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ABSTRAK 

Senjawati, Istiara. 2011. Pemahaman Penanggulangan Bencana Alam dengan 

Bahan Ajar Bervisi SETS dalam Pembelajaran IPA Pokok Bahasan Pesawat 

Sederhana untuk Siswa kelas V SD. Skripsi, Jurusan Fisika, Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I: 

Dr. Ani Rusilowati, M. Pd. dan Dosen Pembimbing II: Sugiyanto, S. Pd, M. Si. 

 

Kata Kunci: Bahan Ajar Bervisi SETS, Pemahaman Penanggulangan Bencana 

Alam, Pesawat Sederhana. 
 

Upaya penanggulangan bencana alam dapat berupa kegiatan yang 

dilakukan segera untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan bencana. 

Pemahaman mengenai upaya penanggulangan bencana alam perlu diberikan 

kepada masyarakat sejak dini, melalui pembelajaran bervisi SETS di sekolah 

dasar. Pembelajaran bervisi SETS merupakan pembelajaran yang 

menghubungkaitkan unsur-unsur sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat 

sehingga pemahaman siswa tidak sepotong-sepotong. Implikasi pembelajaran 

bervisi SETS yaitu perlunya bahan pembelajaran yang juga bervisi SETS. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui pemahaman siswa kelas V SD terhadap materi 

pesawat sederhana dan penanggulangan bencana alam yang diajar dengan bahan 

ajar bervisi SETS. 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Sampang 01, merupakan penelitian 

eksperimen dengan desain penelitian Pretest-Posttest Control Group Design. 

Terdapat dua kelas sebagai subyek penelitian dan diberi perlakuan yang berbeda. 

Kelas eksperimen diberi perlakuan pembelajaran IPA dengan bahan ajar bervisi 

SETS, sedangkan kelas kontrol diberi perlakuan dengan bahan ajar yang tidak 

bervisi SETS. Peningkatan pemahaman materi pesawat sederhana dan 

penanggulangan bencana alam secara kognitif diketahui dengan membandingkan 

hasil pretest dan posttest, sedangkan pemahaman penanggulangan bencana alam 

secara afektif, diketahui dari hasil angket sikap terhadap penanggulangan bencana 

alam. 

Hasil analisis menggunakan uji gain ternormalisasi menunjukkan besarnya 

faktor gain peningkatan rata-rata pemahaman materi pesawat sederhana dan 

penanggulangan bencana alam berturut-turut sebesar 0,49 dan 0,59 untuk kelas 

eksperimen, sedangkan 0,27 dan 0,38 untuk kelas kontrol. Hasil analisis angket 

sikap siswa pada kelas eksperimen sebesar 84,04% sedangkan sikap siswa pada 

kelas kontrol sebesar 80,58%. Hasil analisis uji signifikansi peningkatan rata-rata 

diperoleh  thitung sebesar 4,903 dan ttabel pada taraf signifikansi 5% sebesar 1,671. 

Nilai thitung > ttabel, dengan demikian terjadi peningkatan rata-rata pemahaman 

materi pesawat sederhana dan penanggulangan bencana alam yang signifikan dari 

kelas eksperimen dibanding kelas kontrol. Dengan demikian peningkatan 

pemahaman siswa kelas V SD terhadap materi pesawat sederhana dan 

penanggulangan bencana alam yang diajar dengan bahan ajar bervisi SETS lebih 

tinggi daripada yang diajar dengan bahan ajar tidak bervisi SETS. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, 

menyebutkan bahwa bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan, baik oleh faktor alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, 

gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, maupun 

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kerugian 

yang disebabkan oleh bencana alam sangat besar, sehingga dibutuhkan upaya 

penanggulangan bencana yang baik. Upaya penanggulangan bencana dapat berupa 

kegiatan penanganan/ tanggap darurat. Kegiatan penanganan merupakan kegiatan 

yang dilakukan segera untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan 

bencana, mencakup kegiatan penyelamatan masyarakat terkena bencana, harta 

benda, evakuasi, serta pemulihan sarana prasarana sehingga dampak bencana alam 

dapat diminimalkan.  

Pengetahuan mengenai upaya penanggulangan bencana alam perlu 

diberikan kepada masyarakat, mengingat upaya penanggulangan bencana alam 

bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Salah satu cara yang dapat 

dilakukan adalah dengan pemberian pemahaman kebencanaan terhadap 
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masyarakat sejak dini, yaitu melalui anak pada usia sekolah. Alasannya adalah 

karena anak-anak kelak akan menjadi masyarakat yang bertanggung jawab 

terhadap masa depan bumi.  Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dasar 

yaitu dalam pembelajaran sains/ IPA. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan 

sains adalah agar siswa memahami konsep sains dan keterkaitannya dengan 

kehidupan sehari-hari, memiliki keterampilan tentang alam sekitar untuk 

mengembangkan pengetahuan tentang proses alam sekitar, mampu menerapkan 

berbagai konsep sains untuk menjelaskan gejala alam dan mampu menggunakan 

teknologi sederhana untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam 

kehidupan sehari-hari (Trianto, 2010: 138).  

Selama ini pembelajaran yang berkaitan dengan kebencanaan alam 

dilaksanakan melalui mata pelajaran geografi atau rumpun ilmu sosial atau IPS. 

Jika dilihat dari hakekat keilmuannya, pembelajaran kebencanaan alam juga 

masuk ke dalam rumpun sains atau IPA. Oleh karena itu sudah selayaknya 

diajarkan sesuai dengan hakekat keilmuannya supaya hasil pembelajarannya lebih 

bermakna bagi siswa dan bagi masyarakat, sehingga dalam prakteknya dapat 

diintegrasikan ke dalam materi-materi IPA di sekolah dasar. Alasan lain 

pengintegrasian pembelajaran kebencanaan alam ke dalam materi IPA adalah 

bahwa peserta didik diharapkan mampu menjawab dan mengatasi setiap masalah 

yang berkaitan dengan kelestarian bumi, isu-isu sosial, isu-isu global, misalnya 

masalah pencemaran, pengangguran, kerusuhan sosial, dampak hasil teknologi 

dan lain-lainnya hingga pada akhirnya bermuara menyelamatkan bumi. 
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Berdasarkan hasil observasi dengan guru SD Negeri Sampang 01 di 

kecamatan Sampang kabupaten Cilacap, diperoleh informasi bahwa pemahaman 

siswa terhadap materi pelajaran IPA dan kebencanaan alam kurang berkembang 

dengan baik. Pemahaman yang kurang berkembang baik tersebut melahirkan 

sikap yang kurang positif terhadap peristiwa yang terjadi di lingkungan sehari-hari 

siswa. Yilmaz (2004: 1544) mengemukakan bahwa jika siswa lebih tahu tentang 

konsep sains, maka perhatian dan sikap positif mereka terhadap isu lingkungan 

juga meningkat. Kurangnya pemahaman siswa tersebut dapat disebabkan 

beberapa faktor yaitu: (1) pembelajaran IPA di SD tersebut masih berpusat pada 

guru; (2) pendekatan pembelajaran yang dilakukan belum sepenuhnya berorientasi 

pada lingkungan, perkembangan iptek serta belum dihubungkan dengan 

masyarakat; (3) sarana pendukung pembelajaran seperti buku yang kurang 

bervariasi. 

Untuk dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, dalam 

menyampaikan materi pelajaran guru memerlukan model atau suatu pendekatan 

yang berorientasi pada kenyataan lingkungan sehari-hari siswa. Salah satu 

pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk mengajarkan materi kebencanaan 

alam serta berorientasi pada lingkungan siswa sehari-hari dan sesuai dengan 

perkembangan iptek adalah pendekatan bervisi SETS (Science, Environment, 

Technologi, and Society).  

Fatimah (2007: 1) menyatakan pembelajaran bervisi SETS adalah 

pembelajaran yang mengaitkan topik bahasan dengan kehidupan sehari-hari. 

SETS yang merupakan singkatan dari Science, Environment, Technology, and 
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Society (Sains, Lingkungan, Teknologi, dan Masyarakat) mengharapkan peserta 

didik memilki kemampuan memandang sesuatu secara terintegrasi terhadap 

keempat unsur SETS tersebut, sehingga pemahaman siswa tidak sepotong-

sepotong. Hal ini sangat membantu siswa dalam memahami suatu materi karena 

siswa dapat mengetahui manfaat dari penerapan konsep yang sedang dipelajari 

sehingga dapat mendukung terciptanya pembelajaran yang efektif. Pembelajaran 

seperti ini akan membuat siswa lebih memahami pelajaran yang disampaikan 

sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. 

Dalam pembelajaran bervisi SETS, pengembangan silabus serta rencana 

pembelajaran bervisi dan berpendekatan SETS berimplikasi pada perlunya bahan 

pendukung berupa bahan pembelajaran yang memungkinkan terlaksanakannya 

dengan baik proses pembelajaran seperti yang direncanakan. Hal ini mengandung 

makna bahwa bahan-bahan pembelajaran tersebut mengandung materi pokok serta 

materi lain yang diharapkan dapat menunjang pada pencapaian kompetensi yang 

diharapkan untuk subyek pembelajaran tertentu (Binadja, 2005 : 1). Salah satu 

upaya yang dapat dilakukan untuk menunjang pencapaian kompetensi yang 

diharapkan melalui pendekatan bervisi SETS dalam pembelajaran IPA adalah 

dengan penggunaan bahan ajar yang juga bervisi SETS.  

Materi pesawat sederhana merupakan salah satu materi IPA kelas V SD. 

Bahan ajar bervisi SETS dalam pembelajaran IPA berisi materi pesawat sederhana 

yang disisipi dengan materi penanggulangan bencana alam. Penanggulangan 

bencana alam terbatas pada upaya menangani akibat yang ditimbulkan bencana 

yang dapat dilakukan dengan alat-alat yang menggunakan prinsip kerja pesawat 
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sederhana. Melalui bahan ajar bervisi SETS diharapkan siswa mempunyai 

kemampuan memahami materi pesawat sederhana serta penanggulangan bencana 

alam dengan baik, sehingga akan melahirkan sikap positif siswa untuk 

meningkatkan kepeduliannya terhadap penanggulangan bencana alam dan pada 

akhirnya dampak bencana alam yang terjadi dapat diminimalkan. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berinisiatif untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pemahaman Penanggulangan Bencana Alam dengan 

Bahan Ajar Bervisi SETS Dalam Pembelajaran IPA pada Pokok Bahasan 

Pesawat Sederhana untuk Siswa Kelas V SD”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Bagaimanakah pemahaman siswa kelas V SD terhadap materi pesawat 

sederhana yang diajar dengan bahan ajar bervisi SETS? 

2. Bagaimanakah pemahaman siswa kelas V SD terhadap penanggulangan 

bencana alam yang diajar dengan bahan ajar bervisi SETS? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Untuk mengetahui pemahaman siswa kelas V SD terhadap materi pesawat 

sederhana yang diajar dengan bahan ajar bervisi SETS. 

2. Untuk mengetahui pemahaman siswa kelas V SD terhadap penanggulangan 

bencana alam yang diajar dengan bahan ajar bervisi SETS. 
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1.4 Manfaat 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Bagi siswa 

(a) Memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kenyataan yang 

terjadi di lingkungan siswa dalam kehidupan sehari-hari. 

(b) Memberi pengetahuan tentang penanggulangan bencana alam kepada 

siswa sejak dini. 

(2) Bagi guru dan sekolah 

(a) Memberi masukan kepada guru tentang penggunaan bahan ajar yang 

dapat menunjang pencapaian kompetensi siswa. 

(b) Sebagai bahan masukan bagi pihak sekolah untuk meningkatkan kinerja 

guru sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran IPA secara 

umum. 

(3) Bagi peneliti 

Melatih keterampilan peneliti dalam memecahkan permasalahan dalam dunia 

pendidikan. 

1.5 Pembatasan Masalah 

Penelitian ini terfokus pada penggunaan bahan ajar bervisi SETS dalam 

pembelajaran IPA terhadap pemahaman siswa, baik pemahaman secara kognitif 

maupun afektif. Pemahaman siswa secara kognitif terhadap materi pesawat 

sederhana dan penanggulangan bencana alam diperoleh melalui metode tes, 

sedangkan pemahaman siswa secara afektif terhadap penanggulangan bencana 
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alam diperoleh melalui metode angket. Materi yang diteliti adalah pesawat 

sederhana yang disisipi materi penanggulangan bencana alam. Penanggulangan 

bencana dalam penelitian ini terbatas pada upaya penanganan pasca terjadi 

bencana (tanah longsor dan banjir) serta kesalingterkaitannya dengan materi 

pesawat sederhana, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

1.6 Penegasan Istilah 

1.6.1 Pemahaman Penanggulangan Bencana Alam 

Pemahaman penanggulangan bencana alam dalam penelitian ini adalah 

kemampuan siswa untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakukan oleh setiap 

orang untuk menangani akibat yang ditimbulkan oleh bencana alam dengan alat 

yang menggunakan prinsip kerja pesawat sederhana. Pemahaman penanggulangan 

bencana alam dalam penelitian ini diukur secara kognitif melalui tes dan secara 

afektif melalui angket. 

1.6.2 Bahan Ajar Bervisi SETS 

Bahan ajar yang disusun menggunakan pendekatan bervisi SETS. Bahan 

ajar ini berisi materi pesawat sederhana yang disisipi materi penanggulangan 

bencana alam. Melalui bahan ajar bervisi SETS, diharapkan siswa memiliki 

kemampuan memandang materi secara terintegrasi terhadap keempat unsur SETS 

sehingga pemahaman siswa terhadap materi tidak sepotong-sepotong. 

1.6.3 Pembelajaran IPA  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja 
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tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat 

menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam 

sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam 

kehidupan sehari-hari. 

1.6.4 Pesawat Sederhana 

Setiap alat yang berguna untuk memudahkan pekerjaan manusia disebut 

pesawat. Kesederhanaan dalam penggunaannya menyebabkan alat-alat tersebut 

dikenal dengan sebutan pesawat sederhana.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pemahaman  

2.1.1 Pengertian Pemahaman 

Tingkat pemahaman siswa dapat kita amati dari hasil belajar kognitif 

siswa. Pemahaman merupakan suatu jenjang dalam ranah belajar kognitif yang 

menunjukkan kemampuan mental untuk menjelaskan informasi yang telah 

diketahui dengan bahasa atau ungkapannya sendiri.  

Sudjana (2006: 24) menyatakan dalam taksonomi Bloom, kesanggupan 

memahami setingkat lebih tinggi daripada pengetahuan. Pemahaman dapat 

dibedakan menjadi tiga tingkatan sebagai berikut. 

(a) Pemahaman terjemahan, yaitu kemampuan menjelaskan atau menerjemahkan 

arti dari simbol-simbol yang mendasarinya. 

(b) Pemahaman penafsiran, yaitu kemampuan menghubungkan bagian-bagian 

sebelumnya dengan yang dikatakan berikutnya, dapat menghubungkan 

beberapa bagian dari grafik dengan kejadian atau dapat membedakan yang 

pokok dari yang bukan pokok. 

(c) Pemahaman ekstrapolasi, yaitu kemampuan melihat dibalik yang tertulis, atau 

dapat membuat ramalan tentang konsekuensi sesuatu, atau dapat memperluas 

persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus atau masalah. 
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2.1.2 Pemahaman Penanggulangan Bencana Alam 

Dampak yang ditimbulkan bencana sangat merugikan bagi makhluk 

hidup, oleh karena itu perlu dilakukan upaya penanggulangan bencana alam agar 

tidak terjadi dampak yang semakin parah. Sebagaimana disebutkan dalam 

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kegiatan 

penanganan atau tanggap darurat adalah kegiatan yang dilakukan segera untuk 

menangani dampak buruk yang ditimbulkan bencana, mencakup kegiatan 

penyelamatan masyarakat yang terkena bencana, harta benda, evakuasi, serta 

pemulihan sarana prasarana.  

Pengetahuan mengenai penanggulangan bencana alam perlu diberikan 

kepada masyarakat sejak dini melalui pemberian pemahaman penanggulangan 

bencana alam di Sekolah Dasar. Siswa yang mempunyai pengetahuan tentang 

penanggulangan bencana alam memiliki sikap yang lebih peka dalam menghadapi 

masalah kebencanaan. Senada dengan Yilmaz (2004: 1544), menyatakan bahwa 

jika siswa lebih tahu tentang konsep sains, maka perhatian dan sikap positif 

mereka terhadap isu lingkungan juga meningkat. Definisi sikap menurut Azwar 

(1995: 5), merupakan kombinasi antara komponen-komponen kognitif, afektif, 

dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku 

terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. 

