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ABSTRAK 

 

Basyari, Ali Akhmad. 2011. Keefektifan Pembelajaran Sumber Daya Alam 

melalui Model Science Technology Society Kelas IV SD Negeri Sitanggal 04 

Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: 

Mur Fatimah, S. Pd, M. Pd. Pembimbing II: Drs. Daroni, M. Pd.  

 

Kata kunci : Keefektifan, Hasil Belajar, Model STS 

 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya. Kenyataan di lapangan menunjukkan pembelajaran secara umum 

berlangsung secara konvensional. Pembelajaran kurang dapat mengaktifkan 

siswa. Berdasarkan kenyataan tersebut model pembelajaran STS dapat dijadikan 

alternatif untuk menciptakan pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Terlebih 

materi sumber daya alam, akan lebih bermakna jika meggunakan model STS ini. 

Oleh karena itu permasalahan penelitian ini adalah: “Bagaimanakah keefektifan 

model Science Technology Society (STS) terhadap hasil belajar materi sumber 

daya alam siswa kelas IV SD Negeri Sitanggal 04 Brebes?”. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan perbandingan tanpa 

pretest. Populasi penelitian ini adalah kelas IV SD Negeri Sitanggal 04 Brebes. 

Pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh. Diambil kelas IV A dan 

IV B sebagai sampel. Kelas IV A sebagai kelompok eksperimen dan IV B sebagai 

kelompok kontrol. Variabel yang menjadi variabel bebas adalah model 

pembelajaran STS dan model pembelajaran konvensional, sedangkan variabel 

terikatnya adalah hasil belajar dari kedua kelompok. Metode pengumpulan data 

menggunakan teknik dokumentasi dan teknik tes. Metode analisis dipisahkan 

menjadi dua yaitu analisis tahap awal dan analisis tahap akhir. Pada analisis tahap 

awal dilakukan uji pra eksperimen meliputi uji normalitas dan uji homogenitas 

untuk data nilai UTS semester genap. Hasil uji normalitas, seluruh data  

berdistribusi normal. Hasil uji homogenitas diperoleh nilai signifikansi 0,342. 

Nilai ini lebih besar dari 0,05 yang artinya kedua kelompok dinyatakan homogen. 

Analisis tahap akhir meliputi uji prasyarat analisis dan uji hipotesis data pos 

tes. Uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. 

Berdasarkan uji normalitas, diperoleh nilai signifikansi KS kelompok eksperimen 

sebesar 0,023 dan kelompok kontrol sebesar 0,165. Nilai ini menunjukkan data 

kelompok kontrol berdistribusi normal, sedangkan kelompok eksperimen tidak 

berdistribusi normal. Karena data salah satu kelompok tidak berdistribusi normal 

maka uji homogenitas tidak dilakukan. Sehingga statistik parametris tidak dapat 

digunakan. Sebagai gantinya menggunakan statistik nonparametris. Bila uji 

hipotesis statistik parametris menggunakan uji t, maka statistik nonparametris 

menggunakan uji u. Hasil uji u, diperoleh nilai probabilitas pada kolom asimptotic 

significance dua sisi sebesar 0,015. Dapat diketahui nilai probabilitas 0,015 lebih 

kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Jadi, kesimpulannya adalah ada 

perbedaan hasil belajar antara siswa yang mendapat pembelajaran melalui model 
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STS dengan yang mendapat pembelajaran melalui model konvensional 

pembelajaran IPA materi sumber daya alam. Dengan kata lain model STS teruji 

efektif meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, guru hendaknya 

menggunakan model STS serta terus  melakukan penelitian-penelitian terkait 

model pembelajaran. Dengan harapan kualitas pendidikan Indonesia semakin 

baik.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Munib (2007: 33) mengutip dari UUSPN No. 20 Tahun 2003, 

mengemukakan pengertian pendidikan adalah “usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara”. 

Hal ini sejalan dengan tujuan Pendidikan Nasional yang disebutkan 

dalam PP No. 19 tahun 2005 yaitu, “menjamin mutu pendidikan nasional 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat” (Soripada 2010: 1). Salah satu 

perwujudannya melalui pendidikan yang bermutu pada setiap satuan 

pendidikan. Dalam setiap satuan pendidikan terdapat berbagai unsur 

pendukung, salah satunya adalah unsur guru.  

PP Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Bab I Pasal 1 menyebutkan 

bahwa, “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 
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pendidikan menengah”. Guru merupakan ujung tombak dari pendidikan. 

Menurut Sidjabat (2008: 158) “guru tidak boleh membatasi dirinya hanya 

peduli dengan urusan transfer pengetahuan dan peningkatan mutu 

keterampilan siswanya. Guru terpanggil tidak hanya sebagai instructor 

(pengajar) tetapi juga sebagai educator (pendidik)”. Guru sekolah dasar 

merupakan guru kelas yang mengajar pada semua mata pelajaran termasuk 

mata pelajaran IPA.  

Pembelajaran IPA merupakan kegiatan belajar mengenai IPA dalam 

konteks pengalaman manusia, serta penerapan konsep materi dengan 

kenyataan yang ada di masyarakat. Pembelajaran IPA seharusnya dapat 

mengaktifkan siswa sehingga pembelajaran berlangsung menyenangkan dan 

bermakna. Sejalan dengan pendapat tersebut guru harus menyelenggarakan 

pembelajaran yang mendidik tidak hanya mengajar. Salah satu yang dapat 

dilakukan guru adalah menyelenggarakan pembelajaran yang dapat 

menumbuhkembangkan potensi siswa-siswanya.  

Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan pembelajaran 

berlangsung dengan metode-metode konvensional. Pembelajaran hanya 

sebatas penyampaian materi dan  kurang dapat mengaktifkan siswa. Sehingga 

pembelajaran jauh dari aktivitas yang dapat menumbuhkembangkan potensi 

para siswa. 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau Sains di sekolah dasar 

sebenarnya sangat menarik dan bermakna apabila guru menggunakan metode 

pembelajaran yang sesuai materi. Pada dasarnya semua metode baik tetapi 
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ketertarikan siswa bergantung pada bagaimana penyampaian guru pada saat 

mengajar. 

Teori belajar Vygotsky dalam Semiawan (2008: 51) menyebutkan 

bahwa, “implikasi utama dalam pembelajaran menghendaki seting kelas 

berbentuk kooperatif, sehingga siswa dapat saling berinteraksi dan 

memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah yang efektif”. Namun 

kenyataannya dalam proses pembelajaran di sekolah dasar, guru masih 

kurang menerapkan sistem kerja sama dalam bentuk kelompok. Oleh karena 

itu pembelajaran kooperatif sangat diperlukan. Dalam Poedjiadi (2005: 127) 

“salah satu model pembelajaran kooperatif yang bisa diterapkan dalam 

pembelajaran adalah model pembelajaran STS karena menciptakan suatu 

dinamika kelompok”. Dalam penelitian ini pembelajaran IPA difokuskan 

pada materi sumber daya alam.  

Pembelajaran IPA materi sumber daya alam akan lebih bermakna jika 

menggunakan model Science Technology Society (STS). Dengan model 

pembelajaran STS siswa akan memahami hubungan sumber daya alam 

dengan teknologi serta manfaatnya bagi masyarakat. Model pembelajaran 

STS juga dapat menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan alam sekitar 

lingkungan. Sehingga dengan mengidentifikasi hal-hal yang ada di sekitar 

secara langsung diharapkan siswa dapat lebih mendalami materi yang 

dipelajari karena mereka dapat menganalisis materi tersebut sekaligus 

mencari jawabannya. 
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Model STS sampai saat ini belum banyak digunakan dalam proses 

pembelajaran. Padahal model STS sangat membantu guru dalam mengajarkan 

IPA dalam konteks pengalaman manusia. Oleh karena itu perlu adanya 

penelitian untuk menguji model pembelajaran ini.      

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui 

keefektifan model pembelajaran STS. Untuk itu penulis mengambil judul 

skripsi “Keefektifan Pembelajaran Sumber Daya Alam melalui Model 

Science Technology Society Kelas IV SD Negeri Sitanggal 04 Kecamatan 

Larangan Kabupaten Brebes”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pengamatan secara umum, dalam proses pembelajaran IPA 

terdapat beberapa hal yang menghambat pembelajaran tersebut, antara lain: 

1. Pembelajaran pada materi sumber daya alam yang diterapkan di sekolah 

dasar, masih menggunakan model konvensional. 

2. Kurangnya pemahaman siswa terhadap penerapan IPA di lingkungan 

masyarakat. 

3. Tidak ada pembelajaran langsung maupun pembelajaran yang berkaitan 

dengan penerapan di masyarakat dalam mempelajari berbagai materi IPA 

di sekolah dasar. 

4. Kurangnya kerja sama yang baik antara siswa dengan siswa maupun 

siswa dengan guru. 

5. Kurangnya penggunaan media pembelajaran yang mendukung. 
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Berkaitan dengan materi sumber daya alam terdapat relevansi dengan 

teori kognitif yang dijabarkan melalui kontruktivisme, yaitu siswa secara aktif 

membangun pengetahuannya sendiri. Dalam Poedjiadi (2005: 69) 

menjelaskan bahwa “dari berbagai aliran teori, yang langsung terkait dengan 

model STS adalah aliran konstruktivisme”. Jadi, salah satu pembelajaran yang 

berorientasi pada kontruktivisme adalah Model Science Technology Society 

(STS). 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang dijabarkan, bahwa pembelajaran 

IPA masih menggunakan model konvensional yang berorientasi pada transfer 

pengetahuan. Padahal, mata pelajaran ini sangat diminati siswa dan 

membutuhkan pembelajaran serta media untuk meningkatkan keaktifan siswa 

sehingga tercipta hasil belajar yang optimal. Terutama penerapan materi IPA 

dalam kehidupan masyarakat, diperlukan pembelajaran yang kiranya dapat 

menjangkau langsung ke masyarakat. 
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Penerapan materi sumber daya alam dalam pembelajarannya dapat 

menggunakan  model Science Technology Society (STS). Dengan demikian 

dari berbagai fakta yang dipaparkan, dapat ditarik rumusan masalah sebagai 

berikut: 

”Bagaimanakah keefektifan model Science Technology Society (STS) 

terhadap hasil belajar materi sumber daya alam siswa kelas IV SD Negeri 

Sitanggal 04 Brebes?” Dengan rincian sebagai berikut: 

1. Adakah perbedaan hasil belajar antara siswa yang mendapat 

pembelajaran melalui model STS dengan yang mendapat pembelajaran 

melalui model konvensional pembelajaran IPA materi sumber daya 

alam? 

2. Manakah yang lebih tinggi hasil belajar antara siswa yang mendapat 

pembelajaran melalui model STS dengan yang mendapat pembelajaran 

melalui model konvensional pembelajaran IPA materi sumber daya 

alam? 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Karena permasalahan memiliki ruang lingkup yang luas dan dengan 

keterbatasan waktu, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran yang digunakan adalah model Science Technology 

Society (STS) dengan model pembelajaran konvensional. 
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2. Materi yang dipilih dalam Model Science Technology Society (STS) kelas 

IV SD adalah bagian hubungan antara sumber daya alam dengan 

lingkungan dan teknologi yang digunakan. 

3. Populasi yang dipilih adalah kelas IV SD Negeri Sitanggal 04 Brebes. 

Karena siswa kelas IV dalam proses perpindahan metode tematik 

menjadi mata pelajaran secara utuh dengan melakukan percobaan-

percobaan sendiri, baik penyelesaian masalah sendiri maupun kelompok 

dengan bimbingan guru.  

Dalam Model Science Technology Society (STS), perlu terciptanya kerja 

sama baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa yang dapat 

dibentuk dalam suatu kelompok. Media yang diperlukan juga dengan 

pengamatan langsung serta menarik. 

Untuk mengetahui berhasil tidaknya penelitian eksperimen Model 

Science Technology Society (STS) ini, dalam mengaktifkan siswa serta 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Sitanggal 04 Brebes, 

peneliti akan bekerja sama dengan guru kelas IV SD Negeri Sitanggal 04 

Brebes. Kerja sama itu dalam bentuk pengumpulan data dokumenter, seperti 

dokumen nilai UTS, serta validitas instrumen. 

Peneliti akan menggunakan siswa kelas IV A sebagai kelompok 

eksperimen dan siswa kelas IV B sebagai kelompok kontrol. Pada kelompok 

eksperimen akan diterapkan pembelajaran menggunakan model Science 

Technology Society (STS). Dan pada kelompok kontrol akan diterapkan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran konvensional. 
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1.5 Penegasan Istilah 

Supaya diperoleh pengertian yang sama tentang istilah dalam penelitian 

ini dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dari pembaca maka 

adanya penegasan istilah dalam penelitian ini. Penegasan istilah juga 

dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup permasalahan sesuai dengan 

tujuan dalam penelitian ini.  

1.5.1 Model Pembelajaran STS 

Yager dalam Indrawati (2009: 51) menjelaskan “model 

pembelajaran STS adalah model pembelajaran dengan tahap-tahap 

invitasi, eksplorasi, penjelasan dan solusi, serta pengambilan tindakan 

sebagai suatu kegiatan belajar dan mengajar mengenai IPA. Model ini 

memiliki domain-domain utama yaitu domain konsep, proses, aplikasi, 

kreativitas, dan sikap”.   

1.5.2 Model Pembelajaran Konvensional 

“Model pembelajaran konvensional adalah model pembelajaran 

yang sudah menjadi kebiasaan seperti metode ceramah, metode tanya 

jawab, metode pemberian tugas, metode ekspositori, metode drill, 

metode demonstrasi, dll” (Dewi 2010: 1). 

1.5.3 Penelitian Eksperimen 

Penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai “sebuah studi yang 

objektif, sistematis, dan terkontrol untuk memprediksi atau mengontrol 

fenomena. Penelitian eksperimen bertujuan untuk menyelidiki hubungan 

sebab-akibat, dengan cara mengekspos satu atau lebih kelompok 
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eksperimental dan satu atau lebih kondisi eksperimen” (Aries 2008: 1). 

Percobaan atau disebut juga eksperimen yang berarti menguji coba 

adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengecek atau menyalahkan 

hipotesis atau mengenali hubungan sebab-akibat antara gejala. Dalam 

penelitian ini sebab dari suatu gejala akan diuji untuk mengetahui apakah 

sebab (variabel bebas) tersebut mempengaruhi akibat (variabel terikat).  

1.5.4 Keefektifan 

Menurut Cakra (2010: 1) “keefektifan adalah adanya perubahan 

hasil atau prestasi belajar yang lebih baik”. Dalam penelitian ini 

perubahan hasil belajar yang lebih baik ditunjukkan oleh hasil pos tes 

kelompok eksperimen setelah mendapatkan perlakuan, lebih baik dari 

hasil pos tes kelompok kontrol. 

1.5.5 Hasil Belajar 

“Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar” (Anni 2007: 5). 

Perolehan perubahan perilaku tersebut berupa penguasaan konsep. 

Sejalan dengan pendapat Suyono (2011: 12) bahwa, “belajar dikatakan 

berhasil jika seseorang mampu mengulangi kembali materi yang telah 

dipelajarinya”. Oleh karena itu, perubahan perilaku yang harus dicapai 

oleh pembelajar setelah melaksanakan aktivitas belajar dirumuskan 

dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tersebut diwujudkan 

dalam sebuah instrumen. Dalam penelitian ini instrumen berbentuk soal 
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pilihan ganda. Soal pilihan ganda inilah yang akan dijadikan alat ukur 

hasil belajar. 

 

1.6 Tujuan Penelitian 

1.6.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian eksperimen ini adalah untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA. 

1.6.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian eksperimen ini adalah untuk:  

a. Menemukan adanya perbedaan hasil belajar antara siswa yang 

mendapat pembelajaran melalui model STS dengan pembelajaran 

melalui model konvensional materi sumber daya alam. 

b. Menemukan perbandingan hasil belajar antara siswa yang mendapat 

pembelajaran melalui model STS dengan pembelajaran melalui 

model konvensional materi sumber daya alam. 

 

1.7 Manfaat Penelitian  

1.7.1 Bagi Siswa 

a. Siswa semakin tertarik dengan pembelajaran mata pelajaran IPA. 

b. Siswa dapat berlatih bekerja sama dan menemukan sendiri 

pembahasan yang dipelajari. 
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1.7.2 Bagi Guru 

a. Guru dapat menggunakan Model Science Technology Society (STS). 

b. Memotivasi guru untuk melakukan inovasi pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran STS.  

1.7.3 Bagi Sekolah 

a. Tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. 

b. Munculnya kerjasama yang baik dari masyarakat dan sekolah. 

 

1.8 Sistematika Skripsi 

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi skripsi serta 

memberikan gambaran secara menyeluruh maka secara garis besar 

sistematika penulisan ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal skripsi, 

pokok skripsi, dan bagian akhir skripsi. 

Bagian awal skripsi terdiri dari: sampul, lembar kosong berlogo 

Universitas Negeri Semarang bergasis tengah 13 cm, lembar judul, lembar 

pernyataan, lembar pengesahan, lembar motto dan persembahan, lembar 

abstrak, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

Bagian pokok skripsi ini terdiri atas bab pendahuluan, teori yang 

digunakan untuk landasan penelitian dalam tinjauan pustaka, metodologi 

penelitian, hasil penelitian, dan penutup. Pada bab pendahuluan ini bertujuan 

untuk mengantarkan pembaca untuk mengetahui apa yang diteliti, mengapa 

dan untuk apa penelitian dilakukan. Oleh karena itu, bab pendahuluan 

memuat uraian tentang (1) latar belakang masalah penelitian, (2) identifikasi 



12 

 

 

 

masalah, (3) rumusan masalah, (4) pembatasan masalah, (5) penegasan 

istilah, (6) tujuan penelitian, (7) manfaat penelitian, (8) sistematika skripsi.  

Pada bab tinjauan pustaka dijelaskan landasan teori yang diikuti uraian 

tentang kerangka berpikir dan rumusan hipotesis. Sebelumnya dipaparkan 

penelitian terdahulu.  Kerangka berpikir menggambarkan pola hubungan 

logis antar variabel dalam pemecahan masalah yang diteliti, sedangkan 

hipotesis menyatakan dugaan atau ramalan tentang hasil pemecahan masalah 

atas dasar kerangka berpikir.  

Pada bab metodologi penelitian menguraikan tentang (1) jenis dan 

desain penelitian, (2) populasi dan sampel, (3), variabel penelitian yang 

dirumuskan secara operasional, (4) instrumen penelitian disertai penentuan 

validitas dan reliabilitasnya, (5) teknik pengumpulan data, (6) metode analisis 

data.  

Pada bab hasil penelitian memuat jawaban atas masalah yang 

dirumuskan di bab pendahuluan. Dalam Rustad (2010: 56) “bab ini berisi 

hasil penelitian beserta penjelasannya. Akan tetapi tidak berarti bahwa judul 

bab ini hasil penelitian dan pembahasan. Namun judul dirumuskan sesuai 

dengan topik (judul) skripsi”. Oleh karena itu judul bab ini adalah keefektifan 

pembelajaran sumber daya alam melalui model STS.  

Pada bab penutup berisi simpulan dan saran. Simpulan yang didasarkan 

atas hasil penelitian, serta saran-saran yang sekaligus merupakan akhir dari 

penelitian skripsi. 
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Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka serta lampiran-lampiran 

yang diperlukan sebagai bahan acuan dalam penulisan skripsi ini.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Salah satu penelitian tentang STS adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Susanto pada tahun 2010 di SMU Negeri 1 Cipatat. Penelitian yang 

dilaksanakan  bertajuk pembelajaran remidial, bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan memahami konsep dan kepedulian terhadap lingkungan 

sekitarnya, pada pembelajaran listrik statis di SMU melalui model 

pembelajaran konstruktivisme dengan pendekatan STS (K-STS) (Susanto 

2010: 1). Sampel penelitian sebanyak 30 siswa yang terbagi dalam 3 

kelompok yaitu kelompok baik, sedang, kurang, berdasarkan kriteria tertentu. 

