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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

1. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam 

dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal (Ali Imran:190) 

2. Orang yang bisa membuat semua hal yang sulit menjadi mudah dipahami, yang 

rumit menjadi mudah dimengerti, atau yang sukar menjadi mudah dilakukan, 

itulah pendidik yang sejati (Ralph Waldo Emerson) 

3. Adalah suatu kemampuan luar biasa dalam diri guru bila ia mampu menggugah 

rasa cinta anak didiknya akan daya cipta kreatif dan ilmu pengetahuan (Albert 

Einstein)   
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ABSTRAK 

 

Khoirina, Rizka Awwali. 2011. Keefektifan Pembelajaran Kenampakan Bumi dan 

Bulan pada Siswa Kelas IV melalui Media Pembelajaran Berbasis ICT di SDN 

Kraton 2 dan 5 Kota Tegal. Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: 1. Murfatimah, S. Pd., M. 

Pd; 2. Drs. Daroni, M. Pd. 

 

Kata Kunci: Media ICT, keefektifan, hasil belajar 

 

Pembelajaran berbasis ICT adalah pemanfaatan komputer, internet, dan LCD  

sebagai media dalam pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran berbasis ICT 

dalam pembelajaran masih sangat jarang dilakukan oleh guru-guru sekolah dasar, 

karena penguasaan dalam mengoperasikan komputer masih rendah. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi kepada guru SD akan pentingnya inovasi 

dalam pembelajaran kepada para siswanya. Permasalahan yang diungkap dalam 

penelitian ini adalah: ”Bagaimana keefektifan pembelajaran kenampakan bumi dan 

bulan pada siswa kelas IV melalui media pembelajaran berbasis ICT di SDN Kraton 

2 dan 5 Kota Tegal?”. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA di SD dengan menguji tingkat keefektifan penggunaan 

media berbasis ICT. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen. Populasi dan sampel dari penelitian 

ini adalah siswa kelas IV di komplek SDN Kraton Kota Tegal yang terdiri dari SDN 

Kraton 2 dan 5 Kota Tegal pada tahun ajaran 2010/2011 yang berjumlah 42 siswa. 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa dan Media 

Pembelajaran Berbasis ICT. Metode pengumpulan data menggunakan metode 

dokumentasi dan metode tes. Data yang diperoleh dianalisis dengan uji U Mann 

Whitney. 

Nilai rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen adalah 84,04 dan nilai rata-

rata hasil belajar kelompok kontrol adalah 67,8. Hasil belajar kelompok eksperimen 

terbukti lebih baik dibandingkan kelompok kontrol. Dari perhitungan uji U diperoleh 

hasil bahwa hasil belajar kedua kelompok memiliki perbedaan yang signifikan 

dengan taraf signifikansi sebesar 0,002. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran berbasis ICT terbukti efektif dalam meningkatkan hasil 

belajar IPA materi kenampakan bumi dan bulan. Berdasarkan temuan penelitian, 

disarankan sebagai berikut: (1)Hendaknya para siswa terkondisikan dengan baik saat 

pembelajaran, sehingga materi dapat dipahami dengan mudah; (2)Hendaknya Guru 

dapat menggunakan media berbasis ICT dalam pembelajaran khususnya pada mata 

pelajaran IPA kelas IV materi Kenampakan Bumi dan Bulan, sehingga pembelajaran 

IPA semakin berkualitas dan bervariasi; (3)Hendaknya sekolah yang telah memiliki 

fasilitas pembelajaran ICT, dapat memotivasi guru untuk menggunakan fasilitas 

tersebut dalam pembelajaran. Adapun bagi sekolah yang belum memiliki fasilitas 

ICT, hendaknya terpacu untuk menyediakan fasilitas tersebut untuk lebih menunjang 

pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah ilmu yang membahas tentang 

gejala-gejala alam berdasarkan hasil percobaan dan pengamatan yang dilakukan 

oleh manusia. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Fowler dalam Aly dan 

Rahma (2006:18) bahwa “IPA merupakan ilmu yang sistematis dan dirumuskan, 

yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan didasarkan terutama atas 

pengamatan dan induksi”. Berdasarkan pengertian tersebut, IPA bertujuan untuk 

pembelajaran dan pengembangan potensi diri seseorang yakni dengan adanya 

sikap ilmiah. Sikap ilmiah akan muncul dengan sendirinya ketika seorang siswa 

mendapatkan pengalaman-pengalaman nyata dalam pembelajaran IPA. Dengan 

adanya sikap ilmiah, diharapkan siswa akan memperoleh bekal pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk memahami dan menyesuaikan 

diri terhadap fenomena dan perubahan-perubahan di lingkungan sekitar. Selain 

itu mengarah pula pada upaya memenuhi keperluan untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.  

Pembelajaran IPA di sekolah dasar memiliki kekhasan tersendiri yakni 

menempatkan aktivitas nyata siswa dengan berbagai objek yang dipelajari dan 

merupakan hal utama untuk dapat dikembangkan. Dengan begitu siswa akan 

lebih mudah menyerap pengetahuan yang dipelajari. Berbagai kesempatan harus 
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diberikan kepada siswa untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman nyata pada 

objek yang akan atau sedang dipelajarinya.  

Akan tetapi pada kenyataannya, tidak semua materi pembelajaran dapat 

dihadirkan secara langsung di hadapan siswa, karena ada materi-materi yang 

objek kajiannya merupakan sesuatu yang sulit dijangkau. Dalam keadaan 

demikian dibutuhkan adanya alat bantu berupa media pembelajaran untuk 

membantu menghadirkan objek pembelajaran yang sulit dijangkau secara nyata 

di hadapan siswa. Untuk kepentingan tersebut tercetuslah media pembelajaran 

berbasis ICT (Information, communication, and technology) yang sekaligus 

merupakan upaya dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam dunia pendidikan. Pembelajaran dan pengembangan potensi 

ini juga merupakan salah satu kunci keberhasilan peningkatan kompetensi 

sumber daya manusia dalam memasuki dunia teknologi, termasuk teknologi 

informasi pada era globalisasi.  

Tujuan tersebut dapat tercapai jika ada peran guru dalam mewujudkan 

pembelajaran dengan selalu memperhatikan perkembangan potensi peserta didik. 

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 

Nasional pasal 39 ayat (2) menyebutkan “pendidik merupakan tenaga profesional 

yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai 

hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada 

perguruan tinggi”. 
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Implikasi nyata Undang-undang tersebut yaitu saat guru merencanakan 

dan melaksanakan proses pembelajaran. Dalam perencanaan tersebut, hal yang 

paling utama harus diperhatikan yaitu faktor kebutuhan siswa akan pembelajaran 

yang sesuai dan diinginkan. Begitu juga saat pembelajaran berlangsung guru 

harus berlaku sebagai fasilitator siswa dalam memperoleh pengetahuan, bukan 

sebagai satu-satunya sumber belajar. Harapan dari adanya pembelajaran yang 

demikian yaitu terciptanya pembelajaran yang bermakna bagi siswa, sehingga 

apa yang diperolehnya dalam pembelajaran benar-benar membekas dalam 

ingatan siswa. 

“Banyak siswa merasa mudah memproses informasi yang berbentuk 

visual, sementara siswa lainnya merasa mudah bila ada suara, tetapi ada pula 

sebagian siswa yang merasa mudah apabila sumber informasi disajikan dalam 

bentuk teks” (Anderson dalam Rahmat 2008:8). Pada dasarnya, pembelajaran 

diselenggarakan dengan harapan agar siswa mampu menangkap/menerima, 

memproses, menyimpan, serta mengeluarkan informasi yang telah diolahnya. 

Gardner dalam Rahmat (2008:8) mengemukakan bahwa “kemampuan 

memproses informasi itu dalam bentuk tujuh kecerdasan, yaitu: (1) logis-

matematis, (2) spasial, (3) linguistik, (4) kinestetik-keperagaan, (5) musik, (6) 

interpersonal, dan (7) intrapersonal”. Media yang dapat mengakomodir 

persyaratan-persyaratan tersebut adalah komputer. Komputer mampu menyajikan 

informasi yang dapat berbentuk video, audio, teks, grafik dan animasi (simulasi). 

Komputer sebagai sarana interaktif dapat digunakan sebagai alternatif 

bentuk pembelajaran terprogram (Programmed Instruction) yang dilandasi 
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hukum akibat (Law of Effect). Dalam hukum akibat, asumsi yang diyakini adalah 

“tingkah laku yang didasari rasa senang akan merangsang untuk dilakukan serta 

dikerjakan secara berulang-ulang” (Rahmat 2008:9). Sangat banyak pakar 

pendidikan yang melakukan penelitian dan berkesimpulan ke arah positifnya 

pemanfaatan komputer sebagai media bantu pembelajaran. Arnold dalam Rahmat 

(2008:9) menyatakan “para guru masih dihadapkan pada suatu ironi bahwa 

meskipun komputer merupakan media yang sangat potensial pada proses 

pembelajaran, akan tetapi masih sedikit yang mau dan mampu 

menggunakannya”. Ketidakmauan dan/atau ketidakmapuan tersebut disebabkan 

berbagai faktor, baik internal (diri guru sendiri) maupun faktor eksternal (fasilitas 

dan kebijakan). 

Padahal jika ditinjau lebih mendalam tidak sepantasnya seorang guru 

pasrah pada keadaan diri yang belum bisa menyesuaikan dengan perkembangan 

dunia pendidikan pada saat ini. Karena guru, sebagaimana disebutkan dalam 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan 

Dosen pada Pasal 20 ayat 2 yang berbunyi: “Dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan 

kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni”. Untuk menjalankan tugas 

keprofesionalan tersebut, guru seharusnya memperkaya diri dengan pengetahuan 

dan keterampilan yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah sesuai undang-undang 

tersebut dapat terwujud. 
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Selain guru, peranan lain yang tak kalah penting dalam penyesuaian 

sekolah menuju pembelajaran yang sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yaitu keberadaan sekolah dalam menyediakan sarana 

dan prasarana pendidikan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 8 bahwa: 

 Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan 

yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, 

tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, 

laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan 

berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk 

menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi.  

 

Dengan tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi dan 

komunikasi di sekolah, diharapkan seluruh warga sekolah akan dapat 

memanfaatkannya sesuai kebutuhan dalam pembelajaran dan tuntutan zaman. 

Berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi 

oleh sekolah, peneliti jumpai SD N Kraton 5 Kota Tegal yang telah memiliki 

kelengkapan tersebut. Sarana yang tersedia berupa layanan hotspot di area 

gedung sekolah, kepemilikan LCD dan komputer yang sedianya dapat 

dimanfaatkan oleh seluruh warga sekolah terutama dalam pembelajaran. Akan 

tetapi kelengkapan sarana pendidikan di sekolah ini belum termanfaatkan secara 

optimal karena belum diimbangi oleh kemampuan guru dalam mengoperasikan 

sarana tersebut untuk kepentingan pembelajaran. Padahal di luar sekolah para 

siswa sedang dihadapkan pada suatu keadaan dimana perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi menjadi suatu pusat perhatian yang paling utama. 

Apabila hal ini didukung kemampuan guru untuk memperkenalkan teknologi 
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informasi dan komunikasi dalam kaitannya dengan pembelajaran di kelas, maka 

akan sangat membantu bagi guru untuk menguasai manajemen kelas dalam setiap 

pembelajaran. 

Secara jujur harus diakui bahwa proses pembelajaran yang dirancang oleh 

guru selama ini belum sepenuhnya mengembangkan potensi siswa. Bahkan 

pembelajaran yang terjadi jauh dari kesan interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif sesuai dengan 

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

pembelajaran justru berlangsung monoton dan membosankan. 

Untuk menciptakan atmosfer baru dalam dunia pembelajaran di sekolah 

harus ada upaya serius terutama dari guru untuk mencoba memanfaatkan ICT 

dalam pembelajaran. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melaksanakan 

penelitian dengan mencoba memanfaatkan ICT dalam pembelajaran. Penelitian 

ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa efektif pembelajaran IPA melalui 

media pembelajaran berbasis ICT, sehingga judul penelitian ini adalah 

“Keefektifan Pembelajaran Kenampakan Bumi dan Bulan pada Siswa Kelas IV 

melalui Media Pembelajaran Berbasis ICT di SDN Kraton 2 dan 5 Kota Tegal”. 

 

B. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Salah satu kelemahan pembelajaran IPA pada mayoritas SD selama 

ini yaitu bahwa pembelajaran tersebut lebih menekankan pada penguasaan 

sejumlah fakta dan konsep, dan kurang memfasilitasi siswa agar memiliki 
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hasil belajar yang komprehensif. Keseluruhan tujuan dan karakteristik 

berkenaan dengan pendidikan IPA SD sebagaimana tertuang dalam 

kurikulum pada kegiatan pembelajaran secara umum telah direduksi menjadi 

sekedar pemindahan konsep-konsep yang kemudian menjadi bahan hafalan 

bagi siswa. Tidak jarang pembelajaran IPA bahkan dilaksanakan dalam 

bentuk latihan-latihan penyelesaian soal-soal tes, semata-mata dalam rangka 

mencapai target nilai tes tertulis. Evaluasi hasil belajar dijadikan sebagai 

“ukuran utama” prestasi siswa dan kesuksesan guru dalam mengelola 

pembelajaran.  

Pembelajaran IPA yang demikian, jelas lebih menekankan pada 

penguasaan sejumlah konsep dan kurang menekankan pada penguasaan 

kemampuan dasar kerja ilmiah atau keterampilan proses IPA. Oleh karena 

target seperti itu, maka guru tidak terlalu terdorong untuk menghadirkan 

fenomena-fenomena alam walaupun melalui alat peraga sederhana ke dalam 

pembelajaran IPA.  

Dunia persekolahan saat ini bisa dikatakan masih jauh dari sentuhan 

teknologi, informasi, dan komunikasi. Kebanyakan guru belum 

memaksimalkan penggunaan ICT, walaupun fasilitas tersebut telah dimiliki 

di sekolah. Hal inilah yang sangat disayangkan dalam dunia pendidikan kita, 

pihak sekolah hanya pintar melakukan pengadaan barang, tetapi gagap dalam 

merawat, memelihara, dan mengoperasikannya. 

Kenyataan tersebut juga dialami oleh SD Kraton 5 Kota Tegal. SD ini 

telah memiliki fasilitas untuk melaksanakan pembelajaran berbasis ICT 
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seperti komputer dan LCD, bahkan layanan hotspot pun sudah tersedia, akan 

tetapi belum satupun dari guru yang ada memanfaatkan fasilitas tersebut 

dalam pembelajaran. Padahal jika memang fasilitas tersebut digunakan, akan 

sangat menunjang dalam pelaksanaan pembelajaran. Selain menampilkan 

pembelajaran yang kompleks berupa audio visual, penggunaan ICT ini juga 

mengenalkan siswa pada era teknologi pembelajaran yang memang telah 

berlangsung saat ini. 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas dapat 

ditarik suatu rumusan masalah yaitu: ”Bagaimana keefektifan pembelajaran 

kenampakan bumi dan bulan pada siswa kelas IV melalui media 

pembelajaran berbasis ICT di SDN Kraton 2 dan 5 Kota Tegal?”. Dengan 

rincian sebagai berikut:  

a. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa 

yang mendapat pembelajaran menggunakan media berbasis ICT dengan 

siswa yang mendapat pembelajaran tanpa menggunakan media berbasis 

ICT? 

b. Apakah hasil belajar siswa yang mendapat pembelajaran menggunakan 

media berbasis ICT untuk materi Kenampakan  Bumi dan Bulan lebih 

baik dari pada hasil belajar siswa yang mendapat pembelajaran tanpa 

menggunakan media berbasis ICT? 
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Untuk solusi dari permasalahan tersebut, perlu adanya eksperimen 

langsung ke lapangan, sehingga terlihat jelas implikasi dari penggunaan 

metode tersebut. 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari kesalahan maksud dan tujuan serta agar lebih efektif 

dan efisien dalam mengadakan penelitian, maka perlu adanya pembatasan 

masalah. Selaras dengan judul penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas IV semester II di SDN Kraton 2 

dan 5 Kota Tegal tahun ajaran 2010/2011. 

2. Karakteristik yang akan diteliti adalah tingkat pemahaman siswa terhadap 

materi Kenampakan Bumi dan Bulan. 

3. Penelitian ini memfokuskan pada faktor keefektifan hasil belajar pada mata 

pelajaran IPA materi Kenampakan Bumi dan Bulan setelah digunakannya 

media berbasis ICT dalam pembelajaran. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum diadakannya penelitian ini yaitu untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA di SD. Tujuan lain yaitu untuk mengetahui 

keefektifan pembelajaran kenampakan bumi dan bulan pada siswa kelas IV 

melalui media pembelajaran berbasis ICT di SDN Kraton 2 dan 5 Kota Tegal. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus diadakannya penelitian ini yaitu: 
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a. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar yang 

signifikan antara siswa yang mendapat pembelajaran menggunakan media 

berbasis ICT dengan siswa yang mendapat pembelajaran tanpa 

menggunakan media berbasis ICT. 

b. Untuk mengetahui seberapa besar perbedaan hasil belajar dalam materi 

Kenampakan Bumi dan Bulan antara siswa yang mendapat pembelajaran 

menggunakan media berbasis ICT dengan siswa yang mendapat 

pembelajaran tanpa menggunakan media berbasis ICT. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

a. Menyajikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan.  

b. Mempermudah siswa dalam memahami materi Kenampakan Bumi dan 

Bulan pada mata pelajaran IPA. 

