil pretest dilakukan menggunakan bantuan SPSS 

16 dengan uji One-Way-ANOVA yang menunjukkan adanya kesamaan hasil 

pretest antara ketiga kelas yang dibandingkan. Analisis tersebut memiliki asumsi 
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bahwa kelompok yang dianalisis memenuhi uji normalitas. Langkah penghitungan 

yaitu melalui menu Analyze – Compare Means – One-Way-ANOVA. 

Pengambilan keputusan diambil pada taraf signifikan 5% dengan melihat 

nilai signifikansi dalam kolom ANOVA. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0.05, 

maka Ho diterima. Sehingga dapat diartikan ketiga kelompok memiliki persamaan 

rata-rata. Sedangkan jika nilai signifikansinya kurang dari 0.05, maka Ho ditolak 

dan dapat diartikan ketiga kelompok memiliki perbedaan (Trihendradi, 2013: 

126). 

3.9.2 Analisis Tahap Akhir  

Analisis tahap akhir merupakan analisis hasil posttest ketiga kelas. Analisis 

tersebut berguna untuk menggambarkan hasil belajar dari ketiga kelas setelah 

adanya perlakuan. Analisis tahap akhir meliputi analisis statistik deskriptif dan 

analisis statistik inferensial. Berikut penjelasannya: 

3.9.2.1 Analisis Statistik deskriptif  

Analisis statistik deskriptif meliputi analisis variabel model pembelajaran 

True ior False  dan Index Card Match  serta analisis variabel hasil belajar siswa. 

Berikut penjelasannya 

3.9.2.1.1 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Model Pembelajaran True or False 

dan Index card Match  

Pengamatan pelaksanaan pembelajaran dengan model True or false  dan 

Index Card match dilakukan oleh guru kelas V SD Negeri Kejambon 01 dan 08 

Kota Tegal saat pembelajaran berlangsung. Pengamatan dilakukan terhadap guru 

maupun siswa guna memastikan apakah pembelajaran dilakukan berdasarkan 
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prosedur yang telah ditentukan atau tidak. Penilaian terhadap pelaksanaan model 

pembelajaran disajikan dalam bentuk skor untuk kemudian diterjemahkan. 

3.9.2.1.2 Analisis Statistik Deskriptif Data variabel Hasil Belajar Siswa  

Analisis deskriptif data Variabel hasil belajar siswa terdiri dari tendensi 

sentral dan dispersi. Tendensi sentral digunakan untuk mengukur pemusatan data 

seperti rata-rata (mean), nilai tengah (median), dan nilai yang paling sering 

muncul (modus). Dispersi digunakan untuk mengukur penyebaran suatu data 

seperti rentang (range), kuartil (quartile), persentil (percentiles), jumlah dan 

interval kelompok, varians (variance), standar deviasi. Penghitungan dapat 

dilakukan menggunakan bantuan SPSS 16 melalui menu Analyze – Descriptive 

Statistics –Frequencies, beri tanda cek pada menu Statistics sesuai data deskriptif 

yang diperlukan. Dalam analisis statistik deskriptif, penyajian data melalui tabel, 

grafik, diagram lingkaran, pictogram, mean, median, modus, persentase, dan lain-

lain (Sugiyono, 2013: 200). 

3.9.2.2 Analisis Statistik Inferensial  

Analisis statistik inferensial disini yaitu analisis hasil belajar siswa (Y). 

Hasil belajar merupakan skor yang diperoleh siswa dalam posttest dan 

menggambarkan tingkat keberhasilan siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Analisis hasil belajar menggunakan SPSS 16 uji statistik ANOVA. Penulis 

menggunakan uji statistik ANOVA dikarenakan dalam penelitian terdiri dari 3 

variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independen terdiri dari 

model pembelajaran True or False, Index Card Match , dan konvensional. 
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Uji statistik One-Way-ANOVA memiliki asumsi data berdistribusi normal 

dan homogen. Oleh sebab itu perlu dilakukan uji normalitas dan homogenitas 

data. Berikut penjelasannya: 

3.9.2.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data hasil belajar dilakukan menggunakan SPSS 16 dengan 

uji Lilliefors melalui cara yang sama dengan uji normalitas pada analisis tahap 

awal. 

3.9.2.2.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan menggunakan SPSS 16 uji ANOVA melalui 

menu Analyze → General Linear Model → Univariate dengan melihat nilai 

signifikansi pada output Levene's Test of Equality of Error Variances
a
. 

Jika nilai signifikansi pada output Levene's Test of Equality of Error 

Variances
a
 lebih dari 0,05, maka Ho diterima. Sehingga dapat dinyatakan bahwa 

setiap variabel dependen memiliki varian yang sama atau homogen untuk semua 

kelas. Sedangkan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka Ho ditolak dan 

dapat dinyatakan bahwa setiap variabel dependen memiliki varian yang berbeda 

atau tidak homogen untuk semua kelas.  

3.9.2.2.3 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis variabel hasil belajar siswa dari ketiga kelas menggunakan uji 

statistik ANOVA. Uji statistik dapat dilakukan dengan bantuan SPSS 16 melalui 

menu Analyze → General Linear Model → Univariate dengan uji lanjut Post Hoc 

Test. Uji lanjut Post Hoc Test berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 

rata-rata hasil belajar siswa antar kelas. Uji lanjut Post Hoc Test dalam penelitian 

ini menggunakan uji Tukey HSD dan Bonferroni. Pengambilan keputusan uji 



91 
 

 

hipotesis diambil pada taraf signifikan 5%. Jika nilai signifikansinya lebih dari 

0,05 maka Ho diterima. Sehingga dapat diartikan antara kelompok yang satu 

dengan yang lain memiliki perbedaan rata-rata hasil belajar. Sedangkan jika nilai 

signifikansinya kurang dari 0,05 maka Ho ditolak dan dapat diartikan antara 

kelompok yang satu dengan yang lain tidak memiliki perbedaan rata-rata hasil 

belajar (Ghozali 2011: 73). 

3.9.2.2.4 Uji Keefektifan  

Analisis keefektifan model pembelajaran aktif  terhadap hasil belajar siswa 

dilakukan dengan membandingkan rata-rata skor hasil belajar antar kelas. Setiap 

kelas eksperimen terlebih dahulu dibandingkan dengan kelas kontrol guna 

menguji apakah kedua model pembelajaran aktif efektif terhadap hasil belajar 

siswa. Jika kedua model pembelajaran aktif terbukti efektif, maka dilanjutkan 

dengan membandingkan tingkat keefektifan antar model pembelajaran aktif. 

Analisis keefektifan dilakukan menggunakan uji t untuk varian yang sama (equal 

variance) menggunakan rumus sebagai berikut: 

t = 
                                               

                                              
 

 (Ghozali, 2008: 64). 

Kriteria pengambilan keputusan uji yaitu dengan membandingkan t hitung 

dengan t tabel. Jika t hitung lebih besar daripada t tabel, maka dapat disimpulkan 

bahwa Ha diterima dan Ho ditolak dan dapat diartikan bahwa kelompok pertama 

lebih baik dari kelompok kedua. Sedangkan, jika t hitung lebih kecil atau sama 

dengan t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa Ha ditolak dan Ho diterima dan 

dapat diartikan bahwa kelompok pertama tidak lebih baik dari kelompok kedua.
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini dipaparkan mengenai hasil penelitian yang telah dilaksanakan 

di SD Negeri Kejambon 01, SD Negeri Kejambon 08, dan SD Negeri Slerok 05 

Kota Tegal dengan variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu model 

pembelajaran True or False, model pembelajaran Index Card Match, dan hasil 

belajar IPA siswa kelas V SD. Pengambilan data bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan hasil belajar siswa kelas V antara yang belajarnya menggunakan model 

True or False, model Index Card Match, dan yang tidak menggunakan model 

pembelajaran. Hasil penelitian berisi mengenai deskripsi pelaksanaan 

pembelajaran, analisis deskripsi, dan analisis statistik data hasil penelitian. 

Pembahasan dalam bagian ini berisi uraian mengenai analisis data hasil penelitian. 

 

4.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam penelitian 

atau merupakan hal yang menjadi sasaran penelitian. Oleh karena itu, diperlukan 

sebuah gambaran umum mengenai objek dan responden dari penelitian. 

Tujuannya yaitu agar peneliti lebih memahami bagaimana kondisi objek 

penelitian beserta responden. Pemahaman mengenai objek penelitian, akan 

membantu peneliti dalam menganalisis berbagai kemungkinan yang terjadi dalam 

penelitian. Berikut dijelaskan secara ringkas mengenai gambaran umum objek dan 

kondisi responden.  
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4.1.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Kejambon 01 dan 08 serta SD 

Negeri Slerok 05 Kota Tegal dengan populasi siswa kelas V SDN Kejambon 01 

sebanyak 33 siswa, SDN Kejambon 08 sebanyak 30 siswa, dan SDN Slerok 05  

sebanyak 36 siswa. Letak SD Negeri Kejambon 01 berada di Jl. Kemuning No. 49 

dan SD Negeri Kejambon 08 berada di Jl. Kemuning No. 47 Kelurahan Kejambon 

Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Sedangkan letak SD Negeri Slerok 05 yaitu 

berada di Jl. Nakula Nomor 5 Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota 

Tegal. 

SD Negeri Kejambon 01 dan 08 serta Slerok 05 Kota Tegal menjadi objek 

penelitian dengan memperhatikan kriteria-kriteria objek penelitian eksperimen, 

yaitu ketiga SD tersebut memiliki akreditasi sekolah yang sama yaitu A dengan 

harapan kemampuan siswa sebanding. Karakteristik pembelajaran yang dilakukan 

guru  relatif sama, kedua kelas sama-sama menerapkan kurikulum sesuai standar 

yang berlaku yaitu menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 

serta materi yang relatif sama. Selain itu, letak ketiga SD tersebut juga tidak 

terlalu jauh dan berada di pinggir jalan kecil. Data tersebut diperoleh berdasarkan 

hasil wawancara dengan masing-masing guru kelas V. Berdasarkan kriteria 

tersebut, maka SD Negeri Kejambon 01, SD Negeri Kejambon 8, dan SD Negeri 

Slerok Kota Tegal layak dijadikan sebagai objek penelitian. 

Dalam penelitian ini, kelas V SDN Kejambon 01 menjadi kelas 

eksperimen 1 untuk mengetahui keefektifan pengguanaan model pembelajaran 

True or False pada pembelajaran IPA materi Sruktur Bumi dan Matahari, kelas V 
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SDN Kejambon 08 menjadi kelas eksperimen 2 untuk mengetahui keefektifan 

penggunaan model pembelajaran Index Card Match pada pembelajaran IPA 

materi struktur Bumi dan Matahari, dan SDN Slerok 05 menjadi kelas kontrol 

yang tidak menggunakan model pembelajaran.  

4.1.2  Kondisi Responden 

Responden merupakan pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam 

penelitian. Responden dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V SD Negeri 

Kejambon 01 dan 08 serta siswa kelas V SD Negeri Slerok 05 Koa Tegal. Jumlah 

responden dalam penelitian ini, di kelas V SD Negeri Kejambon 01 Kota Tegal 

yaitu 33 siswa, 14 orang laki-laki dan 19 orang perempuan. Sedangkan di kelas V 

SD Kejambon 08 Kota Tegal yaitu 30 siswa, 19 laki-laki dan 11 perempuan. Serta 

di Kelas V SD Negeri Slerok 05 Kota Tegal yaitu 36 siswa, 20 laku-laki dan 16 

perempuan. Jumlah siswa yang lebih banyak adalah siswa laki-laki yaitu sebanyak 

53 siswa. Sedangkan jumlah siswa perempuan sebanyak 46 siswa. Seluruh siswa 

di ketiga kelas berjumlah 99 orang siswa. Selengkapnya mengenai data kondisi 

responden dapat dibaca pada tabel 4.1  

Tabel 4.1 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1 V SDN Kejambon 01 14 19 33 

2 V SDN Kejambon 08 19 11 30 

3 V SDN Slerok 05 20 16 36 

Jumlah 53 46 99 

 Sumber: lampiran 1 - 3 
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4.2  Analisis Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Deskripsi data hasil penelitian disajikan untuk memberikan gambaran 

secara umum mengenai penyebaran data yang diperoleh di lapangan. Data yang 

disajikan berupa data mentah yang diolah menggunakan teknik statistik deskripsi. 

Analisis deskripsi data disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, total skor, skor 

rata-rata, skor maksimum, skor minimum, rentang, varians, dan standar deviasi, 

yang disertai histogram. Berdasarkan judul dan perumusan masalah, penelitian ini 

terdiri dari tiga variabel bebas dan satu variabel terikat, yaitu meliputi variabel 

model pembelajaran True or False, Index Card Match, konvensional, dan hasil 

belajar siswa. Deskripsi dari masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

4.2.1 Analisis Deskriptif Data Variabel Model Pembelajaran True or False 

Kelas eksperimen 1 mendapatkan pembelajaran dengan model 

pembelajaran aktif tipe True or False. Dalam proses penelitian, guru harus 

melaksanakan pembelajaran sesuai indikator yang telah ditentukan. Untuk 

mengetahui apakah pembelajaran dengan model tersebut telah terlaksana secara 

sistematis, maka dilakukan pengamatan serta penilaian keterlaksanaan model oleh 

guru kelas pada setiap pertemuan. Pengamatan dan penilaian dilakukan terhadap 

guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran 

True or False. Hasil penilaian pengamatan model pembelajaran True or False 

terhadap guru disajikan dalam tabel 4.2 berikut. 
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    Tabel 4.2 Nilai Pengamatan Model Pembelajaran True or False untuk Guru 

Pertemuan 

 

Aspek yang Diamati Skor 

(%) 
Kriteria 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H 

 

I 

 

J 

 

1 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

4 

 

92,5 

Sangat 

Tinggi 

 

2 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

95 

Sangat 

Tinggi 

 

Rata-rata 

 

3,5 

 

4 

 

3,5 

 

3,5 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3,5 

 

3,5 

 

93,75 

Sangat 

Tinggi 

Sumber: lampiran 12. 

Keterangan: 

A. Guru menyampaikan aersepsi  

B. Guru menjelaskan materi pelajaran 

C. Guru mengkondisikan kelas untuk melaksanakan model pembelajaran aktif tipe 

True or False 

D. Guru membentuk siswa menjadi delapan kelompok 

E. Guru menjelaskan aturan main dalam True or False 

F. Guru membagikan kartu pernyataan kepada masing-masing siswa 

G. Guru mengawasi dan membimbing jalannya True or False 

H. Guru menyuruh setiap kelompok maju menyampaikan hasil diskusi dari kartu 

pernyataan yang didapat anggota kelompoknya 

I. Guru memberikan umpan balik pada masing-masing kartu pernyataan 

J. Guru bersama siswa membuat kesimpulan 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diperoleh informasi bahwa skor hasil 

pengamatan pelaksanaan model pembelajaran True or False terhadap guru pada 
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pertemuan pertama sebesar 92,5% dengan kategori sangat tinggi. Sedangkan pada 

pertemuan kedua skor hasil pengamatan sebesar 95% dengan kategori sangat 

tinggi. Dari hasil pengamatan dalam dua kali pertemuan menghasilkan skor rata-

rata sebesar 93,75% dengan kategori sangat tinggi. Adapun hasil penilaian 

pengamatan model pembelajaran True or False  terhadap siswa disajikan dalam 

tabel 4.3 berikut. 

    Tabel 4.3 Nilai Pengamatan Model Pembelajaran True or False  untuk Siswa 

Pertemuan 

 

Aspek yang Diamati Skor 

(%) 
Kriteria 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H 

 

I 

 

J 

 

1 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

4 

 

3 

 

4 

 

3 

 

4 

 

90 

Sangat 

Tinggi 

 

2 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

3 

 

92,5 

Sangat 

Tinggi 

 

Rata-rata 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3,5 

 

3,5 

 

3,5 

 

3 

 

4 

 

3,5 

 

3,5 

 

91,25 

Sangat 

Tinggi 

Sumber: lampiran 14. 

Keterangan: 

A. Apersepsi 

B. Memperhatikan materi pelajaran 

C. Pengkondisian kelas untuk melakukan True or False 

D. Pembagian kelas menjadi delapan kelompok diskusi 

E. Siswa memperhatikan aturan main dalam True or False 

F. Siswa memahami kartu pernyataan yang didapat 
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G. Siswa berdiskusi untuk mengidentifikasi pernyataan mana yang benar dan 

mana yang salah 

H. Siswa menyampaikan hasil dskusi di depan kelas 

I. Siswa menanggapi hasil diskusi kelompok lain 

J. Siswa bersama guru membuat kesimpulan 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diperoleh informasi bahwa skor hasil 

pengamatan pelaksanaan model pembelajaran True or False  terhadap siswa pada 

pertemuan pertama sebesar 90% dengan kategori sangat tinggi. Sedangkan pada 

pertemuan kedua skor hasil pengamatan sebesar 92,5% dengan kategori sangat 

tinggi. Dari hasil pengamatan dalam dua kali pertemuan menghasilkan skor rata-

rata sebesar 91,25% dengan kategori sangat tinggi.  

Berdasarkan hasil penilaian pengamatan terhadap guru dan siswa dalam 

pelaksanaan model pembelajaran True or False menunjukkan persentase yang 

tergolong sangat tinggi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

model True or False telah terlaksana dengan baik. 

4.2.2  Analisis Deskriptif Data Variabel Model Pembelajaran Index Card  

Match 

 

Kelas eksperimen 2 mendapatkan pembelajaran dengan model 

pembelajaran Index Card Match. Pengamatan dan penilaian pelaksanaan model 

pembelajaran Index Card Match dilakukan terhadap guru dan siswa. Hasil 

penilaian pengamatan model pembelajaran Index Card Match terhadap guru 

disajikan dalam tabel 4.4 berikut. 
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  Tabel 4.4 Nilai Pengamatan Model Pembelajaran Index Card Match untuk Guru  

Pertemuan 

 

Aspek yang Diamati Skor 

(%) 
Kriteria 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H 

 

I 

 

J 

 

1 

 

4 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

3 

 

90 

Sangat 

Tinggi 

 

2 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

3 

 

92,5 

Sangat 

Tinggi 

 

Rata-rata 

 

4 

 

3,5 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

3 

 

91,25 

Sangat 

Tinggi 

Sumber: lampiran 13. 

Keterangan: 

A. Guru menyampaikan apersepsi 

B. Guru menjelaskan materi pelajaran 

C. Guru menjelaskan aturan main dalam Index Card Match 

D. Guru mempersiapkan kartu dan membagikannya kepada masing-masing 

siswa 

E. Guru mengawasi dan membimbing jalannya Index Card Match 

F. Guru menunjuk siswa untuk maju ke depan kelas bersama pasangannya 

G. Guru memeriksa hasil penjodohan 

H. Guru memberikan tanggapan atas hasil penjodohan setiap pasangan 

I. Guru memberikan penguatan kepada siswa 

J. Guru bersama siswa membuat kesimpulan 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diperoleh informasi bahwa skor hasil 

pengamatan pelaksanaan model pembelajaran Index Card Match terhadap guru 

pada pertemuan pertama sebesar 87,5% dengan kategori sangat tinggi. Sedangkan 

pada pertemuan kedua skor hasil pengamatan sebesar 95% dengan kategori sangat 
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tinggi. Dari hasil pengamatan dalam dua kali pertemuan menghasilkan skor rata-

rata sebesar 91,25% dengan kategori sangat tinggi. Adapun hasil penilaian 

pengamatan model pembelajaran Index Card match terhadap siswa disajikan 

dalam tabel 4.5 berikut. 

 Tabel 4.5 Nilai Pengamatan Model Pembelajaran Index Card Match untuk Siswa 

Pertemuan 

 

Aspek yang Diamati Skor 

(%) 
Kriteria 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H 

 

I 

 

J 

 

1 

 

4 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

3 

 

90 

Sangat 

Tinggi 

 

2 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

3 

 

92,5 

Sangat 

Tinggi 

 

Rata-rata 

 

4 

 

3,5 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

3 

 

91,25 

Sangat 

Tinggi 

Sumber: lampiran 15. 

A. Apersepsi 

B. Memperhatikan materi pelajaran 

C. Pengkondisian kelas untuk melakukan Index Card Match 

D. Siswa memperhatikan aturan main dalam Index Card Match 

E. Siswa memahami topik yang tertulis di dalam kartu 

F. Siswa mencari pertanyaan atau jawaban yang sesuai 

G. Siswa menyampaikan hasil diskusi di depan kelas bersama pasangannya 

H. Siswa menanggapi hasil diskusi kelompok lain 

I. Siswa memperhatikan umpan balik yang diberikan guru 

J. Siswa bersama guru membuat kesimpulan 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diperoleh informasi bahwa skor hasil 

pengamatan pelaksanaan model pembelajaran Index Card Match terhadap siswa 
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pada pertemuan pertama sebesar 92,5% dengan kategori sangat tinggi. Sedangkan 

pada pertemuan kedua skor hasil pengamatan sebesar 97,5% dengan kategori 

sangat tinggi. Dari hasil pengamatan dalam dua kali pertemuan menghasilkan skor 

rata-rata sebesar 95% dengan kategori sangat tinggi.  

Berdasarkan hasil penilaian pengamatan terhadap guru dan siswa dalam 

pelaksanaan model pembelajaran Index Card Match menunjukkan persentase 

yang tergolong sangat tinggi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

model Index Card Match telah terlaksana dengan baik. 

4.2.3  Hasil Pretest IPA Kelas Eksperimen dan Kontrol (Data Awal) 

Pretest dilaksanakan sebelum responden memperoleh pembelajaran. 

Instrumen yang digunakan dalam pretest berupa soal pilihan ganda sejumlah 20 

butir. Nilai pretest IPA digunakan untuk mengetahui apakah ketiga kelas memiliki 

kemampuan awal yang sama terhadap materi yang akan diajarkan. Proses 

penghitungan dan analisis dilakukan menggunakan program Microsoft Excel 2010 

dan SPSS 16. Deskripsi data nilai pretest IPA disajikan dalam tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4.6 Deskripsi Data Nilai Pretest IPA 

No. Kriteria Data 
Nilai Pretest IPA 

Eksperimen 1 Eksperimen 2 Kontrol 

1 Jumlah siswa 33 30 36 

2 Skor rata-rata 37 36 36 

3 Median  35 35 35 

4 Skor Minimal  15 15 15 

5 Skor Maksimal  70 70 60 

6 Rentang  55 55 45 

7 Varians  192,38 180,92 129,44 

8 Standar deviasi  13,87 13,45 11,38 

Sumber: lampiran 31-33. 
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Hasil pengolahan data nilai pretest IPA di kelas eksperimen 1, eksperimen 

2, dan kelas kontrol dibantu menggunakan program SPSS versi 16. Hasil 

pengolahan data tersebut menunjukkan bahwa kelas eksperimen 1 dengan jumlah 

siswa sebanyak 33 orang, memperoleh skor rata-rata sebesar 37; median sebesar 

35; skor minimal sebesar 15; skor maksimal sebesar 70; rentang data sebesar 55; 

varians data sebesar 192,38; dan standar deviasi data sebesar 13,87. Kelas 

eksperimen 2 dengan jumlah siswa sebanyak 30 orang, memperoleh skor rata-rata 

sebesar 36; median sebesar 35; skor minimal sebesar 15; skor maksimal sebesar 

70; rentang data sebesar 55; varians data sebesar 180,92; dan standar deviasi data 

sebesar 13,45. Sedangkan kelas kontrol dengan jumlah siswa sebanyak 36 orang 

memperoleh skor rata-rata sebesar 36; median sebesar 35; skor minimal sebesar 

15; skor maksimal sebesar 60; rentang data sebesar 45; varians data sebesar 

129,44; dan standar deviasi data sebesar 11,38. Adapun distribusi frekuensi nilai 

pretest IPA kelas eksperimen dan kelas kontrol disajikan dalam tabel 4.7 berikut.  

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Nilai Pretest IPA 

Kelas Eksperimen 1 Kelas Eksperimen 2 Kelas Kontrol 

Nilai 

Interval 

f 

(frekuensi) 

Nilai 

Interval 

f 

(frekuensi) 

Nilai 

Interval 

f 

(frekuensi) 

15-23 5 15-23 5 15-22 5 

24-33 8 24-33 7 23-32 9 

34-43 10 34-43 10 33-42 10 

44-53 4 44-53 4 43-52 10 

54-63 5 54-63 3 53-62 1 

64-73 1 64-73 1 63-72 1 

15-23 5 15-23 5 15-22 5 

Jumlah 33 Jumlah 30 Jumlah P36 

Sumber: lampiran 31-33. 
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Berdasarkan tabel tersebut dapat disajikan grafik nilai pretest IPA kelas 

eksperimen 1 sebagai berikut. 

 

Gambar 4.1 Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Pretest Kelas Eksperimen 1 

Berdasarkan grafik tersebut dapat dibaca bahwa 5 siswa dengan nilai 15-

23, 8 siswa dengan nilai antara 24-33, 10 siswa dengan nilai antara 34-44, 4 siswa 

dengan nilai antara 44-53, 5 siswa dengan nilai antara 54-63, dan 1 siswa dengan 

nilai antara 64-73. Data selengkapnya mengenai nilai pretest IPA siswa kelas 

eksperimen 1 dapat dilihat pada lampiran nomor 31. Sajian data distribusi 

frekuensi nilai pretest IPA kelas eksperimen 2 dapat dilihat pada histogram 

berikut. 

 

Gambar 4.2 Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Pretest Kelas Eksperimen 2 
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Berdasarkan grafik tersebut dapat dibaca bahwa terdapat 5 siswa dengan 

nilai 15-23, 7 siswa dengan nilai antara 24-33, 10 siswa dengan nilai antara 34-43, 

4 siswa dengan nilai antara 44-53, 3 siswa dengan nilai antara 54-63, dan 1 siswa 

dengan nilai antara 64-73. Data selengkapnya mengenai nilai pretest IPA siswa 

kelas eksperimen 2 dapat dilihat pada lampiran nomor 32. Sajian data distribusi 

frekuensi nilai pretest IPA kelas kontrol dapat dilihat pada histogram berikut. 

 

Gambar 4.3 Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Pretest Kelas Kontrol 

Berdasarkan grafik tersebut dapat dibaca bahwa terdapat 5 siswa dengan 

nilai 15-22, 9 siswa dengan nilai antara 23-32, 10 siswa dengan nilai antara 33-42, 

10 siswa dengan nilai antara 43-52, 1 siswa dengan nilai antara 53-62 dan 1 siswa 

dengan nilai antara 63-72. Data lengkap mengenai nilai pretest IPA siswa kelas 

kontrol dapat dilihat pada lampiran nomor 33. 

4.2.4 Hasil Belajar IPA Kelas Eksperimen dan Kontrol (Data Akhir) 

Posttest dilaksanakan setelah responden memperoleh pembelajaran. Nilai 

posttest IPA digunakan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memahami 

materi yang telah diajarkan oleh guru. Tes akhir disebut juga sebagai nilai data 
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hasil belajar siswa pada materi Struktur Bumi dan Matahari. Selain domain 

kognitif, data dalam penelitian ini juga didukung oleh nilai domain afektif dan 

psikomotor dari siswa. Berikut penilaian hasil belajar di kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

4.2.4.1 Nilai Gabungan Domain Kognitif dan Psikomotor 

Nilai kognitif didapat dari nilai posttest siswa. Sedangkan nilai psikomotor 

diambil ketika pembelajaran pertemuan pertama. Peneliti mengambil nilai siswa 

dari praktik menggambar lapisan bumi. Penilaian domain psikomotor dilakukan 

dengan rubrik penilaian.  

Nilai posttest yang sudah diperoleh, selanjutnya digabung dengan nilai 

psikomotor. Persentase untuk posttest sebesar 60% dan untuk psikomotor sebesar 

40% (Kemendikbud, 2013). Hasil gabungan nilai tes akhir dan psikomotor 

tersebut digunakan sebagai data hasil belajar yang dianalisis secara statistik. 

Deskripsi data hasil belajar gabungan domain kognitif dan psikomotor siswa di 

kelas eksperimen 1, eksperimen 2, dan kontrol  dapat dilihat pada Tabel 4.8 

berikut. 

Tabel 4.8 Deskripsi Data Nilai Gabungan Posttest dan Psikomotor IPA 

No. Kriteria Data 
Nilai Posttest IPA 

Eksperimen 1 Eksperimen 2 Kontrol 

1 Jumlah siswa 33 30 36 

2 Skor rata-rata 83 81 70 

3 Median  83 81 69 

4 Skor Minimal  67 70 58 

5 Skor Maksimal  95 90 86 

6 Rentang  28 20 28 

7 Varians  38,22 34,61 63,40 

8 Standar deviasi  6,18 5,88 7,96 

Sumber: lampiran 31-33. 
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Hasil pengolahan data nilai gabungan posttest dan psikomotor di kelas 

eksperimen 1, eksperimen 2, dan kelas kontrol dibantu menggunakan program 

SPSS versi 16. Hasil pengolahan data tersebut menunjukkan bahwa kelas 

eksperimen 1 dengan jumlah siswa sebanyak 33 orang, memperoleh skor rata-rata 

sebesar 83; median sebesar 83; skor minimal sebesar 67; skor maksimal sebesar 

95; rentang data sebesar 28; varians data sebesar 38,22; dan standar deviasi data 

sebesar 6,18. Kelas eksperimen 2 dengan jumlah siswa sebanyak 30 orang, 

memperoleh skor rata-rata sebesar 81; median sebesar 81; skor minimal sebesar 

70; skor maksimal sebesar 90; rentang data sebesar 20; varians data sebesar 34,61; 

dan standar deviasi data sebesar 5,88. Sedangkan kelas kontrol dengan jumlah 

siswa sebanyak 36 orang memperoleh skor rata-rata sebesar 70; median sebesar 

69; skor minimal sebesar 58; skor maksimal sebesar 86; rentang data sebesar 28; 

varians data sebesar 63,40; dan standar deviasi data sebesar 7,96. Adapun 

distribusi frekuensi nilai gabungan posttest dan psikomotor IPA disajikan dalam 

tabel 4.9 berikut. 

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Nilai Gabungan Posttest dan Psikomotor IPA 

Kelas Eksperimen 1 Kelas Eksperimen 2 Kelas Kontrol 

Nilai 

Interval 

f 

(frekuensi) 

Nilai 

Interval 

f 

(frekuensi) 

Nilai 

Interval 

f 

(frekuensi) 

67-70 1 70-72 3 58-62 8 

71-75 2 73-75 7 63-67 6 

76-81 11 76-78 6 68-72 8 

82-86 9 79-81 7 73-77 7 

87-91 7 82-84 5 78-82 4 

92-96 3 85-87 2 83-87 3 

Jumlah 33 Jumlah 30 Jumlah 36 

Sumber: lampiran 31-33. 

Berdasarkan tabel tersebut dapat disajikan grafik nilai gabungan posttest 

dan psikomotor kelas eksperimen 1 sebagai berikut. 
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Gambar 4.4 Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Gabungan  Posttest dan  

 Psikomotor Kelas Eksperimen 1 

Berdasarkan grafik tersebut dapat dibaca bahwa terdapat 1 siswa dengan 

nilai antara 67-71, 2 siswa dengan nilai antara 72-76, 11 siswa dengan nilai antara 

77-81, 9 siswa dengan nilai antara 82-86, 7 siswa dengan nilai antara 87-91, dan 3 

siswa dengan nilai antara 92-96. Data selengkapnya mengenai nilai gabungan 

posttest dan psikomotor IPA kelas eksperimen 1 dapat dilihat pada lampiran 

nomor 31. Sajian data distribusi frekuensi nilai gabungan posttest dan psikomotor 

IPA kelas eksperimen 2 dapat dilihat pada histogram berikut. 

 

 

Gambar 4.5 Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Gabungan  Posttest dan  

 Psikomotor Kelas Eksperimen 2 
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Berdasarkan grafik tersebut dapat dibaca bahwa terdapat 3 siswa dengan 

nilai 70-73, 7 siswa dengan nilai antara 74-77, 6 siswa dengan nilai antara 78-81, 

7 siswa dengan nilai antara 82-95, 5 siswa dengan nilai antara 86-89 dan 2 siswa 

dengan nilai antara 90-93. Data selengkapnya mengenai nilai posttest IPA kelas 

eksperimen 2 dapat dilihat pada lampiran nomor 32. Sajian data distribusi 

frekuensi nilai gabungan  posttest dan psikomotor IPA kelas kontrol dapat dilihat 

pada histogram berikut. 

 

Gambar 4.6 Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Gabungan  Posttest dan  

 Psikomotor Kelas Kontrol 

Berdasarkan grafik tersebut dapat dibaca bahwa terdapat 8 siswa dengan 

nilai 58-62, 6 siswa dengan nilai antara 63-67, 8 siswa dengan nilai antara 68-72, 

7 siswa dengan nilai antara 73-77, 4 siswa dengan nilai antara 78-82, dan 3 siswa 

dengan nilai antara 83-87. Data selengkapnya mengenai nilai gabungan  posttest 

dan psikomotor IPA kelas kontrol dapat dilihat pada lampiran nomor 33. 

4.2.4.2 Nilai Domain Afektif 

Hasil belajar untuk domain afektif dilakukan dengan pengisian angket oleh 

siswa dalam pembelajaran. Pengisian angket dilakukan pada pertemuan kedua, 
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yaitu setelah pelaksanaan pembelajaran selesai. Domain afektif ini dilakukan 

untuk mengetahuai sejauh mana sikap siswa terhadap hal-hal yang berkaitan 

dengan materi Struktur Bumi dan Matahari di lingkungan sekitar. Penilaian ini 

dilakukan dengan menggunakan skala likert yang terdiri dari sepuluh pernyataan, 

yaitu lima pernyataan positif dan lima pernyataan negatif. Deskripsi data afektif 

peserta didik dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut. 

Tabel 4.10 Deskripsi Data Afektif Peserta Didik  

Kriteria Data 
Kelas 

Eksperimen 1 Eksperimen 2 Kontrol 

Jumlah siswa 

Nilai minimal 

Nilai maksimal 

Rentang 

Rata-rata 

33 

2,4 

4,0 

1,6 

3,1 

30 

2,4 

4,0 

1,6 

3,1 

36 

2,2 

3,8 

1,6 

2,9 

 

Berdasarkan tabel 4.10, dapat dibaca bahwa nilai afektif kelas eksperimen 

lebih tinggi daripada kelas kontrol. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

digunakan di kedua kelas yaitu B. Hasil penelitian mengenai domain afektif 

menunjukkan bahwa rata-rata nilai peserta didik sudah mencapai standar minimal 

yaitu kriteria baik. Untuk daftar nilai domain afektif selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 31-33. 

 

4.3 Analisis Statistik Data Hasil Penelitian 

Hasil penelitian menjelaskan kumpulan data berdasarkan penelitian yang 

telah dilaksanakan. Data hasil penelitian dianalisis untuk menginterpretasikan data 
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yang telah terkumpul sekaligus menjawab hipotesis penelitian. Sebelum dilakukan 

analisis akhir (pengujian hipotesis) maka perlu dilakukan  pengujian prasyarat 

analisis data yang telah diperoleh. Berikut ini merupakan penjelasan dari hasil uji 

prasyarat analisis hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

4.3.1 Uji Kesamaan Rata-rata Nilai Pretest IPA Siswa (Data Awal) 

Uji kesamaan rata-rata digunakan untuk menguji kesamaan kemampuan 

awal ketiga kelas. Uji kesamaan rata-rata dalam penelitian ini menggunakan nilai 

pretest ketiga kelas. Penghitungan statistik dilakukan menggunakan program 

SPSS 16 dengan uji One-Way-ANOVA. Data pretest terlebih dahulu diuji 

normalitas, melalui menu Analyze – Descriptive Statistics – Explore. Hasil uji 

normalitas nilai pretest ketiga kelas dapat dilihat dalam Tabel 4.11 berikut. 

Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas Nilai Pretest 

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Nilai Kontrol .109 36 .200
*
 .967 36 .340 

eksperimen 1 .123 33 .200
*
 .966 33 .372 

eksperimen 2 .126 30 .200
*
 .967 30 .450 

Sumber: lampiran 34 

Berdasarkan Tabel 4.11 tersebut dapat dibaca bahwa nilai signifikansi 

ketiga kelas pada kolom Kolmogorov-Smirnova lebih besar dari 0,05. Pada kelas 

kontrol nilai signifikansinya 0.200, pada kelas eksperimen 1 nilai signifikansinya 

0,200, dan pada kelas eksperimen 2 nilai signifikansinya 0,200. Dari uji 

normalitas tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai pretest ketiga kelas 

berdistribusi normal. Oleh karena itu analisis data dapat dilanjutkan dengan 
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melakukan uji homogenitas melalui menu Analyze – Compare Means – One-

Way-ANOVA dengan memberi tanda ceklist pada menu options – Homogeneity of 

variance test. Hasil uji homogenitas nilai pretest ketiga kelas dapat dilihat dalam 

Tabel 4.12 berikut. 

Tabel 4.12 Hasil Uji Homogenitas Nilai Pretest 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

.415 2 96 .662 

Sumber: lampiran nomor 34. 

Tabel tersebut menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,662. Nilai tersebut 

lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data nilai pretest ketiga 

kelas homogen. Langkah ketiga yaitu uji kesamaan rata-rata melalui menu 

Analyze – Compare Means – One-Way-ANOVA. Hasil uji kesamaan rata-rata 

nilai pretest ketiga kelas dapat dilihat dalam Tabel 4.13 berikut. 

Tabel 4.13 Hasil Uji Kesamaan Rata-Rata Nilai Pretest 

ANOVA 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 24.798 2 12.399 .075 .928 

Within Groups 15933.283 96 165.972   

Total 15958.081 98    

Sumber: lampiran nomor 34. 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dibaca bahwa nilai signifikansi nilai 

pretest IPA ketiga kelas sebesar 0,928 . Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 

0,05 (0,928> 0,05), sedangkan F hitung sebesar 0,075. Nilai F hitung tersebut lebih 
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kecil dari F tabel (0,075 < 3,091). Sehingga Ho diterima dan Ha ditolak atau tidak 

terdapat perbedaan nilai pretest IPA dari ketiga kelas. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ketiga kelas tersebut memiliki kemampuan awal yang sama. 