Sebagai instrumen penelitian digunakan tes, tes pemahaman konsep (TPK), 

tes pemecahan masalah (TPM), kuesioner, dan wawancara.  

Hasil penelitian menunjukkan model pembelajaran K-STS efektif dalam 

meningkatkan kemampuan memahami konsep. Hal ini terjadi pada kelompok 

sedang dan kurang, pada kelompok baik tidak terjadi. Indikasi efektivitasnya 

adalah, pada kelompok sedang, pengurangan miskonsepsi sebesar 65%, dan 

pada kelompok kurang, efektivitasnya adalah 69%. Model pembelajaran K-

STS tidak efektif dalam meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. 

Perbedaan rata-rata kemampuan memecahkan masalah sebelum dan sesudah 

pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran K-STS, tidak 
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signifikan. Untuk kepedulian, terjadi kenaikan rata-rata skor yang signifikan. 

Maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran K-STS efektif hanya 

dalam dua hal, yaitu dalam meningkatkan kemampuan memahami konsep, 

dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. 

Berdasarkan penelusuran, hanya peneliti dapati satu penelitian tentang 

model STS yang dilakukan Susanto tersebut. Oleh karena itu peneliti 

mengadakan penelitian eksperimen pembelajaran sumber daya alam melalui 

model STS. Peneliti tertarik untuk mengetahui keefektifan model 

pembelajaran STS bila diterapkan di siswa kelas IV sekolah dasar. 

 

B. Landasan Teori 

1. Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Dasar 

Ilmu pengetahuan alam atau sains (science) diambil dari kata latin 

Scientia yang arti harfiahnya adalah pengetahuan, tetapi kemudian 

berkembang menjadi khusus Ilmu Pengetahuan Alam atau Sains. Sund dan 

Trowbribge dalam Agus (2003: 11) merumuskan bahwa “IPA merupakan 

kumpulan pengetahuan dan proses”. Sedangkan Kuslan Stone  dalam Agus 

(2003: 11) menyebutkan bahwa “IPA adalah kumpulan pengetahuan dan 

cara-cara untuk mendapatkan dan mempergunakan pengetahuan itu. Sains 

merupakan produk dan proses yang tidak dapat dipisahkan”. 
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IPA di sekolah dasar memuat materi awal mengenai pengetahuan 

alam dan sekitar. Di kelas rendah materi IPA berisi pengenalan terhadap 

pengetahuan alam, seperti unsur-unsur tanah, batuan, sifat-sifat air, dan 

sebagainya. Sedangkan materi di kelas tinggi sudah mencakup bagian-

bagian yang lebih spesifik dengan bentuk dan fungsi, seperti zat-zat yang 

terkandung  dalam tanah, struktur tubuh beserta fungsinya. “Sains atau 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berfungsi untuk memberikan pengetahuan 

tentang lingkungan alam, mengembangkan keterampilan, wawasan, dan 

kesadaran teknologi dalam kaitan dengan pemanfaatannya bagi kehidupan 

sehari-hari” (Hernawan 2008: 8.28). 

2. Karakteristik Siswa Sekolah Dasar  

Siswa Sekolah Dasar berusia 6 sampai dengan 12 tahun. Menurut 

teori perkembangan intelektual Piaget dalam Baharudin (2008: 123) “pada 

usia tersebut siswa berada pada tahap operasional konkret. Selama tahap 

ini siswa mengembangkan konsep dengan menggunakan benda-benda 

konkret untuk menyelidiki hubungan dan model-model ide abstrak”. Oleh 

karena itu, Poedjiadi (2005: 99) mengemukakan bahwa, “dalam 

pembelajaranpun perlu digunakan media-media nyata dengan pendekatan 

kontekstual, salah satunya dengan model pembelajaran Science 

Technology Society (STS)”. Dengan demikian, siswa akan mudah 

memahami materi dan mudah dalam aplikasi materi karena siswa 

merasakan sendiri alur pengetahuan yang dikemas dalam materi pelajaran 

IPA tersebut. 
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Penelitian yang dilaksanakan ini lebih ditekankan pada kelas IV 

semester 2, pada materi sumber daya alam. Pembahasan lebih difokuskan 

pada bahasan  tentang hubungan antara sumber daya alam dalam kaitanya 

dengan lingkungan dan teknologi yang digunakan. Pembelajaran akan 

lebih optimal apabila menggunakan model dan media yang tepat. Model 

yang digunakan untuk materi yang berhubungan dengan konteks 

masyarakat dengan pendekatan kontekstual adalah model pembelajaran 

Science Technology Society (STS).  Media yang digunakan adalah media 

produk teknologi dari lingkungan sekitar, sumber berita yang berasal dari 

media elektronik maupun cetak, dan gambar-gambar pemanfaatan sumber 

daya alam. Peneliti menyarankan model STS karena model ini dapat 

menyesuaikan perkembangan siswa sekolah dasar dengan media-media 

yang digunakan. 

Kajian inti IPA SD mencakup alam sekitar, makhluk hidup dan 

lingkungan kelas IV semester genap. Pokok bahasan dalam penelitian ini 

adalah sumber daya alam yang terbagi dalam dua kompetensi dasar yaitu: 

a. Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

yaitu kelompok benda berdasarkan asalnya mencakup benda yang 

berasal dari tumbuhan, benda yang berasal dari hewan, dan benda yang 

berasal dari bahan alam yang tidak hidup. 

b. Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan teknologi yang 

digunakan. 
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3. Sains, Teknologi, dan Masyarakat 

Kerlinger dalam Ali (2010: 157) menyebutkan bahwa:  

Sains memiliki dua pengertian, yaitu pengertian yang bersifat 

statis dan pengertian yang bersifat dinamis. Sains dalam 

pengertian yang bersifat statis adalah sekumpulan teori, dalil atau 

hukum, model, konsep, dan aplikasinya tentang berbagai 

fenomena alam, baik makro maupun mikro, yang dikembangkan 

dihimpun berdasarkan hasil berbagai penemuan yang 

menggunakan metode ilmiah. Adapun sains dalam pengertian 

dinamis adalah proses ilmiah dalam menemukan pengetahuan-

pengetahuan tentang berbagai fenomena alam. Jadi, pada 

hakikatnya sains merupakan suatu produk dan proses. 

 

Teknologi menurut Ali (2010: 157) adalah “ilmu pengetahuan 

tentang cara membuat sesuatu yang berkenaan dengan hasil industri dalam 

upaya memecahkan masalah dalam kehidupan. Teknologi merupakan 

suatu perangkat keras ataupun perangkat lunak yang digunakan untuk 

memecahkan masalah bagi pemenuhan kebutuhan manusia”.  

Menurut Horton dalam Rendyrasta (2009: 1) mengungkapkan bahwa 

“masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup 

bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah 

tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar 

kegiatan di dalam kelompok/ kumpulan manusia tersebut”. 

Kenyataannya ketiga unsur tersebut, yaitu sains, teknologi, dan 

masyarakat tidak terpisahkan, karena sains diaplikasikan dalam bentuk 

teknologi. Sains melandasi perkembangan teknologi, sedangkan teknologi 

menunjang perkembangan sains. Sains dan teknologi dimanfaatkan dan 

dikembangkan oleh manusia. Menurut Poedjiadi (2005: 63) “kaitan 
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teknologi dengan masyarakat sudah terlihat jelas, karena teknologi lahir 

oleh adanya kebutuhan masyarakat”. Sementara Dahar dalam Mariana 

(2009: 33) menjelaskan bahwa:  

Sains dalam pertumbuhan konsep-konsep sebagai pengaruh 

timbal-balik dengan teknologi dan masyarakat. Pertanyaan 

datang dari konsep, teknologi, masyarakat. Konsep yang telah 

berkembang membawa perubahan dalam teknologi. 

Masyarakat dipengaruhi sains melalui penerapan prinsip dasar 

sains teknologi. Masyarakat mempengaruhi teknologi. Nilai-

nilai manusia dipengaruhi oleh konsep-konsep sains. 

Masyarakat dapat mempengaruhi sains. 

 

4. Model Science Technology Society (STS) 

Yager dalam Indrawati (2009: 51) mendefinisikan bahwa:  

STS (Science Technology Society) sebagai belajar dan mengajar 

mengenai IPA dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Siswa mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di 

daerahnya. 

2. Menggunakan sumber-sumber yang ada di daerah setempat 

(nara sumber dan bahan-bahan) untuk memperoleh informasi 

yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah.  

3. Keterlibatan siswa secara aktif dalam mencari informasi yang 

dapat digunakan untuk memecahan masalah. 

4. Penekanan pada keterampilan proses IPA, agar dapat 

digunakan oleh siswa dalam mencari solusi terhadap 

masalahnya. 

5. Sebagai perwujudan otonomi setiap individu dalam proses 

belajar. 
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Model pembelajaran IPA dengan model STS meliputi empat tahap 

yaitu invitasi, eksplorasi, penjelasan dan solusi, serta pengambilan 

tindakan. Horsley dalam Indrawati (2009: 52) mengilustrasikan sintaks 

pembelajaran IPA dengan model STS seperti gambar 1 berikut ini. 

 

 

          

         

         

          

        

        

          

  

       

        

Sumber : Horsley dalam Indrawati (2009: 52) 

Gambar 1 Bagan Sintaks Pembelajaran IPA dan Teknologi dengan  

      Model STS 

 

Berikut ini penjelasan dari keempat tahap pembelajaran IPA dengan model 

STS: 

1. Invitasi 

Guru merangsang siswa untuk mengingat atau 

menampilkan kejadian-kejadian yang ditemui baik dari 

media cetak maupun media elektronik yang berkaitan 

dengan topik yang merupakan hasil observasi. Selanjutnya 

siswa merumuskan masalah yang akan dicari jawabannya. 

2. Eksplorasi 

Siswa mencari jawaban atau menguji jawaban 

sementara dengan mencari sumber informasi dari buku-

buku, koran, majalah, buletin, nara sumber, observasi 

lingkungan, dan sebagainya. Kegiatan tersebut dapat 
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berupa mengemukakan pendapat, mencari informasi, 

bereksperimen, mengobservasi fenomena, mendesain 

model jawaban, dan mendiskusikan pemecahan masalah.  

3. Penjelasan dan Solusi 

Siswa mengkomunikasikan gagasan yang diperoleh 

dari analisis informasi yang didapat, menyusun suatu 

model penjelasan baru, meninjau dan mendiskusikan 

solusi yang diperoleh, dan menentukan beberapa solusi. 

Peran guru membimbing siswa untuk memadukan konsep 

serta meluruskan konsep siswa yang keliru. 

4. Pengambilan Tindakan 

Siswa membuat suatu keputusan dengan 

mempertimbangkan penguasaan konsep IPA dan 

kemampuan yang dimiliki untuk berbagai gagasan dengan 

lingkungan. Siswa juga diharapkan merumuskan 

pertanyaan lanjutan dengan ditemukannya suatu 

penjelasan terhadap fenomena alam (konsep IPA) dan juga 

mengadakan pendekatan dengan berbagai unsur untuk 

meminimalkan dampak negatif suau hal yang merupakan 

tindakan positif suatu masyarakat. (Indrawati 2009: 52-54)  

 

“Model pembelajaran Science Technology Society (STS) 

menggunakan pendekatan kooperatif dan pendekatan kontekstual” 

(Poedjiadi 2005: 99). Pendekatan kooperatif diterapkan dalam 

pembelajaran yang berwujud kelompok yang melatih kerjasama yang baik 

antar siswa. Suprijono (2009: 54) menjelaskan: 

Pembelajaran kooperatif adalah semua jenis kerja kelompok 

termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau 

diarahkan guru. Model pembelajaran ini menganut prinsip 

saling ketergantungan, tanggung jawab perseorangan, interaksi 

tatap muka, komunikasi antar anggota, dan evaluasi proses 

secara kelompok.  Sedangkan pendekatan kontekstual 

diterapkan dalam mencari data serta mengobservasi langsung 

permasalahan yang ada di lingkungan. 
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Model Pembelajaran Science Technology Society (STS) yang 

dikembangkan oleh Yager dalam Indrawati (2009: 54), memiliki tujuan yang 

disebut domain-domain utama, yaitu: 

1. Domain Konsep 

Memfokuskan pada muatan materi IPA, berisi mengenai 

berbagai konsep, fakta, teori, dan hukum. 

2. Domain Proses 

Menekankan bagaimana proses memperoleh pengetahuan. 

Meliputi proses-proses IPA yang sering disebut keterampilan 

proses IPA, yaitu: mengamati, mengklasifikasi, mengukur, 

menginfer, memprediksi, mengenali variabel, 

menginterpretasikan data, merumuskan hipotesis, 

mengkomunikasikan, memberi definisi operasional, dan 

melakukan eksperimen. 

3. Domain Aplikasi 

Menekankan pada penerapan konsep dan pemecahan masalah, 

menggunakan proses ilmiah dalam pemecahan masalah sehari-

hari. 

4. Domain Kreativitas 

Terdiri atas interaksi yang kompleks dari keterampilan dan 

proses mental. Kreativitas terdiri dari empat langkah, yaitu: 

tantangan terhadap imajinasi, inkubasi, kreasi fisik, dan 

evaluasi. 

5. Domain Sikap 

Domain ini meliputi pengembangan sikap-sikap positif 

terhadap IPA pada umumnya, kelas IPA, program IPA, 

kegunaan belajar IPA, dan guru IPA, serta yang tidak kalah 

pentingnya adalah sikap positif pada diri sendiri. 

 

Wulandari dalam Prastowo (2011: 1) menyebutkan model pembelajaran STS 

memiliki beberapa kelebihan yaitu: 

1. Membantu siswa mengembangkan keterampilan intelektualnya 

dalam berpikir logis dan memecahkan masalah-masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2. Membantu siswa mengenal dan memahami sains dan teknologi 

serta besarnya peranan sains dan teknologi dalam 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

3. Membantu siswa memperoleh prinsip-prinsip sains dan 

teknologi yang diperkirakan akan dijumpainya dalam 

kehidupan kelak. 
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4. Siswa lebih bebas berkreativitas selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

 

5. Model Pembelajaran Konvensional  

Model konvensional adalah metode-metode dalam model 

pembelajaran yang sudah menjadi kebiasaan seperti metode diskusi, 

metode ceramah, metode drill, dsb. Model konvensional memiliki 

kecenderungan pembelajaran satu arah. Menurut Burrowes dalam 

Juliantara (2009: 1) menyampaikan bahwa: 

Pembelajaran konvensional menekankan pada resitasi konten, 

tanpa memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk 

merefleksi materi-materi yang dipresentasikan, 

menghubungkannya dengan pengetahuan sebelumnya, atau 

mengaplikasikannya kepada situasi  kehidupan nyata. 

Pembelajaran konvensional memiliki ciri-ciri: (1) 

Pembelajaran terpusat pada guru; (2) Terjadi passive learning; 

(3) Interaksi di antara siswa kurang; (4) Tidak ada kelompok-

kelompok kooperatif. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Karakteristik objek IPA adalah lingkungan sekitar yang dalam 

pengajarannya membutuhkan media dan pembelajaran langsung dengan 

bukti-bukti konkret untuk memudahkan siswa dalam mempelajarinya. Dalam 

proses pembelajarannya, guru masih menggunakan  model pembelajaran 

konvensional, sehingga tidak bisa menjembatani kesenjangan materi dan 

kemampuan berpikir siswa serta ketertarikan siswa pada pembelajaran IPA. 

Konsep yang diterima cenderung verbalistik, interaksi belajar didominasi 

guru, siswa menjadi pasif tidak berani bertanya maupun mengeluarkan 

pendapat, dan interaksi siswa-siswa kurang terbangun. 
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Menggunakan model  STS memungkinkan siswa melakukan penemuan 

akan konsep IPA berdasarkan kejadian yang nyata ada di lingkungan sekitar. 

Pembelajaran yang terlaksana memungkinkan siswa untuk berbagi dan 

bertambah pengetahuan mengenai teknologi yang digunakan masyarakat, 

membangun kerja sama, dan siswa berlatih menerima perbedaan (pendapat, 

kelas sosial, dan kemampuan). Selain itu juga melatih siswa dalam mengatasi 

permasalahan dengan menemukan solusi untuk permasalahan yang ada. Bagi 

guru juga akan bertambah pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

akademiknya. Akibatnya akan meningkatkan kompetensi profesional 

(kualitas) guru. Jadi, dapat diduga bahwa dengan model  STS, dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran sains di SD. 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir, maka diajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

 “Model pembelajaran Science Technology Society (STS) mengefektifkan 

pembelajaran IPA materi sumber daya alam untuk kelas IV SD Negeri 

Sitanggal 04 Brebes, dengan rincian sebagai berikut: 

1. H0  :   Tidak  ada   perbedaan   rata-rata   hasil  belajar  antara  siswa  

yang mendapat pembelajaran melalui model STS dengan yang 

mendapat pembelajaran melalui model konvensional 

pembelajaran IPA materi sumber daya alam. 
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2. Ha :  Ada     perbedaan     hasil     belajar     antara     siswa      yang    

mendapat pembelajaran melalui model STS dengan yang 

mendapat pembelajaran melalui model konvensional 

pembelajaran IPA materi sumber daya alam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian  

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian 

eksperimen. “Penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai sebuah studi 

yang objektif, sistematis, dan terkontrol untuk memprediksi atau mengontrol 

fenomena. Penelitian eksperimen bertujuan untuk menyelidiki hubungan 

sebab-akibat, dengan cara mengekspos satu atau lebih kelompok 

eksperimental dan satu atau lebih kondisi eksperimen” (Aries 2008: 1). 

Penelitian eksperimen ini bertujuan untuk menguji keefektifan model STS 

terhadap pembelajaran sumber daya alam. 

“Salah satu jenis penelitian eksperimen, yaitu percobaan dengan 

perbandingan perlakuan tanpa pretest” (Usman 2009: 139). Dalam jenis ini 

pengambilan anggota sampel tidak dilakukan secara random. Jenis ini dipilih 

karena selama eksperimen tidak memungkinkan mengubah kelas yang telah 

ada. Model jenis eksperimennya seperti yang terlihat pada gambar 2 berikut 

ini. 
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Sumber  : Usman (2009: 140) 

Gambar 2 Model Eksperimen 

KE adalah kelompok eksperimen dan KK adalah kelompok kontrol. L 

adalah perlakuan dan B adalah pemberian tes. Selain tes (pos tes) dalam 

penelitian ini juga terdapat pra tes. Namun pra tes tidak masuk dalam model 

penelitian, karena pra tes hanya digunakan untuk menyetarakan pengetahuan 

awal kedua kelompok. Tetapi pra tes dimasukan dalam desain penelitian. 

Jadi, desain penelitiannya seperti yang terlihat pada tabel 1. 

Tabel 1 Desain Penelitian  

Kelompok Awal Perlakuan Akhir 

Eksperimen Pra tes Model STS Pos tes 

Kontrol Pra tes Model konvensional Pos tes 

 

Keterangan: 

1. Pada awal kedua kelompok diambil datanya dari nilai UTS semester 

genap yang telah dilakukan. 

2. Masing-masing kelompok memperoleh pembelajaran sesuai model 

pembelajaran yang ditentukan. 

3. Pada akhir pembelajaran dilakukan pos tes untuk mengetahui hasil 

belajar kedua kelompok. 

 

L 

 

B KE 

KK 
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Dalam penelitian sesungguhnya, pengaruh perlakuan dianalisis dengan 

uji beda, menggunakan t-test jika memenuhi syarat normal dan homogen atau 

u-test jika tidak memenuhi syarat normal dan homogen. Kalau terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol, maka perlakuan yang diberikan berpengaruh secara signifikan.  

 

B. Populasi dan Sampel 

Objek kajian dalam penelitian eksperimen ini adalah kelas IV A dan 

kelas IV B SD Negeri Sitanggal 04 Kec. Larangan, Kab. Brebes. Kelas IV A 

sebagai kelompok eksperimen dan kelas IV B sebagai kelompok kontrol. 