Berikut ini contoh pemberian pemahaman penanggulangan bencana 

banjir yang diitegrasikan dengan materi pesawat sederhana kelas V SD melalui 

pendekatan SETS. Tuas golongan III merupakan tuas yang mempunyai 

kedudukan kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Contoh alat yang 



11 

 

 

termasuk tuas golongan III adalah dayung. Saat terjadi banjir, rumah-rumah 

penduduk terendam air. Salah satu upaya penanggulangan pasca bencana banjir 

yang dapat kita lakukan adalah dengan menyelamatkan korban-korban serta 

barang-barang yang terendam banjir dengan menggunakan perahu sampan. 

Masyarakat biasa memanfaatkan dayung untuk menggerakkan perahu sampan. 

Seperti kita ketahui, dayung merupakan hasil teknologi yang dibuat berdasarkan 

prinsip kerja tuas golongan III. Tuas golongan III berfungsi untuk memperbesar 

perpindahan benda. Dayung dapat kita manfaatkan untuk menggerakkan perahu 

sampan agar berpindah lebih jauh sehingga penumpang perahu sampan akan lebih 

cepat sampai tujuan. Selain mempermudah dan mempercepat pengungsi menuju 

tempat pengungsian, menggunakan dayung untuk menggerakkan perahu sampan 

juga bermanfaat bagi lingkungan. Lingkungan tidak tercemar, karena 

menggunakan dayung saat menggerakkan perahu sampan tidak membutuhkan 

bahan bakar. 

2.2 Pembelajaran IPA 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip saja tetapi juga merupakan 

suatu proses penemuan. Dalam Trianto (2010: 141) cakupan yang terdapat dalam 

IPA meliputi alam semesta keseluruhan, benda-benda yang ada di permukaan 

bumi, di dalam perut bumi dan di luar angkasa, baik yang dapat diamati indera 

maupun yang tidak dapat diamati dengan indera. Secara umum IPA dipahami 

sebagai ilmu yang lahir dan berkembang lewat langkah-langkah observasi, 
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perumusan masalah, penyusunan hipotesis, pengujian hipotesis melalui 

eksperimen, penarikan kesimpulan, serta penemuan teori dan konsep. 

Trianto (2010: 143) juga menjelaskan hakekat dan tujuan pembelajaran 

IPA diharapkan dapat memberikan antara lain sebagai berikut. 

(a) Kesadaran akan keindahan dan keteraturan alam untuk meningkatkan 

keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

(b) Pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang dasar dari prinsip dan konsep, fakta 

yang ada di alam, hubungan saling ketergantungan, dan hubungan antara 

sains dan teknologi. 

(c) Keterampilan dan kemampuan untuk menangani peralatan, memecahkan 

masalah dan melakukan observasi. 

(d) Sikap ilmiah, antara lain skeptis, kritis, sensitif, obyektif, jujur terbuka, benar, 

dan dapat bekerja sama. 

(e) Kebiasaan mengembangkan kemampuan berpikir analitis induktif dan 

deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip sains untuk menjelaskan 

berbagai peristiwa alam. 

(f) Apresiatif terhadap sains dengan menikmati dan menyadari keindahan 

keteraturan perilaku alam serta penerapannya dalam teknologi. 

Pembelajaran IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik 

untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan 

lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. IPA 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia 

melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan. Penerapan IPA 
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perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap 

lingkungan. Selain itu, sesuai dengan latar belakang  pembelajaran sains/ IPA di 

SD pada lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006 menyatakan bahwa di 

tingkat SD/ MI diharapkan ada penekanan pembelajaran SETS atau Salingtemas 

(sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat) yang diarahkan pada pengalaman 

belajar untuk merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA 

dan kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana. 

2.3 Pendekatan Bervisi SETS 

2.3.1 Pengertian Pendekatan Bervisi SETS 

SETS merupakan singkatan dari Science, Environment, Technology, and 

Society (Sains, Lingkungan, Teknologi, dan Masyarakat). Pembelajaran sains di 

sekolah-sekolah di Indonesia selama ini, kebanyakan hanya menekankan pada 

pemahaman konsep sains saja tanpa menghubungkannya dengan unsur lain, yaitu 

lingkungan, teknologi, maupun masyarakat. Atas dasar itulah pembelajaran 

bervisi SETS memberi penekanan penting pada keterkaitan antar elemen-elemen 

SETS. Keterkaitan antar unsur SETS secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 

2.1. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa pendidikan SETS memiliki makna 

pengajaran sains yang dikaitkan dengan unsur lain dalam SETS, yakni 

lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Sains tidak berdiri sendiri di masyarakat 

karena keterkaitan dan ketergantungannya pada unsur-unsur tersebut. Dalam 

konteks SETS, perkembangan sains dianggap dipengaruhi oleh perubahan pada 

lingkungan, teknologi, juga kepentingan serta harapan masyarakat. Pada saat yang 
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sama hendaknya dipahami bahwa perkembangan sains itu sendiri juga memiliki 

pengaruh kepada perkembangan teknologi, masyarakat serta lingkungan (Binadja 

1999: 23).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Keterkaitan Antar Unsur SETS yang Fokus Perhatiannya Ditujukan 

pada Unsur Sains (Binadja 1999: 21) 

 

Menurut Hurd sebagaimana dikutip oleh Kim & Wollf (2008: 517) 

menyatakan bahwa sebagian besar kurikulum di sekolah-sekolah masih fokus 

pada fakta pengetahuan yang sebagian besar melibatkan hukum, teori, dan konsep 

tanpa memperhatikan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta nilai-nilai 

kehidupan manusia. Oleh karena itu, Kim & Wollf dalam penelitian yang 

dilakukan kepada siswa kelas 6 Sekolah Dasar menyatakan bahwa dalam 

pembelajaran siswa tidak hanya diperkenalkan akan teori, hukum, dan konsep 

tetapi harus ada keterkaitan antara Ilmu pengetahuan, Teknologi, Lingkungan, dan 

Masyarakat atau STSE (Science, Technology, Society, and Environment). Dengan 

adanya pendidikan STSE diharapkan siswa dapat menggunakan ilmu yang telah 

dipelajari dalam kehidupan nyata. 

Masyarakat 

Sains 

Lingkungan Teknologi 
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2.3.2 Ciri-Ciri Pendekatan SETS  

Ciri-ciri pendekatan SETS menurut Binadja (1999: 24) antara lain. 

(a) Tetap memberikan pengajaran sains. 

(b) Siswa dibawa ke situasi untuk memanfaatkan konsep sains ke bentuk 

teknologi untuk kepentingan masyarakat. 

(c) Siswa diminta berpikir tentang berbagai kemungkinan yang dapat terjadi 

akibat pentransferan sains ke bentuk teknologi. 

(d) Siswa diminta untuk menjelaskan keterhubungkaitan antara unsur sains yang 

sedang dibicarakan dengan unsur-unsur lain dalam SETS yaitu lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat yang mempengaruhi berbagai keterkaitan antar 

unsur tersebut. 

(e) Siswa dibawa untuk mempertimbangkan manfaat dan kerugian daripada 

penggunaan sains ke teknologi. 

(f) Dalam konteks kontruktivisme, siswa dapat diajak berbincang tentang SETS 

dari berbagai macam arah dan dari berbagai macam titik awal tergantung 

pengetahuan dasar yang dimiliki oleh siswa yang bersangkutan. 

2.3.3 Peran Pembelajaran SETS Dalam Pembelajaran Efektif di Sekolah 

Dasar 

Fatimah (2007:1) menyatakan pembelajaran efektif adalah pembelajaran 

yang memiliki dua karakteristik, yaitu (1) memudahkan murid belajar atau 

memahami materi pelajaran; (2) keterampilan tersebut diakui oleh mereka yang 

berkompeten menilai seperti guru, pengawas, tutor, pemandu mata pelajaran atau 
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murid-murid sendiri, artinya keterampilan tersebut harus dapat dipraktekkan 

berulang-ulang.  

Peran pembelajaran SETS dalam pembelajaran efektif di sekolah dasar 

sebagai berikut. 

(a) Dalam pembelajaran efektif diperlukan sesuatu yang mempermudah siswa 

dalam memahami suatu materi pelajaran. Pembelajaran SETS menjawab 

kebutuhan tersebut. Dengan mengarahkan siswa memahami materi yang 

dipelajari dan mengkaitkannya pada teknologi yang dikenal siswa sekolah 

dasar (berada di lingkungan), melihat manfaat yang bisa dinikmati oleh 

manusia akan menyebabkan siswa tidak asing dalam mempelajari materi 

tersebut. Dengan merasakan kedekatan materi yang dipelajari akan 

memudahkan siswa dalam memahami materi. 

(b) Dalam pembelajaran efektif diperlukan keterampilan yang bisa dilakukan 

berulang-ulang dan keberhasilannya bukan suatu kebetulan. Pembelajaran 

SETS dapat diterapkan dalam berbagai macam bidang ilmu, jadi tidak 

terbatas pada salah satu bidang. Keberhasilan pembelajaran SETS disebabkan 

karena pendalaman pemahaman terhadap materi karena dikaitkan dengan hal-

hal yang tidak asing bagi siswa. 

(c) Pembelajaran efektif membutuhkan adanya minat siswa untuk mengikuti 

proses belajar. Dalam  pembelajaran SETS memunculkan suatu minat apabila 

kita memnberikan unsur-unsur SETS. Dengan mendengar berita yang sedang 

aktual misalnya dari kliping koran atau dari televisi yang diketahui secara 

luas akan menyebabkan munculnya minat siswa untuk mengikuti materi. 
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(d) Pembelajaran efektif membutuhkan peningkatan kemampuan guru sebagai 

ujung tombak proses pembelajaran. Dengam penerapan proses pembelajaran 

SETS mengharuskan guru berwawasan luas dengan mampu mengarahkan 

siswa menunjukkan bentuk teknologi dari ilmu yang sedang dipelajari, 

menunjukkan manfaat yang dirasakan manusia dari teknologi tersebut, serta 

mampu memperkirakan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi 

itu pada lingkungan. Kemampuan itu menyebabkan guru harus selalu 

mengikuti informasi-informasi terkini. 

2.4 Bahan Ajar 

2.4.1 Pengertian Bahan Ajar 

Trianto (2010: 188) menyatakan bahan ajar adalah bahan atau material 

atau sumber belajar yang mengandung substansi kemampuan tertentu yang akan 

dicapai oleh siswa. Secara garis besar bahan ajar atau materi pembelajaran 

(instructional material) mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

dipelajari siswa dalam rangka mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. 

Sudjana (2009: 69) menyatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam menetapkan bahan pengajaran. 

(a) Bahan harus sesuai dan menunjang tercapainya tujuan. 

(b) Bahan yang ditulis dalam perencanaan mengajar, terbatas pada konsep saja, 

atau berbentuk garis besar bahan tidak pula diuraikan terinci. 

(c) Menetapkan bahan pengajaran harus serasi dengan urutan tujuan. Artinya, 

bahan yang ditulis pertama bersumber dari tujuan yang pertama, bahan yang 

ditulis kedua, bersumber dari tujuan yang kedua dan seterusnya. Bila untuk 
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satu tujuan dimungkinkan adanya beberapa bahan, maka penetapan bahan 

dipecah menjadi sub-sub bahan, tetapi ada dalam satu konsep bahan.  

(d) Urutan bahan hendaknya memperhatikan kesinambungan (kontinuitas). 

Kesinambungan mempunyai arti bahwa antara bahan yang satu dan bahan 

yang berikutnya ada hubungan fungsional, bahan yang satu menjadi dasar 

bagi bahan berikutnya. 

(e) Bahan disusun dari yang sederhana menuju yang kompleks, dari yang mudah 

menuju yang sulit, dari yang konkret menuju yang abstrak.  

(f) Sifat bahan ada yang faktual dan konseptual. 

Bahan yang faktual sifatnya konkret dan mudah diingat. Sedangkan bahan 

yang sifatnya konseptual berisikan konsep-konsep abstrak dan memerlukan 

pemahaman. 

2.4.2 Bahan Ajar Bervisi SETS Dalam Pembelajaran IPA  

Bahan ajar bervisi SETS yang digunakan dalam pembelajaran IPA 

merupakan bahan ajar yang disusun menggunakan pendekatan bervisi SETS. 

Binadja (2005: 1) menyatakan bahwa dalam pembelajaran bervisi SETS, 

berimplikasi pada perlunya bahan pendukung berupa bahan pembelajaran yang 

memungkinkan terlaksanakannya dengan baik proses pembelajaran seperti yang 

direncanakan. Bahan ajar ini berisi materi pesawat sederhana yang disisipi materi 

penanganan bencana alam dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari baik 

lingkungan, teknologi maupun masyarakat. Melalui bahan ajar bervisi SETS, 

diharapkan siswa memiliki kemampuan memandang materi pesawat sederhana 

dan penanganan bencana alam secara terintegrasi terhadap keempat unsur SETS 
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yaitu sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat sehingga pemahaman siswa 

terhadap materi pelajaran tidak sepotong-sepotong. Hal ini sangat membantu 

siswa dalam memahami suatu materi karena siswa dapat melihat manfaat dari 

penerapan konsep yang sedang dipelajari. 

Binadja (2005: 8) menyatakan, dalam penyusunan bahan ajar untuk 

pembelajaran IPA bervisi SETS harus memenuhi indikator kesesuaian dan 

kecukupan bahan pembelajaran bervisi dan berpendekatan SETS. 

(a) Sejalan dengan rencana pembelajarannya. 

(b) Memberi peluang penampilan visi SETS. 

Penampilan visi SETS ditandai setidaknya keberadaan keempat unsur SETS 

yang ingin disalingkaitkan dalam proses pembelajaran. Memungkinkan 

penampilan ciri-ciri pendekatan SETS sebagai berikut.  

(1) Tetap memberi penekanan pada subyek pembelajarannya. 

(2) Peserta didik dibawa ke situasi untuk setidaknya memahami kemanfaatan 

konsep sains yang terkait dengan konsep yang dibelajarkan dalam subyek 

pembelajaran ke bentuk teknologi untuk kepentingan masyarakat. 

(3) Peserta didik diminta untuk berpikir tentang berbagai kemungkinan 

akibat yang terjadi dalam proses penstransferan sains ke bentuk teknologi 

tersebut.  

(4) Peserta didik diminta untuk menjelaskan keterhubungkaitan antara 

konsep yang dibelajarkan dengan unsur-unsur lain dalam SETS yang 

mempengaruhi berbagai keterkaitan antar unsur tersebut. 
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(5) Peserta didik dibawa untuk mempertimbangkan manfaat atau kerugian 

penggunaan konsep sains, terkait dengan konsep yang dibelajarkan 

tersebut, bila diubah dalam bentuk teknologi berkenaan. 

(6) Dalam konteks konstruktivisme, memberi peluang peserta didik untuk 

dapat diajak berbincang tentang SETS dari berbagai macam arah dan dari 

berbagai macam titik awal tergantung pengetahuan dasar yang dimiliki 

oleh peserta didik bersangkutan. 

(c) Memberi peluang kepada pendidiknya untuk dapat melakukan evaluasi 

bervisi SETS berdasarkan bahan pembelajaran tersebut.  

(d) Bahan pembelajarannya tersedia, dan sedapat mungkin mencukupi, untuk 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang direncanakan. 

2.5 Materi Pesawat Sederhana 

2.5.1 Pengertian Pesawat Sederhana 

Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk memudahkan 

pekerjaan manusia. Selain menjadi lebih mudah, pesawat sederhana juga 

mempercepat kita menyelesaikan pekerjaan. Tujuan menggunakan pesawat 

sederhana adalah: (a) melipatgandakan gaya atau kemampuan kita; (b) mengubah 

arah gaya yang kita lakukan; (c) menempuh jarak yang lebih jauh atau 

memperbesar kecepatan; dan (d) menghemat waktu. 