2. Bagi Guru 

a. Memotivasi guru untuk melakukan inovasi pembelajaran dengan 

menggunakan media yang menarik bagi siswa 

b. Sebagai referensi guru dalam hal penggunaan media pembelajaran 

 

3. Bagi Sekolah 

a. Meningkatkan kepekaan akan kebutuhan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran sehingga terpacu untuk menyedikan sarana-sarana yang 

lebih menunjang pembelajaran 
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b. Memotivasi guru dan kepala sekolah untuk menghasilkan karya ilmiah 

dalam bidang pendidikan 

F. 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 bergaris tengah 13 cm, lembar judul, lembar 

pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan persembahan, kata pengantar, 

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

Bagian pokok skripsi ini terdiri atas: bab pendahuluan, 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 

masalah dan perumusan masalah, (3) pembatasan masalah, (4) tujuan penelitian, 

(5) manfaat penelitian, (6) sistematika skripsi.  

Pada bab tinjauan pustaka dijelaskan landasan teori yang diikuti uraian 

tentang kerangka berpikir dan rumusan hipotesis. Sebelumnya dipaparkan 

penelitian terdahulu yang relevan.  Kerangka berpikir menggambarkan pola 

hubungan logis antar variabel dalam pemecahan masalah yang diteliti, sedangkan 
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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) waktu dan tempat, (3) populasi dan sampel, (4) variabel penelitian 

yang dirumuskan secara operasional, (5) instrumen penelitian disertai penentuan 

validitas dan reliabilitasnya, (6) teknik pengumpulan data, dan (7) metode 

analisis data. 

Pada bab hasil penelitian memuat jawaban atas masalah yang dirumuskan 

dalam bab pendahuluan. Rustad (2010:56) mengemukakan bahwa, “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 media 

pembelajaran berbasis ICT.  

Pada bab penutup berisi simpulan dan saran. Simpulan didasarkan atas 

hasil penelitian, serta saran-saran yang ditujukan untuk pihak-pihak terkait 

dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Bagian akhir skripsi terdiri dari 

daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang terkait isi skripsi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Telah banyak penelitian yang menguji kemanfaatan ICT dalam 

pembelajaran, salah satunya yang dilakukan oleh Sugiarto dengan judul 

“Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis ICT pada kelas XI SMA 

Negeri 2 Surakarta Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pelajaran 

2007/2008”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran tersebut teruji 

meningkatkan hasil belajar sebesar 7% dari pembelajaran sebelumnya yang tanpa 

penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Peningkatan hasil belajar juga 

dapat dilihat pada perbedaan efektivitas setelah dilakukan uji perbedaan dengan 

uji t pihak kanan diperoleh t hitung = 3,1666 > harga t tabel = 1,66 dengan α= 

0,05 (Infotech25:2010).  Hasil tersebut berarti bahwa terjadi perbedaan yang 

signifikan pada hasil belajar setelah diberi perlakuan menggunakan media 

pembelajaran berbasis ICT.  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Media 

pembelajaran berbasis ICT antara aplikasi Multimedia NetOp School dan Web 

Server efektif dalam upaya meningkatkan hasil belajar Geografi pada pokok 

bahasan pelestarian lingkungan hidup. Hasil penelitian tersebut bisa dijadikan 

tolok ukur oleh guru untuk mempertimbangkan penggunaan media pembelajaran 

berbasis ICT sebagai inovasi baru dalam pembelajaran. 

13 
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Penelitian lain berkaitan dengan pemanfaatan ICT dalam pembelajaran 

dilakukan oleh Yamasari dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran 

Matematika Berbasis ICT yang Berkualitas”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa efektivitas media pembelajaran berbasis ICT tercapai. Hal ini terlihat pada 

hasil belajar siswa setelah mendapatkan pembelajaran dengan media 

pembelajaran berbasis ICT ini tuntas karena ≥ 80% dari seluruh subjek penelitian 

memenuhi ketuntasan belajar. Selain itu diketahui pula bahwa respon positif 

ditunjukkan oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan bantuan media 

berbasis ICT yang ditunjukkan pada angket.  

Dari Analisis Data Angket Respon siswa diperoleh hasil bahwa 81,67% 

siswa merasa bahwa mereka memahami materi yang disajikan dengan media 

pembelajaran berbasis ICT, 81,67% mengatakan bahwa tampilan (gambar, 

warna, animasi, dll) pada media pembelajaran berbasis ICT adalah baik, 80% 

siswa mengatakan bahwa mereka berminat untuk mengikuti kegiatan belajar 

dengan menggunakan media pembelajaran berbasis ICT, dan 81,67% siswa 

mengatakan bahwa materi lain juga perlu menggunakan media pembelajaran 

berbasis ICT. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Endah Tri Priyatni dan Asnawi 

Susilo Wahono. Penelitian yang berjudul “Pengembangan Perangkat 

Pembelajaran Membaca SD Berbasis Pendidikan Multikultural dan E-Learning”. 

Dipaparkan hasil penelitian bahwa pembelajaran membaca berbasis pendidikan 

multikultural dan e-learning ini sangat menarik perhatian siswa. Berdasarkan 

hasil angket yang diberikan kepada kelompok kecil, yaitu siswa kelas IV SD, 
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100% menyatakan senang belajar dengan menggunakan paket multimedia ini. 

Ditambah dengan kesimpulan yang menyebutkan bahwa perangkat pembelajaran 

dengan multimedia interaktif ini telah berhasil meningkatkan keterlibatan siswa 

dalam aktivitas dan perilaku dengan penuh gairah dan antusias, semakin 

menambah keyakinan bahwa multimedia/e-learning sangat berpengaruh positif 

dalam dunia pendidikan.  

Ketiga penelitian tersebut memiliki teknik pengambilan data dan variabel 

terikat yang berbeda, namun memiliki variabel bebas yang sama yakni 

penggunaan media berbasis ICT dalam pembelajaran. Situasi pembelajaran yang 

digambarkan dalam temuan yang ketiga inilah yang justru lebih banyak 

dilaksanakan dalam pembelajaran selama ini. 

Walaupun ketiganya menunjukkan bahwa media ICT dapat meningkatkan 

aktivitas, ketertarikan, dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, namun 

penemuan tersebut belum mengungkap seberapa signifikan perbedaan hasil 

belajar antara siswa yang dalam pembelajaran menggunakan media ICT dengan 

siswa yang dalam pembelajaran tanpa menggunakan media ICT.  Bagaimana 

keefektifan pembelajaran, apakah terdapat perbedaan yang signifikan, serta 

apakah pembelajaran menggunakan media ICT lebih baik dibandingkan tanpa 

media ICT?. Pertanyaan inilah yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian 

ini. 
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B. Landasan Teori 

1. Pengertian Belajar 

Menurut Baharudin (2008:13), “dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, secara etimologis belajar memiliki arti berusaha memperoleh 

kepandaian”. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa belajar adalah 

suatu kegiatan yang merupakan bagian dari usaha manusia untuk memenuhi 

kebutuhannya dalam hal ilmu pengetahuan yang belum dimiliki sebelumnya.   

Masih menurut Baharudin (2008:13), ada beberapa ciri belajar, 

diantaranya: “1) belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku; 2) 

perubahan perilaku relative permanent; 3) perubahan tingkah laku tidak harus 

segera dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung, perubahan 

perilaku tersebut bersifat potensial; 4) perubahan tingkah laku merupakan 

hasil latihan atau pengalaman; 5) Pengalaman atau latihan itu dapat memberi 

penguatan ”. 

Karena belajar adalah suatu proses terus menerus, maka dibutuhkan 

adanya guru yang kreatif agar seseorang terutama siswa yang belajar tidak 

merasa bosan dalam menjalani proses tersebut. Biggs dan Tefler dalam Ariani 

dan Haryanto (2010:78) menyebutkan “paling tidak ada 12 aspek dari sebuah 

pembelajaran kreatif, yang harus dipahami dan dilakukan oleh seorang guru 

yang baik dalam proses pembelajaran terhadap siswa”. Salah satu aspek 

tersebut adalah “menciptakan suasana belajar yang kondusif dalam usaha 

meyakinkan minat belajar siswa”. Usaha mewujudkan aspek inilah yang 

sedang peneliti kenalkan kepada guru sekolah dasar di tempat penelitian. 
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2. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan suatu puncak proses belajar. Hasil belajar 

tersebut terjadi terutama berkat evaluasi guru. Menurut Purwanto (2010:46), 

“hasil belajar merupakan perubahan perilaku siswa akibat belajar”. Hasil 

belajar adalah kemampuan aktual yang diukur secara langsung. Hasil 

pengukuran belajar ini nantinya akan mengetahui seberapa jauh tujuan 

pendidikan dan pengajaran yang telah dicapai. Bloom merumuskan hasil 

belajar sebagai “perubahan tingkah laku yang meliputi domain (ranah) 

kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik” (Winkel dalam Shofyan, 

2010:1). 

Berdasarkan teori Taksonomi Bloom dalam Suprijono (2009:6-7): 

“Ranah hasil belajar meliputi: 1) Ranah Kognitif, berkenaan dengan hasil 

belajar intelektual; 2) Ranah Afektif, berkenaan dengan sikap dan nilai; 3) 

Ranah Psikomotor, meliputi keterampilan motorik, manipulasi benda-benda, 

koordinasi neuromuscular (menghubungkan, mengamati)”. Tipe hasil belajar 

kognitif lebih dominan daripada afektif dan psikomotor karena lebih 

menonjol, namun hasil belajar psikomotor dan afektif juga harus menjadi 

bagian dari hasil penilaian dalam proses pembelajaran di sekolah.  

Hasil belajar digunakan oleh guru untuk dijadikan ukuran atau kriteria 

dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Hal ini dapat tercapai apabila siswa 

sudah memahami belajar dengan diiringi oleh perubahan tingkah laku yang 

lebih baik lagi. 

3. Pembelajaran IPA SD 
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Pembelajaran IPA di SD adalah pembelajaran yang mengkonstruksi 

pengetahuan siswa antara materi yang sedang dipelajari, didukung penyajian 

fenomena alam dalam bentuk media dan diintegrasikan dengan pengetahuan 

yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Kegiatan ini dilaksanakan untuk 

menghindari miskonsepsi dalam diri siswa terhadap materi-materi yang tidak 

dijumpai langsung oleh siswa dalam kehidupannya.  

Ilmu Pengetahuan Alam untuk siswa SD didefinisikan oleh Paolo dan 

Martin dalam Iskandar (2001:16) sebagai berikut: “1) mengamati apa yang 

terjadi; 2) mencoba memahami apa yang diamati; 3) mempergunakan 

pengetahuan baru untuk meramalkan apa yang akan terjadi; 4) menguji 

ramalan-ramalan di bawah kondisi-kondisi untuk melihat apakah ramalan 

tersebut benar”. 

Definisi tersebut menggambarkan bahwa IPA itu diawali dengan 

adanya pengamatan, berlanjut pada tahapan-tahapan selanjutnya, sampai pada 

tahap pengujian ramalan. Ilmu Pengetahuan Alam diperlukan oleh siswa 

sekolah dasar karena IPA dapat memberikan sumbangan dalam upaya 

mencapai tujuan pendidikan di sekolah dasar. Dengan pembelajaran IPA 

diharapkan siswa dapat:  

1) Memahami alam sekitarnya, meliputi benda-benda alam 

dan buatan manusia serta konsep-konsep IPA yang terkandung 

didalamnya; 2) Memiliki keterampilan untuk mendapatkan 

ilmu, khususnya IPA, berupa “keterampilan proses” atau 

medode ilmiah yang sederhana; 3) Memiliki sikap ilmiah di 

dalam mengenal alam sekitarnya dan memecahkan masalah 

yang diahadapinya, serta menyadari kebesaran Penciptanya; 4) 

Memiliki bekal pengetahuan dasar yang diperlukan untuk 

melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi. (Darmodjo, 1993:6) 
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Ilmu Pengetahuan Alam atau Sains adalah ilmu pengetahuan yang 

mempunyai obyek yang berasal dari alam, dalam mempelajarinya 

menggunakan  metode ilmiah. Dalam kaitannya dengan pembelajaran IPA di 

sekolah dasar, setiap guru harus paham akan alasan mengapa IPA/sains perlu 

diajarkan di sekolah dasar. Ada berbagai alasan yang menyebabkan satu mata 

pelajaran itu dimasuk ke dalam kurikulum suatu sekolah. Iskandar (2001:17 ) 

mengemukakan empat alasan sains dimasukkan pada kurikulum sekolah 

dasar yaitu: “1) mata pelajaran itu berfaedah bagi kehidupan atau pekerjaan 

anak dikemudian hari; 2) mata pelajaran itu merupakan bagian kebudayaan 

bangsa; 3) mata pelajaran itu melatih anak berpikir kritis; 4) Mata pelajaran 

itu mempunyai nilai-nilai pendidikan yaitu mempunyai potensi yang dapat 

membentuk keprbadian anak secara keseluruhan”. 

Untuk alasan yang pertama bahwa kesejahteraan materil suatu bangsa 

banyak sekali tergantung pada kemampuan bangsa itu dalam bidang sains, 

sebab sains merupakan dasar teknologi, sering disebut-sebut sebagai tulang 

punggung pembangunan. Pengetahuan dasar untuk teknologi ialah sains. 

Orang tidak menjadi insinyur elektronika yang baik, atau dokter yang baik, 

tanpa dasar yang cukup luas mengenai berbagai gejala alam. Berkaitan 

dengan berpikir kritis misalnya sains diajarkan dengan mengikuti metode 

"menemukan sendiri". Dengan ini anak dihadapkan pada suatu masalah; 

misalnya dikemukakan suatu masalah demikian, “Dapatkah tumbuhan hidup 

tanpa daun?" Anak diminta untuk mencari dan menyelidiki hal ini. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_Dasar
http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_Dasar
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Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) IPA di SD/MI 

merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta 

didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan 

pendidikan. Pencapaian SK dan KD didasarkan pada pemberdayaan peserta 

didik untuk membangun kemampuan, bekerja ilmiah, dan pengetahuan 

sendiri yang difasilitasi oleh guru. 

Pembelajaran IPA di SD akan berhasil dengan baik jika guru 

memahami perkembangan intelektual anak SD. Usia anak SD berkisar antara 

7 tahun sampai dengan 12 tahun. Menurut Piaget dalam Baharudin 

(2008:123), “perkembangan anak usia SD tersebut termasuk dalam kategori 

operasional konkret”. Penggunaan media pembelajaran pada siswa diusia 

operasional konkret sangat tepat karena pada masa ini siswa telah memiliki 

kecakapan  berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang 

bersifat konkret. Karenanya kegiatan ini memerlukan proses transformasi 

informasi ke dalam diri siswa sehingga tindakannnya lebih efektif. Proses 

transformasi inilah yang merupakan kegiatan pembelajaran, sehingga untuk 

mendapatkan pembelajaran yang efektif salah satu upayanya yaitu dengan 

menyajikan pembelajaran dengan bantuan media pembelajaran. 

4. Media Pembelajaran Berbasis ICT 

 “Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak 

dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Medoe 

adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan” 

(Sadiman 2010:6). Media dalam pembelajaran berarti suatu perantara atau 

http://id.wikipedia.org/wiki/SD
http://id.wikipedia.org/wiki/MI
http://id.wikipedia.org/wiki/Guru
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penyampai pesan dari seorang guru kepada siswa-siswinya sehingga akan 

mendorong proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Penggunaan media 

dalam pembelajaran juga dimaksudkan agar pengalaman yang diperoleh oleh 

siswa menjadi lebih konkret. Menurut Dale dalam Ali (2010:89) 

“pengalaman itu mempunyai dua belas tingkatan. Tingkat pengalaman paling 

tinggi nilainya adalah pengalaman yang paling konkret, sedangkan yang 

paling rendah adalah yang paling abstrak”.  

Media yang dirancang dengan baik dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemauan, peserta didik sehingga dapat mendorong 

terjadinya proses belajar pada diri peserta didik. Kozma dalam Rahmat 

(2008:7) menyatakan bahwa “media dapat dibedakan dari teknologi 

(mekanik, elektronik, bentuk fisik), sistem simbolik (karakter alpha-numerik, 

objek, gambar, suara) serta sarana yang digunakan (radio, video, komputer, 

buku)”.  

Dalam penggunaannya perlu mempertimbangkan alasan penggunaan 

media tersebut sehingga sesuai tujuan yang diharapkan, karena masing-

masing media mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu untuk 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembelajaran perlu adanya pemilihan 

dan penggunaan media dengan benar. Ada 7 kriteria yang melatarbelakangi 

pemilihan media, yaitu:  

Tujuan penggunaan media (instruksional, informasi, hiburan); 

Kategori pembelajaran yang ingin dicapai: kognitif 

(berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris/pengalaman), 

afektif (melibatkan perasaan dan emosi), psikomotor 

(berhubungan dengan aktivitas fisik); Sasaran (karakter, 

jumlah, latar belakang, motivasi); Waktu (pembuatan, 
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penyajian); Ketersediaan (pengembangan, peralatan); Biaya; 

Karakteristik media (kelebihan dan kelemahan); Mutu teknis 

(visual, audio). 

(http://www.slideshare.net.suediahmad/pemanfaatan media 

-pembelajaran-2010) 

  

Selain kriteria pemilihan media tersebut juga perlu memperhatikan prosedur 

pemilihan media. Prosedur tersebut diantaranya yaitu “kegunaan materi, 

kemenarikan, mengena langsung dengan tujuan khusus, format sajian, 

mutakhir atau keotentikan materi, konsep fakta terjamin kecermatannya, 

standar kualitas (gambar, narasi, efek, warna, dll), struktur materi 

direncanakan dengan baik, proses uji coba atau validasi (tingkat 

keberhasilan)”. (http://www.slideshare.net.suediahmad/pemanfaatan media-

pembelajaran-2010) 

Berdasarkan kriteria dan prosedur tersebut dipilihlah media 

pembelajaran berbasis ICT dalam pembelajaran IPA SD materi Kenampakan 

Bumi dan Bulan. Karena dirasa media tersebut lebih kompleks dalam 

memenuhi kriteria, prosedur, dan kebutuhan siswa. 