4.3.2 Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis di antaranya analisis uji normalitas dan analisis uji 

homogenitas. 

4.3.2.1 Hasil Uji Normalitas Hasil Belajar IPA Siswa 

Uji normalitas data menggunakan uji liliefors pada program SPSS versi 

16. Setelah data diproses menggunakan SPSS versi 16, diperoleh data normalitas 

sebagai berikut: 

Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar Siswa 

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Nilai Kontrol 
.097 36 .200

*
 .960 36 .208 

eksperimen 1 
.082 33 .200

*
 .982 33 .846 

eksperimen 2 
.130 30 .200

*
 .956 30 .250 

Sumber: lampiran nomor 35. 

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dibaca bahwa nilai signifikansi hasil belajar 

siswa ketiga kelas pada kolom Kolmogorov-Smirnova lebih besar 0,05.  Pada 

variabel hasil belajar kelas eksperimen 1 nilai signifikansinya 0,200, pada kelas 

eksperimen 2 nilai signifikansinya 0,200, dan pada kelas kontrol nilai 

signifikansinya 0,200. Dari uji normalitas tersebut dapat dinyatakan bahwa data 
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hasil belajar belajar ketiga kelas berdistribusi normal. Oleh karena itu analisis data 

dapat dilanjutkan dengan melakukan uji homogenitas. 

4.3.2.2 Hasil Uji Homogenitas Hasil Belajar IPA Siswa 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji homogenitas yaitu Levene’s 

test melalui menu Analyze → General Linear Model → Univariate dengan 

melihat nilai signifikansi pada output Levene's Test of Equality of Error 

Variances
a
. Jika nilai signifikansi ≥ 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). Simpulan hasil analisis uji homogenitas hasil 

belajar IPA siswa dapat dilihat ada tabel 4.15 berikut. 

Tabel 4.15 Hasil Analisis Uji Homogenitas Hasil Belajar IPA 

 

Levene's Test of Equality of Error 

Variances
a
 

Dependent Variable:nilai  

F df1 df2 Sig. 

1.884 2 96 .158 

Tests the null hypothesis that the error 

variance of the dependent variable is equal 

across groups. 

a. Design: Intercept + kelas  

 Sumber: lampiran nomor 35. 

Tabel 4.15 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,158. Nilai tersebut 

lebih dari 0,05 (0,158 > 0,05). Nilai F hitung pada variabel hasil belajar sebesar 

1,884. Nilai tersebut lebih kecil dari F tabel (1,884 < 3,091). Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa error variance dari variabel dependen sama untuk setiap 
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kelompok. Dari data tersebut maka data nilai posttest hasil belajar siswa pada 

ketiga kelas tersebut dinyatakan homogen. 

4.3.3 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan setelah uji prasyarat terpenuhi. Uji hipotesis 

variabel hasil belajar siswa dari ketiga kelas menggunakan uji statistik ANOVA. 

Uji statistik dapat dilakukan dengan bantuan SPSS 16 melalui menu Analyze → 

General Linear Model → Univariate dengan uji lanjut Post Hoc Test. Uji lanjut 

Post Hoc Test berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata hasil 

belajar siswa antar kelas. Uji lanjut Post Hoc Test dalam penelitian ini 

menggunakan uji Tukey HSD dan Bonferroni. Taraf signifikansi yang digunakan 

dalam uji hipotesis ini yaitu α = 0,05. Setelah data diolah dengan menggunakan 

SPSS versi 16, diperoleh hasil uji hipotesis hasil belajar yang disajikan pada tabel 

4.16 berikut. 

Tabel 4.16 Hasil Uji ANOVA 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:nilai     

Source 

Type III Sum 

of Squares Df Mean Square F Sig. 

Corrected 

Model 3157.354
a
 2 1578.677 33.819 .000 

Intercept 596583.479 1 596583.479 1.278E4 .000 

Kelas 3157.354 2 1578.677 33.819 .000 

Error 4481.333 96 46.681   

Total 602645.000 99    

Corrected Total 7638.687 98    

a. R Squared = ,413 (Adjusted R Squared = ,401)   

Sumber: lampiran nomor 35. 
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Tabel 4.16 menunjukan bahwa hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa ada 

perbedaan hasil belajar siswa pada materi perubahan kenampakan bumi dan langit  

antara yang diajar menggunakan True or False dan Index Card Match dengan 

yang diajar menggunakan pembelajaran konvensional. Hal ini terlihat dari nilai F 

sebesar 33.819 dan signifikan pada p=0,000, maka dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran yang digunakan di kelas mempengaruhi hasil belajar. 

Besarnya nilai adjusted R squared 0,401 mempunyai arti bahwa variabilitas hasil 

belajar yang dapat dijelaskan oleh variabilitas kelas (model pembelajaran) sebesar 

40,1%. Lebih lanjut, untuk mengetahui perbedaan hasil belajar IPA antar model 

pembelajaran yang digunakan di kelas dapat dilihat pada output Tukey test dan 

Bonferroni test. 

Tabel 4.17 Hasil Uji Tukey HSD dan Bonferroni 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:nilai       

 

(I) kelas (J) kelas 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

 
Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Tukey HSD Kontrol eksperimen 1 -12.62
*
 1.647 .000 -16.54 -8.70 

eksperimen 2 -10.49
*
 1.689 .000 -14.52 -6.47 

eksperimen 1 Kontrol 12.62
*
 1.647 .000 8.70 16.54 

eksperimen 2 2.12 1.724 .437 -1.98 6.23 

eksperimen 2 Kontrol 10.49
*
 1.689 .000 6.47 14.52 

eksperimen 1 -2.12 1.724 .437 -6.23 1.98 

Bonferroni Kontrol eksperimen 1 -12.62
*
 1.647 .000 -16.63 -8.61 

eksperimen 2 -10.49
*
 1.689 .000 -14.61 -6.38 

eksperimen 1 Kontrol 12.62
*
 1.647 .000 8.61 16.63 

eksperimen 2 2.12 1.724 .662 -2.08 6.32 

eksperimen 2 Kontrol 10.49
*
 1.689 .000 6.38 14.61 

eksperimen 1 -2.12 1.724 .662 -6.32 2.08 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 46,681. 

    

*. The mean difference is significant at the ,05 level.     



116 

 

 
 

Hasil Tukey HSD maupun Bonferroni pada tabel 4.17 tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara model True or False 

yang digunakan di kelas eksperimen 1 dan model konvensional yang digunakan di 

kelas kontrol dengan rata-rata perbedaan hasil belajar sebesar 12,62 dan secara 

statistik signifikan dengan p=0,000. Perbedaan hasil belajar antara model Index 

card Match yang digunakan di kelas eksperimen 2 dan model pembelajaran 

konvensional yang digunakan pada kelas kontrol dengan rata-rata perbedaan hasil 

belajar sebesar 10,49 dan secara statistik p=0,000. Sedangkan Perbedaan hasil 

belajar antara kelas yang diajar dengan menggunakan model True or False dan 

Index Card Match diperoleh rata-rata perbedaan hasil belajar sebesar 2,12 dan 

secara statistik tidak signifikan (p=0,437 lebih besar dari 0,05). 

Nilai signifikansi perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelas dengan 

model True or False dan model konvensional lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa H01 ditolak dan Ha1 diterima atau terdapat 

perbedaan signifikan hasil belajar IPA kelas V antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model pembelajaran True or False dan konvensional. 

Nilai signifikansi perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelas dengan 

model Index Card Match dan model konvensional lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 

0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H03 ditolak dan Ha3 diterima atau 

terdapat perbedaan signifikan hasil belajar IPA kelas V antara siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan model pembelajaran Index Card Match dan 

konvensional. 

Nilai signifikansi perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelas dengan 

model True or False dan model Index Card Match lebih besar dari 0,05 (0,437 > 
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0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H05 diterima dan Ha5 ditolak atau tidak 

terdapat perbedaan signifikan rata-rata hasil belajar IPA kelas V antara siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan model pembelajaran True or False dan Index 

Card Match.   

Pengujian hipotesis selanjutnya yaitu pengujian keefektifan. Analisis 

keefektifan dilakukan menggunakan uji t untuk varian yang sama (equal variance) 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

t = 
    –                         –                 

                            –                 
  

(Ghozali 2008: 64). 

Berdasarkan rumus tersebut, maka diperoleh t hitung  sebagai berikut: 

t = 
    –                             –                  

                            –                
 

t = 
            

     
 

t = 
     

     
 

t = 7,66 

Kriteria pengambilan keputusan uji yaitu dengan membandingkan t hitung 

dengan t tabel. Jika t hitung lebih besar daripada t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa 

Ha diterima dan H0 ditolak. Adapun dari hasil penghitungan di atas, t hitung lebih 

besar dari t tabel (7,66 > 2,037). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha2 diterima 

dan H02 ditolak atau dapat dikatakan bahwa model pembelajaran True or False 

efektif terhadap hasil belajar siswa.  Selanjutnya untuk pengujian keefektifan 

model Index Card Match terhadap hasil belajar siswa, diperoleh thitung sebagai 

berikut: 
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t = 
    –                              –                  

                            –                
  

t = 
            

     
 

t = 
     

     
 

t = 6,21 

Adapun dari hasil penghitungan t hitung lebih besar dari t tabel (6,21 > 2,045). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha4 diterima dan H04 ditolak atau dapat 

dikatakan bahwa model pembelajaran Index Card Match efektif terhadap hasil 

belajar siswa.  

Selanjutnya untuk membandingkan keefektifan model True or False dan 

Index Card Match terhadap hasil belajar siswa, diperoleh thitung sebagai berikut: 

t = 
    –                              –                       

                            –                
  

t = 
            

     
 

t = 
    

     
 

t = 1,24 

Adapun dari hasil penghitungan t hitung lebih kecil dari t tabel (1,24 < 2,045). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho6 diterima dan Ha6 ditolak atau tidak 

terdapat perbedaan signifikan rata-rata hasil belajar IPA kelas V antara siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan model pembelajaran True or False dan Index 

Card Match. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran True or 

False dan Index Card Match sama-sama efektif terhadap hasil belajar siswa. 
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4.4 Pembahasan 

4.4.1 Perbedaan Hasil Belajar Siswa dengan Penerapan Model Pembelajaran 

True or False dan Index Card Match 

 

Materi Struktur Bumi dan Matahari marupakan salah satu materi yang 

tidak banyak melakukan praktik. Materi tersebut lebih menekankan pada 

kemampuan kognitif siswa. Jadi, karakteristik materi tersebut bersifat hafalan 

yang lebih menuntut siswa untuk mengingat dan memahami materi. Siswa kelas V 

SD yang masih dalam tahap operasional konkret tentu akan mengalami kesulitan 

tersendiri dalam mengingat dan memahami materi tersebut sehingga hasil belajar 

menjadi rendah. Salah satu solusi agar lebih mudah dalam memahami materi yaitu 

dengan menerapkan suatu model pembelajaran yang menarik agar efektif terhadap 

hasil belajar siswa. Hasil belajar dalam penelitian ini berupa hasil belajar kognitif, 

afektif, dan psikomotor yang diukur menggunakan instrumen berupa tes (posttest) 

pada akhir pembelajaran, angket, dan rubrik penilaian. Tes berupa soal berbentuk 

pilihan ganda sejumlah 20 butir soal yang terdiri dari 5 soal dengan kategori 

mudah, 10 soal dengan kategori sedang, dan 5 soal dengan kategori sulit. Selain 

itu, rubrik penilaian berfungsi untuk mengukur hasil belajar siswa pada ranah 

pskomotor dan angket berfungsi untuk mengukur hasil belajar siswa pada ranah 

afektif. Hasil belajar yang meliputi tiga ranah tersebut menunjukkan adanya 

perbedaan rata-rata hasil belajar setiap kelas.  

Kelas eksperimen 1 dengan perlakuan berupa model pembelajaran True or 

False mendapatkan perolehan skor rata-rata gabungan ranah kognitif dan 

psikomotor sebesar 83 dan ranah afektif sebesar 3,1. Kelas eksperimen 2 dengan 

perlakuan berupa model pembelajaran Index Card Match mendapatkan skor rata-
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rata gabungan ranah kognitif dan psikomotor sebesar 80 dan ranah afektif sebesar 

3,1. Sedangkan kelas kontrol dengan perlakuan berupa model pembelajaran 

konvensional mendapatkan perolehan skor rata-rata gabungan ranah kognitif dan 

psikomotor sebesar 70 dan ranah afektif sebesar 2,9. Data tersebut menunjukkan 

adanya perbedaan hasil belajar pada setiap kelas. Dari hasil olah data 

menggunakan program SPSS 16 menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat 

perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

Akan tetapi tidak terdapat perbedaan signifikan antara hasil belajar siswa 

di kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. Berdasarkan hasil olah data 

menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,437 ˃ 0,05), sehingga Ho 

diterima dan Ha ditolak atau tidak terdapat perbedaan signifikan. Perbedaan hasil 

belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol terjadi dikarenakan adanya 

perlakuan yang berbeda. Dalam pembelajaran aktif, siswa melakukan kerjasama 

dengan siswa lain dalam upaya memahami materi ataupun mencari informasi. 

Oleh sebab itu, dalam pembelajaran aktif siswa lebih mudah mengkontruksikan 

pengetahuannya, sehingga pengetahuan tersebut akan tersimpan dalam memori 

jangka panjang siswa. Sedangkan dalam pembelajaran dengan model 

konvensional, siswa menghadapi kesulitan untuk mengkontruksikan 

pengetahuannya. Sehingga informasi hanya terekam dalam memori jangka 

pendek. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata hasil belajar siswa yang tergolong 

masih rendah.  

Hasil belajar IPA di kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2 tidak 

menunjukkan perbedaan yang signifikan, karena keduanya termasuk model 

pembelajaran aktif yang sama-sama menggunakan kartu untuk saling berdiskusi, 
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bertukar informasi dan menyampaikan pendapat untuk menemukan suatu 

jawaban.   

4.4.2 Keefektifan Model Pembelajaran True or Fase dan Index Card Match 

terhadap Hasil Belajar Siswa 

 

Materi Struktur Bumi dan Matahari lebih bersifat informatif di mana siswa 

lebih didorong untuk bisa memahami dan mengingat materi tersebut. Bagi siswa 

kelas V sekolah dasar yang masih dalam tahap perkembangan operasional 

konkret, materi tersebut menjadi kurang disukai karena lebih dituntut untuk 

menghafal. Sehingga motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran menjadi 

kurang. Oleh karena itu,  perlu adanya penerapan model pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan semangat belajar siswa dalam mempelajari materi Struktur Bumi 

dan Matahari, yaitu model pembelajaran aktif (active learning). Penelitian yang 

telah dilakukan oleh beberapa ahli menunjukkan bahwa pembelajaran aktif 

merupakan strategi efektif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Peningkatan prestasi belajar siswa tersebut merupakan salah satu manfaat dari 

adanya interaksi antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru.  

Pembelajaran di kelas eksperimen 1 menerapkan model pembelajaran True 

or False yang didalamnya terdapat kegiatan diskusi untuk menentukan kartu 

pernyataan yang bernilai benar atau salah dengan menyertakan alasannya. Dalam 

hal tersebut, siswa dituntut untuk aktif dalam memberikan pendapat dan mencari 

jawaban. Model True or False merupakan model pembelajaran aktif yang cukup 

menyenangkan bagi siswa. Melalui model pembelajaran True or False, siswa 

akan lebih  antusias dan semangat dalam belajar serta mudah untuk memahami 

dan mengingat suatu materi pelajaran. Suasana dalam kelas akan lebih terasa 
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hidup, menyenangkan, dan tidak monoton. Kondisi tersebut sesuai dengan 

pendapat dari Hosnan (2014: 225) yang menyatakan bahwa model pembelajaran 

True or False merupakan aktivitas kolaboratif yang dapat mengajak siswa untuk 

terlibat secara lagsung dengan materi pelajaran. Sehingga siswa akan lebih aktif, 

antusias dan semangat belajar karena suasana kelas menjadi lebih menyenangkan 

dan tidak monoton.  

Pembelajaran di kelas eksperimen 2 menerapkan model pembelajaran 

Index Card Match yang di dalamanya terdapat unsur diskusi untuk menjawab soal 

dan permainan mencari pasangan kartu soal, serta siswa dituntut aktif bergerak 

dan berfikir. Index Card Match adalah model pembelajaran “mencari pasangan 

kartu” yang cukup menyenangkan bagi siswa untuk mengulangi materi 

pembelajaran yang telah diberikan sebelumnya. Dalam proses pencarian kartu, 

dapat membuat siswa menjadi aktif bergerak dan berfikir. Selain itu, siswa juga 

lebih memahami dan mengingat materi yang telah dipelajari. Hal tersebut sesuai 

dengan teori yang dikemukakan oleh Silberman (2013: 250) bahwa Index Card 

Match merpakan cara aktif dan menyenangkan untuk meninjau ulang materi 

pelajaran. Materi yang telah ditinjau ulang oleh siswa dapat disimpan lima kali 

lebih kuat daripada materi yang tidak ditinjau ulang.   

Dalam pelaksanaan pembelajaran pada kelas kontrol, peneliti menerapkan 

model pembelajaran konvensional. Peneliti menjelaskan materi pembelajaran, 

melakukan tanya jawab, dan memberikan tugas individu, sehingga siswa kurang 

berperan aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran di kelas kontrol lebih di 

dominasi oleh peneliti. Sehingga mengakibatkan pembelajaran yang berlangsung 

menjadi kurang bermakna bagi siswa. 
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Hasil penelitian membuktikan bahwa model pembelajaran aktif tipe True 

or False dan Index Card Match sama-sama efektif terhadap hasil belajar siswa. 

Hal tersebut dibuktikan melalui analisis data menggunakan SPSS16. Hasil analisis 

data menujukkan rata-rata hasil belajar siswa di kelas eksperimen 1 sebesar 83. 

Rata-rata hasil belajar siswa di kelas eksperimen 2 sebesar 80. Sedangkan hasil 

belajar pada kelas konvensional sebesar 70. Dari hasil penelitian dan analisis data 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran True or False dan Index Card 

Match sama-sama efektif terhadap hasil belajar siswa. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

Bagian ini berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban dari 

hipotesis berdasarkan analisis data hasil penelitian yang telah dilaksanakan. 

Sementara itu, saran dalam penelitian ini berupa saran bagi guru, sekolah, dan 

peneliti lanjutan.  

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian eksperimen yang telah dilaksanakan dan 

pembahasan pada pembelajaran IPA materi Struktur Bumi dan Matahari dengan 

menggunakan model pembelajaran aktif tipe True or False dan Index Card Match 

pada siswa kelas V SD Negeri Kejambon 01 dan 08 Kota Tegal, dapat 

dikemukakan simpulan sebagai berikut: 

(1) Terdapat perbedaan hasil belajar IPA kelas V antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model True or False dan siswa yang mendapat 

pembelajaan dengan model konvensional. Hasil belajar siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan model True or False lebih tinggi daripada 

siswa yang mendapat pembelajaan dengan model konvensional.  

(2) Model pembelajaran True or False efektif terhadap hasil belajar IPA siswa 

kelas V materi Struktur Bumi dan Matahari. 

(3) Terdapat perbedaan hasil belajar IPA kelas V antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model Index Card Match dan siswa yang mendapat
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pembelajaran dengan model konvensional. Hasil belajar siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan model Index Card Match lebih tinggi 

daripada siswa yang mendapat pembelajaran dengan model konvensional.  

(4) Model pembelajaran Index Card Match efektif terhadap hasil belajar IPA 

siswa kelas V materi Struktur Bumi dan Matahari. 

(5) Tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA kelas V antara siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan model True or False dan siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan model Index Card Match. Hasil belajar 

siswa yang mendapat pembelajaran dengan model True or False sama atau 

sebanding dengan siswa yang mendapat pembelajaran dengan model Index 

Card Match.  

(6) Model pembelajaran True or False tidak lebih efektif terhadap hasil 

belajar IPA siswa kelas V. Kedua model tersebut sama-sama efektif 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V materi Struktur Bumi dan 

Matahari. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan, bahwa model pembelajaran 

aktif tipe True or False dan Index Card Match terbukti efektif mengoptimalkan 

hasil belajar siswa kelas V sekolah dasar pada pembelajaran IPA materi Struktur 

Bumi dan Matahari , sehingga peneliti menyampaikan saran sebagai berikut: 

(1) Guru hendaknya selalu berusaha memilih dan mempertimbangkan model 

pembelajaran yang hendak diterapkan. Berdasarkan karakteristik siswa SD 
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khususnya kelas V yang masih dalam tahap operasional konkret, guru 

hendaknya menerapkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan 

dan adanya interaksi antar siswa. Contohnya yaitu model pembelajaran aktif 

baik True or False maupun Index Card Match. Dalam segi hasil belajar, 

keduanya sama-sama efektif.  

(2) Guru hendaknya selalu berusaha memilih dan mempertimbangkan model 

pembelajaran yang hendak diterapkan. Berdasarkan karakteristik siswa SD 

khususnya kelas V yang masih dalam tahap operasional konkret, guru 

hendaknya menerapkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan 

dan adanya interaksi antar siswa. Contohnya yaitu model pembelajaran aktif 

baik True or False maupun Index Card Match. Dalam segi hasil belajar, 

keduanya sama-sama efektif.  

(3) Sekolah harus memberikan fasilitas dan kelengkapan yang mendukung model 

pembelajaran, serta memberikan keleluasaan kepada guru untuk menerapkan 

model pembelajaran yang sesuai, sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan. 
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Lampiran 1 

Daftar Nama Siswa Kelas V (Kontrol) 

SD Negeri Slerok 05 Kota Tegal  Tahun Pelajaran 2015/2016 

No Nama Keterangan L/P 

1 Muhammad Afrizal Sampel L 

2 Renggi Arda Avala Sampel L 

3 Amanda Nurul Aeni  Sampel P 

4 Fais Maulana Akmal Sampel L 

5 Maeska Febrianza Sampel P 

6 Riyan Efendi  Sampel L 

7 Susi Mulya Riani   Sampel P 

8 Achmad Chilman Asril  Sampel L 

9 Adira Rahmawati Ibrahim  Sampel P 

10 Ahmad Saefudin  Sampel L 

11 Arneta Bilbina Yasmin Sampel P 

12 Dinar Hidayat Sampel L 

13 Dyah Kameswara Pinastika Sampel P 

14 Fadhilah Nuraini  Sampel P 

15 Fajri Aditiya Catur  Sampel L 

16 Farras Razzan Dien Ardian  Sampel L 

17 Ghany Tri Wulansari  Sampel P 

18 Hanif Ashlahul Difa Sampel L 

19 Keila Gadis Tsabitah  Sampel P 

20 Keisha Dara Tsabitah  Sampel P 

21 Lukman Romadhani Sampel L 

22 Mochamad Nurrofik Sampel L 

23 Moh. Sofal Adami  Sampel L 

24 Muhamad Fauzan  Sampel L 

25 Muhammad Sulthan Adhim Sampel L 

26 Muhammad Sulthan Afir R Sampel L 

27 Nilna Aula Nisa Sampel P 

28 Qolbi Robbaany Sampel L 

29 Qotrun Nada Najikha  Sampel L 

30 Raditya Putra Priandita  Sampel L 

31 Risma Ayu Fajriyanti  Sampel P 

32 Sandi Nuril Ardhi  Sampel L 

33 Sinthia Bagastica Sari  Sampel P 

34 Yeni Agustin  Sampel P 

35 Zahra Yolanda Sampel P 

36 Najwa Annisa Fitri  Sampel P 
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Lampiran 2 

Daftar Nama Siswa Kelas V (Eksperimen 1) 

SD Negeri Kejambon 01 Kota Tegal  Tahun Pelajaran 2015/2016 

No Nama Keterangan L/P 

1 Andesta Redho Afiar  Sampel L 

2 Achmadi Rafli  Sampel L 

3 Khoiri Anisa  Sampel P 

4 Ananda Putri N Sampel P 

5 Achmad Fahturozy Sampel L 

6 Atena Layla Jasmine  Sampel P 

7 Atika Tri Meilani  Sampel P 

8 Chaerunnisya P Sampel P 

9 Devita Anggraeni  Sampel P 

10 Dias Ayu Maharani  Sampel P 

11 Farhan Putra N Sampel L 

12 Fathan Yadis  Sampel L 

13 Firda Tri Astuti  Sampel P 

14 Givan Maulana  Sampel L 

15 Hanifah Risti  Sampel P 

16 Inaya Rahma  Sampel P 

17 Izatul Laely Sampel P 

18 Junita Puspa M Sampel P 

19 Listika Ayu R Sampel P 

20 M Fatkhurisqi  Sampel L 

21 M Abdi Firmansyah  Sampel L 

22 M Arief Fadli   Sampel L 

23 Nabil Boursan H Sampel L 

24 Naelur Rosyidah  Sampel P 

25 Nasjwa Pribandini  Sampel P 

26 Naufal Idlal  Sampel L 

27 Putri Cahya Nabila  Sampel P 

28 Sabrina Aprilia  Sampel P 

29 Saras Cahya  Sampel P 

30 Zulfa Qotrunnada  Sampel P 

31 Jivhka Akmal  Sampel L 

32 M Muadibul Umam  Sampel L 

33 Satria Putra R Sampel  L 
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Lampiran 3 

Daftar Nama Siswa Kelas V (Eksperimen 2) 

SD Negeri Kejambon 08 Kota Tegal  Tahun Pelajaran 2015/2016 

No Nama Keterangan L/P 

1 Moh Fauzi  Sampel L 

2 M  Riskiyanto  Sampel L 

3 Achmad Dika  Sampel L 

4 Aulia Nuralita Tiara L Sampel P 

5 Bagas Adnan Maulana  Sampel L 

6 Bimo Satri Agung  Sampel L 

7 Diyana Balqis  Sampel P 

8 Fahmi Aidil Mauludhan  Sampel L 

9 Gusti Aryansyah P Sampel L 

10 Hairil Indra A Sampel L 

11 Hilya Khairina Izzati  Sampel P 

12 M Afif Rian Saputra  Sampel L 

13 Moh Niyo Fabiyan  Sampel L 

14 Moh Fatah Nutrisqi  Sampel L 

15 Muh Farkhan  Sampel L 

16 Moh Arifin Maulana  Sampel L 

17 Muh Fahrizam Ma‟ruf  Sampel L 

18 Niamatul Kamala  Sampel P 

19 Noyan Chrisna R Sampel L 

20 Nur Atina Rahmi Sampel P 

21 Nurun Nisa Maulida Sampel P 

22 Ranggada Bhima N Sampel L 

23 Revalina Dwi V Sampel P 

24 Reyna Melly D Sampel P 

25 Surya Efendi  Sampel L 

26 Ulima Fauziyah  Sampel P 

27 Wardah Ismatul Q Sampel P 

28 Nadia Aulia Nisa  Sampel P 

29 Aditia Dwi Nugroho  Sampel L 

30 Kharis Agung P Sampel L 
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Lampiran 4 

Daftar Nama Siswa Kelas VI (Uji Coba Soal) 

SD Negeri Tunon 02 Kota Tegal  Tahun Pelajaran 2015/2016 

No Nama Keterangan L/P 

1 Ade Irma Azizah Sampel P 

2 Fadia Riskiani  Sampel P 

3 Nandyka Intan M Sampel P 

4 Nur Kholiyah Sampel P 

5 Aditya Faturrokhman Sampel L 

6 Anggi Dian S. Sampel P 

7 Dani Wahyudi Sampel L 

8 Dinda Mey Sinta Sampel P 

9 Diyana Nurhidayati  Sampel P 

10 Edi Sucipto Sampel L 

11 Eka Suci  Sampel P 

12 Eko Candra W Sampel L 

13 Haikal Insani  Sampel L 

14 Irwan Kurnia P Sampel L 

15 Isomuddin Nadziq Sampel L 

16 Jihan Nur Atikah  Sampel P 

17 Khaeruddin Sampel L 

18 Meta Nur Fadhilah  Sampel P 

19 Mita Nur Fadhilah  Sampel P 

20 Moh. Saeful Sampel L 

21 Moh. Hidayat  Sampel L 

22 Moh. Izlusul Faizin  Sampel L 

23 M. Yogi Sampel L 

24 Nanda Afiyah  Sampel P 

25 Nilam Nabela Sampel P 

26 Nur Faizzahtul M Sampel P 

27 Nur Maulid Lidiah  Sampel P 

28 Popi Intan Amelia Sampel P 

29 Rian Adi Saputro  Sampel L 

30 Safinatun Najah  Sampel P 

31 Siti Rohmatun N Sampel P 

32 Tika Novita  Sampel  P 

33 Tri Retnowati  Sampel P 

34 Moh. Rifki Rakhman D Sampel L 

35 Moh. Fahmi Idris  Sampel L 

36 Nabilah Aulia S Sampel P 

37 Septaeza Eka N Sampel L 

38 Fani Andriana  Sampel P 

39 Syafrida Akhsania  Sampel P 

40 Rachelia Afifah Qois  Sampel P 

41 Nur Fadilla  Sampel P 

42 Ati Kusneti  Sampel P 

43 M. Aditya Agus P Sampel L 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Mata Pelajaran   :    Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester   :    V/2 

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

alam 

Kompetensi Dasar Materi Pokok/ 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Indikator  Penilaian 

 

Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar 

7.3 Mendeskripsikan 

struktur bumi 

 

Bumi dan alam 

semesta 

 

Susunan Bumi 

dan Matahari 

 Memahami peta 

konsep bumi 

 Mengetahui lapisan-

lapisan pada bumi 

Lapisan Atmosfer 

Lapisan Kerak Bumi 

Lapisan Mantel Bumi 

Lapisan Inti Bumi 

Luar 

Lapisan Inti Bumi 

Dalam 

 Memahami fungsi dari 

lapisan atmosfer 

 Mengetahui bahwa 

lapisan atmosfer 

tersusun dari lapisan 

Lapisan Troposfer 

Lapisan Stratosfer 

Lapisan Mesosfer 

Lapisan Termosfer 

 

 Menggambarkan 

secara sederhana 

lapisan-lapisan 

bumi (lapisan 

inti, lapisan luar 

dan kerak).  

 Tes tertulis/ 

lisan  

 Unjuk kerja; 

melakukan 

diskusi 

(keberanian 

untuk 

menyampaika

n pendapat) 

 Laporan 

terulis hasil 

diskusi  

4 JP 

(4 x 35) 

menit 

 Senang Belajar 

Ilmu Pengetahuan 

Alam untuk 

Kelas Sekolah 

Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah 

(Rositawaty, dkk  

2008: 125-6) 

 IPA Salingtemas 

5 untuk SD/MI 

Kelas V 

(Azmiyawati, dkk 

2008: 137-141) 

 

 Ilmu Pengetahuan 

Alam untuk SD 

dan MI Kelas V 

(Sulistyanto, Heri 

dan Edi Wiyono 

2008: 152-5).  
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 Mengetahui unsur 

pembentukan 

Lapisan Mantel bumi  

terbentuk dari mineral 

silikat 

Lapisan Inti bumi luar 

terbentuk dari besi, 

nikel dan zat lain. 

Lapisan inti bumi 

terbentuk dari besi dan 

nikel padat. 

 

 Buku penunjang 

lain yang relevan  

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

(responsibility), dan Ketelitian ( carefulness)
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PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL  

Nama Sekolah  :    SD Negeri Sleok 05 

Mata Pelajaran :    Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester :    V / 2 

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

Kompetensi Dasar :    7.3 Mendeskripsikan struktur bumi 

Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi Waktu 

Sumber/ Bahan/ 

Alat Teknik Bentuk Tes 

Bumi dan alam 

semesta 

 

 

Susunan Bumi 

dan Matahari 

Pertemuan Pertama 

Kegiatan awal (10 menit) 

 Guru membuka pembelajaran 

dengan mengucap salam. 

 Siswa berdoa bersama dipimpin 

salah satu siswa. 

 Guru menanyakan kabar kepada 

siswa sekaligus melakukan 

presensi. 

 Guru melakukan apersepsi 

dengan bertanya: 

- siapa yang tahu kita sekarang 

ini tinggal di planet apa? 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

Kegiatan inti (45 menit) 

Eksplorasi (15 menit) 

 Guru menjelaskan dan 

 Menjelaskan mengenai 

proses terjadinya bumi 

 Menjelaskan mengenai 

bentuk bumi 

 Menyebutkan lapisan-

lapisan penyusun bumi 

 Menjelaskan lapisan-

lapisan penyusun bumi  

 Menggambarkan secara 

sederhana lapisan-

lapisan bumi (lapisan 

inti, lapisan luar dan 

kerak). 

 

 

 

 

 

Tertulis 

 

Pilihan ganda 4 JP 

(4 x 35) menit 
 Senang 

Belajar Ilmu 

Pengetahuan 

Alam untuk 

Kelas 

Sekolah 

Dasar/Madra

sah 

Ibtidaiyah 

(Rositawaty, 

dkk  2008: 

125-6) 

 IPA 

Salingtemas 

5 untuk 

SD/MI Kelas 

V 

(Azmiyawati

L
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melakukan tanya jawab dengan 

siswa tentang proses 

terbentuknya bumi. 

 Guru menayangkan video 

mengenai proses terbentuknya 

bumi. 

 Guru menjelaskan proses 

terbentuknya bumi dan bentuk 

bumi 

 Guru menjelaskan lapisan-

lapisan bumi menggunakan 

gambar. 

 Siswa menyimak materi yang 

disampaikan guru. 

Elaborasi (15 menit) 

 Siswa bertanya jawab dengan 

guru mengenai  materi. 

 Siswa disuruh untuk mencatat 

materi yag sudah ditulis guru di 

papan tulis 

 Siswa diberi tugas untuk 

mengerjakan soal untuk 

didiskusikan dengan teman 

sebangku. 

 Siswa ditunjuk secara acak 

untuk maju ke membahas soal 

diskusi. 

Konfirmasi (15 menit). 

 Guru meluruskan jawaban dari 

siswa. 

Kegiatan akhir (15 menit) 

 Guru memberikan reward 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, dkk 2008: 

137-141) 

 Ilmu 

Pengetahuan 

Alam untuk 

SD dan MI 

Kelas V 

(Sulistyanto, 

Heri dan Edi 

Wiyono 

2008: 152-

5).  

 Buku 

penunjang 

lain yang 

relevan 

 Gambar / 

video 

bentuk bumi 

dan 

matahari 

 Kartu 

pernyataan  
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kepada siswa yang berani maju 

ke depan. 

 Guru bersama siswa membuat 

kesimpulan dari materi yang 

telah dipelajari 

 Guru membagikan soal evaluasi 

dan siswa mengerjakan secara 

mandiri. 

 Guru memberikan tindak lanjut 

kepada siswa 

 Guru memotivasi siswa agar 

selalu bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran. 

 Salah satu siswa memimpin doa 

di akhir pembelajaran. 

 Guru menutup pembelajaran 

dengan salam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertemuan Kedua  

Kegiatan awal (10 menit) 

 Guru membuka pembelajaran 

dengan mengucap salam. 

 Siswa berdoa bersama dipimpin 

salah satu siswa. 

 Guru menanyakan kabar kepada 

siswa sekaligus melakukan 

presensi. 

 Guru melakukan apersepsi 

dengan mengaitkan kembali 

materi pada pertemuan 

sebelumnya 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

 Menyebutkan lapisan-

lapisan atmosfer 

 Menjelaskan ciri-ciri 

dari masing-masing 

lapisan atmosfer 

 Menyebutkan lapisan-

lapisan penyusun 

matahari 

 Menjelaskan ciri-ciri 

lapisan penyusun 

matahari  
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Kegiatan inti (45 menit) 

Eksplorasi (15 menit) 

 Guru menjelaskan dan 

melakukan tanya jawab dengan 

siswa tentang lapisan-lapisan 

atmosfer bumi dan struktur 

matahari. 

 Guru menjelaskan mengenai 

lapisan atmosfer bumi dan 

struktur matahari menggunakan 

gambar. 

 Siswa menyimak materi yang 

disampaikan guru. 

Elaborasi (15 menit) 

 Siswa bertanya jawab dengan 

guru mengenai  materi. 

 Siswa disuruh untuk mencatat 

materi yag sudah ditulis guru di 

papan tulis 

 Siswa diberi tugas untuk 

mengerjakan soal untuk 

didiskusikan dengan teman 

sebangku. 

 Siswa ditunjuk secara acak 

untuk maju ke membahas soal 

diskusi. 

Konfirmasi (15 menit). 

 Guru meluruskan jawaban dari 

siswa. 

Kegiatan akhir (15 menit) 

 Guru memberikan reward 

kepada siswa yang berani maju 
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ke depan. 

 Guru bersama siswa membuat 

kesimpulan dari materi yang 

telah dipelajari 

 Guru membagikan soal evaluasi 

dan siswa mengerjakan secara 

mandiri. 

 Guru memberikan tindak lanjut 

kepada siswa 

 Guru memotivasi siswa agar 

selalu bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran. 

 Salah satu siswa memimpin doa 

di akhir pembelajaran. 

 Guru menutup pembelajaran 

dengan salam. 

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

(responsibility), dan Ketelitian ( carefulness )
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PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 1 

 

Nama Sekolah  :    SD Negeri Kejambon 01 Kota Tegal 

Mata Pelajaran :    Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester :    V / 2 

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

Kompetensi Dasar :    7.3 Mendeskripsikan struktur bumi 

Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian Alokasi 

Waktu 
Sumber/ Bahan/ Alat 

Teknik Bentuk Tes 

Bumi dan alam 

semesta 

 

 

Susunan Bumi 

dan Matahari 

Pertemuan Pertama  

Kegiatan awal (10 menit) 

 Guru membuka pembelajaran 

dengan mengucap salam. 

 Siswa berdoa bersama dipimpin 

salah satu siswa. 

 Guru menanyakan kabar kepada 

siswa sekaligus melakukan 

presensi. 

 Guru melakukan apersepsi 

dengan bertanya: 

- siapa yang tahu kita sekarang 

ini tinggal di planet apa? 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

 Menjelaskan mengenai 

proses terjadinya bumi  

 Menjelaskan bentuk 

bumi 

 Menyebutkan lapisan-

lapisan penyusun bumi 

 Menjelaskan lapisan-

lapisan penyusun bumi  

 Menggambarkan 

secara sederhana 

lapisan-lapisan bumi 

(lapisan inti, lapisan 

luar dan kerak). 