Keterangan masing-masing kelas tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kelas IV A (Kelompok Eksperimen) 

Banyaknya laki-laki sejumlah 18 siswa dan perempuan sejumlah 18 

siswa maka banyaknya siswa kelas IV A sejumlah 36 siswa. 

2. Kelas IV B (Kelompok Kontrol) 

Banyaknya laki-laki sejumlah 16 siswa dan perempuan sejumlah 20 

siswa maka banyaknya siswa kelas IV B sejumlah 36 siswa. 

Teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampel jenuh. Oleh 

karena itu, sampel yang digunakan adalah seluruh jumlah populasi yang ada, 

yaitu sebanyak 72 siswa. 
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C. Variabel Penelitian 

Penelitian eksperimen ini terdapat dua variabel, yaitu: 

1. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu hasil belajar siswa kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil belajar yang akan ditunjukkan 

melalui hasil pos tes. 

2. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran Science 

Technology Society (STS) dan model pembelajaran konvensional.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2 teknik, yaitu: 

1. Teknik Tes 

“Tes dalam penelitian ini merupakan tes prestasi atau achievement 

test, adalah tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang 

setelah mempelajari sesuatu” (Riduwan 2008: 77). Dalam penelitian ini, 

tes digunakan untuk mengukur hasil belajar materi sumber daya alam 

siswa kelas IV kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.  

2. Teknik Dokumentasi 

“Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah 

pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen” (Usman 

2009: 69). Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 
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mendapatkan data tentang (1) data nama-nama siswa yang menjadi 

sampel dalam penelitian; (2) nilai UTS semester genap siswa kelas IV. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini berupa tes formatif dalam bentuk soal-soal 

pilihan ganda. Sebelum instrumen ini digunakan, terlebih dahulu perlu diuji 

cobakan pada siswa di luar sampel. Uji coba soal dilakukan pada kelas V SD 

Negeri Sitanggal 04 Kec. Larangan Kab. Brebes sebanyak 59 siswa. Alasan 

dilakukan uji coba pada kelas V karena siswa kelas V sudah mendapat 

pembelajaran materi sumber daya alam pada waktu kelas IV. Uji coba 

dimaksud agar soal yang digunakan dapat memenuhi kriteria-kriteria tentang 

soal-soal yang baik. Kemudian hasil uji coba dianalisis untuk mengetahui 

apakah instrumen itu memenuhi syarat atau tidak untuk digunakan sebagai 

alat pengambil data. 

Analisis butir soal merupakan kegiatan menguji instrumen. Hal ini 

dilakukan dengan harapan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliabel. 

Jadi, “instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel” (Sugiyono 2010: 348). 

Analisis butir soal meliputi uji validitas, uji reliabilitas, tingkat kesukaran 

soal, dan daya pembeda soal. Langkah dalam analisis butir soal ini terdiri 

dari: 
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1. Pengujian Validitas Instrumen 

“Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

keandalan atau kesahihan suatu alat ukur” (Arikunto dalam Riduwan 

2008: 67). Setelah data didapat dan ditabulasikan, maka pengujian 

validitas dilakukan dengan analisis faktor, yaitu mengkorelasikan antara 

skor item instrumen dengan skor total. Menggunakan rumus Pearson 

Product Moment, sebagai berikut: 

rhitung  =  

Dimana: 

rhitung = koefisien korelasi 

  = jumlah skor item 

 = jumlah skor total (seluruh item) 

n = Jumlah responden 

Selanjutnya dihitung dengan uji t dengan rumus:  

thitung =  

Dimana: 

t  = nilai thitung 

r  = koefisien korelasi hasil rhitung 

n  = jumlah responden 
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Distribusi (tabel t) untuk dan derajat kebebasan (dk= n-2) 

Kaidah keputusan : jika thitung ttabel berarti valid, sebaliknya 

                  thitung ttabel berarti tidak valid (Riduwan 2008: 98)  

Penelitian ini soal yang digunakan adalah soal yang valid. 

2. Pengujian Reliabilitas Instrumen 

“Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan secara internal. Secara 

internal reliabilitas instrumen dapat diuji dengan menganalisis 

konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu” 

(Sugiyono 2010: 354). Setelah data yang diperoleh diuji validitas, maka 

dilanjutkan dengan uji reliabilitas dengan teknik tertentu. Dalam hal ini 

peneliti menggunakan teknik Alfa Cronbach untuk menguji reliabilitas 

instrumen. Berikut ini rumus Alfa Cronbach: 

ri  =  } 

Dimana: 

K  = mean kuadrat antara subjek 

 = mean kuadrat kesalahan 

St
2 

= varians total 

Rumus untuk varians total dan varians item: 

St
2 =  -  
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 =  -  

Dimana: 

JKi = jumlah kuadrat seluruh skor item 

JKs = jumlah kuadrat subjek 

“Jika ri > rtabel  maka tes tersebut dikatakan reliabel” (Sugiyono 2010: 

365). Soal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu soal yang reliabel.  

3. Analisis Tingkat Kesukaran 

Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal pilihan ganda digunakan 

rumus: 

P  =  

Keterangan : 

P  = tingkat kesukaran 

B  = banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

Js  = jumlah seluruh peserta tes 

Adapun tingkat kesukaran soal dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

0,00 ≤ P < 0,30 berarti sukar 

0,30 ≤ P < 0,70 berarti sedang 

0,70 ≤ P < 1,00 berarti mudah (Suwarno 2006: 132) 
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Ketiga tingkat kesukaran soal tersebut akan digunakan semua dalam 

penelitian ini. 

4. Analisis Daya Beda 

Untuk menghitung daya pembeda butir soal pilihan ganda dapat 

digunakan rumus: 

D  = -  = -  

Keterangan : 

D = daya pembeda soal 

 = banyaknya peserta kelompok atas 

 = banyaknya peserta kelompok bawah 

 = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal  

                    dengan benar 

 = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal 

                      dengan benar 

 =  = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

  (ingat, P sebagai indeks kesukaran) 

 =  = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Untuk menafsirkan hasilnya dapat digunakan kriteria sebagai berikut : 

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

D = 0,20 - 0,40 : berarti cukup 

D = 0,40 - 0,70 : berarti baik 
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D = 0,70 – 1,00 : berarti baik sekali 

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

mempunyai nilai D negatif sebaiknya dibuang saja (Arikunto 2009: 213-

218). Maka soal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu soal dengan 

daya pembeda cukup, baik, dan baik sekali.  

 

F. Metode Analisis Data 

Metode analisis dipisahkan menjadi dua yaitu analisis tahap awal dan 

analisis tahap akhir. Analisis tahap awal adalah uji pra eksperimen yang 

dilakukan pada data nilai UTS kelas IV semester genap. Uji pra eksperimen 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal antara kelompok eksperimen 

dengan kelompok kontrol, apakah kedua kelompok memiliki kesamaan 

varians atau tidak, serta apakah kedua kelompok memiliki perbedaan rata-rata 

yang signifikan. Sedangkan analisis tahap akhir dilakukan pada data hasil pos 

tes. Analisis tahap akhir bertujuan untuk menguji hipotesis. Berikut ini 

penjelasan selengkapnya untuk uji prasyarat analisis dan analisis akhir, yang 

sebelumnya dipaparkan mengenai deskripsi data.  

1. Deskripsi Data 

Data penelitian ini berbentuk interval dan rasio. Data interval untuk 

menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi kelompok yang 

diperoleh dari data berbentuk rasio. Data rasio untuk menyajikan data per 

siswa. Data diperoleh dari hasil uji coba instrumen, hasil UTS, dan hasil 

pos tes. Data uji coba instrumen diperoleh dari hasil uji coba instrumen 
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yang dilaksanakan pada kelas V. Data UTS diperoleh dari nilai mata 

pelajaran IPA pada semester genap siswa kelas IV. Data pos tes 

diperoleh dari kedua kelompok setelah masing-masing memperoleh 

perlakuan. 

2. Uji Prasyarat Analisis 

“Penggunaan statistik parametris, bekerja dengan asumsi bahwa 

data setiap variabel penelitian yang akan dianalisis membentuk distribusi 

normal” (Sugiyono 2010: 75). Sementara dalam Riduwan (2008: 119) 

menjelaskan bahwa, “uji prasyarat analisis dilakukan apabila peneliti 

menggunakan analisis parametris, maka harus dilakukan pengujian 

persyaratan analisis terhadap asumsi-asumsinya seperti homogenitas 

untuk uji perbedaan”. Jadi, terdapat dua syarat untuk menggunakan 

statistik parametris yaitu data berdistribusi normal dan homogen. 

Uji prasyarat analisis untuk penelitian ini melalui uji normalitas 

data dan homogenitas data. Uji normalitas menggunakan metode 

lilliefors dengan langkah-langkah pada program SPSS 17 sebagai 

berikut: 

a. Membuka program SPSS 17. 

b. Setelah terbuka kotak dialog SPSS for Windows maka klik cancel 

(karena ingin membuat data baru). 

c. Pada halaman SPSS Statistic data editor klik Variable View. 
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d. Untuk memasukkan variabel langkahnya sebagai berikut: 

1) Pada kolom Name ketikkan eksperimen, pada Decimals ganti 

menjadi 0, dan pada Measure pilih scale. 

2) Pada kolom Name ketikkan control, pada Decimals ganti 

menjadi 0, dan pada Measure pilih scale. 

3) Kolom-kolom lainnya biarkan isian default. 

e. Setelah selesai memasukkan variabel maka selanjutnya klik Data 

View. 

f. Isikan data pada kolom eksperimen dan kontrol (atau membuat data 

di program Excel kemudian langsung lakukan copy paste ke SPSS). 

g. Setelah selesai mengisikan data maka selanjutnya klik 

Analyze>>Deskriptive Statistics>>Explore. selanjutnya akan 

terbuka kotak dialog Explore. 

h. Pindahkan variabel “eksperimen” dan “kontrol” ke kolom 

Dependent List. Pada Display pilih Plots, kemudian klik tombol 

Plots. 

i. Beri tanda centang pada “Normality plots with teSTS”, kemudian 

klik tombol Continue. Selanjutnya akan kembali ke kotak dialog 

sebelumnya. Klik tombol OK, maka hasil output akan ditampilkan 

pada layar. 

“Cara membaca output adalah dengan metode pengambilan 

keputusan untuk uji normalitas, yaitu jika signifikansi > 0,05 maka data 
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berdistribusi normal dan jika signifikansi < 0,05 maka data berdistribusi 

tidak normal” (Priyatno 2010: 36). 

Untuk uji homogenitas peneliti menggunakan rumus Bartlet dengan 

langkah-langkah sebagai berikut:  

a. Memasukkan angka-angka statistik pada tabel penolong. 

b. Menghitung varians gabungan dari kedua kelompok. 

Rumus yang digunakan: 

S  =  

c. Menghitung Log S. 

d. Menghitung nilai B. 

Rumus yang digunakan: 

B  = (Log S) x ∑ (ni – 1) 

e. Menghitung nilai X
2

hitung. 

Rumus yang digunakan: 

X
2

hitung = (Ion10) x (B - ∑(dk) Log S) 

f. Membandingkan X
2

hitung  dengan nilai X
2 

tabel untuk α = 0,05 dan 

derajat kebebasan (dk) = k – 1, maka dicari pada tabel chi-kuadrat 

didapat X
2

tabel = 5,991 dengan kriteri pengujian sebagai berikut:  

Jika X
2
hitung ≥ X

2
tabel berarti Tidak Homogen dan 

Jika X
2
hitung ≤ X

2
tabel berarti Homogen (Riduwan 2008: 119). 

“Normalitas data dan homogenitas data harus terpenuhi bila akan 

menggunakan statistik parametris. Tetapi bila sekelompok data tidak 
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membentuk distribusi normal, maka peneliti harus membuat keputusan 

untuk menggunakan teknik statistik nonparametris” (Sugiyono 2010: 79). 

Oleh karena itu, bila data diketahui tidak berdistribusi normal maka uji 

homogenitas tidak perlu dilakukan. 

3. Analisis Akhir (Pengujian Hipotesis) 

“Pengujian hipotesis atau uji t atau t-test bertujuan untuk 

membandingkan (membedakan) apakah kedua variabel bebas sama atau 

berbeda” (Riduwan 2008: 165). Untuk penelitian ini uji t bertujuan 

membandingkan (membedakan) antara model pembelajaran Science 

Technology Society (STS) dengan model pembelajaran konvensional.  

Menurut Sugiyono (2010: 137) “teknik statistik uji t adalah teknik 

statistik parametris yang digunakan untuk menguji komparasi data rasio 

atau interval”. Penelitian ini menggunakan data rasio atau interval maka 

ada dua pilihan rumus untuk uji t yaitu Separated Varians dan  Polled 

Varians.  

Rumus Separated Varians: 

t  =                     

Rumus Polled Varians: 

t  =          
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Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki jumlah 

anggota sampel yang sama. “Bila jumlah anggota sampel n1 = n2 dan 

varians homogens sama, maka dapat digunakan rumus t-test, baik untuk 

separated maupun polled varians, yaitu untuk mengetahui t tabel 

digunakan dk yang besarnya dk = n1 + n2 – 2” (Sugiyono 2010: 139). 

“Namun jika varians tidak homogen menggunakan dk = n1 – 1 atau dk = 

n2 – 1” (Phopan dalam Sugiyono 2010: 139).  

Riduwan (2008: 166) menjelaskan langkah-langkah menjawab hipotesis 

sebagai berikut: 

a. Membuat Ho dan Ha dalam bentuk kalimat. 

b. Membuat Ho dan Ha model statistik. 

c. Mencari rata-rata (x), standar deviasi (s), varians (S) dan 

korelasi (r). 

d. Mencari thitung. 

e. Menentukan kaidah pengujian.  

f. Membandingkan ttabel dengan thitung 

g. Kesimpulan Ho diterima atau ditolak.  

 

“Bila hasil uji prasyarat analisis data tidak memenuhi syarat untuk 

dilakukan pengujian statistik parametris lebih lanjut. Maka peneliti 

menggunakan teknik statistik nonparametris. Dan bila uji hipotesis 

statistik parametris menggunakan uji t, maka statistik nonparametris 
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menggunakan uji Mann Whitney atau sering disebut dengan uji u” 

(Sugiyono 2010: 10). 

Rumus uji u: 

     =  

Dan 

     =  

Dimana: 

    = jumlah sampel 1 

    = jumlah sampel 2 

    = jumlah peringkat 1 

    = jumlah peringkat 2 

    = jumlah rangking pada sampel   

    = jumlah rangking pada sampel  (Sugiyono 2010: 60) 
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BAB IV 

KEEFEKTIFAN PEMBELAJARAN SUMBER DAYA ALAM 

MELALUI MODEL STS 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian menghasilkan dua variabel yaitu kelompok yang diberi 

perlakuan model STS dalam pembelajaran sumber daya alam (sebagai 

kelompok eksperimen), dan kelompok yang diberi perlakuan model 

konvensional dalam pembelajaran sumber daya alam (sebagai kelompok 

kontrol). 

Hasil penelitian berikutnya yaitu data-data kuantitatif. Data-data 

kuantitatif bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum tentang 

penyebaran data yang diperoleh di lapangan. Adapun dalam deskripsi data ini 

yang disajikan yaitu rata-rata nilai, simpangan baku, nilai tertinggi, nilai 

terendah, validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda 

soal. Untuk memudahkan pemahaman, data-data disajikan dalam bentuk tabel 

dan diagram. Penyajian data berguna untuk menjelaskan penyebaran data 

menurut frekuensinya, untuk menjelaskan kecenderungan terbanyak, untuk 

menjelaskan kecenderungan tengah, untuk menjelaskan pola penyebaran 

(tertinggi-terendah), dan untuk menjelaskan pola penyebaran atau normalitas 

data. Berikut data-data dari hasil penelitian. 

  

42 
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1. Data Pra Eksperimen 

a. Uji Coba Instrumen 

Uji coba instrumen diberikan pada siswa kelas V sebanyak 59 

siswa. Instrumen berupa soal pilihan ganda sebanyak 40 soal yang 

dikerjakan dalam waktu maksimal 60 menit. Deskripsi data seperti 

yang terlihat pada tabel 2. 

Tabel 2 Hasil Uji Coba Instrumen 

NO. ASPEK HASIL 

1 Rata-rata 69,17 

2 Nilai Tertinggi 97,5 

3 Nilai Terendah 40 

4 Validitas  32 soal 

5 Reliabilitas 40 soal 

6 Tingkat Kesukaran 
21 soal mudah, 16 soal sedang,  

dan 3 soal sukar 

7 Daya Pembeda 
13 soal jelek, 24 soal cukup,  

dan 3 soal baik 

 

b. Data UTS Semester Genap 

Data UTS semester genap digunakan untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

melalui uji pra eksperimen. Deskripsi data UTS kedua kelompok 

seperti yang tersaji pada tabel 3. 

Tabel 3 Data UTS Semester Genap 

NO. ASPEK 
KELOMPOK 

EKSPERIMEN 

KELOMPOK 

KONTROL 

1 Rata-rata 50,51 48,95 

2 Tertinggi 87,88 86,71 

3 Terendah 14,94 19,59 
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c. Uji Pra Eksperimen 

Uji pra eksperimen adalah analisis tahap awal dari penelitian 

eksperimen ini. Data yang digunakan adalah data UTS. Uji yang 

pertama adalah normalitas data. Dari hasil perhitungan SPSS 17 

(lampiran 1), diperoleh nilai signifikansi Kolmogorof Smirnof untuk 

kelompok eksperimen sebesar 0,171 dan untuk kelompok kontrol 

sebesar 0,200. Karena signifikansi lebih dari 0,05 maka data nilai UTS 

kedua kelompok dinyatakan berdistribusi normal. 

Uji yang kedua adalah homogenitas data. Uji homogenitas data 

menggunakan uji t. Dalam Priyatno (2010: 99) “bila signifikansi lebih 

dari 0,05 maka data homogen”. Dari hasil perhitungan SPSS 17 

(lampiran 2), diperoleh nilai signifikansi pada kolom Levene's Test for 

Equality of Variances sebesar 0,342. Karena signifikansi lebih dari 

0,05 maka kedua kelompok dinyatakan homogen. 

2. Data Eksperimen 

a. Data Pos Tes Kelompok Eksperimen 

Kelompok yang diberi perlakuan model STS memiliki rata-rata 

nilai pos tes 64,58. Simpangan baku 20,81. Nilai tertinggi 95. Nilai 

terendah 20. Dapat diketahui pada tabel 4 kecenderungan terbanyak 

berada pada kelas interval 70 – 80 dengan frekuensi sebanyak 9 

siswa. 
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Berdasarkan data nilai pos tes kelompok eksperimen (lampiran 3) 

dapat dibuat tabel distribusi frekuensi sebagai berikut: 

Tabel 4 Distribusi Frekuensi Nilai Pos Tes Kelompok Eksperimen  

NO. KELAS KELAS INTERVAL FREKUENSI 

1 10 – 20 1 

2 20 – 30 2 

3 30 – 40 3 

4 40 – 50 6 

5 50 – 60 4 

6 60 – 70 4 

7 70 – 80 9 

8 80 – 90 5 

9 90 – 100 2 

 

JUMLAH 36 

 

Dari tabel 4 dapat dibuat histogram nilai pos tes kelompok 

eksperimen sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3 Histogram Frekuensi Nilai Pos Tes Kelompok Eksperimen 
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b. Data Pos Tes Kelompok Kontrol  

Kelompok yang diberi perlakuan model konvensional 

memiliki rata-rata nilai pos tes 53,06. Simpangan baku 17,57. Nilai 

tertinggi 90. Nilai terendah 15. Seperti terlihat pada tabel 5 

kecenderungan terbanyak berada pada kelas interval 50 – 60 dengan 

frekuensi sebanyak 10 siswa. 