2.5.2 Jenis-Jenis Pesawat Sederhana 

2.5.2.1 Tuas/ Pengungkit 

Saat terjadi tanah longsor, pernahkah kalian melihat tanah, bebatuan 

longsor ke jalan, rumah-rumah penduduk roboh? Tentu masih banyak lagi dampak 
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yang diakibatkan oleh bencana tanah longsor. Seperti yang sering kalian lihat, kita 

dapat menggunakan linggis untuk mengungkit batu yang besar agar batu besar itu 

dapat berpindah tempat. Cangkul digunakan untuk membersihkan tanah yang 

longsor ke jalan dan excavator digunakan untuk memindahkan material 

longsoran. 

Tuas adalah pesawat sederhana yang berbentuk batang keras sempit yang 

dapat berputar di sekitar satu titik. Contoh tuas yang paling banyak dikenal adalah 

linggis. Linggis merupakan batang besi yang digunakan untuk mengungkit. 

Linggis merupakan tuas yang paling sederhana. terdapat tiga titik yang 

menggunakan gaya ketika mengungkit suatu benda, yaitu: beban (B) merupakan 

berat benda, titik tumpu (T) merupakan tempat bertumpunya suatu gaya, dan 

kuasa (K) merupakan gaya yang bekerja pada tuas. 

Berdasarkan posisi atau kedudukan beban, titik tumpu dan kuasa, tuas 

digolongkan menjadi tiga, yaitu tuas golongan I, II dan III.  

(1) Tuas Golongan I 

Pada tuas golongan I, kedudukan titik tumpu terletak di antara beban dan 

kuasa. Tuas golongan I dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti 

pada jungkat-jungkit, linggis, gunting, dan lain sebagainya. Sekarang mari kita 

lihat lingkungan sekitar kita. Banyak sekali bencana alam yang terjadi akhir-akhir 

ini, seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya. Bencana-

bencana tersebut menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi kita. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan penanganan untuk mengurangi dampak yang 

ditimbulkan.  
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Kalian pasti pernah melihat di televisi, di koran, atau bahkan melihat 

secara langsung penanganan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi 

dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Ada yang menggunakan linggis untuk 

mengungkit batu besar yang berguguran ke jalan agar dapat dipindahkan, ada juga 

yang menggunakan excavator untuk memindahkan material longsoran. Semua itu 

dilakukan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh tanah longsor. 

Lingkungan pun kembali rapi dan bersih, sehingga mendukung kita untuk dapat 

beraktivitas kembali. Tahukah kalian mengapa linggis dan excavator sering 

digunakan untuk menangani bencana? 

Linggis dan excavator merupakan hasil teknologi yang dibuat 

berdasarkan prinsip kerja tuas golongan I. Posisi titik tumpu pada linggis dan 

excavator terletak di antara beban dan kuasa. Tuas golongan I mempunyai 

kelebihan melipatgandakan gaya atau kemampuan kita. Dengan menggunakan 

linggis dan excavator, gaya yang dikeluarkan untuk melakukan usaha menjadi 

lebih kecil. Hal ini sangat menguntungkan bagi masyarakat, karena dengan gaya 

yang lebih kecil, maka pekerjaan akan terasa ringan/ mudah dan cepat selesai, dan 

jalan dapat kita gunakan kembali untuk berlalu lintas. 

(2) Tuas Golongan II 

Kedudukan beban pada tuas golongan II terletak di antara titik tumpu dan 

kuasa. Beberapa contoh alat yang menggunakan prinsip kerja tuas golongan II 

yang dapat kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari diantaranya pembuka 

tutup botol, pemotong kertas, gerobak roda satu. Selain menggunakan tuas 

golongan I, upaya penanganan banjir dan tanah longsor juga dapat menggunakan 
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tuas golongan II. Tentu kalian pernah melihat orang yang membawa tanah, batuan 

atau sisa reruntuhan akibat tanah longsor dengan menggunakan gerobak roda satu. 

pada gerobak roda satu, semakin dekat letak titik tumpu dari beban, semakin kecil 

kuasa atau gaya yang dibutuhkan untuk mengangkut beban yang berat.  

Tahukah kalian bahwa gerobak roda satu juga dapat digunakan dalam 

penanganan bencana loh. Saat terjadi tanah longsor, gerobak roda satu dapat 

digunakan untuk mengangkut batuan berat maupun tanah yang berguguran. Kuasa 

atau gaya yang dibutuhkan untuk mengangkut batuan berat atau tanah yang 

berguguran akibat tanah longsor dengan gerobak roda satu akan lebih kecil, 

sehingga penanganan bencana alam dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Nah, 

jika dampak bencana tanah longsor dapat ditangani maka lingkungan menjadi 

lebih lebih bersih dari batuan berat dan tanah yang berguguran sehingga 

masyarakat dapat beraktivitas kembali. 

(3) Tuas Golongan III 

Pada tuas golongan III kedudukan kuasa terletak di antara titik tumpu dan 

beban. Contoh alat yang dibuat berdasarkan prinsip kerja tuas golongan III adalah 

sapu, sekop, alat pancing, dll.  

Contoh penanganan tanah longsor dengan menggunakan tuas golongan 

III adalah membersihkan tanah yang longsor ke jalan dengan cangkul dan sekop. 

Contoh penanganan banjir dengan tuas golongan III adalah: menolong korban 

banjir dengan menggunakan dayung sehingga perahu lebih cepat mencapai tujuan 

dan menyapu sampah yang berserakan akibat banjir.  
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Pada tuas golongan III letak kuasa lebih dekat dengan titik tumpu 

daripada beban sehingga untuk melakukan usaha diperlukan kuasa yang lebih 

besar daripada beban. Tuas golongan III berfungsi untuk memperbesar 

perpindahan benda. Jadi dengan menggunakan tuas golongan III kita dapat 

memindahkan benda lebih jauh. Hal ini dapat membuat pekerjaan masyarakat 

cepat selesai. 

2.5.2.2 Bidang Miring 

Permukaan datar dengan salah satu ujungnya lebih tinggi daripada ujung 

yang lain disebut bidang miring. Jalan yang berkelok-kelok di pegunungan 

memanfaatkan cara kerja bidang miring. Dengan dibuat berkelok-kelok, jalan di 

pegunungan akan menjadi lebih landai sehingga pengendara kendaraan bermotor 

lebih mudah melewatinya. Jalan yang landai membuat mesin kendaraan tidak 

memerlukan gaya yang terlalu besar untuk mendaki puncak pegunungan.  

Contoh penggunaan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari: orang 

memanjat dengan tangga, orang menaikkan kotak berat ke bak truk menggunakan 

bidang miring. Bidang miring memiliki keuntungan yaitu kita dapat memindahkan 

benda ke tempat yang lebih tinggi dengan gaya yang lebih kecil. Kelemahannya, 

yaitu jarak yang di tempuh untuk memindahkan benda menjadi lebih jauh. Prinsip 

kerja bidang miring juga dapat kita temukan pada beberapa perkakas rumah 

tangga, contohnya kapak, pisau dan sekrup. Perkakas rumah tangga merupakan 

bidang miring yang bergerak. 

Mari perhatikan sekitar kita! Pernahkah kalian melihat pohon yang 

tumbang melintang di jalan akibat tanah longsor? Pohon tersebut tentu harus 
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segera ditebang agar tidak menghalangi para pengguna jalan. Menurut kalian 

perkakas apakah yang dapat digunakan untuk menebang pohon tersebut selain 

menggunakan gergaji mesin? Ya, menggunakan kapak. Kapak dibuat berdasarkan 

prinsip kerja bidang miring. Semakin tipis mata kapak, maka semakin kecil gaya 

yang diperlukan untuk membelah kayu, sehingga pemotongan pohon akan 

semakin cepat selesai. Kapak mudah ditemui dan juga lebih ramah lingkungan 

karena tidak membutuhkan bahan bakar untuk menggunakannya. 

2.5.2.3 Katrol 

Katrol merupakan roda yang berputar pada porosnya. Biasanya pada 

katrol juga terdapat tali atau rantai sebagai penghubungnya. Berdasarkan cara 

kerjanya, katrol merupakan jenis pengungkit karena memiliki titik tumpu, kuasa, 

dan beban. Katrol digolongkan menjadi tiga, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan 

katrol majemuk. 

(1) Katrol Tetap 

Katrol tetap merupakan katrol yang posisinya tidak berpindah pada saat 

digunakan. Katrol tetap dipasang pada tempat tertentu. Katrol yang digunakan 

pada tiang bendera dan sumur timba merupakan contoh katrol tetap. 

(2) Katrol Bebas 

Pada katrol bebas, kedudukan atau posisi katrol berubah dan tidak 

dipasang pada tempat tertentu. Katrol bebas biasanya ditempatkan di atas tali yang 

kedudukannya dapat berubah. Salah satu ujung tali diikat pada tempat tertentu. 

Jika ujung yang lainnya ditarik maka katrol akan bergerak. Katrol bebas bisa kita 

temukan pada alat-alat pengangkat peti kemas di pelabuhan, permainan flying fox. 
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(3) Katrol Majemuk 

Katrol majemuk merupakan perpaduan dari katrol tetap dan katrol bebas. 

Kedua katrol ini dihubungkan dengan tali. Pada katrol majemuk, beban dikaitkan 

pada katrol bebas. Salah satu ujung tali dikaitkan pada penampang katrol tetap. 

Pada katrol majemuk, jika ujung tali yang lainnya ditarik maka beban dan katrol 

bebas akan terangkat ke atas. Penggunaan katrol majemuk dapat kita temui pada 

alat pengangkut bahan bangunan pada pembangunan gedung bertingkat, derek 

mobil dan peralatan pemanjat tebing.  

2.5.2.4 Roda Berporos 

Roda berporos merupakan roda yang di dihubungkan dengan sebuah 

poros yang dapat berputar bersama-sama. Bentuk roda yang bundar membuatnya 

mudah bergerak. Penggunaan roda saat memindahkan benda sangat mengurangi 

gesekan. Roda berporos merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang 

banyak ditemukan pada alat-alat seperti setir mobil, setir kapal, roda sepeda, roda 

kendaraan bermotor, roda mesin jahit, dan lain-lain. Selain menggunakan tuas dan 

bidang miring, roda berporos juga dapat digunakan untuk penanganan bencana 

alam. Ketika banjir, banyak warga yang dengan sukarela membantu mengangkut 

motor yang melewati daerah tersebut dengan gerobak roda dua agar mesin motor 

tidak dimasuki air. Selain itu beberapa warga juga memanfaatkan gerobak roda 

dua sebagai angkutan saat banjir. 

2.6 Kerangka Berpikir 

Menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana, bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 
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mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan, baik oleh faktor alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, 

gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, maupun 

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kerugian 

yang disebabkan oleh bencana alam sangat besar, sehingga dibutuhkan upaya 

penanggulangan bencana yang baik. Upaya penanggulangan bencana dapat berupa 

kegiatan penanganan/ tanggap darurat.  

Pengetahuan mengenai upaya penanggulangan bencana perlu diberikan 

kepada masyarakat sejak dini dengan pemberian pemahaman penanggulangan 

bencana alam, yaitu melalui anak pada usia sekolah. Hal ini dapat dilakukan 

melalui pendidikan dasar yaitu melalui pembelajaran IPA.  

Trianto (2010: 138) menyatakan bahwa tujuan sains secara umum, yaitu 

agar siswa memahami konsep sains dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-

hari, memiliki keterampilan tentang alam sekitar untuk mengembangkan 

pengetahuan tentang proses alam sekitar, mampu menerapkan berbagai konsep 

sains untuk menjelaskan gejala alam dan mampu menggunakan teknologi 

sederhana untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-

hari.  

Kenyataan di lapangan, pembelajaran IPA di SD Negeri Sampang 01 

cenderung berpusat pada guru, sarana pendukung pembelajaran yang kurang 

bervariasi serta belum sepenuhnya berorientasi pada lingkungan, perkembangan 

Iptek serta belum dihubungkan dengan keberadaan masyarakat. Fatimah (2007: 1) 
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menyatakan pembelajaran bervisi SETS adalah pembelajaran yang mengaitkan 

topik bahasan dengan kehidupan sehari-hari. SETS yang merupakan singkatan 

dari Science, Environment, Technology, and Society (Sains, Lingkungan, 

Teknologi, dan Masyarakat) mengaharapkan peserta didik memilki kemampuan 

memandang sesuatu secara terintegrasi terhadap keempat unsur SETS tersebut, 

sehingga pemahaman siswa tidak sepotong-sepotong. 

Dalam pembelajaran bervisi SETS, pengembangan silabus serta rencana 

pembelajaran bervisi dan berpendekatan SETS berimplikasi pada perlunya bahan 

pendukung berupa bahan pembelajaran yang memungkinkan terlaksanakannya 

dengan baik proses pembelajaran seperti yang direncanakan. Hal ini mengandung 

makna bahwa bahan-bahan pembelajaran tersebut mengandung materi pokok serta 

materi lain yang diharapkan dapat menunjang pada pencapaian kompetensi yang 

diharapkan untuk subyek pembelajaran tertentu (Binadja 2005 : 1).  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk dapat menunjang 

pencapaian kompetensi yang diharapkan dalam pendekatan bervisi SETS dalam 

pembelajaran IPA adalah dengan penggunaan bahan ajar yang juga bervisi SETS. 

2.7 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

H01: Peningkatan pemahaman siswa kelas V SD terhadap materi pesawat 

sederhana yang diajar dengan bahan ajar bervisi SETS lebih tinggi daripada 

yang diajar dengan bahan ajar tidak bervisi SETS. 
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Ha1:  Peningkatan pemahaman siswa kelas V SD terhadap materi pesawat 

sederhana yang diajar dengan bahan ajar bervisi SETS sama atau lebih 

rendah daripada yang diajar dengan bahan ajar tidak bervisi SETS. 

H02: Peningkatan pemahaman siswa kelas V SD terhadap penanggulangan 

bencana alam yang diajar dengan bahan ajar bervisi SETS lebih tinggi 

daripada yang diajar dengan bahan ajar tidak bervisi SETS. 

Ha2:  Peningkatan pemahaman siswa kelas V SD terhadap penanggulangan 

bencana alam yang diajar dengan bahan ajar bervisi SETS sama atau lebih 

rendah daripada yang diajar dengan bahan ajar tidak bervisi SETS.
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Sampang 01, kecamatan Sampang 

kabupaten Cilacap. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas VA1 dan VA2 pada semester genap, SD Negeri Sampang 01 kecamatan 

Sampang kabupaten Cilacap tahun ajaran 2010/ 2011. Jumlah siswa pada masing-

masing kelas sebanyak 30 siswa. 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Variabel Bebas 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah penanggulangan bahan ajar 

bervisi SETS. 

(2) Variabel Terikat 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah pemahaman siswa kelas VA1 

dan VA2 SD Negeri Sampang 01 terhadap materi pesawat sederhana dan 

penanggulangan bencana alam. 

3.3 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yaitu penerapan bahan 

ajar bervisi SETS dalam pembelajaran IPA kelas V SD untuk meningkatkan 
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pemahaman terhadap materi pesawat sederhana dan penanggulangan bencana 

alam. Penelitian menggunakan rancangan Control Group Pretest-Posttest. Bagan 

desain penelitian Control Group Pretest-Posttest dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Bagan Desain Penelitian Control Group Pretest-Posttest 

Kelas Pretest Perlakuan Posttest 

Kelas Eksperimen O1 X1 O2 

Kelas Kontrol O3 X2 O4 

Keterangan :  

X1  : menggunakan bahan ajar bervisi SETS  

X2  : menggunakan bahan ajar tidak bervisi SETS  

O1 dan O3 : pretest pada kelas eksperimen dan kontrol 

O2 dan O4 : posttest pada kelas eksperimen dan kontrol 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Tahap Persiapan  

(a) Mengambil data nilai ulangan akhir semester gasal pada mata pelajaran IPA 

kelas V SD tahun ajaran 2010/2011. 

(b) Menganalisis nilai ulangan akhir semester gasal dengan menggunakan uji 

kesamaan dua varians. 

(c) Menentukan subyek penelitian secara random baik untuk kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol. 

(d) Menentukan kelas uji coba di luar sampel penelitian yaitu siswa kelas VI. 

(e) Menyusun kisi-kisi instrumen uji coba. 

(f) Menyusun instrumen berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. 