 

 

Tertulis 

 

Pilihan 

ganda 

4 JP 

(4 x 35) menit 
 Senang Belajar 

Ilmu Pengetahuan 

Alam untuk 

Kelas Sekolah 

Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah 

(Rositawaty, dkk  

2008: 125-6) 

 IPA Salingtemas 

5 untuk SD/MI 

Kelas V 

(Azmiyawati, dkk 

2008: 137-141) 

 Ilmu Pengetahuan 

Alam untuk SD 

dan MI Kelas V 

L
am

p
iran

 7
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Kegiatan inti (45 menit) 

Eksplorasi (15 menit) 

 Guru menjelaskan dan 

melakukan tanya jawab dengan 

siswa tentang proses 

terbentuknya bumi. 

 Guru menayangkan video 

mengenai proses terbentuknya 

bumi. 

 Guru menjelaskan proses 

terbentuknya bumi dan bentuk 

bumi 

 Guru menjelaskan lapisan-

lapisan bumi menggunakan 

gambar. 

 Siswa menyimak materi yang 

disampaikan guru. 

Elaborasi (15 menit) 

 Siswa dikondisikan supaya 

tertib dalam mengikuti 

permainan model pembelajaran 

true or false yang akan 

dilaksanakan. 

 Siswa dikelompokkan menjadi 

8 kelompok. Setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 siswa. 

 Siswa memperhatikan 

penjelasan guru mengenai 

prosedur pelaksanaan model 

True or False. 

 Siswa diberi kartu yang berisi 

pernyataan dan berdiskusi 

dengan kelompoknya mengenai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sulistyanto, Heri 

dan Edi Wiyono 

2008: 152-5).  

 Buku penunjang 

lain yang relevan 

 Gambar/videoben

tuk bumi dan 

matahari 

 Kartu pernyataan  
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kartu-kartu pernyataan tersebut 

“true” atau “false”. 

 Setiap kelompok secara 

bergantian maju, siswa yang 

menjawab “true” berdiri di 

sebelah kanan guru dan yang 

menjawab “false” berdiri di 

sebelah kiri guru. 

 Siswa secara bergantian 

menyampaikan alasan mengapa 

pernyataan tersebut “true” atau 

“false”.  

 Siswa dalam kelompok yang 

lain menyimak dan memberikan 

tanggapan kepada kelompok 

yang di depan apabila ada 

kesalahan. 

Konfirmasi (15 menit). 

 Guru meluruskan jawaban dari 

siswa  

Kegiatan akhir (15 menit) 

 Guru memberikan reward 

kepada siswa yang dapat 

memberikan jawaban dan 

alasan yang tepat atas 

pernyataan yang di dapat. 

 Guru bersama siswa membuat 

kesimpulan dari materi yang 

telah dipelajari 

 Guru memberikan tindak lanjut 

kepada siswa 

 Guru membagikan soal evaluasi 

dan siswa mengerjakan secara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1
4
6
 

mandiri. 

 Guru memotivasi siswa agar 

selalu bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran. 

 Salah satu siswa memimpin doa 

di akhir pembelajaran. 

 Guru menutup pembelajaran 

dengan salam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertemuan Kedua  

Kegiatan awal (10 menit) 

 Guru membuka pembelajaran 

dengan mengucap salam. 

 Siswa berdoa bersama dipimpin 

salah satu siswa. 

 Guru menanyakan kabar kepada 

siswa sekaligus melakukan 

presensi. 

 Guru melakukan apersepsi 

dengan mengaitkan kembali 

materi pada pertemuan 

sebelumnya 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

Kegiatan inti (45 menit) 

Eksplorasi (15 menit) 

 Guru menjelaskan dan 

melakukan tanya jawab dengan 

siswa tentang lapisan-lapisan 

atmosfer bumi dan struktur 

matahari. 

 Guru menjelaskan mengenai 

lapisan atmosfer bumi dan 

 Menyebutkan lapisan-

lapisan atmosfer 

 Menjelaskan fungsi 

dari masing-masing 

lapisan atmosfer 

 Menyebutkan lapisan-

lapisan penyusun 

matahari 

 Menjelaskan ciri-ciri 

lapisan penyusun 

matahari  
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struktur matahari menggunakan 

gambar. 

 Siswa menyimak materi yang 

disampaikan guru. 

Elaborasi (15 menit) 

 Siswa dikondisikan supaya 

tertib dalam mengikuti 

permainan model pembelajaran 

true or false yang akan 

dilaksanakan. 

 Siswa dikelompokkan menjadi 

8 kelompok. Setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 siswa. 

 Siswa memperhatikan 

penjelasan guru mengenai 

prosedur pelaksanaan model 

True or False. 

 Siswa diberi kartu yang berisi 

pernyataan dan berdiskusi 

dengan kelompoknya mengenai 

kartu-kartu pernyataan tersebut 

“true” atau “false”. 

 Setiap kelompok secara 

bergantian maju, siswa yang 

menjawab “true” berdiri di 

sebelah kanan guru dan yang 

menjawab “false” berdiri di 

sebelah kiri guru. 

 Siswa secara bergantian 

menyampaikan alasan mengapa 

pernyataan tersebut “true” atau 

“false”.  

 Siswa dalam kelompok yang 
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lain menyimak dan memberikan 

tanggapan kepada kelompok 

yang di depan apabila ada 

kesalahan. 

Konfirmasi (15 menit). 

 Guru meluruskan jawaban dari 

siswa  

Kegiatan akhir (15 menit) 

 Guru memberikan reward 

kepada siswa yang dapat 

memberikan jawaban dan 

alasan yang tepat atas 

pernyataan yang di dapat. 

 Guru bersama siswa membuat 

kesimpulan dari materi yang 

telah dipelajari 

 Guru membagikan soal evaluasi 

dan siswa mengerjakan secara 

mandiri. 

 Guru memberikan tindak lanjut 

kepada siswa 

 Guru memotivasi siswa agar 

selalu bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran. 

 Salah satu siswa memimpin doa 

di akhir pembelajaran. 

 Guru menutup pembelajaran 

dengan salam. 

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

(responsibility), dan Ketelitian ( carefulness)
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PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 2 

 
Nama Sekolah  :    SD Negeri Kejambon 08 Kota Tegal 

Mata Pelajaran :    Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester :    V / 2 

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

Kompetensi Dasar :    7.3 Mendeskripsikan struktur bumi 

Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian Alokasi 

Waktu 
Sumber/ Bahan/ Alat 

Teknik Bentuk Tes 

Bumi dan alam 

semesta 

 

 

Susunan Bumi 

dan Matahari 

Pertemuan Pertama  

Kegiatan awal (10 menit) 

 Guru membuka pembelajaran 

dengan mengucap salam. 

 Siswa berdoa bersama dipimpin 

salah satu siswa. 

 Guru menanyakan kabar kepada 

siswa sekaligus melakukan 

presensi. 

 Guru melakukan apersepsi 

dengan bertanya: 

- siapa yang tahu kita sekarang 

ini tinggal di planet apa? 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

 Menjelaskan mengenai 

proses terjadinya bumi  

 Menjelaskan bentuk 

bumi 

 Menyebutkan lapisan-

lapisan penyusun bumi 

 Menjelaskan lapisan-

lapisan penyusun bumi  

 Menggambarkan 

secara sederhana 

lapisan-lapisan bumi 

(lapisan inti, lapisan 

luar dan kerak). 

 

 

Tertulis 

 

Pilihan 

ganda 

4 JP 

(4 x 35) 

menit 

 Senang Belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam 

untuk Kelas Sekolah 

Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah 

(Rositawaty, dkk  

2008: 125-6) 

 IPA Salingtemas 5 

untuk SD/MI Kelas V 

(Azmiyawati, dkk 

2008: 137-141) 

 Ilmu Pengetahuan 

Alam untuk SD dan 

MI Kelas V 

(Sulistyanto, Heri dan 

L
am

p
iran

 8
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Kegiatan inti (45 menit) 

Eksplorasi (15 menit) 

 Guru menjelaskan dan 

melakukan tanya jawab dengan 

siswa tentang proses 

terbentuknya bumi. 

 Guru menayangkan video 

mengenai proses terbentuknya 

bumi. 

 Guru menjelaskan proses 

terbentuknya bumi dan bentuk 

bumi 

 Guru menjelaskan lapisan-

lapisan bumi menggunakan 

gambar. 

 Siswa menyimak materi yang 

disampaikan guru. 

Elaborasi (15 menit) 

 Siswa dikondisikan supaya 

tertib dalam mengikuti 

permainan model pembelajaran 

index card match yang akan 

dilaksanakan. 

 Siswa memperhatikan 

penjelasan guru mengenai 

prosedur pelaksanaan model 

index card match 

 Setiap siswa diberi satu kartu. 

Separuh siswa mendapat kartu 

soal dan separuh mendapatkan 

kartu jawaban. 

 Siswa diberi waktu untuk 

mencari pasangan kartunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edi Wiyono 2008: 

152-5).  

 Buku penunjang lain 

yang relevan 

 Gambar/videobentuk 

bumi dan matahari 

 Kartu pernyataan  
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Jika sudah menemukan 

pasangan, mereka duduk 

berdekatan 

 Setiap pasangan maju secara 

bergantian untuk membacakan 

soal yang diperoleh. Kemudian 

dijawab oleh pasangannya. 

 Sebelum  dijawab, pasangan 

lain diberi kesempatan untuk 

menjawab terlebih dulu.    

Konfirmasi (15 menit). 

 Guru meluruskan jawaban dari 

siswa  

Kegiatan akhir (15 menit) 

 Guru memberikan reward 

kepada siswa yang dapat 

menemukan pasangan kartu 

dengan benar.  

 Guru bersama siswa membuat 

kesimpulan dari materi yang 

telah dipelajari 

 Guru membagikan soal evaluasi 

dan siswa mengerjakan secara 

mandiri. 

 Guru memberikan tindak lanjut 

kepada siswa 

 Guru memotivasi siswa agar 

selalu bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran. 

 Salah satu siswa memimpin doa 

di akhir pembelajaran. 

 Guru menutup pembelajaran 
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dengan salam.  

 

 

 

 

 

 

 

Pertemuan Kedua  

Kegiatan awal (10 menit) 

 Guru membuka pembelajaran 

dengan mengucap salam. 

 Siswa berdoa bersama dipimpin 

salah satu siswa. 

 Guru menanyakan kabar kepada 

siswa sekaligus melakukan 

presensi. 

 Guru melakukan apersepsi 

dengan mengaitkan kembali 

materi pada pertemuan 

sebelumnya 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

Kegiatan inti (45 menit) 

Eksplorasi (15 menit) 

 Guru menjelaskan dan 

melakukan tanya jawab dengan 

siswa tentang lapisan-lapisan 

atmosfer bumi dan struktur 

matahari. 

 Guru menjelaskan mengenai 

lapisan atmosfer bumi dan 

struktur matahari menggunakan 

gambar. 

 Siswa menyimak materi yang 

disampaikan guru. 

Elaborasi (15 menit) 

 Siswa dikondisikan supaya 

tertib dalam mengikuti 

permainan model pembelajaran 

 Menyebutkan lapisan-

lapisan atmosfer 

 Menjelaskan fungsi 

dari masing-masing 

lapisan atmosfer 

 Menyebutkan lapisan-

lapisan penyusun 

matahari 

 Menjelaskan ciri-ciri 

lapisan penyusun 

matahari  
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index card match yang akan 

dilaksanakan. 

 Siswa memperhatikan 

penjelasan guru mengenai 

prosedur pelaksanaan model 

index card match 

 Setiap siswa diberi satu kartu. 

Separuh siswa mendapat kartu 

soal dan separuh mendapatkan 

kartu jawaban. 

 Siswa diberi waktu untuk 

mencari pasangan kartunya. 

Jika sudah menemukan 

pasangan, mereka duduk 

berdekatan 

 Setiap pasangan maju secara 

bergantian untuk membacakan 

soal yang diperoleh. Kemudian 

dijawab oleh pasangannya. 

 Sebelum  dijawab, pasangan 

lain diberi kesempatan untuk 

menjawab terlebih dulu.    

Konfirmasi (15 menit). 

 Guru meluruskan jawaban dari 

siswa  

Kegiatan akhir (15 menit) 

 Guru memberikan reward 

kepada siswa yang dapat 

menemukan pasangan kartu 

dengan benar.  

 Guru bersama siswa membuat 

kesimpulan dari materi yang 

telah dipelajari 
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 Guru membagikan soal evaluasi 

dan siswa mengerjakan secara 

mandiri. 

 Guru memberikan tindak lanjut 

kepada siswa 

 Guru memotivasi siswa agar 

selalu bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran. 

 Salah satu siswa memimpin doa 

di akhir pembelajaran. 

 Guru menutup pembelajaran 

dengan salam. 

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

(responsibility), dan Ketelitian ( carefulness )
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL PERTEMUAN 1 

SD/MI        :  SD Negeri Slerok 05 Kota Tegal 

Kelas/Semester    :  V / 2 

Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Alokasi Waktu  :  2x35 menit 

Pertemuan ke  : 1 (satu) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.3 Mendeskripsikan struktur bumi 

C. INDIKATOR 

 Menjelaskan mengenai proses terjadinya bumi  

 Menjelaskan mengenai bentuk bumi 

 Menyebutkan lapisan-lapisan penyusun bumi 

 Menjelaskan lapisan-lapisan penyusun bumi 

 Menggambarkan secara sederhana lapisan-lapisan bumi (lapisan inti, 

lapisan luar dan kerak) 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah menjelaskan gambar struktur bumi, memperhatikan penjelasan 

guru, tanya jawab, dan penugasan, siswa dapat menjelaskan mengenai 

proses terjadinya bumi dan bentuk bumi. 

2. Setelah melihat gambar struktur bumi, memperhatikan penjelasan guru, 

tanya jawab, dan penugasan, siswa dapat menjelaskan mengenai bentuk 

bumi. 

3. Setelah melihat gambar struktur bumi, memperhatikan penjelasan guru, 

tanya jawab, dan penugasan, siswa dapat menyebutkan 3 lapisan 

penyusun bumi. 

4. Melalui penjelasan guru mengenai struktur bumi, tanya jawab, dan 
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penugasan, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri lapisan penyusun bumi. 

5. Melalui media gambar struktur bumi, penjelasan guru, dan tanya jawab, 

siswa dapat menggambarkan secara sederhana lapisan-lapisan bumi 

(lapisan inti, lapisan luar dan kerak) 

E. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran : konvensional. 

Metode   : ceramah, tanya jawab, dan penugasan. 

F. MATERI AJAR 

Bumi dan Alam Semesta (terlampir) 

G. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1.  Media 

- Gambar lapisan-lapisan bumi  

- Video 

2.  Sumber Belajar 

- Azmiyawati, Choiril., W. H. Omegawati dan R. Kusumawati. 2008. IPA 

Salingtemas 5 untuk SD/MI Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional.  Halaman 137-141 

- Rositawaty, S dan Muharam. 2008. Senang Belajar Ilmu Pengetahuan 

Alam untuk Kelas V Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Halaman 125-6 

- Sulistyanto, Heri dan Edi Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk 

SD dan MI Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional. Halaman 152-5 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam. 

b. Siswa berdoa bersama dipimpin salah satu siswa. 

c. Guru menanyakan kabar kepada siswa sekaligus melakukan presensi. 

d. Guru melakukan apersepsi dengan: 

- mengajak siswa untuk melakukan tepuk semangat 

- mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengaitkan pengetahuan 
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sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari dengan 

pertanyaan “anak-anak, siapa yang tahu kita sekarang ini tinggal 

di planet apa?“ 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

f. Guru mengkondisikan siswa untuk duduk rapi, tenang dan siap 

menerima pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti (45 menit) 

a. Eksplorasi (15 menit) 

1) Guru menjelaskan dan melakukan tanya jawab dengan siswa 

tentang proses terbentuknya bumi. 

2) Guru menayangkan video mengenai proses terbentuknya bumi. 

3) Guru menjelaskan proses terbentuknya bumi dan bentuk bumi 

4) Guru menjelaskan lapisan-lapisan bumi menggunakan gambar. 

5) Siswa menyimak materi yang disampaikan guru. 

b. Elaborasi (15 menit) 

1) Siswa bertanya jawab dengan guru mengenai  materi. 

2) Siswa disuruh untuk mencatat materi yag sudah ditulis guru di 

papan tulis 

3) Siswa diberi tugas untuk mengerjakan soal untuk didiskusikan 

dengan teman sebangku. 

4) Siswa ditunjuk secara acak untuk maju ke membahas soal diskusi. 

c. Konfirmasi (15 menit). 

1) Guru meluruskan jawaban dari siswa. 

2) Guru menanyakan adakah hal-hal yang belum jelas dan belum 

dipahami oleh siswa terkait dengan materi yang baru dipelajari. 

3. Kegian Penutup (15 menit) 

a. Guru memberikan reward kepada siswa yang berani maju ke depan. 

b. Siswa dengan bimbingan guru bersama-sama menyimpulkan materi 

pelajaran. 

c. Guru membagikan soal evaluasi dan siswa mengerjakan secara 

mandiri. 
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d. Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa 

e. Guru memotivasi siswa untuk belajar dengan tekun di rumah agar 

mereka mudah memahami materi yang diajarkan serta mengulang 

materi yang baru diajarkan. 

f. Salah satu siswa memimpin doa di akhir pembelajaran. 

g. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

I. PENILAIAN 

1. Prosedur   : penilaian hasil 

2. Teknik Penilaian : tertulis 

3. Jenis  Penilaian : tes  

4. Instrumen penilaian : 10 soal pilihan ganda  

5. Teknik penyekoran      : 
                              

                         
      

 

          Tegal,   April 2016  
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Materi Ajar Kelas Eksperimen dan Kontrol  Pertemuan 1 

1. Struktur Bumi  

a. Bumi Berbentuk Bulat Pepat 

Bumi adalah planet yang kita tempati. Bumi menyerupai bola besar yang 

bergerak mengelilingi matahari berbentuk elips. Hasil pemotretan dari 

pesawat Apollo pada 17 Desember 1972 menunjukkan bahwa bumi berbentuk 

bulat. Namun, tidak terlalu bulat, agak menggembung di sekitar khatulistiwa 

dan pepat (agak rata) di kedua kutubnya. Jika kamu pernah pergi ke pantai, 

kamu akan melihat kapal-kapal besar atau kapal nelayan yang menangkap 

ikan sedang berlayar ke tengah laut. Lama-kelamaan kapal-kapal itu tidak 

akan terlihat. Hal ini menunjukkan bahwa bumi berbentuk bulat. Para ahli 

astronomi pun telah berhasil memotret bumi dari ruang angkasa. Dari hasil 

memotret tersebut, terlihat bumi berbentuk bulat.  

b. Proses Terjadinya Bumi  

Bumi kita sudah berusia sekitar 4,6 miliar tahun. Bentuk bumi yang bulat 

seringkali dihubungkan dengan proses terbentuknya bumi. Sementara itu, 

proses terbentuknya bumi tidak dapat dipisahkan dari terjadinya alam 

semesta. Para ilmuwan sependapat bahwa benda-benda yang ada di alam 

semesta terbuat dari unsur yang hampir sama. Proses terbentuknya pun terjadi 

secara bertahap. Meskipun para ilmuwan tidak mengetahui secara pasti 

tentang terjadinya alam semesta, tetapi mereka menyusun kemungkinan-

kemungkinan yang masuk akal. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa 

benda-benda di alam semesta terbentuk dari awan. Berikut penjelasannya: 

 Awan itu tersusun atas gas dan debu. Pada awalnya, awan itu terbentang 

sampai ratusan juta kilometer. Adanya kekuatan gaya tarik menyebabkan 

awan berbentuk seperti roda pipih yang besar. Roda tersebut selalu 

berputar. Akibat gerakan itu, sebagian besar gas terkumpul di tengah 

awan. 

 Awan tersebut kemudian membentuk gumpalan yang membesar. Gaya 

tariknya pun juga besar sehingga menarik lebih banyak gas. Oleh karena 

kekuatan gaya tarik ke semua arah sama besar, gumpalan itu merapat 
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membentuk bola bulat. Gumpalan inilah yang kemudian membentuk 

matahari. Gas atau debu yang letaknya sangat jauh dari matahari juga 

berputar mengelilinginya. Gas dan debu ini kemudian membentuk bola-

bola bulat yang lebih kecil dibandingkan matahari. 

 Bola-bola tersebut merupakan awal dari pembentukan bumi dan planet-

planet lain. Bumi yang sekarang kita huni berbentuk bola bulat yang 

tersusun atas batuan, dikarenakan gaya tarik bumi semakin banyak 

mengumpulkan gas dan debu sehingga semakin lama semakin padat. 

Keadaan ini menyebabkan bola bumi menjadi semakin panas. Butir-butir 

debu yang ada di dalamnya kemudian meleleh. Sebagian besar debu-

debu yang meleleh itu terdiri atas batuan dan logam. Selanjutnya bagian 

luar bumi mengalami pendinginan. Batuan dan logam yang meleleh itu 

kemudian menjadi bagian yang keras. Bagian inilah yang membentuk 

bagian permukaan bumi. 

c. Susunan Bumi 

Bumi tersusun atas tiga lapisan. Lapisan Bumi mulai dari lapisan terluar 

sampai terdalam yaitu kerak, selubung, dan inti. Inti terdiri atas inti luar dan 

inti dalam. Keadaan ketiga lapisan Bumi tersebut dijelaskan dalam uraian 

berikut: 

a.  Kerak  

Kerak adalah lapisan terluar permukaan bumi yang berupa batuan keras 

dan dingin setebal 15–60 km. Pada lapisan kerak bagian atas, batuan telah 

mengalami pelapukan membentuk tanah. Di permukaan lapisan kerak inilah 

makhluk hidup tinggal dan menjalani hidupnya. Daratan terbentuk dari kerak 

benua. Sebagian besar kerak benua terbentuk dari batuan yang disebut granit. 

Dasar samudra terbentuk dari kerak samudra. Kerak samudra sebagian 

terbentuk dari batuan yang disebut basal. 

b. Selubung atau Mantel 

Selubung atau mantel merupakan lapisan di bawah kerak yang tebalnya 

mencapai 2.900 kilometer. Lapisan mantel merupakan lapisan yang paling 
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tebal. Mantel terletak di antara lapisan inti luar dengan kerak. Lapisan ini 

terdiri atas magma kental yang bersuhu 1.400°C–2.500°C. 

c. Inti  

Inti terdiri atas dua bagian, yaitu inti luar dan inti dalam. Lapisan inti 

luar merupakan satu-satunya lapisan cair. Inti luar terdiri atas besi, nikel, dan 

oksigen. Lapisan ini mempunyai tebal ±2.255 kilometer. Adapun lapisan inti 

dalam setebal ±1.200 kilometer. Inti dalam merupakan bola logam yang padat 

dan mampat, bersuhu sangat panas sekitar 4.500°C. Lapisan ini terbentuk dari 

besi dan nikel padat. Lapisan inti dalam merupakan pusat bumi. 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

Nama : SD Negeri Slerok 05 Kota Tegal 

Kelas/Semester : V / 2 

Mata Pelajaran : IPA 

Waktu : 5 menit 

 

Petunjuk: 

Jodohkan pernyataan di sebelah kiri dengan pilihan jawaban di sebelah kanan! 

 

 

 

 

  

 

1. Lapisan terluar bumi 

yaitu.... 

 

3. Lapisan bumi yang paling 

tebal adalah.... 

2. Lapisan bumi yang paling 

dalam adalah.... 

4. Dalam salah satu teori, 

bumi terjadi dari.... 

5. Urutan lapisan bumi dari dalam ke 

luar yaitu .... 

 

6. Urutan lapisan bumi dari luar ke 

dalam yaitu .... 

 

7. Kerak bumi sangat keras 

karena tersusun dari lapisan .... 

a. Inti dalam 

bumi  

 

b. Inti luar 

bumi 

 

c. Kerak bumi 

 

d. Selubung / 

mantel bumi 

 

e. Awan 

 

f. Batuan 

 

g. Api 

 

h. Inti,  

selubung, 

dan kerak  

 

i. Kerak, 

selubung, 

dan inti 

 

j. Selubung, 

kerak, dan 

inti 
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KISI-KISI SOAL TES EVALUASI KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL 

PERTEMUAN KE-1 

Nama Sekolah  :    SD Negeri Slerok 05 Kota Tegal 

Mata Pelajaran  :    Ilmu Pengetahuan Alam  

Materi Pokok   :    Bumi dan Alam Semesta (struktur bumi dan matahari) 

Kelas/Semester  :    V / II 

Standar Kompetensi  :     

 

Kompetensi Dasar  :    7.3 Mendeskripsikan struktur bumi 

No Indikator Soal Jenis Soal 
Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesulitan 

Mudah Sedang Sulit 

1. 
Siswa dapat menentukan 

bentuk bumi 
Pilihan ganda C1 1 

 

 
  

2. Siswa dapat mengungkapkan 

mengenai terjadinya bumi 
Pilihan ganda C3 2  

 

 
 

3. 
Disebutkan beberapa 

pernyataan, siswa dapat 

memberikan contoh-contoh 

Pilihan ganda C3 3  
 

 
 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 
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peristiwa yang membuktikan 

bahwa bumi berbentuk bulat 

4. Siswa dapat mengurutkan 

lapisan penyusun bumi 
Pilihan ganda C2 4   

 

 

5. 
Disajikan gambar, siswa dapat 

menunjukkan beberapa nama 

lapisan-lapisan bumi 

Pilihan ganda 

 

C1 

 

5  
 

 
 

6. 
Siswa dapat mengidentifikasi 

lapisan bumi berdasarkan 

ketebalannya 

Pilihan ganda 
C2 

 
6 

 

 
  

7. Siswa dapat mengungkapkan 

mengenai lapisan kerak bumi 
Pilihan ganda C3 7  

 

 
 

 

8. 

Siswa dapat mengidentifikasi 

lapisan bumi berdasarkan ciri-

cirinya 

Pilihan ganda C2 8 

 

 

 

  

9. 
Disajikan sebuah gambar, 

siswa dapat menunjukkan 

gambar magma 

Pilihan ganda C1 9  
 

 
 

10. 
Siswa dapat mengidentifikasi 

lapisan bumi berdasarkan 

suhunya 

Pilihan Ganda C2 10    

Jumlah 10 3 4 3 
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Nama  : ............................................... 

No.Presensi :……………………………… 

Soal Evaluasi Kelas Eksperimen dan Kontrol Pertemuan 1 

SOAL EVALUASI 

MATA PELAJARAN IPA 

MATERI POKOK BUMI DAN ALAM SEMESTA 

WAKTU 10 MENIT 

 

 

Berilah tanda silang (x) pada pilihan jawaban a, b, c, atau d yang benar! 

1. Bentuk Bumi kita yaitu.... 

a. bulat seutuhnya   c.  bulat tidak beraturan 

b. bulat agak datar   d.  oval agak datar 

2. Beberapa ilmuwan menyatakan bahwa benda-benda di alam semesta awalnya 

terbentuk dari .... 

a. awan     c.  api 

b. air     d.  logam 

3. Perhatikan penyataan-pernyataan berikut! 

i) Saat orang pergi berkeliling dunia, dia akan kembali ke tempat semula.  

ii) Perahu layar makin jauh, terlihat semakin besar dan tampak  jelas. 

iii)Kapal bergerak menuju pelabuhan yang tampak paling dulu adalah badan 

kapal 

iv) Pada saat matahari terbit, tempat yang tinggi seperti puncak pohon 

mendapat sinar matahari terlebih dahulu. 

v) Kapal yang meninggalkan pelabuhan, badan kapal terlihat akan lenyap 

lebih dulu 

Salah satu peristiwa yang membuktikan mengenai bentuk bumi yaitu .... 

a. i, ii, dan ii    c.  i, iii, dan v 

b. i, ii, dan iv    d. i, iv, dan v 

4. Urutan lapisan bumi dari dalam ke luar yaitu .... 

a. kerak, inti, dan selubung  c. inti, kerak, dan selubung 

b. kerak, selubung, dan inti  d. inti, selubung, dan kerak 
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5. Perhatikan gambar berikut! 

 

  

 

 

Mantel dan inti luar bumi secara berurutan ditunjukkan oleh huruf .... 

a. A dan B    c.  B dan C  

b. A dan C    d.  C dan D 

6. Lapisan bumi yang tersusun atas cairan yang sangat kental dan memiliki 

ketebalan sekitar ± 2.255 km merupakan lapisan .... 

a. inti bumi dalam   c.  inti bumi luar 

b. kerak bumi    d.  mantel bumi 

7. Lapisan yang paling tebal pada struktur bumi adalah .... 

a. lapisan kerak bumi   c.  lapisan inti bumi 

b. lapisan mantel bumi   d.  lapisan batuan bumi 

8. Kerak bumi sangat keras karena tersusun dari lapisan .... 

a. batuan     c.  magma 

b. mineral    d.  tanah 

9. Pehatikan gambar berikut! 

Gambar magma ditunjukkan dengan huruf .... 

a.  A    c.  C 

b.  B    d.  D 

 

 

10. Lapisan bumi yang mempunyai suhu paling tinggi yaitu .... 

a. kerak     c.  inti luar 

b. mantel    d.  inti dalam 

 

D 

  Percayalah Pada Diri Sendiri   

  Selamat Mengerjakan   

Semoga Sukses 
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Kunci Jawaban Tes Evaluasi Pertemuan 1 

 

1. B 

2. A  

3. D  

4. D 

5. C 

6. C 

7. B 

8. A 

9. A 

10. D     
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL PERTEMUAN 2 

 

SD/MI        :  SD Negeri Slerok 05 Kota Ttegal 

Kelas/Semester    :  V / 2 

Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Alokasi Waktu  :  2x35 menit 

Pertemuan ke  : 2 (dua) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.3 Mendeskripsikan struktur bumi 

C. INDIKATOR 

 Menyebutkan lapisan-lapisan atmosfer 

 Menjelaskan ciri-ciri dari masing-masing lapisan atmosfer 

 Menyebutkan lapisan-lapisan penyusun matahari 

 Menjelaskan ciri-ciri lapisan penyusun matahari 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah melihat gambar lapisan atmosfer bumi, memperhatikan 

penjelasan guru, tanya jawab, dan melaksanakan model pembelajaran 

Index Card Match, siswa dapat menyebutkan 5 lapisan atmosfer bumi. 

2. Setelah melihat gambar lapisan atmosfer bumi, memperhatikan 

penjelasan guru, tanya jawab, dan melaksanakan model pembelajaran 

Index Card Match, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri dari masing-masing 

lapisan atmosfer. 

3. Melalui penjelasan guru mengenai struktur matahari, tanya jawab, dan 

melaksanaan model pembelajaran Index Card Match, siswa dapat 

menyebutkan 4 lapisan-lapisan penyusun matahari. 
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4. Melalui penjelasan guru tentang struktur matahari, tanya jawab, dan 

melaksanakan model pembelajaran Index Card Match, siswa dapat 

menjelaskan ciri-ciri lapisan penyusun matahari. 

E. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran : konvensional. 

Metode   : ceramah, tanya jawab, dan penugasan. 

F. MATERI AJAR 

Bumi dan Alam Semesta (terlampir) 

G. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1.  Media 

- Gambar lapisan-lapisan bumi  

2.  Sumber Belajar 

- Azmiyawati, Choiril., W. H. Omegawati dan R. Kusumawati. 2008. 

IPA Salingtemas 5 untuk SD/MI Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional.  Halaman 137-141 

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

Pengetahuan Alam untuk Kelas V Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional. Halaman 125-6 

- Sulistyanto, Heri dan Edi Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 

untuk SD dan MI Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. Halaman 152-5 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam. 

b. Siswa berdoa bersama dipimpin salah satu siswa. 

c. Guru menanyakan kabar kepada siswa sekaligus melakukan presensi. 

d. Guru melakukan apersepsi dengan: 

- mengajak siswa untuk melakukan tepuk semangat 

- mengaitkan kembali materi pada pertemuan sebelumnya dengan 
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mengajukan pertanyaan “Anak-anak, siapa yang masih ingat 

pada pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai apa?” 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

f. Guru mengkondisikan siswa untuk duduk rapi, tenang dan siap 

menerima pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti (45 menit) 

a. Eksplorasi (15 menit) 

1) Guru menjelaskan dan melakukan tanya jawab dengan siswa 

tentang lapisan-lapisan atmosfer bumi menggunakan gambar. 

2) Guru menjelaskan mengenai ciri-ciri dari masing-masing lapisan 

atmosfer bumi. 

3) Guru menjelaskan dan melakukan tanya jawab dengan siswa 

tentang lapisan-lapisan matahari menggunakan gambar. 

4) Guru menjelaskan mengenai ciri-ciri dari masing-masing lapisan 

matahari.  

5) Siswa menyimak materi yang disampaikan guru. 

b. Elaborasi (15 menit) 

1) Siswa bertanya jawab dengan guru mengenai  materi. 

2) Siswa disuruh untuk mencatat materi yag sudah ditulis guru di 

papan tulis 

3) Siswa diberi tugas untuk mengerjakan soal untuk didiskusikan 

dengan teman sebangku. 

4) Siswa ditunjuk secara acak untuk maju ke membahas soal diskusi. 

c. Konfirmasi (15 menit). 

1) Guru meluruskan jawaban dari siswa. 

2) Guru menanyakan adakah hal-hal yang belum jelas dan belum 

dipahami oleh siswa terkait dengan materi yang baru dipelajari. 

3) Guru membagikan soal evaluasi dan siswa mengerjakan secara 

mandiri. 
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3. Kegian Penutup (15 menit) 

a. Guru memberikan reward kepada siswa yang berani maju ke depan. 

b. Siswa dengan bimbingan guru bersama-sama menyimpulkan materi 

pelajaran. 

c. Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa 

d. Guru memotivasi siswa untuk belajar dengan tekun di rumah agar 

mereka mudah memahami materi yang diajarkan serta mengulang 

materi yang baru diajarkan. 

e. Salah satu siswa memimpin doa di akhir pembelajaran. 

f. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

I. PENILAIAN 

1. Prosedur  : penilaian hasil 

2. Teknik Penilaian : tertulis 

3. Jenis  Penilaian : tes  

4. Instrumen penilaian : 10 soal pilihan ganda  

4,  Teknik penyekoran      :  
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         Tegal,    April 2016  
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Materi Ajar Kelas Eksperimen dan Kontrol  Pertemuan 2 

A. Lapisan Atmosfer Bumi 

Berbicara tentang bumi, kita tidak boleh melupakan selubung udara yang 

menyelimuti bumi. Selubung udara itu disebut atmosfer. Sebelum mengenal 

lebih jauh tentang lapisan bumi, kita akan membahas atmosfer terlebih 

dahulu. Lapisan atmosfer tersusun atas udara. Semakin jauh dari permukaan 

bumi, lapisan udara semakin tipis. Lapisan atmosfer melindungi Bumi dari 

pancaran sinar dan panas Matahari. Oleh karena itu, lapisan atmosfer paling 

berperan dalam mendukung adanya kehidupan di muka Bumi ini. Lapisan 

atmosfer ini memiliki ketebalan ± 640 kilometer. Atmosfer terdiri atas lapisan 

troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Uraian lebih jelasnya 

yaitu sebagai berikut: 

 Lapisan Troposfer 

Lapisan troposfer terbentang sejauh 10 km dari permukaan bumi. 

Lapisan troposfer merupakan lapisan yang paling dekat dengan Bumi. 

Lapisan inilah yang memengaruhi cuaca. Sebagian besar awan yang 

menyebabkan hujan terbentuk di lapisan ini. 

 Lapisan Stratosfer  

Lapisan stratosfer berada di atas lapisan troposfer. Lapisan stratosfer 

berjarak 10–50 km di atas permukaan bumi. Udara di lapisan stratosfer sangat 

dingin dan tipis. Balon cuaca dan beberapa pesawat terbang dapat mencapai 

lapisan stratosfer. Lapisan ozon berada di atas lapisan ini. Lapisan ozon 

adalah lapisan yang penting karena melindungi Bumi dari sinar ultraviolet 

dari Matahari. Sinar ultraviolet ini jika langsung mengenai bumi akan 

membunuh semua makhluk hidup. 

 Lapisan Mesosfer 

Lapisan mesosfer berada di atas lapisan stratosfer dan  berjarak 50-80 km 

di atas permukaan bumi. Mesosfer memiliki campuran oksigen, nitrogen, dan 
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karbon dioksida yang sama dengan lapisan di bawahnya. Namun, kandungan 

uap airnya sangat sedikit 

 Lapisan Termosfer 

Lapisan termosfer berada di atas lapisan mesosfer. Lapisan termosfer 

terbentang pada ketinggian 80–500 km di atas permukaan bumi. Di lapisan 

ini terjadi efek cahaya yang disebut aurora. 

 Lapisan Eksosfer 

Lapisan yang paling jauh dari permukaan bumi yaitu lapisan eksosfer. 

Eksosfer ada di ketinggian 700 km di atas permukaan bumi. Setelah lapisan 

eksosfer adalah angkasa luar. 

Jadi, Atmosfer ini memiliki fungsi yang sangat penting. Atmosfer 

melindungi Bumi dari benda-benda angkasa, menjaga agar air tidak menguap 

ke angkasa luar, dan menghalangi sinar ultraviolet dari Matahari menerobos 

Bumi.  

B. Struktur Matahari  

Matahari merupakan salah satu sumber cahaya yang sangat dibutuhkan oleh 

makhluk hidup. Beberapa makhluk hidup menggunakan cahaya matahari untuk 

membuat makanan pada proses fotosintesis. Sama halnya dengan bumi, matahari 

juga tersusun atas beberapa lapisan. Perbedaannya adalah pada bahan 

penyusunnya. Sebagian besar lapisan yang ada pada matahari tersusun atas 

beberapa gas. Penyusun lapisan matahari diantaranya adalah hidrogen, helium, 

oksigen, dan beberapa gas lainnya. Suhu di permukaaan matahari sekitar 6000 °C 

sedangkan suhu di dalam inti matahari mencapai 15.000.000 °C. Matahari 

menyerupai bola besar dengan diameter sekitar 1.400.000 km. Gas-gas yang 

menyusun matahari merupakan gas yang aktif sehingga setiap saat pada 

permukaan matahari terjadi loncatan-loncatan api. Matahari terdiri dari beberapa 

lapisan, diantaranya adalah inti, fotosfer, kromosfer, dan korona. Uraian 

selengkapnya yaitu sebagai berikut: 

a. Inti  
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Inti adalah area terdalam dari Matahari yang memiliki suhu sekitar 15 juta 

derajat Celcius. Bagian inti berukuran seperempat jarak dari pusat ke permukaan.  