Hal tersebut didukung oleh pendapat Paltimer dalam Rahmat (2008:6) 

yang membandingkan pembelajaran kalkulus yang menggunakan komputer 

dengan pembelajaran konvensional menunjukkan bahwa “hasil pembelajaran 

berbasis komputer lebih baik daripada pembelajaran konvensional”. Tetapi, 

tidak setiap pembelajaran harus diselenggarakan melalui pembelajaran 

berbasis ICT. Beberapa kegiatan pembelajaran masih harus diselenggarakan 

dengan pembelajaran konvensional. 

http://www.slideshare.net.suediahmad/pemanfaatan%20media
http://www.slideshare.net.suediahmad/pemanfaatan%20media
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Dalam pembelajaran, ICT yang merupakan singkatan dari 

(Information, communication, and technology) dapat dijabarkan sebagai 

berikut: “Information: text, grafik, gambar, audio, video, animasi yang 

mampu memberikan makna bagi orang lain. Communication: hubungan satu 

dengan lainnya untuk saling bertukar data dan informasi. Technology: cara 

mensinergikan peralatan yang digunakan (hardw/softw), supaya mampu 

dimanfaaatkan maksimal” (Ariani dan Haryanto 2010:63). Ada pula yang 

menyebutnya dengan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dan e-

learning (electronic learning) yang dapat diartikan dengan pembelajaran 

berbasis elektronik. Ketiga istilah tersebut bermakna satu yakni pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Akan tetapi 

untuk menghindari pemaknaan ganda dalam penelitian ini hanya akan 

menggunakan salah satu istilah saja yakni ICT. 

Pembelajaran berbasis ICT adalah pemanfaatan komputer, internet, 

dan LCD  sebagai media dalam pembelajaran. Tujuannya tentu saja agar 

materi yang dipelajari dapat tersampaikan dengan efektif dan efisien. 

“Pengembangan infrastruktur ICT pada lingkungan pendidikan di Indonesia 

sudah dimulai sejak tahun 1995, juga tumbuhnya ICT Center disetiap 

kabupaten/kota sejak tahun 2000, namun terlihat semakin pesat sejak tahun 

2006 dengan dikembangkannya Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas)”. 

(http://fkip.ummgl.ac.id/materi/20100629112450pembelajar- an 

%20berbasis%20ICT-2.pdf) 

http://fkip.ummgl.ac.id/materi/20100629112450pembelajaran%20berbasis%20ICT-2.pdf
http://fkip.ummgl.ac.id/materi/20100629112450pembelajaran%20berbasis%20ICT-2.pdf
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Penggunaan ICT dalam dunia pendidikan diawali dengan adanya 

revolusi dalam dunia elektronik. Revolusi elektronik pada bidang teknologi 

pembelajaran dimulai sejak ditemukannya citra bergerak (motion picture) 

tahun 1910, siaran radio (1930), televisi pendidikan (1950) serta komputer 

dan internet (1980). Awal abad 21 merupakan kelanjutan dari revolusi 

elektronik. Pada masa ini, dikenal berbagai istilah berkaitan dengan 

pembelajaran elektronik atau sering disebut e-learning. “Konsep e-learning 

sendiri mencakup terminology yang sangat luas, dari mulai pembelajaran plus 

elektronik sampai dengan electronic based learning”. 

(http://groups.yahoo.com/group/ pakguruonline) 

Sedangkan landasan teori ICT dalam pembelajaran diawali oleh 

Burrhus Frederic Skinner dengan konsep pembelajaran terpogram 

(Programmed Instructions). “Tahun 1958 B.F. Skinner membuat sebuah 

media pembelajaran (teaching machine). Mesin ini tidak mengajar, tetapi 

diprogram dengan menggunakan logika tertentu sehingga mesin dapat 

menyajikan materi pelajaran dan seolah-olah berinteraksi dengan peserta 

didik”. (http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2139619-landas- an 

-teori-ict/#ixzz1KO2txneW) 

Saat ini di sekolah telah mulai diperkenalkan pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) atau ICT. Pendayagunaan ICT dalam 

pendidikan pada dasarnya merupakan suatu kelanjutan proses revolusi 

pembelajaran yang masih belum selesai. Sejalan dengan perkembangan 

teknologi komputer, istilah ICT sendiri semakin identik dengan komputer, 

http://groups.yahoo.com/group/%20pakguruonline
http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2139619-landasan%20-teori-ict/#ixzz1KO2txneW
http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2139619-landasan%20-teori-ict/#ixzz1KO2txneW
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sehingga apabila disebutkan ICT maka yang dimaksud biasanya akan 

menunjuk kepada penggunaan komputer dan internet. Menurut Asdi (2008) 

“Pembuatan bahan ajar berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK/ICT) telah dirintis oleh Direktorat Pembinaan SMA sejak tahun 1990, 

dimulai dengan pelatihan guru-guru MIPA (Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam) dalam pembuatan multimedia pembelajaran”. Kegiatan 

tersebut berlanjut dan berkembang sehingga kurun waktu tersebut telah 

dihasilkan banyak multimedia pembelajaran (bahan ajar berbasis ICT). 

Ariani dan Haryanto (2010:135), mengemukakan bahwa: 

Pada saat ini, pembelajaran dengan mengintegrasikan ICT di 

dalamnya tampaknya hampir menjadi sebuah keharusan. 

Seorang guru jika belum menguasai ICT, menurut anggapan 

masyarakat cenderung belum bisa dikatakan sebagai guru 

profesional. Bahkan pemerintah mencanangkan bahwa pada 

tahun 2015 sekitar 70% dari seluruh sekolah yang ada di 

Indonesia harus sudah terhubung dengan internet networking. 

Ini berarti guru juga dituntut untuk melek ICT dengan segera, 

padahal kenyataan di lapangan yang terjadi belum sesuai 

dengan apa yang diharapkan. 

 

Hal tersebut berarti bahwa mulai saat ini para guru harus lebih terbuka 

dengan perubahan zaman, sehingga bisa mengikuti arus teknologi yang 

semakin pesat.  

Penggunaan ICT dalam pembelajaran bukan tanpa alasan. Jika kita 

cermati, ICT merupakan salah satu perangkat multimedia. Multimedia sendiri 

mempunyai manfaat dalam pembelajaran yang juga berlaku bagi media ICT, 

diantaranya yaitu: 

1) Pengenalan perangkat teknologi informasi dan komunikasi 

kepada siswa; 2) Memberikan pengalaman baru dan 

menyenangkan baik bagi guru itu sendiri maupun siswa; 3) 
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mengejar ketertinggalan pengetahuan tentang Iptek di bidang 

pendidikan; 4) Pemanfaatan multimedia dapat membangkitkan 

motivasi belajar para pembelajar, karena adanya multimedia 

membuat presentasi pembelajaran menjadi lebih menarik; 5) 

Multimedia dapat digunakan membantu pembelajar 

membentuk model mental yang akan memudahkannya 

memahami suatu konsep; 6) mengikuti perkembangan Iptek, 

dan lain-lain.(Ariani dan Haryanto 2010:12) 

 

Sebelum menggunakan media pembelajaran berbasis ICT, kita perlu 

mencermati kelebihan dan kekurangan ICT terlebih dahulu sehingga dapat 

mempertimbangkan untung rugi serta mempersiapkan segala kemungkinan 

yang akan terjadi. beberapa kelebihan media pembelajaran berbasis ICT 

antara lain:  

1) Sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif; 2) 

Mampu menimbulkan rasa senang selama pembelajaran 

berlangsung, sehingga akan menambah motivasi belajar siswa; 

3) Mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, 

animasi gambar atau video dalam satu kesatuan yang saling 

mendukung sehingga tercapai tujuan pembelajaran; 4) Mampu 

memvisualisasikan materi yang abstrak; 5) Media 

penyimpanan yang relatif mudah dan fleksibel; 6) Membawa 

objek yang sukar didapat atau berbahaya ke dalam lingkungan 

belajar; 7) Menampilkan objek yang terlalu besar ke dalam 

kelas; 8) Menampilkan objek yang tidak dapat dilihat secara 

langsung. 

(http://educare.efkipunla.net/index2.php?option=com.content 

&do.pdf=1&id=83) 

 

Lebih lanjut disebutkan kekurangan media  berbasis ICT, sebagai 

berikut:  

1) Biaya relatif mahal untuk tahap awal; 2) Kemampuan SDM 

dalam penggunaan multimedia masih perlu ditingkatkan; 3) 

Belum memadainya perhatian dari pemerintah; 4) Belum 

memadainya infrastruktur untuk daerah tertentu. Beberapa 

kekurangan tersebut hendaknya bisa diusahakan untuk 

diminimalisir sehingga proses pembelajaran yang menarik dan 

memotivasi siswa dapat terwujud. 

http://educare.efkipunla.net/index2.php?option=com.content
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(http://educare.efkipunla.net/index2.php?option=com.content 

&do.pdf=1&id=83) 

 

Ketika ada keinginan yang kuat untuk mewujudkan 

pembelajaran berbasis ICT, kekurangan-kekurangan tersebut tidak 

akan menjadi halangan yang be berarti untuk berhanti berusaha. 

5. Pembelajaran IPA Berbasis ICT 

Dalam hubungannya dengan media pembelajaran berbasis ICT, 

Nurgianto (2009) mengungkapkan bahwa: 

Pembelajaran IPA berbasis ICT memberikan beberapa 

keuntungan diantaranya: 1) Penerapan ICT memiliki 

keunggulan tersedianya informasi secara luas, cepat, dan tepat, 

memudahkan proses belajar mengajar serta tidak dibatasi oleh 

tempat dan waktu; 2) penggunaan animasi komputer dapat 

menjaga konsentrasi siswa terhadap pelajaran; 3) menyaksikan 

dan mendiskusikan tayangan film science fiction memberikan 

pengaruh positif terhadap siswa diantaranya: a) Sikap positif 

siswa terhadap IPA meningkat; b) Memberikan gambaran 

yang lebih baik untuk konsep-konsep yang abstrak; c) 

Meningkatkan motivasi belajar IPA; d) Meningkatkan secara 

signifikan pengertian IPA sebagai proses ilmiah dan proses 

penemuan; 4) Bisa menvisualisasikan peristiwa yang 

berbahaya dan sulit dipraktekkan; 5) Pembelajaran IPA 

berbasis ICT membuat pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan. (http://herunurgiyanto.blogspot.com/2009/ 

03/pembelajaran -ipa-berbasis-teknologi.html) 

 

Untuk dapat melaksanakan pembelajaran berbasis ICT memerlukan 

persiapan yang matang. Ada tiga komponen penting yang harus disiapkan 

untuk melakukan pembelajaran berbasis ICT, yaitu : a) Infrastruktur. 

Sekolah-sekolah yang akan menyelenggarakan pembelajaran IPA berbasis 

ICT harus menyiapkan infrastruktur yang diperlukan misalnya: perangkat 

komputer, jaringan internet, LCD proyektor dan lain-lain. Dewasa ini sudah 

banyak sekolah yang telah memiliki infrastruktur yang mendukung 

http://educare.efkipunla.net/index2.php?option=com.content
http://herunurgiyanto.blogspot.com/2009/03/pembelajaran%20-ipa-berbasis-teknologi.html
http://herunurgiyanto.blogspot.com/2009/03/pembelajaran%20-ipa-berbasis-teknologi.html
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terselenggaranya pembelajaran IPA berbasis ICT; b) Sumber Daya Manusia. 

Salah satu kunci pokok penyelenggaraan pembelajaran IPA berbasis ICT 

yaitu sumber daya manusia dalam hal ini guru mata pelajaran IPA; c) 

Konten Dan Aplikasi ICT. Konten dan aplikasi ICT yang dapat digunakan 

untuk pembelajaran IPA berbasis ICT diantaranya: a) internet sebagai media 

pengajaran; b) aplikasi internet yang menyediakan konten pembelajaran 

IPA. 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan tahap perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget 

dalam Baharudin (2008:123), bahwa “anak usia sekolah dasar berada pada tahap 

operasional konkret, dimana mereka dapat berpikir secara logis mengenai 

peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam 

bentuk-bentuk yang berbeda”. Untuk itu dalam pembelajaran, suatu materi harus 

disajikan secara konkret sehingga siswa mudah mencerna materi tersebut. 

Mata Pelajaran IPA di SD merupakan mata pelajaran yang berisi materi-

materi yang ada kaitannya dengan alam terutama alam sekitar kita. Oleh karena 

itu dalam pembelajaran hendaknya seorang guru memberikan gambaran yang 

nyata tentang apa yang sedang dipelajari. Gambaran ini dapat disajikan dengan 

bantuan media sebagai perantara. 

Media Pembelajaran  berbasis ICT adalah penyajian pembelajaran dengan 

bantuan komputer, internet, dan LCD sekaligus. Dalam pembelajarannya media 

ini dioperasikan oleh guru, karena objek yang dihadapi adalah siswa SD yang 

cenderung belum memiliki keahlian dalam mengoperasikan ICT tersebut. Media 
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ini digunakan dengan cara mengoperasikan komputer yang dikoneksikan dengan 

salah satu situs di internet yang menyediakan materi-materi pembelajaran 

khususnya IPA SD dalam bentuk flash player. Kemudian tampilan dari materi 

tersebut ditampilkan di kelas dengan menggunakan LCD sehingga dapat 

terjangkau oleh seluruh siswa. Tujuannya tentu saja agar materi yang dipelajari 

dapat tersampaikan dengan efektif dan efisien. Penggunaan media ini dengan 

harapan siswa lebih tertarik untuk belajar dan sifatnya yang audio visual 

diharapkan dapat lebih memenuhi kebutuhan siswa yang beragam dengan gaya 

belajar yang beragam pula (tipe audio, visual, audio visual). Selain itu, 

penggunaan media pembelajaran berbasis ICT dalam pembelajaran masih sangat 

jarang dilakukan oleh guru-guru sekolah dasar, sehingga penggunaan media ini 

juga diharapkan dapat memberikan motivasi kepada guru SD untuk melakukan 

variasi dalam pemberian materi ajar kepada para siswanya. 

Dalam penggunaanya media pembelajaran berbasis ICT dapat menyajikan 

gambaran nyata terhadap materi-materi yang sulit dijangkau oleh siswa, seperti 

materi kenampakan bumi dan bulan. Materi kenampakan bumi dan bulan sulit 

dijangkau siswa karena materi ini sulit dihadapkan pada kehidupan nyata siswa. 

Untuk itu dengan penggunaan media pembelajaran berbasis ICT ini diharapkan 

dapat memenuhi kebutuhan siswa SD yang dalam tahap operasional konkret. 

D. Hipotesis 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

Ho : Tidak ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang memperoleh 

pembelajaran kenampakan bumi dan bulan menggunakan media berbasis 
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ICT dengan siswa yang tidak memperoleh pembelajaran menggunakan  

media berbasis ICT 

Ha : Ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang memperoleh pembelajaran 

kenampakan bumi dan bulan menggunakan media berbasis ICT dengan 

siswa yang tidak memperoleh pembelajaran menggunakan media berbasis 

ICT 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

kuantitatif. Jenis penelitian kuantitatif yang dilaksanakan yaitu penelitian 

eksperimen. Menurut Riyatno dalam Zuriah (2007:57-58), “penelitian 

eksperimen merupakan penelitian yang sistematis, logis, dan teliti di dalam 

melakukan kontrol terhadap kondisi”. Dalam penelitian eksperimen terdapat dua 

kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kedua kelompok 

tersebut sedapat mungkin sama (homogen) atau mendekati sama karakteristiknya. 

Pada kelompok eksperimen diberikan pengaruh atau treatment berupa  

penggunaan media pembelajaran berbasis ICT, sedangkan pada kelompok 

kontrol tidak diberikan. Selanjutnya proses penelitian berjalan dan diobservasi 

untuk menentukan perbedaan perubahan yang terjadi pada kelompok eksperimen. 

Tentunya perbedaan tersebut merupakan hasil perbandingan kedua kelompok. 

Gambaran pelaksanaan pemberian tindakan pada kedua kelompok dapat 

dilihat pada desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan yaitu Desain 

Perbandingan Grup Statis, yang dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:  

 

Tabel 3.1 Desain Penelitian  

Grup Variabel Terikat Postes 
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Eksperimen X Y2  

Kontrol _ Y2 

Keterangan: 

X = ada treatment 

 = tidak menerima treatment 

Pada desain ini keberadaan grup tidak dipilih secara random  

 (Sumber: Sukardi 2008:184) 

Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing diberi 

perlakuan. Kelompok yang diberi perlakuan menggunakan media berbasis ICT 

disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang perlakuannya tanpa media 

berbasis ICT disebut kelompok kontrol. Pengaruh perlakuan pada kedua 

kelompok dianalisis dengan uji beda, yaitu menggunakan t-test jika data yang 

diperoleh berdistribusi normal atau menggunakan u-test jika data yang diperoleh 

tidak berdistribusi normal. Jika terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka perlakuan yang diberikan 

berpengaruh secara signifikan. 

B. Waktu dan Tempat 

Penelitian dilaksanakan mulai bulan Maret sampai Juni 2011 di SDN Kraton 02 

dan 05 Kota Tegal yang beralamat di Jalan Nanas Nomor 104 Kota Tegal.  

 

 

 

C. Populasi dan Sampel 
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1. Populasi  

Populasi dari penelitian ini yaitu siswa kelas IV di SDN Kraton 2 dan 

5 Kota Tegal pada tahun ajaran 2010/2011. Siswa SDN 2 berjumlah 16 siswa, 

sedangkan siswa SDN 5 berjumlah 26 siswa, sehingga jumlah keseluruhan 

populasi yaitu 42 siswa. Dalam hal ini, alasan penentuan populasi karena 

keberadaannya yang satu lokasi dengan harapan iklim dan karakteristik 

pembelajaran serta kemampuan awal siswa setara. Selain itu kedua sekolah 

memiliki peringkat akreditasi yang sama yaitu Terakreditasi B. 

2. Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampel jenuh. 

Sampel ini menggunakan seluruh populasi sebagai sampel. Data sampel 

selengkapnya ada pada lampiran 19. 