(g) Mengujicobakan instrumen uji coba pada kelas VI pada sekolah yang sama. 
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(h) Menganalisis data hasil uji coba instrumen untuk mengetahui reliabilitas, 

taraf kesukaran, dan daya beda instrumen.  

(i) Menentukan instrumen yang memenuhi syarat berdasarkan data analisis uji 

coba instrumen. 

3.4.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Pada tahap ini, kelas eksperimen diberi perlakuan pembelajaran IPA 

dengan bahan ajar bervisi SETS, sedangkan kelas kontrol diberi perlakuan dengan 

pembelajaran IPA menggunakan bahan ajar tidak bervisi SETS.  

(a) Langkah pembelajaran untuk kelas eksperimen sebagai berikut. 

(1) Pemberian pretest sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. 

(2) Guru melakukan kegiatan belajar mengajar seperti pada rencana 

pelaksanaan pembelajaran untuk kelas eksperimen. 

(3) Pemberian posttest, angket sikap terhadap penanggulangan bencana alam 

dan angket respons terhadap pembelajaran IPA dengan bahan ajar bervisi 

SETS pada akhir pertemuan. 

(b) Langkah pembelajaran untuk kelas kontrol sebagai berikut. 

(1) Pemberian pretest sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. 

(2) Guru melakukan kegiatan belajar mengajar seperti pada rencana 

pelaksanaan pembelajaran untuk kelas kontrol. 

(3) Pemberian posttest dan angket sikap terhadap penanggulangan bencana 

alam pada akhir pertemuan. 

 

 



33 

 

 

3.4.3 Tahap Evaluasi  

Tahap evaluasi terdiri dari tahap analisis data penelitian dan menyusun 

kesimpulan. 

Prosedur penelitian secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Tahap Persiapan 

 

Tahap Pelaksanaan 

1. Pemberian pretest sebelum 

kegiatan pembelajaran dimulai. 

2. Guru melakukan KBM seperti 

pada rencana pelaksanaan 

pembelajaran. 

3. Pemberian posttest, angket sikap 

terhadap penanggulangan 

bencana alam dan angket respons 

terhadap pembelajaran IPA 

dengan bahan ajar bervisi SETS 

pada akhir pertemuan. 

1. Pemberian pretest sebelum 

kegiatan pembelajaran dimulai. 

2. Guru melakukan KBM seperti 

pada rencana pelaksanaan 

pembelajaran. 

3. Pemberian posttest dan angket 

sikap terhadap penanggulangan 

bencana alam pada akhir 

pertemuan. 

 

 

Tahap Evaluasi: analisis data penelitian 

Gambar 3.1. Prosedur Penelitian  
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data nama siswa 

yang dijadikan sebagai subyek penelitian dan untuk memperoleh data nilai 

ulangan akhir semester gasal mata pelajaran IPA kelas V, nilai tersebut kemudian 

dianalisis untuk mengetahui homogenitas awal dari kedua kelas. 

3.5.2 Metode Tes 

Metode tes digunakan untuk memperoleh data pemahaman siswa secara 

kognitif terhadap materi pesawat sederhana dan penanggulangan bencana alam. 

Jenis soal yang digunakan adalah soal pilihan ganda dengan empat pilihan 

jawaban dan isian singkat. Tes ini dilaksanakan dua kali yaitu pretest (tes awal) 

dan posttest (tes akhir).  

3.5.3 Metode Angket 

(a) Angket respons siswa terhadap penggunaan bahan ajar bervisi SETS dalam 

pembelajaran IPA. Angket ini diberikan kepada kelas eksperimen untuk 

mengetahui respons siswa terhadap penggunaan bahan ajar bervisi SETS 

dalam pembelajaran IPA.  

(b) Angket sikap siswa terhadap penanggulangan bencana alam. Angket ini untuk 

mengetahui sikap siswa terhadap penanggulangan bencana alam pada kelas 

kontrol dan eksperimen. Data ini merupakan hasil belajar afektif dan 

digunakan sebagai pendukung pemahaman siswa terhadap penanggulangan 

bencana alam. 
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3.6 Instrumen Penelitian 

3.6.1 Penyusunan Instrumen Penelitian 

Perangkat dari penelitian ini terdiri atas silabus, rencana pelaksanaan 

pembelajaran, bahan ajar bervisi SETS, instrumen tes pemahaman siswa, angket 

respons siswa terhadap penggunaan bahan ajar bervisi SETS dalam pembelajaran 

IPA, dan angket sikap siswa terhadap penanggulangan bencana alam.  

Bahan ajar bervisi SETS kemudian diadakan validasi uji ahli (expert 

judgement). Ahli yang dapat dilibatkan antara lain: dosen yang ahli dalam materi 

yang berkaitan, dosen pembimbing, dan guru kelas V Sekolah Dasar. Tes 

pemahaman menggunakan soal tes obyektif dengan empat pilihan jawaban dan 

soal isian singkat. Sebelum digunakan untuk penelitian, soal tes diujicobakan di 

luar sampel yaitu pada kelas VI pada sekolah yang sama. Hasil uji coba kemudian 

dianalisis dan siap digunakan untuk mengukur kemampuan pemahaman siswa. 

3.6.2 Analisis Instrumen Uji Coba 

3.6.2.1 Analisis Instrumen Tes 

3.6.2.1.1 Uji Validitas Tes 

Sugiyono (2006: 272) menyatakan untuk instrumen yang berbentuk tes, 

maka pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi 

instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Secara teknis pengujian 

validitas isi dapat dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrumen. Dalam kisi-

kisi itu terdapat variabel yang diteliti, indikator sebagai tolak ukur dan nomor 

butir (item) pertanyaan atau pernyataan yang telah dijabarkan dari indikator. 
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Dengan kisi-kisi instrumen itu, maka pengujian validitas dapat dilakukan dengan 

mudah dan sistematis. 

3.6.2.1.2 Uji Reliabilitas Tes 

Suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika 

tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Arikunto (2006: 100) menyatakan 

uji reliabilitas tes diukur menggunakan rumus  K-R 20 sebagai berikut:  

2

2

11
1 S

pqS

n

n
r  

Keterangan: 

r11 =  reliabilitas tes secara keseluruhan  

p  = proporsi subyek yang menjawab item dengan benar 

q  = propersi subyek yang menjawab item dengan salah (q=1-p) 

∑pq = jumlah hasil kali antara p dan q 

n  = banyaknya item 

s  = standar deviasi dari tes 

Harga r11 yang diperoleh dikonsultasikan dengan rtabel product moment 

dengan taraf signifikansi 5%. Jika harga r11 > rtabel product moment maka item soal 

yang diuji bersifat reliabel. Setelah dilakukan uji coba terhadap soal-soal pretest-

posttest, didapatkan harga r11 soal pretest-posttest sebesar 0,81. Harga rtabel 

product moment dengan taraf signifikansi 5% dan jumlah peserta 28 adalah 0,374. 

Karena r11 (0,81) > rtabel product moment (0,374), maka dapat disimpulkan bahwa 

soal-soal pretest-posttest tersebut reliabel. Hasil perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 6.  
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3.6.2.1.3 Analisis Taraf Kesukaran 

Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui apakah soal yang dibuat 

memiliki klasifikasi yang baik. Arikunto (2006: 208) menyatakan rumus mencari 

taraf kesukaran P adalah: 

SJ

B
P  

Keterangan: 

P  = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS = jumlah seluruh peserta tes 

Klasifikasi indeks kesukaran adalah sebagai berikut: 

0,00 ≤ P ≤ 0,30 = soal sukar 

0,30 < P ≤ 0,70 = soal sedang 

0,70 < P ≤1,00 = soal mudah 

Hasil analisis indeks kesukaran dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba 

Kriteria tingkat kesukaran soal Nomor soal 

Sukar 3, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 24, 31, 36 

Sedang  
5, 7, 9, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 

39 

Mudah  
1, 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 25, 28, 34, 

37, 38, 40 

Perhitungan tingkat kesukaran soal dapat dilihat pada Lampiran 6. 

3.6.2.1.4 Analisis Daya Pembeda 

Arikunto (2006: 211) daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal 

untuk membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan 
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siswa yang bodoh (berkemampuan rendah). Daya pembeda dapat dicari 

menggunakan rumus: 

B

B

A

A

J

B

J

B
D  

Keterangan: 

D =  indeks daya pembeda 

JA =  banyaknya peserta kelompok atas 

JB =  banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu 

dengan benar 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu 

dengan benar 

Klasifikasi daya pembeda: 

0,00 ≤ DP ≤ 0,19 : soal dibuang 

0,19  DP ≤ 0,29 : soal diperbaiki 

0,29  DP ≤ 0,39 : soal diterima tetapi perlu diperbaiki 

0,39  DP ≤ 1,00 : soal diterima baik 

Hasil analisis daya pembeda soal dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Daya Pembeda Soal Uji Coba 

Kriteria daya pembeda soal Nomor soal 

Soal dibuang 1, 8, 9, 12, 18, 19, 28, 29 

Soal diperbaiki 

2, 3, 4, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 

24, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 

40 

Soal diterima tetapi perlu diperbaiki 13 

Soal diterima baik 5, 11, 17, 23, 30, 33, 35, 39 

Perhitungan daya pembeda soal dapat dilihat pada Lampiran 6. 
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Setelah dilakukan uji coba instrumen soal tes, terdapat 10 soal yang tidak 

dipakai, yaitu delapan soal dengan kriteria daya pembeda soal dibuang dan dua 

soal lainnya yaitu nomor 17 dan 26. 

3.6.2.2 Analisis Instrumen Angket Sikap Siswa Terhadap Penanggulangan 

Bencana Alam 

3.6.2.2.1 Uji Validitas Angket 

Menurut Sugiyono (2006: 272), secara teknis pengujian validitas isi 

angket menggunakan kisi-kisi instrumen, atau matrik pengembangan instrumen. 

Dalam kisi-kisi itu terdapat variabel yang diteliti, indikator sebagai tolak ukur dan 

nomor butir (item) pertanyaan atau pertanyaan yang telah dijabarkan dari 

indikator. Dengan kisi-kisi instrumen itu maka pengujian validitas dapat 

dilakukan dengan mudah dan sistematis.  

3.6.2.2.2 Uji Reliabilitas Angket 

Reliabilitas angket diukur menggunakan rumus alpha, sebagai berikut: 

2

2

11 1
1

t

b

k

k
r  

dengan: 

N

N

X
X

b

b

b

2

2

2
  dan 

N

N

X
X

t

t

t

2

2

2
 

Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen 

k  = banyaknya pernyataan atau pertanyaan 

∑σb
2
 = jumlah varian butir pernyataan 
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= varians total 

 
 = varians butir pertanyaan 

ΣXb = jumlah skor tiap butir pertanyaan 

ΣXt = jumlah skor total 

N = jumlah responden 

Harga r11 yang diperoleh dikonsultasikan dengan rtabel product moment 

dengan taraf signifikansi 5%. Jika harga r11 > rtabel product moment maka item 

soal angket yang diuji bersifat reliabel. Berdasarkan uji coba terhadap angket 

sikap siswa terhadap penanganan bencana alam diperoleh r11 sebesar 0,963. Harga 

rtabel product moment untuk jumlah peserta 28 siswa dengan taraf signifikansi 5 % 

adalah 0,374. Harga r11 (0,963) >  rtabel product moment (0,374) maka item soal 

angket yang diuji bersifat reliabel. Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 9. 

3.6.2.2.3 Daya Pembeda  

Daya pembeda angket diperoleh menggunakan rumus berikut. 

soal maksimalSkor 

bawahkelompok Mean -ataskelompok Mean 
D  

Klasifikasi daya pembeda: 

0,00 ≤ DP ≤ 0,19 : pernyataan dibuang 

0,19  DP ≤ 0,29 : pernyataan diperbaiki 

0,29  DP ≤ 0,39 : pernyataan diterima tetapi perlu diperbaiki 

0,39  DP ≤ 1,00 : pernyataan diterima baik 

Hasil analisis daya pembeda soal dapat dilihat pada Tabel 3.4. 
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Tabel 3.4 Daya Pembeda Angket Uji Coba 

Kriteria daya pembeda angket Nomor pernyataan 

Pernyataan dibuang 4, 5, 6, 12, 15 

Pernyataan diperbaiki 
2, 3, 7, 8, 9, 14, 17, 18, 19, 

20, 22, 23, 24, 25 

Pernyataan diterima tetapi perlu diperbaiki 1, 11, 16 

Pernyataan diterima baik 10, 13, 21 

Perhitungan daya pembeda angket dapat dilihat pada Lampiran 9. 

Setelah dilakukan analisis uji coba instrumen angket, terdapat lima 

pernyataan yang tidak dipakai, yaitu pernyataan nomor 4, 5, 6, 12 dan 15. 

3.6.2.3 Analisis Bahan Ajar Bervisi SETS 

3.6.2.3.1 Analisis Penilaian Kelayakan Bahan Ajar Bervisi SETS oleh Guru 

Kelas V SD 

Selain melakukan uji ahli dengan dosen pembimbing, peneliti juga 

melakukan uji ahli bahan ajar bervisi SETS kepada guru SD kelas V. Peneliti 

meminta 10 guru yang tersebar di tujuh SD di kecamatan Sampang kabupaten 

Cilacap untuk memberikan penilaian terhadap kualitas bahan ajar. Penilaian ini 

menilai tentang kualitas bahan ajar yang terdiri dari tiga komponen, yaitu 

komponen kelayakan isi, komponen kelayakan penyajian, dan komponen 

kelayakan bahasa. 

Langkah-langkah penilaian yang dilakuka adalah sebagai berikut. 

(1) Menghitung skor penilaian dari masing-masing komponen. 

(2) Menghitung nilai keseluruhan dengan rumus: 

%100
Skor total

diperoleh yangSkor 
nilai  

(3) Menghitung rata-rata nilai dari keseluruhan responden. 
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(4) Menentukan kriteria kelayakan bahan ajar dengan ketentuan seperti yang 

ditunjukkan oleh Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Kriteria Penilaian Kelayakan Bahan Ajar Bervisi SETS 

Nilai Kriteria 

25% ≤ skor < 43,75% Tidak layak 

43,75% ≤ skor < 62,5% Kurang layak 

62,5% ≤ skor < 81,25% Layak 

81,25% ≤ skor ≤ 100% Sangat layak 

Melalui penilaian kelayakan ini, beberapa guru memberikan masukan 

terhadap kualitas bahan ajar sehingga peneliti dapat melakukan perbaikan 

terhadap instrumen bahan ajar bervisi SETS sebelum digunakan untuk penelitian. 

Dari hasil analisis, diperoleh persentase rata-rata sebesar 90.69%  dan termasuk 

kriteria sangat layak. Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 14.  

3.6.2.3.2 Analisis Keterbacaan Bahan Ajar Bervisi SETS dengan Tes Rumpang 

Selain menguji kelayakan bahan ajar, peneliti juga menguji tingkat 

keterbacaan bahan ajar dengan menggunakan tes rumpang. Pengujian ini 

dilakukan kepada siswa dengan tujuan mengetahui tingkat keterbacaan bahan ajar. 

Keterbacaan bahan ajar bervisi SETS dengan tes rumpang dapat diperoleh dengan 

rumus berikut (Widodo 1995: 24). 

100
1

n

X
X  

Keterangan: 

X  : besarnya tingkat keterbacaan teks media pembelajaran 

1X  : jumlah proporsi jawaban yang benar 

n  : banyak siswa 
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Hasil akhir keterbacaan teks bahan ajar dalam bentuk skor, kemudian 

dibandingkan dengan kriteria Bormuth sebagai berikut: 

 37  = media pembelajaran sukar dipahami 

37 - 57  = media pembelajaran telah memenuhi syarat keterbacaan 

 57   = media pembelajaran mudah dipahami 

Dari hasil analisis diketahui bahwa tingkat keterbacaan bahan ajar 

memiliki kriteria mudah dipahami dengan skor rata-rata sebesar 76,40. 

Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 17. 

3.7 Analisis Data Penelitian 

3.7.1 Analisis Tahap Awal 

3.7.1.1 Uji Kesamaan Dua Varians 

Sebelum diberi perlakuan maka kedua kelas yang akan dijadikan subyek 

penelitian harus memiliki kemampuan awal yang sama. Setelah memilih kelas 

VA2 sebagai kelas eksperimen dan kelas VA1 sebagai kelas kontrol secara 

random, maka dilakukan analisis uji kesamaan dua varians. Data yang digunakan 

adalah data nilai ulangan akhir semester gasal kelas V pada mata pelajaran IPA 

dengan hipotesis statistik sebagai berikut. 