Di dalam inti matahari, akan menghasilkan seluruh energi panas dan cahaya yang 

diterima di Bumi. 

b. Fotosfer  

Fotosfer merupakan lapisan dari matahari yang menyerupai piringan 

berwarna emas. Pada lapisan inilah sinar matahari dipancarkan ke bumi. Fotosfer 

merupakan lapisan gas panas dengan tebal sekitar 320 km. Pada lapisan ini suhu 

rata-ratanya adalah 5.700 kelvin. Karena tersusun atas gas, batas lapisan matahari 

yang satu dengan yang lain tidak terlihat yang jelas. 

c. Kromosfer 

Kromosfer merupakan lapisan yang memiliki ketebalan sekitar 16.000 km. 

Warna dari lapisan kromosfer seringkali tidak tampak karena tertutup oleh cahaya 

terang yang dihasilkan oleh fotosfer. Namun di saat- saat tertentu, misalnya ketika 

terjadi gerhana matahari total, maka warna kromosfer akan terlihat seperti bingkai 

merah yang mengelilingi matahari. Pada lapisan ini terdapat partikel-partikel inti 

seperti proton, neutron, dan elektron. Suhu permukaaan pada lapisan kromosfer 

adalah sekitar 6.000-20.000 kelvin. 

d. Korona 

Korona merupakan lapisan terluar matahari yang melingkupi lapisan fotosfer 

dan kromosfer. Lapisan ini memiliki ketebalan sekitar 2.500.000 km dengan suhu 

rata-rata 1.000.000 kelvin. Pada korona banyak terkandung besi, nikel, zat kapur, 

dan argon. Sama halnya seperti lapisan kromosfer, lapisan ini akan terlihat jelas 

apabila terjadi gerhana matahari total. Bagian dalamnya berwarna kuning 

sedangkan bagian luarnya bewarna merah. 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Celcius
http://id.wikipedia.org/wiki/Cahaya
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

Nama : SD Negeri Slerok 05 Kota Tegal 

Kelas/Semester : V / 2 

Mata Pelajaran : IPA 

Waktu : 5 menit 

 

Petunjuk: 

Jodohkan pernyataan di sebelah kiri dengan pilihan jawaban di sebelah kanan! 

 

 

 

 

  

 

3. Urutan lapisan atmosfer 

dari yang paling luar yaitu.... 

1. Lapisan udara yang 

menyelimuti bumi disebut.... 

4. Hujan terjadi pada 

lapisan.... 

5. Urutan lapisan matahari dari dalam 

ke luar yaitu .... 

 

6. Suhu di dalam inti matahari 

mencapai.... 

 

7. Diameter matahari yaitu sekitar 

.... 

k. selubung 

bumi 

l. atmosfer 

m. tropofer 

n. melindungi 

dari sinar 

UV 

o. Awan 

p. termosfer 

q. api 

r. eksosfer, 

termosfer, 

mesosfer, 

stratosfer, 

troposfer,  

s. eksosfer, 

troposfer, 

mesosfer, 

stratosfer, 

termosfer  

t. inti, 

fotosfer, 

kromosfer, 

dan korona  

u. Inti, 

fotosfer, 

korona, dan 

kromosfer  

v. 15.000.000 

°C 

w. 20.000.000 

°C 

x. 1.400.000 

km 

y. 2.400.000 

km 

2. Manfaat adanya atmosfer 

adalah.... 
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KISI-KISI SOAL TES EVALUASI KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL 

PERTEMUAN KE-2 

Nama Sekolah  :    SD Negeri Slerok 05 Kota Tegal 

Mata Pelajaran  :    Ilmu Pengetahuan Alam  

Materi Pokok   :    Bumi dan Alam Semesta (struktur bumi dan matahari) 

Kelas/Semester  :    V / II 

Standar Kompetensi  :     

 

Kompetensi Dasar  :    7.3 Mendeskripsikan struktur bumi 

No Indikator Soal Jenis Soal 
Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesulitan 

Mudah Sedang Sulit 

1. 

Siswa dapat menentukan apa 

yang dimaksud dengan 

atmosfer 

Pilihan ganda C1 1 
 

√ 
  

2. Siswa dapat menyebutkan 

fungsi lapisan atmosfer 
Pilihan ganda C1 2  

 

√ 
 

3. 
Siswa dapat mengurutkan 

lapisan atmosfer mulai dari 

yang paling dekat sampai dari 

Pilihan ganda C2 3  
 

 
√ 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 
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yang paling jauh dari bumi dan 

sebaliknya 

4. 
Disajikan gambar lapisan 

atmosfer, siswa dapat 

menunjukkan lapisan termosfer 

Pilihan ganda C1 4 √ 
 

 
 

5. 

Disebutkan ciri-ciri beberapa 

lapisan atmosfer, siswa dapat 

mengidentifikasi ciri-ciri dari 

salah satu lapisan atmosfer 

yang diminta 

Pilihan ganda 

 

C2 

 

5  
 

 
√ 

6. 
Siswa dapat menyebutkan ciri-

ciri matahari seperti suhu dan 

diameternya. 

Pilihan ganda 
C2 

 
6 

 

 
 √ 

7. Siswa dapat mengurutkan 

lapisan penyusun matahari. 
Pilihan ganda 

C2 

 
7 √ 

 

 
 

 

8. 

Dijelaskan ciri-ciri suatu 

lapisan matahari, siswa dapat 

mengungkapkan nama dari 

lapisan tersebut. 

Pilihan ganda C3 8 

 

 

 

√  

9. 

Dijelaskan mengenai ciri-ciri 

salah satu lapisan matahari, 

siswa dapat mengungkapkan 

nama lapisan tersebut. 

Pilihan ganda C3 9  √  

10. 

Dijelaskan mengenai ciri-ciri 

salah satu lapisan matahari, 

siswa dapat mengungkapkan 

nama lapisan tersebut. 

Pilihan ganda C3 10  
 

√ 
 

Jumlah 10 3 4 3 
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Nama  : ............................................... 

No.Presensi :……………………………… 

Soal Evaluasi Kelas Eksperimen dan Kontrol Pertemuan 2 

SOAL EVALUASI 

MATA PELAJARAN IPA 

MATERI POKOK BUMI DAN ALAM SEMESTA 

WAKTU 10 MENIT 

 

 

Berilah tanda silang (x) pada pilihan jawaban a, b, c, atau d yang benar! 

1. Lapisan udara yang menyelimuti bumi disebut .... 

a. hidrosfer                           c.  atmosfer 

b. litosfer                         d.  ionosfer 

2. Salah satu manfaat adanya atmosfer adalah .... 

a. membuat air di bumi dapat menguap 

b. melindungi bumi dari hujan berlebihan 

c. membuat pemandangan langit dapat terlihat 

d. menghalangi masuknya sinar ultra violet 

3. Berikut lapisan pada atmosfer: 

1) eksosfer  4) stratosfor  

2) mesosfer  5) termosfer 

3) troposfer 

Urutan lapisan atmosfer dari yang paling dekat dengan bumi adalah .... 

a. 1-2-4-5-3    c.   3-4-2-5-1 

b. 3-4-2-1-5    d.   4-5-2-1-3 

4. Perhatikan gambar berikut! 

Lapisan yang mempengaruhi 

cuaca dan terjadinya hujan 

terdapat pada lapisan yang 

ditunjukkan dengan huruf .... 

a. a. A   c.  C 

b. b. B   d.  D 
A 

B 

C 

D 

E 
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5. Perhatikan ciri-ciri dari lapisan berikut! 

i) Dapat dilewati oleh pesawat terbang 

ii) Berada di atas lapisan mesosfer 

iii) Terdapat lapisan ozon 

iv)  Tempat terjadinya hujan 

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, yang termasuk ciri-ciri dari lapisan stratosfer 

yaitu .... 

a. i dan iii    c.  ii dan iii 

b. i dan iv     d.  ii dan iv 

6. Matahari menyerupai bola besar dengan diameter sekitar .... 

a. 1.100.000 km   c.  1.300.000 km 

b. 1.200.000 km   d.  1.400.000 km 

7. Matahari tersusun dari beberapa lapisan. Urutan lapisan matahari dari luar ke 

dalam yaitu.... 

a. fotosfer, kromosfer, korona, dan inti 

b. korona, fotosfer,  kromosfer, dan inti 

c. korona, kromosfer, fotosfer, dan inti 

d. kromosfer, korona, fotosfer, dan inti 

8. Lapisan matahari yang menyerupai piringan berwarna emas dan pada lapisan 

tersebut sinar matahari dipancarkan ke bumi yaitu lapisan .... 

a. fotosfer    c.  korona 

b. kromosfer    d.  inti 

9. Lapisan matahari yang memiliki kandungan besi, nikel, zat kapur, dan argon 

serta akan terlihat jelas apabila terjadi gerhana matahari total adalah lapisan 

.... 

a. fotosfer    c. korona 

b. kromosfer    d. inti matahari 

10. Lapisan matahari yang melingkupi lapisan fotosfer dan kromosfer adalah 

lapisan .... 

a. kromosfer    c.  inti 

b. korona     d.  fotosfer  
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Kunci Jawaban Tes Evaluasi Pertemuan 2 

 

1. C 

2. D  

3. C  

4. A     

5. A 

6. D 

7. C 

8. A 

9. C 

10. B 
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Lampiran 10 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran: IPA 

 

Pembelajaran Model True or False di Kelas Eksperimen 1 

Pertemuan 1 dan 2 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

Vianida Etyarisky 

1401412547 

 

 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2016
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 1 PERTEMUAN 1 

SD/MI        :  SD Negeri Kejambon 01 Kota Tegal 

Kelas/Semester    :  V / 2 

Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Alokasi Waktu  :  2x35 menit 

Pertemuan ke  : 1 (satu) 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.3 Mendeskripsikan struktur bumi 

C. INDIKATOR 

 Menjelaskan mengenai proses terjadinya bumi 

 Menjelaskan mengenai bentuk bumi 

 Menyebutkan lapisan-lapisan penyusun bumi 

 Menjelaskan lapisan-lapisan penyusun bumi 

 Menggambarkan secara sederhana lapisan-lapisan bumi (lapisan inti, 

lapisan luar dan kerak) 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah menjelaskan gambar struktur bumi, memperhatikan penjelasan 

guru, tanya jawab, dan penugasan, siswa dapat menjelaskan mengenai 

proses terjadinya bumi dan bentuk bumi. 

2. Setelah melihat gambar struktur bumi, memperhatikan penjelasan guru, 

tanya jawab, dan penugasan, siswa dapat menjelaskan mengenai bentuk 

bumi. 

3. Setelah melihat gambar struktur bumi, memperhatikan penjelasan guru, 

tanya jawab, dan penugasan, siswa dapat menyebutkan 3 lapisan penyusun 

bumi. 

4. Melalui penjelasan guru mengenai struktur bumi, tanya jawab, dan 
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penugasan, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri lapisan penyusun bumi. 

5. Melalui media gambar struktur bumi, penjelasan guru, dan tanya jawab, 

siswa dapat menggambarkan secara sederhana lapisan-lapisan bumi 

(lapisan inti, lapisan luar dan kerak) 

E. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran : aktif tipe True or False 

Metode   : ceramah, tanya jawab, dan penugasan. 

F. MATERI AJAR 

Bumi dan Alam Semesta (terlampir) 

G. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1.  Media 

- Gambar lapisan-lapisan bumi  

- Video  

2.  Sumber Belajar 

- Azmiyawati, Choiril., W. H. Omegawati dan R. Kusumawati. 2008. IPA 

Salingtemas 5 untuk SD/MI Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional.  Halaman 137-141 

- Rositawaty, S dan Muharam. 2008. Senang Belajar Ilmu Pengetahuan 

Alam untuk Kelas V Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Halaman 125-6 

- Sulistyanto, Heri dan Edi Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk 

SD dan MI Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional. Halaman 152-5 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam. 

b. Siswa berdoa bersama dipimpin salah satu siswa. 

c. Guru menanyakan kabar kepada siswa sekaligus melakukan presensi. 

d. Guru melakukan apersepsi dengan: 

- mengajak siswa untuk melakukan tepuk semangat 

- mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengaitkan pengetahuan 
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sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari dengan 

pertanyaan “anak-anak, siapa yang tahu kita sekarang ini tinggal 

di planet apa?“ 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

f. Guru mengkondisikan siswa untuk duduk rapi, tenang dan siap 

menerima pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti (45 menit) 

a. Eksplorasi (15 menit) 

1) Guru menjelaskan dan melakukan tanya jawab dengan siswa 

tentang proses terbentuknya bumi. 

2) Guru menayangkan video mengenai proses terbentuknya bumi. 

3) Guru menjelaskan proses terbentuknya bumi dan bentuk bumi 

4) Guru menjelaskan lapisan-lapisan bumi menggunakan gambar. 

5) Siswa menyimak materi yang disampaikan guru. 

b. Elaborasi (15 menit) 

1) Siswa dikondisikan supaya tertib dalam mengikuti permainan 

model pembelajaran True or False yang akan dilaksanakan. 

2) Siswa dikelompokkan menjadi 8 kelompok. Setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 siswa. 

3) Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai prosedur 

pelaksanaan model True or False. 

4) Siswa diberi kartu yang berisi pernyataan dan berdiskusi dengan 

kelompoknya mengenai kartu-kartu pernyataan tersebut “true” atau 

“false”. 

5) Setiap kelompok secara bergantian maju, siswa yang menjawab 

“true” berdiri di sebelah kanan guru dan yang menjawab “false” 

berdiri di sebelah kiri guru. 

6) Siswa secara bergantian menyampaikan alasan mengapa 

pernyataan tersebut “true” atau “false”.  

7) Siswa dalam kelompok yang lain menyimak dan memberikan 

tanggapan kepada kelompok yang di depan apabila ada kesalahan. 
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c. Konfirmasi (15 menit). 

1) Guru meluruskan jawaban dari siswa. 

2) Guru menanyakan adakah hal-hal yang belum jelas dan belum 

dipahami oleh siswa terkait dengan materi yang baru dipelajari. 

3. Kegian Penutup (15 menit) 

a. Guru memberikan reward kepada siswa yang dapat memberikan 

jawaban dan alasan yang tepat atas pernyataan yang di dapat. 

b. Siswa dengan bimbingan guru bersama-sama menyimpulkan materi 

pelajaran. 

c. Guru membagikan soal evaluasi dan siswa mengerjakan secara 

mandiri. 

d. Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa 

e. Guru memotivasi siswa untuk belajar dengan tekun di rumah agar 

mereka mudah memahami materi yang diajarkan serta mengulang 

materi yang baru diajarkan. 

f. Salah satu siswa memimpin doa di akhir pembelajaran. 

g. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

I. PENILAIAN 

6. Prosedur   : penilaian hasil 

7. Teknik Penilaian : tertulis 

8. Jenis  Penilaian : tes  

9. Instrumen penilaian : 10 soal pilihan ganda  

4,  Teknik penyekoran      : 
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         Tegal,   April 2016 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 

 

 

1
8
9
 

Materi Ajar Kelas Eksperimen dan Kontrol  Pertemuan 1 

1. Struktur Bumi  

a. Bumi Berbentuk Bulat Pepat 

Bumi adalah planet yang kita tempati. Bumi menyerupai bola besar yang 

bergerak mengelilingi matahari berbentuk elips. Hasil pemotretan dari 

pesawat Apollo pada 17 Desember 1972 menunjukkan bahwa bumi berbentuk 

bulat. Namun, tidak terlalu bulat, agak menggembung di sekitar khatulistiwa 

dan pepat (agak rata) di kedua kutubnya. Jika kamu pernah pergi ke pantai, 

kamu akan melihat kapal-kapal besar atau kapal nelayan yang menangkap 

ikan sedang berlayar ke tengah laut. Lama-kelamaan kapal-kapal itu tidak 

akan terlihat. Hal ini menunjukkan bahwa bumi berbentuk bulat. Para ahli 

astronomi pun telah berhasil memotret bumi dari ruang angkasa. Dari hasil 

memotret tersebut, terlihat bumi berbentuk bulat.  

b. Proses Terjadinya Bumi  

Bumi kita sudah berusia sekitar 4,6 miliar tahun. Bentuk bumi yang bulat 

seringkali dihubungkan dengan proses terbentuknya bumi. Sementara itu, 

proses terbentuknya bumi tidak dapat dipisahkan dari terjadinya alam 

semesta. Para ilmuwan sependapat bahwa benda-benda yang ada di alam 

semesta terbuat dari unsur yang hampir sama. Proses terbentuknya pun terjadi 

secara bertahap. Meskipun para ilmuwan tidak mengetahui secara pasti 

tentang terjadinya alam semesta, tetapi mereka menyusun kemungkinan-

kemungkinan yang masuk akal. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa 

benda-benda di alam semesta terbentuk dari awan. Berikut penjelasannya: 

 Awan itu tersusun atas gas dan debu. Pada awalnya, awan itu terbentang 

sampai ratusan juta kilometer. Adanya kekuatan gaya tarik menyebabkan 

awan berbentuk seperti roda pipih yang besar. Roda tersebut selalu 

berputar. Akibat gerakan itu, sebagian besar gas terkumpul di tengah 

awan. 

 Awan tersebut kemudian membentuk gumpalan yang membesar. Gaya 

tariknya pun juga besar sehingga menarik lebih banyak gas. Oleh karena 

kekuatan gaya tarik ke semua arah sama besar, gumpalan itu merapat 
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membentuk bola bulat. Gumpalan inilah yang kemudian membentuk 

matahari. Gas atau debu yang letaknya sangat jauh dari matahari juga 

berputar mengelilinginya. Gas dan debu ini kemudian membentuk bola-

bola bulat yang lebih kecil dibandingkan matahari. 

 Bola-bola tersebut merupakan awal dari pembentukan bumi dan planet-

planet lain. Bumi yang sekarang kita huni berbentuk bola bulat yang 

tersusun atas batuan, dikarenakan gaya tarik bumi semakin banyak 

mengumpulkan gas dan debu sehingga semakin lama semakin padat. 

Keadaan ini menyebabkan bola bumi menjadi semakin panas. Butir-butir 

debu yang ada di dalamnya kemudian meleleh. Sebagian besar debu-

debu yang meleleh itu terdiri atas batuan dan logam. Selanjutnya bagian 

luar bumi mengalami pendinginan. Batuan dan logam yang meleleh itu 

kemudian menjadi bagian yang keras. Bagian inilah yang membentuk 

bagian permukaan bumi. 

c. Susunan Bumi 

Bumi tersusun atas tiga lapisan. Lapisan Bumi mulai dari lapisan terluar 

sampai terdalam yaitu kerak, selubung, dan inti. Inti terdiri atas inti luar dan 

inti dalam. Keadaan ketiga lapisan Bumi tersebut dijelaskan dalam uraian 

berikut: 

a.  Kerak  

Kerak adalah lapisan terluar permukaan bumi yang berupa batuan keras 

dan dingin setebal 15–60 km. Pada lapisan kerak bagian atas, batuan telah 

mengalami pelapukan membentuk tanah. Di permukaan lapisan kerak inilah 

makhluk hidup tinggal dan menjalani hidupnya. Daratan terbentuk dari kerak 

benua. Sebagian besar kerak benua terbentuk dari batuan yang disebut granit. 

Dasar samudra terbentuk dari kerak samudra. Kerak samudra sebagian 

terbentuk dari batuan yang disebut basal. 

d. Selubung atau Mantel 

Selubung atau mantel merupakan lapisan di bawah kerak yang tebalnya 

mencapai 2.900 kilometer. Lapisan mantel merupakan lapisan yang paling 
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tebal. Mantel terletak di antara lapisan inti luar dengan kerak. Lapisan ini 

terdiri atas magma kental yang bersuhu 1.400°C–2.500°C. 

e. Inti  

Inti terdiri atas dua bagian, yaitu inti luar dan inti dalam. Lapisan inti 

luar merupakan satu-satunya lapisan cair. Inti luar terdiri atas besi, nikel, dan 

oksigen. Lapisan ini mempunyai tebal ±2.255 kilometer. Adapun lapisan inti 

dalam setebal ±1.200 kilometer. Inti dalam merupakan bola logam yang padat 

dan mampat, bersuhu sangat panas sekitar 4.500°C. Lapisan ini terbentuk dari 

besi dan nikel padat. Lapisan inti dalam merupakan pusat bumi. 
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Kartu True or False Pertemuan Pertama  

No Pernyataan Benar No Pernyataan Salah 

1. Bumi berbentuk bulat tetapi agak 

menggembung di sekitar 

katulistiwa dan agak datar di kedua 

kutubnya.   

19. Lapisan inti luar bumi terdiri atas 

magma kental yang bersuhu 

1.400°C–2.500°C 

2. Salah satu teori menyebutkan 

bahwa bumi terbentuk dari awan 

yang tersusun dari gas dan debu 

kemudian menjadi padat 

20. 

 

Lpisan kerak bumi sangat keras 

karena tersusun dari bara api 

3. Pada saat matahari terbit, tempat 

yang tinggi seperti puncak pohon 

akan mendapat sinar matahari 

terlebih dahulu. Peristiwa tersebut 

membuktikan mengenai bentuk 

bumi.  

21. Lapisan terluar permukaan bumi 

yang berupa batuan keras dan 

dingin setebal 15–60 km dan 

merupakan tempat tinggal makhluk 

hidup merupakan lapisan mantel 

bumi 

4. Urutan lapisan bumi dari luar ke 

dalam yaitu kerak bumi, 

selubung/mantel bumi, dan inti 

bumi 

22. Urutan lapisan bumi dari dalam ke 

luar yaitu inti bumi, kerak bumi, 

dan selubung/mantel bumi 

5. 

 
Nomor 1 dan 3 merupakan kerak 

bumi dan inti luar bumi 

23. 

 

6. Lapisan yang paling tebal pada 

struktur bumi adalah selubung / 

mantel bumi 

24. Lapisan selubung/mantel bumi 

berada di atas inti dalam bumi 

7. Lapisan bumi yang memiliki suhu 

1.400°C–2.500°C yaitu lapisan 

mantel bumi 

25. Salah satu peristiwa yang 

membuktikan bentuk bumi yaitu 

saat seorang pergi berkeliling 

dunia, dia tidak akan kembali ke 

tempat semula.  
 

8. Sebagian besar kerak benua 

terbentuk dari batuan yang disebut 

granit 

26. Lapian selubung/mantel merupakan 

pusat bumi  

1 

3 

4 

2 

4 

3 

2 

1 

Nomor 2 dan 4 adalah kerak 

bumi dan inti dalam bumi  
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9. Lapisan bumi yang mempunyai 

suhu paling tinggi yaitu inti dalam 

bumi 

27. Lapisan inti luar bumi terdiri atas 

magma kental 

10. Inti bumi terdiri atas dua bagian, 

yaitu inti luar dan inti dalam. 

28. Bentuk bumi yaitu bulat tetapi agak 

menggembung di kedua kutubnya 

dan agak datar di sekitar 

katulistiwa. 

11. Dasar samudra terbentuk dari 

kerak samudra. Kerak samudra 

sebagian terbentuk dari batuan 

yang disebut basal. 

29. Urutan lapisan bumi dari luar ke 

dalam yaitu selubung/mantel, 

kerak, dan inti bumi 

12. Kerak adalah lapisan terluar 

permukaan bumi yang berupa 

batuan keras dan dingin setebal 

15–60 km. 

30. Suhu inti bumi dalam yaitu ±2.255 
o
C 

13. Lapisan bumi yang paling tipis 

yaitu kerak bumi 

31. Mantel bumi terletak diantara 

lapisan kerak dan inti dalam bumi 

14. Pada lapisan kerak bagian atas, 

batuan telah mengalami pelapukan 

membentuk tanah. 

32. Inti luar terdiri atas besi, nikel, dan 

batuan. 

15. Mantel terletak di antara lapisan 

inti luar dengan kerak. 

33. Lapisan inti luar bumi mempunyai 

ketebalan ±1.200 kilometer 

16. 

Magma ditunjukkan dengan huruf 

A 

34. Lapisan inti dalam bumi 

mempunyai ketebalan ±2.255 

kilometer. 

17. Lapisan inti luar terdiri atas besi, 

nikel, dan oksigen. 

35. Lapisan kerak bumi mempunyai 

ketebalan 200-300 km 

18. Lapisan inti dalam bumi terbentuk 

dari besi dan nikel padat. 

36.  Salah satu peristiwa yang 

membuktikan mengenai bentuk 

bumi yaitu apabila kita melihat 

kapal bergerak menuju pelabuhan, 

bagian yang akan nampak terlebih 

dulu adalah badan kapal (bagian 

bawah) 
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KISI-KISI SOAL TES EVALUASI KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL 

PERTEMUAN KE-1 

Nama Sekolah  :    SD Negeri Slerok 06 Kota Tegal 

Mata Pelajaran  :    Ilmu Pengetahuan Alam  

Materi Pokok   :    Bumi dan Alam Semesta (struktur bumi dan matahari) 

Kelas/Semester  :    V / II 

Standar Kompetensi  :     

 

Kompetensi Dasar  :    7.3 Mendeskripsikan struktur bumi 

No Indikator Soal Jenis Soal 
Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesulitan 

Mudah Sedang Sulit 

1. 
Siswa dapat menentukan 

bentuk bumi 
Pilihan ganda C1 1 

 

 
  

2. Siswa dapat mengungkapkan 

mengenai terjadinya bumi 
Pilihan ganda C3 2  

 

 
 

3. 
Disebutkan beberapa 

pernyataan, siswa dapat 

memberikan contoh-contoh 

Pilihan ganda C3 3  
 

 
 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 
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peristiwa yang membuktikan 

bahwa bumi berbentuk bulat 

4. Siswa dapat mengurutkan 

lapisan penyusun bumi 
Pilihan ganda C2 4   

 

 

5. 
Disajikan gambar, siswa dapat 

menunjukkan beberapa nama 

lapisan-lapisan bumi 

Pilihan ganda 

 

C1 

 

5  
 

 
 

6. 
Siswa dapat mengidentifikasi 

lapisan bumi berdasarkan 

ketebalannya 

Pilihan ganda 
C2 

 
6 

 

 
  

7. Siswa dapat mengungkapkan 

mengenai lapisan kerak bumi 
Pilihan ganda C3 7  

 

 
 

 

8. 

Siswa dapat mengidentifikasi 

lapisan bumi berdasarkan ciri-

cirinya 

Pilihan ganda C2 8 

 

 

 

  

9. 
Disajikan sebuah gambar, 

siswa dapat menunjukkan 

gambar magma 

Pilihan ganda C1 9  
 

 
 

10. 
Siswa dapat mengidentifikasi 

lapisan bumi berdasarkan 

suhunya 

Pilihan Ganda C2 10    

Jumlah 10 3 4 3 
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Nama  : ............................................... 

No.Presensi :……………………………… 

Soal Evaluasi Kelas Eksperimen dan Kontrol Pertemuan 1 

SOAL EVALUASI 

MATA PELAJARAN IPA 

MATERI POKOK BUMI DAN ALAM SEMESTA 

WAKTU 10 MENIT 

 

 

Berilah tanda silang (x) pada pilihan jawaban a, b, c, atau d yang benar! 

1. Bentuk Bumi kita yaitu.... 

c. bulat seutuhnya   c.  bulat tidak beraturan 

d. bulat agak datar   d.  oval agak datar 

2. Beberapa ilmuwan menyatakan bahwa benda-benda di alam semesta awalnya 

terbentuk dari .... 

a. awan     c.  api 

b. air     d.  logam 

3. Perhatikan penyataan-pernyataan berikut! 

vi) Saat orang pergi berkeliling dunia, dia akan kembali ke tempat semula.  

vii) Perahu layar makin jauh, terlihat semakin besar dan tampak  jelas. 

viii) Kapal bergerak menuju pelabuhan yang tampak paling dulu adalah 

badan kapal 

ix) Pada saat matahari terbit, tempat yang tinggi seperti puncak pohon 

mendapat sinar matahari terlebih dahulu. 

x) Kapal yang meninggalkan pelabuhan, badan kapal terlihat akan lenyap 

lebih dulu 

Salah satu peristiwa yang membuktikan mengenai bentuk bumi yaitu .... 

a. i, ii, dan ii    c.  i, iii, dan v 

b. i, ii, dan iv    d. i, iv, dan v 

4. Urutan lapisan bumi dari dalam ke luar yaitu .... 

a. kerak, inti, dan selubung  c. inti, kerak, dan selubung 

b. kerak, selubung, dan inti  d. inti, selubung, dan kerak 
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5. Perhatikan gambar berikut! 

 

  

 

 

Mantel dan inti luar bumi secara berurutan ditunjukkan oleh huruf .... 

a. A dan B    c.  B dan C  

b. A dan C    d.  C dan D 

6. Lapisan bumi yang tersusun atas cairan yang sangat kental dan memiliki 

ketebalan sekitar ± 2.255 km merupakan lapisan .... 

a. inti bumi dalam   c.  inti bumi luar 

b. kerak bumi    d.  mantel bumi 

7. Lapisan yang paling tebal pada struktur bumi adalah .... 

c. lapisan kerak bumi   c.  lapisan inti bumi 

d. lapisan mantel bumi   d.  lapisan batuan bumi 

8. Kerak bumi sangat keras karena tersusun dari lapisan .... 

a. batuan     c.  magma 

b. mineral    d.  tanah 

9. Pehatikan gambar berikut! 

Gambar magma ditunjukkan dengan huruf .... 

a.  A    c.  C 

b.  B    d.  D 

 

 

10. Lapisan bumi yang mempunyai suhu paling tinggi yaitu .... 

c. kerak     c.  inti luar 

d. mantel    d.  inti dalam 

  

D 
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Kunci Jawaban Tes Evaluasi Pertemuan 1 

 

1. B 

2. A  

3. D  

4. D 

5. C 

6. C 

7. B 

8. A 

9. A 

10. D     
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 1 PERTEMUAN 2 

  

SD/MI        :  SD Negeri Kejambon 01 Kota Tegal 

Kelas/Semester    :  V / 2 

Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Alokasi Waktu  :  2x35 menit 

Pertemuan ke  : 2 (dua) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.3 Mendeskripsikan struktur bumi 

C. INDIKATOR 

 Menyebutkan lapisan-lapisan atmosfer 

 Menjelaskan ciri-ciri dari masing-masing lapisan atmosfer 

 Menyebutkan lapisan-lapisan penyusun matahari 

 Menjelaskan ciri-ciri lapisan penyusun matahari 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah melihat gambar lapisan atmosfer bumi, memperhatikan 

penjelasan guru, tanya jawab, dan melaksanakan model pembelajaran 

Index Card Match, siswa dapat menyebutkan 5 lapisan atmosfer bumi. 

2. Setelah melihat gambar lapisan atmosfer bumi, memperhatikan 

penjelasan guru, tanya jawab, dan melaksanakan model pembelajaran 

Index Card Match, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri dari masing-masing 

lapisan atmosfer. 

3. Melalui penjelasan guru mengenai struktur matahari, tanya jawab, dan 

melaksanaan model pembelajaran Index Card Match, siswa dapat 

menyebutkan 4 lapisan-lapisan penyusun matahari. 

4. Melalui penjelasan guru tentang struktur matahari, tanya jawab, dan 
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melaksanakan model pembelajaran Index Card Match, siswa dapat 

menjelaskan ciri-ciri lapisan penyusun matahari. 

E. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran : aktif tipe True or False 

Metode   : ceramah, tanya jawab, dan penugasan. 

F. MATERI AJAR 

Bumi dan Alam Semesta (terlampir) 

G. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1.  Media 

- Gambar lapisan-lapisan bumi  

2.  Sumber Belajar 

- Azmiyawati, Choiril., W. H. Omegawati dan R. Kusumawati. 2008. 

IPA Salingtemas 5 untuk SD/MI Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional.  Halaman 137-141 

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

Pengetahuan Alam untuk Kelas V Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional. Halaman 125-6 

- Sulistyanto, Heri dan Edi Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 

untuk SD dan MI Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. Halaman 152-5 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam. 

b. Siswa berdoa bersama dipimpin salah satu siswa. 

c. Guru menanyakan kabar kepada siswa sekaligus melakukan presensi. 

d. Guru melakukan apersepsi dengan: 

- mengajak siswa untuk melakukan tepuk semangat 

- mengaitkan kembali materi pada pertemuan sebelumnya dengan 

mengajukan pertanyaan “Anak-anak, siapa yang masih ingat 

pada pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai apa?” 
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e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

f. Guru mengkondisikan siswa untuk duduk rapi, tenang dan siap 

menerima pembelajaran. 

4. Kegiatan Inti (45 menit) 

a. Eksplorasi (15 menit) 

1) Guru menjelaskan dan melakukan tanya jawab dengan siswa 

tentang lapisan-lapisan atmosfer bumi menggunakan gambar. 

2) Guru menjelaskan mengenai ciri-ciri dari masing-masing lapisan 

atmosfer bumi. 

3) Guru menjelaskan dan melakukan tanya jawab dengan siswa 

tentang lapisan-lapisan matahari menggunakan gambar. 

4) Guru menjelaskan mengenai ciri-ciri dari masing-masing lapisan 

matahari.  

5) Siswa menyimak materi yang disampaikan guru. 

b. Elaborasi (15 menit) 

1) Siswa dikondisikan supaya tertib dalam mengikuti permainan 

model pembelajaran true or false yang akan dilaksanakan. 

2) Siswa dikelompokkan menjadi 8 kelompok. Setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 siswa. 

3) Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai prosedur 

pelaksanaan model True or False. 

4) Siswa diberi kartu yang berisi pernyataan dan berdiskusi dengan 

kelompoknya mengenai kartu-kartu pernyataan tersebut “true” atau 

“false”. 

5) Setiap kelompok secara bergantian maju, siswa yang menjawab 

“true” berdiri di sebelah kanan guru dan yang menjawab “false” 

berdiri di sebelah kiri guru. 

6) Siswa secara bergantian menyampaikan alasan mengapa 

pernyataan tersebut “true” atau “false”.  

7) Siswa dalam kelompok yang lain menyimak dan memberikan 

tanggapan kepada kelompok yang di depan apabila ada kesalahan. 
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c. Konfirmasi (15 menit). 

1) Guru meluruskan jawaban dari siswa. 

2) Guru menanyakan adakah hal-hal yang belum jelas dan belum 

dipahami oleh siswa terkait dengan materi yang baru dipelajari. 

5. Kegiatn Penutup (15 menit) 

a. Guru memberikan reward kepada siswa yang dapat memberikan 

jawaban dan alasan yang tepat atas pernyataan yang di dapat. 

b. Siswa dengan bimbingan guru bersama-sama menyimpulkan materi 

pelajaran. 

c. Guru membagikan soal evaluasi dan siswa mengerjakan secara 

mandiri. 

d. Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa. 

e. Guru memotivasi siswa untuk belajar dengan tekun di rumah agar 

mereka mudah memahami materi yang diajarkan serta mengulang 

materi yang baru diajarkan. 

f. Salah satu siswa memimpin doa di akhir pembelajaran. 

g. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

I. PENILAIAN 

1. Prosedur   : penilaian hasil 

2. Teknik Penilaian : tertulis 

3. Jenis  Penilaian : tes  

4. Instrumen penilaian : 10 soal pilihan ganda  

5. Teknik penyekoran       : 
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          Tegal,   April 2016  
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Materi Ajar Kelas Eksperimen dan Kontrol  Pertemuan 2 

 

A. Lapisan Atmosfer Bumi 

Berbicara tentang bumi, kita tidak boleh melupakan selubung udara yang 

menyelimuti bumi. Selubung udara itu disebut atmosfer. Sebelum mengenal 

lebih jauh tentang lapisan bumi, kita akan membahas atmosfer terlebih 

dahulu. Lapisan atmosfer tersusun atas udara. Semakin jauh dari permukaan 

bumi, lapisan udara semakin tipis. Lapisan atmosfer melindungi Bumi dari 

pancaran sinar dan panas Matahari. Oleh karena itu, lapisan atmosfer paling 

berperan dalam mendukung adanya kehidupan di muka Bumi ini. Lapisan 

atmosfer ini memiliki ketebalan ± 640 kilometer. Atmosfer terdiri atas lapisan 

troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Uraian lebih jelasnya 

yaitu sebagai berikut: 

 Lapisan Troposfer 

Lapisan troposfer terbentang sejauh 10 km dari permukaan bumi. 

Lapisan troposfer merupakan lapisan yang paling dekat dengan Bumi. 

Lapisan inilah yang memengaruhi cuaca. Sebagian besar awan yang 

menyebabkan hujan terbentuk di lapisan ini. 

 Lapisan Stratosfer  

Lapisan stratosfer berada di atas lapisan troposfer. Lapisan stratosfer 

berjarak 10–50 km di atas permukaan bumi. Udara di lapisan stratosfer sangat 

dingin dan tipis. Balon cuaca dan beberapa pesawat terbang dapat mencapai 

lapisan stratosfer. Lapisan ozon berada di atas lapisan ini. Lapisan ozon 

adalah lapisan yang penting karena melindungi Bumi dari sinar ultraviolet 

dari Matahari. Sinar ultraviolet ini jika langsung mengenai bumi akan 

membunuh semua makhluk hidup. 

 Lapisan Mesosfer 

Lapisan mesosfer berada di atas lapisan stratosfer dan  berjarak 50-80 km 

di atas permukaan bumi. Mesosfer memiliki campuran oksigen, nitrogen, dan 
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karbon dioksida yang sama dengan lapisan di bawahnya. Namun, kandungan 

uap airnya sangat sedikit 

 Lapisan Termosfer 

Lapisan termosfer berada di atas lapisan mesosfer. Lapisan termosfer 

terbentang pada ketinggian 80–500 km di atas permukaan bumi. Di lapisan 

ini terjadi efek cahaya yang disebut aurora. 