D. Variabel Penelitian 

1. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu hasil belajar siswa kelas IV SDN 

Kraton Kota Tegal. 

2. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Media Pembelajaran Berbasis ICT. 

 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer  dan 

sekunder untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang 
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amat penting dalam metode ilmiah untuk menguji hipotesis. Teknik yang 

digunakan dalam pengumpulan data-data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan yaitu daftar nama siswa dan data 

kemampuan awal siswa SD yang menjadi objek penelitian. Data kemampuan 

awal siswa diperoleh dari guru kelas masing-masing berupa nilai UTS pada 

semester genap. 

2. Metode Tes 

Tes dalam hal ini digunakan sebagai alat pengungkap data secara 

sistematis untuk memperoleh data atau keterangan yang diinginkan tentang 

seseorang dengan cara yang cepat dan tepat. Dalam penelitian ini tes 

berfungsi untuk menguji hasil belajar IPA materi Kenampakan Bumi dan 

Bulan, sehingga pelaksanaan tes tersebut pada akhir pembelajaran setelah 

pemberian perlakuan. Tes yang dilaksanakan merupakan tes tertulis dengan 

bentuk pilihan ganda. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

variabel penelitian. Dalam penelitian ini variabel yang diteliti yaitu hasil belajar 

siswa. Untuk itu instrumen yang digunakan yaitu instrumen untuk mengukur 

hasil belajar. Instrumen untuk mengukur hasil belajar siswa berupa soal-soal post 

test yang nantinya diujikan pada akhir pembelajaran. Bentuk dari instrumen ini 

yaitu soal-soal objektif yang berjumlah 20 nomor soal. 
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Sebelum soal-soal tersebut digunakan untuk mengukur hasil belajar 

siswa, terlebih dahulu soal tersebut diuji cobakan kepada siswa di luar sampel 

yaitu kepada siswa yang berlaku sebagai kelompok uji coba. Uji coba ini dengan 

maksud agar diperoleh instrumen yang valid dan reliabel sehingga nantinya 

diperoleh hasil penelitian yang valid dan reliabel pula. Karena “instrumen yang 

valid dan reliabel merupakan syarat untuk mendapatkan hasil penelitian yang 

valid dan reliabel” (Sugiyono 2009:348). 

Data hasil uji coba, kemudian dilakukan analisis validitas, reliabilitas, 

tingkat kesukaran, dan daya beda. Meskipun untuk keperluan penelitian hanya 

dibutuhkan 20 butir soal, namun untuk keperluan uji coba, maka dibuat dua kali 

lipat dari kebutuhan dengan jumlah seluruhnya 40 butir soal. Kisi-kisi, soal, dan 

pola jawaban uji coba selengkapnya ada pada lampiran 3. 

 Langkah dalam pengujian instrumen ini terdiri dari: 

1. Pengujian Validitas Instrumen 

Sebelum instrumen digunakan dalam tes uji coba, terlebih dahulu 

perlu dilakukan pengujian validitas isi yang dilakukan oleh 3 orang penilai 

ahli, yaitu satu orang pembimbing skripsi dan dua orang guru kelas IV SDN 

Kraton 2 dan 5 Kota Tegal. Pengujian dilakukan dengan cara menilai 

kesesuaian antara butir soal dengan kisi-kisi, indikator, dan pemilihan kata 

yang digunakan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan lembar validitas 

isi. Hasil penilaian validitas isi oleh penilai ahli, selengkapnya ada pada 

lampiran 4. 
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Arikunto dalam Riduwan (2009:67) menyebutkan “Validitas adalah 

suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat 

ukur”. Setelah data didapat dan ditabulasikan, maka pengujian validitas 

dilakukan dengan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antara skor 

item instrumen dengan rumus Pearson Product Moment, sebagai berikut: 

rhitung =  

Dimana: 

rhitung  = Koefisien Korelasi 

  = Jumlah skor item 

 = Jumlah skor total (seluruh item) 

n = Jumlah responden 

Kemudian hasil rhitung didiistribusikan dengan rtabel (tabel r) taraf kesalahan 

5%.  

Kaidah keputusan : jika rhitung rtabel berarti valid, sebaliknya 

      rhitung rtabel berarti tidak valid 

jika instrumen itu valid, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai indeks 

korelasinya (r) sebagai berikut: 

Antara 0,800 sampai dengan 1,000 : sangat tinggi 

Antara 0,600 sampai dengan 0,799 : tinggi 

Antara 0,400 sampai dengan 0,599 : cukup 

Antara 0,200 sampai dengan 0,399 : rendah 

Antara 0,000 sampai dengan 0,199 : sangat rendah(tidak valid) 
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(Riduwan 2009:98)  

Perhitungan pengujian validitas instrumen ini dilakukan dengan bantuan 

aplikasi SPSS 17. 

2. Pengujian Reliabilitas Instrumen 

Dalam pengujian reliabilitas instrumen ini menggunakan rumus 

Alpha Cronbach.  Berikut merupakan rumus manual dari rumus koefisien 

reliabilitas Alpha Cronbach: 

r1  =  

Dimana:  

K = mean kuadrat antara subyek 

   = mean kuadrat kesalahan 

  = varians total 

Rumus untuk varians total dan varians item: 

 =  

 =    

Dimana : 

JKi  = jumlah kuadrat seluruh skor item 

JKs  = jumlah kuadrat subyek (Sugiyono 2009:365) 

3. Analisis Tingkat Kesukaran 

Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal pilihan ganda digunakan rumus: 
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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) 

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 
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 =  : 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 

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) 

G. Metode Analisis Data 

1. Deskripsi Data 

Dalam penelitian ini data yang nantinya diamati merupakan data 

kuantitatif. Data kuantitatif yang diamati berupa hasil belajar siswa setelah 

mengikuti pembelajaran yang dalam prosesnya menggunakan media 

pembelajaran berbasis ICT. Hasil belajar yang berupa angka-angka termasuk 

dalam data rasio. 

“Data rasio adalah data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai nol 

mutlak. Data ini dapat diubah ke dalam interval dan ordinal. Data ini juga 

dapat dijumlahkan atau dibuat perkalian secara aljabar. Data rasio adalah data 

yang paling teliti”. (Sugiyono 2010:16) 
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2. Uji Prasyarat Analisis 

Untuk melakukan pengujian hipotesis terlebih dulu dilakukan 

pengujian prasyarat analisis variabel hasil belajar siswa pada kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen. Uji prasyarat analisis yang dimaksud 

adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar analisis dapat dilakukan untuk 

keperluan pengujian hipotesis. Uji prasyarat analisis terdiri dari uji normalitas 

dan homogenitas.  

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah populasi berdistribusi normal atau tidak. Kenormalan atau 

tidaknya suatu data berkaitan dengan penggunaan statistik dalam uji 

hipotesis. “Penggunaan statistik parametris, bekerja dengan asumsi bahwa 

data setiap variabel penelitian yang akan dianalisis membentuk distribusi 

normal” (Sugiyono 2009:75).  

Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan metode 

Lilliefors dengan taraf signifikansi yang digunakan sebagai aturan untuk 

menerima atau menolak pengujian normalitas atau tidaknya suatu 

distribusi data yaitu α = 0,05. 

Langkah-langkah uji normalitas data dengan rumus Lilliefors, 

dilakukan dengan sebagai berikut : 

1) Membuat tabel kerja dengan 7 kolom  

2) Memasukan nilai atau skor pada tabel kerja secara berurutan 

3) Mencari nilai Z score, dengan rumus : Z = (Xi – Mean)/SD 
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4) Menentukan Nilai Z tabel {F(z)} dengan menggunakan tabel Normal 

Baku dari O ke Z berdasarkan nilai Z score. 

5) Menentukan S(z) dengan rumus S(z) = f kum : N 

6) Menghitung harga Lilliefors hitung dengan rumus : Lh
 
= |F(z) – S(z)| 

7) Mencari nilai Lilliefors terbesar sebagai Lhitung  

8) Menentukan harga Lillefors tabel (Lt
 
) dengan rumus : (a, n) 

9) Membuat kesimpulan :  

a) Jika harga Lh
 
<>t, maka data berdistribusi normal  

b) Jika harga Lh
 
> harga Lt, maka data tidak berdistribusi normal 

(http://komunitasarie.blogspot.com/2010/02/uji-normalitas-data-

dengan-lilliefors.html) 

Dalam pelaksanaannya perhitungan dilakukan dengan bantuan 

aplikasi SPSS 17. Cara membaca outputnya yaitu dengan metode 

pengambilan keputusan untuk uji normalitas “jika signifikansi > 0,05 

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

berdistribusi tidak normal”. (Priyatno 2010:36-40) 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua 

kelompok memiliki kemampuan yang setara. 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”. Uji Homogenitas yang akan peneliti gunakan dalam 

http://komunitasarie.blogspot.com/2010/02/uji-normalitas-data-
http://komunitasarie.blogspot.com/2010/02/uji-normalitas-data-
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penelitian ini yaitu dengan metode 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 2009:119-120) 

Normalitas data dan homogenitas data harus terpenuhi bila akan 

menggunakan statistik parametris. Tetapi bila sekelompok data tidak 

membentuk distribusi normal, maka peneliti harus membuat keputusan 

untuk menggunakan teknik statistik nonparametris (Sugiyono 2010:79). 
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Uji homogenitas ini hanya dilakukan setelah dilakukan uji 

normalitas dan hasilnya menunjukkan data dengan distribusi normal. 

Namun jika setelah dilakukan uji normalitas diperoleh hasil bahwa data 

tidak berdistribusi normal, maka tidak akan dilanjutkan pada uji 

homogenitas karena sudah jelas bahwa kedua kelompok tidak memiliki 

kesetaraan kemampuan.  

3. Analisis Data 

Secara garis besar teknik analisis data dalam penelitian ini dibagi 

menjadi dua bagian : 

a. Analisis data sebelum eksperimen 

Analisis data sebelum eksperimen adalah untuk menguji 

kemampuan awal kedua kelompok yang dibandingkan. Persyaratan yang 

harus diuji pada analisis data ini menggunakan uji-t yang menunjukkan 

tidak adanya perbedaan yang signifikan pada kemampuan awal dari kedua 

kelompok yang akan diperbandingkan. Adapun data yang dianalisis yaitu 

hasil belajar IPA pada materi sebelumnya yang diperoleh dari 

dokumentasi guru kelas. 

Pada analisis ini, mula-mula dibandingkan nilai rata-rata antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nilai rata-rata yang 

dibandingkan yaitu nilai UTS pada semester genap. Setelah nilai rata-rata 

UTS tersebut dibandingkan, langkah selanjutnya yaitu melakukan uji t 

terhadap nilai UTS tersebut. 

b. Analisis data setelah eksperimen 
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Analisis data setelah eksperimen adalah untuk menguji keefektifan 

pembelajaran IPA materi kenampakan bumi dan bulan setelah diberikan 

perlakuan berupa penggunaan media berbasis ICT dalam penyampaian 

materinya. Persyaratan yang harus dipenuhi pada analisis data ini yaitu 

perhitungan menggunakan uji t, yakni jika dalam uji prasyarat analisis 

sebelumnya data yang dianalisis berdistribusi normal. Namun jika terjadi 

sebaliknya, yakni dalam uji prasyarat analisis sebelumnya data yang 

dianalisis tidak berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis 

menggunakan uji U-Mann Whitney. Kedua rumus tersebut memiliki 

fungsi yang sama yaitu menunjukan adanya perbedaan prestasi antara 

kedua kelompok yang akan diperbandingkan. 

Adapun rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu: 

Rumus uji t 

t =     

  

Keterangan : 

 : Nilai rata - rata kelompok eksperimen 

 : Nilai rata - rata kelompok kontrol 

 : Jumlah subyek kelompok eksperimen 

 : Jumlah subyek kelompok kontrol 

 : Varians kelompok eksperimen  
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 : Varians kelompok kontrol 

(Sugiyono 2009:138) 

Setelah t hitung diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan t 

tabel, taraf signifikansi 5%. Kriteria pengujiannya yaitu apakah prestasi 

belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran berbasis ICT lebih 

baik dari prestasi siswa yang tidak menggunakan media pembelajaran 

berbasis ICT.  

Perhitungan dilakukan dengan bantuan aplikasi spss 17. 

Rumus uji U-Mann Whitney 

Terdapat dua rumus yang digunakan untuk pengujian. Kedua 

rumus tersebut digunakan dalam perhitungan karena akan diperlukan 

untuk mengetahui harga U mana yang lebih kecil. Harga U yang lebih 

kecil tersebut yang digunakan untuk pengujian dan dibandingkan dengan 

U tabel. Kedua rumus tersebut sebagai berikut: 

Rumus 1 : U1 = n1 n2 + 1  

Rumus 2 : U2 = n1 n2  + 2 

Dimana : 

n1 = jumlah sampel 1 

n2 = jumlah sampel 2 

U1 = jumlah peringkat 1 

U2 = jumlah peringkat 2 

R1 = jumlah rangking pada sampel n1 
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R1 = jumlah rangking pada sampel n2 

(Sugiyono 2009:153) 

Perhitungan dilakukan dengan bantuan aplikasi spss 17. 
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BAB IV 

KEEFEKTIFAN MEDIA PEMBELAJARAN  

BERBASIS ICT  

 

A. DATA HASIL PENELITIAN  

1. Pra Eksperimen 

Data-data yang diperoleh sebelum pelaksanaan eksperimen adalah 

sebagai berikut: 

a. Uji Coba Soal 

Soal-soal yang akan digunakan saat tes formatif pada akhir 

pembelajaran, sebelumnya dilakukan uji coba terlebih dahulu. Uji coba 

dilaksanakan dua kali pada siswa kelas V SDN Kraton 2 Kota Tegal.  

Data hasil uji coba dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini: 

Tabel 4.1 Data Hasil Uji Coba Soal 

No Aspek Jumlah Soal 

Tahap 1 Tahap 2 

1 Valid 10 13 

2 Reliabel 10 13 

3 Tingkat Kesukaran     

- Sukar 2 2 

- Sedang 6 8 

- Mudah 2 3 

4 Daya Beda     

- Baik Sekali 2 3 

- Baik  3 9 

- Cukup 4 1 

- Jelek 1 0 

47 
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b. Nilai UTS  

Untuk memperoleh data nilai UTS, peneliti melakukan 

penelusuran pada dokumentasi nilai yang dimiliki guru kelas. 

Berdasarkan penelusuran, diperoleh nilai UTS Genap kedua kelompok 

yang dapat dilihat perinciannya pada tabel 4.2 berikut ini: 

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan pada Nilai UTS 

No Aspek Hasil Perhitungan Keterangan 

SDN Kraton 2 SDN Kraton 5 

1 Rata-rata 59,4 57,9 Tidak terpaut jauh 

2 Normalitas 0.2 0,174 Kedua kelompok 
normal 

3 Homogenitas 0,284 Kedua kelompok 
homogeny 

4 Uji T 0,789 0,775 Tidak ada perbedaan 
secara signifikan 

 

2. Eksperimen 

Setelah pemberian perlakuan berupa pembelajaran dengan bantuan 

media berbasis ICT, maka dilakukan post test untuk mengetahui hasil belajar 

siswa. Berdasarkan post test yang telah dilaksanakan diperoleh hasil yang 

dapat dilihat dalam distribusi frekuensi pada tabel 4.3 dan 4.4 berikut ini: 
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Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Kelompok Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Kelompok Eksperimen 

NO KELAS INTERVAL FREKUENSI 

1 50 - 60 5 

2 60 - 70 2 

3 70 - 80  2 

4 80 - 90 6 

5 90 - 100 11 

Jumlah 26 

Rata-rata 84,04 

 

Dari tabel 4.3 dan 4.4 di atas dapat dilihat bahwa perolehan nilai rata-

rata kelompok kontrol yaitu 67,8, dan nilai rata-rata kelompok eksperimen 

yaitu 84,04. Terdapat selisih nilai sebesar 16,24. Dari kedua post test yang 

telah dilaksanakan, dapat dilihat perbandingan hasil belajar tersebut dalam 

bentuk diagram pada gambar 4.1 dan 4.2 di bawah ini: 

 

NO KELAS INTERVAL FREKUENSI 

1 30 - 40 1 

2 40 - 50 1 

3 50 - 60 4 

4 60 - 70 2 

5 70 - 80 5 

6 80 - 90 2 

7 90 -100 1 

 Jumlah 16 

 Rata-rata 67,8 
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           Gambar 4.1 Histogram Perbandingan Rata-rata Nilai Hasil Belajar 

 

           Gambar 4.2 Histogram Frekuensi Perbandingan Nilai Hasil Belajar 

Dari gambar 4.2 di atas dapat kita lihat bahwa nilai kelompok kontrol 

menunjukkan kurva dengan distribusi yang normal. Sebaliknya pada nilai 

kelompok eksperimen menunjukkan kurva dengan distribusi yang tidak 

normal. 
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B. ANALISIS DATA 

1. Analisis Butir Soal 

Analisis butir soal ini terdiri dari perhitungan validitas, reliabilitas, 

tingkat kesukaran, dan daya beda. Pada perhitungan validitas instrumen, 

diperoleh hasil perhitungan rhitung tiap item soal. Hasil perhitungan rhitung 

tersebut kemudian dikonsultasikan dengan rtabel, dengan N= 20 dan  = 5% 

diperoleh rtabel sebesar 0,444. Jika rhitung  > rtabel maka soal tersebut valid, dan 

jika rhitung  rtabel maka soal tersebut tidak valid.  

Berdasarkan perhitungan validitas diperoleh 10 butir soal valid. Soal 

valid tersebut yaitu soal nomor 5, 7, 10, 15, 17, 18, 21, 23, 24, dan 38. 

Sedangkan soal yang dibutuhkan sebanyak 20 butir. Oleh karena itu peneliti 

kemudian memutuskan untuk melaksanakan uji coba instrumen yang kedua 

pada kelas yang sama.  