H0 : 
2

2

2

1 : varians kedua kelompok homogen 

Ha : 
2

2

2

1
: varians kedua kelompok tidak homogen 

Untuk menguji  kesamaan dua varians (Sudjana 2005: 250) digunakan: 

 terkecilVarians

 terbesarVarians
Fhitung  

Kriteria pengujian adalah terima H0 jika: Fhitung < F1/2 α(n1-1,n2-1). 
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Dari hasil analisis data didapatkan nilai Fhitung = 1,18 dan Ftabel = 2,10. 

Karena Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak., dengan demikian dapat 

diketahui bahwa varians kedua kelas homogen. Perhitungan dapat dilihat pada 

Lampiran 2. 

3.7.2 Analisis Tahap Akhir 

3.7.2.1 Uji Normalitas Data Pretest dan Posttest 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data pemahaman siswa yang 

akan dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data 

pemahaman siswa menggunakan rumus Chi Kuadrat: 

k

i i

ii

E

EO
x

1

2

2  

Keterangan:   

x
2
 = harga Chi kuadrat 

Oi = frekuensi hasil pengamatan 

Ei = frekuensi yang diharapkan 

k  = jumlah kelas interval 

Kriteria pengujian adalah jika  χ
2

hitung < χ
2

tabel dengan dk =( k-1) dan taraf 

signifikan 5%, maka data berdistribusi normal (Sudjana 2005: 273). 

3.7.2.2 Uji Kesamaan Dua Rata-Rata Data Pretest dan Posttest 

Uji kesamaan dua rata-rata dilakukan pada data pretest dan posttest. Uji 

ini digunakan untuk menguji hipotesis rata-rata pemahaman siswa. Hipotesis yang 

digunakan sebagai berikut. 

H0   21:
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Ha :  

Apabila hasil posttest kedua kelas berbeda, diperlukan uji perbedaan dua 

rata-rata dengan menggunakan uji t pihak kanan. Hipotesis yang digunakan adalah 

sebagai berikut. 

H0 : 21  

Ha : 21  

dengan, = nilai rata-rata kelompok eksperimen 

= nilai rata-rata kelompok kontrol  

Dalam Sugiyono (2008: 119) rumus t-test yang digunakan adalah: 

2

2

1

1

2

2

2

1

2

1

21

2
n

s

n

s
r

n

s

n

s

xx
t

 

dengan 

 

Keterangan: 

1x  = rata-rata nilai kelas eksperimen 

2x  = rata-rata nilai kelas kontrol 

s1 = simpangan baku kelas eksperimen 

s2 = simpangan baku kelas kontrol 

s1
2
 = varians kelas eksperimen 

s2
2
 = varians kelas kontrol 

r  = korelasi antara dua sampel 

n1 = banyaknya siswa kelas eksperimen 

22 yx

xy
r

21

1

2
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n2           = banyaknya siswa kelas kontrol 

Kriteria penerimaan Ho adalah 

dengan dk = (                   ).        

3.7.2.3 Uji Peningkatan Rata-Rata 

Uji peningkatan rata-rata bertujuan untuk mengetahui besar peningkatan 

rata-rata pemahaman siswa sebelum dan sesudah mendapat perlakuan. Uji 

peningkatan rata-rata dapat dihitung menggunakan uji gain ternormalisasi dalam 

Hake (1998) sebagai berikut: 

i

if

S

SS
g

%100
 

Keterangan: 

g  : peningkatan pemahaman siswa 

fs
 

: skor rata-rata posttest (%) 

is  : skor rata-rata pretest (%) 

Besarnya faktor-g dikategorikan sebagai berikut: 

tinggi  : g ≥ 0,7 

sedang  : 0,3 ≤ g < 0,7 

rendah  : g < 0,3 

3.7.2.4 Uji Signifikansi Peningkatan Rata-Rata 

Uji signifikansi peningkatan rata-rata digunakan untuk mengetahui 

signifikansi peningkatan rata-rata pemahaman siswa sebelum dan sesudah diberi 

221 nn

2
2

1
12

2

1
1 2121 nnnn
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perlakuan. Uji signifikansi peningkatan rata-rata dihitung dengan membandingkan 

peningkatan rata-rata kedua kelas, menggunakan rumus t-test sebagai berikut. 

YXYX

22

YX

N

1

N

1

2NN

yx

MM
t  

Keterangan: 

MX = peningkatan rata-rata kelas eksperimen 

MY = peningkatan rata-rata kelas kontrol 

NX = jumlah peserta kelas eksperimen 

NY = jumlah peserta kelas kontrol 

x = deviasi setiap nilai posttest dan pretest kelas eksperimen 

y = deviasi setiap nilai posttest dan pretest kelas kontrol 

Hipotesis yang digunakan adalah: 

H0 : signifikansi peningkatan rata-rata pemahaman kelas eksperimen kurang 

dari atau sama dengan kelas kontrol.  

Ha : signifikansi peningkatan rata-rata pemahaman kelas eksperimen lebih 

besar dibanding kelas kontrol.  

Dari thitung dibandingkan dengan ttabel uji t pihak kanan dengan dk = n1+n2-2 

dan taraf kesalahannya 5%. Kriteria pengujian adalah Ho diterima apabila harga 

thitung< ttabel (Arikunto, 2006: 311). 

3.7.2.5 Analisis Respons Siswa Terhadap Penggunaan Bahan Ajar Bervisi 

SETS. 

Respons siswa terhadap penggunaan bahan ajar bervisi SETS diperoleh 

dari angket yang diberikan kepada kelas eksperimen setelah pembelajaran selesai.  
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Angket dianalisis dengan rumus berikut (Sudijono 2009).  

%100
n

f
P  

Keterangan:  

P  = Persentase 

f  = Jumlah skor pada butir instrumen 

n  = Jumlah seluruh pilihan jawaban pada butir instrumen  

Kriteria respons siswa:  

25% ≤ skor < 43,75%   = sangat negatif 

43,75% ≤ skor < 62,5%  = negatif 

62,5% ≤ skor < 81,25%  = positif 

81,25% ≤ skor ≤ 100%   = sangat positif  

3.7.2.6 Analisis Sikap Siswa Terhadap Penanggulangan Bencana Alam. 

Sikap siswa terhadap penanggulangan bencana alam diperoleh dari 

angket yang diberikan setelah pembelajaran selesai. Angket sikap dianalisis 

menggunakan rumus berikut (Sudijono 2009). 

%100
n

f
P  

Keterangan:  

P  = Persentase 

f  = Jumlah skor pada butir instrumen 

n  = Jumlah seluruh pilihan jawaban pada butir instrumen  
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Kriteria sikap siswa:  

25% ≤ skor < 43,75%   = sangat negatif 

43,75% ≤ skor < 62,5%  = negatif 

62,5% ≤ skor < 81,25%  = positif 

81,25% ≤ skor ≤ 100%   = sangat positif
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Data Hasil Pretest dan Posttest  

Data hasil pretest kelas eksperimen dan kontrol diperoleh sebelum kedua 

kelas diberikan perlakuan, sedangkan data hasil posttest kelas eksperimen dan 

kontrol diperoleh sesudah kedua kelas diberi perlakuan. Materi yang diujikan 

meliputi materi pesawat sederhana dan penanggulangan bencana alam. Data hasil 

pretest dan posttest kelas eksperimen dan kontrol untuk materi pesawat sederhana 

dan penanggulangan bencana alam secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 

4.1, sedangkan data hasil pretest untuk masing-masing materi dapat dilihat pada 

Tabel 4.2, dan data hasil posttest untuk masing-masing materi dapat dilihat pada 

Tabel 4.3. 

Tabel 4.1 Data Nilai Hasil Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen dan Kontrol 

pada Materi Pesawat Sederhana dan Penanggulangan Bencana Alam 

secara Keseluruhan 

Variasi 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

Range nilai (0-100) 0-100 0-100 0-100 0-100 

Jumlah nilai (∑) 1518 2259 1504 1924 

Jumlah siswa (n) 30 30 30 30 

Nilai rata-rata ( x ) 50,60 75,30 50,13 64,23 

Nilai tertinggi 73 97 73 90 

Nilai terendah 23 50 23 33 

Varians (s
2
) 156,8 204,36 201,36 215,43 

Standar deviasi (s) 12,52 14,30 14,19 14,68 
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Tabel 4.2 Data Nilai Hasil Pretest Kelas Eksperimen dan Kontrol pada Masing-

Masing Materi 

Variasi 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Pesawat 

Sederhana 
Penanggulangan 

Bencana Alam 

Pesawat 

Sederhana 
Penanggulangan 

Bencana Alam 

Range nilai (0-100) 0-100 0-100 0-100 0-100 

Jumlah nilai (∑) 1464 1740 1460 1720 

Jumlah siswa (n) 30 30 30 30 

Nilai rata-rata ( x ) 48,80 58,00 48,67 57,33 

Nilai tertinggi 72 80 76 100 

Nilai terendah 16 20 28 0 

Varians (s
2
) 173,68 395,86 204,23 627,13 

Standar deviasi (s) 13,18 19,90 14,29 25,04 

 

Tabel 4.3 Data Nilai Hasil Posttest Kelas Eksperimen dan Kontrol pada Masing-

Masing Materi 

Variasi 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Pesawat 

Sederhana 
Penanggulangan 

Bencana Alam 

Pesawat 

Sederhana 
Penanggulangan 

Bencana Alam 

Range nilai (0-100) 0-100 0-100 0-100 0-100 

Jumlah nilai (∑) 2220 2480 1868 2200 

Jumlah siswa (n) 30 30 30 30 

Nilai rata-rata ( x ) 74,00 82,67 62,27 73,33 

Nilai tertinggi 96 100 88 100 

Nilai terendah 48 40 32 20 

Varians (s
2
) 229,24 296,09 209,31 533,33 

Standar deviasi (s) 15,14 17,21 14,47 23,09 

 

4.1.2 Data Hasil Angket 

4.1.2.1 Angket Respons Siswa Terhadap Penggunaan Bahan Ajar Bervisi 

SETS 

Angket respons siswa terhadap penggunaan bahan ajar bervisi SETS hanya 

diberikan kepada kelas eksperimen. Angket ini terdiri tiga indikator. Rekap hasil 

respons siswa terhadap penggunaan bahan ajar bervisi SETS dapat dilihat pada 

Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Rekap Hasil Respons Siswa terhadap Penggunaan Bahan Ajar Bervisi 

SETS 

Indikator Sub indikator Jumlah skor % skor 

Perhatian Persiapan menjelang pelajaran 101 84,17 

Persiapan menjelang ulangan 110 91,67 

Kehadiran di kelas 98 81,67 

Semangat mengikuti pembelajaran 103 85,83 

Sikap siswa Tanggapan tentang pembelajaran 

IPA dengan bahan ajar bervisi SETS 
410 85,42 

Tanggapan terhadap bahan ajar 

bervisi SETS 
391 81,46 

Kesediaan mengerjakan tugas 185 77,08 

Ketepatan waktu mengerjakan tugas 93 77,5 

Pengerjaan secara kelompok 97 80,83 

Keinginan 

berpartisipasi 

dalam KBM 

Bertanya 104 86,67 

Demonstrasi 218 90,83 

Diskusi 92 76,67 

Skor rata-rata  66,73 83,42 

 

4.1.2.2 Angket Sikap Siswa Terhadap Penanggulangan Bencana Alam 

Angket terdiri dari tiga komponen sikap, yaitu komponen kognitif, afektif 

dan konatif yang dijabarkan menjadi beberapa indikator. Rekapitulasi sikap siswa 

terhadap penanggulangan bencana alam disajikan pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Rekap Hasil Sikap Siswa Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol terhadap 

Penanggulangan Bencana Alam  

Komponen Indikator 

Kelas eksperimen Kelas kontrol 

Jumlah 

skor 
% 

Jumlah 

skor 
% 

Kognitif Pengetahuan dan 

pengalaman 
291 80,83 286 79,44 

Kepercayaan mengenai apa 

yang benar mengenai 

penanganan bencana alam 

305 84,72 301 83,61 

Afektif 

Perasaan senang dan tidak 

senang 
400 83,33 363 75,63 

Konatif Dorongan untuk berperilaku 524 87,33 514 85,67 
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Kesiapan untuk berperilaku 497 82,83 470 78,33 

Skor rata-rata  67,32 84,04 64,47 80,58 

4.2 Analisis Data Penelitian 

4.2.1 Pemahaman Kognitif Siswa 

Pemahaman kognitif siswa terhadap materi pesawat sederhana dan 

penanggulangan bencana alam diukur menggunakan metode tes. Tes dilakukan di 

awal pembelajaran (pretest) dan di akhir pembelajaran (posttest). Setelah 

diperoleh data hasil penelitian seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1, data 

tersebut kemudian dianalisis sebagai berikut. 

4.2.1.1 Uji Kesamaan Dua Rata-Rata 

Uji kesamaan dua rata-rata dilakukan pada data pretest dan posttest. 

Tujuannya adalah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata pemahaman 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum maupun sesudah diberi 

perlakuan. Uji yang digunakan adalah uji t dua pihak. Hasil analisis uji kesamaan 

dua rata-rata dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Hasil Analisis Uji Kesamaan Dua Rata-Rata dengan Uji t Dua Pihak 

Antara Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Variasi 
Kelas eksperimen Kelas control 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

Range nilai (0-100) 0-100 0-100 0-100 0-100 

Nilai rata-rata 50,60 75,30 50,13 64,23 

dk 58 58 58 58 

α 0,05 0,05 0,05 0,05 

thitung 0,775 2,969 0,775 2,969 

ttabel 2,002 2,002 2,002 2,002 

Berdasarkan hasil analisis seperti ditunjukkan Tabel 4.6 diketahui bahwa 

thitung < ttabel untuk data pretest dan  thitung > ttabel untuk data posttest. Hal ini 

menunjukkan bahwa H0 diterima untuk data pretest, dengan demikian tidak 
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terdapat perbedaan rata-rata pemahaman antara kelas eksperimen dan kontrol pada 

awal pembelajaran (sebelum kedua kelas diberi perlakuan).  