 Lapisan Eksosfer 

Lapisan yang paling jauh dari permukaan bumi yaitu lapisan eksosfer. 

Eksosfer ada di ketinggian 700 km di atas permukaan bumi. Setelah lapisan 

eksosfer adalah angkasa luar. 

Jadi, Atmosfer ini memiliki fungsi yang sangat penting. Atmosfer 

melindungi Bumi dari benda-benda angkasa, menjaga agar air tidak menguap 

ke angkasa luar, dan menghalangi sinar ultraviolet dari Matahari menerobos 

Bumi.  

B. Struktur Matahari  

Matahari merupakan salah satu sumber cahaya yang sangat dibutuhkan oleh 

makhluk hidup. Beberapa makhluk hidup menggunakan cahaya matahari untuk 

membuat makanan pada proses fotosintesis. Sama halnya dengan bumi, matahari 

juga tersusun atas beberapa lapisan. Perbedaannya adalah pada bahan 

penyusunnya. Sebagian besar lapisan yang ada pada matahari tersusun atas 

beberapa gas. Penyusun lapisan matahari diantaranya adalah hidrogen, helium, 

oksigen, dan beberapa gas lainnya. Suhu di permukaaan matahari sekitar 6000 °C 

sedangkan suhu di dalam inti matahari mencapai 15.000.000 °C. Matahari 

menyerupai bola besar dengan diameter sekitar 1.400.000 km. Gas-gas yang 

menyusun matahari merupakan gas yang aktif sehingga setiap saat pada 

permukaan matahari terjadi loncatan-loncatan api. Matahari terdiri dari beberapa 

lapisan, diantaranya adalah inti, fotosfer, kromosfer, dan korona. Uraian 

selengkapnya yaitu sebagai berikut: 

d. Inti  

Inti adalah area terdalam dari Matahari yang memiliki suhu sekitar 15 juta 

derajat Celcius. Bagian inti berukuran seperempat jarak dari pusat ke permukaan.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Celcius
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Di dalam inti matahari, akan menghasilkan seluruh energi panas dan cahaya yang 

diterima di Bumi. 

e. Fotosfer  

Fotosfer merupakan lapisan dari matahari yang menyerupai piringan 

berwarna emas. Pada lapisan inilah sinar matahari dipancarkan ke bumi. Fotosfer 

merupakan lapisan gas panas dengan tebal sekitar 320 km. Pada lapisan ini suhu 

rata-ratanya adalah 5.700 kelvin. Karena tersusun atas gas, batas lapisan matahari 

yang satu dengan yang lain tidak terlihat yang jelas. 

f. Kromosfer 

Kromosfer merupakan lapisan yang memiliki ketebalan sekitar 16.000 km. 

Warna dari lapisan kromosfer seringkali tidak tampak karena tertutup oleh cahaya 

terang yang dihasilkan oleh fotosfer. Namun di saat- saat tertentu, misalnya ketika 

terjadi gerhana matahari total, maka warna kromosfer akan terlihat seperti bingkai 

merah yang mengelilingi matahari. Pada lapisan ini terdapat partikel-partikel inti 

seperti proton, neutron, dan elektron. Suhu permukaaan pada lapisan kromosfer 

adalah sekitar 6.000-20.000 kelvin. 

g. Korona 

Korona merupakan lapisan terluar matahari yang melingkupi lapisan fotosfer 

dan kromosfer. Lapisan ini memiliki ketebalan sekitar 2.500.000 km dengan suhu 

rata-rata 1.000.000 kelvin. Pada korona banyak terkandung besi, nikel, zat kapur, 

dan argon. Sama halnya seperti lapisan kromosfer, lapisan ini akan terlihat jelas 

apabila terjadi gerhana matahari total. Bagian dalamnya berwarna kuning 

sedangkan bagian luarnya bewarna merah. 

 

 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Cahaya
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Kartu True or False Pertemuan Kedua 

No Pernyataan Benar No Pernyataan Salah 

1. Lapisan udara yang menyelimuti 

bumi disebut atmosfer 

19. Selubung udara yang menyelimuti 

bumi disebut hidrosfer  

2. Salah satu manfaat adanya 

atmosfer yaitu melindungi bumi 

dari sinar UV 

20. 

 

Fungsi lapisan atmosfer yaitu 

menjaga kelembaban bumi  

3. Urutan lapisan atmosfer dari yang 

paling jauh dari bumi adalah 

eksosfer, termosfer, mesosfer, 

stratosfer, troposfer 

21. Urutan lapisan atmosfer dari yang 

paling dekat dengan bumi adalah 

eksosfer, termosfer, mesosfer, 

stratosfer, troposfer 

4. Hujan terjadi pada lapisan 

Troposfer 

22. Terjadinya hujan terjadi pada 

lapisan stratosfer 

5.  

  e 

 d 

 c 

bB 

aA 

                                     

 

Huruf a dan d merupakan lapisan 

Troposfer dan Termosfer 

23.  

     e 

   d 

  c 

b 

a 

6. Ozon terdapat di lapisan Stratosfer 24. Lapisan yang mempengaruhi cuaca 

dan terjadinya hujan terdapat pada 

lapisan stratosfer 

7. beberapa pesawat terbang dapat 

mencapai lapisan stratosfer 

25. Lapisan termosfer berada diantara 

lapisan troposfer dan mesosfer 

8. Setelah lapisan eksosfer adalah 

angkasa luar 
26. Lapisan troposfer terbentang sejauh 

100 km dari permukaan bumi. 

9. Lapisan atmosfer tersusun atas 

udara yang semakin jauh dari 

permukaan bumi, lapisan udara 

semakin tipis. 

27. Sebagian besar awan yang 

menyebabkan hujan terbentuk di 

lapisan mesosfer 

10. Lapisan atmosfer yang paling 

dekat dengan bumi adalah lapisan 

troposfer 

28. Suhu di dalam inti matahari yaitu 

mencapai 5.000.000 
o
C 

11. Matahari menyerupai bola besar 

dengan diameter sekitar 1.400.000 

km. 

29. Urutan lapisan matahari dari dalam 

ke luar yaitu inti, korona, 

kromosfer, fotosfer 

Huruf b dan e merupakan 

lapisan mesosfer dan termosfer 
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12. Suhu di dalam inti matahari 

mencapai 15.000.000 °C. 

30. Lapisan matahari yang menyerupai 

piringan berwarna emas dan pada 

lapisan tersebut sinar matahari 

dipancarkan ke bumi yaitu lapisan 

inti 

 

13. Lapisan matahari yang menyerupai 

piringan berwarna emas dan pada 

lapisan tersebut sinar matahari 

dipancarkan ke bumi yaitu lapisan 

fotosfer 

 

31. Matahari menyerupai bola besar 

dengan diameter sekitar 3.400.000 

km 

 

14. Lapisan pada matahari yang 

memiliki kandungan besi, nikel, 

zat kapur, dan argon serta akan 

terlihat jelas apabila terjadi 

gerhana matahari total adalah 

lapisan korona 

 

32. Batas lapisan matahari yang satu 

dengan yang lain terlihat jelas 

karena tersusun dari gas. 

 

15. Bagian yang berukuran seperempat 

jarak dari pusat ke permukaan 

matahari adalah lapisan inti 

matahari 

33. Lapisan pada matahari yang 

memiliki kandungan besi, nikel, zat 

kapur, dan argon serta akan terlihat 

jelas apabila terjadi gerhana 

matahari total adalah lapisan 

kromosfer 

 

16. Urutan lapisan matahari dari dalam 

ke luar yaitu inti,fotosfer, 

kromosfer, dan korona 

 

34. Fotosfer merupakan lapisan terluar 

dari matahari 

17. Area terdalam dari matahari yang 

memiliki suhu sekitar 15 juta 

derajat Celcius adalah lapisan inti 

 

35. Area terdalam dari matahari yang 

memiliki suhu sekitar 15 juta 

derajat Celcius adalah lapisan 

fotosfer 

 

18. Lapisan matahari yang melingkupi 

lapisan fotosfer dan kromosfer dan 

memiliki ketebalan sekitar 

2.500.000 km adalah lapisan 

korona 

 

36.  Bagian yang berukuran seperempat 

jarak dari pusat ke permukaan 

matahari adalah lapisan korona 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Celcius
http://id.wikipedia.org/wiki/Celcius
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KISI-KISI SOAL TES EVALUASI KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL 

PERTEMUAN KE-2 

Nama Sekolah  :    SD Negeri Kajambon 01 Kota Tegal 

Mata Pelajaran  :    Ilmu Pengetahuan Alam  

Materi Pokok   :    Bumi dan Alam Semesta (struktur bumi dan matahari) 

Kelas/Semester  :    V / II 

Standar Kompetensi  :     

 

Kompetensi Dasar  :    7.3 Mendeskripsikan struktur bumi 

No Indikator Soal Jenis Soal 
Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesulitan 

Mudah Sedang Sulit 

1. 

Siswa dapat menentukan apa 

yang dimaksud dengan 

atmosfer 

Pilihan ganda C1 1 
 

√ 
  

2. Siswa dapat menyebutkan 

fungsi lapisan atmosfer 
Pilihan ganda C1 2  

 

√ 
 

3. 
Siswa dapat mengurutkan 

lapisan atmosfer mulai dari 

yang paling dekat sampai dari 

Pilihan ganda C2 3  
 

 
√ 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 



 
 

 

2
1
0
 

yang paling jauh dari bumi dan 

sebaliknya 

4. 
Disajikan gambar lapisan 

atmosfer, siswa dapat 

menunjukkan lapisan termosfer 

Pilihan ganda C1 4 √ 
 

 
 

5. 

Disebutkan ciri-ciri beberapa 

lapisan atmosfer, siswa dapat 

mengidentifikasi ciri-ciri dari 

salah satu lapisan atmosfer 

yang diminta 

Pilihan ganda 

 

C2 

 

5  
 

 
√ 

6. 
Siswa dapat menyebutkan ciri-

ciri matahari seperti suhu dan 

diameternya. 

Pilihan ganda 
C2 

 
6 

 

 
 √ 

7. Siswa dapat mengurutkan 

lapisan penyusun matahari. 
Pilihan ganda 

C2 

 
7 √ 

 

 
 

 

8. 

Dijelaskan ciri-ciri suatu 

lapisan matahari, siswa dapat 

mengungkapkan nama dari 

lapisan tersebut. 

Pilihan ganda C3 8 

 

 

 

√  

9. 

Dijelaskan mengenai ciri-ciri 

salah satu lapisan matahari, 

siswa dapat mengungkapkan 

nama lapisan tersebut. 

Pilihan ganda C3 9  √  

10. 

Dijelaskan mengenai ciri-ciri 

salah satu lapisan matahari, 

siswa dapat mengungkapkan 

nama lapisan tersebut. 

Pilihan ganda C3 10  
 

√ 
 

Jumlah 10 3 4 3 
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Nama  : ............................................... 

No.Presensi :……………………………… 

Soal Evaluasi Kelas Eksperimen dan Kontrol Pertemuan 2 

SOAL EVALUASI 

MATA PELAJARAN IPA 

MATERI POKOK BUMI DAN ALAM SEMESTA 

WAKTU 10 MENIT 

 

 

Berilah tanda silang (x) pada pilihan jawaban a, b, c, atau d yang benar! 

1. Lapisan udara yang menyelimuti bumi disebut .... 

a. hidrosfer                           c.  atmosfer 

b. litosfer                         d.  ionosfer 

2. Salah satu manfaat adanya atmosfer adalah .... 

e. membuat air di bumi dapat menguap 

f. melindungi bumi dari hujan berlebihan 

g. membuat pemandangan langit dapat terlihat 

h. menghalangi masuknya sinar ultra violet 

3. Berikut lapisan pada atmosfer: 

1) eksosfer  4) stratosfor  

2) mesosfer  5) termosfer 

3) troposfer 

Urutan lapisan atmosfer dari yang paling dekat dengan bumi adalah .... 

c. 1-2-4-5-3    c.   3-4-2-5-1 

d. 3-4-2-1-5    d.   4-5-2-1-3 

4. Perhatikan gambar berikut! 

Lapisan yang mempengaruhi 

cuaca dan terjadinya hujan 

terdapat pada lapisan yang 

ditunjukkan dengan huruf .... 

a. A   c.  C 

b. B   d.  D 

A 

B 

C 

D 

E 
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5. Perhatikan ciri-ciri dari lapisan berikut! 

a. Dapat dilewati oleh pesawat terbang 

b. Berada di atas lapisan mesosfer 

c.  Terdapat lapisan ozon 

d.  Tempat terjadinya hujan 

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, yang termasuk ciri-ciri dari lapisan stratosfer 

yaitu .... 

a. i dan iii    c.  ii dan iii 

b. i dan iv     d.  ii dan iv 

6. Matahari menyerupai bola besar dengan diameter sekitar .... 

a. 1.100.000 km   c.  1.300.000 km 

b. 1.200.000 km   d.  1.400.000 km 

7. Matahari tersusun dari beberapa lapisan. Urutan lapisan matahari dari luar ke 

dalam yaitu.... 

a. fotosfer, kromosfer, korona, dan inti 

b. korona, fotosfer,  kromosfer, dan inti 

c. korona, kromosfer, fotosfer, dan inti 

d. kromosfer, korona, fotosfer, dan inti 

8. Lapisan matahari yang menyerupai piringan berwarna emas dan pada lapisan 

tersebut sinar matahari dipancarkan ke bumi yaitu lapisan .... 

a. fotosfer    c.  korona 

b. kromosfer    d.  inti 

9. Lapisan matahari yang memiliki kandungan besi, nikel, zat kapur, dan argon 

serta akan terlihat jelas apabila terjadi gerhana matahari total adalah lapisan 

.... 

a. fotosfer    c. korona 

b. kromosfer    d. inti matahari 

10. Lapisan matahari yang melingkupi lapisan fotosfer dan kromosfer adalah 

lapisan .... 

a. kromosfer    c.  inti 

b. korona     d.  fotosfer 
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Kunci Jawaban Tes Evaluasi Pertemuan 2 

1. C 

2. D  

3. C  

4. A     

5. A 

6. D 

7. C 

8. A 

9. C 

10. B 
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Lampiran 11 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran: IPA 

 

Pembelajaran Model Index Card Match di Kelas Eksperimen 2 

Pertemuan 1 dan 2 

 

 

 

 

 

Oleh 

Vianida Etyarisky 

1401412547 

 

 

 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2016
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RENCANA  PELAKSANAAN  PEMBELAJARAN  (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 2 PERTEMUAN 1 

 

SD/MI        :  SD Negeri Kejambon 08 Kota Tegal 

Kelas/Semester    :  V / 2 

Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Alokasi Waktu  :  2x35 menit 

Pertemuan ke  : 1 (satu) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.3 Mendeskripsikan struktur bumi 

C. INDIKATOR 

 Menjelaskan mengenai proses terjadinya bumi  

 Menjelaskan mengenai bentuk bumi 

 Menyebutkan lapisan-lapisan penyusun bumi 

 Menjelaskan lapisan-lapisan penyusun bumi 

 Menggambarkan secara sederhana lapisan-lapisan bumi (lapisan inti, 

lapisan luar dan kerak) 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah menjelaskan gambar struktur bumi, memperhatikan penjelasan 

guru, tanya jawab, dan penugasan, siswa dapat menjelaskan mengenai 

proses terjadinya bumi dan bentuk bumi. 

2. Setelah melihat gambar struktur bumi, memperhatikan penjelasan guru, 

tanya jawab, dan penugasan, siswa dapat menjelaskan mengenai bentuk 

bumi. 

3. Setelah melihat gambar struktur bumi, memperhatikan penjelasan guru, 

tanya jawab, dan penugasan, siswa dapat menyebutkan 3 lapisan 

penyusun bumi. 
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4. Melalui penjelasan guru mengenai struktur bumi, tanya jawab, dan 

penugasan, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri lapisan penyusun bumi. 

5. Melalui media gambar struktur bumi, penjelasan guru, dan tanya jawab, 

siswa dapat menggambarkan secara sederhana lapisan-lapisan bumi 

(lapisan inti, lapisan luar dan kerak). 

E. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran : aktif tipe Index Card Match 

Metode   : ceramah, tanya jawab, dan penugasan. 

F. MATERI AJAR 

Bumi dan Alam Semesta (terlampir) 

G. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1.  Media 

- Gambar lapisan-lapisan bumi  

- Video 

2.  Sumber Belajar 

- Azmiyawati, Choiril., W. H. Omegawati dan R. Kusumawati. 2008. IPA 

Salingtemas 5 untuk SD/MI Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional.  Halaman 137-141 

- Rositawaty, S dan Muharam. 2008. Senang Belajar Ilmu Pengetahuan 

Alam untuk Kelas V Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Halaman 125-6 

- Sulistyanto, Heri dan Edi Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk 

SD dan MI Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional. Halaman 152-5 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam. 

b. Siswa berdoa bersama dipimpin salah satu siswa. 

c. Guru menanyakan kabar kepada siswa sekaligus melakukan presensi. 

d. Guru melakukan apersepsi dengan: 

- mengajak siswa untuk melakukan tepuk semangat 
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- mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari dengan 

pertanyaan “anak-anak, siapa yang tahu kita sekarang ini tinggal 

di planet apa?“ 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

f. Guru mengkondisikan siswa untuk duduk rapi, tenang dan siap 

menerima pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti (45 menit) 

a. Eksplorasi (15 menit) 

1) Guru menjelaskan dan melakukan tanya jawab dengan siswa 

tentang proses terbentuknya bumi. 

2) Guru menayangkan video mengenai proses terbentuknya bumi. 

3) Guru menjelaskan proses terbentuknya bumi dan bentuk bumi 

4) Guru menjelaskan lapisan-lapisan bumi menggunakan gambar. 

5) Siswa menyimak materi yang disampaikan guru. 

b. Elaborasi (15 menit) 

1) Siswa dikondisikan supaya tertib dalam mengikuti permainan 

model pembelajaran index card match yang akan dilaksanakan. 

2) Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai prosedur 

pelaksanaan model index card match 

3) Setiap siswa diberi satu kartu. Separuh siswa mendapat kartu soal 

dan separuh mendapatkan kartu jawaban. 

4) Siswa diberi waktu untuk mencari pasangan kartunya. Jika sudah 

menemukan pasangan, mereka duduk berdekatan 

5) Setiap pasangan maju secara bergantian untuk membacakan soal 

yang diperoleh. Kemudian dijawab oleh pasangannya. 

6) Sebelum  dijawab, pasangan lain diberi kesempatan untuk 

menjawab terlebih dulu.    

c. Konfirmasi (15 menit). 

1) Guru meluruskan jawaban dari siswa  

2) Guru menanyakan adakah hal-hal yang belum jelas dan belum 
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dipahami oleh siswa terkait dengan materi yang baru dipelajari. 

3. Kegian Penutup (15 menit) 

a. Guru memberikan reward kepada siswa yang dapat menemukan 

pasangan kartu dengan benar.  

b. Siswa dengan bimbingan guru bersama-sama menyimpulkan materi 

pelajaran. 

c. Guru membagikan soal evaluasi dan siswa mengerjakan secara 

mandiri. 

d. Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa 

e. Guru memotivasi siswa untuk belajar dengan tekun di rumah agar 

mereka mudah memahami materi yang diajarkan serta mengulang 

materi yang baru diajarkan. 

f. Salah satu siswa memimpin doa di akhir pembelajaran. 

g. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

3) PENILAIAN 

1. Prosedur  : penilaian hasil 

2. Teknik Penilaian : tertulis 

3. Jenis  Penilaian : tes  

4. Instrumen penilaian : 10 soal pilihan ganda  

5. Teknik penyekoran       : 
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Materi Ajar Kelas Eksperimen dan Kontrol  Pertemuan 1 

1. Struktur Bumi  

a. Bumi Berbentuk Bulat Pepat 

Bumi adalah planet yang kita tempati. Bumi menyerupai bola besar yang 

bergerak mengelilingi matahari berbentuk elips. Hasil pemotretan dari 

pesawat Apollo pada 17 Desember 1972 menunjukkan bahwa bumi berbentuk 

bulat. Namun, tidak terlalu bulat, agak menggembung di sekitar khatulistiwa 

dan pepat (agak rata) di kedua kutubnya. Jika kamu pernah pergi ke pantai, 

kamu akan melihat kapal-kapal besar atau kapal nelayan yang menangkap 

ikan sedang berlayar ke tengah laut. Lama-kelamaan kapal-kapal itu tidak 

akan terlihat. Hal ini menunjukkan bahwa bumi berbentuk bulat. Para ahli 

astronomi pun telah berhasil memotret bumi dari ruang angkasa. Dari hasil 

memotret tersebut, terlihat bumi berbentuk bulat.  

b. Proses Terjadinya Bumi  

Bumi kita sudah berusia sekitar 4,6 miliar tahun. Bentuk bumi yang bulat 

seringkali dihubungkan dengan proses terbentuknya bumi. Sementara itu, 

proses terbentuknya bumi tidak dapat dipisahkan dari terjadinya alam 

semesta. Para ilmuwan sependapat bahwa benda-benda yang ada di alam 

semesta terbuat dari unsur yang hampir sama. Proses terbentuknya pun terjadi 

secara bertahap. Meskipun para ilmuwan tidak mengetahui secara pasti 

tentang terjadinya alam semesta, tetapi mereka menyusun kemungkinan-

kemungkinan yang masuk akal. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa 

benda-benda di alam semesta terbentuk dari awan. Berikut penjelasannya: 

 Awan itu tersusun atas gas dan debu. Pada awalnya, awan itu terbentang 

sampai ratusan juta kilometer. Adanya kekuatan gaya tarik menyebabkan 

awan berbentuk seperti roda pipih yang besar. Roda tersebut selalu 

berputar. Akibat gerakan itu, sebagian besar gas terkumpul di tengah 

awan. 

 Awan tersebut kemudian membentuk gumpalan yang membesar. Gaya 

tariknya pun juga besar sehingga menarik lebih banyak gas. Oleh karena 

kekuatan gaya tarik ke semua arah sama besar, gumpalan itu merapat 



221 

 

 

2
2
1
 

membentuk bola bulat. Gumpalan inilah yang kemudian membentuk 

matahari. Gas atau debu yang letaknya sangat jauh dari matahari juga 

berputar mengelilinginya. Gas dan debu ini kemudian membentuk bola-

bola bulat yang lebih kecil dibandingkan matahari. 

 Bola-bola tersebut merupakan awal dari pembentukan bumi dan planet-

planet lain. Bumi yang sekarang kita huni berbentuk bola bulat yang 

tersusun atas batuan, dikarenakan gaya tarik bumi semakin banyak 

mengumpulkan gas dan debu sehingga semakin lama semakin padat. 

Keadaan ini menyebabkan bola bumi menjadi semakin panas. Butir-butir 

debu yang ada di dalamnya kemudian meleleh. Sebagian besar debu-

debu yang meleleh itu terdiri atas batuan dan logam. Selanjutnya bagian 

luar bumi mengalami pendinginan. Batuan dan logam yang meleleh itu 

kemudian menjadi bagian yang keras. Bagian inilah yang membentuk 

bagian permukaan bumi. 

c. Susunan Bumi 

Bumi tersusun atas tiga lapisan. Lapisan Bumi mulai dari lapisan terluar 

sampai terdalam yaitu kerak, selubung, dan inti. Inti terdiri atas inti luar dan 

inti dalam. Keadaan ketiga lapisan Bumi tersebut dijelaskan dalam uraian 

berikut: 

a.  Kerak  

Kerak adalah lapisan terluar permukaan bumi yang berupa batuan keras 

dan dingin setebal 15–60 km. Pada lapisan kerak bagian atas, batuan telah 

mengalami pelapukan membentuk tanah. Di permukaan lapisan kerak inilah 

makhluk hidup tinggal dan menjalani hidupnya. Daratan terbentuk dari kerak 

benua. Sebagian besar kerak benua terbentuk dari batuan yang disebut granit. 

Dasar samudra terbentuk dari kerak samudra. Kerak samudra sebagian 

terbentuk dari batuan yang disebut basal. 

f. Selubung atau Mantel 

Selubung atau mantel merupakan lapisan di bawah kerak yang tebalnya 

mencapai 2.900 kilometer. Lapisan mantel merupakan lapisan yang paling 
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tebal. Mantel terletak di antara lapisan inti luar dengan kerak. Lapisan ini 

terdiri atas magma kental yang bersuhu 1.400°C–2.500°C. 

g. Inti  

Inti terdiri atas dua bagian, yaitu inti luar dan inti dalam. Lapisan inti 

luar merupakan satu-satunya lapisan cair. Inti luar terdiri atas besi, nikel, dan 

oksigen. Lapisan ini mempunyai tebal ±2.255 kilometer. Adapun lapisan inti 

dalam setebal ±1.200 kilometer. Inti dalam merupakan bola logam yang padat 

dan mampat, bersuhu sangat panas sekitar 4.500°C. Lapisan ini terbentuk dari 

besi dan nikel padat. Lapisan inti dalam merupakan pusat bumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



223 

 

 

2
2
3
 

Kartu Index Card Match Pertemuan Pertama  

No Kartu Soal No Kartu Jawaban 

1. Bumi adalah planet yang kita 

tempati. Bentuk bumi kita yaitu....   

1. Bulat pepat, yaitu agak 

menggembung di sekitar 

katulistiwa dan agak datar di kedua 

kutubnya. 

2. Salah satu teori menyebutkan 

bahwa bumi terbentuk dari.... 

2. 

 

Awan 

3. Salah satu peristiwa yang 

membuktikan mengenai bentuk 

bumi adalah.... 

3. Pada saat matahari terbit, tempat 

yang tinggi seperti puncak pohon 

akan mendapat sinar matahari 

terlebih dahulu. 

4. Urutan lapisan bumi dari luar ke 

dalam yaitu.... 

 

4. kerak bumi, selubung/mantel bumi, 

dan inti bumi 

5. 

 
Nomor 2 dan 3 secara berturut-

turut merupakan gambar.... 

5. Nomor 2 adalah gambar lapisan 

selubung / mantel bumi  

Nomor 3 adalah gambar lapisan  

inti luar bumi 

6. Lapisan yang paling tebal pada 

struktur bumi adalah.... 

 

6. Lapisan selubung / mantel bumi 

7. Lapisan bumi yang memiliki suhu 

1.400°C–2.500°C.... 

7. Lapisan selubung / mantel bumi  

 

8. Sebagian besar kerak benua 

terbentuk dari batuan yang 

disebut.... 

8. Batuan granit  

9. Lapisan bumi yang mempunyai 

suhu paling tinggi yaitu.... 

9. Inti dalam bumi  

10. Dasar samudra terbentuk dari 

kerak samudra. Kerak samudra 

sebagian terbentuk dari batuan 

yang disebut.... 

11. Batuan basal 

11. Magma terdapat di dalam 

lapisan.... 

12. Selubung / mantel bumi  

1 

3 

4 

2 
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12. Lapisan bumi yang tersusun atas 

cairan yang sangat kental dan 

memiliki ketebalan sekitar ± 2.255 

km merupakan lapisan .... 

12. Inti bumi luar 

13. Ciri-ciri dari lapisan kerak bumi 

yaitu.... 

13. Merupakan lapisan terluar dari 

bumi dan tempat tinggal makhluk 

hidup 

14. Salah satu peristiwa yang 

membuktikan mengenai bentuk 

bumi yaitu.... 

14. Perahu yang bergerak menuju 

pelabuhan, yang tampak terlebih 

dulu adalah tiangnya (bagian atas 

kapal) kemudian badan kapalnya 

(bagian bawah kapal).  

 

15. Bumi tersusun dari beberapa 

lapisan. Urutan lapisan bumi dari 

dalam ke luar yaitu .... 

 

15. Inti bumi, mantel/selubung bumi., 

dan kerak bumi 

16. Lapisan bumi yang merupakan 

pusat dari bumi yaitu.... 

16. Inti dalam bumi 

17. Lapisan bumi yang terbentuk dari 

besi dan nikel padat yaitu.... 

17.  Lapisan inti dalam bumi  
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KISI-KISI SOAL TES EVALUASI KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL 

PERTEMUAN KE-1 

Nama Sekolah  :    SD Negeri Kejambon 08 Kota Tegal 

Mata Pelajaran  :    Ilmu Pengetahuan Alam  

Materi Pokok   :    Bumi dan Alam Semesta (struktur bumi dan matahari) 

Kelas/Semester  :    V / II 

Standar Kompetensi  :     

 

Kompetensi Dasar  :    7.3 Mendeskripsikan struktur bumi 

No Indikator Soal Jenis Soal 
Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesulitan 

Mudah Sedang Sulit 

1. 
Siswa dapat menentukan 

bentuk bumi 
Pilihan ganda C1 1 

 

 
  

2. Siswa dapat mengungkapkan 

mengenai terjadinya bumi 
Pilihan ganda C3 2  

 

 
 

3. 
Disebutkan beberapa 

pernyataan, siswa dapat 

memberikan contoh-contoh 

Pilihan ganda C3 3  
 

 
 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 
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peristiwa yang membuktikan 

bahwa bumi berbentuk bulat 

4. Siswa dapat mengurutkan 

lapisan penyusun bumi 
Pilihan ganda C2 4   

 

 

5. 
Disajikan gambar, siswa dapat 

menunjukkan beberapa nama 

lapisan-lapisan bumi 

Pilihan ganda 

 

C1 

 

5  
 

 
 

6. 
Siswa dapat mengidentifikasi 

lapisan bumi berdasarkan 

ketebalannya 

Pilihan ganda 
C2 

 
6 

 

 
  

7. Siswa dapat mengungkapkan 

mengenai lapisan kerak bumi 
Pilihan ganda C3 7  

 

 
 

 

8. 

Siswa dapat mengidentifikasi 

lapisan bumi berdasarkan ciri-

cirinya 

Pilihan ganda C2 8 

 

 

 

  

9. 
Disajikan sebuah gambar, 

siswa dapat menunjukkan 

gambar magma 

Pilihan ganda C1 9  
 

 
 

10. 
Siswa dapat mengidentifikasi 

lapisan bumi berdasarkan 

suhunya 

Pilihan Ganda C2 10    

Jumlah 10 3 4 3 
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Nama  : ............................................... 

No.Presensi :……………………………… 

Soal Evaluasi Kelas Eksperimen dan Kontrol Pertemuan 1 

SOAL EVALUASI 

MATA PELAJARAN IPA 

MATERI POKOK BUMI DAN ALAM SEMESTA 

WAKTU 10 MENIT 

 

 

Berilah tanda silang (x) pada pilihan jawaban a, b, c, atau d yang benar! 

1. Bentuk Bumi kita yaitu.... 

e. bulat seutuhnya   c.  bulat tidak beraturan 

f. bulat agak datar   d.  oval agak datar 

2. Beberapa ilmuwan menyatakan bahwa benda-benda di alam semesta awalnya 

terbentuk dari .... 

a. awan     c.  api 

b. air     d.  logam 

3. Perhatikan penyataan-pernyataan berikut! 

i) Saat orang pergi berkeliling dunia, dia akan kembali ke tempat semula.  

ii) Perahu layar makin jauh, terlihat semakin besar dan tampak  jelas. 

iii)Kapal bergerak menuju pelabuhan yang tampak paling dulu adalah badan 

kapal 

iv) Pada saat matahari terbit, tempat yang tinggi seperti puncak pohon 

mendapat sinar matahari terlebih dahulu. 

v) Kapal yang meninggalkan pelabuhan, badan kapal terlihat akan lenyap 

lebih dulu 

Salah satu peristiwa yang membuktikan mengenai bentuk bumi yaitu .... 

a. i, ii, dan ii    c.  i, iii, dan v 

b. i, ii, dan iv    d. i, iv, dan v 

4. Urutan lapisan bumi dari dalam ke luar yaitu .... 

a. kerak, inti, dan selubung  c. inti, kerak, dan selubung 

b. kerak, selubung, dan inti  d. inti, selubung, dan kerak 
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5. Perhatikan gambar berikut! 

 

  

 

 

Mantel dan inti luar bumi secara berurutan ditunjukkan oleh huruf .... 

c. A dan B    c.  B dan C  

d. A dan C    d.  C dan D 

6. Lapisan bumi yang tersusun atas cairan yang sangat kental dan memiliki 

ketebalan sekitar ± 2.255 km merupakan lapisan .... 

a. inti bumi dalam   c.  inti bumi luar 

b. kerak bumi    d.  mantel bumi 

7. Lapisan yang paling tebal pada struktur bumi adalah .... 

e. lapisan kerak bumi   c.  lapisan inti bumi 

f. lapisan mantel bumi   d.  lapisan batuan bumi 

8. Kerak bumi sangat keras karena tersusun dari lapisan .... 

a. batuan     c.  magma 

b. mineral    d.  tanah 

9. Pehatikan gambar berikut! 

Gambar magma ditunjukkan dengan huruf .... 

a.  A    c.  C 

b.  B    d.  D 

 

 

10. Lapisan bumi yang mempunyai suhu paling tinggi yaitu .... 

e. kerak     c.  inti luar 

f. mantel    d.  inti dalam 

 

D 

  Percayalah Pada Diri Sendiri   

  Selamat Mengerjakan   
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Kunci Jawaban Tes Evaluasi Pertemuan 1 

 

1.  B 

2.  A  

3.  D  

4.  D 

5.  C 

6.  C 

7.  B 

8.  A 

9.  A 

10. D    
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 2 PERTEMUAN 2 

SD/MI        :  SD Negeri Kejambon 08 Kota Tegal 

Kelas/Semester    :  V / 2 

Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Alokasi Waktu  :  2x35 menit 

Pertemuan ke  : 2 (dua) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.3 Mendeskripsikan struktur bumi 

C. INDIKATOR 

 Menyebutkan lapisan-lapisan atmosfer 

 Menjelaskan ciri-ciri dari masing-masing lapisan atmosfer 

 Menyebutkan lapisan-lapisan penyusun matahari 

 Menjelaskan ciri-ciri lapisan penyusun matahari 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah melihat gambar lapisan atmosfer bumi, memperhatikan 

penjelasan guru, tanya jawab, dan melaksanakan model pembelajaran 

Index Card Match, siswa dapat menyebutkan 5 lapisan atmosfer bumi. 

2. Setelah melihat gambar lapisan atmosfer bumi, memperhatikan 

penjelasan guru, tanya jawab, dan melaksanakan model pembelajaran 

Index Card Match, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri dari masing-masing 

lapisan atmosfer. 

3. Melalui penjelasan guru mengenai struktur matahari, tanya jawab, dan 

melaksanaan model pembelajaran Index Card Match, siswa dapat 

menyebutkan 4 lapisan-lapisan penyusun matahari. 

4. Melalui penjelasan guru tentang struktur matahari, tanya jawab, dan 

melaksanakan model pembelajaran Index Card Match, siswa dapat 
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menjelaskan ciri-ciri lapisan penyusun matahari. 

E. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran : aktif tipe Index Card Match 

Metode   : ceramah, tanya jawab, dan penugasan. 

F. MATERI AJAR 

Bumi dan Alam Semesta (terlampir) 

G. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1.  Media 

- Gambar lapisan atmosfer dan matahari  

2.  Sumber Belajar 

- Azmiyawati, Choiril., W. H. Omegawati dan R. Kusumawati. 2008. 

IPA Salingtemas 5 untuk SD/MI Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional.  Halaman 137-141 

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

Pengetahuan Alam untuk Kelas V Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional. Halaman 125-6 

- Sulistyanto, Heri dan Edi Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 

untuk SD dan MI Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. Halaman 152-5 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam. 

b. Siswa berdoa bersama dipimpin salah satu siswa. 

c. Guru menanyakan kabar kepada siswa sekaligus melakukan presensi. 

d. Guru melakukan apersepsi dengan: 

- mengajak siswa untuk melakukan tepuk semangat 

- mengaitkan kembali materi pada pertemuan sebelumnya dengan 

mengajukan pertanyaan “Anak-anak, siapa yang masih ingat 

pada pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai apa?” 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
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f. Guru mengkondisikan siswa untuk duduk rapi, tenang dan siap 

menerima pembelajaran. 

6. Kegiatan Inti (45 menit) 

a. Eksplorasi (15 menit) 

1) Guru menjelaskan dan melakukan tanya jawab dengan siswa 

tentang lapisan-lapisan atmosfer bumi menggunakan gambar. 

2) Guru menjelaskan mengenai ciri-ciri dari masing-masing lapisan 

atmosfer bumi. 

3) Guru menjelaskan dan melakukan tanya jawab dengan siswa 

tentang lapisan-lapisan matahari menggunakan gambar. 

4) Guru menjelaskan mengenai ciri-ciri dari masing-masing lapisan 

matahari.  

5) Siswa menyimak materi yang disampaikan guru. 

b. Elaborasi (15 menit) 

1) Siswa dikondisikan supaya tertib dalam mengikuti permainan 

model pembelajaran index card match yang akan dilaksanakan. 

2) Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai prosedur 

pelaksanaan model index card match 

3) Setiap siswa diberi satu kartu. Separuh siswa mendapat kartu soal 

dan separuh mendapatkan kartu jawaban. 

4) Siswa diberi waktu untuk mencari pasangan kartunya. Jika sudah 

menemukan pasangan, mereka duduk berdekatan 

5) Setiap pasangan maju secara bergantian untuk membacakan soal 

yang diperoleh. Kemudian dijawab oleh pasangannya. 

6) Sebelum  dijawab, pasangan lain diberi kesempatan untuk 

menjawab terlebih dulu.    

c. Konfirmasi (15 menit). 

1) Guru meluruskan jawaban dari siswa  

2) Guru menanyakan adakah hal-hal yang belum jelas dan belum 

dipahami oleh siswa terkait dengan materi yang baru dipelajari. 