Pada uji coba instrumen yang kedua diperoleh 13 butir soal valid, 

yaitu pada nomor soal 9, 10, 15, 16, 21, 22, 24, 29, 30, 31, 36, 38, dan 40. 

Sehingga soal valid seluruhnya ada 23 butir soal.  Data hasil uji validitas 

berdasarkan perhitungan spss selengkapnya pada lampiran 5. 

Soal-soal valid tersebut kemudian di uji reliabilitas, tingkat kesukaran 

dan daya beda. Dari uji coba pertama, dengan 10 sbutir oal valid diperoleh 

keterangan lanjut bahwa keseluruhan 10 butir soal tersebut reliabel. Pada 

pengujian tingkat kesukaran diperoleh 2 butir soal berkategori sukar, 6 butir 

soal berkategori sedang, dan 2 butir soal berkategori mudah. 
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Dari uji coba kedua, dengan 13 butir soal valid diperoleh keterangan 

lanjut bahwa keseluruhan 13 butir soal tersebut reliabel. Pada pengujian 

tingkat kesukaran diperoleh 2 butir soal berkategori sukar, 8 butir soal 

berkategori sedang, dan 3 butir soal berkategori mudah. Data hasil uji 

reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda selengkapnya pada lampiran 6. 

Dari 23 soal tersebut kemudian dipilih 20 soal yang disesuaikan 

dengan kriteria perolehan dalam uji instrumen per butir soal serta kebutuhan 

berdasarkan indikator pembelajaran. Soal-soal yang telah terpilih kemudian 

digunakan saat post test untuk mengetahui hasil belajar masing-masing 

kelompok. Kisi-kisi, soal, dan pola jawaban post test selengkapnya ada pada 

lampiran 7. 

2. Uji Prasyarat Analisis 

Dalam penelitian ini dilakukan uji prasyarat analisis sebanyak dua 

kali, yakni sebelum pelaksanaan eksperimen pada nilai UTS dan setelah 

eksperimen pada hasil belajar, dengan hasil sebagai berikut: 

a. Nilai UTS 

Sebelum pelaksanaan penelitian terlebih dahulu peneliti 

melakukan uji kesetaraan untuk mengetahui bahwa diantara kedua 

kelompok tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal kemampuan 

belajar. Uji kesetaraan ini dilakukan salah satunya dengan 

membandingkan rata-rata nilai UTS dari kedua kelompok. Berdasarkan 

nilai UTS dari kedua kelompok, dapat dilihat dalam tabel 4 dan 5 bahwa 

nilai rata-rata siswa SDN Kraton 02 yaitu sebesar 59,4, sedangkan nilai 
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rata-rata siswa SDN Kraton 05 sebesar 57,9. Perbedaan yang terjadi pada 

kedua rata-rata hanya berkisar 1,5. 

Setelah diperoleh rata-rata nilai UTS dari kedua kelompok, maka 

dilakukan uji prasyarat analisis berupa uji normalitas dan uji 

homogenitas. Berikut merupakan hasil perhitungan ketiga uji tersebut: 

1) Uji Normalitas 

Dari uji normalitas menggunakan aplikasi spss 17 diperoleh 

hasil yang dapat dilihat pada kolom kolmogorov smirnov bahwa kedua 

data berdistribusi normal dengan signifikansi kelompok eksperimen 

sebesar 0,174 dan kelompok kontrol sebesar 0,200. 

2) Uji Homogenitas 

Setelah diketahui bahwa data tersebut normal, dilanjutkan 

dengan uji homogenitas menggunakan aplikasi spss 17. Hasil 

perhitungan dapat dilihat pada kolom Lavene’s Test For Equality of 

Variances dengan hasil signifikansi sebesar 0284. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa kedua kelompok homogen. 

Data hasil uji prasyarat analisis nilai UTS selengkapnya pada 

lampiran 8. 

b. Hasil Belajar 

Pada nilai hasil belajar juga dilakukan uji normalitas dengan hasil 

yang dapat dilihat pada kolom kolmogorov smirnov bahwa data tidak 

berdistribusi normal dengan signifikansi kelompok eksperimen sebesar 

0,00 dan signifikansi kelompok kontrol sebesar 0,190. Namun pada nilai 
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hasil belajar ini tidak dilanjutkan dengan uji homogenitas karena data 

tidak berdistribusi normal. Data hasil uji prasyarat analisis nilai hasil 

belajar selengkapnya pada   lampiran 9. 

3. Analisis Awal (Sebelum Eksperimen) 

Setelah dilaksanakan uji normalitas dan homogenitas pada nilai UTS, 

selanjutnya dilakukan analisis data pada nilai tersebut. analisis yang 

dilakukan berupa uji t untuk untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan yang 

signifikan pada kemampuan awal kedua kelompok. Berdasarkan perhitungan 

uji t pada nilai UTS kedua kelompok diperoleh hasil bahwa kedua kelompok 

tidak memiliki perbedaan hasil belajar yang signifikan. Nilai signifikansi 

yang diperoleh kelompok eksperimen sebesar 0,789 dan nilai signifikansi 

yang diperoleh kelompok kontrol sebesar 0,775. Data hasil uji t pada nilai 

UTS selengkapnya pada lampiran 10. 

 

4. Analisis Akhir (Setelah Eksperimen) 

Analisis akhir dilakukan untuk uji hipotesis. Analisis dilakukan 

dengan membandingkan hasil belajar siswa setelah mendapat perlakuan pada 

masing-masing kelompok. Berdasarkan perhitungan dalam uji Mann Whitney, 

diperoleh hasil bahwa hasil belajar kedua kelompok memiliki perbedaan yang 

signifikan dengan taraf signifikansi sebesar 0,002. Hasil perhitungan uji U 

nilai hasil belajar selengkapnya pada lampiran 11. 
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C. PEMBAHASAN 

Sebelum pelaksanaan pengambilan data, terlebih dahulu dilakukan 

pembuatan instrumen uji coba yang akan diujicobakan sebelum nantinya 

digunakan untuk mengetahui hasil pemberian perlakuan pada masing-masing 

kelompok. Instrumen uji coba ini berupa soal pilihan ganda yang terdiri dari 40 

soal dengan 4 pilihan jawaban. Nantinya soal yang akan digunakan adalah 20 soal 

yang sudah teruji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda masing-

masing butir soal.  

Diawali dengan pengujian validitas isi yang dilakukan oleh 3 orang 

penilai ahli, yaitu satu orang pembimbing skripsi Ibu Murfatimah, S.Pd., M.Pd 

dan dua orang guru kelas IV SDN 02 dan 05 Kraton Kota Tegal. Guru SDN 02 

Ibu Yuanita dan guru SDN 05 Ibu Eti Setyaningsih, S.Pd. Setelah dilakukan uji 

validitas isi dan soal tersebut dinyatakan layak digunakan maka dilanjutkan 

dengan uji coba instrumen. Uji coba instrumen dilaksanakan kepada siswa kelas 

V di SD N Kraton 02 yang berjumlah 20 siswa, dengan alasan siswa tersebut 

telah menerima materi tersebut pada saat duduk di kelas IV.  

Dari hasil uji coba soal kemudian dilakukan perhitungan validitas butir 

soal sehingga diperoleh hasil perhitungan rhitung tiap item soal. Hasil perhitungan 

rhitung tersebut kemudian dikonsultasikan dengan rtabel, dengan N= 20 dan  = 5% 

diperoleh rtabel sebesar 0,444. Jika rhitung  > rtabel maka soal tersebut valid, dan jika 

rhitung  rtabel maka soal tersebut tidak valid. Dari uji coba instrumen tersebut 

hanya diperoleh 10 soal valid, yaitu pada nomor soal 5, 7, 10, 15, 17, 18, 21, 23, 

24, dan 38. Sedangkan soal yang dibutuhkan yaitu 20 soal. Oleh karena itu 
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peneliti kemudian memutuskan untuk melaksanakan uji coba instrumen yang 

kedua pada kelas yang sama. Pada uji coba instrumen yang kedua, juga dilakukan 

perhitungan validitas butir soal dengan hasil perolehan berupa 13 soal valid, yaitu 

pada nomor soal 9, 10, 15, 16, 21, 22, 24, 29, 30, 31, 36, 38, dan 40, sehingga 

soal valid seluruhnya ada 23 soal. 

Soal-soal valid tersebut kemudian di uji reliabilitas, tingkat kesukaran dan 

daya beda. Dari uji coba pertama, dengan 10 soal valid diperoleh hasil bahwa 10 

soal tersebut seluruhnya reliabel. Dalam pengujian tingkat kesukaran diperoleh 

hasil dengan perincian 2 soal dengan kategori mudah, 6 soal dengan kategori 

sedang, dan 2 soal dengan kategori sulit. Sedangkan dalam pengujian daya beda 

diperoleh hasil dengan perincian 2 soal dengan kategori baik sekali, 3 soal 

dengan kategori baik, 4 soal dengan kategori cukup, dan 1 soal dengan kategori 

jelek. 

Dari uji coba instrumen yang kedua, dengan 13 soal valid diperoleh hasil 

bahwa 13 soal tersebut seluruhnya reliabel. Dalam pengujian tingkat kesukaran 

diperoleh hasil dengan perincian 3 soal dengan kategori mudah, 8 soal dengan 

kategori sedang, dan 2 soal dengan kategori sulit. Sedangkan dalam pengujian 

daya beda diperoleh hasil dengan perincian 3 soal dengan kategori baik sekali, 9 

soal dengan kategori baik, dan 1 soal dengan kategori cukup. 

Dari 23 soal tersebut kemudian dipilih 20 soal yang disesuaikan dengan 

kriteria perolehan dalam uji instrumen per butir soal serta kebutuhan berdasarkan 

indikator pembelajaran. Soal-soal yang telah terpilih kemudian digunakan saat 

post test untuk mengetahui hasil belajar masing-masing kelompok. 
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Langkah selanjutnya setelah uji coba soal adalah uji kesetaraan terhadap 

kedua kelompok. Uji kesetaraan ini dilakukan dengan membandingkan nilai rata-

rata dari nilai UTS semester ganjil dari kedua SD yang nantinya berlaku sebagai 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Uji kesetaraan dimaksudkan 

sebagai pengetahuan awal bahwa kedua kelompok memiliki kemampuan yang 

sebanding dalam perolehan hasil belajar siswa, sekaligus menggambarkan 

kesetaraan kualitas pembelajaran yang selama ini dilaksanakan pada masing-

masing kelompok.  

Bardasarkan data yang diperoleh pada uji kesetaraan, diketahui bahwa 

kedua kelompok memiliki kemampuan yang sebanding. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan melihat nilai rata-rata siswa dari nilai UTS, yakni bahwa 

siswa-siswi dari SDN 02 memiliki nilai rata-rata sebesar 58,75 dan siswa-siswi 

SDN 05 memiliki nilai rata-rata sebesar 57,6. Selisih nilai rata-rata antara kedua 

kelompok hanya berkisar 1,15 poin, sehingga bukan merupakan perbedaan yang 

besar. Selain membandingkan rata-rata nilai UTS, peneliti juga melakukan uji 

prasyarat analisis dan uji hipotesis terhadap nilai UTS kedua kelompok.  

Dari uji prasyarat analisis diperoleh hasil bahwa kedua data berdistribusi 

normal dengan signifikansi kelompok eksperimen sebesar 0,174 dan kelompok 

kontrol sebesar 0,200. Kedua kelompok juga homogen dengan signifikansi 0,284, 

serta tidak memiliki perbedaan hasil belajar yang signifikan dengan nilai 

signifikansi uji t yang diperoleh kelompok eksperimen sebesar 0,775 dan nilai 

signifikansi yang diperoleh kelompok kontrol sebesar 0,789. Sehingga kedua 
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kelompok tersebut layak untuk dijadikan objek penelitian dan penelitian dapat 

dilanjutkan. 

Setelah hasil uji kesetaraan tersebut diperoleh, dimulailah penelitian ini 

yang diawali dengan menentukan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

dari dua sekolah dasar yang ada, yaitu SDN Kraton 02 dan SDN Kraton 05. 

Berdasarkan ketersediaan fasilitas ICT di sekolah, terpilihlah SDN Kraton 05 

sebagai kelompok eksperimen dan SDN Kraton 02 sebagai kelompok kontrol, 

karena SDN Kraton 05 memiliki persyaratan untuk pelaksanaan pembelajaran 

berbasis ICT, yakni dengan ketersediaan layanan hotspot di area kelas, 

kepemilikan LCD dan komputer. Fasilitas komputer juga telah dimiliki oleh SDN 

02, tetapi untuk LCD dan layanan hotspot belum tersedia. 

Setelah kelompok eksperimen dan kelompok kontrol ditentukan, 

dimulailah proses pengambilan data dengan memberikan perlakuan pada masing-

masing kelompok. Perbedaan dari treatment (perlakuan) yang diberikan antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, hanyalah terletak pada 

diberikannya media pembelajaran berbasis ICT dalam proses pembelajaran 

materi Kenampakan Bumi dan Bulan dan tidak diberikannya media pembelajaran 

media pembelajaran berbasis ICT dalam proses pembelajaran materi 

Kenampakan Bumi dan Bulan. 

Pada kelompok eksperimen, pembelajaran dilaksanakan dengan 

menyajikan materi Kenampakan Bumi dan Bulan dengan bantuan media berbasis 

ICT. Penyajian materi dilakukan guru dengan bantuan komputer yang 

dikoneksikan dengan salah satu situs di internet yang menyediakan materi 
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pembelajaran IPA SD, khususnya materi Kenampakan Bumi dan Bulan. 

Sedangkan pada kelompok kontrol, pembelajaran disajikan secara klasikal, yakni 

materi pembelajaran disampaikan guru dengan cara ceramah dan tanya jawab 

dengan seluruh siswa. Pembelajaran pada masing-masing kelompok dilaksanakan 

dua kali pertemuan. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kedua kelompok 

pada lampiran 12.  

Perbedaan terjadi di sini, karena yang tampak yaitu siswa yang antusias 

mengikuti pembelajaran pada kelompok eksperimen disebabkan gambaran nyata 

yang ditampilkan pada layar LCD atas kejadian-kejadian sesuai dengan materi 

yang dipelajari, seperti kejadian pasang surut air laut, kebakaran hutan, fase-fase 

bulan, dan lain sebagainya. Walaupun kejadian tersebut sesungguhnya sulit untuk 

dijangkau secara langsung, tetapi diharapkan gambaran nyatanya dapat 

terimajinasi dalam pikiran siswa sehingga tidak terjadi miskonsepsi dalam diri 

siswa. Selain antusias, para siswa juga lebih fokus mengikuti pembelajaran 

karena dengan materi yang disampaikan melalui layar LCD lebih menarik 

perhatian siswa untuk mengikuti pembelajaran secara penuh. Ditambah lagi 

penyajian dengan LCD merupakan sesuatu yang baru bagi siswa sehingga terjadi 

inovasi pembelajaran dan siswa lebih mudah dalam memahami materi. Inilah 

yang menjadi salah satu keunggulan media pembelajaran berbasis ICT 

dibandingkan dengan pembelajaran yang klasikal dan biasa dilakukan guru tanpa 

inovasi.  

Keunggulan lain dalam pembelajaran berbasis ICT yaitu penyajian 

permainan yang menjadikan siswa aktif dan pembelajaran lebih bermakna. 
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Karena siswa sangat senang bermain, sehingga sangat tepat jika dalam 

pembelajaran disisipkan permainan-permainan yang berisi materi pembelajaran 

dan secara otomatis siswa akan belajar sambil bermain. Dengan pembelajaran 

seperti ini siswa tidak akan merasa dibebani dalam belajar, sebaliknya siswa 

justru ketagihan untuk belajar lagi. Jika sudah terjadi seperti ini, peningkatan 

hasil belajar bukanlah sesuatu yang sulit bagi siswa. 

  Berbeda dengan kelompok kontrol yang penyajian materi dilakukan 

dengan ceramah dan tanya jawab, serta bantuan media yang seadanya. Bisa kita 

perkirakan bahwa materi yang tersampaikan jauh dari kata sempurna, karena bisa 

jadi saat guru menyampaikan materi terjadi miskonsepsi pada diri siswa karena 

tidak adanya gambaran yang nyata. Contoh materi yang sulit dibayangkan dalam 

pikiran siswa yaitu proses pasang surut air laut yang disebabkan oleh gravitasi 

bulan, karena materi tersebut sangat abstrak, apalagi siswa tersebut masih dalam 

masa peralihan pada tahap operasional konkret, yang masih sangat membutuhkan 

obyek-obyek nyata agar pembelajaran mudah dipahami. 

Selain itu penyampaian yang monoton, dengan pemandangan guru berdiri 

di depan kelas dan siswa duduk memperhatikan, menjadikan siswa cepat jenuh 

dan fokus perhatian cepat beralih, karena tidak ada hal yang menarik perhatian 

siswa. Antusias siswa di awal pembelajaran yang tidak diimbangi dengan 

pembelajaran yang menarik dengan penyajian sesuatu yang baru menjadikan 

pembelajaran tidak tersampaikan dan tidak terserap oleh siswa secara maksimal. 

Saat pembelajaran, siswa memang duduk dengan tenang dan memperhatikan 

penjelasan guru, tetapi siswa cenderung pasif dalam menerima pembelajaran. 
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Keadaan ini bertentangan dengan prinsip belajar itu sendiri yang merupakan 

proses aktif untuk memperoleh pengetahuan. 

Perbedaan kedua proses pembelajaran, antara yang penyajian materi 

menggunakan media berbasis ICT dengan yang penyajian materinya tanpa 

menggunakan media berbasis ICT berakibat pada perolehan hasil belajar masing-

masing kelompok. Pada siswa yang pembelajarannya dengan bantuan media 

berbasis ICT memperoleh hasil belajar yang cukup memuaskan dengan perolehan 

rata-rata sebesar 84,04 dan mengalami peningkatan hasil belajar yang cukup 

signifikan. Sedangkan siswa yang pembelajarannya tanpa bantuan media berbasis 

ICT perolehan nilai rata-rata hasil belajar hanya sebesar 67,8. 