Berbeda dengan data posttest yang menunjukkan bahwa H0 ditolak, 

dengan demikian terdapat perbedaan rata-rata pemahaman antara kelas 

eksperimen dan kontrol pada akhir pembelajaran (sesudah kedua kelas diberi 

perlakuan). Setelah diketahui bahwa kedua kelas memiliki perbedaan rata-rata 

pemahaman pada akhir pembelajaran (sesudah diberi perlakuan), maka 

selanjutnya adalah melakukan uji t satu pihak (uji t pihak kanan) pada data 

posttest. H0 yang digunakan adalah peningkatan pemahaman siswa yang diajar 

dengan bahan ajar bervisi SETS kurang dari atau sama dengan yang diajar dengan 

bahan ajar tidak bervisi SETS. Hasil analisis uji t pihak kanan dapat dilihat pada 

Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Hasil Analisis Uji Perbedaan Dua Rata-Rata dengan Uji t Pihak Kanan 

Antara Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Variasi Kelas eksperimen Kelas control 

Range nilai (0-100) 0-100 0-100 

Nilai rata-rata posttest 75,30 64,23 

dk 58 58 

α 0,05 0,05 

thitung 2,969 2,969 

ttabel 1,671 1,671 

Berdasarkan hasil analisis seperti ditunjukkan pada Tabel 4.7, diketahui 

bahwa thitung > ttabel. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak, dengan demikian rata-

rata pemahaman siswa yang diajar dengan bahan ajar bervisi SETS lebih tinggi 

daripada yang diajar dengan bahan ajar tidak bervisi SETS. 
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4.2.1.2 Uji Peningkatan Rata-Rata (Uji Gain Ternormalisasi) 

Uji peningkatan rata-rata menggunakan uji gain ternormalisasi. Tujuannya 

adalah untuk mengetahui besar peningkatan rata-rata pemahaman siswa secara 

keseluruhan baik terhadap materi pesawat sederhana maupun terhadap 

penanggulangan bencana alam. Pemahaman siswa ini diperoleh dari hasil tes 

kognitif yang dilakukan di awal sebelum pembelajaran (pretest) dan di akhir 

pembelajaran (posttest) dengan jumlah soal sebanyak 30 nomor yang terdiri dari 

25 soal tentang materi pesawat sederhana dan 5 soal tentang penanggulangan 

bencana alam. Hasil analisis uji peningkatan rata-rata pemahaman siswa 

keseluruhan secara kognitif dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Hasil Analisis Uji Peningkatan Rata-Rata Pemahaman Siswa 

Keseluruhan Secara Kognitif 

Variasi Kelas eksperimen Kelas kontrol 

Range nilai (0-100) 0-100 0-100 

Nilai rata-rata pretest 50,60 50,13 

Nilai rata-rata posttest 75,30 64,23 

Gain <g> 0,50 0,28 

Kriteria peningkatan sedang Rendah 

Selain itu, untuk mengetahui peningkatan rata-rata pemahaman siswa 

terhadap materi pesawat sederhana dan penanggulangan bencana alam, juga 

dilakukan analisis uji peningkatan rata-rata terhadap masing-masing materi 

tersebut. Hasil analisis uji peningkatan rata-rata pemahaman siswa terhadap 

masing-masing materi dapat dilihat pada Tabel 4.9. 
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Tabel 4.9 Hasil Analisis Uji Peningkatan Rata-Rata Pemahaman Siswa terhadap 

Materi Pesawat Sederhana dan Penanggulangan Bencana Alam 

Variasi 

Kelas eksperimen Kelas kontrol 

Pesawat  Penanggulangan 

Bencana  Alam 

Pesawat  Penanggulangan 

Bencana  Alam Sederhana Sederhana 

Range nilai (0-100) 0-100 0-100 0-100 0-100 

Nilai tertinggi 72 80 76 100 

Nilai terendah 16 20 28 0 

Nilai rata-rata 

pretest 
48,80 58,00 48,67 57,33 

Nilai rata-rata 

posttest 
74,00 82,67 62,40 73,33 

Gain <g> 0,49 0,59 0,27 0,38 

Kriteria 

peningkatan 
Sedang sedang rendah sedang 

Data-data pada Tabel 4.9 akan lebih jelas jika disajikan dalam bentuk 

diagram. Hasil pretest dan posttest materi pesawat sederhana dapat dilihat pada 

Gambar 4.1, sedangkan hasil pretest dan posttest materi penanggulangan bencana 

alam dapat dilihat pada Gambar 4.2. Begitu juga dengan diagram skor gain dapat 

dilihat pada Gambar 4.3. 

 

 

Gambar 4.1 Grafik Nilai Rata-Rata Pretest dan 

Posttest Materi Pesawat Sederhana 

 

Gambar 4.1 Diagram Nilai Rata-Rata Pretest dan Posttest Materi Pesawat 

Sederhana  
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Gambar 4.2 Diagram Nilai Rata-Rata Pretest dan Posttest Materi 

Penanggulangan Bencana Alam 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Diagram Skor Gain Materi Pesawat Sederhana dan Penanggulangan 

Bencana Alam  

4.2.1.3 Uji Signifikansi Peningkatan Rata-Rata  

Besar peningkatan rata-rata pemahaman siswa telah diketahui melalui uji 

gain ternormalisasi. Namun, untuk mengetahui peningkatan rata-rata tersebut 

signifikan atau tidak, maka dilakukan uji signifikansi peningkatan rata-rata 

pemahaman. Hasil analisis uji signifikansi peningkatan rata-rata dapat dilihat pada 

Tabel 4.10. 
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Tabel 4.10 Hasil Analisis Uji Signifikansi Peningkatan Rata-Rata antara Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Variasi Kelas eksperimen Kelas control 

Range nilai (0-100) 0-100 0-100 

Nilai rata-rata pretest 50,60 50,13 

Nilai rata-rata posttest 75,30 64,23 

Peningkatan rata-rata 24,70 14,10 

dk 58 58 

α 0,05 0,05 

thitung 4,903 4,903 

ttabel 1,671 1,671 

Hasil analisis pada Tabel 4.10 diketahui thitung > ttabel. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa H0 ditolak, dengan demikian signifikansi peningkatan rata-

rata pemahaman kelas eksperimen lebih besar dibanding kelas kontrol.   

4.2.2 Angket 

4.2.2.1 Analisis Angket Respons Siswa Terhadap Penggunaan Bahan Ajar   

Bervisi SETS 

Angket respons hanya diberikan kepada kelas eksperimen untuk 

mengetahui bagaimana respons siswa terhadap penggunaan bahan ajar bervisi 

SETS dalam pembelajaran IPA. Angket ini diberikan pada akhir pembelajaran, 

untuk selanjutnya dilakukan analisis. Hasil analisis angket respons siswa terhadap 

penggunaan bahan ajar bervisi SETS dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Hasil Analisis Angket Respons Siswa terhadap Penggunaan Bahan 

Ajar Bervisi SETS 

Variasi 

Indikator 

Skor 

total 

% 

Skor 

 

 

Kriteria Perhatian 

siswa 

Sikap 

siswa 

Keinginan 

siswa 

berpartisipasi 

dalam KBM 

Jumlah skor 412 1176 414 2002 2503 
Sgt pstf 

Skor rata-rata  13,73 39,20 13,80 66,70 83,42 
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Berdasarkan hasil analisis data seperti ditunjukkan Tabel 4.11, dapat 

diketahui bahwa siswa memberi respons sangat positif terhadap penggunaan 

bahan ajar bervisi SETS dalam pembelajaran IPA sebesar 83,42%. 

4.2.2.2 Analisis Angket Sikap Siswa Terhadap Penanggulangan Bencana Alam 

Angket sikap diberikan kepada kelas eksperimen maupun kelas kontrol 

setelah pembelajaran selesai. Tujuan pemberian angket sikap adalah untuk 

mengetahui sikap siswa terhadap penanggulangan bencana alam khususnya banjir 

dan tanah longsor. Angket ini kemudian digunakan sebagai data pendukung 

pemahaman siswa terhadap penanggulangan bencana alam. Hasil analisis angket 

sikap siswa kelas eksperimen dan kontrol terhadap penanggulangan bencana alam 

dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.12 Hasil Analisis Angket Sikap Siswa Kelas Eksperimen dan Kontrol 

terhadap Penanggulangan Bencana Alam 

Variasi 
Aspek Skor 

total 

% 

Skor 
Kriteria 

Kognitif Afektif  Konatif 

Kelas 

eksperimen 

Jumlah 

skor 
596 400 1021 2017 2521 

Sgt Pstf 
Skor 

rata-rata 
19,87 13,33 34,03 67,23 84,04 

Kelas 

kontrol 

Jumlah 

skor 
589 363 984 1934 2418 

Positif 
Skor 

rata-rata  
19,57 12,10 32,80 64,47 80,58 

Dari analisis data seperti ditunjukkan pada Tabel 4.12, diketahui bahwa 

sikap siswa pada kelas eksperimen sebesar 84,04% atau dalam kriteria sangat 

positif. Sedangkan sikap siswa pada kelas kontrol sebesar 80,58% atau dalam 

kriteria positif. 
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4.3 Pembahasan 

Hasil wawancara peneliti dengan guru SD Negeri Sampang 01 yang 

dilakukan sebelum penelitian, bahwa Kriteria Ketuntasan Minimal yang 

ditetapkan SD Negeri Sampang 01 untuk mata pelajaran IPA adalah 61. 

Pertimbangan penetapan besarnya KKM tersebut dilatarbelakangi oleh 

kompleksitas mata pelajaran IPA, daya dukung serta kemampuan pemahaman 

siswa yang masih kurang baik. Pembelajaran tentang kebencanaan pun belum 

pernah dilakukan, guru cenderung fokus untuk menyelesaikan materi pokok mata 

pelajaran tanpa mengaitkannya dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat, 

sehingga pemahaman siswa tentang kebencanaan masih kurang. Selain itu, bahan 

pembelajaran seperti buku sebagai sumber belajar siswa yang digunakan di 

sekolah tersebut kurang bervariasi sehingga tidak memungkinkan untuk 

melakukan pembelajaran tentang kebencanaan.  

4.3.1 Pemahaman Siswa 

Pemahaman siswa dalam penelitian ini meliputi pemahaman terhadap 

materi pesawat sederhana dan penanggulangan bencana alam. Pemahaman 

tersebut diperoleh dari hasil belajar kognitif siswa melalui metode tes. Namun, 

peneliti juga mengukur pemahaman siswa terhadap penanggulangan bencana alam 

secara afektif. Pengukuran pemahaman siswa secara afektif bertujuan untuk 

mengetahui sikap siswa terhadap penanggulangan bencana alam dan digunakan 

sebagai pendukung pemahaman siswa terhadap penanggulangan bencana alam. 
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4.3.1.1 Peningkatan Pemahaman Siswa Terhadap Materi Pesawat Sederhana 

dan Penanggulangan Bencana Alam Secara Kognitif 

Pada tahap awal sebelum diberi perlakuan, kedua kelas diberi pretest 

untuk mengetahui keadaan awal pemahaman siswa terhadap materi pesawat 

sederhana dan penanggulangan bencana alam. Dari hasil pretest yang ditunjukkan 

pada Tabel 4.1 dan hasil analisis uji kesamaan dua rata-rata data pretest yang 

ditunjukkan pada Tabel 4.6 dapat diketahui tidak terdapat perbedaan rata-rata 

pemahaman antara kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

Setelah diketahui tidak terdapat perbedaan rata-rata pemahaman antara 

kelas eksperimen dan kontrol, peneliti memberikan perlakuan yang berbeda 

terhadap kedua kelas tersebut. Kelas eksperimen diberi perlakuan pembelajaran 

IPA menggunakan bahan ajar bervisi SETS, sedangkan kelas kontrol diberi 

perlakuan pembelajaran IPA menggunakan bahan ajar yang tidak bervisi SETS 

(bahan ajar yang biasa digunakan siswa dalam pembelajaran IPA sehari-hari). 

Materi yang diberikan dalam pembelajaran ini adalah materi pesawat sederhana 

yang disisipi materi kebencanaan tentang penanggulangan bencana alam dengan 

menggunakan pesawat sederhana. Setelah masing-masing kelas diberi perlakuan, 

dilakukan posttest terhadap kedua kelas. Peningkatan pemahaman siswa terhadap 

masing-masing materi dapat diketahui dengan membandingkan hasil pretest dan 

posttest.  

Pemahaman siswa setelah diberi perlakuan berbeda. Hasil posttest yang 

ditunjukkan Tabel 4.1 dan hasil analisis uji kesamaan dua rata-rata yang 

ditunjukkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata 
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pemahaman antara kelas eksperimen dan kontrol pada akhir pembelajaran 

(sesudah kedua kelas diberi perlakuan). Rata-rata pemahaman kedua kelas 

berbeda, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data posttest 

dengan uji perbedaan dua rata-rata seperti ditunjukkan Tabel 4.7. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman siswa yang diajar dengan bahan ajar 

bervisi SETS lebih tinggi daripada yang diajar dengan bahan ajar tidak bervisi 

SETS.  

Perbedaan rata-rata pemahaman telah diketahui, tetapi peneliti juga ingin 

mengetahui peningkatan rata-rata pemahaman dari masing-masing kelas. Langkah 

yang dilakukan peneliti selanjutnya adalah melakukan uji peningkatan rata-rata 

pemahaman siswa sebelum dan sesudah diberi perlakuan dengan membandingkan 

nilai rata-rata pretest dan posttest. Melalui analisis uji gain ternormalisasi seperti 

pada Tabel 4.8 kita dapat mengetahui besarnya peningkatan rata-rata pemahaman 

secara keseluruhan kelas eksperimen dan kontrol berturut-turut sebesar 0,50 

dengan kriteria peningkatan sedang dan 0,28 dengan kriteria peningkatan rendah.  

Soal yang digunakan pada pretest dan posttest berjumlah 30 soal. Dari 

jumlah tersebut, terdapat 25 soal mengenai materi pesawat sederhana, dan lima 

soal mengenai penanganan bencana alam. Oleh karena itu, kita juga dapat 

mengetahui peningkatan rata-rata pemahaman untuk masing-masing materi 

melalui uji gain ternormalisasi. Pada Tabel 4.9 dapat diketahui besar peningkatan 

rata-rata pemahaman materi pesawat sederhana melalui uji gain ternormalisasi 

yaitu kelas eskperimen sebesar 0,49 termasuk kriteria peningkatan sedang dan 

kelas kontrol sebesar 0,27 termasuk kriteria peningkatan rendah. Begitu juga besar 
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peningkatan rata-rata pemahaman materi penanggulangan bencana alam melalui 

uji gain ternormalisasi yaitu sebesar 0,59 untuk kelas eksperimen dengan kriteria 

peningkatan sedang dan sebesar 0,38 untuk kelas kontrol dengan kriteria 

peningkatan sedang. Penggambaran yang lebih jelas tentang besar peningkatan 

rata-rata pemahaman terhadap materi pesawat sederhana dan penanggulangan 

bencana alam dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, diketahui bahwa peningkatan 

rata-rata pemahaman siswa terhadap materi pesawat sederhana dan 

penanggulangan bencana alam yang diajar dengan bahan ajar bervisi SETS lebih 

tinggi daripada yang diajar dengan bahan ajar yang tidak bervisi SETS. Hal ini 

diperkuat dengan hasil analisis uji sigifikansi peningkatan rata-rata yang disajikan 

pada Tabel 4.10 yang menunjukkan bahwa signifikansi peningkatan rata-rata 

pemahaman kelas eksperimen lebih besar dibanding kelas kontrol.  

Seperti kita ketahui bahan ajar merupakan bahan pendukung terlaksananya 

kegiatan pembelajaran. Dalam kurikulum 2006, guru tidak lagi sebagai satu-

satunya sumber pembelajaran. Guru dalam kelas hanya sebagai fasilitator. Siswa 

mencari pemahaman sendiri dengan bimbingan dari guru. Oleh karena itu, 

diperlukan bahan ajar sebagai bahan untuk membantu siswa dan guru. Dengan 

bahan ajar, guru akan lebih mudah untuk membimbing siswa, karena siswa dapat 

mempelajari bahan yang akan dibelajarkan dalam kelas.  

Bahan ajar bervisi SETS merupakan bahan ajar yang disusun 

menggunakan pendekatan bervisi SETS. Bahan ajar bervisi SETS ini disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran yang telah direncanakan, memberi peluang 
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penampilan visi SETS, serta memungkinkan penampilan ciri-ciri pendekatan 

SETS, sehingga siswa memperoleh peluang untuk memperbincangkan materi 

yang sedang dipelajari dan menghubungkaitkannya dengan keempat unsur SETS 

yang dapat dijumpai siswa dalam kehidupan nyata. 

Kedua kelas pada penelitian ini menggunakan pendekatan bervisi SETS, 

tetapi berbeda pada bahan ajar yang digunakan. Siswa yang diajar dengan bahan 

ajar bervisi SETS mempunyai peningkatan rata-rata pemahaman yang lebih tinggi 

karena melalui bahan ajar bervisi SETS siswa dapat lebih memahami materi IPA 

secara keseluruhan. Hasil serupa diungkapkan Ekawarna (2007: 46) dalam 

penelitiannya tentang pengembangan bahan ajar yang menyatakan bahwa 

pembelajaran menggunakan bahan ajar dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

Bahan ajar bervisi SETS mengarahkan siswa untuk memahami materi 

yang dipelajari dan mengaitkannya pada teknologi yang dapat ditemui di 

lingkungan tempat tinggal siswa, serta melihat manfaat yang bisa dinikmati oleh 

manusia dalam kehidupan nyata, sehingga siswa tidak asing dalam mempelajari 

suatu materi. Selain itu, melalui bahan ajar bervisi SETS siswa dapat merasakan 

kedekatan materi yang mereka pelajari, sehingga siswa lebih mudah memahami 

suatu materi. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pembelajaran menggunakan 

pendekatan bervisi SETS diperlukan bahan pendukung pembelajaran yang 

memungkinkan siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik sesuai 

dengan kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran SETS. Seperti 

diungkapkan Binadja (2005: 1) bahwa dalam pembelajaran bervisi SETS, 

berimplikasi pada perlunya bahan pendukung berupa bahan pembelajaran yang 

memungkinkan terlaksanakannya dengan baik proses pembelajaran seperti yang 

direncanakan. 
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4.3.1.2 Pemahaman Siswa Terhadap Penanggulangan Bencana Alam Secara 

Afektif 

Selain diukur secara kognitif, pemahaman terhadap penanggulangan 

bencana juga diukur secara afektif melalui angket sikap. Angket ini berbentuk 

skala Likert dengan empat alternatif pilihan jawaban dan terdiri dari 20 

pernyataan sikap favourable dan unfavourable mengenai penanggulangan bencana 

alam. Sebagaimana pengertian sikap yang terdiri dari tiga komponen pembentuk 

sikap, maka angket ini terdiri dari komponen sikap kognitif, afektif, dan konatif 

yang masing-masing dijabarkan menjadi beberapa indikator. 