Berdasarkan data nilai pos tes kelompok kontrol (lampiran 4) dapat 

dibuat tabel distribusi frekuensi sebagai berikut: 

Tabel 5 Distribusi Frekuensi Kelompok Kontrol 

NO. KELAS KELAS INTERVAL FREKUENSI 

1 10 – 20 1 

2 20 – 30 5 

3 30 – 40 3 

4 40 – 50 8 

5 50 – 60 10 

6 60 – 70 5 

7 70 – 80 2 

8 80 – 90 2 

 

JUMLAH 36 
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Dari tabel 5 dapat dibuat histogram nilai pos tes kelompok kontrol 

sebagai berikut: 

 

Gambar 4 Histogram Frekuensi Nilai Pos Tes Kelompok Kontrol 

 

Seperti yang terlihat pada gambar 3, pola penyebaran data 

kelompok eksperimen membentuk kurva yang condong ke kanan. 

Hal ini menunjukkan data tidak berdistribusi normal. Data tidak 

berdistribusi normal ini diperkuat dengan fakta nilai rata-rata tidak 

berada pada kelas interval dimana modus (kecenderungan terbanyak) 

berada. Berbeda dengan yang terlihat pada gambar 4, pola 

penyebaran data kelompok kontrol membentuk kurva normal, 

dengan ditandai nilai rata-rata berada pada kelas interval dimana 

modus berada. Jadi, data nilai pos tes kelompok eksperimen 

dinyatakan tidak berdistribusi normal sedangkan data nilai pos tes 

kelompok kontrol dinyatakan berdistribusi normal. 
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Dari data eksperimen diperoleh perbedaan rata-rata nilai kedua 

kelompok. Seperti yang terlihat pada gambar 5, menunjukkan 

kelompok eksperimen lebih tinggi daripada kelompok kontrol. 

 

 

Gambar 5 Perbedaan Rata-rata Nilai Kelompok Eksperimen  

dengan Kelompok Kontrol 

 

c. Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis ini merupakan bagian dari analisis tahap 

akhir dari penelitian ini sebagai syarat uji hipotesis. Dari hasil 

perhitungan SPSS 17 untuk uji normalitas data (lampiran 5), pada 

output pertama dapat diketahui data valid untuk masing-masing 

kelompok sebanyak 36 dan tidak ada data missing. Pada output 

kedua yaitu hasil uji normalitas, data pos tes kelompok eksperimen 

nilai signifikansi Kolmogorof Smirnof sebesar 0,023 dan data pos tes 

kelompok kontrol sebesar 0,165. Untuk data pos tes kelompok 

eksperimen dinyatakan berdistribusi tidak normal, karena 
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signifikansi kurang dari 0,05. Sebaliknya data pos tes kelompok 

kontrol dinyatakan berdistribusi normal, karena signifikansi lebih 

dari 0,05. Untuk uji homogenitas data tidak perlu dilakukan, karena 

dari hasil perhitungan SPSS 17 diketahui salah satu kelompok 

dinyatakan tidak normal. 

 

B. Analisis Data 

Data yang digunakan untuk uji hipotesis adalah data hasil belajar dari 

pelaksanaan pos tes kedua kelompok. Uji hipotesis menggunakan teknik Two 

Independent Samples Test tipe Mann-Whitney U atau yang sering disebut 

dengan uji u. Berikut ini perhitungan uji hipotesis dengan bantuan program 

SPSS 17. 

1. Hipotesis 

H0  :  Tidak  ada   perbedaan   rata-rata  hasil  belajar  antara  siswa yang  

mendapat pembelajaran melalui model STS dengan yang mendapat 

pembelajaran melalui model konvensional pembelajaran IPA 

materi sumber daya alam. 

Ha :  Ada   perbedaan   hasil   belajar   antara    siswa    yang   mendapat  

pembelajaran melalui model STS dengan yang mendapat 

pembelajaran melalui model konvensional pembelajaran IPA 

materi sumber daya alam. 
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2. Taraf signifikansi 

Taraf signifikansi menggunakan 0,05 (confidence interval 95 %). 

3. Nilai probabilitas 

Dari output (lampiran 6) dapat diketahui pada kolom asimptotic 

significance dua sisi adalah 0,015. 

4. Pengambilan keputusan  

Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima, dan 

Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak (Priyatno 2010: 102). 

5. Kesimpulan 

Dapat diketahui bahwa probabilitas sebesar 0,015 lebih kecil dari 0,05 

maka H0 ditolak. Secara otomatis Ha diterima. Kesimpulannya adalah ada 

perbedaan hasil belajar antara siswa yang mendapat pembelajaran STS 

dengan yang mendapat pembelajaran konvensional pembelajaran IPA 

materi sumber daya alam. 

Perbedaan hasil belajar dapat juga dilihat dari hasil perhitungan nilai 

rata-rata setiap kelompok. Nilai rata-rata pos tes kelompok eksperimen 

sebesar 64,58. Dan rata-rata nilai pos tes kelompok kontrol sebesar 53,06. 

Dapat diketahui rentang rata-rata kedua kelompok sebesar 11,53 poin.  
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C. Pembahasan 

Dari penjelasan deskripsi data hasil penelitian antara dua variabel, yaitu 

kelompok eksperimen yang diberikan pembelajaran sumber daya alam 

menggunakan model STS dan kelompok kontrol menggunakan model 

konvensional memiliki perbedaan hasil belajar. Perbedaan hasil belajar ini 

dibuktikan dengan uji perbedaan. Kedua kelompok memiliki rentang nilai 

rata-rata sebesar 11,53 poin. Angka ini diperoleh dari hasil pengurangan rata-

rata kelompok eksperimen sebesar 64,58 dikurangi rata-rata nilai pos tes 

kelompok kontrol sebesar 53,06. 

Perbedaan hasil belajar ini juga diikuti ketertarikan siswa yang 

meningkat. Hal ini dapat dilihat dari rasa antusias dan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran dengan menggunakan model STS. Rasa antusias dan keaktifan 

siswa terlihat berbeda ketika dalam pembelajaran model konvensional.  

Variabel pertama dalam penelitian ini adalah kelompok yang diberikan 

perlakuan pembelajaran sumber daya alam menggunakan model STS. Pada 

pertemuan pertama peneliti menyampaikan materi yang akan dipelajari. 

Semula siswa tidak terlihat antusias, namun ketika pembelajaran sudah masuk 

pada langkah-langkah model STS selanjutnya, para siswa memperlihatkan 

rasa antusias mereka. Keaktifan siswa juga semakin meningkat ketika media-

media pembelajaran yang mendukung model STS diberikan, seperti gambar-

gambar di papan flanel, foto ilmuan ternama Isacc Newton, LKS, dan buletin, 

siswa antusias mengambil lembaran-lembaran buleting di rumah buletin. 

Dalam penerapan model STS siswa terlihat jelas antusias dan keaktifannya. 
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Sehingga kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan menjadi 

menyenangkan. 

Karakter siswa SD yang masuk pada tahap operasional konkret 

memerlukan media-media konkret untuk dapat menghubungkan ide-ide 

abstrak. Pembelajaran sumber daya alam melalui model STS yang telah 

dilaksanakan memberikan kebebasan melakukan eksplorasi termasuk 

kebebasan menggunakan media yang menarik. Karakteristik model STS ini 

dapat memberikan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, 

sehingga dalam pelaksanaan model ini, yang dirasakan siswa adalah sebuah 

pembelajaran yang menyenangkan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, 

membuktikan bahwa model STS ini dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

Pada pertemuan kedua peneliti memberikan pembelajaran lanjutan 

materi sumber daya alam dengan menggunakan model STS. Pelaksanaan 

pembelajaran sumber daya alam lebih ditekankan pada eksplorasi yang lebih 

menyenangkan. Hal ini dilakukan karena pokok bahasan yang harus diberikan 

pada siswa adalah proses pembuatan benda. Maka dari itu, peneliti 

memberikan media tali pas proses pembuatan benda untuk meningkatkan 

kerjasama antar anggota kelompok. Sehingga pemahaman siswa terhadap 

materi pokok bahasan dapat terlaksana dengan cara menyenangkan. Diakhir 

pertemuan ini dilakukan pos tes dalam waktu 30 menit. 
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Variabel berikutnya adalah kelompok yang diberikan perlakuan 

pembelajaran sumber daya alam melalui model konvensional. Pelaksanaan 

pembelajaran pada pertemuan pertama dan kedua menggunakan metode 

ceramah dan tanya jawab. Dalam kelompok kontrol ini tidak menunjukkan 

rasa antusias yang tinggi. Ada beberapa siswa yang merasa jenuh yang 

akhirnya melakukan aktifitas lain, seperti mengganggu siswa lain. Hal ini 

tentu saja karena setiap siswa tidak dapat bertahan duduk berlama-lama. 

Sehingga siswa tidak fokus dengan pembelajaran. Ketika tanya jawab juga 

tidak menunjukkkan keaktifan mereka, hanya ada satu siswa yang  bertanya 

serta hanya beberapa saja yang menjawab. Diakhir pertemuan kedua 

dilakukan pos tes selama 30 menit.  

Perbedaan perlakuan antara kelompok eksperimen dengan kelompok 

kontrol hanyalah pada model pembelajarannya. Adapun media pembelajaran 

yang digunakan relatif sama. Relatif ini dimaksudkan karena ada sedikit 

perbedaan penggunaan media pembelajaran antara kelompok eksperimen 

dengan kelompok kontrol. Hal ini disebabkan oleh salah satu ciri dari model 

STS yaitu siswa dapat mencari data dari berbagai sumber informasi (buku, 

koran, majalah, lingkungan, nara sumber, buletin, instansi terkait, atau 

melakukan percobaan). Pada pembelajaran sumber daya alam dengan model 

STS menggunakan media buletin yang diberi nama rumah buletin dan media 

tali pas. Namun demikian, model konvensional juga disediakan media 

tambahan yaitu bagan peta konsep sumber daya alam dan bagan proses 
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pembuatan nasi. Sehingga perbedaan perlakuan tetap pada model 

pembelajarannya. 

Pembelajaran dan pos tes sudah diberikan pada masing-masing 

kelompok. Hasilnya menunjukkan nilai rata-rata kelompok eksperimen 

sebesar 64,58 dengan rentang nilai antara 20 sampai dengan 95. Sedangkan 

rata-rata nilai pos tes kelompok kontrol sebesar 53,06 dengan rentang nilai 

antara 15 sampai dengan 90. Dengan demikian dapat dikatakan hasil belajar 

kelompok eksperimen lebih tinggi dari kelompok kontrol.  

Mengetahui keberhasilan penelitian ini harus menggunakan prosedur 

yang benar. Proses penelitian dari mulai menentukan kemampuan awal kedua 

kelompok, pemilihan dan pembuatan instrumen yang baik untuk digunakan 

mengambil data, melakukan uji coba instrumen, menentukan validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda soal, sampai dengan pada 

uji hipotesis yang didahului dengan uji prasyarat analisis. 

Sebelum pemberian perlakuan kepada kedua kelompok, terlebih dahulu 

diuji kemampuan awalnya atau uji pra eksperimen. Uji pra eksperimen 

merupakan analisis tahap awal, hasilnya diketahui data berdistribusi normal 

dan homogen. Diperoleh nilai rata-rata nilai UTS kelompok eksperimen 

sebesar 50,51 serta kelompok kontrol sebasar 48,95. Maka dapat disimpulkan 

bahwa kedua kelompok memiliki kemampuan awal yang relatif sama. 

Untuk menentukan instrumen yang layak digunakan mengambil data 

diperlukan analisis butir soal yang meliputi validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran soal, dan daya pembeda soal. Validitas soal dengan metode 
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Pearson Product Moment yaitu dengan cara mengkorelasikan skor item 

dengan skor total. Perhitungan dilakukan dengan bantuan program SPSS 17. 

Setelah nilai korelasi (r hitung) diperoleh, nilai korelasi (r) dikonsultasikan 

dengan r tabel dengan df sama dengan n. Besarnya r tabel untuk α = 0,05 

dengan df sama dengan n=59 adalah 0,256. Jika r hitung > r tabel maka item 

dikatakan valid. Untuk soal yang telah diujicobakan 40 butir diperoleh soal 

valid sebanyak 32 butir. 

Analisis butir soal yang kedua adalah reliabilitas. Untuk menentukan 

nilai korelasi masih memerlukan bantuan program SPSS 17. Nilai korelasi 

dihitung dengan model Cronbach Alpha, dan diperoleh nilai korelasi untuk 

jumlah item 40 butir sebesar 0,818. Nilai menunjukkan korelasi berada pada 

kategori sangat kuat. Karena jika r hitung > r tabel maka instrumen dikatakan 

reliabel. Untuk reliabilitas instrumen per item juga demikian, jika r hitung > r 

tabel maka instrumen per item dinyatakan reliabel. Dari 40 butir soal semuanya 

dinyatakan reliabel. 

Analisis butir soal berikutnya adalah menentukan tingkat kesukaran 

soal. Perhitungan ini tidak perlu bantuan program SPSS 17, tetapi dilakukan 

secara manual. Dari perhitungan diperoleh besaran indeks kesukaran (P). 

Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai dengan 1,00. Indeks kesukaran 

ini menunjukkan tingkat kesukaran soal. Soal dengan indeks kesukaran 0,00 

sampai dengan 0,30 menunjukkan soal masuk kategori sukar. Soal dengan 

indeks kesukaran 0,30 sampai dengan 0,70 menunjukkan soal masuk kategori 

sedang. Dan soal dengan indeks kesukaran 0,70 sampai dengan 1,00 
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menunjukkan soal masuk kategori mudah. Dari perhitungan diperoleh 21 soal 

termasuk kategori mudah, 16 soal termasuk kategori sedang, serta 3 soal 

termasuk kategori sukar. 

Analisis butir soal yang terakhir adalah menentukan daya pembeda 

soal. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai. Daya pembeda 

atau dikriminasi (D) juga tidak memerlukan bantuan program SPSS 17. 

Besaran diskriminasi antara 0,00 sampai dengan 1,00. Rentang antara 0,00 

sampai dengan 0,20 masuk kategori soal jelek. Rentang antara 0,20 sampai 

dengan 0,40 masuk kategori soal cukup. Rentang antara 0,40 sampai dengan 

0,70 masuk kategori soal baik. Serta rentang antara 0,70 sampai dengan 1,00 

masuk kategori soal baik sekali. Dari perhitungan manual diperoleh 13 soal 

jelek, 24 soal cukup, serta 3 soal baik. Dari rangkaian analisis butir soal 

diperoleh 20 soal yang layak digunakan dalam penelitian.  

Soal yang layak tersebut diberikan saat pos tes kepada kedua kelompok 

yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pos tes dilakukan dengan 

pengawasan yang ketat, dan pada waktu yang relatif bersamaan. Sehingga 

dapat dipastikan tidak ada kebocoran soal dari kelompok yang satu ke 

kelompok yang lain. Pelaksanaan pos tes juga dapat dipastikan tidak ada 

siswa yang melakukan kecurangan maupun menyontek jawaban siswa lain. 

Karena jarak antar siswa sudah diatur terlebih dahulu. Serta tidak ada buku 

ataupun catatan lain di atas meja selain alat tulis, soal, dan lembar jawab. 
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Berdasarkan hasil pos tes, maka dilakukan analisis tahap akhir yaitu 

analisis perbedaan. Untuk analisis perbedaan terlebih dahulu dilakukan 

pengujian prasyarat analisis untuk menentukan teknik statistik yang 

digunakan, apakah menggunakan statistik parametris atau statistik 

nonparametris. Statistik parametris mensyaratkan data berdistribusi normal 

dan data homogen. Sedangkan statistik nonparameteris tidak mensyaratkan 

data berdistribusi normal dan data tidak harus homogen. Untuk mengetahui 

normalitas data dan homogenitas data harus dilakukan pengujian. Uji 

normalitas data dilakukan dengan tujuan mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data pada penelitian ini 

menggunakan metode Lilliefors dengan taraf signifikansi 0,05. Dan untuk uji 

homogenitas data dilakukan setelah diketahui data berdistribusi normal.   

Metode pengambilan keputusan untuk uji normalitas yaitu jika 

signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal dan jika signifikansi < 

0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Dari hasil perhitungan SPSS 17, 

diperoleh nilai signifikansi Kolmogorof Smirnof sebesar 0,023 untuk 

kelompok eksperimen dan sebesar 0,165 untuk kelompok kontrol. Karena 

signifikansi kurang dari 0,05 maka data pos tes kelompok eksperimen 

dinyatakan berdistribusi tidak normal. Sebaliknya karena signifikansi lebih 

dari 0,05 maka data pos tes kelompok kontrol dinyatakan berdistribusi 

normal. 
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Uji prasyarat analisis yang kedua adalah uji homogenitas data. Karena 

dari hasil perhitungan SPSS 17 diketahui salah satu kelompok dinyatakan 

tidak normal maka teknik statistik parametris tidak dapat digunakan. 

Sehingga uji homogenitas data tidak perlu dilakukan. 

Hasil uji prasyarat analisis tersebut menunjukkan bahwa data tidak 

memenuhi syarat untuk dilakukan pengujian statistik parametris lebih lanjut. 

Sebagai gantinya digunakan statistik lain yang tidak mensyaratkan data 

berdistribusi normal. Teknik statistik itu adalah statistik nonparametris. 

Bila uji hipotesis statistik parametris menggunakan uji t, maka statistik 

nonparametris menggunakan uji Mann Whitney atau sering disebut dengan uji 

u. Pengujian hipotesis dalam penelitian bertujuan untuk menguji dua hipotesis 

perbedaan yang telah dirumuskan di bab I yaitu: (1) H0 berbunyi tidak ada 

perbedaan rata-rata hasil belajar antara siswa yang mendapat pembelajaran 

melalui model STS dengan yang mendapat pembelajaran melalui model 

konvensional pembelajaran IPA materi sumber daya alam. (2) Ha berbunyi 

ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang mendapat pembelajaran melalui 

model STS dengan yang mendapat pembelajaran melalui model konvensional 

pembelajaran IPA materi sumber daya alam. Selain hipotesis tersebut, 

penelitian ini juga mencari perbandingan, apakah hasil belajar siswa yang 

mendapat pembelajaran melalui model STS lebih tinggi dari pada hasil belajar 

siswa yang mendapat pembelajaran melalui model konvensional. Untuk uji 

hipotesis menggunakan uji u, sedangkan untuk mencari perbandingan, dengan 
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cara mengurangkan nilai rata-rata kelompok eksperimen dengan nilai rata-

rata kelompok kontrol.     

Teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan antara 

variabel-variabel tersebut adalah teknik Two Independent Samples Test tipe 

Mann-Whitney U. Teknik ini digunakan untuk menguji besarnya perbedaan 

antara dua variabel penelitian. 

1. Perbedaan hasil belajar antara kelompok eksperimen dengan kelompok 

kontrol. 

Diketahui H0 berbunyi tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar 

antara siswa yang mendapat pembelajaran melalui model STS dengan 

yang mendapat pembelajaran melalui model konvensional pembelajaran 

IPA materi sumber daya alam. Dan Ha berbunyi ada perbedaan hasil 

belajar antara siswa yang mendapat pembelajaran melalui model STS 

dengan yang mendapat pembelajaran melalui model konvensional 

pembelajaran IPA materi sumber daya alam. Taraf signifikansi 

menggunakan 0,05 (confidence interval 95 %). Diketahui nilai 

probabilitas pada kolom asimptotic significance dua sisi adalah 0,015. 

Pengambilan keputusan ditentukan dengan kriteria jika probabilitas > 

0,05 maka H0 diterima dan jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak. 

Dapat diketahui bahwa probabilitas sebesar 0,015 lebih kecil dari 0,05. 

Oleh karena itu, dapat diputuskan H0 ditolak dan secara otomatis Ha 

diterima. Jadi, kesimpulannya adalah ada perbedaan hasil belajar antara 

siswa yang mendapat pembelajaran melalui model STS dengan yang 
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mendapat pembelajaran melalui model konvensional pembelajaran IPA 

materi sumber daya alam. 