7. Kegiatan Penutup (15 menit) 
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a. Guru memberikan reward kepada siswa yang dapat menemukan 

pasangan kartu dengan benar.  

b. Siswa dengan bimbingan guru bersama-sama menyimpulkan materi 

pelajaran. 

c. Guru membagikan soal evaluasi dan siswa mengerjakan secara 

mandiri. 

d. Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa. 

e. Guru memotivasi siswa untuk belajar dengan tekun di rumah agar 

mereka mudah memahami materi yang diajarkan serta mengulang 

materi yang baru diajarkan. 

f. Salah satu siswa memimpin doa di akhir pembelajaran. 

g. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

3) PENILAIAN 

1. Prosedur   : penilaian hasil 

2. Teknik Penilaian : tertulis 

3. Jenis  Penilaian : tes  

4. Instrumen penilaian : 10 soal pilihan ganda  

5. Teknik penyekoran       :  
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Materi Ajar Kelas Eksperimen dan Kontrol  Pertemuan 2 

A. Lapisan Atmosfer Bumi 

Berbicara tentang bumi, kita tidak boleh melupakan selubung udara yang 

menyelimuti bumi. Selubung udara itu disebut atmosfer. Sebelum mengenal 

lebih jauh tentang lapisan bumi, kita akan membahas atmosfer terlebih 

dahulu. Lapisan atmosfer tersusun atas udara. Semakin jauh dari permukaan 

bumi, lapisan udara semakin tipis. Lapisan atmosfer melindungi Bumi dari 

pancaran sinar dan panas Matahari. Oleh karena itu, lapisan atmosfer paling 

berperan dalam mendukung adanya kehidupan di muka Bumi ini. Lapisan 

atmosfer ini memiliki ketebalan ± 640 kilometer. Atmosfer terdiri atas lapisan 

troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Uraian lebih jelasnya 

yaitu sebagai berikut: 

 Lapisan Troposfer 

Lapisan troposfer terbentang sejauh 10 km dari permukaan bumi. 

Lapisan troposfer merupakan lapisan yang paling dekat dengan Bumi. 
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Lapisan inilah yang memengaruhi cuaca. Sebagian besar awan yang 

menyebabkan hujan terbentuk di lapisan ini. 

 Lapisan Stratosfer  

Lapisan stratosfer berada di atas lapisan troposfer. Lapisan stratosfer 

berjarak 10–50 km di atas permukaan bumi. Udara di lapisan stratosfer sangat 

dingin dan tipis. Balon cuaca dan beberapa pesawat terbang dapat mencapai 

lapisan stratosfer. Lapisan ozon berada di atas lapisan ini. Lapisan ozon 

adalah lapisan yang penting karena melindungi Bumi dari sinar ultraviolet 

dari Matahari. Sinar ultraviolet ini jika langsung mengenai bumi akan 

membunuh semua makhluk hidup. 

 Lapisan Mesosfer 

Lapisan mesosfer berada di atas lapisan stratosfer dan  berjarak 50-80 km 

di atas permukaan bumi. Mesosfer memiliki campuran oksigen, nitrogen, dan 

karbon dioksida yang sama dengan lapisan di bawahnya. Namun, kandungan 

uap airnya sangat sedikit 

 Lapisan Termosfer 

Lapisan termosfer berada di atas lapisan mesosfer. Lapisan termosfer 

terbentang pada ketinggian 80–500 km di atas permukaan bumi. Di lapisan 

ini terjadi efek cahaya yang disebut aurora. 

 Lapisan Eksosfer 

Lapisan yang paling jauh dari permukaan bumi yaitu lapisan eksosfer. 

Eksosfer ada di ketinggian 700 km di atas permukaan bumi. Setelah lapisan 

eksosfer adalah angkasa luar. 

Jadi, Atmosfer ini memiliki fungsi yang sangat penting. Atmosfer 

melindungi Bumi dari benda-benda angkasa, menjaga agar air tidak menguap 

ke angkasa luar, dan menghalangi sinar ultraviolet dari Matahari menerobos 

Bumi.  

B. Struktur Matahari  

Matahari merupakan salah satu sumber cahaya yang sangat dibutuhkan oleh 

makhluk hidup. Beberapa makhluk hidup menggunakan cahaya matahari untuk 

membuat makanan pada proses fotosintesis. Sama halnya dengan bumi, matahari 
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juga tersusun atas beberapa lapisan. Perbedaannya adalah pada bahan 

penyusunnya. Sebagian besar lapisan yang ada pada matahari tersusun atas 

beberapa gas. Penyusun lapisan matahari diantaranya adalah hidrogen, helium, 

oksigen, dan beberapa gas lainnya. Suhu di permukaaan matahari sekitar 6000 °C 

sedangkan suhu di dalam inti matahari mencapai 15.000.000 °C. Matahari 

menyerupai bola besar dengan diameter sekitar 1.400.000 km. Gas-gas yang 

menyusun matahari merupakan gas yang aktif sehingga setiap saat pada 

permukaan matahari terjadi loncatan-loncatan api. Matahari terdiri dari beberapa 

lapisan, diantaranya adalah inti, fotosfer, kromosfer, dan korona. Uraian 

selengkapnya yaitu sebagai berikut: 

d. Inti  

Inti adalah area terdalam dari Matahari yang memiliki suhu sekitar 15 juta 

derajat Celcius. Bagian inti berukuran seperempat jarak dari pusat ke permukaan.  

Di dalam inti matahari, akan menghasilkan seluruh energi panas dan cahaya yang 

diterima di Bumi. 

e. Fotosfer  

Fotosfer merupakan lapisan dari matahari yang menyerupai piringan 

berwarna emas. Pada lapisan inilah sinar matahari dipancarkan ke bumi. Fotosfer 

merupakan lapisan gas panas dengan tebal sekitar 320 km. Pada lapisan ini suhu 

rata-ratanya adalah 5.700 kelvin. Karena tersusun atas gas, batas lapisan matahari 

yang satu dengan yang lain tidak terlihat yang jelas. 

f. Kromosfer 

Kromosfer merupakan lapisan yang memiliki ketebalan sekitar 16.000 km. 

Warna dari lapisan kromosfer seringkali tidak tampak karena tertutup oleh cahaya 

terang yang dihasilkan oleh fotosfer. Namun di saat- saat tertentu, misalnya ketika 

terjadi gerhana matahari total, maka warna kromosfer akan terlihat seperti bingkai 

merah yang mengelilingi matahari. Pada lapisan ini terdapat partikel-partikel inti 

seperti proton, neutron, dan elektron. Suhu permukaaan pada lapisan kromosfer 

adalah sekitar 6.000-20.000 kelvin. 

g. Korona 

http://id.wikipedia.org/wiki/Celcius
http://id.wikipedia.org/wiki/Cahaya
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Korona merupakan lapisan terluar matahari yang melingkupi lapisan fotosfer 

dan kromosfer. Lapisan ini memiliki ketebalan sekitar 2.500.000 km dengan suhu 

rata-rata 1.000.000 kelvin. Pada korona banyak terkandung besi, nikel, zat kapur, 

dan argon. Sama halnya seperti lapisan kromosfer, lapisan ini akan terlihat jelas 

apabila terjadi gerhana matahari total. Bagian dalamnya berwarna kuning 

sedangkan bagian luarnya bewarna merah. 

 

 

 

 

 

 

 

Kartu Index Card Match Pertemuan Kedua 

No Pernyataan Benar No Pernyataan Salah 

1. Atmosfer merupakan.... 1. Selubung udara yang menyelimuti 

bumi  

2. Salah satu manfaat adanya 

atmosfer yaitu.... 

2. 

 

Melindungi bumi dari sinar UV 

3. Urutan lapisan atmosfer dari yang 

paling jauh dari bumi adalah....  

3. Eksosfer, termosfer, mesosfer, 

stratosfer, troposfer 

 

4. Salah satu ciri-ciri dari lapisan 

troposfer yaitu.... 

4. Awan yang dapat menyebabkan 

terjadinya hujan terdapat pada 

lapisan.... 
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5.  

  e 

 d 

 c 

bB 

aA 

                                     

 

Huruf a dan d merupakan 

lapisan.... 

5. Huruf a menunjukkan gambar 

lapisan troposfer 

Huruf d menunjukkan gambar 

lapisan termosfer 

6. Salah satu ciri-ciri dari lapisan  

Stratosfer yaitu.... 

6. Terletak di atas lapisan troposfer dan 

terdapat lapisan ozon yang dapat 

menangkal sinar UV 

7. Ciri-ciri dari lapisan Stratosfer 

yaitu...  

7. Lapisan tersebut berada di bawah 

lapisan mesosfer dan beberapa 

pesawat dapat mencapai lapisan 

tersebut. 

8. Ciri-ciri dari lapisan eksosfer 

yaitu.... 

8. Lapisan yang paling jauh dari 

permukaan bumi yaitu lapisan 

eksosfer. Eksosfer ada di ketinggian 

700 km di atas permukaan bumi. 

Setelah lapisan eksosfer adalah 

angkasa luar. 

 

9. Ciri-ciri dari lapisan termosfer 

yaitu.... 

9. Lapisan ini berada di atas lapisan 

mesosfer. Lapisan tersebut 

terbentang pada ketinggian 80–500 

km di atas permukaan bumi. Di 

lapisan ini terjadi efek cahaya yang 

disebut aurora. 

10. Matahari menyerupai bola besar 

dengan diameter sekitar.... 

10. 1.400.000 km. 

11. Salah satu ciri-ciri dari  lapisan 

kromosfer yaitu.... 

 

11. Warna dari lapisan tersebut 

seringkali tidak tampak karena 

tertutup oleh cahaya terang yang 

dihasilkan oleh fotosfer. Namun 

ketika terjadi gerhana matahari total, 

warna lapisan tersebut akan terlihat 

seperti bingkai merah yang 

mengelilingi matahari.  

Pada lapisan ini terdapat partikel-

partikel inti seperti proton, neutron, 

dan elektron. 

12. Suhu di dalam inti matahari yaitu 12. 15.000.000 °C. 
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mencapai.... 

13. Salah satu ciri-ciri dari lapisan 

fotosfer yaitu.... 

 

13. Lapisan matahari yang menyerupai 

piringan berwarna emas dan pada 

lapisan tersebut sinar matahari 

dipancarkan ke bumi 

14. Salah satu ciri-ciri dari  lapisan 

korona yaitu.... 

 

14. Lapisan pada matahari yang 

memiliki kandungan besi, nikel, zat 

kapur, dan argon serta akan terlihat 

jelas apabila terjadi gerhana matahari 

total 

15. Bagian yang berukuran seperempat 

jarak dari pusat ke permukaan 

matahari adalah.... 

15. lapisan inti matahari 

16. Urutan lapisan matahari dari dalam 

ke luar yaitu.... 

16. inti,fotosfer, kromosfer, dan korona 

 

17. Salah satu ciri-ciri dari lapisan inti 

matahari yaitu.... 

 

17. Area terdalam dari matahari yang 

memiliki suhu sekitar 15 juta 

derajat Celcius 

18. Lapisan matahari yang melingkupi 

lapisan fotosfer dan kromosfer dan 

memiliki ketebalan sekitar 

2.500.000 km adalah.... 

18.  ciri-ciri dari lapisan korona 

http://id.wikipedia.org/wiki/Celcius
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KISI-KISI SOAL TES EVALUASI KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL 

PERTEMUAN KE-2 

Nama Sekolah  :    SD Negeri Kejambon 08 Kota Tegal 

Mata Pelajaran  :    Ilmu Pengetahuan Alam  

Materi Pokok   :    Bumi dan Alam Semesta (struktur bumi dan matahari) 

Kelas/Semester  :    V / II 

Standar Kompetensi  :     

 

Kompetensi Dasar  :    7.3 Mendeskripsikan struktur bumi 

No Indikator Soal Jenis Soal 
Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesulitan 

Mudah Sedang Sulit 

1. 

Siswa dapat menentukan apa 

yang dimaksud dengan 

atmosfer 

Pilihan ganda C1 1 
 

√ 
  

2. Siswa dapat menyebutkan 

fungsi lapisan atmosfer 
Pilihan ganda C1 2  

 

√ 
 

3. 
Siswa dapat mengurutkan 

lapisan atmosfer mulai dari 

yang paling dekat sampai dari 

Pilihan ganda C2 3  
 

 
√ 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 
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yang paling jauh dari bumi dan 

sebaliknya 

4. 
Disajikan gambar lapisan 

atmosfer, siswa dapat 

menunjukkan lapisan termosfer 

Pilihan ganda C1 4 √ 
 

 
 

5. 

Disebutkan ciri-ciri beberapa 

lapisan atmosfer, siswa dapat 

mengidentifikasi ciri-ciri dari 

salah satu lapisan atmosfer 

yang diminta 

Pilihan ganda 

 

C2 

 

5  
 

 
√ 

6. 
Siswa dapat menyebutkan ciri-

ciri matahari seperti suhu dan 

diameternya. 

Pilihan ganda 
C2 

 
6 

 

 
 √ 

7. Siswa dapat mengurutkan 

lapisan penyusun matahari. 
Pilihan ganda 

C2 

 
7 √ 

 

 
 

 

8. 

Dijelaskan ciri-ciri suatu 

lapisan matahari, siswa dapat 

mengungkapkan nama dari 

lapisan tersebut. 

Pilihan ganda C3 8 

 

 

 

√  

9. 

Dijelaskan mengenai ciri-ciri 

salah satu lapisan matahari, 

siswa dapat mengungkapkan 

nama lapisan tersebut. 

Pilihan ganda C3 9  √  

10. 

Dijelaskan mengenai ciri-ciri 

salah satu lapisan matahari, 

siswa dapat mengungkapkan 

nama lapisan tersebut. 

Pilihan ganda C3 10  
 

√ 
 

Jumlah 10 3 4 3 
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Nama  : ............................................... 

No.Presensi :……………………………… 

Soal Evaluasi Kelas Eksperimen dan Kontrol Pertemuan 2 

SOAL EVALUASI 

MATA PELAJARAN IPA 

MATERI POKOK BUMI DAN ALAM SEMESTA 

WAKTU 10 MENIT 

 

 

Berilah tanda silang (x) pada pilihan jawaban a, b, c, atau d yang benar! 

1. Lapisan udara yang menyelimuti bumi disebut .... 

a. hidrosfer                           c.  atmosfer 

b. litosfer                         d.  ionosfer 

2. Salah satu manfaat adanya atmosfer adalah .... 

a. membuat air di bumi dapat menguap 

b. melindungi bumi dari hujan berlebihan 

c. membuat pemandangan langit dapat terlihat 

d. menghalangi masuknya sinar ultra violet 

3. Berikut lapisan pada atmosfer: 

1) eksosfer  4) stratosfor  

2) mesosfer  5) termosfer 

3) troposfer 

Urutan lapisan atmosfer dari yang paling dekat dengan bumi adalah .... 

a. 1-2-4-5-3    c.   3-4-2-5-1 

b. 3-4-2-1-5    d.   4-5-2-1-3 
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4. Perhatikan gambar berikut! 

Lapisan yang mempengaruhi cuaca 

dan terjadinya hujan terdapat pada 

lapisan yang ditunjukkan dengan 

huruf .... 

a. A   c.  C 

b. B   d.  D 

 

5. Perhatikan ciri-ciri dari lapisan berikut! 

a. Dapat dilewati oleh pesawat terbang 

b. Berada di atas lapisan mesosfer 

c.  Terdapat lapisan ozon 

d.  Tempat terjadinya hujan 

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, yang termasuk ciri-ciri dari lapisan stratosfer yaitu 

.... 

c. i dan iii    c.  ii dan iii 

d. i dan iv     d.  ii dan iv 

6. Matahari menyerupai bola besar dengan diameter sekitar .... 

a. 1.100.000 km   c.  1.300.000 km 

b. 1.200.000 km   d.  1.400.000 km 

7. Matahari tersusun dari beberapa lapisan. Urutan lapisan matahari dari luar ke 

dalam yaitu.... 

a. fotosfer, kromosfer, korona, dan inti 

b. korona, fotosfer,  kromosfer, dan inti 

c. korona, kromosfer, fotosfer, dan inti 

d. kromosfer, korona, fotosfer, dan inti 

 

A 

B 

C 

D 

E 
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8. Lapisan matahari yang menyerupai piringan berwarna emas dan pada lapisan 

tersebut sinar matahari dipancarkan ke bumi yaitu lapisan .... 

a. fotosfer    c.  korona 

b. kromosfer    d.  inti 

9. Lapisan matahari yang memiliki kandungan besi, nikel, zat kapur, dan argon 

serta akan terlihat jelas apabila terjadi gerhana matahari total adalah lapisan .... 

a. fotosfer    c. korona 

b. kromosfer    d. inti matahari 

10. Lapisan matahari yang melingkupi lapisan fotosfer dan kromosfer adalah lapisan 

.... 

a. kromosfer    c.  inti 

b. korona     d.  fotosfer 

 

Kunci Jawaban Tes Evaluasi Pertemuan 2 

1. C   6. D 

2. D   7. C 

3. C   8. A 

4. A     9. C 

5. A   10.B 

 

 

 

 

 
  Percayalah Pada Diri Sendiri   

  Selamat Mengerjakan   
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Lampiran 12 

Lembar Observasi Model Pembelajaran Aktif Tipe True or False 

untuk Guru (Pertemuan Pertama) 

 

 

 

 

PETUNJUK! 

Berilah tanda √ untuk skor penilaian aspek yang diobservasi sesuai dengan yang 

dilihat saat pelaksanaan! 

No Aspek yang diobservasi 
Skor Nilai 

Butir 1 2 3 4 

1. Pendahuluan 

a. Guru menyampaikan apersepsi      4 

b. Guru menjelaskan materi pelajaran      4 

2. 
Pelaksanaan model pembelajaran aktif tipe True or False 

c. Guru mengkondisikan kelas untuk 

melaksanakan model pembelajaran aktif 

tipe True or False 

    3 

d. Guru membentuk siswa menjadi delapan 

kelompok  
    3 

e. Guru menjelaskan aturan main dalam True 

or False 
    4 

f. Guru membagikan kartu pernyataan kepada 

masing-masing siswa 
    4 

g. Guru mengawasi dan membimbing jalannya 

True or False 
    4 

h. Guru menyuruh setiap kelompok maju 

menyampaikan hasil diskusi dari kartu 

pernyataan yang didapat anggota 

kelompoknya 

    4 

i. Guru memberikan umpan balik pada 

masing-masing kartu pernyataan  
    3 

3. Penutup  

j. Guru bersama siswa membuat kesimpulan     4 

 Jumlah  37 

1. Nama Peneliti  : Vianida Etyarisky 

2. Sekolah   : SD Negeri Kejambon 01 Tegal 

3. Kelas   : V (Lima) 

4. Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

5. Waktu   : 2 X 35 Menit 

6. Tanggal   : April 2016 
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Skor maksimal = 40 

       𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙    
                          

                    
     % 

      𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙    
  

  
     %  

         = 92,5%    

 

         Tegal,     April 2016 

       Observer  

      

 

Heny Darwanto, S.Pd. 

 NIP. 19710423 200501 1 005  
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Lembar Observasi Model Pembelajaran Aktif Tipe True or False 

untuk Guru (Pertemuan Kedua) 

 

 

 

 

PETUNJUK! 

Berilah tanda √ untuk skor penilaian aspek yang diobservasi sesuai dengan yang 

dilihat saat pelaksanaan! 

No Aspek yang diobservasi 
Skor Nilai 

Butir 1 2 3 4 

1. Pendahuluan 

a. Guru menyampaikan apersepsi      3 

b. Guru menjelaskan materi pelajaran      4 

2. 
Pelaksanaan model pembelajaran aktif tipe True or False 

c. Guru mengkondisikan kelas untuk 

melaksanakan model pembelajaran aktif 

tipe True or False 

    4 

d. Guru membentuk siswa menjadi delapan 

kelompok  
    4 

e. Guru menjelaskan aturan main dalam True 

or False 
    4 

f. Guru membagikan kartu pernyataan kepada 

masing-masing siswa 
    4 

g. Guru mengawasi dan membimbing jalannya 

True or False 
    4 

h. Guru menyuruh setiap kelompok maju 

menyampaikan hasil diskusi dari kartu 

pernyataan yang didapat anggota 

kelompoknya 

    4 

i. Guru memberikan umpan balik pada 

masing-masing kartu pernyataan  
    4 

3. Penutup 

j. Guru bersama siswa membuat kesimpulan     3 

 Jumlah  38 

1. Nama Peneliti  : Vianida Etyarisky 

2. Sekolah   : SD Negeri Kejambon 01 Tegal 

3. Kelas   : V (Lima) 

4. Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

5. Waktu   : 2 X 35 Menit 

6. Tanggal   : April 2016 
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Skor maksimal = 40 

        𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙    
                          

                    
     % 

      𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙    
  

  
     % 

           = 95% 

 

         Tegal,     April 2016 

       Observer  

      

 

Heny Darwanto, S.Pd. 

 NIP. 19710423 200501 1 005  
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PEDOMAN OBSERVASI PELAKSANAAN MODEL PEMBELAJARAN 

AKTIF TIPE TRUE OR FALSE  UNTUK GURU 

1. Pendahuluan  

a. Guru menyampaikan apersepsi  

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Deskriptor 

1 Tidak melakukan apersepsi  

2 
Apersepsi tanpa mengaitkan materi dan pengalaman 

siswa 

3 
Apersepsi dengan mengaitkan materi tanpa pengalaman 

siswa 

4 
Apersepsi dengan mengaitkan materi dan pengalaman 

siswa 

b. Guru menjelaskan materi pelajaran  

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

1) Materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

2) Penjelasan runtut/sistematis 

3) Penjelasan lengkap menggunakan media 

4) Penyampaian dilakukan secara efisien  

Skor Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

2. Pelaksanaan model pembelajaran aktif tipe True or False 

a. Guru mengkondisikan kelas untuk melaksanakan model pembelajaran aktif 

tipe True or False 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 
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1) Guru mengkondisikan siswa supaya tertib dalam melaksanakan model 

pembelajaran True or False 

2) Guru menegur siswa yang tidak tertib 

3) Guru memberikan pujian kepada siswa yang sudah tertib 

4) Pengkondisian kelas dilakukan secara cepat tidak lebih dari 5 menit 

Skor Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

b. Guru membentuk kelompok secara heterogen sesuai dengan tingkat 

kecerdasan dan jenis kelamin siswa. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut:  

1) Guru membagi kelompok secara heterogen sesuai dengan tingkat 

kecerdasan dan jenis kelamin siswa.  

2) Guru memberikan penjelasan tujuan pembentukkan kelompok.  

3) Guru membentuk kelompok dengan membacakan nama anggota dan 

nama kelompok.  

4) Pembentukkan kelompok secara cepat tidak lebih dari 10 menit.  

Skor Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

c. Guru menjelaskan aturan main dalam True or False 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

1) penjelasan jelas 

2) penjelasan runtut/sistematis 
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3) menggunakan bahasa yang dipahami oleh siswa 

4) penjelasan lengkap 

Skor Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

d. Guru membagikan kartu pernyataan kepada masing-masing siswa 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

1) Kartu sesuai kebutuhan. 

2) Kartu bervariasi. 

3) Kartu relevan dengan tujuan. 

4) Kartu mudah dipahami dan digunakan. 

Skor Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak. 

2 Dua deskriptor tampak. 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

e. Guru mengawasi dan membimbing jalannya True or False 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Deskriptor 

1 
Guru tidak mengawasi dan membimbing siswa dalam 

Jalannya True or False 

2 
Guru mengawasi tetapi tidak membimbing siswa dalam 

jalannya True or False 

3 
Guru mengawasi tetapi kurang membimbing siswa 

dalam jalannya True or False 

4 Guru mengawasi dan membimbing siswa dalam 
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jalannya True or False 

f. Guru menyuruh setiap kelompok maju menyampaikan hasil diskusi dari kartu 

pernyataan yang didapat anggota kelompoknya 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

1) Guru menyuruh setiap kelompok maju, yang menjawab pernyataan yang 

didapat “true” berdiri di sebelah kanan guru dan yang menjawab “false” 

berdiri di sebelah kiri guru 

2) Guru mengondisikan siswa berdiri dengan rapi. 

3) Guru menyuruh siswa menyampaikan alasannya dengan suara yang jelas. 

4) Guru menyuruh kelompok lain menyimak jawaban dan meluruskan 

apabila ada kesalahan. 

Skor Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

g. Guru memberikan umpan balik pada masing-masing kartu pernyataan  

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Deskriptor 

1 
Guru tidak memberikan umpan balik pada masing-

masing pernyataan  

2 
Guru memberikan umpan balik pada sebagian kartu 

pernyataan  

3 
Guru memberikan umpan balik pada masing-masing 

pernyaaan dan dimengerti oleh semua siswa 

4 

Guru memberikan umpan balik pada masing-masing 

pernyataan serta meluruskan apabila ada 

kesalahpahaman, dan dimengerti semua siswa 
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3. Penutup 

a. Guru bersama siswa membuat kesimpulan 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

1) Guru membimbing siswa menyimpulkan materi pembelajaran  

2) Guru membuat kesimpulan sesuai dengan materi yang diajarkan 

3) Materi disimpulkan secara runtut/sistematis 

4) Materi disimpulkan secara lengkap  

Skor Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak. 

2 Dua deskriptor tampak. 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 13 

Lembar Observasi Model Pembelajaran Aktif Tipe  

Index Card Match untuk Guru (Pertemuan Pertama) 

 

 

 

 

 

PETUNJUK! 

Berilah tanda √ untuk skor penilaian aspek yang diobservasi sesuai dengan yang 

dilihat saat pelaksanaan! 

No Aspek yang diobservasi 
Skor Nilai 

Butir 1 2 3 4 

1. Pendahuluan 

a. Guru menyampaikan apersepsi      4 

b. Guru menjelaskan materi pelajaran      3 

2. 
Pelaksanaan model pembelajaran aktif tipe Index Card Match 

c. Guru menjelaskan aturan main dalam Index 

Card Match 
    4 

d. Guru mempersiapkan kartu dan 

membagikannya kepada masing-masing 

siswa 

    4 

e. Guru mengawasi dan membimbing jalannya 

Index Card Match 
    4 

f. Guru menunjuk siswa untuk maju ke depan 

kelas bersama pasangannya 
    3 

g. Guru memeriksa hasil penjodohan     3 

h. Guru memberikan tanggapan atas hasil 

penjodohan setiap pasangan 
    4 

i. Guru memberikan penguatan kepada siswa     4 

3. Penutup  

j. Guru bersama siswa membuat kesimpulan     3 

 Jumlah  36 

Skor maksimal = 40 

1. Nama Peneliti  : Vianida Etyarisky 

2. Sekolah   : SD Negeri Kejambon 08 Tegal 

3. Kelas   : V (Lima) 

4. Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

5. Waktu   : 2 X 35 Menit 

6. Tanggal   : April 2016 
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      𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙    
                          

                    
     % 

      𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙    
  

  
     % 

         =  90%  

         Tegal,    April 2016 

       Observer 

 

 

Eli Fidiyani, S.Pd.  

NIP. 19840910 200903 2 002  
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Lembar Observasi Model Pembelajaran Aktif Tipe 

Index Card Match untuk Guru (Pertemuan Kedua) 

 

 

 

 

 

PETUNJUK! 

Berilah tanda √ untuk skor penilaian aspek yang diobservasi sesuai dengan yang 

dilihat saat pelaksanaan! 

No Aspek yang diobservasi 
Skor Nilai 

Butir 1 2 3 4 

1. Pendahuluan 

a. Guru menyampaikan apersepsi      4 

b. Guru menjelaskan materi pelajaran      4 

2. 
Pelaksanaan model pembelajaran aktif tipe Index Card Match 

c. Guru menjelaskan aturan main dalam Index 

Card Match 
    4 

d. Guru mempersiapkan kartu dan 

membagikannya kepada masing-masing 

siswa 

    4 

e. Guru mengawasi dan membimbing jalannya 

Index Card Match 
    4 

f. Guru menunjuk siswa untuk maju ke depan 

kelas bersama pasangannya 
    3 

g. Guru memeriksa hasil penjodohan     3 

h. Guru memberikan tanggapan atas hasil 

penjodohan setiap pasangan 
    4 

i. Guru memberikan penguatan kepada siswa     4 

3. Penutup 

j. Guru bersama siswa membuat kesimpulan     3 

 Jumlah  37 

Skor maksimal = 40 

1. Nama Peneliti  : Vianida Etyarisky 

2. Sekolah   : SD Negeri Kejambon 08 Tegal 

3. Kelas   : V (Lima) 

4. Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

5. Waktu   : 2 X 35 Menit 

6. Tanggal   : April 2016 
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𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙    
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
     % 

     𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙    
37

4 
     % 

       =  92,5% 

         Tegal,    April 2016 

       Observer 

 

 

Eli Fidiyani, S.Pd.  

NIP. 19840910 200903 2 002  
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PEDOMAN OBSERVASI PELAKSANAAN MODEL PEMBELAJARAN 

AKTIF TIPE INDEX CARD MATCH  UNTUK GURU 

1. Pendahuluan  

a. Guru menyampaikan apersepsi  

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Deskriptor 

1 Tidak melakukan apersepsi  

2 
Apersepsi tanpa mengaitkan materi dan pengalaman 

siswa 

3 
Apersepsi dengan mengaitkan materi tanpa pengalaman 

siswa 

4 
Apersepsi dengan mengaitkan materi dan pengalaman 

siswa 

b. Guru menjelaskan materi pelajaran  

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

5) Materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

6) Penjelasan runtut/sistematis 

7) Penjelasan lengkap menggunakan media  

8) Penyampaian dilakukan secara efisien  

Skor Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

2. Pelaksanaan model pembelajaran aktif tipe Index Card Match 

a. Guru menjelaskan aturan main dalam Index Card Match 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

1) penjelasan jelas 

2) penjelasan runtut/sistematis 

3) menggunakan bahasa yang dipahami oleh siswa 
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4) penjelasan lengkap 

Skor Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

b. Guru mempersiapkan kartu dan membagikannya kepada masing-masing 

siswa 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

1) Kartu terdiri atas kartu soal dan kartu jawaban 

2) Membagikan kartu secara acak kepada siswa 

3) Masing-masing siswa mendapatkan kartu yang berbeda-beda. 

4) Memberikan waktu kepada siswa untuk mencari pasangan kartu 

Skor Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

c. Guru mengawasi dan membimbing jalannya Index Card Match 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Deskriptor 

1 
Guru tidak mengawasi dan membimbing siswa dalam 

jalannya Index Card Match 

2 
Guru mengawasi tetapi tidak membimbing siswa dalam 

jalannya Index Card Match 

3 
Guru mengawasi tetapi kurang membimbing siswa 

dalam jalannya Index Card Match 
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4 
Guru mengawasi dan membimbing siswa dalam 

jalannya Index Card Match 

d. Guru menunjuk siswa untuk maju ke depan kelas bersama pasangannya 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Deskriptor 

1 
Guru tidak menunjuk siswa untuk maju ke depan kelas  

bersama pasangannya 

2 

Guru menunjuk 50% dari siswa maju ke depan kelas 

bersama pasangannya secara bergantian dengan 

pasangan lain 

3 

Guru menunjuk 75 % dari  siswa maju ke depan kelas 

bersama pasangannya secara bergantian dengan 

pasangan lain 

4 

Guru menunjuk semua siswa maju ke depan kelas 

bersama pasangannya secara bergantian dengan 

pasangan lain  

e. Guru memeriksa hasil penjodohan 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Deskriptor 

1 
Guru tidak memeriksa hasil penjodohan masing-masing 

pasangan. 

2 
Guru hanya menyuruh setiap pasangan untuk memeriksa 

hasil penjodohan. 

3 Guru hanya memeriksa sebagian hasil penjodohan 

4 
Guru memeriksa hasil penjodohan masing-masing 

Pasangan 

f. Guru memberikan tanggapan atas hasil penjodohan setiap pasangan 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Deskriptor 

1 
Guru tidak memberikan tanggapan terhadap hasil 

Penjodohan 
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2 Guru memberikan tanggapan, tetapi tidak jelas 

3 Guru memberikan tanggapan, tetapi kurang jelas 

4 Guru memberikan tanggapan dengan jelas 

g. Guru memberikan penguatan kepada siswa 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Deskriptor 

1 
Setiap kali siswa melakukan hal positif, guru hanya 

sesekali memberikan penguatan tetapi tidak tepat 

2 
Setiap kali siswa melakukan hal positif, guru hanya 

beberapa kali memberikan penguatan yang tepat 

3 
Setiap kali siswa melakukan hal positif, guru selalu 

memberikan penguatan  tetapi tidak tepat 

4 
Setiap kali siswa melakukan hal positif, guru selalu 

memberikan penguatan  yang tepat 

3. Penutup 

a. Guru bersama siswa membuat kesimpulan 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

1) Guru membimbing siswa menyimpulkan materi pembelajaran  

2) Guru membuat kesimpulan sesuai dengan materi yang diajarkan 

3) Materi disimpulkan secara runtut/sistematis 

4) Materi disimpulkan secara lengkap  

Skor Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak. 

2 Dua deskriptor tampak. 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 14  

Lembar Observasi Model Pembelajaran Aktif Tipe True or False untuk Siswa  

(Pertemuan Pertama) 

 

 

 

 

 

PETUNJUK! 

Berilah tanda √ untuk skor penilaian aspek yang diobservasi sesuai dengan yang 

dilihat saat pelaksanaan! 

No Aspek yang diobservasi 
Skor Nilai 

Butir 1 2 3 4 

1. Pendahuluan 

a. Apersepsi      4 

b. Memperhatikan materi pelajaran      4 

2. 
Pelaksanaan model pembelajaran aktif tipe True or False 

c. Pengkondisian kelas untuk melakukan True 

or False 
    4 

d. Pembagian kelas menjadi delapan kelompok 

diskusi 
    3 

e. Siswa memperhatikan aturan main dalam 

True or False 
    3 

f. Siswa memahami kartu pernyataan yang 

didapat 
    4 

g. Siswa berdiskusi untuk mengidentifikasi 

pernyataan mana yang benar dan mana yang 

salah 

    3 

h. Siswa menyampaikan hasil dskusi di depan 

kelas 
    4 

i. Siswa menanggapi hasil diskusi kelompok 

lain 
    3 

3. Penutup 

j. Siswa bersama guru membuat kesimpulan     4 

 Jumlah  36 

1. Nama Peneliti  : Vianida Etyarisky 

2. Sekolah   : SD Negeri Kejambon 01 Tegal 

3. Kelas   : V (Lima) 

4. Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

5. Waktu   : 2 X 35 Menit 

6. Tanggal   : April 2016 
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Skor maksimal = 40 

        𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙    
                          

                    
     % 

       𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙    
  

  
     % 

        =  90% 

 

 

         Tegal,    April 2016 

       Observer 

 

 

Heny Darwanto, S.Pd. 

 NIP. 19710423 200501 1 005  
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Lembar Observasi Model Pembelajaran Aktif Tipe True or False untuk Siswa  

(Pertemuan Kedua) 

 

 

 

 

 

PETUNJUK! 

Berilah tanda √ untuk skor penilaian aspek yang diobservasi sesuai dengan yang 

dilihat saat pelaksanaan! 

No Aspek yang diobservasi 
Skor Nilai 

Butir 1 2 3 4 

1. Pendahuluan 

a. Apersepsi      4 

b. Memperhatikan materi pelajaran      4 

2. 
Pelaksanaan model pembelajaran aktif tipe True or False 

c. Pengkondisian kelas untuk melakukan True 

or False 
    4 

d. Pembagian kelas menjadi delapan kelompok 

diskusi 
    4 

e. Siswa memperhatikan aturan main dalam 

True or False 
    4 

f. Siswa memahami kartu pernyataan yang 

didapat 
    3 

g. Siswa berdiskusi untuk mengidentifikasi 

pernyataan mana yang benar dan mana yang 

salah 

    3 

h. Siswa menyampaikan hasil dskusi di depan 

kelas 
    4 

i. Siswa menanggapi hasil diskusi kelompok 

lain 
    4 

3. Penutup 

j. Siswa bersama guru membuat kesimpulan     3 

 Jumlah  37 

Skor maksimal = 40 

1. Nama Peneliti  : Vianida Etyarisky 

2. Sekolah   : SD Negeri Kejambon 01 Tegal 

3. Kelas   : V (Lima) 

4. Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

5. Waktu   : 2 X 35 Menit 

6. Tanggal   : April 2016 
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     𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙    
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
     % 

    𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙    
37

4 
     % 

      =  92,5% 

 

         Tegal,    April 2016 

       Observer 

 

 

Heny Darwanto, S.Pd. 

 NIP. 19710423 200501 1 005  
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DESKRIPTOR 

PEDOMAN OBSERVASI PELAKSANAAN MODEL PEMBELAJARAN 

AKTIF TIPE TRUE OR FALSE  UNTUK SISWA 

1. Pendahuluan  

a. Apersepsi 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Deskriptor 

1 Siswa tidak terlibat dalam apersepsi 

2 Sebagian kecil siswa terlibat dalam apersepsi 

3 Sebagian besar siswa terlibat dalam apersepsi 

4 Semua siswa terlibat dalam apersepsi 

b. Memperhatikan materi pelajaran  

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Deskriptor 

1 
Siswa sulit memahami materi pelajaran dan tidak ada 

usaha untuk mengatasi kebingungan 

2 
Siswa sulit memahami penjelasan dan ada usaha untuk 

mengatasi kebingungan dengan bertanya kepada teman 

3 
Siswa sulit memahami penjelasan dan ada usaha 

mengatasi kebingungan dengan bertanya kepada guru 

4 Siswa memahami penjelasan materi pelajaran 

2. Pelaksanaan model pembelajaran aktif tipe True or False 

a. Pengkondisian kelas untuk melakukan True or False 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Deskriptor 

1 Siswa tidak bisa tertib untuk mengikuti arahan dari guru  

2 
Sebagian siswa bisa tertib untuk mengikuti arahan dari 

guru 
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3 
Hampir semua siswa bisa tertib untuk mengikuti arahan 

dari guru 

4 
Semua siswa bisa tertib untuk mengikuti arahan dari 

guru 

b. Pembagian kelas menjadi delapan kelompok diskusi  

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Deskriptor 

1 Siswa tidak mengikuti pembagian kelompok 

2 
Pembagian kelompok tidak jelas dan tidak terbentuk 

delapan kelompok 

3 Siswa membentuk delapan kelompok tetapi tidak jelas 

4 Siswa membentuk delapan kelompok secara jelas 

c. Siswa memperhatikan aturan main dalam True or False 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Deskriptor 

1 
Siswa tidak memperhatikan aturan main dalam True or 

False dan tidak melaksanakannya 

2 
Siswa tidak memahami penjelasan aturan main dalam 

True or False 

3 
Sebagian siswa memahami penjelasan aturan main 

dalam True or False 

4 
Semua siswa memahami penjelasan aturan main dalam 

True or False 

d. Siswa memahami kartu pernyataan yang didapat 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Deskriptor 

1 
Hampir semua siswa yang tidak paham dengan 

pernyataan yang didapat  

2 Sebagian siswa dapat memahami pernyataan yang 
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didapat 

3 
75% dari siswa dapat memahami pernyataan yang 

didapat 

4 
Hampir semua siswa yang paham dengan pernyataan 

yang didapat 

e. Siswa berdiskusi untuk mengidentifikasi pernyataan mana yang benar dan 

mana yang salah 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Deskriptor 

1 
Siswa tidak mau berdiskusi untuk mengidentifikasi 

pernyataan mana yang benar dan mana yang salah 

2 

Hanya beberapa siswa yang berdiskusi untuk 

mengidentifikasi pernyataan mana yang benar dan mana 

yang salah 

3 

Ada beberapa siswa yang tidak mau berdiskusi dengan 

kelompoknya untuk mengidentifikasi pernyataan mana 

yang benar dan mana yang salah 

4 

Semua siswa saling berdiskusi dengan kelompoknya 

untuk mengidentifikasi pernyataan mana yang benar dan 

mana yang salah 

f. Siswa menyampaikan hasil diskusi di depan kelas 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

1) Siswa bersama kelompoknya maju sesuai arahan dari guru. 