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa rata-rata sikap siswa 

terhadap penanggulangan bencana alam pada kelas eksperimen sebesar 84,04% 

termasuk kriteria sangat positif, sedangkan kelas kontrol sebesar 80,58% termasuk 

kriteria positif. Perbedaan sikap antara kelas eksperimen dan kontrol tersebut 

menunjukkan bahwa pemahaman penanggulangan bencana alam siswa yang 

diajar dengan bahan ajar bervisi SETS lebih tinggi daripada yang diajar dengan 

bahan ajar tidak bervisi SETS. Siswa yang diajar dengan bahan ajar bervisi SETS 

mempunyai sikap yang sangat positif terhadap penanganan bencana alam karena 

mereka dapat lebih memahami materi yang diajarkan secara keseluruhan melalui 

bahan ajar bervisi SETS. Siswa yang lebih paham terhadap suatu materi 

cenderung mempunyai sikap yang lebih positif terhadap lingkungan. Hal ini 

senada dengan yang diungkapkan Yilmaz (2004: 1544), bahwa jika siswa lebih 

tahu tentang konsep sains, maka perhatian dan sikap positif mereka terhadap isu 

lingkungan juga meningkat. 

Secara kognitif, pemahaman siswa terhadap materi pesawat sederhana 

dan penanggulangan bencana alam yang diajar dengan bahan ajar bervisi SETS 
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memiliki peningkatan yang signifikan dibanding siswa yang diajar dengan bahan 

ajar tidak bervisi SETS. Jika hasil belajar kognitif yang dicapai siswa meningkat, 

maka siswa cenderung lebih mengetahui cara menyelesaikan masalah yang timbul 

di sekitar tempat tinggal mereka akibat berkembangnya sains dan teknologi. 

Senada dengan Moseley sebagaimana dikutip oleh Yilmaz (2004: 1528), 

menyatakan bahwa kepedulian terhadap lingkungan dipandang sebagai suatu hal 

yang terjadi ketika siswa memiliki kepekaan, kesadaran, serta peningkatan 

pemahaman tentang isu perubahan lingkungan dan bertanggung jawab 

meningkatkan keterampilan peduli lingkungan yang dikembangkan sebagai suatu 

hasil dari pendidikan lingkungan.  

Dari 20 pernyataan angket sikap yang diberikan, beberapa siswa memilih 

setuju untuk pernyataan nomor 16 yang merupakan penjabaran dari aspek konatif 

dengan indikator kesiapan untuk berperilaku. Beberapa siswa cenderung setuju 

untuk pernyataan yang menyatakan bahwa mereka masih terlalu kecil sehingga 

belum siap untuk melakukan penanggulangan bencana alam. Hal ini menunjukkan 

meskipun siswa memiliki sikap yang positif terhadap penanggulangan bencana 

alam, tetapi mereka belum tentu akan menunjukkan perilaku seperti sikap yang  

mereka miliki ketika terjadi bencana alam. Hal ini sejalan dengan Azwar (1995: 

15) yang menyatakan bahwa adanya hubungan yang sangat lemah antara sikap 

dan perilaku. Artinya jika seseorang mempunyai sikap yang positif terhadap suatu 

hal, maka kecenderungan berperilaku itu tidak harus benar-benar ditampakkan 

dalam bentuk perilaku yang sesuai apabila seseorang berada dalam situasi yang 

termaksud.  
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4.3.2 Angket Respons Siswa Terhadap Penggunaan Bahan Ajar Bervisi 

SETS dalam Pembelajaran IPA 

Hasil analisis data respons siswa terhadap penggunaan bahan ajar bervisi 

SETS pada Tabel 4.11, menunjukkan bahwa bahan ajar bervisi SETS mendapat 

respons yang sangat positif sebesar 83,42%. Saat pembelajaran kedua kelas diajar 

oleh guru yang sama dengan suasana Kegiatan Belajar Mengajar juga dibuat 

sama, sehingga melalui respons tersebut dapat diartikan bahwa siswa menyukai 

pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar bervisi SETS. Hal tersebut dapat 

diketahui dari hasil analisis angket respons yang menunjukkan sebagian besar 

siswa memilih setuju bahkan sangat setuju untuk sub indikator respons yang 

mengungkap tanggapan siswa tentang pembelajaran dengan menggunakan bahan 

ajar bervisi SETS dan tanggapan siswa terhadap bahan ajar bervisi SETS. 

4.3.3 Temuan dalam Penelitian 

(1) Penyampaian materi penanganan bencana alam masih terbatas pada 

penanganan bencana banjir dan tanah longsor, sehingga untuk penelitian 

selanjutnya perlu ada pengembangan terhadap materi tersebut agar 

pemahaman siswa terhadap penanganan bencana alam lebih baik lagi. 

(2) Pengukuran sikap manusia dalam penelitian ini hanya dilakukan dengan 

metode angket, karena menyangkut sikap manusia, maka hasil pengukuran 

tidak pernah mencapai hasil yang sempurna. Oleh karena itu, untuk 

memperoleh hasil pengukuran yang lebih baik, pengukuran sikap dapat 

dilengkapi dengan metode observasi. Guru dapat mengetahui sikap siswa dari 

catatan keseharian siswa berdasarkan pengamatan/ observasi guru.
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh simpulan sebagai 

berikut. 

1. Hasil uji peningkatan rata-rata dengan uji gain ternormalisasi menunjukkan 

peningkatan rata-rata pemahaman siswa terhadap materi pesawat sederhana 

sebesar 0,49 untuk siswa yang diajar dengan bahan ajar bervisi SETS dan 

0,27 untuk siswa yang diajar dengan bahan ajar tidak bervisi SETS. Hal 

tersebut membuktikan bahwa peningkatan rata-rata pemahaman materi 

pesawat sederhana siswa yang diajar dengan bahan ajar bervisi SETS lebih 

tinggi daripada yang diajar dengan bahan ajar tidak bervisi SETS. 

2. Hasil uji peningkatan rata-rata dengan uji gain ternormalisasi menunjukkan 

peningkatan rata-rata pemahaman siswa terhadap materi penanggulangan 

bencana alam sebesar 0,59 untuk siswa yang diajar dengan bahan ajar bervisi 

SETS dan 0,38 untuk siswa yang diajar dengan bahan ajar tidak bervisi 

SETS. Selain itu, hasil analisis angket sikap menunjukkan bahwa sikap siswa 

yang diajar dengan bahan ajar bervisi SETS sebesar 84,04% dan sikap siswa 

yang diajar dengan bahan ajar tidak bervisi SETS sebesar 80,58%. Hal 

tersebut membuktikan bahwa peningkatan pemahaman materi 

penanggulangan bencana alam siswa yang diajar dengan bahan ajar bervisi 

SETS lebih tinggi daripada yang diajar dengan bahan ajar tidak bervisi SETS. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat 

peneliti sampaikan adalah sebagai berikut. 

1. Materi penanggulangan bencana alam yang disampaikan dalam penelitian ini 

hanya terfokus pada penanggulangan terhadap bencana banjir dan tanah 

longsor saja, sehingga untuk penelitian selanjutnya perlu ada pengembangan 

terhadap materi tersebut agar pemahaman siswa terhadap penanggulangan 

bencana alam lebih baik lagi. 

2. Pengukuran pemahaman penanggulangan bencana alam secara afektif/ sikap 

sebaiknya tidak hanya diukur menggunakan angket saja tetapi akan lebih baik 

jika dilengkapi dengan penilaian sikap melalui lembar observasi. 

3. Perlu adanya penekanan terhadap komponen sikap konatif saat melakukan 

pembelajaran kebencanaan, sehingga terjadi keseimbangan pada sikap siswa 

baik dari segi pengetahuan, perasaan maupun perilaku. 
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DATA NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL KELAS V 

MATA PELAJARAN IPA 

       
Kelas VA 2 

 
Kelas VA 1 

No Kode Nilai 
 

No Kode Nilai 

1 E-01 60  1 K-01 50 

2 E-02 65  2 K-02 48 

3 E-03 64  3 K-03 60 

4 E-04 46  4 K-04 54 

5 E-05 44  5 K-05 48 

6 E-06 71  6 K-06 50 

7 E-07 64  7 K-07 52 

8 E-08 64  8 K-08 66 

9 E-09 91  9 K-09 68 

10 E-10 80  10 K-10 98 

11 E-11 80  11 K-11 76 

12 E-12 91  12 K-12 84 

13 E-13 89  13 K- 13 62 

14 E-14 69  14 K-14 68 

15 E-15 44  15 K-15 90 

16 E-16 56  16 K-16 68 

17 E-17 67  17 K- 17 92 

18 E-18 76  18 K-18 52 

19 E-19 78  19 K-19 68 

20 E-20 85  20 K-20 72 

21 E-21 85  21 K-21 74 

22 E-22 78  22 K-22 80 

23 E-23 85  23 K-23 94 

24 E-24 61  24 K-24 72 

25 E-25 75  25 K-25 60 

26 E-26 75  26 K-26 52 

27 E-27 80  27 K-27 82 

28 E-28 76  28 K-28 82 

29 E-29 67  29 K-29 88 

30 E-30 43  30 K-30 56 

Jumlah nilai (∑) 2109  Jumlah nilai (∑) 2066 

Jumlah siswa (n1) 30  Jumlah siswa (n2) 30 

Nilai rata-rata (x1) 70.30  Nilai rata-rata (x2) 68.87 

Varians (s1
2
) 194.91  Varians (s2

2
) 229.71 

Standar deviasi (s1) 13.96  Standar deviasi (s2) 15.16 

 

 

Lampiran 1 
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UJI KESAMAAN DUA VARIANS NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER 
GASAL ANTARA KELAS VA 1 dan VA 2 

 
Hipotesis: 

Ho: σ1
2 
= σ2

2
 

Ha: σ1
2 
≠ σ2

2
 

Uji hipotesis: 
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 
 
 
 
 
Ho diterima apabila Fhitung < F 1/2a (nb-1):(nk-1) 

 

 
 
 
 
     
Dari data diperoleh: 

Sumber Variasi 
Kelas 

VA 2 VA 1 

Jumlah nilai (∑) 2109 2066 

Jumlah siswa (n) 30 30 

Skor rata-rata ( x ) 70.30 68.87 

Varians (s
2
) 194.91 229.71 

Standart deviasi (s) 13.96 15.16 

 
Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

Fhitung = 
91,194

229.71
 

Pada a = 5% dengan: dk pembilang = nb - 1  = 30 – 1 = 29 
                       dk penyebut = nk - 1    = 30 – 1 = 29 

Ftabel = 2,10 
 

 
 
 
 

1,18     2,10 
 
Karena F hitung < F tabel , dapat disimpulkan varians kedua kelas homogen. 
 
 

 

 

 

 

 

  terkecilVarians

  terbesarVarians
  F

Daerah penerimaan 
Ho 

Daerah penerimaan 
Ho 

Lampiran 2 



74 

 

 

KISI-KISI SOAL TES 

 

Standar Kompetensi : 5. Memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi, serta fungsinya 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Materi 

Pokok 

Nomor dan Penyebaranya Jumlah 

soal C1 C2 C3 C4 C5 C6 

5.2 Menjelaskan 

pesawat 

sederhana 

yang dapat 

membuat 

pekerjaan 

lebih mudah 

dan lebih 

cepat. 

 

- Mendefinisikan 

pengertian pesawat 

sederhana. 

Pesawat 

Sederhana 

 

1, 12
*
, 

31 
6, 35     4 

- Mendefinisikan 

pengertian 

tuas/pengungkit, 

bidang miring, 

katrol, dan roda 

berporos. 

19
* 27, 39 33 15  20

 
5 

- Mengidentifikasi 

berbagai jenis 

pesawat sederhana  

 

7 2, 29  23, 30 26  6 

Lampiran 3 
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misal 

tuas/pengungkit, 

bidang miring, 

katrol dan roda 

berporos. 

- Mendemonstrasikan 

cara menggunakan 

pesawat sederhana. 

  
4, 13, 

38 
   3 

- Menggolongkan 

berbagai alat rumah 

tangga sebagai 

tuas/pengungkit, 

bidang miring, 

katrol, dan roda 

berporos. 

 17, 32 11 3   4 

- Menghubungkan 

konsep pesawat 

sederhana dengan 

kegiatan 

10  
14, 

28
* 

 16, 36  4 
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masyarakat. 

- Menghubungkan 

konsep pesawat 

sederhana dengan 

teknologi. 

 5, 9 34 18
* 21 8

* 4 

- Menghubungkan 

konsep pesawat 

sederhana dengan 

penanganan 

bencana alam. 

40 37   22 24, 25 5 

Prosentase tiap aspek 14,29 % 31,43 % 20 % 11,43 % 14,29 % 8,57 % 
40 

Total 100% 

 

Keterangan: 

(*)
 merupakan soal yang tidak dipakai dalam penelitian 

 

 

 

 

 



77 

 

 

SOAL TES UJI COBA 

Mata Pelajaran : Sains/IPA 

Pokok Bahasan : Pesawat Sederhana 

Kelas/ Semester : V/ 2 

Waktu  : 60 menit 

 

Petunjuk mengerjakan soal:  

1. Tulislah Nama, No. absen, dan Kelas pada lembar jawaban yang telah 

tersedia. 

2. Kerjakan semua soal dengan teliti. Kerjakan soal yang Saudara anggap 

paling mudah terlebih dahulu. 

3. Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang Saudara anggap paling 

benar. 

4. Apabila ada jawaban yang Saudara anggap salah dan ingin memperbaiki, 

coretlah dengan 2 garis lurus sejajar mendatar pada jawaban yang 

Saudara anggap salah, kemudian berilah tanda silang (X) pada salah satu 

jawaban yang Saudara anggap benar. 

Contoh: 

pilihan semula  : a b c d 

dibetulkan menjadi : a b c d 

5. Periksalah jawaban Saudara sebelum diberikan kepada guru/ pengawas. 

 

 

 

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d sesuai jawaban 

yang paling benar! 

1. Pesawat sederhana merupakan alat yang digunakan oleh manusia untuk 

… 

a. menciptakan pekerjaan  c.  mengubah pekerjaan 

b. mempermudah pekerjaan  d. mengurangi pekerjaan 

Selamat Mengerjakan 

 

Lampiran 4 
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2. Berikut ini pesawat sederhana yang letak bebannya berada diantara titik 

tumpu dan kuasa adalah … 

a. c.  

 

 

 

 

 

b.       d.   

 

 

 

3. Dina sedang menyapu lantai rumahnya. Posisi titik tumpu, beban dan 

kuasa yang benar pada tuas yang digunakan Dina adalah … 

a. beban–titik tumpu–kuasa  c.  titik tumpu–beban–kuasa 

b. beban–kuasa–titik tumpu  d.  kuasa–beban–titik tumpu 

4. Cara yang paling tepat untuk memindahkan sebuah drum berisi minyak 

ke atas truk dengan menggunakan … 

a. katrol     c.  seutas tali 

b. pengungkit    d.  bidang miring 

5. Contoh alat yang dibuat berdasarkan prinsip kerja bidang miring adalah 

… 

a. kapak     c.  roda sepeda 

b. gerobak    d.  jungkat–jungkit 

6. Keuntungan menggunakan pesawat sederhana adalah diperlukan … 

a. gaya yang lebih kecil   c.  waktu yang lebih lama 

b. gaya yang lebih besar  d.  biaya yang besar 

7. Kerekan pada tiang bendera menggunakan jenis katrol … 

a. blok     c.  tetap 

b. ganda     d.  bebas 
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8. Roda mobil dapat berputar dengan kencang tanpa merusak porosnya, 

karena antara poros dan roda terdapat … 

a. velg     c.  katrol 

b. bantalan peluru   d.  bidang miring 

9. Pesawat sederhana berikut ini yang dibuat berdasarkan prinsip kerja 

pengungkit adalah … 

a. linggis     c.  sekrup 

b. katrol tiang bendera   d.  roda sepeda 

10. Manfaat jalan di pegunungan dibuat berbelok–belok bagi masyarakat 

yang melewatinya adalah untuk … 

a. memperindah jalan   c.  menghemat energi 

b. mengurangi kecepatan  d.  melandaikan jalan 

11. Ibu memotong sayuran dengan pisau. Pisau 

merupakan pesawat sederhana yang 

menggunakan prinsip kerja … 

 

 

a. tuas     c.  bidang miring 

b. katrol     d. roda berporos 

12. Berikut ini yang merupakan tujuan penggunaan pesawat sederhana 

kecuali … 

a. menciptakan gaya    

b. mengubah arah gaya yang kita lakukan 

c. melipatgandakan gaya atau kemampuan kita 

d. menempuh jarak lebih jauh sehingga kecepatan menjadi lebih besar 

13. Pada pembangunan gedung bertingkat, untuk mengangkat benda dari 

tanah ke lantai tiga sebaiknya kita menggunakan … 

a. tuas     c.  roda 

b. bidang miring    d.  katrol 
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14. Perhatikan gambar di samping ini! 