2. Hasil belajar kelompok eksperimen lebih tinggi dari kelompok kontrol.  

Dari hasil perhitungan diperoleh rata-rata nilai pos tes kelompok 

eksperimen sebesar 64,58. Rata-rata nilai pos tes kelompok kontrol 

sebesar 53,06. Jadi, dapat diketahui rentang rata-rata kedua kelompok 

sebesar 11,53 poin. Oleh karena itu dapat dikatakan rata-rata nilai pos tes 

kelompok eksperimen lebih tinggi dari kelompok kontrol. Dengan kata 

lain, hasil belajar siswa yang mendapat pembelajaran melalui model STS 

lebih tinggi dari pada hasil belajar siswa yang mendapat pembelajaran 

melalui model konvensional.  

Berdasarkan pembahasan tersebut maka diperoleh jawaban atas 

rumusan masalah: “Bagaimanakah keefektifan model pembelajaran Science 

Technology Society (STS) terhadap hasil belajar materi sumber daya alam 

siswa kelas IV SD Negeri Sitanggal 04?”. Model STS teruji efektif 

meningkatkan kualitas pembelajaran sumber daya alam. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya perbedaan hasil belajar secara signifikan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan rangkaian kegiatan penelitian pada kelas IV SD Negeri 

Sitanggal 04 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran sumber daya alam melalui model STS teruji efektif dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran, dengan perincian sebagai berikut: 

1. Ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang mendapat pembelajaran 

melalui model STS dengan siswa yang mendapat pembelajaran melalui 

model konvensional pembelajaran IPA materi sumber daya alam. Hal ini 

juga didukung dengan pembelajaran yang berlangsung secara antusias, 

aktif, dan menyenangkan.  

2. Hasil belajar kelompok eksperimen lebih tinggi dari kelompok kontrol. 

Hal itu ditunjukkan dengan perbedaan nilai rata-rata pos tes sebesar 

11,53 poin. Rata-rata nilai pos tes kelompok eksperimen mencapai angka 

64,58. Sedangkan nilai rata-rata nilai pos tes kelompok kontrol hanya 

mencapai angka 53,06.  
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, disampaikan saran sebagai berikut: 

1. Dalam pembelajaran IPA pada materi sumber daya alam kelas IV SD, 

guru hendaknya menggunakan model STS untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

2. Bagi pendidik dan calon pendidik, hendaknya selalu melakukan 

penelitian-penelitian model pembelajaran, dengan harapan kualitas 

pendidikan Indonesia semakin baik. 
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Lampiran 1 Output SPSS Uji Normalitas Data Nilai UTS 

 

 

Explore 
 

[DataSet1] F:\SKRIPSI\PERHITUNGAN\UJI NORMALITAS DATA AWAL NILAI 

UTS.sav 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Nilai UTS Kelompok 

Eksperimen 

36 100.0% 0 .0% 36 100.0% 

Nilai UTS Kelompok Kontrol 36 100.0% 0 .0% 36 100.0% 

 

 

TeSTS of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Nilai UTS Kelompok 

Eksperimen 

0.125 36 0.171 0.980 36 0.756 

Nilai UTS Kelompok Kontrol 0.119 36 0.200
*
 0.961 36 0.225 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 
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Lampiran 2 Output SPSS Uji Homogenitas Nilai UTS 

 

Independent sample t-test 

T-Test 
 

[DataSet1] F:\SKRIPSI\PERHITUNGAN\INDEPENDENT SAMPLE T-TEST NILAI 

AWAL DARI UTS.sav 

Group Statistics 

 Kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Hasil UTS Semester Genap Eksperimen 36 50.5122 17.54366 2.92394 

Kontrol 36 48.9528 15.32991 2.55498 

 

Independent Samples Test 

    

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

    

    

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

    

F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference Lower Upper 

Hasil 
UTS 
Semester 
Genap 

Equal 
variances 
assumed 

,917 ,342 ,402 70 ,689 1,55944 3,88296 -
6,184

88 

9,3037
7 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

,402 68,76
4 

,689 1,55944 3,88296 -
6,187

33 

9,3062
2 
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Lampiran 3 Data Nilai Pos Tes Kelompok Eksperimen 

NO KODE SISWA NILAI 

1 PT-KE-1 60 

2 PT-KE-2 20 

3 PT-KE-3 55 

4 PT-KE-4 45 

5 PT-KE-5 70 

6 PT-KE-6 65 

7 PT-KE-7 80 

8 PT-KE-8 50 

9 PT-KE-9 30 

10 PT-KE-10 80 

11 PT-KE-11 65 

12 PT-KE-12 90 

13 PT-KE-13 80 

14 PT-KE-14 30 

15 PT-KE-15 75 

16 PT-KE-16 85 

17 PT-KE-17 85 

18 PT-KE-18 90 

19 PT-KE-19 45 

20 PT-KE-20 35 

21 PT-KE-21 80 

22 PT-KE-22 75 

23 PT-KE-23 70 

24 PT-KE-24 95 

25 PT-KE-25 35 

26 PT-KE-26 75 

27 PT-KE-27 70 

28 PT-KE-28 40 

29 PT-KE-29 75 

30 PT-KE-30 80 

31 PT-KE-31 45 

32 PT-KE-32 70 

33 PT-KE-33 45 

34 PT-KE-34 90 

35 PT-KE-35 50 

36 PT-KE-36 95 

RATA-RATA 64,58333 
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Lampiran 4 Data Nilai Pos Tes Kelompok Kontrol 

NO KODE SISWA NILAI 

1 PT-KK-1 15 

2 PT-KK-2 65 

3 PT-KK-3 30 

4 PT-KK-4 50 

5 PT-KK-5 50 

6 PT-KK-6 65 

7 PT-KK-7 65 

8 PT-KK-8 55 

9 PT-KK-9 25 

10 PT-KK-10 55 

11 PT-KK-11 55 

12 PT-KK-12 40 

13 PT-KK-13 60 

14 PT-KK-14 60 

15 PT-KK-15 85 

16 PT-KK-16 50 

17 PT-KK-17 30 

18 PT-KK-18 25 

19 PT-KK-19 80 

20 PT-KK-20 60 

21 PT-KK-21 60 

22 PT-KK-22 50 

23 PT-KK-23 60 

24 PT-KK-24 90 

25 PT-KK-25 50 

26 PT-KK-26 45 

27 PT-KK-27 70 

28 PT-KK-28 50 

29 PT-KK-29 45 

30 PT-KK-30 70 

31 PT-KK-31 30 

32 PT-KK-32 35 

33 PT-KK-33 80 

34 PT-KK-34 35 

35 PT-KK-35 60 

36 PT-KK-36 60 

RATA-RATA 53,05556 
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Lampiran 5 Output SPSS Uji Normalitas Data Pos Tes 

 
Explore 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Pos Tes Kelompok 

Eksperimen 

36 100.0% 0 .0% 36 100.0% 

Pos Tes Kelompok Kontrol 36 100.0% 0 .0% 36 100.0% 

 

TeSTS of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Pos Tes Kelompok 

Eksperimen 

0.158 36 0.023 0.940 36 0.052 

Pos Tes Kelompok Kontrol 0.125 36 0.165 0.976 36 0.597 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

Lampiran 6 Two Independent Samples TeSTS  (Uji U Mann Whitney) 

 
 
NPar TeSTS 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Pos Tes 72 58.82 19.991 15 95 

Kelompok 72 1.50 0.504 1 2 

 

 
Mann-Whitney Test 

Ranks 

 Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 

Pos Tes Eksperimen 36 42.50 1530.00 

Kontrol 36 30.50 1098.00 

Total 72   

 

 

Test Statistics
a
 

 Pos Tes 

Mann-Whitney U 432.000 

Wilcoxon W 1098.000 

Z -2.440 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.015 

a. Grouping Variable: Kelompok 
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Lampiran 7 Data Nilai Uji Coba Instrumen 

 

 

NO KODE SISWA SKOR SISWA NILAI 

1 UC-1 20 50 

2 UC-2 17 42,5 

3 UC-3 36 90 

4 UC-4 31 77,5 

5 UC-5 25 62,5 

6 UC-6 19 47,5 

7 UC-7 34 85 

8 UC-8 33 82,5 

9 UC-9 29 72,5 

10 UC-10 32 80 

11 UC-11 26 65 

12 UC-12 27 67,5 

13 UC-13 25 62,5 

14 UC-14 25 62,5 

15 UC-15 19 47,5 

16 UC-16 20 50 

17 UC-17 35 87,5 

18 UC-18 35 87,5 

19 UC-19 39 97,5 

20 UC-20 24 60 

21 UC-21 25 62,5 

22 UC-22 34 85 

23 UC-23 30 75 

24 UC-24 22 55 

25 UC-25 36 90 

26 UC-26 22 55 

27 UC-27 23 57,5 

28 UC-28 34 85 

29 UC-29 34 85 

30 UC-30 38 95 

31 UC-31 26 65 

32 UC-32 24 60 

33 UC-33 33 82,5 

34 UC-34 31 77,5 

35 UC-35 29 72,5 

36 UC-36 36 90 
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NO KODE SISWA SKOR SISWA NILAI 

38 UC-38 37 92,5 

39 UC-39 20 50 

40 UC-40 26 65 

41 UC-41 17 42,5 

42 UC-42 37 92,5 

43 UC-43 24 60 

44 UC-44 28 70 

45 UC-45 22 55 

46 UC-46 16 40 

47 UC-47 26 65 

48 UC-48 26 65 

49 UC-49 30 75 

50 UC-50 29 72,5 

51 UC-51 20 50 

52 UC-52 27 67,5 

53 UC-53 22 55 

54 UC-54 29 72,5 

55 UC-55 27 67,5 

56 UC-56 27 67,5 

57 UC-57 28 70 

58 UC-58 31 77,5 

59 UC-59 28 70 
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Lampiran 8 Data Nilai UTS Kelompok Eksperimen 

NO KODE SISWA NILAI 

1 UTS-KE-1  42.29  

2 UTS-KE-2  14.94  

3 UTS-KE-3  38.24  

4 UTS-KE-4  26.71  

5 UTS-KE-5  58.28  

6 UTS-KE-6  66.71  

7 UTS-KE-7  42.29  

8 UTS-KE-8  54.36  

9 UTS-KE-9  57.88  

10 UTS-KE-10  31.24  

11 UTS-KE-11  58.28  

12 UTS-KE-12  54.36  

13 UTS-KE-13  49.59  

14 UTS-KE-14  22.29  

15 UTS-KE-15  41.41  

16 UTS-KE-16  87.88  

17 UTS-KE-17  53.18  

18 UTS-KE-18  61.24  

19 UTS-KE-19  42.29  

20 UTS-KE-20  38.24  

21 UTS-KE-21  65.12  

22 UTS-KE-22  57.88  

23 UTS-KE-23  33.65  

24 UTS-KE-24  82.12  

25 UTS-KE-25  31.24  

26 UTS-KE-26  66.71  

27 UTS-KE-27  73.18  

28 UTS-KE-28  42.29  

29 UTS-KE-29  61.24  

30 UTS-KE-30  53.18  

31 UTS-KE-31  46.71  

32 UTS-KE-32  38.24  

33 UTS-KE-33  31.24  

34 UTS-KE-34  69.82  

35 UTS-KE-35  38.24  

36 UTS-KE-36  85.88  

RATA-RATA  50.51 
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Lampiran 9 Data Nilai UTS Kelompok Kontrol 

NO KODE SISWA NILAI 

1 UTS-KK-1  57.65  

2 UTS-KK-2  54.36  

3 UTS-KK-3  19.59  

4 UTS-KK-4  51.41  

5 UTS-KK-5  53.18  

6 UTS-KK-6  53.18  

7 UTS-KK-7  64.94  

8 UTS-KK-8  26.71  

9 UTS-KK-9  35.29  

10 UTS-KK-10  57.88  

11 UTS-KK-11  41.41  

12 UTS-KK-12  53.18  

13 UTS-KK-13  65.12  

14 UTS-KK-14  54.36  

15 UTS-KK-15  86.71  

16 UTS-KK-16  42.29  

17 UTS-KK-17  26.71  

18 UTS-KK-18  35.95  

19 UTS-KK-19  75.12  

20 UTS-KK-20  45.82  

21 UTS-KK-21  45.82  

22 UTS-KK-22  45.82  

23 UTS-KK-23  65.13  

24 UTS-KK-24  82.12  

25 UTS-KK-25  38.24  

26 UTS-KK-26  37.88  

27 UTS-KK-27  53.18  

28 UTS-KK-28  38.24  

29 UTS-KK-29  37.88  

30 UTS-KK-30  53.18  

31 UTS-KK-31  38.24  

32 UTS-KK-32  35.29  

33 UTS-KK-33  71.24  

34 UTS-KK-34  35.12  

35 UTS-KK-35  38.24  

36 UTS-KK-36  45.82  

RATA-RATA 48.95 
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Lampiran 10 Output SPSS Uji Validitas Instrumen Uji Coba 
 

GET   FILE='F:\SKRIPSI\PERHITUNGAN\VALIDITAS.sav'. CORRELATIONS   

/VARIABLES=S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32     

S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 SKORTOTAL   /PRINT=TWOTAIL NOSIG   

/STATISTICS DESCRIPTIVES   /MISSING=PAIRWISE. 

 
Correlations 
 

[DataSet1] F:\SKRIPSI\PERHITUNGAN\VALIDITAS.sav 

Descriptive Statistics 

Kode Soal Mean Std. Deviation N 

S1 .92 .281 59 

S2 .22 .418 59 

S3 .63 .488 59 

S4 .81 .393 59 

S5 .54 .502 59 

S6 .83 .378 59 

S7 .93 .254 59 

S8 .54 .502 59 

S9 .81 .393 59 

S10 .64 .483 59 

S11 .75 .439 59 

S12 .63 .488 59 

S13 .95 .222 59 

S14 .98 .130 59 

S15 .90 .305 59 

S16 .88 .326 59 

S17 .73 .448 59 

S18 .63 .488 59 

S19 .64 .483 59 

S20 .86 .345 59 

S21 .37 .488 59 

S22 .86 .345 59 

S23 .54 .502 59 

S24 .27 .448 59 
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Kode Soal Mean Std. Deviation N 

S25 .83 .378 59 

S26 .56 .501 59 

S27 .64 .483 59 

S28 .59 .495 59 

S29 .73 .448 59 

S30 .78 .418 59 

S31 .93 .254 59 

S32 .81 .393 59 

S33 .32 .471 59 

S34 .80 .406 59 

S35 .22 .418 59 

S36 .83 .378 59 

S37 .54 .502 59 

S38 .83 .378 59 

S39 .58 .498 59 

S40 .69 .464 59 

SKORTOTAL 27.58 5.914 59 

 
ITEM KORELASI SKORTOTAL KEPUTUSAN 

S1 Pearson Correlation 0,237 Tidak Valid 

 Sig. (2-tailed) 0,07 Tidak Signifikan 

S2 Pearson Correlation 0,122 Tidak Valid 

 Sig. (2-tailed) 0,357 Tidak Signifikan 

S3 Pearson Correlation .470
**
 Valid  

 Sig. (2-tailed) 0 Signifikan 

S4 Pearson Correlation .470
**
 Valid 

 Sig. (2-tailed) 0 Signifikan 

S5 Pearson Correlation .340
**
 Valid 

 Sig. (2-tailed) 0,008 Signifikan 

S6 Pearson Correlation .291
*
 Valid 

 Sig. (2-tailed) 0,025 Signifikan 

S7 Pearson Correlation 0,141 Tidak Valid 

 Sig. (2-tailed) 0,285 Tidak Signifikan 

S8 Pearson Correlation .531
**
 Valid 

 Sig. (2-tailed) 0 Signifikan 
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ITEM KORELASI SKORTOTAL KEPUTUSAN 

 
S9 

 
Pearson Correlation 

 
.307

*
 

 
Valid 

 Sig. (2-tailed) 0,018 Signifikan 

S10 Pearson Correlation .284
*
  Valid 

 Sig. (2-tailed) 0,029 Signifikan 

S11 Pearson Correlation .356
**
 Valid 

 Sig. (2-tailed) 0,006 Signifikan 

S12 Pearson Correlation .488
**
 Valid 

 Sig. (2-tailed) 0 Signifikan 

S13 Pearson Correlation 0,128 Tidak Valid 

 Sig. (2-tailed) 0,334 Tidak Signifikan 

S14 Pearson Correlation 0,17 Tidak Valid 

 Sig. (2-tailed) 0,199 Tidak Signifikan 

S15 Pearson Correlation .377
**
 Valid 

 Sig. (2-tailed) 0,003 Signifikan 

S16 Pearson Correlation .412
**
 Valid 

 Sig. (2-tailed) 0,001 Signifikan 

S17 Pearson Correlation .548
**
 Valid 

 Sig. (2-tailed) 0 Signifikan 

S18 Pearson Correlation 0,118 Tidak Valid 

 Sig. (2-tailed) 0,375 Tidak Signifikan 

S19 Pearson Correlation 0,248 Tidak Valid 

 Sig. (2-tailed) 0,058 Tidak Signifikan 

S20 Pearson Correlation .309
*
 Valid 

 Sig. (2-tailed) 0,017 Signifikan 

S21 Pearson Correlation .516
**
 Valid 

 Sig. (2-tailed) 0 Signifikan 

S22 Pearson Correlation .334
**
 Valid 

 Sig. (2-tailed) 0,01 Signifikan 

S23 Pearson Correlation .415
**
 Valid 

 Sig. (2-tailed) 0,001 Signifikan 

S24 Pearson Correlation .369
**
 Valid 

 Sig. (2-tailed) 0,004 Signifikan 

S25 Pearson Correlation .322
*
 Valid 

 Sig. (2-tailed) 0,013 Signifikan 

S26 Pearson Correlation .314
*
 Valid 

 Sig. (2-tailed) 0,015 Signifikan 

S27 Pearson Correlation .472
**
 Valid 

 Sig. (2-tailed) 0 Signifikan 
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ITEM KORELASI SKORTOTAL KEPUTUSAN 

S28 Pearson Correlation .411
**
 Valid 

 Sig. (2-tailed) 0,001 Signifikan 

S29 Pearson Correlation .366
**
 Valid 

 Sig. (2-tailed) 0,004 Signifikan 

S30 Pearson Correlation .401
**
 Valid 

 Sig. (2-tailed) 0,002 Signifikan 

S31 Pearson Correlation .360
**
 Valid 

 Sig. (2-tailed) 0,005 Signifikan 

S32 Pearson Correlation .403
**
 Valid 

 Sig. (2-tailed) 0,002 Signifikan 

S33 Pearson Correlation .551
**
 Valid 

 Sig. (2-tailed) 0 Signifikan 

S34 Pearson Correlation .445
**
 Valid 

 Sig. (2-tailed) 0 Signifikan 

S35 Pearson Correlation .345
**
 Valid 

 Sig. (2-tailed) 0,007 Signifikan 

S36 Pearson Correlation .376
**
 Valid 

 Sig. (2-tailed) 0,003 Signifikan 

S37 Pearson Correlation .264
*
 Valid 

 Sig. (2-tailed) 0,043 Signifikan 

S38 Pearson Correlation .453
**
 Valid 

 Sig. (2-tailed) 0 Signifikan 

S39 Pearson Correlation .359
**
 Valid 

 Sig. (2-tailed) 0,005 Signifikan 

S40 Pearson Correlation 0,159 Tidak Valid 

 Sig. (2-tailed) 0,228 Tidak Signifikan 

SKORTOTAL Pearson Correlation 1  

 Sig. (2-tailed)    

 N 59  

 

 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 11 Output SPSS Uji Reliabilitas Instrumen Uji Coba 
 

RELIABILITY   /VARIABLES=S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 

S29 S30 S31 S32     S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40   /SCALE('ALL 

VARIABLES') ALL   /MODEL=ALPHA   /SUMMARY=TOTAL. 