2) Siswa baris dengan rapi. 

3) Siswa menjawab alasan mengapa pernyataan yang didapat “true” atau 

“false” dengan jelas. 

4) Siswa yang tidak maju, memperhatikan temannya dalam menyampaikan 

pendapat. 
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Skor Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

g. Siswa menanggapi hasil diskusi kelompok lain  

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Deskriptor 

1 
Tidak ada siswa yang menanggapi hasil diskusi 

kelompok lain 

2 
Sebagian kecil siswa menanggapi hasil diskusi 

kelompok lain 

3 
Sebagian besar siswa menanggapi hasil diskusi 

kelompok lain 

4 Semua siswa menanggapi hasil diskusi kelompok lain 

3. Penutup 

b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Deskriptor 

1 Siswa tidak menyimpulkan pembelajaran 

2 
Siswa menyimpulkan pembelajaran, tetapi terdapat 

Kesalahan 

3 Siswa menyimpulkan pembelajaran, tetapi kurang 

lengkap 

4 
Siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran secara 

Lengkap 
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Lampiran 15 

Lembar Observasi Model Pembelajaran Aktif Tipe Index Card Match untuk 

Siswa (Pertemuan Pertama) 

 

 

 

 

PETUNJUK! 

Berilah tanda √ untuk skor penilaian aspek yang diobservasi sesuai dengan yang 

dilihat saat pelaksanaan! 

No Aspek yang diobservasi 
Skor Nilai 

Butir 1 2 3 4 

1. Pendahuluan 

a. Apersepsi      4 

b. Memperhatikan materi pelajaran      3 

2. 
Pelaksanaan model pembelajaran aktif tipe Index CardMatch 

c. Pengkondisian kelas untuk melakukan Index 

Card Match 
    4 

d. Siswa memperhatikan aturan main dalam 

Index Card Match 
    4 

e. Siswa memahami topik yang tertulis di 

dalam kartu 
    4 

f. Siswa mencari pertanyaan atau jawaban 

yang sesuai 
    3 

g. Siswa menyampaikan hasil diskusi di depan 

kelas bersama pasangannya 
    3 

h. Siswa menanggapi hasil diskusi kelompok 

lain 
    4 

i. Siswa memperhatikan umpan balik yang 

diberikan guru 
    4 

3. Penutup 

j. Siswa bersama guru membuat kesimpulan     3 

 Jumlah  36 

Skor maksimal = 40 

1. Nama Peneliti  : Vianida Etyarisky 

2. Sekolah   : SD Negeri Kejambon 08 Tegal 

3. Kelas   : V (Lima) 

4. Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

5. Waktu   : 2 X 35 Menit 

6. Tanggal   : April 2016 
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𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙    
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
     % 

    𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙    
36

4 
     % 

      =  90% 

 

 

         Tegal,     April 2016 

       Observer 

 

 

 

Eli Fidiyani, S.Pd.  

NIP. 19840910 200903 2 002  
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Lembar Observasi Model Pembelajaran Aktif Tipe Index Card Match untuk 

Siswa (Pertemuan Kedua) 

 

 

 

 

PETUNJUK! 

Berilah tanda √ untuk skor penilaian aspek yang diobservasi sesuai dengan yang 

dilihat saat pelaksanaan! 

No Aspek yang diobservasi 
Skor Nilai 

Butir 1 2 3 4 

1. Pendahuluan 

a. Apersepsi      4 

b. Memperhatikan materi pelajaran      4 

2. 
Pelaksanaan model pembelajaran aktif tipe Index CardMatch 

c. Pengkondisian kelas untuk melakukan Index 

Card Match 
    4 

d. Siswa memperhatikan aturan main dalam 

Index Card Match 
    4 

e. Siswa memahami topik yang tertulis di 

dalam kartu 
    4 

f. Siswa mencari pertanyaan atau jawaban 

yang sesuai 
    3 

g. Siswa menyampaikan hasil diskusi di depan 

kelas bersama pasangannya 
    3 

h. Siswa menanggapi hasil diskusi kelompok 

lain 
    4 

i. Siswa memperhatikan umpan balik yang 

diberikan guru 
    4 

3. Penutup 

j. Siswa bersama guru membuat kesimpulan     3 

 Jumlah  37 

Skor maksimal = 40 

1. Nama Peneliti  : Vianida Etyarisky 

2. Sekolah   : SD Negeri Kejambon 08 Tegal 

3. Kelas   : V (Lima) 

4. Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

5. Waktu   : 2 X 35 Menit 

6. Tanggal   : April 2016 
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𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙    
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
     % 

    𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙    
37

4 
     % 

      =  92,5% 

 

 

         Tegal,     April 2016 

       Observer 

 

 

 

Eli Fidiyani, S.Pd.  

NIP. 19840910 200903 2 002  
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DESKRIPTOR 

PEDOMAN OBSERVASI PELAKSANAAN MODEL PEMBELAJARAN 

AKTIF TIPE INDEX CARD MATCH  UNTUK SISWA 

1. Pendahuluan  

a. Apersepsi  

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Deskriptor 

1 Siswa tidak terlibat dalam apersepsi 

2 Sebagian kecil siswa terlibat dalam apersepsi 

3 Sebagian besar siswa terlibat dalam apersepsi 

4 Semua siswa terlibat dalam apersepsi 

b. Memperhatikan materi pelajaran  

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Deskriptor 

1 Siswa sulit memahami materi pelajaran dan tidak ada 

usaha untuk mengatasi kebingungan 

2 Siswa sulit memahami penjelasan dan ada usaha untuk 

mengatasi kebingungan dengan bertanya kepada teman 

3 Siswa sulit memahami penjelasan dan ada usaha 

mengatasi kebingungan dengan bertanya kepada guru 

4 Siswa memahami penjelasan materi pelajaran 

2. Pelaksanaan model pembelajaran aktif tipe Index Card Match 

a. Pengkondisian kelas untuk melakukan Index Card Match 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Deskriptor 

1 Siswa tidak bisa tertib untuk mengikuti arahan dari guru  

2 Sebagian siswa bisa tertib untuk mengikuti arahan dari 

guru 
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3 Hampir semua siswa bisa tertib untuk mengikuti arahan 

dari guru 

4 Semua siswa bisa tertib untuk mengikuti arahan dari 

guru 

b. Siswa memperhatikan aturan main dalam Index Card Match 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Deskriptor 

1 Siswa tidak memperhatikan aturan main dalam Index 

Card Match dan tidak melaksanakannya 

2 Siswa tidak memahami penjelasan aturan main dalam 

Index Card Match 

3 Sebagian siswa memahami penjelasan aturan main 

dalam Index Card Match 

4 Semua siswa memahami penjelasan aturan main dalam 

Index Card Match 

c. Siswa memahami topik yang tertulis di dalam kartu 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Deskriptor 

1 Hampir semua siswa yang tidak paham dengan 

pernyataan yang didapat  

2 Sebagian siswa dapat memahami pernyataan yang 

didapat 

3 75% dari jumlah siswa dapat memahami pernyataan 

yang didapat 

4 Hampir semua siswa yang paham dengan pernyataan 

yang didapat 

d. Siswa mencari pertanyaan atau jawaban yang sesuai 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Deskriptor 

1 
Siswa tidak mau mencari pertanyaan dan jawaban yang 

sesuai  

2 
Sebagian kecil siswa mau mencari pertanyaan dan 

jawaban yang sesuai 

3 Sebagian besar siswa mau mencari pertanyaan dan 
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jawaban yang sesuai 

4 
Semua siswa mau mencari pertanyaan dan jawaban 

yang sesuai 

e. Siswa menyampaikan hasil diskusi di depan kelas bersama pasangannya 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

5) Siswa maju bersama pasangannya secara bergantian dengan pasangan 

yang lain 

6) Siswa pemegang kartu soal bertugas melontarkan pertanyaan untuk 

dijawab kelompk lain. 

7) Siswa pemegang kartu jawaban bertugas mengoreksi jawaban dari 

kelopok lain 

8) Kelompok yang menjawab pertanyaan paling banyak, akan mendapatkan 

poin 

Skor Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

f. Siswa menanggapi hasil diskusi kelompok lain 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Deskriptor 

1 
Tidak ada siswa yang mau menanggapi hasil diskusi 

kelompok lain  

2 
Sebagian kecil siswa menanggapi hasil diskusi 

kelompok lain 

3 
Sebagian besar siswa menanggapi hasil diskusi 

kelompok lain 

4 Semua siswa menanggapi hasil diskusi kelompok lain 
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g. Siswa memperhatikan umpan balik yang diberikan guru 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

1) Siswa memperhatikan umpan balik yang diberikan guru. 

2) Siswa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kartu pertanyaan 

3) Siswa memperhatikan penjelasan dari guru tentang masing-masing kartu 

pertanyaan dan jawaban yang sesuai 

4) Siswa bersikap sportif dengan memberikan tepuk tangan kepada 

kelompok yang sudah menyampaikan pendapat. 

Skor Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

3. Penutup 

a. Siswa bersama guru membuat kesimpulan. 

Untuk menilai butir tersebut perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Deskriptor 

1 Siswa tidak menyimpulkan pembelajaran 

2 
Siswa menyimpulkan pembelajaran, tetapi terdapat 

Kesalahan 

3 Siswa menyimpulkan pembelajaran, tetapi kurang 

lengkap 

4 
Siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran secara 

Lengkap 
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KISI-KISI SOAL TES UJI COBA 

MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) 

 

Satuan Pendidikan  : SDN Tunon 02 Kota Tegal 

Kelas/Semester  : V/2 

Mata Pelajaran  : IPA 

Materi Pokok   : Bumi dan Alam Semesta (Susunan Bumi dan Matahari) 

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

 

Kompetensi dasar 
Indikator 

Pengembangan 

 

Indikator Soal 

Bentuk 

soal 

Ranah 

kognitif 

Nomor 

soal 

Jenjang Kemampuan dan 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

7.3 Mendeskripsikan 

struktur bumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menjelaska

n mengenai 

bentuk 

bumi 

 

1. Siswa dapat mengungkapkan 

bentuk bumi 

2. Siswa dapat memberikan contoh 

peristiwa yang membuktikan 

bahwa bumi berbentuk bulat 

Pilgan 

Pilgan 

C3 

C3 

1, 21 

3, 23 

   

 

 Menjelaska

n mengenai 

proses 

terjadinya 

bumi 

3. Siswa dapat mengungkapkan 

proses terjadinya bumi 

Pilgan C3 

  

2, 22    

L
am

p
iran

 1
6
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 Menyebutk

an lapisan-

lapisan 

penyusun 

bumi 

4. Siswa dapat mengurutkan lapisan 

penyusun bumi 

Pilgan C2 4, 24    

 Menggamb

arkan 

secara 

sederhana 

lapisan-

lapisan 

bumi 

(lapisan 

inti, lapisan 

luar dan 

kerak). 

5. Disajikan gambar, siswa dapat 

menunjukkan nama lapisan-

lapisan bumi 

Pilgan 

 

C1 

 

5, 25 

 

   

 

 Menjelaska

n lapisan-

lapisan 

penyusun 

bumi 

6. Siswa dapat mengidentifikasi 

lapisan bumi berdasarkan 

ketebalannya 

7. Siswa dapat mengidentifikasi 

lapisan bumi berdasarkan ciri-

cirinya 

8. Siswa dapat mengungkapkan 

ciri-ciri lapisan kerak bumi 

9. Disajikan sebuah gambar, siswa 

dapat menunjukkan gambar 

Pilgan 

 

Pilgan 

 

Pilgan 

 

Pilgan 

 

Pilgan 

 

C2 

 

C2 

 

C3 

 

C1 

 

C2 

 

6, 26 

 

7, 27 

 

8, 28 

 

9, 29 

 

10, 30 
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magma 

10. Siswa dapat mengidentifikasi 

lapisan bumi berdasarkan 

suhunya 

 Menyebutka

n lapisan-

lapisan 

atmosfer 

11. Siswa dapat mengungkapkan  

apa yang dimaksud dengan 

atmosfer 

12. Siswa dapat menyebutkan fungsi 

lapisan atmosfer 

13. Siswa dapat mengurutkan lapisan 

atmosfer mulai dari yang paling 

dekat sampai dari yang paling 

jauh dari bumi dan sebaliknya 

14. Disajikan gambar lapisan 

atmosfer, siswa dapat 

menunjukkan lapisan termosfer 

Pilgan 

 

Pilgan 

 

Pilgan 

 

 

Pilgan 

 

C3 

 

C1 

 

C2 

 

 

C1 

 

11, 31 

 

12, 32 

 

13, 33 

 

 

14, 34 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menjelaskan 

ciri-ciri dari 

masing-

masing 

lapisan 

atmosfer 

15. Siswa dapat mengungkapkan 

ciri-ciri dari salah satu lapisan 

atmosfer yang diminta 

 

Pilgan 

 

C3 

 

15, 35 

 

   
 



 

 

 

2
8
1
 

  Menyebutka

n lapisan-

lapisan 

penyusun 

matahari 

16. Siswa dapat menyebutkan 

urutan lapisan penyusun 

matahari. 

Pilgan C1 

  

17, 37    

 Menjelaskan 

ciri-ciri 

lapisan 

penyusun 

matahari 

 

17. Siswa dapat menyebutkan suhu 

dan diameternya dari matahari. 

18. Dijelaskan ciri-ciri suatu lapisan 

matahari, siswa dapat 

mengidentifikasi nama dari 

lapisan tersebut. 

19. Dijelaskan mengenai ciri-ciri 

salah satu lapisan matahari, 

siswa dapat mengidentifikasi 

nama lapisan tersebut. 

20. Dijelaskan mengenai ciri-ciri 

salah satu lapisan matahari, 

siswa dapat mengidentifikasi 

nama lapisan tersebut. 

Pilgan 

 

Pilgan 

 

 

Pilgan 

 

 

Pilgan 

 

C1 

 

C2 

 

 

C2 

 

 

C2 

16, 36 

 

18, 38 

 

 

19, 39 

 

 

20, 40 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Jumlah  
40 10 20 10 

100% 25% 50% 25% 

Keterangan : 

C1 : Pengetahuan                          C3: Penerapan  

C2 : Pemahaman  NA =  
                           

             
 x 100 
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Nama   : ............................................ 

No.Presensi     :……………………………...  

Kelas              :……………………………... 

Lampiran 17 

 

 

 

SOAL UJI COBA  

MATA PELAJARAN IPA  

MATERI POKOK STRUKTUR BUMI 

WAKTU 35 MENIT 

Petunjuk: 

 Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar! 

 Kerjakan sesuai dengan kemampuanmu! 

 Dilarang bekerja sama maupun membuka buku! 

 Cermati tiap soal, dan telitilah dalam menjawab! 

 

1. Bumi adalah planet yang kita tempati. Bentuk bumi yaitu ....  

a. bulat seutuhnya   c.   bulat tak beraturan      

b. oval agak datar   d.   bulat agak datar 

2. Salah satu pendapat dari beberapa ilmuwan menyatakan bahwa benda-benda 

di alam semesta awalnya terbentuk dari .... 

a. awan     c.  api 

b. air     d.  logam 

3. Bukti bumi berbentuk bulat adalah peristiwa .... 

a. kapal bergerak menuju pelabuhan, yang tampak lebih dulu adalah badan 

kapal 

b. perahu berlayar menuju tengah laut, badannya akan tampak menghilang 

terlebih dahulu 

c. kapal akan berlayar menuju tengah laut, semakin jauh akan terlihat besar 

d. pada saat matahari terbit, tempat yang tinggi tidak mendapat sinar 

matahari terlebih dahulu 

4. Urutan lapisan bumi dari luar ke dalam yaitu .... 

a. kerak, inti, dan selubung  c. selubung, kerak, dan inti 

b. kerak, selubung, dan inti  d. inti, selubung, dan kerak 
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5. Perhatikan gambar berikut! 

Selubung dan inti bumi luar secara berurutan 

ditunjukkan oleh huruf .... 

a. A dan B   c.  B dan C  

b. A dan C   d.  C dan D 

 

6. Lapisan bumi yang tersusun atas cairan yang sangat kental dan memiliki 

ketebalan sekitar ± 2.255 km merupakan lapisan .... 
a. inti bumi dalam   c.  inti bumi luar 
b. kerak bumi    d.  mantel bumi 

7. Lapisan yang paling tebal pada struktur bumi adalah .... 

g. lapisan kerak bumi   c.  lapisan inti bumi 

h. lapisan mantel bumi   d.  lapisan batuan bumi 

8. Kerak bumi sangat keras karena tersusun dari lapisan .... 

a. batuan     c.  magma 

b. mineral    d.  tanah 

9. Perhatikan gambar berikut! 

Huruf A menunjukkan gambar .... 

a. magma   c.  gunung 

b. dapur magma   d.  batuan  

 

 

10. Lapisan bumi yang mempunyai suhu paling tinggi yaitu .... 

g. kerak     c.  inti luar 

h. mantel    d.  inti dalam 

11. Lapisan udara yang menyelimuti bumi disebut .... 

a. hidrosfer                           c.  atmosfer 

b. litosfer                         d.  ionosfer 

 

A 

B 

C 
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12. Salah satu manfaat adanya atmosfer adalah .... 

e. membuat air di bumi dapat menguap 

f. melindungi bumi dari hujan berlebihan 

g. membuat pemandangan langit dapat terlihat 

h. menghalangi masuknya sinar ultra violet 

13. Berikut lapisan pada atmosfer: 

4) eksosfer    4) stratosfer  

5) mesosfer    5) termosfer  

6) troposfer 

Urutan lapisan atmosfer dari yang paling dekat dengan bumi adalah .... 

c. 1-2-4-5-3    c.  3-4-2-5-1 

d. 3-4-2-1-5    d.  4-5-2-1-3 

14. Perhatikan gambar lapisan atmosfer di bawah ini! 

Ozon terdapat pada lapisan 

bumi yang ditunjukkan 

dengan huruf .... 

a. A   c.  C 

b. B   d.  D 

 

 

15. Lapisan atmosfer yang paling dekat dari bumi dan tempat terjadinya hujan 

merupakan ciri-ciri dari lapisan.... 

a. troposfer    c.  mesosfer 

b. stratosfer     d.  termosfer 

16. Matahari menyerupai bola besar dengan diameter sekitar .... 

a. 1.100.000 km   c.  1.300.000 km 

b. 1.200.000 km   d.  1.400.000 km 

17. Matahari tersusun dari beberapa lapisan. Urutan lapisan matahari dari luar ke 

dalam yaitu.... 

a. fotosfer, kromosfer, korona, dan inti 

b. korona, fotosfer,  kromosfer, dan inti 

A 

B 

C 

D 

E 
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c. korona, kromosfer, fotosfer, dan inti 

d. kromosfer, korona, fotosfer, dan inti 

18. Lapisan matahari yang menyerupai piringan berwarna emas yaitu lapisan .... 

a. fotosfer    c.  korona 

b. kromosfer    d.  inti 

19. Lapisan pada matahari yang memiliki kandungan besi, nikel, zat kapur, dan 

argon serta akan terlihat jelas apabila terjadi gerhana matahari total adalah 

lapisan .... 

a. fotosfer    c. korona 

b. kromosfer    d. inti matahari 

20. Bagian yang berukuran seperempat jarak dari pusat ke permukaan matahari 

adalah lapisan .... 

a. fotosfer    c. korona 

b. kromosfer    d. inti matahari 

21. Salah satu planet yang memiliki bentuk bulat tetapi agak menggembung di 

katulistiwa dan datar di kedua kutubnya yaitu.... 

a. Yupiter    c.  Saturnus 

b. Neptunus    d.  Bumi 

22. Salah satu pendapat dari beberapa ilmuwan yang menyatakan bahwa proses 

terjadinya bumi dibentuk dari .... 

a. gas dan debu yang semakin lama semakin padat 

b. air yang semakin lama semakin padat 

c. air yang semakin lama semakin membeku 

d. api yang semakin lama menjadi semakin padat 

23. Bukti bumi berbentuk bulat adalah peristiwa .... 

a. perahu layar makin jauh, terlihat semakin besar dan tampak   jelas. 

b. kapal yang akan berlayar menuju tengah laut, semakin jauh terlihat kecil. 

c. bumi yang dapat berputar mengelilingi matahari. 

d. bumi tidak dapat berputar pada porosnya. 
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24. Urutan lapisan bumi dari dalam ke luar yaitu .... 

a. kerak, inti, dan selubung  c. inti, kerak, dan selubung 

b. kerak, selubung, dan inti  d. inti, selubung, dan kerak 

25. Perhatikan gambar berikut!   

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar bumi tersebut, yang menunjukkan kerak dan mantel 

bumi secara berurutan ditunjukkan oleh huruf .... 

a. A dan B    c.  B dan C  

b. A dan C    d.  C dan D 

26. Lapisan yang terdiri atas magma kental yang tebalnya mencapai 2.900 

kilometer adalah lapisan .... 

a. kerak bumi    c.  inti bumi luar 

b. mantel bumi    d.  inti bumi dalam 

27. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

i) Makhluk hidup tinggal di lapisan ini 

ii) Lapisan yang paling tebal 

iii) Merupakan lapisan terluar permukaan bumi 

Ciri-ciri dari kerak bumi ditunjukkan oleh nomor …. 

a. i dan ii     c.  i dan iii 

b. ii dan iii    d.  i, ii, dan iii 

 

 

C 

D 

B 
A 
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28. Lapisan terluar permukaan bumi yang merupakan tempat tinggal makhluk 

hidup merupakan lapisan …. 

a. kerak bumi                     c.  mantel bumi 

b. inti luar                     d.  inti dalam 

29. Perhatikan gambar di samping!  

Magma ditunjukkan dengan huruf .... 

a. A     c.  C 

b. B     d.  D 

30. Lapisan bumi yang memiliki suhu paling rendah yaitu lapisan .... 

a. kerak bumi    c.  inti luar bumi 

b. mantel bumi     d.  inti dalam bumi 

31. Bumi diselimuti oleh selubung udara yang disebut .... 

a. hidrosfer                           c.  litosfer 

b. atmosfer                       d.  ionosfer 

32. Berikut ini yang merupakan fungsi lapisan atmosfer yaitu …. 

a. menahan angin   c.  menjaga kelembaban  

b. melindungi dari gangguan luar d. melindungi bumi dari sinar UV 

33. Berikut lapisan pada atmosfer: 

1) Eksosfer    4)  stratosfer   

2) Mesosfer    5)  termosfer 

3) Troposfer 

Urutan lapisan atmosfer dari yang paling jauh dari bumi adalah .... 

a. 1-2-4-5-3    c.  3-4-2-1-5 

b. 1-5-2-4-3    d.  3-4-2-5-1 

34. Perhatikan gambar lapisan atmosfer di bawah in! 

Lapisan yang mempengaruhi cuaca dan 

terjadinya hujan terdapat pada lapisan 

yang ditunjukkan dengan huruf .... 

a. A    c.  C 

b. B    d.  D 

 

D 

C 

A 

B 

E 
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35. Dapat dilewati oleh pesawat terbang dan terdapat lapisan ozon termasuk ciri-

ciri dari lapisan .... 

c. troposfer    c.  mesosfer 

d. stratosfer    d.  termosfer  

36. Suhu di permukaaan matahari sekitar 6000 °C sedangkan suhu di dalam inti 

matahari yaitu mencapai .... 

a. 10.000.000 °C   c.  20.000.000 °C 

b. 15.000.000 °C   d.  25.000.000 °C 

37. Urutan lapisan matahari dari dalam ke luar yaitu .... 

a. Inti, kromosfer, korona, dan fotosfer  

b. Inti, fotosfer, kromosfer, dan korona  

c. Inti, fotosfer, korona, dan kromosfer  

d. Inti, korona, kromosfer, dan fotosfer 

38. Area terdalam dari matahari yang memiliki suhu sekitar 15 juta 

derajat Celcius adalah lapisan .... 

a. kromosfer    c.  inti 

b. korona    d.  fotosfer 

39. Lapisan matahari yang berada di atas lapisan fotosfer yaitu lapisan .... 

a. kromosfer    c.  inti 

b. korona    d.  fotosfer 

40. Lapisan matahari yang melingkupi lapisan fotosfer dan kromosfer adalah 

lapisan .... 

a. kromosfer    c.  inti 

b. korona     d.  fotosfer 

 

 

 

 

 

  Percayalah Pada Diri Sendiri   

  Selamat Mengerjakan   

http://id.wikipedia.org/wiki/Celcius
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Kunci Jawaban Soal Uji Coba  

Mapel IPA SDN Tunon 02 Kota Tegal 

1. D (bulat agak datar)   

2. A  (awan)     

3.  B (perahu yang berlayar menuju tengah laut, badannya akan tampak 

menghilang terlebih dahulu)  

4. B  (kerak, selubung, dan inti)    

5. D (C dan D)     

6. C (inti bumi luar)  

7. B (lapisan mantel bumi)  

8. A  (batuan)  

9. A  (magma)   

10. D  (inti dalam)  

11. C  (atmosfer) 

12. D (menghalangi masuknya sinar ultra violet) 

13. C  (3-4-2-5-1) 

14. B (B) 

15. A  (troposfer) 

16. D (1.400.000 km) 

17. C  (korona, kromosfer, fotosfer, dan inti  

18. A  (fotosfer)  

19. C (korona )   

20. D (inti matahari) 

21. D (Bumi) 

22. A (gas dan debu yang semakin lama semakin padat)  

23. B (kapal yang akan berlayar menuju tengah laut, semakin jauh terlihat 

kecil) 

24. D (inti, selubung, dan kerak) 

25. B (A dan C)  

26. B (mantel bumi) 

27. C (i dan iii)  

28. A (kerak bumi) 

29. A (A) 

30. A (kerak bumi) 

31. B (atmosfer) 

32. D (melindungi bumi dari sinar UV) 

33. B (1-5-2-4-3)  

34. A (A)  

35. B (stratosfer) 

36. B (15.000.000 °C) 

37. B (Inti, fotosfer, kromosfer, dan korona) 

38. C (inti)     

39. A (kromosfer) 

40. B (korona )  
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LEMBAR TELAAH BUTIR SOAL OBJEKTIF BENTUK PILIHAN GANDA OLEH TIM AHLI 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/semester   : V/2 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPA Kelas V pada materi 

Gaya Magnet, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia jika butir soal sesuai dengan kriteria dan tanda silang (x) jika tidak 

sesuai. 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

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

A. 

1 

 

Materi 

Soal sesuai dengan indikator 

(menuntut tes tertulis untuk bentuk 

pilihan ganda) 

                    

2. Materi yang ditanyakan sesuai 

dengan kompetensi (urgensi, relevasi, 

kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari 

tinggi) 

                    

3. Pilihan jawaban homogen dan logis                     

4. Hanya ada satu kunci jawaban                     
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

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

B. 

 

5. 

Konstruksi 

 

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 dan 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 
- - - -  - - -  - - - -  - - - - - - 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama                     

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan 

pernyataan "semua jawaban di atas 

salah/benar" dan sejenisnya 

                    



 

 

 

2
9
2
 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

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

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. 

 

15. 

Bahasa/Budaya 

 

Menggunakan bahasa yang sesuai 

dengan kaidah bahasa Indonesia 

                    

16. Menggunakan bahasa yang 

komunikatif 
                    

17. Tidak menggunakan bahasa yang 

berlaku setempat/tabu 
                    

18. Pilihan jawaban tidak mengulang 

kata/kelompok kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan pengertian 

                    

 

Catatan: 
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No. 
Aspek yang ditelaah 

Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A. 

1 

 

Materi 

Soal sesuai dengan indikator 

(menuntut tes tertulis untuk bentuk 

pilihan ganda) 

                    

2. Materi yang ditanyakan sesuai 

dengan kompetensi (urgensi, relevasi, 

kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari 

tinggi) 

                    

3. Pilihan jawaban homogen dan logis                     

4. Hanya ada satu kunci jawaban                     

B. 

 

5. 

Konstruksi 

 

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 
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No. 
Aspek yang ditelaah 

Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

8 Pokok soal bebas dan 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 
- - - -  - - -  - - - -  - - - - - - 

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. 

 

15. 

Bahasa/Budaya 

 

Menggunakan bahasa yang sesuai 

dengan kaidah bahasa Indonesia 
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No. 
Aspek yang ditelaah 

Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

16. Menggunakan bahasa yang 

komunikatif 
                    

17. Tidak menggunakan bahasa yang 

berlaku setempat/tabu 
                    

18. Pilihan jawaban tidak mengulang 

kata/kelompok kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan pengertian 

                    

 

Catatan: 

 

Tegal,     April 2016 

Penilai Ahli 

 

 

Drs. Daroni, M.Pd.  

NIP. 19530101 198103 1 005 
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LEMBAR TELAAH BUTIR SOAL OBJEKTIF BENTUK PILIHAN GANDA OLEH TIM AHLI 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/semester   : V/2 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPA Kelas V pada materi 

Gaya Magnet, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia jika butir soal sesuai dengan kriteria dan tanda silang (x) jika tidak 

sesuai. 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

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

A. 

1 

 

Materi 

Soal sesuai dengan indikator 

(menuntut tes tertulis untuk bentuk 

pilihan ganda) 

                    

2. Materi yang ditanyakan sesuai 

dengan kompetensi (urgensi, relevasi, 

kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari 

tinggi) 

                    

3. Pilihan jawaban homogen dan logis                     

4. Hanya ada satu kunci jawaban                     
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

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

B. 

 

5. 

Konstruksi 

 

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 dan 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 
- - - -  - - -  - - - -  - - - - - - 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama                     

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan 

pernyataan "semua jawaban di atas 

salah/benar" dan sejenisnya 
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

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

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. 

 

15. 

Bahasa/Budaya 

 

Menggunakan bahasa yang sesuai 

dengan kaidah bahasa Indonesia 

                    

16. Menggunakan bahasa yang 

komunikatif 
                    

17. Tidak menggunakan bahasa yang 

berlaku setempat/tabu 
                    

18. Pilihan jawaban tidak mengulang 

kata/kelompok kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan pengertian 

                    

 

Catatan: 
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No. 
Aspek yang ditelaah 

Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A. 

1 

 

Materi 

Soal sesuai dengan indikator 

(menuntut tes tertulis untuk bentuk 

pilihan ganda) 

                    

2. Materi yang ditanyakan sesuai 

dengan kompetensi (urgensi, relevasi, 

kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari 

tinggi) 

                    

3. Pilihan jawaban homogen dan logis                     

4. Hanya ada satu kunci jawaban                     

B. 

 

5. 

Konstruksi 

 

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 
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No. 
Aspek yang ditelaah 

Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

8 Pokok soal bebas dan 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 

- - - - 
 - - - 

 - - - - 
 - - - - - - 

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. 

 

15. 

Bahasa/Budaya 

 

Menggunakan bahasa yang sesuai 

dengan kaidah bahasa Indonesia 
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No. 
Aspek yang ditelaah 

Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

16. Menggunakan bahasa yang 

komunikatif 
                    

17. Tidak menggunakan bahasa yang 

berlaku setempat/tabu 
                    

18. Pilihan jawaban tidak mengulang 

kata/kelompok kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan pengertian 

                    

 

Catatan: 

 

Tegal,     April 2016 

Penilai Ahli 

 

 

 

Heny Darwanto, S.Pd.   

NIP. 19710423 200501 1 005 
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LEMBAR VALIDASI SOAL ASPEK AFEKTIF OLEH PENILAI AHLI 1 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V/2 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa kisi-kisi dan butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPS, berilah 

tanda cek (√), jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, dan tanda silang (X), jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah pada 

tabel yang tersedia. 

No Aspek yang Ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A Materi           

1 Pernyataan/soal sudah sesuai dengan rumusan indikator dalam 

kisi-kisi. 
          

2 Aspek yang diukur pada setiap pernyataan sudah sesuai dengan 

tuntutan dalam kisi-kisi (misal untuk tes sikap: aspek kognisi, 

afeksi, atau konasinya dan pernyataan positif atau negatifnya). 

          

B Konstruksi            

3 Pernyataan dirumuskan dengan singkat (tidak melebihi 20 kata) 

dan jelas. 
     x     

4 Kalimatnya bebas dari pernyataan yang tidak relevan.           

5 Kalimatnya bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda.           

6 Kalimatnya bebas dari pernyataan yang mengacu pada masa lalu.           

7 Kalimatnya bebas dari pernyataan faktual atau dapat 

diinterpretasikan sebagai fakta. 
          

L
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8 Kalimatnya bebas dari pernyataan dapat diinterpretasikan lebih 

dan kalimatnya bebas dari pernyataan yang mungkin disetujui atau 

dikosongkan oleh hampir semua responden. 

          

9 Setiap pernyataan hanya berisi satu gagasan secara lengkap.           

10 Kalimatnya bebas dari pernyataan yang tidak pasti, seperti semua, 

selalu, kadang-kadang, tidak satupun, tidak pernah. 
          

C Bahasa/Budaya           

11 Bahasa soal komunikatif dan sesuai dengan jenjang penididikan 

siswa atau responden. 
          

12 Soal menggunakan bahasa Indonesia baku.           

13 Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu.           

Catatan: 

Tegal,   April 2016 

Penilai Ahli 1 

 

 

 

Drs. Daroni, M.Pd. 

NIP. 19530101 198103 1 005 
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LEMBAR VALIDASI SOAL ASPEK AFEKTIF OLEH PENILAI AHLI 2 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

 

Kelas/Semester : V/2 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa kisi-kisi dan butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPS, berilah 

tanda cek (√), jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, dan tanda silang (X), jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah pada 

tabel yang tersedia. 

No Aspek yang Ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A Materi           

1 Pernyataan/soal sudah sesuai dengan rumusan indikator dalam 

kisi-kisi. 
          

2 Aspek yang diukur pada setiap pernyataan sudah sesuai dengan 

tuntutan dalam kisi-kisi (misal untuk tes sikap: aspek kognisi, 

afeksi, atau konasinya dan pernyataan positif atau negatifnya). 

          

B Konstruksi            

3 Pernyataan dirumuskan dengan singkat (tidak melebihi 20 kata) 

dan jelas. 
     x     

4 Kalimatnya bebas dari pernyataan yang tidak relevan.           

5 Kalimatnya bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda.           

6 Kalimatnya bebas dari pernyataan yang mengacu pada masa lalu.           

7 Kalimatnya bebas dari pernyataan faktual atau dapat           
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diinterpretasikan sebagai fakta. 

8 Kalimatnya bebas dari pernyataan dapat diinterpretasikan lebih 

dan kalimatnya bebas dari pernyataan yang mungkin disetujui atau 

dikosongkan oleh hampir semua responden. 

          

9 Setiap pernyataan hanya berisi satu gagasan secara lengkap.           

10 Kalimatnya bebas dari pernyataan yang tidak pasti, seperti semua, 

selalu, kadang-kadang, tidak satupun, tidak pernah. 
          

C Bahasa/Budaya           

11 Bahasa soal komunikatif dan sesuai dengan jenjang penididikan 

siswa atau responden. 
          

12 Soal menggunakan bahasa Indonesia baku.           

13 Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu.           

Catatan: 

Tegal,   April 2016 

Penilai Ahli 2 

 

 

 

 

Heny Darwanto, S.Pd. 

NIP. 19710423 200501 1 005  
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LEMBAR VALIDASI SOAL ASPEK PSIKOMOTORIK OLEH PENILAI AHLI 1 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V/2 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa kisi-kisi dan butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPS, 

berilah tanda cek (√), jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, dan tanda silang (X), jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria 

telaah pada tabel yang tersedia. 

No Aspek yang Ditelaah 
Nomor 

1 

A Materi   

1 Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut tes perbuatan: kinerja, hasil karya, atau penugasan)   

2 Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai.  

3 
Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi (urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian seharihari 

tinggi). 
 

4 Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas.  

B Konstruksi  

5 Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban perbuatan/praktik.  

6 Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal.  

7 Ada pedoman penskorannya.  

L
am

p
iran
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8 Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya disajikan dengan jelas dan terbaca. - 

C Bahasa/Budaya   

9 Rumusan soal komunikatif.  

10 Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku.  

11 Tidak menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian.  

12 Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu.  

13 Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang dapat menyinggung perasaan siswa.  

 

Catatan: 

 

 

Tegal,    April 2016 

Penilai Ahli 1 

 

 

 

 

Drs. Daroni, M.Pd. 

NIP. 19530101 198103 1 005 
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LEMBAR VALIDASI SOAL ASPEK PSIKOMOTORIK OLEH PENILAI AHLI 2 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V/2 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa kisi-kisi dan butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPS, 

berilah tanda cek (√), jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, dan tanda silang (X), jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria 

telaah pada tabel yang tersedia. 

No Aspek yang Ditelaah 
Nomor 

1 

A Materi   

1 Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut tes perbuatan: kinerja, hasil karya, atau penugasan)   

2 Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai.  

3 
Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi (urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian seharihari 

tinggi). 
 

4 Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas.  

B Konstruksi  

5 Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban perbuatan/praktik.  

6 Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal.  