Setelah diperoleh nilai hasil post test dari kedua kelompok, kemudian 

dilakukan uji prasyarat analisis dengan hasil yang dapat dilihat pada kolom 

kolmogorov smirnov bahwa data tidak berdistribusi normal dengan signifikansi 

kelompok eksperimen sebesar 0,00 dan signifikansi kelompok kontrol sebesar 

0,190. Namun pada nilai post test ini tidak dilanjutkan dengan uji homogenitas 

karena data tidak berdistribusi normal. 

Hasil uji normalitas  ini berhubungan dengan jenis statistik yang akan 

digunakan dalam penelitian. Jika data berdistribusi normal maka uji hipotesis 

menggunakan statistik parametrik. Namun, jika data tidak berdistribusi normal, maka 

statistik yang digunakan adalah statistik nonparametrik. Dari uji normalitas data 

diperoleh hasil bahwa data hasil belajar siswa untuk materi Kenampakan Bumi 

dan Bulan tidak berdistribusi normal.  Ketidaknormalan ini terjadi pada 

kelompok eksperimen, dengan signifikansi sebesar 0,00. Sedangkan suatu data 
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dikatakan normal jika mempunyai nilai signifikansi di atas 0,05. Hal ini terjadi 

karena nilai hasil belajar siswa cenderung menunjukkan nilai yang tinggi pada 

materi kenampakan Bumi dan Bulan dengan bantuan media pembelajaran 

berbasis ICT. Sedangkan pada kelompok kontrol yang pembelajarannya tanpa 

bantuan media pembelajaran berbasis ICT, hasil belajarnya normal, dengan 

signifikansi sebesar 0,190.  

Setelah pengujian normalitas, tahap selanjutnya yaitu pengujian hipotesis 

atau analisis akhir. Dalam penelitian ini uji hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan rumus Uji Mann Whitney yang sebelumnya direncanakan 

menggunakan Uji-t. Alasan perubahan penggunaan rumus Uji t menjadi rumus 

uji Mann Whitney tersebut yaitu karena data yang diperoleh dari hasil penelitian 

berdistribusi tidak normal, sehingga rumus yang digunakanpun merupakan salah 

satu rumus dari statistik nonparametrik. Dari perhitungan uji U diperoleh hasil 

bahwa hasil belajar kedua kelompok memiliki perbedaan yang signifikan dengan 

taraf signifikansi sebesar 0,002. 

Berdasarkan perhitungan tersebut maka Ho, yang berbunyi tidak ada 

perbedaan pemahaman dan prestasi belajar siswa yang memperoleh pembelajaran 

kenampakan bumi dan bulan dengan bantuan media pembelajaran berbasis ICT 

dan tanpa media pembelajaran berbasis ICT ditolak. Hal itu berarti bahwa 

pemahaman dan prestasi belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran 

berbasis ICT lebih baik dari pemahaman dan prestasi belajar siswa yang tidak 

menggunakan media pembelajaran berbasis ICT. 
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Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

berbasis ICT teruji efektif dalam meningkatkan hasil belajar. Hal ini dibuktikan 

dengan perolehan hasil belajar siswa pada kelompok eksperimen yang 

pembelajarannya menggunakan media berbasis ICT lebih baik daripada 

kelompok kontrol yang pembelajarannya tanpa menggunakan media berbasis 

ICT. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil dalam penelitian ini, dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis ICT teruji efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar IPA materi kenampakan bumi dan bulan pada 

siswa kelas IV di SDN Kraton 2 dan 5 Kota Tegal dengan rincian sebagai 

berikut: 

1. Terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa yang 

mendapat pembelajaran menggunakan media berbasis ICT dengan 

siswa yang mendapat pembelajaran tanpa menggunakan media berbasis 

ICT. Perbedaan hasil belajar yang signifikan tersebut dapat kita lihat 

pada perolehan rata-rata hasil belajar dari kedua kelompok setelah 

keduanya mendapat perlakuan. Perolehan nilai rata-rata kelompok 

eksperimen yaitu 84,04, sedangkan  perolehan nilai rata-rata kelompok 

kontrol yaitu 67,8. Terdapat selisih yang cukup besar yakni mencapai 

angka 16,24. 

2. Hasil belajar siswa yang mendapat pembelajaran menggunakan media 

berbasis ICT untuk materi Kenampakan  Bumi dan Bulan lebih baik 

dari pada hasil belajar siswa yang mendapat pembelajaran tanpa 

menggunakan media berbasis ICT. Hal ini juga dapat kita lihat pada 

64 
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nilai rata-rata postes yang dilakukan diakhir pembelajaran dengan 

perolehan nilai rata-rata kelompok eksperimen yakni sebesar 84,04 

lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata kelompok kontrol yakni 

sebesar 67,8. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan temuan hasil penelitian di atas, bahwa Pembelajaran 

materi Kenampakan Bumi dan Bulan yang menggunakan media berbasis 

ICT teruji lebih baik dibandingkan pembelajaran yang tanpa menggunakan 

media berbasis ICT. Maka disarankan sebagai berikut: 

1. Hendaknya para siswa terkondisikan dengan baik saat pembelajaran, 

sehingga materi dapat dipahami dengan mudah.  

2. Hendaknya Guru dapat menggunakan media berbasis ICT dalam 

pembelajaran khususnya pada mata pelajaran IPA kelas IV materi 

Kenampakan Bumi dan Bulan, sehingga pembelajaran IPA semakin 

berkualitas dan bervariasi. 

3. Hendaknya sekolah yang telah memiliki fasilitas pembelajaran ICT, 

dapat memotivasi guru untuk menggunakan fasilitas tersebut dalam 

pembelajaran. Adapun bagi sekolah yang belum memiliki fasilitas ICT, 

hendaknya terpacu untuk menyediakan fasilitas tersebut untuk lebih 

menunjang pembelajaran. 

Tak kalah pentingnya saran kami tujukan kepada seluruh pemerhati 

dan pelaksana pendidikan di Indonesia, agar melaksanakan penelitian 
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lanjutan terkait dengan penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. 

Penelitian lanjutan penting dilaksanakan baik untuk menguji temuan dalam 

penelitian ini maupun untuk kepentingan penyempurnaan. 
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Lampiran 1 

KISI-KISI INSTRUMEN UJI COBA 1 SISWA KELAS IV SD  

PADA MATERI KENAMPAKAN BUMI DAN BENDA LANGIT  

 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Ingatan(C1) 

no.butir soal 

Pemahaman(C2) 

no. butir soal 

Penerapan(C3) 

no. butir soal 

Jumlah 

butir   

Persentase 

(%) 

9.1 

Mendeskripsi

kan 

perubahan 

kenampakan 

bumi 

 

 

 

 

 

9.2 

Mendeskripsi

kan posisi 

bulan dan 

kenampakan 

bumi dari hari 

ke hari 

1. Menjelaskan 

hal-hal yang 

mempengaru

hi perubahan 

daratan 

2. Menjelaskan 

pengaruh 

gravitasi 

bulan 

terhadap 

bumi 

3. Menggamba

rkan 

berbagai 

bentuk posisi 

bulan, 

bintang, dan 

matahari 

  

12,14, 26 

 

 

 

 

1, 3, 4 

 

 

 

 

 

9, 11, 13, 

15, 16, 34,  

22, 23, 29, 31, 

37, 38, 39 

 

 

 

6, 7, 21, 24, 8 

 

 

 

 

 

2, 17, 19, 20, 30, 

32, 33  

10, 25, 27, 28, 

35, 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5, 18, 40 

 

16 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

16 

40 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

40 

Jumlah     40 100 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

SOAL TES UJI COBA 1 

Mata Pelajaran : IPA 

Materi  : Kenampakan Bumi dan Benda Langit 

Berilah tanda (x) untuk satu jawaban yang kamu anggap benar pada lembar 

jawab yang tersedia! 

1. Benda langit yang memantulkan sebagian cahaya matahari disebut…. 

a. bulan     c. matahari 

b. bintang    d. bumi 

Kunci: A 

2. Bentuk bulan yang selalu berubah-ubah jika dilihat dari bumi disebut…. 

a. rotasi bulan    c. fase bulan 

b. revolusi bulan    d. gravitasi bulan 

Kunci: C 

3. Terjadinya pasang naik air laut disebabkan adanya gravitasi…. 

a. bumi     c. planet 

b. bulan     d. bintang 

Kunci: B 

4. Pasang naik air laut tertinggi terjadi pada saat fase bulan…. 

a. sabit     c. cekung 

b. cembung    d. purnama 

Kunci: D 

5. Fase bulan yang ditandai seluruh permukaan bulan yang disinari menghadap ke 

bumi disebut bulan…. 

a. sabit     c. cekung 

b. cembung     d. purnama 

Kunci: D 

6. Kenampakan bumi yang dipengaruhi bulan adalah…. 

a. daratan menjadi basah   c. terjadinya pasang 

b. terjadinya siang dan malam  d. terjadinya badai 

Kunci: C 

 



69 

 

7. Gaya tarik bulan disebut…. 

a. rotasi bulan    c. fase bulan 

b. revolusi bulan    d. gravitasi bulan 

Kunci: D 

8. Terjadinya bulan purnama dalam satu bulan sebanyak…. 

a. satu kali    c. tiga kali 

b. dua kali    d. empat kali 

Kunci: A 

9. Bulan berputar pada porosnya disebut…. 

a. rotasi      c. fase  

b. revolusi    d. gravitasi  

Kunci: A 

10. Bulan berputar pada porosnya selama…. 

a. 27 ½ hari    c. 29 ½ hari 

b. 28 ½ hari    d. 30 ½ hari 

Kunci: C 

11. Bulan purnama terjadi setiap bulan pada tanggal…. 

a. 13     c. 17 

b. 15     d. 19 

Kunci: B 

12. Peredaran bulan mengelilingi bumi disebut…. 

a. rotasi bulan    c. fase bulan 

b. revolusi bulan    d. gravitasi bulan 

Kunci: B 

13. Gerhana bulan terjadi saat bulan…. 

a. sabit     c. cekung 

b. cembung     d. purnama 

Kunci: D 
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14. Fungsi bulan bagi bumi yaitu sebagai…. 

a. satelit     c. pemancar 

b. pendamping    d. pelindung 

Kunci: A 

15. Bentuk bulan yang terlihat bulat penuh disebut bulan…. 

a. sabit     c. cekung 

b. cembung     d. purnama 

Kunci: D 

16. Bulan tidak terlihat sama sekali dari bumi pada bulan purnama disebut…. 

a. gravitasi bulan    c. gravitasi matahari 

b. gerhana bulan     d. gerhana matahari 

Kunci: B 

17. Saat kedudukan bulan yang terlihat dari bumi adalah setengah lingkaran. 

Kedudukan ini disebut bulan…. 

a. separuh    c. muda 

b. baru     d. purnama 

Kunci: A 

18. Bulan separuh terjadi saat permukaan bulan memantulkan cahaya matahari ke 

bumi sebanyak…. 

a. separuh permukaan bulan  c. seperempat bagian bulan   

b. tiga perempat bagian bulan  d. seluruh bagian 

Kunci: A 

19. Bulan sabit terjadi saat permukaan bulan memantulkan cahaya matahari ke bumi 

sebanyak…. 

a. separuh permukaan bulan  c. seperempat bagian bulan 

b. tiga perempat bagian bulan  d. seluruh bagian 

Kunci: C 

20. Permukaan bulan terdiri dari gunung-gunung yang tinggi dan permukaannya…. 

a. subur     c. tandus 

b. lembab     d. basah 

Kunci: C 
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21. Salah satu keuntungan peristiwa pasang surut air laut adalah untuk…. 

a. bahan membuat garam  c. mencegah tsunami 

b. membawa sampah ke pantai  d. mencari ikan 

Kunci: A 

22. Akibat kebakaran hutan, daratan yang mulanya hijau berubah menjadi…. 

a. merah     c. menguning 

b. hitam kelam    d. coklat 

Kunci: B 

23. Terkikisnya tanah oleh aliran air, baik dari sungai maupun air hujan disebut…. 

a. abrasi     c. banjir 

b. erosi     d. dehidrasi 

Kunci: B 

24. Terkikisnya pantai karena terbawa oleh air laut disebut…. 

a. abrasi     c. banjir 

b. erosi     d. dehidrasi 

Kunci: A 

25. Diantara hal-hal berikut, yang merupakan kerugian peristiwa pasang surut air laut 

bagi manusia adalah…. 

a. pembangkit listrik tenaga pasang surut 

b. bahan pembuatan garam 

c. nelayan sulit menentukan tempat berlabuh 

d. sarana lahan pesawahan pasang surut 

Kunci: C 

26. Turunnya permukaan air laut disebut…. 

a. tsunami    c. pasang surut 

b. pasang naik    d. ombak tinggi 

Kunci: C 
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27. Pesawahan pasang surut di Indonesia dimanfaatkan untuk…. 

a. sarana berlabuh dan berlayar kapal 

b. bahan pembuat garam 

c. lahan penanaman pohon bakau 

d. pembangkit listrik tenaga pasang surut 

Kunci: D 

28. Perbedaan ketinggian antara pasang dan surut menghasilkan energi potensial 

yang dapat diubah menjadi energi untuk menggerakkan…. 

a. mesin kapal    c. baling-baling 

b. generator    d. kincir air 

Kunci: B 

29. Kebakaran hutan karena peristiwa alam dapat terjadi saat musim…. 

a. semi     c. hujan 

b. kemarau    d. gugur 

Kunci: B 

30. Benda langit yang berupa bola gas yang sangat panas serta berukuran sangat 

besar adalah…. 

a. bulan     c. meteor 

b. planet     d. matahari 

Kunci: D 

31. Contoh perubahan kenampakan bumi yang menguntungkan adalah…. 

a. kebakaran hutan   c. angin badai 

b. pasang surut air laut   d. erosi tanah 

Kunci: B 

32. Matahari adalah bintang yang paling terang bila dilihat dari bumi. Hal ini 

disebabkan karena…. 

a. ukurannya sangat besar  c. jumlahnya banyak 

b. cahayanya paling terang  d. jaraknya paling dekat 

Kunci: D 
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33. Di Negara tropis seperti Indonesia matahari terbit…. 

a. setiap hari    c. dua hari sekali 

b. setengah tahun saja   d. setengah hari 

Kunci: A 

34. Benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri disebut…. 

a. bulan     c. meteor 

b. bintang    d. planet 

Kunci: B 

35. Pada lahan pesawahan pasang surut digali saluran untuk menampung air laut 

sewaktu terjadi pasang. Hal ini bertujuan agar…. 

a. air laut tidak menggenangi pesawahan 

b. air laut dapat tertampung dalam jumlah besar 

c. air yang mengandung garam terpisah 

d. tidak terjadi abrasi 

Kunci: A 

36. Bencana alam yang terjadi karena adanya kobaran api yang terjadi di suatu 

tempat disebut…. 

a. api unggun    c. kebakaran 

b. gunung meletus   d. bom meledak 

Kunci: C 

37. Di bawah ini merupakan faktor penyebab perubahan kenampakan pada bumi 

yaitu…. 

a. gelombang laut   c. pertambahan penduduk 

b. penghijauan    d. tanah subur 

Kunci: A 

38. Membuang sampah sembarangan akan mengakibatkan perubahan kenampakan 

bumi berupa…. 

a. tanah longsor    c. erosi 

b. tanah gundul    d. banjir 

Kunci: D 
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39. Daratan dan lingkungan merupakan permukaan bumi yang dapat…. 

a. bertambah    c. berubah 

b. berkurang    d. berkembang 

Kunci: C 

40. Jarak bulan ke bumi lebih dekat daripada jarak matahari ke bumi. Namun cahaya 

bulan lebih…. 

a. terang     c. sedikit 

b. redup     d. banyak 

Kunci:  

KUNCI DAN POLA JAWABAN TES UJI COBA 1 

 

1. a b c d 16. a b c d 31. a b c d  

2. a b c d 17. a b c d 32. a b c d 

3. a b c d 18. a b c d 33. a b c d 

4. a b c d 19. a b c d 34. a b c d 

5. a b c d 20. a b c d 35. a b c d 

6. a b c d 21. a b c d 36. a b c d 

7. a b c d 22. a b c d 37.  a b c d 

8. a b c d 23. a b c d 38. a b c d 

9. a b c d 24. a b c d 39. a b c d 

10. a b c d 25. a b c d 40. a b c d 

11. a b c d 26. a b c d  

12. a b c d 27.  a b c d 

13. a b c d 28. a b c d 

14. a b c d 29. a b c d 

15. a b c d 30. a b c d 
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Lampiran 2 

KISI-KISI INSTRUMEN UJI COBA 2 SISWA KELAS IV SD PADA MATERI 

KENAMPAKAN BUMI DAN BENDA LANGIT  

 

 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Ingatan(C1) 

no.butir soal 

Pemahaman(C2) 

no. butir soal 

Penerapan(C3) 

no. butir soal 

Jumlah 

butir   

Persentase 

(%) 

9.1 

Mendeskripsi

kan 

perubahan 

kenampakan 

bumi 

 

 

 

 

 

9.2 

Mendeskripsi

kan posisi 

bulan dan 

kenampakan 

bumi dari hari 

ke hari 

1. Menjelaskan 

hal-hal yang 

mempengaru

hi perubahan 

daratan 

2. Menjelaskan 

pengaruh 

gravitasi 

bulan 

terhadap 

bumi 

3. Menggambar

kan berbagai 

bentuk posisi 

bulan, 

bintang, dan 

matahari 

  

12, 13, 14, 

18, 22, 23, 

29, 31,  

 

 

3, 4, 26, 28,  

 

 

 

 

 

1, 8, 9, 15, 

20, 21, 30, 

34,    

24, 33, 37, 39 

 

 

 

 

6, 25 

 

 

 

 

 

2, 7, 11, 16, 17, 

19, 32, 40 

5, 10, 36, 38,  

 

 

 

 

27, 35 

 

16 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

16 

40 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

40 

Jumlah     40 100 
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TES UJI COBA 

Mata Pelajaran : IPA 

Materi  : Kenampakan Bumi dan Benda Langit 

 

Berilah tanda (x) untuk satu jawaban yang kamu anggap benar pada lembar 

jawab yang tersedia! 

1. Benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri adalah…. 

a. bulan     c. planet 

b. bintang    d. bumi 

Kunci: B 

2. Bentuk bulan yang selalu berubah-ubah jika dilihat dari bumi disebut…. 

a. rotasi bulan    c. revolusi bulan 

b. fase bulan    d. gravitasi bulan 

Kunci: B 

3. Gravitasi bulan merupakan penyebab utama terjadinya…. 

a. pasang naik air laut   c. terjadinya siang dan malam 

b. pasang surut air laut   d. gerhana bulan  

Kunci: A  

4. Pasang naik air laut terendah terjadi saat fase bulan…. 

a. baru     c. cembung 

b. sabit     d. purnama 

Kunci: A 

5. Untuk mencegah terjadinya erosi di daerah pegunungan, maka area persawahan 

dibentuk…. 

a. miring     c. datar 

b. berundak    d. berkelok 

Kunci: B 

6. Berikut ini yang merupakan kenampakan bumi yang dipengaruhi bulan adalah…. 

a. daratan menjadi basah   c. terjadinya pasang 

b. terjadinya siang dan malam  d. terjadinya badai 

Kunci: C 
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7. Bulan sabit terjadi saat permukaan bulan memantulkan cahaya matahari ke bumi 

sebanyak…. 

a. separuh permukaan bulan  c. seperempat bagian bulan   

b. tiga perempat bagian bulan  d. seluruh bagian 

Kunci: C 

8. Fase yang terjadi hanya satu kali dalam sebulan adalah bulan…. 

a. sabit     c. cembung 

b. separuh    d. purnama 

Kunci: D 

9. Rotasi bulan adalah bulan…. 

a. berputar pada porosnya     

b. beredar mengelilingi matahari  

c. beredar mengelilingi bulan 

d. berubah posisi  

Kunci: A    

10. Upaya untuk memperbaiki hutan yang telah gundul yaitu dengan melakukan…. 

a. globalisasi    c. reboisasi 

b. polusi     d. revolusi 

Kunci: C 

11. Pada tanggal 14 atau 15 setiap bulan komariah, bulan berada pada fase bulan…. 

a. muda     c. separuh 

b. sabit     d. purnama 

Kunci: D 

12. Peredaran bulan mengelilingi bumi disebut…. 

a. rotasi bulan    c. fase bulan 

b. revolusi bulan    d. gravitasi bulan 

Kunci: B 

13. Gerhana bulan terjadi karena bulan tertutup oleh bayang-bayang…. 

a. bumi     c. matahari 

b. planet      d. bintang 

Kunci: A 
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14. Fungsi bulan bagi bumi yaitu sebagai…. 

a. satelit     c. pemancar 

b. pendamping    d. pelindung 

Kunci: A 

15. Bintang yang paling terang bila dilihat dari bumi adalah…. 

a. bulan     c. matahari 

b. galaksi      d. komet 

Kunci: C 

16. Bulan tidak terlihat sama sekali dari bumi pada bulan purnama disebut…. 

a. gravitasi bulan    c. gravitasi matahari 

b. gerhana bulan     d. gerhana matahari 

Kunci: B 

17. Saat permukaan bulan yang mendapat sinar matahari membelakangi bumi disebut 

bulan….  

a. separuh    c. muda 

b. sabit     d. purnama 

Kunci: C 

18. Daratan yang menjulang tinggi adalah…. 

a. lembah     c. gunung 

b. jurang     d. pantai 

Kunci: C 

19. Bulan cembung terjadi saat permukaan bulan memantulkan cahaya matahari ke 

bumi sebanyak…. 

a. separuh permukaan bulan  c. seperempat bagian bulan 

b. tiga perempat bagian bulan  d. seluruh bagian 

Kunci: B 

20. Permukaan bulan terdiri dari gunung-gunung yang tinggi dan permukaannya…. 

a. subur     c. tandus 

b. lembab     d. basah 

Kunci: C 
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21. Untuk menyelidiki dan mengamati bintang-bintang di langit dapat menggunakan 

teropong bintang yang disebut…. 

a. stetoskop    c. teleskop 

b. mikroskop    d. kacamata 3 dimensi 

Kunci: C 

22. Akibat kebakaran hutan, daratan yang mulanya hijau berubah menjadi…. 

a. merah     c. menguning 

b. hitam kelam    d. coklat 

Kunci: B 

23. Hanyutnya lapisan tanah dan daun-daun kering pada peristiwa erosi, berarti 

hilangnya lapisan tanah yang…. 

a. lembab     c. tandus 

b. subur     d. kering 

Kunci: B 

24. Bagian bumi yang mudah berpindah tempat oleh angin adalah berupa…. 

a. pasir dan debu    c. tanah lapang 

b. tanah keras    d. pegunungan 

Kunci: A 

25. Diantara hal-hal berikut, yang merupakan kerugian peristiwa pasang surut air laut 

bagi manusia adalah…. 

a. pembangkit listrik tenaga pasang surut 

b. bahan pembuatan garam 

c. nelayan sulit menentukan tempat berlabuh 

d. sarana lahan pesawahan pasang surut 

Kunci: C 

26. Turunnya permukaan air laut disebut…. 

a. tsunami    c. pasang surut 

b. pasang naik    d. gelombang tinggi 

Kunci: C 
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27. Berikut ini yang merupakan pemanfaatan pesawahan pasang surut di Indonesia 

adalah…. 

a. sarana berlabuh dan berlayar kapal 

b. bahan pembuat garam 

c. tempat penampungan air laut 

d. pembangkit listrik tenaga pasang surut 

Kunci: D 

28. Generator digunakan oleh energi yang berasal dari energi potensial yang 

dihasilkan oleh…. 

a. beda ketinggian antara pasang surut 

b. aliran air 

c. gulungan ombak 

d. sinar matahari  

Kunci: A 

29. Kebakaran hutan karena peristiwa alam dapat terjadi saat musim…. 

a. penghujan    c. semi 

b. kemarau    d. gugur 

Kunci: B 

30. Benda langit yang berupa bola gas yang sangat panas serta berukuran sangat 

besar adalah…. 

a. bulan     c. meteor 

b. planet     d. matahari 

Kunci: D 

31. Contoh perubahan kenampakan bumi yang menguntungkan adalah…. 

a. kebakaran hutan   c. angin badai 

b. pasang surut air laut   d. erosi tanah 

Kunci: A 
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32. Matahari adalah bintang yang paling terang bila dilihat dari bumi. Hal ini 

disebabkan karena…. 

a. ukurannya sangat besar  c. jumlahnya banyak 

b. cahayanya paling terang  d. jaraknya paling dekat 

Kunci: D 

33. Di Negara tropis seperti Indonesia matahari terbit…. 

a. setiap hari    c. dua hari sekali 

b. setengah tahun saja   d. setengah hari 

Kunci: A 

34. Di bawah ini merupakan benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri 

yakni…. 

a. bulan     c. meteor 

b. bintang    d. bumi 

Kunci: B 

35. Berikut ini merupakan tujuan dari penggalian saluran untuk menampung air laut 

sewaktu terjadi pasang pada lahan pesawahan pasang surut adalah …. 

a. air laut tidak menggenangi pesawahan 

b. air laut dapat tertampung dalam jumlah besar 

c. air yang mengandung garam terpisah 

d. tidak terjadi abrasi 

Kunci: A 

36. Membuang puntung rokok di sembarang tempat dapat mengakibatkan…. 

a. api unggun    c. kebakaran 

b. gunung meletus   d. bom meledak 

Kunci: C 

37. Di bawah ini merupakan faktor penyebab perubahan kenampakan pada bumi 

yaitu…. 

a. gelombang laut   c. pertambahan penduduk 

b. penghijauan    d. tanah subur 

Kunci: A 
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38. Membuang sampah sembarangan akan mengakibatkan perubahan kenampakan 

bumi berupa…. 

a. tanah longsor    c. erosi 

b. tanah gundul    d. banjir 

Kunci: D 

39. Daratan dan lingkungan merupakan permukaan bumi yang dapat…. 

a. bertambah    c. berubah 

b. berkurang    d. berkembang 

Kunci: C 

40. Jarak bulan ke bumi lebih dekat daripada jarak matahari ke bumi. Namun cahaya 

bulan lebih…. 

a. terang     c. sedikit 

b. redup     d. banyak 

Kunci: B 
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KUNCI DAN POLA JAWABAN TES UJI COBA 2 

 

1. a b c d 16. a b c d 31. a b c d  

2. a b c d 17. a b c d 32. a b c d 

3. a b c d 18. a b c d 33. a b c d 

4. a b c d 19. a b c d 34. a b c d 

5. a b c d 20. a b c d 35. a b c d 

6. a b c d 21. a b c d 36. a b c d 

7. a b c d 22. a b c d 37.  a b c d 

8. a b c d 23. a b c d 38. a b c d 

9. a b c d 24. a b c d 39. a b c d 

10. a b c d 25. a b c d 40. a b c d 

11. a b c d 26. a b c d  

12. a b c d 27.  a b c d 

13. a b c d 28. a b c d 

14. a b c d 29. a b c d 

15. a b c d 30. a b c d 
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Lampiran 3 

HASIL PERHITUNGAN VALIDITAS INSTRUMEN UJI COBA 1 

GET   FILE='F:\skripsi\itung2an\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 
Descriptive Statistics 

  Mean 
Std. 

Deviation 
N 

s1 0.65 0.489 20 

s2 0.7 0.47 20 

s3 0.65 0.489 20 

s4 0.8 0.41 20 

s5 0.5 0.513 20 

s6 0.5 0.513 20 

s7 0.55 0.51 20 

s8 0.6 0.503 20 

s9 0.35 0.489 20 

s10 0.25 0.444 20 

s11 0.55 0.51 20 

s12 0.25 0.444 20 

s13 0.55 0.51 20 

s14 0.25 0.444 20 

s15 0.8 0.41 20 

s16 0.75 0.444 20 

s17 0.8 0.41 20 

s18 0.3 0.47 20 

s19 0.4 0.503 20 

s20 0.1 0.308 20 

s21 0.35 0.489 20 

s22 0.7 0.47 20 

s23 0.6 0.503 20 

s24 0.4 0.503 20 

s25 0.35 0.489 20 

s26 0.45 0.51 20 

s27 0 0 20 

 

 

Descriptive Statistics 
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  Mean 
Std. 

Deviation 
N 

s28 0 0 20 

s29 0.35 0.489 20 

s30 0.8 0.41 20 

s31 0.45 0.51 20 

s32 0.1 0.308 20 

s33 0.45 0.51 20 

s34 0.7 0.47 20 

s35 0.4 0.503 20 

s36 0.75 0.444 20 

s37 0.35 0.489 20 

s38 0.5 0.513 20 

s39 0.3 0.47 20 

s40 0.25 0.444 20 

skortotal 18.55 5.978 20 

 
Correlations 
 

ITEM KORELASI SKORTOTAL KEPUTUSAN 
s1 Pearson Correlation .375 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .103 
Tidak Signifikan 

s2 Pearson Correlation .399 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .081 
Tidak Signifikan 

s3 Pearson Correlation .159 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .503 Tidak Signifikan 

s4 Pearson Correlation .412 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .071 Tidak Signifikan 

s5 Pearson Correlation .489
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) .029 Signifikan 

s6 Pearson Correlation .283 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .226 Tidak Signifikan 

s7 Pearson Correlation .534
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) .015 Signifikan 

s8 Pearson Correlation .025 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .918 Tidak Signifikan 

s9 Pearson Correlation .399 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .082 Tidak Signifikan 

 

 
ITEM KORELASI SKOR TOTAL S KEPUTUSAN 

s10 Pearson Correlation .500
*
 Valid 
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Sig. (2-tailed) .025 Signifikan 

s11 Pearson Correlation .172 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .469 Tidak Signifikan 

s12 Pearson Correlation -.114 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .632 Tidak Signifikan 

s13 Pearson Correlation -.208 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .379 Tidak Signifikan 

s14 Pearson Correlation .243 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .302 Tidak Signifikan 

s15 Pearson Correlation .669
**
 Valid 

Sig. (2-tailed) .001 Signifikan 

s16 Pearson Correlation .431 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .058 Tidak Signifikan 

s17 Pearson Correlation .626
**
 Valid 

Sig. (2-tailed) .003 Signifikan 

s18 Pearson Correlation .537
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) .015 Signifikan 

s19 Pearson Correlation .431 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .058 Tidak Signifikan 

s20 Pearson Correlation -.174 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .462 Tidak Signifikan 

s21 Pearson Correlation .524
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) .018 Signifikan 

s22 Pearson Correlation .380 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .098 Tidak Signifikan 

s23 Pearson Correlation .515
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) .020 Signifikan 

s24 Pearson Correlation .729
**
 Valid 

Sig. (2-tailed) .000 Signifikan 

s25 Pearson Correlation .219 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .354 Tidak Signifikan 

s26 Pearson Correlation .363 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .116 Tidak Signifikan 

s27 Pearson Correlation .
a
 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) . Tidak Signifikan 
 

 
 
 
 
 

   

ITEM KORELASI SKORTOTAL KEPUTUSAN 

s28 Pearson Correlation .
a
 Tidak Valid 
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Sig. (2-tailed) . Tidak Signifikan 

s29 Pearson Correlation .003 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .991 Tidak Signifikan 

s30 Pearson Correlation .348 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .133 Tidak Signifikan 

s31 Pearson Correlation .208 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .379 Tidak Signifikan 

s32 Pearson Correlation .197 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .404 Tidak Signifikan 

s33 Pearson Correlation .363 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .116 Tidak Signifikan 

s34 Pearson Correlation .436 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .054 Tidak Signifikan 

s35 Pearson Correlation .168 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .479 Tidak Signifikan 

s36 Pearson Correlation .431 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .058 Tidak Signifikan 

s37 Pearson Correlation .273 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .245 Tidak Signifikan 

s38 Pearson Correlation .455
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) .044 Signifikan 

s39 Pearson Correlation .406 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .075 Tidak Signifikan 

s40 Pearson Correlation .441 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .052 Tidak Signifikan 

skortotal Pearson Correlation 1   

Sig. (2-tailed)     
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Lampiran 4 

 

HASIL PERHITUNGAN VALIDITAS INSTRUMEN UJI COBA 2 

GET   FILE='F:\skripsi\itung2an\val ulang.sav'. CORRELATIONS   

/VARIABLES=a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 

a17 a18 a19 a20 a21 a22 a23 a24 a25 a26 a27 a28 a29 a30 a31 a32     

a33 a34 a35 a36 a37 a38 a39 a40 skortotal   /PRINT=TWOTAIL NOSIG   

/STATISTICS DESCRIPTIVES   /MISSING=PAIRWISE. 

Correlations 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

a1 .95 .224 20 

a2 .25 .444 20 

a3 .15 .366 20 

a4 .30 .470 20 

a5 .40 .503 20 

a6 .55 .510 20 

a7 .40 .503 20 

a8 .45 .510 20 

a9 .60 .503 20 

a10 .80 .410 20 

a11 .85 .366 20 

a12 .10 .308 20 

a13 .50 .513 20 

a14 .50 .513 20 

a15 .50 .513 20 

a16 .15 .366 20 

a17 .15 .366 20 

a18 .60 .503 20 

a19 .40 .503 20 

a20 .35 .489 20 

a21 .20 .410 20 

a22 .50 .513 20 

a23 .15 .366 20 

a24 .65 .489 20 

a25 .30 .470 20 

a26 .40 .503 20 

a27 .10 .308 20 

a28 .15 .366 20 

a29 .55 .510 20 

a30 .35 .489 20 

a31 .60 .503 20 
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 Mean Std, Deviation N 

a32 .10 .308 20 

a33 .50 .513 20 

a34 .55 .510 20 

a35 .10 .308 20 

a36 .70 .470 20 

a37 .50 .513 20 

a38 .40 .503 20 

a39 .25 .444 20 

a40 .70 .470 20 

skortotal 16.70 5.391 20 

 

Correlations 

ITEM KORELASI SKORTOTAL KEPUTUSAN 
a1 Pearson Correlation .293 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .211 Tidak 
Signifikan 

a2 Pearson Correlation .407 Tidak Valid 
Sig. (2-tailed) .075 Tidak 

Signifikan 
a3 Pearson Correlation .131 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .583 Tidak 
Signifikan 

a4 Pearson Correlation .162 Tidak Valid 
Sig. (2-tailed) .495 Tidak 

Signifikan 
a5 Pearson Correlation .124 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .602 Tidak 
Signifikan 

a6 Pearson Correlation .254 Tidak Valid 
Sig. (2-tailed) .279 Tidak 

Signifikan 
a7 Pearson Correlation .163 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .492 Tidak 
Signifikan 

a8 Pearson Correlation .434 Tidak Valid 
Sig. (2-tailed) .056 Tidak 

Signifikan 
a9 Pearson Correlation .711

**
 Valid 

Sig. (2-tailed) .000 Signifikan 
a10 Pearson Correlation .542

*
 Valid 

Sig. (2-tailed) .013 Signifikan 
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a11 Pearson Correlation .029 Tidak Valid 
Sig. (2-tailed) .902 Tidak 

Signifikan 
a12 Pearson Correlation -.298 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .202 Tidak 
Signifikan 

 