 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 59 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 59 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.818 40 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

S1 26.66 34.262 .192 .817 

S2 27.36 34.544 .052 .821 

S3 26.95 32.497 .402 .810 

S4 26.76 32.943 .416 .811 

S5 27.03 33.206 .261 .815 

S6 26.75 33.814 .231 .816 

S7 26.64 34.613 .099 .818 

S8 27.03 32.068 .466 .808 

S9 26.76 33.701 .245 .816 
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S10 26.93 33.582 .207 .817 

S11 26.83 33.316 .289 .814 

S12 26.95 32.394 .422 .810 

S13 26.63 34.686 .091 .818 

S14 26.59 34.728 .148 .818 

S15 26.68 33.705 .332 .814 

S16 26.69 33.492 .364 .813 

S17 26.85 32.269 .491 .808 

S18 26.95 34.532 .035 .823 

S19 26.93 33.788 .169 .818 

S20 26.71 33.829 .255 .815 

S21 27.20 32.234 .452 .809 

S22 26.71 33.726 .281 .815 

S23 27.03 32.757 .341 .813 

S24 27.31 33.216 .301 .814 

S25 26.75 33.676 .263 .815 

S26 27.02 33.362 .235 .816 

S27 26.93 32.513 .404 .810 

S28 26.98 32.810 .338 .813 

S29 26.85 33.235 .297 .814 

S30 26.80 33.165 .339 .813 

S31 26.64 33.957 .322 .814 

S32 26.76 33.253 .345 .813 

S33 27.25 32.124 .492 .807 

S34 26.78 33.002 .387 .811 

S35 27.36 33.440 .281 .815 

S36 26.75 33.434 .319 .814 

S37 27.03 33.654 .183 .818 

S38 26.75 33.089 .400 .811 

S39 27.00 33.103 .283 .815 

S40 26.88 34.313 .082 .821 
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Lampiran 12 Output SPSS Uji Reliabilitas Instrumen Pos Tes 
 

 

RELIABILITY   /VARIABLES=S3 S4 S5 S8 S9 S12 S15 S16 S17 S21 S23 

S24 S26 S27 S28 S30 S33 S35 S36 S39   /SCALE('ALL VARIABLES') ALL   

/MODEL=ALPHA   /SUMMARY=TOTAL. 

 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 59 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 59 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.791 20 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

S3 11.56 14.665 .400 .779 

S4 11.37 14.893 .445 .778 

S5 11.64 15.130 .259 .789 

S8 11.64 14.199 .513 .771 

S9 11.37 15.445 .258 .788 

S12 11.56 14.733 .380 .781 

S15 11.29 15.485 .341 .784 

S16 11.31 15.698 .229 .789 

S17 11.46 14.701 .434 .777 

S21 11.81 14.534 .437 .777 

S23 11.64 14.854 .333 .784 
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S24 11.92 15.320 .249 .789 

S26 11.63 15.307 .214 .792 

S27 11.54 14.425 .474 .775 

S28 11.59 14.659 .393 .780 

S30 11.41 14.935 .398 .780 

S33 11.86 14.568 .446 .776 

S35 11.97 15.309 .279 .787 

S36 11.36 15.371 .297 .786 

S39 11.61 14.966 .306 .786 
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Lampiran 13 Data Hasil Perhitungan Tingkat Kesukaran Instrumen 

 

SOAL 

NOMOR  

P KATEGORI SOAL 

NOMOR  

P KATEGORI 

1 0,92 Mudah 21 0,37 Sedang 

2 0,22 Sukar 22 0,86 Mudah 

3 0,63 Sedang 23 0,54 Sedang 

4 0,81 Mudah 24 0,27 Sukar 

5 0,54 Sedang 25 0,83 Mudah 

6 0,83 Mudah 26 0,56 Sedang 

7 0,93 Mudah 27 0,64 Sedang 

8 0,54 Sedang 28 0,59 Sedang 

9 0,81 Mudah 29 0,73 Mudah 

10 0,64 Sedang 30 0,78 Mudah 

11 0,75 Mudah 31 0,93 Mudah 

12 0,63 Sedang 32 0,81 Mudah 

13 0,95 Mudah 33 0,32 Sedang 

14 0,98 Mudah 34 0,8 Mudah 

15 0,9 Mudah 35 0,22 Sukar 

16 0,88 Mudah 36 0,83 Mudah 

17 0,73 Mudah 37 0,54 Sedang 

18 0,63 Sedang 38 0,83 Mudah 

19 0,64 Sedang 39 0,58 Sedang 

20 0,86 Mudah 40 0,69 Sedang 
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Lampiran 14 Data Hasil Perhitungan Daya Pembeda Instrumen 

 

 

SOAL 

NOMOR  

D KATEGORI SOAL 

NOMOR  

D KATEGO

RI 

1 0,1 Jelek 21 0,39 Cukup 

2 0,03 Jelek 22 0,28 Cukup 

3 0,49 Baik 23 0,25 Cukup 

4 0,31 Cukup 24 0,33 Cukup 

5 0,32 Cukup 25 0,21 Cukup 

6 0,28 Cukup 26 0,29 Cukup 

7 0,07 Jelek 27 0,32 Cukup 

8 0,52 Baik 28 0,29 Cukup 

9 0,18 Jelek 29 0,21 Cukup 

10 0,18 Jelek 30 0,38 Cukup 

11 0,25 Cukup 31 0,14 Jelek 

12 0,42 Baik 32 0,18 Jelek 

13 -0,03 Jelek 33 0,36 Cukup 

14 0,03 Jelek 34 0,35 Cukup 

15 0,21 Cukup 35 0,23 Cukup 

16 0,17 Jelek 36 0,21 Cukup 

17 0,35 Cukup 37 0,32 Cukup 

18 0,08 Jelek 38 0,34 Cukup 

19 0,18 Jelek 39 0,25 Cukup 

20 0,21 Cukup 40 0,01 Jelek 
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KALENDER PENELITIAN 

N

O 

NAMA KEGIATAN BULAN PELAKSANA KETERANGAN 

MARET APRIL MEI 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Seminar proposal skripsi        

 

 

 

 

 

 

 

 

U

T

S 

           Peneliti Ruang 3304  

2  Revisi             

3 Pembuatan surat ijin penelitian                  Staf TU PGSD   

4 Ijin untuk mengadakan penelitian di SD pada 

pihak sekolah 

                 Peneliti SD Negeri 

Sitanggal 04 

5 Pembuatan instrument                  Peneliti 40 soal pilgan  

6 Mengadakan tes uji coba instrument                    Peneliti di kelas V  

7 Pengujian validitas instrument                  Peneliti PPM 

8 Pengujian reliabilitas instrument                  Peneliti Split-half 

9 Analisis tingkat kesukaran                  Peneliti Rumus P  

10 Analisis daya beda                  Peneliti Rumus D 

11 Pelaksanaan model pembelajaran STS pada 

kelompok eksperimen 

                 Peneliti 4 kali 45 menit 

12 Pelaksanaan model pembelajaran 

konvensional pada kelompok kontrol  

                 Peneliti 4 kali 45 menit 

13 Pelaksanaan pos tes                    Peneliti   

14 Uji prasyarat analisis                  Peneliti Uji homogenitas 

15 Uji hipotesis                  Peneliti Rumus uji t 

16 Pembuatan laporan penelitian.                  Peneliti   

17 Konsultasi dosen                    Peneliti   
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Lampiran 16 Kisi-kisi Instrumen Uji Coba 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Sitanggal 04  

Kelas/ Semester : IV/ 2     

Mata Pelajaran : IPA     

Kurikulum  : Tingkat Satuan Pendidikan  

Jumlah soal  : 40 

Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 

Bentuk soal  : Pilihan Ganda 

Penyusun  : Ali Akhmad Basyari 

 

Kompet

ensi 

Dasar 

Indikator Tujuan 

Pembelajaran 

Ingatan(C1) 

no.butir soal 

Pemahaman(C2) 

no. butir soal 

Penerapan(C3) 

no. butir soal 

Jmlh 

butir   

1.  

Menjela

skan 

hubung

an 

antara 

sumber 

daya 

alam 

dengan 

lingkun

gan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Menjelaskan 

pengertian 

sumber daya 

alam 

b. Memberi 

contoh 

berbagai jenis 

sumber daya 

alam di 

Indonesia 

 

c. Menggolongk

an benda 

menurut 

asalnya 

 

 

 

 

 

 

Siswa dapat 

menjelaskan 

pengertian 

sumber daya 

alam  

Siswa dapat 

memberi 

contoh jenis 

sumber daya 

alam di 

Indonesia 

1.  

Siswa dapat 

menjelaskan 

peta konsep 

tentang 

sumber daya 

alam  

2.  

Siswa dapat 

mengelompok

1, 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,22, 23, 31, 

37, 40 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

3, 5, 19  

 

 

 

 

 

 

11, 35, 38, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6, 7, 13, 30 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

13 
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2.  

Menjela

skan 

hubung

an 

antara 

sumber 

daya 

alam 

dengan 

teknolo

gi yang 

digunak

an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Menjelaskan 

keuntungan 

dan kerugian 

pengelolaan 

sumber daya 

alam dengan 

teknologi 

yang 

digunakan 

  

kan benda 

yang berasal 

dari tumbuhan 

3.  

Siswa dapat 

mengelompok

kan benda 

yang berasal 

dari hewan 

4.  

Siswa dapat 

mengelompok

kan benda 

yang berasal 

dari bahan 

alam tidak 

hidup 

 

1.  

Siswa dapat 

menjelas-kan 

proses 

pembuatan 

kertas dari 

kayu. 

2.  

Siswa dapat 

menjelas- kan 

proses 

pembuatan roti 

dari gandum. 

3.  

Siswa dapat 

menjelas- kan 

proses 

pembuatan nasi 

dari padi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,39 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10, 12, 17, 25, 

34 

 

 

 

 

15, 20, 27, 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 
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4.  

Siswa dapat 

menjelas- kan 

proses 

pembuatan 

bahan sandang 

dari kapas, wol, 

sutera. 

 

18 21 26, 33 

 

4 

Jumlah      40 
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Lampiran 17 Instrumen Uji Coba 

 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling  

tepat di lembar jawab yang tersedia! 
 

1. Bahan dari alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia 

disebut .... 

a. sumber hidup 

b. kekayaan alam 

c. sumber daya alam  

d. alam sekitar 
 

2. Logam yang paling banyak digunakan manusia adalah .... 

a. besi      c.   emas  

b. perunggu    d.   aluminium 
 

3. Jenis sumber daya alam hayati merupakan jenis sumber daya alam .... 

a. tak dapat diperbaharui c.   tak dapat dimakan      

b. dapat diperbaharui  d.   dapat diperbanyak 
 

4. Bahan dasar kertas diambil dari .... 

a. hewan     c.   plastik 

b. tumbuhan    d.   logam   
 

5. Jenis sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui  yaitu .... 

a. tumbuhan c.   minyak bumi 

b. hewan d.   air 
 

6. Biji kedelai merupakan bahan dasar untuk membuat .... 

a. gula     c.   roti 

b. tahu     d.   cokelat 
 

7.                               Alat seperti gambar di samping terbuat dari getah pohon .... 

a. pepaya     c.   karet 

b. puring    d.   pisang 

 
 

8. Berikut ini kelompok benda yang berasal dari tumbuhan .... 

a. kecap, tahu, dan agar-agar  c.   kapas, wol, dan sutera 

b. pasir, genteng, dan batu bata  d.   daging, susu, dan telor 
 

9. Bahan utama roti pada umumnya adalah .... 

a. tepung jagung c.   tepung beras dari padi 

b. keju dan susu d.   tepung terigu dari biji gandum 
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10. Bulu domba dapat dimanfaatkan untuk membuat .... 

a. wol c.   kapas 

b. kain katun d.   sutera 
 

11. Agar-agar terbuat dari .... 

a. sagu     c.   rumput laut 

b. gandum    d.   cokelat 
 

12. Berikut ini yang merupakan produk olahan susu adalah .... 

a. margarin    c.   sosis 

b. Biskuit     d.   keju  
 

13. Bagian tumbuhan yang paling banyak dimanfaatkan untuk membuat peralatan 

rumah tangga adalah .... 

a. kayu     c.   akar  

b. ranting     d.   daun 
 

14. Berikut ini bagian hewan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuat jaket, 

pelapis sofa, jok mobil, sepatu adalah .... 

a. tulang      c.   kulit  

b. kepala     d.   ekor 
 

15. Benda berikut ini yang bahan dasarnya dari tanah liat adalah .... 

a. semen dan kapur    c.   genteng dan batu bata 

b. gipsum dan keramik   d.   atap ternit dan batu bara 
 

16. Bagaiman pengolahan padi menjadi nasi? 

a. tanaman padi – dirontokkan menjadi gabah – beras – nasi  

b. tanaman padi – dirontokkan menjadi gabah – nasi – beras  

c. tanaman padi – beras – dirontokkan menjadi gabah – nasi  

d. tanaman padi – nasi – beras – dirontokkan menjadi gabah 
 

17. Daging biawak dapat diolah sebagai .... 

a. obat  penyakit dalam   c.   obat penyakit kulit 

b. obat penyakit luar   d.   obat penyakit gatal-gatal  
 

18. Bahan sandang antara lain berasal dari kapas, wol, dan .... 

a. plastik c.   serat kelapa 

b. sutera d.   kapuk 
 

19. Berikut ini merupakan sumber daya alam hayati adalah .... 

a. hewan     c.   udara 

b. batu bara    d.   air 
 

 

 



89 

 

 

 

20. Logam yang digunakan untuk membuat kabel .... 

a. perak     c.   timah putih 

b. tembaga     d.   emas 
 

21. Kain katun terbuat dari .... 

a. serat kapas dari buah kapas  c.   serat kapas dari buah mahoni 

b. serat kapas dari buah kapuk  d.   serat kepompong ulat sutera 
 

22. Bahan utama untuk membuat minyak goreng .... 

a. jagung     c.   tebu 

b. gula     d.   kelapa sawit 
 

23. Berikut ini zat yang terkandung dalam sampo adalah .... 

a. rumput laut c.   bunga mawar 

b. daging biawak d.   kemiri 
 

24. Serat untuk membuat kertas adalah serat .... 

a. kepompong ulat sutera c.   selulosa  

b. kapas d.   pulp 
 

25. Bahan pembuatan kain sutera berasal dari .... 

a. bulu domba    c.   serat kapas 

b. bulu kambing    d.   kepompong ulat sutera 
 

26. Bahan sandang yang cocok untuk digunakan di daerah dingin adalah .... 

a. kapas      c.   sutera 

b. kapuk     d.   wol  
 

27. Salah satu hasil olahan batu kapur dengan hancuran batuan lain adalah .... 

a. batu bata c.   genteng 

b. semen d.   keramik 
 

28. Di bawah ini contoh  jenis sumber daya alam hayati di Indonesia adalah .... 

a. gurun pasir    c.   perkebunan 

b. batu bara    d.   sabana 
 

29. Tepung terigu berasal dari biji .... 

a. gandum c.   kurma 

b. sawit d.   sagu 
 

30. Jenis buah seperti gambar disamping dimanfaatkan untuk .... 

a. minuman penyegar yang kaya manfaat  

b. obat penyakit tekanan darah tinggi  

c. makanan tradisional daerah jawa tengah 

d. penyedap masakan tradisional 
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31. Gula terbuat dari tanaman .... 

a. rotan     c.   jati 

b. tebu     d.   pisang 
 

32. Bahan mahal yang paling banyak digunakan untuk perhiasan adalah .... 

a. timah putih    c.   emas 

b. tembaga    d.   perak 
 

33. Bahan sandang yang amat nyaman digunakan di daerah tropis seperti 

Indonesia adalah .... 

a. wol     c.   kulit 

b. kapas     d.   kapuk 
 

34. Berikut ini hewan penghasil daging yang dikonsumsi manusia adalah .... 

a. harimau c.   cicak  

b. gajah d.   kerbau 
 

35. Bahan baku untuk membuat alat-alat mebel biasanya terbuat dari .... 

a. tembaga    c.   seng 

b. kayu     d.   plastik  
 

36. Sumber daya alam adalah .... 

a. Bahan dari laut yang dimanfaatkan untuk memenuhi keinginan manusia. 

b. Bahan dari alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kepuasan manusia. 

c. Bahan dari darat yang dimanfaatkan untuk memenuhi kesejahteraan manusia. 

d. Bahan dari alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. 
 

37. Kain katun terbuat dari .... 

a. rami     c.   kapuk 

b. wol     d.   serat kapas  
 

38. Jenis tanaman yang menghasilkan buah mengandung kapuk adalah .... 

a. Pohon jati     c.   Pohon randu 

b. Pohon mahoni    d.   Pohon sengon 
 

39. Apakah yang dimaksud dengan pulp? 

a. bubur kayu    c.   bubur serat kayu  

b. bubur bekatul    d.   bubur serat kapas  
 

40. Berikut ini zat yang terkandung di dalam sabun mandi .... 

a. bunga mawar c.   kelapa 

b. orang aring   d.   kemiri 
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Lampiran 18 Kunci Jawaban Instrumen Uji Coba 

 

1. C 11. C 21. A 31. B 

2. A 12. D 22 D 32. C 

3. B 13. A 23. D 33. B 

4. B 14. C 24. C 34. D 

5. C 15. C 25. D 35. B 

6. B 16. A 26. D 36. D 

7. C 17. D 27. B 37. D 

8. A 18. B 28. C 38. C 

9. D 19. A 29. A 39. A 

10. A 20. B 30. B 40. A 

 

Lampiran 19 Pola Jawaban Pada Lembar Jawab Instrumen Uji Coba 

 

1. a    b    c    d 11. a    b    c    d 21. a    b    c    d 31. a    b    c    d 

2. a    b    c    d 12. a    b    c    d 22. a    b    c    d 32. a    b    c    d 

3. a    b    c    d 13. a    b    c    d 23. a    b    c    d 33. a    b    c    d 

4. a    b    c    d 14. a    b    c    d 24. a    b    c    d 34. a    b    c    d 

5. a    b    c    d 15. a    b    c    d 25. a    b    c    d 35. a    b    c    d 

6. a    b    c    d 16. a    b    c    d 26. a    b    c    d 36. a    b    c    d 

7. a    b    c    d 17. a    b    c    d 27. a    b    c    d 37. a    b    c    d 

8. a    b    c    d 18. a    b    c    d 28. a    b    c    d 38. a    b    c    d 

9. a    b    c    d 19. a    b    c    d 29. a    b    c    d 39. a    b    c    d 

10. a    b    c    d 20. a    b    c    d 30. a    b    c    d 40. a    b    c    d 

Keterangan: 

Jawaban a sebanyak 10 butir 

Jawaban b sebanyak 10 butir 

Jawaban c sebanyak 10 butir 

Jawaban d sebanyak 10 butir 
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Lampiran 20 Kisi-kisi Instrumen Pos Tes 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Sitanggal 04  

Kelas/ Semester : IV/ 2     

Mata Pelajaran : IPA     

Kurikulum  : Tingkat Satuan Pendidikan  

Jumlah soal  : 20 

Alokasi waktu  : 1 x 45 menit 

Bentuk soal  : Pilihan Ganda 

Penyusun  : Ali Akhmad Basyari 

 

Kompet

ensi 

Dasar 

Indikator Tujuan Pembelajaran Ingatan(C1) 

no.butir soal 

Pemahaman(C2) 

no. butir soal 

Penerapan(C3) 

no. butir soal 

Jumlah 

butir   

1.  

Menjela

skan 

hubung

an 

antara 

sumber 

daya 

alam 

dengan 

lingkun

gan 

 

 

a. Menjelaskan 

pengertian 

sumber daya 

alam 

b. Memberi 

contoh 

berbagai jenis 

sumber daya 

alam di 

Indonesia 

c. Menggolongk

an benda 

menurut 

asalnya 

Siswa dapat 

menjelaskan 

pengertian sumber 

daya alam  

Siswa dapat memberi 

contoh jenis sumber 

daya alam di 

Indonesia 

 

 

1.  

Siswa dapat 

menjelaskan peta 

konsep tentang 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

7, 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 
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2.  