7 Ada pedoman penskorannya.  
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8 Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya disajikan dengan jelas dan terbaca. - 

C Bahasa/Budaya   

9 Rumusan soal komunikatif.  

10 Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku.  

11 Tidak menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian.  

12 Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu.  

13 Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang dapat menyinggung perasaan siswa.  

 

Catatan: 

 

 

Tegal,    April 2016 

Penilai Ahli 2 

 

 

 

 

Heny Darwanto, S.Pd. 

NIP. 19710423 200501 1 005
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KISI-KISI SOAL TES AFEKTIF 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kejambon 01 Kota Tegal    Kelas/Semester : V/2 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)    Materi Pokok  : Bumi dan Alam Semesta 

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

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal Ranah Afektif Pernyataan 
Nomor 

Soal 

7.3 Mendeskripsikan 

struktur bumi 

 

1. Siswa dapat menerima bahwa alam 

semesta diciptakan oleh Tuhan Yang 

Maha Esa  

Skala 

Likert 

yang 

dimodifikasi. 

A1 
Positif 1 

Negatif 6 

2. Siswa dapat memilih sikap yang baik 

untuk mengagumi, menjaga dan 

melestarikan bumi dan seisinya yang 

merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha 

Esa 

A2 

Negatif 2 

Positif 7 

3. Siswa dapat menilai sebuah sikap 

dalam menggunakan alam dan 

seisinya 

A3 
Positif 3 

Negatif 8 

4. Siswa dapat menunjukkan manfaat 

sifat dari menjaga alam semesta. 
A2 

Positif 4 

Negatif 9 

5. Siswa dapat menunjukkan rasa saling 

berbagi terhadap sesama. A2 
Negatif 5 

Positif 10 

Jumlah Soal 10 10 

L
am

p
iran

 2
1
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Lampiran 22 

SOAL AFEKTIF 

Isilah dengan memberi tanda centang () pada pilihan SS (Sangat Setuju), S 

(Setuju), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju) sesuai dengan 

pendapatmu mengenai pernyataan-pernyataan berikut ini! 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1. 

Tuhan Yang Maha Esa sayang kepada kita 

karena telah menciptakan alam dan seisinya 

untuk kebutuhan hidup kita. 

    

2. 

Pak Joni menebang hutan secara liar, 

sehingga sering terjadi banjir dan tanah 

longsor. Hal tersebut merupakan contoh 

perbuatan yang tercela. 

    

3. 
Membuang sampah ke sungai merupakan 

perbuatan yang baik. 

    

4. 
Menanam pohon merupakan perbuatan yang 

baik karena dapat menjaga kelestarian alam. 

    

5. 
Sikap Mela tidak terpuji karena dia tidak suka 

membagikan hasil kebunnya kepada teman-

temannya. 

    

6. 

Pak Dito yakin bahwa dia hidup di dunia ini 

tidak dengan kuasa Tuhan yang telah 

menciptakan alam semesta beserta isinya 

untuk kelangsungan hidupnya.  

    

7. 

Laela menanam dan merawat tumbuhan 

untuk mengurangi polusi udara yang dapat 

merusak lapisan ozon. Perbuatan tersebut 

merupakan perbuatan yang baik. 

    

8. 

Menghemat air bersih dan tidak membuang-

buang air merupakan perbuatan yang baik 

dan perlu dicontoh.  

    

9. 
Melakukan tebang pilih merupakan perbuatan 

yang tidak baik. 

    

10. 

Rina membagikan hasil panen strawberry 

kepada teman-temannya. Perbuatan Rina 

merupakan contoh perbuatan terpuji. 

    

Keterangan: 

SS  : Sangat Setuju    TS  : Tidak Setuju 

S  : Setuju     STS  : Sangat Tidak Setuju
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Rubrik Penilaian Menggambar Struktur Lapisan Bumi 

No. Kriteria 
Skor 

4 3 2 1 

1.  Menggambar 

lapisan bumi sesuai 

dengan urutannya 

Menggambar lapisan 

bumi sesuai dengan 

urutannya  

Terdapat satu lapisan 

bumi yang digambar 

tidak sesuai dengan 

urutannya. 

Terdapat dua lapisan 

bumi yang digambar 

tidak sesuai dengan 

urutannya. 

Menggambar lapisan 

bumi tidak sesuai 

dengan urutan. 

2.  Menggambar 

lapisan bumi sesuai 

dengan bentuknya  

Menggambar lapisan 

bumi sesuai dengan 

bentuknya 

Menggambar lapisan 

bumi hampir sesuai 

dengan bentuknya 

Menggambar lapisan 

bumi kurang sesuai 

dengan bentuknya 

Menggambar lapisan 

bumi tidak sesuai 

dengan bentuknya 

3. Menggambar 

lapisan bumi 

dengan warna yang 

berbeda 

Setiap lapisan diberi 

warna yang berbeda 

sesuai dengan contoh 

gambar 

Terdapat 3 lapisan bumi 

yang diberi warna sama 

Terdapat 2 lapisan 

bumi yang diberi 

warna sama 

Setiap lapisan diberi 

warna yang sama 

4.  Kerapian  Warna merata dan tidak 

keluar garis serta tingkat 

kebersihannya tinggi 

Warna merata tetapi 

ada yang keluar garis 

serta tingkat  

kebersihannya sedang 

 

 

Warna kurang merata 

dan ada yang keluar 

garis serta tingkat 

kebersihannya kurang 

 

Warna tidak merata 

dan ada yang keluar 

garis serta tingkat 

kebersihannya rendah 

 

 

Penilaian : 
                    

             
       

L
am

p
iran

 2
3
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Nama   : ............................................ 

No.Presensi     :……………………………...  

Kelas              :……………………………... 

Lampiran 24 

 

 

 

SOAL PRETEST DAN POSTEST 

MATA PELAJARAN IPA  

MATERI POKOK STRUKTUR BUMI 

WAKTU 35 MENIT 

Petunjuk: 

 Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar! 

 Kerjakan sesuai dengan kemampuanmu! 

 Dilarang bekerja sama maupun membuka buku! 

 Cermati tiap soal, dan telitilah dalam menjawab! 

 

1. Bumi adalah planet yang kita tempati. Bentuk bumi yaitu ....  

c. bulat seutuhnya   c.   bulat tak beraturan      

d. oval agak datar   d.   bulat agak datar 

2. Salah satu pendapat dari beberapa ilmuwan yang menyatakan bahwa proses 

terjadinya bumi dibentuk dari .... 

e. gas dan debu yang semakin lama semakin padat 

f. air yang semakin lama semakin padat 

g. air yang semakin lama semakin membeku 

h. api yang semakin lama menjadi semakin padat 

3. Bukti bumi berbentuk bulat adalah peristiwa .... 

a. perahu layar makin jauh, terlihat semakin besar dan tampak  jelas. 

b. kapal yang akan berlayar menuju tengah laut, semakin jauh terlihat kecil. 

c. bumi yang dapat berputar mengelilingi matahari. 

d. bumi tidak dapat berputar pada porosnya. 

4. Urutan lapisan bumi dari luar ke dalam yaitu .... 

a. kerak, inti, dan selubung  c. selubung, kerak, dan inti 

b. kerak, selubung, dan inti  d. inti, selubung, dan kerak 
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5. Perhatikan gambar berikut!   

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar bumi tersebut, yang menunjukkan kerak dan mantel 

bumi secara berurutan ditunjukkan oleh huruf .... 

a. A dan B    c.  B dan C  

b. A dan C    d.  C dan D 

6. Lapisan bumi yang tersusun atas cairan yang sangat kental dan memiliki 

ketebalan sekitar ± 2.255 km merupakan lapisan .... 
a. inti bumi dalam   c.  inti bumi luar 
b. kerak bumi    d.  mantel bumi 

7. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

i) Makhluk hidup tinggal di lapisan ini 

ii) Lapisan yang paling tebal 

iii) Merupakan lapisan terluar permukaan bumi 

Ciri-ciri dari kerak bumi ditunjukkan oleh nomor …. 

a. i dan ii     c.  i dan iii 

b. ii dan iii    d.  i, ii, dan iii 

8. Lapisan terluar permukaan bumi yang merupakan tempat tinggal makhluk 

hidup merupakan lapisan …. 

c. kerak bumi                     c.  mantel bumi 

d. inti luar                     d.  inti dalam 

 

 

C 

D 

B A 
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9. Perhatikan gambar berikut! 

Huruf A menunjukkan gambar .... 

c. magma   c.  gunung 

d. dapur magma   d.  batuan  

 

 

10. Lapisan bumi yang memiliki suhu paling rendah yaitu lapisan .... 

c. kerak bumi    c.  inti luar bumi 

d. mantel bumi     d.  inti dalam bumi 

11. Bumi diselimuti oleh selubung udara yang disebut .... 

a. hidrosfer                           c.  litosfer 

b. atmosfer                       d.  ionosfer 

12. Berikut ini yang merupakan fungsi lapisan atmosfer yaitu …. 

c. menahan angin   c.  menjaga kelembaban  

d. melindungi dari gangguan luar d. melindungi bumi dari sinar UV 

13. Berikut lapisan pada atmosfer: 

7) eksosfer    4) stratosfer  

8) mesosfer    5) termosfer  

9) troposfer 

Urutan lapisan atmosfer dari yang paling dekat dengan bumi adalah .... 

e. 1-2-4-5-3    c.  3-4-2-5-1 

f. 3-4-2-1-5    d.  4-5-2-1-3 

14. Perhatikan gambar lapisan atmosfer di bawah ini! 

Ozon terdapat pada lapisan 

bumi yang ditunjukkan 

dengan huruf .... 

a. A   c.  C 

b. B   d.  D 

 

A 

B 

C 

D 

E 
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15. Dapat dilewati oleh pesawat terbang dan terdapat lapisan ozon termasuk ciri-

ciri dari lapisan .... 

e. troposfer    c.  mesosfer 

f. stratosfer    d.  termosfer  

16. Suhu di permukaaan matahari sekitar 6000 °C sedangkan suhu di dalam inti 

matahari yaitu mencapai .... 

c. 10.000.000 °C   c.  20.000.000 °C 

d. 15.000.000 °C   d.  25.000.000 °C 

17. Urutan lapisan matahari dari dalam ke luar yaitu .... 

a. Inti, kromosfer, korona, dan fotosfer  

b. Inti, fotosfer, kromosfer, dan korona  

c. Inti, fotosfer, korona, dan kromosfer  

d. Inti, korona, kromosfer, dan fotosfer 

18. Lapisan matahari yang menyerupai piringan berwarna emas yaitu lapisan .... 

a. fotosfer    c.  korona 

b. kromosfer    d.  inti 

19. Lapisan pada matahari yang memiliki kandungan besi, nikel, zat kapur, dan 

argon serta akan terlihat jelas apabila terjadi gerhana matahari total adalah 

lapisan .... 

a. fotosfer    c. korona 

b. kromosfer    d. inti matahari 

20. Lapisan matahari yang melingkupi lapisan fotosfer dan kromosfer adalah 

lapisan .... 

a. kromosfer    c.  inti 

b. korona     d.  fotosfer 

 

 

 

  

 

  Percayalah Pada Diri Sendiri   

  Selamat Mengerjakan   
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Kunci Jawaban Soal Pretest dan Posttest  

 

1. D (bulat agak datar)   

2. A  (gas dan debu yang semakin lama semakin padat) 

3. B (perahu yang berlayar menuju tengah laut, badannya akan tampak 

menghilang terlebih dahulu)  

4. B  (kerak, selubung, dan inti)    

5. B (A dan C)     

6. C (inti bumi luar)  

7. C (i dan iii)  

8. A  (batuan)  

9. A  (magma)   

10. A  (kerak bumi)  

11. B (atmosfer) 

12. D (melindungi bumi dari sinar UV) 

13. C  (3-4-2-5-1) 

14. B (B) 

15. B  (stratosfer) 

16. B (15.000.000 °C) 

17. B  (Inti, fotosfer, kromosfer, dan korona) 

18. A  (fotosfer)  

19. C (korona )   

20. D (korona
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TABULASI UJI COBA SOAL TES 

No Nama 
Nomor Soal 

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

1 Ade Irma Azizah  1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

2 Fadia Riskiani  1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Nandyka Intan 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

4 Nur Kholiyah  1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 

5 Aditya Faurrohkman 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 

6 Anggi Dian S 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 

7 Dani Wahyudi  1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 

8 Dinda Mey Sinta  0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

9 Diyana Nurhidayati  1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

10 Edi Sucipto  1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

11 Eka Suci  1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 

12 Eko Candra W 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 

13 Haikal Insani  0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

14 Irwan Kurnia P 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 Isomiddin Nadziq 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

16 Jihan Nur Atikah  0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

17 Kherudin  1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

18 Meta Nur Fadhilah  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

19 Mita Nur Fadihilah  1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

20 Moh Saeful 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 

21 Moh Hidayatulloh 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

22 Moh Rusul Faizin 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
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23 M Yogi  0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

24 Nanda Afiyah  0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 

25 Nilam Nabela  1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

26 Nur Faizzahtul M 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

27 Nur Maulidiah  1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 

28 Popi Untan Amelia  0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 

29 Rian Adi Saputro  1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 

30 Safinatun Najah  1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

31 Siti Rohmatun N 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

32 Tika Novita  1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

33 Tri Retnowati  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

34 Moh Rifki Rakhman D 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

35 Moh Fahmi Idris  1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 

36 Nabillah Aulia S 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 

37 Septaeza Eka N 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

38 Fani Andriana  0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

39 Syafrida Akhsania  0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 

40 Rachelia Afifah Qois 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 

41 Nur Fadilla Vica A 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

42 Ati Kusneti  1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

43 M Aditya Agus P 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

 Jml 26 43 28 13 36 12 39 18 28 24 39 31 31 27 35 39 26 13 29 23 
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(Bagian Kedua) 

No Nama                     Jml 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

1 Ade Irma Azizah  0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 29 

2 Fadia Riskiani  1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 32 

3 Nandyka Intan 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 12 

4 Nur Kholiyah  0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 27 

5 Aditya Faurrohkman 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 16 

6 Anggi Dian S 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 15 

7 Dani Wahyudi  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 33 

8 Dinda Mey Sinta  0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 30 

9 Diyana Nurhidayati  1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 29 

10 Edi Sucipto  1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 30 

11 Eka Suci  0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 19 

12 Eko Candra W 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 21 

13 Haikal Insani  1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 30 

14 Irwan Kurnia P 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 35 

15 Isomiddin Nadziq 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 32 

16 Jihan Nur Atikah  0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 

17 Kherudin  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 34 

18 Meta Nur Fadhilah  0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 33 

19 Mita Nur Fadihilah  1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 31 

20 Moh Saeful 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 22 

21 Moh Hidayatulloh 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 35 

22 Moh Rusul Faizin 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 30 
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23 M Yogi  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 32 

24 Nanda Afiyah  0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 13 

25 Nilam Nabela  1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 

26 Nur Faizzahtul M 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 34 

27 Nur Maulidiah  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 14 

28 Popi Untan Amelia  0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 17 

29 Rian Adi Saputro  1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 17 

30 Safinatun Najah  0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 14 

31 Siti Rohmatun N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 33 

32 Tika Novita  1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 29 

33 Tri Retnowati  1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 33 

34 Moh Rifki Rakhman D 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 26 

35 Moh Fahmi Idris  0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 32 

36 Nabillah Aulia S 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 25 

37 Septaeza Eka N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 32 

38 Fani Andriana  0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

39 Syafrida Akhsania  1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 16 

40 Rachelia Afifah Qois 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 22 

41 Nur Fadilla Vica A 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 35 

42 Ati Kusneti  0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 21 

43 M Aditya Agus P 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 26 

 Jml 26 27 38 27 27 34 27 36 32 13 28 12 20 29 28 23 28 30 28 28  
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Lampiran 26 

Output SPSS Uji Validitas Soal 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item1 50.74 250.243 .373 .731 

item2 50.35 256.328 .000 .737 

item3 50.70 250.930 .338 .732 

item4 51.05 247.760 .571 .728 

item5 50.51 255.732 .038 .737 

item6 51.07 249.590 .455 .730 

item7 50.44 253.681 .273 .734 

item8 50.93 252.590 .220 .734 

item9 50.70 243.978 .804 .723 

item10 50.79 250.027 .381 .731 

item11 50.44 254.729 .161 .735 

item12 50.63 249.192 .484 .729 

item13 50.63 247.096 .633 .727 

item14 50.72 243.825 .803 .723 

item15 50.53 253.493 .214 .734 

item16 50.44 254.919 .141 .736 

item17 50.74 257.195 -.070 .739 

item18 51.05 247.188 .611 .727 

item19 50.67 243.082 .881 .722 

item20 50.81 252.060 .250 .733 

item21 50.74 253.385 .171 .734 

item22 50.72 243.825 .803 .723 

item23 50.47 251.445 .464 .732 

item24 50.72 252.016 .262 .733 
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item25 50.72 246.016 .657 .726 

item26 50.56 252.014 .317 .733 

item27 50.72 244.873 .733 .724 

item28 50.51 251.732 .376 .732 

item29 50.60 256.673 -.038 .738 

item30 51.05 248.903 .492 .729 

item31 50.63 247.573 .599 .727 

item32 51.07 248.257 .550 .728 

item33 50.88 253.867 .137 .735 

item34 50.67 255.463 .042 .737 

item35 50.70 243.978 .804 .723 

item36 50.81 250.631 .341 .731 

item37 50.70 244.454 .772 .724 

item38 50.65 249.614 .443 .730 

item39 50.70 252.549 .231 .733 

item40 50.70 243.978 .804 .723 

Skortotal 25.67 64.082 1.000 .896 
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Lampiran 27 

Rekapitulasi Uji Validitas Soal Tes Uji Coba dengan rtabel = 0,301 Taraf 

Signifikansi 0,05 dan n = 43 

Nomor 

Item 
Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Validitas Nomor 

Item 
Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Validitas 

item1 .373 Valid item21 .171 Tidak Valid 

item2 .000 Tidak Valid item22 .803 Valid 

item3 .338 Valid item23 .464 Valid 

item4 .571 Valid item24 .262 Tidak Valid 

item5 .038 Tidak Valid item25 .657 Valid 

item6 .455 Valid item26 .317 Valid 

item7 .273 Tidak Valid item27 .733 Valid 

item8 .220 Tidak Valid item28 .376 Valid 

item9 .804 Valid item29 -.038 Tidak Valid 

item10 .381 Valid item30 .492 Valid 

item11 .161 Tidak Valid item31 .599 Valid 

item12 .484 Valid item32 .550 Valid 

item13 .633 Valid item33 .137 Tidak Valid 

item14 .803 Valid item34 .042 Tidak Valid 

item15 .214 Tidak Valid item35 .804 Valid 

item16 .141 Tidak Valid item36 .341 Valid 

item17 -.070 Tidak Valid item37 .772 Valid 

item18 .611 Valid item38 .443 Valid 

item19 .881 Valid item39 .231 Tidak Valid 

item20 .250 Tidak Valid item40 .804 Valid 
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Lampiran 28 

Output Uji Reliabilitas Soal Uji Coba 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.933 25 
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Lampiran 29 

Rekapitulasi Taraf Kesukaran Soal 

No Soal Valid B JS P Keterangan 

1 1 26 43 0,60 SEDANG 

2 3 28 43 0,65 SEDANG 

3 4 13 43 0,30 SULIT 

4 6 12 43 0,28 SULIT 

5 9 28 43 0,65 SEDANG 

6 10 24 43 0,56 SEDANG 

7 12 31 43 0,72 MUDAH 

8 13 31 43 0,72 MUDAH 

9 14 27 43 0,63 SEDANG 

10 18 13 43 0,30 SULIT 

11 19 29 43 0,67 SEDANG 

12 22 27 43 0,63 SEDANG 

13 23 38 43 0,88 MUDAH 

14 25 27 43 0,63 SEDANG 

15 26 34 43 0,79 MUDAH 

16 27 27 43 0,63 SEDANG 

17 28 36 43 0,84 MUDAH 

18 30 13 43 0,30 SULIT 

19 31 31 43 0,72 MUDAH 

20 32 12 43 0,28 SULIT 

21 35 28 43 0,65 SEDANG 

22 36 23 43 0,53 SEDANG 

23 37 28 43 0,65 SEDANG 

24 38 30 43 0,70 SEDANG 

25 40 28 43 0,65 SEDANG 
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Lampiran  30 

Rekapitulasi Daya Beda Soal

No 
Soal 

Valid 
BA JA BB JB PA PB D Kategori 

1 1 16 22 10 21 0,72 0,48 0,25 Cukup 

2 3 18 22 10 21 0,81 0,48 0,34 Cukup 

3 4 13 22 0 21 0,59 0,00 0,59 Baik 

4 6 9 22 2 21 0,40 0,10 0,31 Cukup 

5 9 21 22 7 21 0,95 0,33 0,62 Baik 

6 10 16 22 8 21 0,72 0,38 0,35 Cukup 

7 12 20 22 11 21 0,90 0,52 0,39 Cukup 

8 13 21 22 10 21 0,95 0,48 0,48 Baik 

9 14 20 22 6 21 0,90 0,29 0,62 Baik 

10 18 13 22 0 21 0,59 0,00 0,59 Baik 

11 19 22 22 7 21 1 0,33 0,67 Baik 

12 22 21 22 6 21 0,95 0,29 0,67 Baik 

13 23 22 22 16 21 1 0,76 0,24 Cukup 

14 25 20 22 7 21 0,90 0,33 0,58 Baik 

15 26 20 22 14 21 0,90 0,67 0,24 Cukup 

16 27 20 22 7 21 0,90 0,33 0,58 Baik 

17 28 22 22 14 21 1 0,67 0,33 Cukup 

18 30 10 22 3 21 0,45 0,14 0,31 Cukup 

19 31 20 22 11 21 0,90 0,52 0,39 Baik 

20 32 12 22 0 21 0,54 0,00 0,55 Baik 

21 35 21 22 7 21 0,95 0,33 0,62 Baik 

22 36 16 22 8 21 0,72 0,38 0,35 Cukup 

23 37 21 22 7 21 0,95 0,33 0,62 Baik 

24 38 19 22 11 21 0,86 0,52 0,34 Baik 

25 40 21 22 7 21 0,95 0,33 0,62 Baik 
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Lampiran 31 

NILAI PRETEST dan POSTTEST SISWA KELAS EKSPERIMEN 1 

No Nama 
Nilai 

Pretest 

 Nilai Posttest 

Kognitif dan Psikomotor Afektif 

Kognitif 
Psiko-

motor 

Nilai 

Gabungan 

Skor Nilai Kriteria 

1 Andesta Redho Afiar  60 95 88 92 2,7 B Baik 

2 Achmadi Rafli  55 85 94 89 3,0 B Baik 

3 Khoiri Anisa  15 90 75 84 2,4 B- Baik 

4 Ananda Putri N 35 85 63 76 3,3 B+ Baik 

5 Achmad Fahturozy 50 85 94 89 3,4 A- Sangat Baik 

6 Atena Layla Jasmine  20 75 81 77 2,9 B Baik 

7 Atika Tri Meilani  30 90 75 84 3,1 B+ Baik 

8 Chaerunnisya P 40 85 88 86 3,0 B Baik 

9 Devita Anggraeni  40 95 88 92 3,1 B+ Baik 

10 Dias Ayu Maharani  35 90 56 76 3,0 B Baik 

11 Farhan Putra N 60 90 75 84 3,4 A- Sangat Baik 

12 Fathan Yadis  40 75 94 83 3,8 A- Sangat Baik 

13 Firda Tri Astuti  45 85 63 76 2,6 B- Baik 

14 Givan Maulana  20 90 56 77 3,2 B+ Baik 

15 Hanifah Risti  55 75 94 83 3,4 A- Sangat Baik 

16 Inaya Rahma  25 90 63 79 3,0 B+ Baik 

17 Izatul Laely 35 95 81 90 3,7 A- Sangat Baik 

18 Junita Puspa M 40 80 81 81 3,0 B Baik 

19 Listika Ayu R 55 100 69 88 2,8 B Baik 

20 M Fatkhurisqi  35 80 75 78 3,6 A- Sangat Baik 

21 M Abdi Firmansyah  45 85 94 89 2,7 B Baik 

22 M Arief Fadli   15 70 63 67 2,6 B- Baik 

23 Nabil Boursan H 20 80 63 73 3,1 B+ Baik 

24 Naelur Rosyidah  35 95 94 95 4,0 A Sangat Baik 

25 Nasjwa Pribandini  30 85 75 81 4,0 A Sangat Baik 

26 Naufal Idlal  70 90 81 87 3,1 B+ Baik 

27 Putri Cahya Nabila  30 80 94 86 3,7 A Sangat Baik 

28 Sabrina Aprilia  25 95 63 82 3,0 B Baik 

29 Saras Cahya  30 70 81 75 2,9 B Baik 

30 Zulfa Qotrunnada  50 85 75 81 3,2 B+ Baik 

31 Jivhka Akmal  40 90 63 79 3,0 B Baik 

32 M Muadibul Umam  25 80 88 83 2,6 B- Baik 

33 Satria Putra R 30 85 94 89 2,8 B Baik 

Jumlah 1235   2726 103,1   

Rata-rata 37   83 3,1   
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Lampiran 32 

NILAI PRETEST dan POSTTEST SISWA KELAS EKSPERIMEN 2 

No Nama 
Nilai 

Pretest 

 Nilai Posttest 

Kognitif dan Psikomotor Afektif 

Kognitif 
Psiko-

motor 

Nilai 

Gabungan 

Skor  Nilai Kriteria 

1 Moh Fauzi  15 75 94 83 3,0 B Baik 

2 M  Riskiyanto  35 75 75 75 3,5 A- Sangat Baik 

3 Achmad Dika  50 80 88 83 3,5 A- Sangat Baik 

4 Aulia Nuralita Tiara L 45 85 56 74 2,4 B- Baik 

5 Bagas Adnan Maulana  20 90 75 84 3,2 B+ Baik 

6 Bimo Satri Agung  40 70 81 75 3,7 A Sangat Baik 

7 Diyana Balqis  40 100 63 85 4,0 A Sangat Baik 

8 Fahmi Aidil Mauludhan  35 85 75 81 3,1 B+ Baik 

9 Gusti Aryansyah P 60 80 63 73 3,3 B+ Baik 

10 Hairil Indra A 40 90 81 87 3,1 B+ Baik 

11 Hilya Khairina Izzati  30 100 75 90 3,1 B+ Baik 

12 M Afif Rian Saputra  20 85 56 74 2,8 B Baik 

13 Moh Niyo Fabiyan  55 90 63 79 2,7 B Baik 

14 Moh Fatah Nutrisqi  25 75 88 80 3,1 B+ Baik 

15 Muh Farkhan  35 95 81 90 2,4 B- Baik 

16 Moh Arifin Maulana  40 85 69 79 3,4 A- Sangat Baik 

17 Muh Fahrizam Ma‟ruf  55 85 75 81 3,6 A- Sangat Baik 

18 Niamatul Kamala  35 75 81 77 2,5 B- Baik 

19 Noyan Chrisna R 45 80 56 71 3,1 B+ Baik 

20 Nur Atina Rahmi 15 85 94 89 3,3 B+ Baik 

21 Nurun Nisa Maulida 20 70 81 75 2,7 B Baik 

22 Ranggada Bhima N 35 95 63 82 3,0 B Baik 

23 Revalina Dwi V 30 90 81 87 3,7 B Sangat Baik  

24 Reyna Melly D 70 80 75 78 3,1 B+ Baik 

25 Surya Efendi  30 75 94 83 3,3 B+ Baik 

26 Ulima Fauziyah  25 100 69 88 3,1 B+ Baik 

27 Wardah Ismatul Q 40 65 88 74 3,7 A Sangat Baik 

28 Nadia Aulia Nisa  50 75 100 85 3,6 A- Sangat Baik 

29 Aditia Dwi Nugroho  25 90 81 87 2,6 B- Baik 

30 Kharis Agung P 30 70 69 70 3,3 B+ Baik 

Jumlah 1090   2412 93,6   

Rata-rata 36   80 3,1   
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Lampiran 33 

NILAI PRETEST dan POSTTEST SISWA KELAS KONTROL 

No Nama 
Nilai 

Pretest 

 Nilai Posttest 

Kognitif dan Psikomotor Afektif 

Kognitif 
Psiko-

motor 

Nilai 

Gabungan 
Skor Nilai Kriteria 

1 Muhammad Afrizal 25 50 75 60 2,4 B- Baik 

2 Renggi Arda Avala 30 60 94 74 3,8 A Sangat Baik 

3 Amanda Nurul Aeni  45 75 81 78 2,9 B Baik 

4 Fais Maulana Akmal 30 75 56 68 3,5 A- Sangat Baik 

5 Maeska Febrianza 20 50 75 60 2,4 B- Baik 

6 Riyan Efendi  35 85 63 76 3,0 B Baik 

7 Susi Mulya Riani   20 70 94 80 3,1 B+ Baik 

8 Achmad Chilman Asril  50 65 69 67 2,9 B Baik 

9 Adira Rahmawati Ibrahim  50 80 63 73 2,9 B Baik 

10 Ahmad Saefudin  45 70 94 80 3,3 B+ Baik 

11 Arneta Bilbina Yasmin 40 85 63 76 3,7 A Sangat Baik 

12 Dinar Hidayat 30 75 75 75 3,0 B Baik 

13 Dyah Kameswara P 30 90 75 84 2,7 B Baik 

14 Fadhilah Nuraini  20 50 94 68 2,9 B Baik 

15 Fajri Aditiya Catur  45 65 75 69 3,2 B+ Baik 

16 Farras Razzan Dien A 50 70 56 65 3,0 B Baik 

17 Ghany Tri Wulansari  35 60 88 71 3,2 B+ Baik 

18 Hanif Ashlahul Difa 40 70 100 82 3,4 A- Sangat Baik 

19 Keila Gadis Tsabitah  40 55 63 58 2,4 B- Baik 

20 Keisha Dara Tsabitah  35 75 56 68 3,0 B Baik 

21 Lukman Romadhani 40 60 63 61 2,7 B Baik 

22 Mochamad Nurrofik 25 65 56 61 2,8 B Baik 

23 Moh. Sofal Adami  35 60 81 69 3,0 B Baik 

24 Muhamad Fauzan  45 60 69 64 2,2 C+ Cukup 

25 Muhammad Sulthan Adhim 60 80 94 85 3,6 A- Sangat Baik 

26 Muhammad Sulthan Afir 20 50 69 58 2,7 B Baik 

27 Nilna Aula Nisa 15 85 88 86 2,4 B- Baik 

28 Qolbi Robbaany 30 75 75 75 3,0 B+ Baik 

29 Qotrun Nada Najikha  25 60 63 61 2,9 B Baik 

30 Raditya Putra Priandita  40 55 94 70 3,3 B+ Baik 

31 Risma Ayu Fajriyanti  25 65 63 64 3,4 A- Sangat Baik 

32 Sandi Nuril Ardhi  55 80 56 71 2,6 B- Baik 

33 Sinthia Bagastica Sari  35 70 63 67 2,2 C+ Cukup 

34 Yeni Agustin  50 60 63 61 3,1 B+ Baik 

35 Zahra Yolanda 45 60 75 66 2,5 B- Baik 

36 Najwa Annisa Fitri  50 65 88 74 2,9 B Baik 

Jumlah 1310   2521 106,0   

Rata-rata 36   70 2,9   
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Lampiran 34 

OUTPUT SPSS UJI KESAMAAN RATA-RATA 

 

1. Output Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Nilai kontrol .109 36 .200
*
 .967 36 .340 

eksperimen 1 .123 33 .200
*
 .966 33 .372 

eksperimen 2 .126 30 .200
*
 .967 30 .450 

a. Lilliefors Significance Correction     

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

 

2. Output Uji Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.415 2 96 .662 

 

3. Output Uji ANOVA 

ANOVA 

Nilai      

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 24.798 2 12.399 .075 .928 

Within Groups 15933.283 96 165.972   

Total 15958.081 98    
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Lampiran 35 

OUTPUT SPSS UJI HIPOTESIS 

 

1. Output Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

nilai Kontrol .097 36 .200
*
 .960 36 .208 

eksperimen 1 .082 33 .200
*
 .982 33 .846 

ekperimen 2 .130 30 .200
*
 .956 30 .250 

a. Lilliefors Significance Correction     

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

 

2. Output Uji Homogenitas 

Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 

Dependent Variable:nilai 
 

F df1 df2 Sig. 

1.884 2 96 .158 

Tests the null hypothesis that the error variance of 

the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + kelas 
 

 

3. Output Uji ANOVA 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:nilai     

Source 
Type III Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 3157.354
a
 2 1578.677 33.819 .000 

Intercept 596583.479 1 596583.479 1.278E4 .000 

Kelas 3157.354 2 1578.677 33.819 .000 

Error 4481.333 96 46.681   

Total 602645.000 99    

Corrected Total 7638.687 98    

a. R Squared = ,413 (Adjusted R Squared = ,401)   
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4. Output Uji Tukey HSD dan Bonferroni 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:nilai 
      

 

(I) kelas (J) kelas 

Mean 

Difference (I-

J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

 
Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Tukey HSD Kontrol eksperimen 1 -12.62
*
 1.647 .000 -16.54 -8.70 

eksperimen 2 -10.49
*
 1.689 .000 -14.52 -6.47 

eksperimen 1 Kontrol 12.62
*
 1.647 .000 8.70 16.54 

eksperimen 2 2.12 1.724 .437 -1.98 6.23 

eksperimen 2 Kontrol 10.49
*
 1.689 .000 6.47 14.52 

eksperimen 1 -2.12 1.724 .437 -6.23 1.98 

Bonferroni Kontrol eksperimen 1 -12.62
*
 1.647 .000 -16.63 -8.61 

eksperimen 2 -10.49
*
 1.689 .000 -14.61 -6.38 

eksperimen 1 Kontrol 12.62
*
 1.647 .000 8.61 16.63 

eksperimen 2 2.12 1.724 .662 -2.08 6.32 

eksperimen 2 Kontrol 10.49
*
 1.689 .000 6.38 14.61 

eksperimen 1 -2.12 1.724 .662 -6.32 2.08 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 46,681. 

    

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
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Lampiran 36 

PERHITUNGAN MANUAL 

CARA MEMBUAT TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI 

DATA PRETEST IPA SISWA 

a) Kelas Eksperimen 1 

Diketahui: n= 33, min = 15 , max= 70, r= 55 

K = 1 + 3,3 log 33 

   = 1  + 3,3 (1,52) 

= 1 + 5,016 

= 6,016 dibulatkan jadi 6 

I = r/k  

   = 55/6 

   = 9,17 dibulatkan 9 

Jadi batas bawah = 15 

Panjang kelas (i) = 9 

Jumlah kelas (k) = 6 

b) Kelas Eksperimen 2 

Diketahui: n= 30, min = 15 , max= 70, r= 55 

K = 1 + 3,3 log 30 

= 1  + 3,3 (1,48) 

= 1 + 4,884 

= 5,884 dibulatkan jadi 6 

I = r/k  

= 55/6 

= 9,17 dibulatkan 9 

Jadi batas bawah = 70 

Panjang kelas (i) = 9 

Jumlah kelas (k) = 6 

c) Kelas Kontrol  

Diketahui: n= 36, min = 15 , max= 60, r= 45 

K = 1 + 3,3 log 36 

= 1  + 3,3 (1,56) 

= 1 + 5,148 

= 6,148 dibulatkan jadi 6 

I = r/k  

= 45/6 

= 7,5 dibulatkan 8 

Jadi batas bawah = 15 

Panjang kelas (i) = 8 

Jumlah kelas (k) = 6 
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Lampiran 37 

PERHITUNGAN MANUAL 

CARA MEMBUAT TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI 

DATA POSTTEST IPA SISWA 

a) Kelas Eksperimen 1 

Diketahui: n= 33, min = 67 , max= 95, r= 28 

K = 1 + 3,3 log 33 

= 1  + 3,3 (1,52) 

= 1 + 5,016 

= 6,016 dibulatkan jadi 6 

I = r/k  

= 28/6 

= 4,67 dibulatkan 5 

Jadi batas bawah = 67  

Panjang kelas (i) = 5 

Jumlah kelas (k) = 6 

b) Kelas Eksperimen 2 

Diketahui: n= 30, min = 70 , max= 90, r= 20 

K = 1 + 3,3 log 30 

= 1  + 3,3 (1,48) 

= 1 + 4,884 

= 5,884 dibulatkan jadi 6 

I = r/k  

= 20/6 

= 3,33 dibulatkan jadi 4 

Jadi batas bawah = 70 

Panjang kelas (i) = 4 

Jumlah kelas (k) = 6 

c) Kelas Kontrol  

Diketahui: n= 36, min = 58 , max= 86, r= 28 

K = 1 + 3,3 log 36 

= 1  + 3,3 (1,56) 

= 1 + 5,148 

= 6,148 dibulatkan jadi 6 

I = r/k  

= 28/6 

= 4,67 dibulatkan 5 

Jadi batas bawah = 58 

Panjang kelas (i) = 5 

Jumlah kelas (k) = 6 
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Lampiran 38 
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Lampiran 39 
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Lampiran 40 
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Lampiran 41 
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Lampiran 44 

 

Pembelajaran di Kelas Eksperimen 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru menjelaskan aturan main dalam model pembelajaran True or False. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Siswa berdiskusi menentukan kartu pernyataan yang didapat setiap anggota 

kelompoknya tersebut bernilai benar atau salah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap kelompok maju ke depan untuk menyampaikan kartu pernyataan yang 

didapat dan kelompok lain menganggapi. 
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Pembelajaran di Kelas Eksperimen 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru menjelaskan aturan main dalam model pembelajaran Index Card Match. 

 

 
Setiap siswa mendapatkan satu kartu dan bertugas mencari pasangan dari kartu 

soal dan kartu jawaban. 

 

 
Siswa mencari tempat duduk bersama pasangannya. Setiap pasangan 

membacakan kartu pertanyaan dan siswa lain diberikan kesempatan untuk 

menjawab.  
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Pembelajaran di Kelas Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru menjelaskan materi pelajaran. 

 

Siswa berdiskusi dengan teman sebangku untuk mengerjakan soal diskusi. 

 

 

 

 

 

  

Siswa mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. 

 

 

 