 
ITEM KORELASI SKORTOTAL KEPUTUSAN 
a13 Pearson Correlation .152 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .522 Tidak 
Signifikan 

a14 Pearson Correlation -.019 Tidak Valid 
Sig. (2-tailed) .937 Tidak 

Signifikan 
a15 Pearson Correlation .552

*
 Valid 

Sig. (2-tailed) .012 Signifikan 
a16 Pearson Correlation .530

*
 Valid 

Sig. (2-tailed) .016 Signifikan 
a17 Pearson Correlation .344 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .138 Tidak 
Signifikan 

a18 Pearson Correlation .284 Tidak Valid 
Sig. (2-tailed) .226 Tidak 

Signifikan 
a19 Pearson Correlation .027 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .909 Tidak 
Signifikan 

a20 Pearson Correlation -.497
*
 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .026 Tidak 
Signifikan 

a21 Pearson Correlation .504
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) .023 Signifikan 
a22 Pearson Correlation .875

**
 Valid 

Sig. (2-tailed) .000 Signifikan 
a23 Pearson Correlation -.136 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .568 Tidak 
Signifikan 

a24 Pearson Correlation .716
**
 Valid 

Sig. (2-tailed) .000 Signifikan 
a25 Pearson Correlation .390 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .089 Tidak 
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Signifikan 
a26 Pearson Correlation .377 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .101 Tidak 
Signifikan 

a27 Pearson Correlation -.044 Tidak Valid 
Sig. (2-tailed) .853 Tidak 

Signifikan 
a28 Pearson Correlation -.163 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .493 Tidak 
Signifikan 

a29 Pearson Correlation .580
**
 Valid 

Sig. (2-tailed) .007 Signifikan 
a30 Pearson Correlation .620

**
 Valid 

Sig. (2-tailed) .004 Signifikan 
 

 

 
ITEM KORELASI SKORTOTAL KEPUTUSAN 
a31 Pearson Correlation .594

**
 Valid 

Sig. (2-tailed) .006 Signifikan 
a32 Pearson Correlation .019 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .937 Tidak 
Signifikan 

a33 Pearson Correlation .362 Tidak Valid 
Sig. (2-tailed) .117 Tidak 

Signifikan 
a34 Pearson Correlation .082 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .730 Tidak 
Signifikan 

a35 Pearson Correlation .241 Tidak Valid 
Sig. (2-tailed) .306 Tidak 

Signifikan 
a36 Pearson Correlation .565

**
 Valid 

Sig. (2-tailed) .009 Signifikan 
a37 Pearson Correlation .095 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .690 Tidak 
Signifikan 

a38 Pearson Correlation .649
**
 Valid 

Sig. (2-tailed) .002 Signifikan 
a39 Pearson Correlation .187 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .430 Tidak 
Signifikan 
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a40 Pearson Correlation .544
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) .013 Signifikan 
skortotal Pearson Correlation 1 

 Sig. (2-tailed) 
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Lampiran 5 

HASIL PERHITUNGAN RELIABILITAS INSTRUMEN UJI COBA 1 

RELIABILITY   /VARIABLES=s5 s7 s10 s15 s17 s18 s21 s23 s24 s38   

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

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

     N % 

 Cases Valid 20 100.0 

 Excluded
a
 0 .0 

 Total 20 100.0 

      

     Reliability Statistics 

   
Cronbach's 

Alpha N of Items 

   .778 10 

   

    Item-Total Statistics 

  
Scale Mean   

if Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

s5 4.55 6.471 .343 .773 

s7 4.50 6.368 .388 .767 

s10 4.80 6.589 .369 .768 

s15 4.25 6.408 .507 .753 

s17 4.25 6.513 .452 .759 

s18 4.75 6.408 .420 .762 

s21 4.70 6.116 .526 .748 

s23 4.45 6.155 .490 .753 

s24 4.65 5.713 .692 .724 

s38 4.55 6.576 .300 .779 
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Lampiran 6 

TABEL TINGKAT KESUKARAN DAN DAYA BEDA 

INSTRUMEN UJI COBA 1 

Item 
Tingkat 

Kesukaran Kriteria daya Beda Kriteria 
s5 0,5 sedang 0,1  Jelek 
s7 0,55 sedang 0,2  Cukup 
s10 0,25 sukar 0,3  Cukup 
s15 0,8 mudah 0,3  Cukup 
s17 0,8 mudah 0,3  Cukup 
s18 0,3 sukar 0,4  Baik 
s21 

0,35 sedang 0,7 
 Baik 
sekali 

s23 0,6 sedang 0,5  Baik 
s24 

0,4 sedang 0,8 
 Baik 
sekali 

s38 0,5 sedang 0,4  Baik 
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Lampiran 7 

 

 

HASIL PERHITUNGAN RELIABILITAS INSTRUMEN UJI COBA 2 

RELIABILITY   /VARIABLES=a9 a10 a15 a16 a21 a22 a24 a29 a30 a31 a36 

a38 a40   /SCALE('ALL VARIABLES') ALL   /MODEL=ALPHA   

/SUMMARY=TOTAL. 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 20 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.887 13 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

a9 6.10 13.358 .711 .872 

a10 5.90 14.516 .491 .883 

a15 6.20 13.958 .522 .882 

a16 6.55 14.892 .423 .886 

a21 6.50 14.579 .470 .884 

a22 6.20 12.905 .828 .865 

a24 6.05 13.734 .620 .877 

a29 6.15 14.134 .476 .884 

a30 6.35 13.503 .689 .873 

a31 6.10 13.989 .526 .882 

a36 6.00 14.105 .537 .881 

a38 6.30 13.484 .673 .874 

a40 6.00 14.211 .505 .882 
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TABEL TINGKAT KESUKARAN DAN DAYA BEDA 

 INSTRUMEN UJI COBA 2 

Item 
Tingkat 

Kesukaran Kriteria daya Beda Kriteria 
a9 

0,6 sedang 0,8 
Baik 
sekali 

a10 0,8 mudah 0,4  Baik 
a15 0,5 sedang 0,4  Baik 
a16 0,15 sukar 0,3  Cukup 
a21 0,2 sukar 0,4  Baik 
a22 

0,5 sedang 1 
 Baik 
sekali 

a24 

0,65 sedang 0,7 
 Baik 
sekali 

a29 0,55 sedang 0,5  Baik 
a30 0,35 sedang 0,5  Baik  
a31 0,6 sedang 0,4 Baik 
a36 0,7 mudah 0,4 Baik 
a38 0,4 sedang 0,6 Baik 
a40 0,7 mudah 0,4  Baik 
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Lampiran 8 

KISI-KISI SOAL TES FORMATIF SISWA KELAS IV SD PADA MATERI 

KENAMPAKAN BUMI DAN BENDA LANGIT  

 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Ingatan(C1) 

no.butir soal 

Pemahaman(C2) 

no. butir soal 

Penerapan(C3) 

no. butir soal 

Jumlah 

butir   

Persent

ase (%) 

9.1 

Mendeskrip

sikan 

perubahan 

kenampakan 

bumi 

 

 

 

 

 

9.2 

Mendeskrip

sikan posisi 

bulan dan 

kenampakan 

bumi dari 

hari ke hari 

1. Menjelaskan 

hal-hal yang 

mempengar

uhi 

perubahan 

daratan 

2. Menjelaskan 

pengaruh 

gravitasi 

bulan 

terhadap 

bumi 

3. Menggamba

rkan 

berbagai 

bentuk 

posisi bulan, 

bintang, dan 

matahari 

  

2 

 

 

 

 

1, 5 

 

 

 

 

 

3,  8, 10,  

7, 11, 13, 14,  

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

6,  12, 18, 20 

9, 17, 19 

 

 

 

 

4,  

 

 

 

 

 

15,  

8 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

9 

40 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

40 

Jumlah     20 100 
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TES FORMATIF 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas   : IV (empat) 

Semester  : II (dua) 

Waktu   : 30 menit 

 

Berilah tanda (x) untuk satu jawaban yang kamu anggap benar pada lembar 

jawab yang tersedia! 

1. Bulan mempunyai gaya tarik yang disebut…. 

c. gravitasi bulan    c. fase bulan 

d. revolusi bulan    d. rotasi bulan 

Kunci: A 

2. Terkikisnya tanah oleh aliran air baik dari sungai maupun air hujan disebut…. 

c. abrasi     c. banjir 

d. erosi     d. dehidrasi 

Kunci: B 

3. Bentuk bulan yang terlihat bulat penuh disebut bulan…. 

c. muda     c. bungkuk 

d. sabit      d. purnama 

Kunci: D 

4. Salah satu keuntungan peristiwa pasang surut air laut adalah untuk…. 

c. bahan membuat garam  c. mencegah tsunami 

d. membawa sampah ke pantai  d. terkikisnya pantai 

Kunci: A 

5. Terkikisnya pantai karena terbawa oleh air laut disebut…. 

c. abrasi     c. korasi 

d. erosi     d. dehidrasi 

Kunci: A 

6. Saat kedudukan bulan yang terlihat dari bumi adalah setengah lingkaran. 

Kedudukan ini disebut bulan…. 

c. muda     c. separuh 

d. sabit     d. purnama 

Kunci: C 

7. Salah satu akibat dari kebakaran hutan adalah…. 

c. tanah semakin subur   c. hutan menghijau 
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d. tanah gundul    d. daratan tergenang air 

Kunci: B 

8. Bulan berputar pada porosnya selama…. 

c. 27 ½ hari    c. 29 ½ hari 

d. 28 ½ hari    d. 30 ½ hari 

Kunci: C 

9. Upaya untuk memperbaiki hutan yang telah gundul yaitu dengan melakukan…. 

c. globalisasi    c. reboisasi 

d. polusi     d. revolusi 

Kunci: C 

10. Rotasi bulan adalah bulan…. 

c. berputar pada porosnya     

d. beredar mengelilingi matahari  

e. beredar mengelilingi bulan 

f. berubah posisi 

Kunci: A 

11. Akibat kebakaran hutan, daratan yang mulanya hijau berubah menjadi…. 

c. merah      c. menguning 

d. hitam kelam    d. coklat 

Kunci: B 

 

12. Bulan tidak terlihat sama sekali dari bumi disaat bulan purnama disebut…. 

c. gravitasi bulan    c. gravitasi matahari 

d. gerhana bulan     d. gerhana matahari 

Kunci: B 

13. Bagian bumi yang mudah berpindah tempat oleh angin adalah berupa…. 

a. pasir dan debu    c. tanah lapang 

b. tanah keras    d. pegunungan 

Kunci: A 

14. Kebakaran hutan karena peristiwa alam dapat terjadi saat musim…. 

c. penghujan    c. semi 

d. kemarau    d. gugur 

Kunci: B 
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15. Untuk menyelidiki dan mengamati bintang-bintang di langit dapat menggunakan 

teropong bintang yang disebut…. 

a. stetoskop    c. teleskop 

b. mikroskop    d. kacamata 3 dimensi 

Kunci: C 

16. Contoh perubahan kenampakan bumi yang menguntungkan adalah…. 

c. kebakaran hutan   c. angin badai 

d. pasang surut air laut   d. erosi tanah 

Kunci: B 

17. Membuang puntung rokok di sembarang tempat dapat mengakibatkan…. 

c. api unggun    c. kebakaran 

d. gunung meletus   d. bom meledak 

Kunci: C 

18. Benda langit yang berupa bola gas yang sangat panas serta berukuran sangat 

besar adalah…. 

c. bulan     c. meteor 

d. planet     d. matahari 

Kunci: D 

19. Membuang sampah sembarangan akan mengakibatkan perubahan kenampakan 

bumi berupa…. 

a. tanah longsor    c. erosi 

b. tanah gundul    d. banjir 

Kunci: D 

20. Jarak bulan ke bumi lebih dekat daripada jarak matahari ke bumi. Namun cahaya 

bulan lebih…. 

c. terang     c. sedikit 

d. redup     d. banyak 

Kunci: B 
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KUNCI DAN POLA JAWABAN TES FORMATIF 

 

1. a b c d 11. a b c d   

2. a b c d 12. a b c d  

3. a b c d 13. a b c d  

4. a b c d 14. a b c d  

5. a b c d 15. a b c d  

6. a b c d 16. a b c d  

7. a b c d 17. a b c d  

8. a b c d 18. a b c d  

9. a b c d 19. a b c d 

10. a b c d 20. a b c d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

Lampiran 9 

HASIL UJI PRASYARAT ANALISIS 

1. NOMALITAS NILAI UTS 

GET   FILE='F:\skripsi\itung2an\normalitas dinihari.sav'. EXAMINE 

VARIABLES=eksperimen kontrol   /PLOT BOXPLOT STEMLEAF HISTOGRAM 

NPPLOT   /COMPARE GROUP   /STATISTICS NONE   /CINTERVAL 95   

/MISSING LISTWISE   /NOTOTAL. 

Explore 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Eksperimen 16 61.5% 10 38.5% 26 100.0% 

Kontrol 16 61.5% 10 38.5% 26 100.0% 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Eksperimen .180 16 .174 .923 16 .189 

Kontrol .108 16 .200
*
 .974 16 .903 

a. Lilliefors Significance Correction 

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

 
eksperimen 
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kontrol 
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2. HASIL UJI HOMOGENITAS NILAI UTS 

 

T-TEST GROUPS=kelas(1 2)   /MISSING=ANALYSIS   /VARIABLES=nilai   

/CRITERIA=CI(.95). 

 

Group Statistics 

 kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

hasil belajar eksperimen 26 57.92 14.142 2.773 

kontrol 16 59.38 18.333 4.583 

 
 
 

    Levene's Test for Equality of Variances 

      

    
F Sig. 

hasil 
belaj
ar 

Equal variances 
assumed 

1.177 .284 

Equal variances not 
assumed     
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Lampiran 10 

HASIL UJI NORMALITAS POST TEST 

 

EXAMINE VARIABLES=eksperimen kontrol   /PLOT BOXPLOT STEMLEAF 

HISTOGRAM NPPLOT   /COMPARE GROUP   /STATISTICS NONE   /CINTERVAL 95   

/MISSING LISTWISE   /NOTOTAL. 

Explore 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Eksperimen 16 61.5% 10 38.5% 26 100.0% 

Control 16 61.5% 10 38.5% 26 100.0% 

 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Eksperimen .339 16 .000 .686 16 .000 

Control .178 16 .190 .969 16 .820 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
Eksperimen  
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Kontrol   
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Lampiran 11 

HASIL UJI T NILAI UTS 

 

T-TEST GROUPS=kelas(1 2)   /MISSING=ANALYSIS   /VARIABLES=nilai   

/CRITERIA=CI(.95). 

T-Test 

 

Group Statistics 

 kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

hasil belajar eksperimen 26 57.92 14.142 2.773 

kontrol 16 59.38 18.333 4.583 

 
 

Independent Samples Test 
 

    t-test for Equality of Means 

    

  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

    
t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

hasil 
belaj
ar 

Equal 
variances 
assumed 

-.288 40 .775 -1.452 5.034 -11.627 8.723 

Equal 
variances 
not 
assumed 

-.271 25.912 .789 -1.452 5.357 -12.466 9.562 
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Lampiran 12 

 

HASIL PERHITUNGAN UJI U MANN WHITNEY NILAI POST TEST 

 

 

NPAR TESTS   /M-W= nilai BY kelas(1 2)   /MISSING ANALYSIS. 

NPar Tests 

Mann-Whitney Test 

 

Ranks 

 kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 

postes eksperimen 26 25.98 675.50 

kontrol 16 14.22 227.50 

Total 42   

 

 

Test Statistics
a
 

 postes 

Mann-Whitney U 91.500 

Wilcoxon W 227.500 

Z -3.038 

Asymp. Sig. (2-tailed) .002 

a. Grouping Variable: kelompok 
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Lampiran 13 

Daftar Nilai Uji Coba Tahap 1 dan 2 

 

No 
Kode 
Siswa 

Nilai 

Tahap 
1 

Tahap 
2 

1 A-1 7.3 7 

2 A-2 7 6 

3 A-3 6.3 5.8 

4 A-4 6 5.5 

5 A-5 6 5 

6 A-6 6 5 

7 A-7 5.5 5 

8 A-8 4.8 5 

9 A-9 4.8 5 

10 A-10 4.8 3.3 

11 A-11 4.3 4 

12 A-12 4.3 3.8 

13 A-13 4.3 3.5 

14 A-14 4 3.5 

15 A-15 3.8 3.3 

16 A-16 3.8 3 

17 A-17 3.3 2.8 

18 A-18 3 2.5 

19 A-19 2.3 2.5 

20 A-20 1.8 2.3 

Rata-rata 4.6   
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Lampiran 14 

Daftar Nilai UTS Siswa SDN 2 dan 5 Kraton 

 

No Kode Siswa 
Nilai 

SDN 5 SDN 2 

1 U-1 46 44 

2 U-2 64 64 

3 U-3 29 80 

4 U-4 56 91 

5 U-5 64 48 

6 U-6 44 56 

7 U-7 92 67 

8 U-8 56 64 

9 U-9 46 86 

10 U-10 53 32 

11 U-11 64 48 

12 U-12 49 27 

13 U-13 64 78 

14 U-14 52 47 

15 U-15 49 60 

16 U-16 35 58 

17 U-17 84  - 

18 U-18 74  - 

19 U-19 46  - 

20 U-20 69  - 

21 U-21 73  - 

22 U-22 64  - 

23 U-23 64  - 

24 U-24 49  - 

25 U-25 64  - 

26 U-26 56  - 

Rata-rata 57.9 59.3 
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Lampiran  15 

Daftar Nilai Hasil Belajar 

 

No Kode Siswa 
Nilai 

Eksperimen Kontrol 

1 U-1  100 95  

2 U-2  90  85 

3 U-3  100  85 

4 U-4  100  80 

5 U-5  100  75 

6 U-6  60  75 

7 U-7  95  75 

8 U-8  95  75 

9 U-9  95  65 

10 U-10  95  65 

11 U-11  95  60 

12 U-12  95  55 

13 U-13  60  55 

14 U-14  95  55 

15 U-15  90  50 

16 U-16  70  35 

17 U-17  70  - 

18 U-18  60  - 

19 U-19  90  - 

20 U-20  90  - 

21 U-21  75  - 

22 U-22  85  - 

23 U-23  85  - 

24 U-24  80  - 

25 U-25  60  - 

26 U-26  55  - 

Rata-rata  84.04  67.8 
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