Menjela

skan 

hubung

an 

antara 

sumber 

daya 

alam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Menjelaskan 

keuntungan 

dan kerugian 

pengelolaan 

sumber daya 

alam dengan 

teknologi 

yang 

digunakan 

sumber daya alam  

2.  

Siswa dapat 

mengelompokkan 

benda yang berasal 

dari tumbuhan 

 

3.  

Siswa dapat 

mengelompokkan 

benda yang berasal 

dari hewan 

4.  

Siswa dapat 

mengelompokkan 

benda yang berasal 

dari bahan alam tidak 

hidup 

5.  

Siswa dapat menjelas-

kan proses pembuatan 

kertas dari kayu. 

6.  

Siswa dapat menjelas- 

kan proses pembuatan 

roti dari gandum. 

7.  

 

6, 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5, 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14, 18 

 

 

 

 

 

2, 4 

 

 

 

 

3, 11 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

5 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
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dengan 

teknolo

gi yang 

digunak

an 

  Siswa dapat menjelas- 

kan proses pembuatan 

nasi dari padi. 

8.  

Siswa dapat menjelas- 

kan proses pembuatan 

bahan sandang dari 

kapas, wol, sutera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 12 

 

 

 

2 

Jumlah      20 
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Lampiran 21 Instrumen Pos Tes 

 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling  

tepat di lembar jawab yang tersedia! 

 

1. Bahan sandang yang cocok untuk digunakan di daerah dingin adalah .... 

a. kapas      c.   sutera 

b. kapuk     d.   wol  

 

2. Berikut ini yang merupakan produk olahan susu adalah .... 

a. margarin    c.   sosis 

b. keju     d.   biskuit 

 

3. Salah satu hasil olahan batu kapur dengan hancuran batuan lain adalah .... 

a. batu bata c.   genteng 

b. semen d.   keramik 

 

4. Daging biawak dapat diolah sebagai .... 

a. obat  penyakit dalam   c.   obat penyakit gatal-gatal 

b. obat penyakit luar   d.   obat penyakit kulit  

 

5. Apakah yang dimaksud dengan pulp? 

a. bubur kayu    c.   bubur serat kayu  

b. bubur bekatul    d.   bubur serat kapas  

 

6. Berikut ini kelompok benda yang berasal dari tumbuhan .... 

a. kecap, tahu, dan agar-agar  c.   kapas, wol, dan sutera 

b. pasir, genteng, dan batu bata  d.   daging, susu, dan telor 

 

7. Jenis sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui  yaitu .... 

a. tumbuhan c.   air 

b. hewan d.   minyak bumi  

 

8. Bahan utama roti pada umumnya adalah .... 

a. tepung jagung c.   tepung terigu dari biji gandum  

b. keju dan susu d.   tepung beras dari padi 

 

9. Serat untuk membuat kertas adalah serat .... 

a. kepompong ulat sutera c.   selulosa  

b. kapas d.   pulp 
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10. Berikut ini zat yang terkandung dalam sampo adalah .... 

a. daging biawak c.   rumput laut 

b. kemiri d.   bunga mawar 

 

11. Benda berikut ini yang bahan dasarnya dari tanah liat adalah .... 

a. genteng dan batu bata   c.   semen dan kapur 

b. gipsum dan keramik   d.   atap ternit dan batu bara 

 

12. Bahan sandang yang amat nyaman digunakan di daerah tropis seperti Indonesia 

adalah .... 

a. wol     c.   kapas  

b. kapuk     d.   kulit 

 

13. Di bawah ini contoh  jenis sumber daya alam hayati di Indonesia adalah .... 

a. gurun pasir    c.   batu bara  

b. perkebunan    d.   sabana 

 

14. Kain katun terbuat dari .... 

a. serat kapas dari buah kapas  c.   serat kapas dari buah mahoni 

b. serat kapas dari buah kapuk  d.   serat kepompong ulat sutera 

 

15. Jenis sumber daya alam hayati merupakan jenis sumber daya alam .... 

a. tak dapat diperbaharui c.   tak dapat dimakan     

b. dapat diperbanyak d.   dapat diperbaharui  

 

16. Sumber daya alam adalah .... 

a. Bahan dari alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi keinginan manusia. 

b. Bahan dari laut yang dimanfaatkan untuk memenuhi kepuasan manusia. 

c. Bahan dari alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

d. Bahan dari darat yang dimanfaatkan untuk memenuhi kesejahteraan 

manusia. 

 

17. Bahan dasar kertas diambil dari .... 

a. hewan     c.   plastik 

b. tumbuhan    d.   logam   

 

18. Bahan baku untuk membuat alat-alat mebel biasanya terbuat dari .... 

a. tembaga    c.   seng 

b. plastik     d.   kayu  
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19. Bagaiman pengolahan padi menjadi nasi? 

a. tanaman padi – dirontokkan menjadi gabah – beras – nasi  

b. tanaman padi – dirontokkan menjadi gabah – nasi – beras  

c. tanaman padi – beras – dirontokkan menjadi gabah – nasi  

d. tanaman padi – nasi – beras – dirontokkan menjadi gabah 

 

20. Jenis buah seperti gambar disamping dimanfaatkan untuk .... 

a. minuman penyegar yang kaya manfaat  

b. penyedap masakan tradisional  

c. makanan tradisional daerah jawa tengah 

d. obat penyakit tekanan darah tinggi  
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Lampiran 22 Kunci Jawaban Instrumen Pos Tes 

 

1. D 6. A 11. A 16. C 

2. B 7. D 12 C 17. B 

3. B 8. C 13. B 18. D 

4. C 9. C 14. A 19. A 

5. A 10. B 15. D 20. D 

 

 

 

Lampiran 23 Pola Jawaban Pada Lembar Jawab Instrumen Pos Tes 

 

1. a    b    c    d 6. a    b    c    d 11. a    b    c    d 16. a    b    c    d 

2. a    b    c    d 7. a    b    c    d 12. a    b    c    d 17. a    b    c    d 

3. a    b    c    d 8. a    b    c    d 13. a    b    c    d 18. a    b    c    d 

4. a    b    c    d 9. a    b    c    d 14. a    b    c    d 19. a    b    c    d 

5. a    b    c    d 10. a    b    c    d 15. a    b    c    d 20. a    b    c    d 

 

Keterangan: 

Jawaban a sebanyak 5 butir 

Jawaban b sebanyak 5 butir 

Jawaban c sebanyak 5 butir 

Jawaban d sebanyak 5 butir 
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SILABUS PEMBELAJARAN MODEL STS 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Sitanggal 04 

Mata Pelajaran : Ilmu Pendidikan Alam 

Kelas/ Semeter : IV/II 

Standar Kompetensi : Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok/ 

Materi 

pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Penilaian Alokasi 

waktu 

Sumber Belajar 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

 Menjelaska

n hubungan 

antara 

sumber 

daya alam 

dengan 

lingkungan 

 

 

 

Kelompok benda 

berdasarkan 

asalnya meliputi: 

 Benda yang 

berasal dari 

tumbuhan. 

 Benda yang 

berasal dari 

hewan. 

 Benda yang  

 Proses 

invitasi 

 Proses 

eksplorasi 

 Proses 

komunikasi 

penjelasan 

dan solusi 

 Proses  

 Menjelaskan 

pengertian sumber 

daya alam. 

 Memberi contoh 

berbagai jenis 

sumber daya alam 

di Indonesia 

 Menggolongkan 

benda menurut 

asalnya. 

 Tes 

tertulis       

 

  

 

 Pilihan 

ganda 

2 jam 

pelajara

n x 45 

menit. 

 

 

Buku paket Sains 

untuk SD kelas IV 

karangan Haryanto 

halaman 195 - 200. 

 

 

 

 



100 

 

 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok/ 

Materi 

pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Penilaian Alokasi 

waktu 

Sumber Belajar 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

 

 

 

 

 Menjelaska

n hubungan 

antara 

sumber 

daya alam 

dengan 

teknologi 

yang 

digunakan. 

 

 

berasal dari 

bahan alam 

tidak hidup. 

 

Proses 

pembuatan benda 

 

pengambilan 

tindakan 

 

 Proses 

invitasi 

 Proses 

eksplorasi 

 Proses 

komunikasi 

penjelasan 

dan solusi 

 Proses 

pengambilan 

tindakan 

 Pos tes 

 

 

 

 

Mengidentifikasi 

hasil hasil 

teknologi yang 

digunakan 

manusia dengan 

menggunakan 

sumber daya 

alam. 

 

   

 

 

 

2 jam 

pelajara

n x 45 

menit. 

 

 

 

 

Buku paket Sains 

untuk SD kelas IV 

karangan Haryanto 

halaman 200 - 203. 
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SILABUS PEMBELAJARAN MODEL KONVENSIONAL 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Sitanggal 04 

Mata Pelajaran : Ilmu Pendidikan Alam 

Kelas/ Semeter : IV/II 

Standar Kompetensi : Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok/ 

Materi 

pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Penilaian Alokasi 

waktu 

Sumber Belajar 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

 Menjelaska

n hubungan 

antara 

sumber 

daya alam 

dengan 

lingkungan 

 

 

 

Kelompok benda 

berdasarkan 

asalnya meliputi: 

 Benda yang 

berasal dari 

tumbuhan. 

 Benda yang 

berasal dari 

hewan. 

 Benda yang  

 Guru 

berceramah 

 Siswa 

mendengarka

n 

 Tanya jawab 

 Menjelaskan 

pengertian sumber 

daya alam. 

 Memberi contoh 

berbagai jenis 

sumber daya alam 

di Indonesia 

 Menggolongkan 

benda menurut 

asalnya. 

 Tes 

tertulis       

 

  

 

 Pilihan 

ganda 

2 jam 

pelajara

n x 45 

menit. 

 

Buku paket Sains 

untuk SD kelas IV 

karangan Haryanto 

halaman 195 - 200. 
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Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok/ 

Materi 

pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Penilaian Alokasi 

waktu 

Sumber Belajar 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

 

 

 

 

 Menjelaska

n hubungan 

antara 

sumber 

daya alam 

dengan 

teknologi 

yang 

digunakan. 

 

 

berasal dari 

bahan alam 

tidak hidup. 

 

Proses 

pembuatan benda 

 

 

 

 

 

 Guru 

berceramah 

 Siswa 

mendengarka

n 

 Tanya jawab 

 Pos tes 

 

 

 

 

Mengidentifikasi 

hasil hasil 

teknologi yang 

digunakan 

manusia dengan 

menggunakan 

sumber daya 

alam. 

 

   

 

 

 

2 jam 

pelajara

n x 45 

menit. 

 

 

 

 

Buku paket Sains 

untuk SD kelas IV 

karangan Haryanto 

halaman 200 - 203. 
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Lampiran 26 RPP 1 Model STS  

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan  :  Sekolah Dasar Negeri Sitanggal 04 

Mata Pelajaran  :  IPA 

Kelas/ Smt  :  IV/2 

Standar Kompetensi :  Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan  

   lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

Kompetensi Dasar  :  Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan  

     lingkungan 

Indikator  :   

1. Menjelaskan pengertian sumber daya alam. 

2. Memberi contoh berbagai jenis sumber daya alam di 

Indonesia 

3. Menggolongkan benda menurut asalnya. 

Alokasi Waktu  :  2 x 45 menit 

Pelaksanaan  : Kamis, 21 April 2011 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah melakukan kegiatan ini diharapkan siswa mampu: 

1. Menjelaskan pengertian sumber daya alam. 

2. Memberi contoh jenis sumber daya alam di Indonesia. 

3. Menjelaskan peta konsep tentang sumber daya alam. 

4. Mengelompokkan benda yang berasal dari tumbuhan. 

5. Mengelompokkan benda yang berasal dari hewan. 

6. Mengelompokkan benda yang berasal dari bahan alam tidak hidup. 

 

B. Materi Pembelajaran 

Kelompok benda berdasarkan asalnya meliputi: 

1. Benda yang berasal dari tumbuhan. 
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2. Benda yang berasal dari hewan. 

3. Benda yang berasal dari bahan alam tidak hidup. 

 

C. Strategi Pembelajaran 

Model : Science Technology Society (STS)  

Metode : Diskusi, ceramah, tanya jawab 

 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Sintaks Pembelajaran Kegiatan 

KEGIATAN AWAL (10 menit)  

 Persiapan 

 

 

 Menginformasikan tujuan 

pembelajaran dan orientasi 

pelajaran 

 

 

 Mengajukan pertanyaan 

untuk memfokuskan 

perhatian peserta didik 

 

Guru melakukan presensi, dan mengecek 

kesiapan siswa. 

 

Guru menginformasikan hal-hal yang akan 

dipelajari dan kinerja siswa yang 

diharapkan. Siswa mengungkapkan kata 

mutiara dan guru mengatur tempat duduk. 

 

Guru mengajukan pertanyaan untuk 

memfokuskan perhatian siswa. 

Pertanyaan yang diajukan adalah: 

Coba lihat disekitar kalian, benda-benda 

apa sajakah yang kalian temukan di ruang 

kelas ini? 

Fase Invitasi (10 menit) 

(guru menghadapkan siswa benda-

benda kebutuhan manusia) 

Guru menunjukkan beberapa gambar 

benda-benda kebutuhan manusia 

 Coba kalian lihat, ini gambar apa? 

Mengajukan pertanyaan susulan. 

 Apakah kalian tahu, berasal dari mana 

nasi ini? 
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Sintaks Pembelajaran Kegiatan 

 Guru mengadakan curah pendapat 

mengenai benda-benda kebutuhan manusia. 

 Apakah kalian tahu, berasal dari mana 

telur ini? 

 Dan apakah kalian tahu, berasal dari 

mana batu bata ini? 

 Menurut kalian dari ketiga benda ini, 

apakah asalnya berbeda? 

 Dari mana saja? 

Pembagian kelompok dan informasi tugas 

Guru menugasi setiap kelompok untuk 

menyepakati tema permasalahan yang akan 

dicari jawabannya. Setiap kelompok 

merumuskan satu permasalahan. 

Menjelaskan kepada siswa setelah mereka 

merumuskan permasalahan, siswa boleh 

mencari jawaban atas permasalahan dari 

berbagai sumber.  

Rumusan permasalahannya adalah sebagai 

berikut:  

 Bagaimana pengelompokan sumber 

daya alam berdasarkan jenisnya? (2 

kelompok) 

 Apa sajakah benda-benda yang berasal 

dari tumbuhan? (2 kelompok) 

 Bagaimana pengelompokkan benda 

yang berasal dari hewan? (2 

kelompok) 
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Sintaks Pembelajaran Kegiatan 

 Apa sajakah benda-benda yang berasal dari 

bahan alam tidak hidup? (2 kelompok) 

KEGIATAN INTI 

Fase Eksplorasi (20 menit) 

 

Siswa melakukan ekspolorasi atau 

pencarian ke sumber belajar untuk mencari 

jawaban dari rumusan masalah yang 

mereka buat. 

Fase Pengajuan Penjelasan dan 

Solusi (40 menit) 

Siswa membuat laporan, dan 

mempresentasikannya. 

Guru memberikan penguatan dan meminta 

klarifikasi siswa bila ada yang tidak jelas 

dalam laporan mereka. 

Guru meluruskan, membimbing siswa 

untuk merumuskan kesimpulan sesuai 

dengan data yang mereka peroleh. 

Guru memberikan penjelasan dan solusi 

benar-benar dipahami oleh siswa. 

Guru mengaitkan sumber daya alam 

dengan kebutuhan manusia dalam 

kelompok masyarakat. 

KEGIATAN PENUTUP  

Fase Tidak Lanjut (10menit) 

 

Guru bersama siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran tentang sumber daya alam. 

Kegiatan ditutup dengan siswa 

merumuskan pertanyaan lanjutan untuk 

pertemuan kedua dengan bimbingan guru. 

Rumusan masalahnya adalah bagaimana 

proses pembuatan benda-benda kebutuhan 

manusia tersebut? 

Menyanyikan lagu ibu pertiwi. 
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E. Sumber Belajar  

1. Buku paket Sains untuk SD kelas IV karangan Haryanto halaman 195 - 200. 

2. Buletin 

3. Teman kelompok   

 

F. Alat dan Media Pembelajaran 

 Papan flanel dan gambar benda-benda kebutuhan manusia serta foto Isacc 

Newton 

 Rumah buletin 

 Lembar kerja siswa 

 

G. Penilaian 

1. Tes Tertulis   

Soal pilihan ganda (lampiran) 

2. Tes lisan (proses) 

 

H. Ringkasan Materi 

Semua bahan bersal dari alam. Bahan dari alam yang dimanfaatkan untuk 

memnuhi kebutuhan manusia disebut sumber daya alam. Sumber daya alam 

meliputi tumbuhan, hewan, dan bahan alam tidak hidup. Sumber daya alam 

terbagi dua yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharuhi dan tidak dapat 

diperbaharuhi. 

Semua bagian tumbuhan mengalami pengolahan, bagian tumbuhan dapat 

dibuat menjadi berbagai macam benda. Menjadi makanan atau bahan pangan 

seperti nasi dari padi. Menjadi bahan sandang seperti kain katun terbuat dari serat 

kapas. Menjadi peralatan rumah tangga seperti meja, kursi, lemari dai kayu. Dan 

menjadi produk kesehatan serta perawatan tubuh misal sampo dari sari lidah 

buaya. 

Hampir semua bagian hewan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia. Bahan pangan seperti telur dan daging. Bahan sandang misal 

wol dan sutera. Dan prouk kesehatan seperti bisa ular sebagai obat. 
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Bahan alam tidak hidup yang bermanfaat bagi manusia antara lain tanah, 

batuan, dan bahan tambang. Bahan bangunan seperti semen, batu bata, dan 

genteng. Dan peralatan rumah tangga seperti panci, sendok, perhiasan, dll. 

 

     Sitanggal, 4 April 2011 

     Peneliti 

 

 

Ali Akhmad Basyari 

NIM. 1402407168 

 

 

Mengetahui 

Kepala SD Negeri Sitanggal 04  Guru Kelas IV A 

 

 

Siswo Utomo, S. Pd.    Akhmad Ghozin, A. Ma. Pd. 

NIP. 19640326 198405 1 001   NIP. 19650622 199103 1 009  
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Lampiran 27 RPP 2 Model STS 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan  :  Sekolah Dasar Negeri Sitanggal 04 

Mata Pelajaran  :  IPA 

Kelas/ Smt  :  IV/2 

Standar Kompetensi :  Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan  

   lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

Kompetensi Dasar  :  Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan  

     teknologi yang digunakan. 

Indikator  :  Mengidentifikasi hasil hasil teknologi yang digunakan  

   manusia dengan menggunakan sumber daya alam.  

Alokasi Waktu  :  2 x 45 menit 

Pelaksanaan  : Sabtu, 23 April 2011 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah melakukan kegiatan ini diharapkan siswa mampu: 

1. Menjelaskan proses pembuatan kertas dari kayu. 

2. Menjelaskan proses pembuatan roti dari gandum. 

3. Menjelaskan proses pembuatan nasi dari padi. 

4. Menjelaskan proses pembuatan bahan sandang dari kapas, wol, sutera. 

 

B. Materi Pembelajaran 

Proses pembuatan benda 

  

C. Strategi Pembelajaran 

Model : Science Technology Society (STS) 

Metode : Diskusi, ceramah, tanya jawab 
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D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Sintaks Pembelajaran Kegiatan 

KEGIATAN AWAL (10 menit) 

 Persiapan 

 

 

 Menginformasikan tujuan 

pembelajaran dan orientasi 

pelajaran 

 

 Mengajukan pertanyaan 

untuk memfokuskan 

perhatian peserta didik 

 

Guru melakukan presensi, dan mengecek 

kesiapan siswa. 

 

Guru menginformasikan hal-hal yang akan 

dipelajari dan kinerja siswa yang 

diharapkan. Guru mengatur tempat duduk 

 

Guru mengajukan pertanyaan untuk 

memfokuskan perhatian siswa. 

Pertanyaan yang diajukan adalah: 

Apakah kalian masih ingat, apa fungsi 

sumber daya alam bagi kehidupan 

manusia? 

Bagaimana pengelompokkan sumber daya 

alam berdasarkan jenisnya? 

Fase Invitasi (5 menit) 

(guru menghadapkan siswa kepada 

pertanyaan lanjutan yang dibuat 

pada pertemuan sebelumnya) 

 

Guru menunjukkan laporan setiap 

kelompok yang dibuat pada pertemuan 

sebelumnya. 

Guru menyampaikan pertanyaan lanjutan 

yang dibuat pada pertemuan sebelumnya. 

Pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana 

proses pembuatan benda-benda kebutuhan 

manusia tersebut? 

Guru mengadakan curah pendapat 

mengenai proses pembuatan benda.  

Guru menunjukkan gambar gabah yang  
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Sintaks Pembelajaran Kegiatan 

 telah dikenal siswa. Dan mengajukan 

pertanyaan. 

Gambar apa ini? 

Apakah kalian tahu, apa yang harus 

dilakukan petani sebelum gabah dimasukan 

ke mesin rice mill? 

Pernahkah kalian melihat ibu memasak 

nasi? 

Selanjutnya pemberian informasi tugas 

kepada setiap kelompok. 

Guru menugasi setiap kelompok untuk 

menyepakati permasalahan yang akan 

dicari jawabannya. Menjelaskan kepada 

siswa setelah mereka menyepakati 

permasalahan, siswa boleh mencari 

jawaban atas permasalahan dari berbagai 

sumber.  

Rumusan permasalahannya adalah sebagai 

berikut:  

 Bagaimana proses pembuatan kertas 

dari kayu? (2 kelompok) 

 Bagaimana proses pembuatan roti dari 

gandum? (2 kelompok) 

 Bagaimana proses pembuatan nasi dari 

padi? (2 kelompok) 

 Bagaimana proses pembuatan bahan 

sandang dari kapas, wol, sutera? (2 

kelompok) 
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Sintaks Pembelajaran Kegiatan 

KEGIATAN INTI 

Fase Eksplorasi (15 menit) 

Siswa melakukan ekspolorasi atau 

pencarian ke sumber belajar untuk mencari 

jawaban dari rumusan masalah yang 

mereka buat. 

Guru memberikan media tali pas PPB 

kepada masing-masing kelompok. 

Siswa bekerjasama di setiap kelompok 

mengerjakan tali pas PPB. 

Fase Pengajuan Penjelasan dan 

Solusi (20 menit) 

Siswa membuat laporan, dan 

mempresentasikannya. 

Guru memberikan penguatan dan meminta 

klarifikasi siswa bila ada yang tidak jelas 

dalam laporan mereka. 

Guru meluruskan, membimbing siswa 

untuk merumuskan kesimpulan sesuai 

dengan data yang mereka peroleh. 

Guru memberikan penjelasan dan solusi 

benar-benar dipahami oleh siswa. 

Guru mengaitkan proses pembuatan benda 

dengan teknologi yang digunakan manusia 

serta dampak pada kehidupan masyarakat. 

KEGIATAN PENUTUP  

Fase Tidak Lanjut (40 menit) 

 

Kegiatan ditutup dengan berbagi informasi 

dan gagasan oleh masing-masing 

kelompok. 

Menata kursi kembali. 

Mengadakan pos tes. 

Menyanyikan lagu rukun iman 
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E. Sumber Belajar  

1. Buku paket Sains untuk SD kelas IV karangan Haryanto halaman 200 - 203. 

2. Teman kelompok   

 

F. Media Pembelajaran 

 Papan flanel dan gambar-gambar hasil teknologi. 

 Rumah buletin 

 Tali pas proses pembuatan benda (PPB) 

 Lembar kerja siswa 

 

G. Penilaian 

1. Tes Tertulis   

Soal pilihan ganda (lampiran) 

2. Tes lisan (proses) 

 

H. Ringkasan Materi 

Benda-benda dari alam dapat digunakan dengan cara mengambil langsung 

dari sumber daya alam. Misalnya daun pisang untuk membungkus kue dapat 

mengambil langsung dari pohon pisang. Akan tetapi, banyak sekali benda-benda 

yang tidak diambil secara langsung yaitu benda-benda yang berubah dari asalnya 

karena mengalami pengolahan. Benda-banda itu telah melalui proses panjang dari 

bahan asalnya sampai menjadi benda seperti itu. 

Benda-benda yang mengalami proses panjang misalnya kertas, roti, nasi, 

dan bahan sandang. Kertas terbuat dari selulosa yang terkandung dalam kayu. 

Roti terbuat dari tepung terigu yang diambil dari biji gandum. Nasi terbuat dari 

padi. Dan bahan sandang kapas dai buah kapas, wol dari bulu domba, sutera dari 

serat kepompong ulat sutera. Semuanya diolah menggunakan teknologi mesin 

misal serat kapas, wol, dan kepompong dipintal dengan alat pintal menjadi 

gulungan benang. Benang-benang tersebut ditenun menjadi lembaran kain atau 

bahan sandang (tekstil).   
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     Sitanggal, 4 April 2011 

 

     Peneliti 

 

 

Ali Akhmad Basyari 

NIM. 1402407168 

 

 

Mengetahui 

Kepala SD Negeri Sitanggal 04  Guru Kelas IV A 

 

 

Siswo Utomo, S. Pd.    Akhmad Ghozin, A. Ma. Pd. 

NIP. 19640326 198405 1 001   NIP. 19650622 199103 1 009 
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Lampiran 28 RPP 1 Model Konvensional 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan  :  Sekolah Dasar Negeri Sitanggal 04 

Mata Pelajaran  :  IPA 

Kelas/ Smt  :  IV/2 

Standar Kompetensi :  Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan  

   lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

Kompetensi Dasar  :  Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan  

     lingkungan 

Indikator  :   

1. Menjelaskan pengertian sumber daya alam. 

2. Memberi contoh berbagai jenis sumber daya alam di 

Indonesia 

3. Menggolongkan benda menurut asalnya. 

Alokasi Waktu  :  2 x 45 menit 

Pelaksanaan  : Rabu, 20 April 2011 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah melakukan kegiatan ini diharapkan siswa mampu: 

1. Menjelaskan pengertian sumber daya alam. 

2. Memberi contoh jenis sumber daya alam di Indonesia. 

3. Menjelaskan peta konsep tentang sumber daya alam. 

4. Mengelompokkan benda yang berasal dari tumbuhan. 

5. Mengelompokkan benda yang berasal dari hewan. 

6. Mengelompokkan benda yang berasal dari bahan alam tidak hidup. 
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B. Materi Pembelajaran 

Kelompok benda berdasarkan asalnya meliputi: 

1. Benda yang berasal dari tumbuhan. 

2. Benda yang berasal dari hewan. 

3. Benda yang berasal dari bahan alam tidak hidup. 

 

C. Strategi Pembelajaran 

Model : Konvensional  

Metode : Ceramah, tanya jawab. 

 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Awal (15 menit) 

1. Mengadakan pengelolaan kelas  

a. Mengatur tempat duduk 

b. Presensi siswa 

c. Menyiapkan peralatan yang akan digunakan 

2. Mengadakan apersepsi 

Apakah kalian tahu, dari manakah kayu-kayu ini yang sekarang menjadi 

meja, kursi kelas kalian? 

  

Kegiatan Inti (50 menit) 

1. Guru 

a. Menjelaskan tentang pengertian sumber daya alam. 

b. Menjelaskan tentang berbagai jenis sumber daya alam di Indonesia. 

c. Menjelaskan tentang penggolongan benda menurut asalnya. 

d. Memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya tentang hal yang 

belum jelas. 

2. Siswa  

a. Memperhatikan penjelasan dari guru tentang  pengertian sumber daya 

alam. 
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b. Memperhatikan penjelasan guru tentang berbagai jenis sumber daya alam 

di Indonesia. 

c. Memperhatikan penjelasan dari guru tentang penggolongan benda 

menurut asalnya. 

d. Menanyakan tentang materi yang belum jelas. 

Kegiatan Akhir (15 menit) 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

2. Menyanyikan lagu ibu pertiwi. 

 

E. Sumber Belajar  

Buku paket Sains untuk SD kelas IV karangan Haryanto halaman 195 - 200. 

   

F. Media Pembelajaran 

 Papan flanel dan gambar benda-benda kebutuhan manusia.  

 Bagan peta konsep tentang sumber daya alam 

 Lembar kerja siswa 

 

G. Penilaian 

1. Tes Tertulis   

Soal pilihan ganda (lampiran) 

2. Tes lisan (proses) 

 

H. Ringkasan Materi 

Semua bahan berasal dari alam. Bahan dari alam yang dimanfaatkan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia disebut sumber daya alam. Sumber daya alam 

meliputi tumbuhan, hewan, dan bahan alam tidak hidup. Sumber daya alam 

terbagi dua yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharuhi dan tidak dapat 

diperbaharuhi. 

Semua bagian tumbuhan mengalami pengolahan, bagian tumbuhan dapat 

dibuat menjadi berbagai macam benda. Menjadi makanan atau bahan pangan 
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seperti nasi dari padi. Menjadi bahan sandang seperti kain katun terbuat dari serat 

kapas. Menjadi peralatan rumah tangga seperti meja, kursi, lemari dai kayu. Dan 

menjadi produk kesehatan serta perawatan tubuh misal sampo dari sari lidah 

buaya. 

Hampir semua bagian hewan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia. Bahan pangan seperti telur dan daging. Bahan sandang misal 

wol dan sutera. Dan prouk kesehatan seperti bisa ular sebagai obat. 

Bahan alam tidak hidup yang bermanfaat bagi manusia antara lain tanah, 

batuan, dan bahan tambang. Bahan bangunan seperti semen, batu bata, dan 

genteng. Dan peralatan rumah tangga seperti panci, sendok, perhiasan, dll. 

 

      Sitanggal, 4 April 2011 

Peneliti 

 

 

Ali Akhmad Basyari 

NIM. 1402407168 

 

Mengetahui 

Kepala SD Negeri Sitanggal 04   Guru Kelas IV B 

 

 

Siswo Utomo, S. Pd.     Sukawan, A. Ma. Pd. 

NIP. 19640326 198405 1 001    NIP. 19640616 199211 1 001 
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Lampiran 29 RPP 2 Model Konvensional 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan  :  Sekolah Dasar Negeri Sitanggal 04 

Mata Pelajaran  :  IPA 

Kelas/ Smt  :  IV/2 

Standar Kompetensi :  Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan  

   lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

Kompetensi Dasar  :  Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan  

     teknologi yang digunakan. 

Indikator  :  Mengidentifikasi hasil hasil teknologi yang digunakan  

   manusia dengan menggunakan sumber daya alam.  

Alokasi Waktu  :  2 x 45 menit 

Pelaksanaan  : Sabtu, 23 April 2011 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah melakukan kegiatan ini diharapkan siswa mampu: 

1. Menjelaskan proses pembuatan kertas dari kayu. 

2. Menjelaskan proses pembuatan roti dari gandum. 

3. Menjelaskan proses pembuatan nasi dari padi. 

4. Menjelaskan proses pembuatan bahan sandang dari kapas, wol, sutera. 

 

B. Materi Pembelajaran 

Proses pembuatan benda 

 

C. Strategi Pembelajaran 

Model : Konvensional 

Metode : Ceramah, tanya jawab. 
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D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Awal (15 menit) 

1. Mengadakan pengelolaan kelas 

a. Mengatur tempat duduk 

b. Berdoa bersama 

c. Absensi siswa 

d. Menyiapkan peralatan yang akan digunakan 

2. Mengadakan apersepsi 

Masih ingatkah kalian, apa yang dimaksud sumber daya alam? 

Apakah kalian tahu bagaimana proses beras menjadi nasi? 

 

Kegiatan Inti (35 menit) 

1. Guru 

a. Menjelaskan tentang proses pembuatan kertas dari kayu. 

b. Menjelaskan tentang proses pembuatan roti dari gandum. 

c. Menjelaskan tentang proses pembuatan nasi dari padi. 

d. Menjelaskan tentang proses pembuatan bahan sandang dari kapas, wol, 

sutera. 

e. Memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya tentang hal yang 

belum jelas. 

2. Siswa  

a. Memperhatikan penjelasan dari guru tentang proses pembuatan kertas 

dari kayu. 

b. Memperhatikan penjelasan guru tentang proses pembuatan roti dari 

gandum. 

c. Memperhatikan penjelasan dari guru tentang proses pembuatan nasi dari 

padi. 

d. Memperhatikan penjelasan dari guru tentang proses pembuatan bahan 

sandang dari kapas, wol, sutera. 

e. Menanyakan tentang materi yang belum jelas. 
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Kegiatan Akhir (40 menit) 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan kegaitan pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

2. Mengadakan pos tes 

3. Menyanyikan lagu rukun iman. 

 

E. Sumber Belajar  

Buku paket Sains untuk SD kelas IV karangan Haryanto halaman 200 - 203. 

  

F. Media Pembelajaran 

 Papan flanel dan gambar-gambar hasil teknologi. 

 Bagan proses pembuatan nasi 

 Kain woll, katun, dan sutera 

 Lembar Kerja Siswa 

 

G. Penilaian 

1. Tes Tertulis   

Soal pilihan ganda (lampiran) 

2. Tes lisan (proses) 

 

H. Ringkasan Materi 

Benda-benda dari alam dapat digunakan dengan cara mengambil langsung 

dari sumber daya alam. Misalnya daun pisang untuk membungkus kue dapat 

mengambil langsung dari pohon pisang. Akan tetapi, banyak sekali benda-benda 

yang tidak diambil secara langsung yaitu benda-benda yang berubah dari asalnya 

karena mengalami pengolahan. Benda-banda itu telah melalui proses panjang dari 

bahan asalnya sampai menjadi benda seperti itu. 

Benda-benda yang mengalami proses panjang misalnya kertas, roti, nasi, 

dan bahan sandang. Kertas terbuat dari selulosa yang terkandung dalam kayu. 

Roti terbuat dari tepung terigu yang diambil dari biji gandum. Nasi terbuat dari 

padi. Dan bahan sandang kapas dai buah kapas, wol dari bulu domba, sutera dari 
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serat kepompong ulat sutera. Semuanya diolah menggunakan teknologi mesin 

misal serat kapas, wol, dan kepompong dipintal dengan alat pintal menjadi 

gulungan benang. Benang-benang tersebut ditenun menjadi lembaran kain atau 

bahan sandang (tekstil).   

      Sitanggal, 4 April 2011 

 

Peneliti 

 

 

Ali Akhmad Basyari 

NIM. 1402407168 

Mengetahui 

Kepala SD Negeri Sitanggal 04   Guru Kelas IV B 

 

 

Siswo Utomo, S. Pd.     Sukawan, A. Ma. Pd. 

NIP. 19640326 198405 1 001    NIP. 19640616 199211 1 001 
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LEMBAR KERJA SISWA PADA PEMBELAJARAN MODEL STS 

 

 

Tulislah hasil pencarian kalian dalam bagan di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumusan masalah : Bagaimana pengelompokan sumber daya alam berdasarkan jenisnya? Kelompok :_____________ 

Hewan 

.... 

Non-hayati 

Bahan pangan 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

Sumber Daya Alam 

Bahan bangunan 

.... 

.... 

.... 

Sendok, dll 

Produk Kesehatan 

.... 
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LEMBAR KERJA SISWA PADA PEMBELAJARAN MODEL STS 

 

 

Carilah bersama kelompokmu produk yang berasal dari bahan-bahan yang ada di alam dan tuliskanlah bahan pokok dari produk jadi 

yang kamu temukan! 

BENDA YANG BERASAL DARI HEWAN 

SEBAGAI BAHAN JADI BAHAN POKOK PEMBUATNYA 

Bahan pangan Keju Produk olahan susu 

Bahan pangan .... .... 

Bahan pangan .... .... 

Bahan pangan .... .... 

Bahan sandang .... .... 

Bahan sandang .... .... 

Bahan sandang .... .... 

Produk kesehatan  .... .... 

Produk kesehatan  .... .... 

Produk kesehatan  .... .... 

 

 

Rumusan masalah : Bagaimana pengelompokkan benda yang berasal dari hewan? Kelompok :_____________ 
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LEMBAR KERJA SISWA PADA PEMBELAJARAN MODEL KONVENSIONAL 

 

 

 

 

Tulislah hasil pencarian kalian dalam bentuk paragraf! 

 

Proses Pembuatan Nasi 

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

_______________________ 

Nama  :_________________ 
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Benda yang Berasal dari Hewan 
ampir semua bagian hewan dimanfaatkan oleh 

manusia. Bagian hewan dapat dijadikan bahan 

pangan, sandang, dan produk kesehatan. Bahan  

pangan seperti daging ,telur, susu. Daging berasal dari 

ayam, sapi, kerbau. Telur berasal dari ayam, bebek. Dan 

susu berasal dari sapi dan kambing. Keju merupakan 

produk olahan susu.  

Bahan sandang meliputi kain sutera yang berasal dari 

kepompong ulat sutera. Wol berasal dari serat rambut 

domba. Kulit hewan juga dapat dijadikan bahan sandang 

sepertii jaket. Dapat juga dijadikan ikat pinggang, 

sepatu, sandal, atau tas. 

Ada pula bagian hewan dijadikan produk kesehatan 

seperti daging biawak untuk obat penyakit gatal-gatal, 

Berbagai bagian hewan seperti bisa ular sebagai obat.  

Susu kuda liar dapat membuat tubuh kuat.  

BULETIN MINGGUAN SISWA CERDAS     Edisi 1 

erbagai benda terlihat sangat berbeda satu 

dengan lainnya. Akan tetapi, jika ditelusuri 

bebda-benda itu berasal dari beberapa sumber  

daya alam saja. Beberapa sumber daya alam  itu dapat 

kita pelajarai dalam buletin edisi minggu ini. 

CERia DAn Smart 

Buletin Cer Das diterbitkan oleh SD Negeri Sitanggal 

04. Penasehat: Siswo Utomo, S. Pd. Redaksi: Sutoto. 

Distribusi dan pemasaran: Umi Aimanah. CP: 

085742139924 (A. Ghozin). Berlangganan @ Rp200/lbr 

Benda yang Berasal dari Bahan Alam Tidak Hidup 

Dari bahan alam tidak hidup dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan bangunan dan peralatan rumah tangga. Bahan 

bangunan seperti batu bata dan genteng dibuat dari 

tanah liat. Pasir berasal dari hancuran batuan. Semen 

berasal dari batu kapur. Perlatan rumah tangga seperti 

logam dijadikan sendok, garpu, panci. Kabel listrik 

terbuat dari tembaga. Bahan bakar misalnya bensin, gas, 

minyak tanah. Perhiasan seperti emas intan dijadikan 

cincin, kalung, atau gelang.  
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DENAH LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alun-alun Kab Brebes 

Lokasi Penelitian (SDN Sitanggal 04) 

Basecamp peneliti 

Alun-alun Kota Tegal 

Kampus PGSD UPP Tegal 

Alun-alun Kab Tegal 
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Suasana merumuskan masalah 

 
Suasana pembagian kelompok 

Suasana membuat laporan 

 

Suasana eksplorasi 

 

Suasan persiapan pembelajaran Suasana pembelajaran 

Lampiran 34 Dokumentasi 1 Model STS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 35 Dokumentasi 1 Model Konvensional 
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Suasana Pembelajaran STS Suasana Eksplorasi 

Pembimbingan oleh guru Mengerjakan tali pas PPB 

Kegiatan setelah pengumuman 5 besar 

 
Suasana pos tes 

 

Lampiran 36 Dokumentasi 2 Model STS 
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Ceramah Mengerjakan LKS 

Membacakan hasil LKS Membacakan hasil LKS 

Pengumuman 5 besar Suasana Pos Tes 

Lampiran 37 Dokumentasi 2 Model Konvensional 
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Papan flanel dan gambar-gambar Buletin merah muda 

Buletin biru dan kuning Buletin hijau 

Bagan proses pengolahan padi Tali pas PPB 

Lampiran 38 Dokumentasi Media Pembelajaran 
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