Alat yang digunakan pada gambar di samping 

merupakan contoh pesawat sederhana jenis … 

a. katrol tetap 

b. tuas golongan I 

c. tuas golongan II 

d. tuas golongan III 

15. Pesawat sederhana yang bermanfaat untuk memperkecil gaya gesekan 

adalah … 

a. tuas     c.  katrol 

b. bidang miring    d.  roda 

16. Contoh pemanfaatan katrol dalam kehidupan masyarakat dengan 

kedudukan atau posisi katrol berubah dan tidak dipasang pada tempat 

tertentu adalah … 

a. kerekan pada sumur timba   

b. katrol pada tiang bendera  

c. katrol yang digunakan untuk mengangkat peti kemas di pelabuhan 

d. katrol pada derek mobil 

17. Andi memotong kukunya dengan alat pemotong kuku. Posisi titik tumpu 

pada alat pemotong kuku berada diantara … 

a. kuasa dan beban   c.  titik tumpu dan kuasa 

b. kuasa dan titik tumpu  d.  beban dan titik tumpu 

18. Benda hasil teknologi berikut yang bukan termasuk pesawat sederhana 

adalah … 

a. roda mobil    c.  pesawat televisi 

b. gunting    d.  alat pemotong kuku 

19. Kelemahan menggunakan bidang miring adalah … 

a. memerlukan jarak yang jauh c.  memerlukan waktu yang cepat 

b. memerlukan jarak yang dekat d.  memerlukan gaya yang kecil 
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20. Takal merupakan contoh katrol yang digunakan untuk mengangkat 

bahan bangunan pada pembangunan gedung bertingkat. Berikut ini 

pernyataan yang benar tentang takal adalah … 

a. merupakan katrol yang posisinya tetap 

b. merupakan katrol yang posisinya berubah dan tidak dipasang pada 

tempat tertentu 

c. perpaduan antara katrol bebas dan majemuk 

d. merupakan katrol yang posisinya tidak berubah dan dipasang pada 

tempat tertentu 

21. Bagian sekrup yang menggunakan prinsip kerja 

bidang miring ditunjukkan oleh nomor … 

a. I    

b. II 

c. III 

d. IV   

22. Perhatikan gambar di samping! 

Pengungsi menggunakan dayung untuk 

menyelamatkan diri saat banjir. Dayung 

merupakan pesawat sederhana karena … 

a. dayung dapat digerakkan 

b. dayung menggerakkan perahu yang ditumpangi pengungsi 

c. dayung membuat perahu berpindah lebih jauh sehingga lebih cepat 

sampai ke tempat tujuan 

d. dayung mudah dibuat 

23. Perhatikan alat-alat berikut ini! 

I. Jungkat-jungkit  III. Sapu                   

II. Sekop    IV. Gunting    

Alat yang letak kuasa berada diantara titik tumpu dan beban adalah … 

a. jungkat-jungkit dan sekop  c.  sapu dan gunting 

b. sekop dan sapu   d.  sekop dan gunting 
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24. Ketika terjadi tanah longsor, excavator digunakan untuk memindahkan 

material longsoran. Berikut ini pernyataan yang benar tentang excavator 

kecuali … 

a. excavator merupakan tuas golongan I 

b. excavator mempunyai titik tumpu berada antara beban dan kuasa 

c. excavator memudahkan kita memindahkan material longsoran 

sehingga penanganan tanah longsor lebih cepat selesai 

d. beban pada excavator terletak antara titik tumpu dan kuasa 

25. Berikut ini hal-hal yang dapat kita lakukan dalam menangani dampak 

yang diakibatkan banjir dan tanah longsor dengan menggunakan 

pesawat sederhana kecuali … 

a. membersihkan tanah yang longsor ke jalan dengan cangkul 

b. membuang sampah pada tempatnya 

c. menggeser batu besar yang longsor ke jalan dengan linggis 

d. Menggunakan dayung untuk menggerakkan perahu menuju tempat 

pengungsian 

26. Perhatikan tabel berikut ini! 

Nama alat Susunan titik tumpu, beban dan kuasa 

A. Cangkul 

B. Excavator 

C. Pemotong kuku 

D. Gunting 

I. Titik tumpu diantara beban dan kuasa 

II. Beban diantara titik tumpu dan kuasa 

III. Kuasa diantara titik tumpu dan beban 

Pasangan alat dan susunan titik tumpu, beban dan kuasa yang benar 

adalah … 

a. A dan I     c.  C dan III 

b. B dan II    d.  D dan I 

27. Kuasa pada gambar katrol di samping 

ditunjukkan oleh huruf … 

a. A   c.  C 

b. B   d.  D 
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28. Contoh pengungkit yang digunakan oleh penambal ban untuk 

mengangkat mobil pada saat mengganti ban mobil adalah … 

a. Setir mobil    c.  roda sepeda 

b. Kerekan sumur timba  d.  dongkrak 

29. Perhatikan gambar di samping ini! 

Titik yang ditunjukkan oleh huruf B adalah … 

a. beban 

b. kuasa 

c. titik tumpu 

d. gaya 

30. Katrol mempunyai titik tumpu, kuasa dan beban. Oleh karena itu, pada 

prinsipnya katrol termasuk … 

a. tuas/ pengungkit   c.  roda 

b. bidang miring    d.  bidang datar 

 

II. Isilah titik–titik di bawah ini dengan singkat dan benar! 

31. Gaya yang bekerja pada tuas disebut … 

32. Petani yang sedang mencangkul menggunakan tuas golongan … 

33. Contoh katrol yang dipasang pada tempat tertentu sehingga posisinya 

tidak berubah adalah … 

34. Perhatikan gambar tangga di samping! 

Pembuatan tangga rumah pada gambar di samping 

menggunakan prinsip … 

 

35. Gabungan dari beberapa pesawat sederhana akan membentuk … 

36. Penggunaan roda saat memindahkan benda dapat mengurangi … 

37. Dengan menggunakan pesawat sederhana penanganan bencana alam 

menjadi lebih … dan … 

38. Cara yang paling tepat untuk menggeser lemari es dengan menggunakan 

… 
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39. Titik tempat bertumpunya gaya pada gambar di samping ditunjukkan 

oleh huruf … 

 

 

 

 

 

40. Penggunaan excavator saat terjadi tanah longsor adalah untuk … 

 

“Semoga Sukses” 
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KUNCI JAWABAN SOAL TES UJI COBA 

Mata Pelajaran : IPA 

Pokok Bahasan : Pesawat Sederhana 

Kelas/ Semester : V/ 2 

Waktu  : 60 menit 

 

I. Pilihan Ganda 

1.b 11.c 21.d 

2.c 12.a 22.c 

3.b 13.d 23.b 

4.d 14.b 24.d 

5.a 15.d 25.b 

6.a 16.c 26.d 

7.c 17.a 27.c 

8.b 18.c 28.d 

9.a 19.a 29.c 

10.d 20.b 30.a 

 

II. Isian Singkat 

1. Kuasa 

2. Golongan III 

3. Kerekan sumur timba, kerekan pada tiang bendera. 

4. Bidang miring 

5. Pesawat rumit 

6. Gesekan 

7. Mudah dan cepat 

8. Roda 

9. Huruf D 

10. Mengangkat material longsoran 

 

Lampiran 5 



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 6 



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



88 

 

 

 

 



89 

 

 

KISI-KISI INSTRUMEN UJI COBA ANGKET SIKAP SISWA 

TERHADAP PENANGANAN BENCANA ALAM 

 

Sikap merupakan kombinasi antara komponen-komponen kognitif, afektif 

dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku 

terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu (Azwar 1995: 5). 

No. 
Komponen 

Sikap 
Indikator 

Nomor 

Sebaran 
Total 

1. Komponen 

Kognitif 

 Pengetahuan dan pengalaman 1, 2, 3, 4
*
, 5

* 
5 

 Kepercayaan mengenai apa 

yang benar mengenai 

penanganan bencana alam 

6
*
, 7, 8, 17 4 

2.  Komponen 

Afektif 

 Perasaan senang dan tidak 

senang 

9, 10, 11, 12*, 

13 
5 

3. Komponen 

Konatif 

 Dorongan untuk berperilaku 14, 15
*
, 16, 18, 

19, 20 
6 

 Kesiapan untuk berperilaku 21, 22, 23, 24, 

25
 

5 

Total 25 
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UJI COBA ANGKET SIKAP SISWA TERHADAP PENANGANAN 

BENCANA ALAM 

 

Nama/ No. absen :………….. 

 

Petunjuk Pengisian Angket: 

 Jawablah pernyataan berikut dengan sejujur-jujurnya, karena angket ini tidak 

berpengaruh terhadap hasil belajar Saudara. 

 Bacalah setiap pernyataan dengan teliti, kemudian pilihlah salah satu pilihan 

jawaban dengan kenyataan yang Saudara rasakan dengan cara memberi tanda 

cek (√) pada salah satu pilihan jawaban. 

 Keterangan pilihan jawaban: STS : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

 Tanyakan pada guru, jika ada pernyataan yang belum dimengerti. 

No. Pernyataan STS TS S SS 

1.  
Mendengar kata “penanganan bencana alam” 

bukan hal yang asing bagi saya. 

    

2.  

Penanganan bencana alam tidak perlu dilakukan 

karena bencana yang sudah terjadi, sulit untuk 

ditangani. 

    

3.  

Penanganan bencana alam hanya menjadi 

tanggung jawab pemerintah, sehingga saya tidak 

perlu ikut serta. 

    

4.  

Penebangan pohon secara besar-besaran akan 

menyebabkan tanah longsor, sehingga kita tidak 

boleh menebang pohon sembarangan. 

    

5.  
Setelah menebang pohon perlu diikuti dengan 

reboisasi (penanaman pohon kembali). 

    

6.  

Menurut saya, penanganan bencana alam tidak 

membantu meringankan beban masyarakat 

karena hanya akan membuang-buang waktu dan 

tenaga saja. 

    

7.  
Menurut saya, penanganan bencana alam bukan 

hal yang penting untuk dilakukan. 

    

8.  

Menurut saya membersihkan sampah yang 

berserakan akibat banjir itu tidak perlu karena 

banjir dapat terjadi kapan saja. 
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9.  
Saya merasa malas jika diminta bantuan untuk 

ikut serta dalam penanganan bencana alam. 

    

10.  
Saya ikut dalam penanganan bencana alam jika 

ada yang menyuruh. 

    

11.  
Saya lebih suka bermain dengan teman daripada 

ikut dalam penanganan bencana alam. 

    

12.  
Saya melakukan penanganan bencana jika saya 

mau saja. 

    

13.  

Menurut saya ikut dalam penanganan bencana 

alam adalah hal yang menyebalkan, karena 

bukan tugas kita. 

    

14.  

Saya memilih menggunakan sapu untuk 

membersihkan sampah yang berserakan akibat 

banjir. 

    

15.  

Jika saya melihat tanah yang longsor ke jalan, 

saya akan menggunakan sekop atau cangkul 

untuk membersihkannya. 

    

16.  

Saat tanah longsor, excavator dapat 

mempermudah memindahkan material 

longsoran. 

    

17.  

Ketika ada batu besar yang longsor ke jalan, saya 

memilih menggunakan linggis untuk mengungkit 

batu besar itu. 

    

18.  

Jika terjadi banjir, saya memilih menggunakan 

dayung untuk membantu saya menggerakkan 

perahu menuju ke suatu tempat. 

    

19.  
Jika saya melihat sampah yang berserakan akibat 

banjir, saya akan membiarkannya. 

    

20.  
Jika tidak ada orang tua/ guru, saya membuang 

sampah tidak pada tempatnya. 

    

21.  
Saya masih terlalu kecil, sehingga tidak pantas 

berpartisipasi dalam penanganan bencana alam. 

    

22.  

Ketika terjadi bencana alam saya tidak segera 

menangani dampak yang diakibatkan oleh 

bencana alam. 

    

23.  
Saya membiarkan jika ada teman yang 

membuang sampah sembarangan. 

    

24.  

Saya tidak perlu mengetahui pengetahuan 

tentang penanganan bencana alam, karena saya 

belum pantas mengetahuinya. 

    

25.  

Saya malas membersihkan sampah yang 

berserakan akibat banjir, karena ada orang lain 

yang akan membersihkannya. 
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KISI-KISI INSTRUMEN ANGKET RESPONS SISWA TERHADAP 

PENGGUNAA BAHAN AJAR BERVISI SETS 

 

No. Indikator Sub indikator 
Nomor 

Sebaran 

1. Perhatian 

siswa 

 Persiapan menjelang pelajaran 1 

 Persiapan menjelang ulangan 2 

 Kehadiran di kelas 3 

 Semangat mengikuti pembelajaran 4 

2.  Sikap siswa  Tanggapan tentang pembelajaran IPA 

dengan bahan ajar bervisi SETS 

5, 6, 7, 8 

 Tanggapan terhadap bahan ajar bervisi 

SETS 

9, 10, 11, 12 

 Kesediaan mengerjakan tugas 13, 14 

 Ketepatan waktu mengerjakan tugas 15 

 Pengerjaan secara kelompok 16 

3. Keinginan 

berpartisipasi 

dalam KBM  

 Bertanya 17 

 Demonstrasi/ praktikum 18, 19 

 Diskusi 20 
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ANGKET RESPONS SISWA TERHADAP PENGGUNAAN BAHAN AJAR 

BERVISI SETS 

 

Nama/ No. Absen :………….. 

 

Petunjuk Pengisian Angket: 

 Jawablah pernyataan berikut dengan sejujur-jujurnya,karena angket ini tidak 

berpengaruh terhadap hasil belajar Saudara. 

 Bacalah setiap pernyataan dengan teliti, kemudian pilihlah salah satu pilihan 

jawaban dengan kenyataan yang Saudara rasakan dengan cara memberi tanda 

cek (√) pada salah satu pilihan jawaban. 

 Keterangan pilihan jawaban: STS : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

 Tanyakan pada guru, jika ada pernyataan yang belum dimengerti. 

No. Pernyataan STS TS S SS 

26.  
Pembelajaran ini membuat saya ingin membaca 

materi terlebih dahulu sebelum pelajaran dimulai 

    

27.  

Setelah mengikuti pembelajaran ini saya 

berusaha belajar dengan sungguh-sungguh ketika 

akan diadakan ulangan 

    

28.  

Pembelajaran ini membuat saya ingin datang ke 

sekolah lebih awal agar saya tidak ketinggalan 

materi  

    

29.  
Pembelajaran ini, membuat saya bersemangat 

untuk mengikuti pelajaran IPA 

    

30.  

Menurut saya IPA merupakan mata pelajaran 

yang mudah untuk dipelajari karena 

pembelajaran yang dilakukan guru dapat saya 

temui dalam kehidupan saya sehari-hari 

    

31.  

Pembelajaran ini membuat saya senang untuk 

belajar IPA, karena materi yang diajarkan oleh 

guru dihubungkan dengan kehidupan kita sehari-

hari 

    

32.  

Pembelajaran ini membuat saya paham terhadap 

materi pesawat sederhana dan penanganan 

bencana alam 
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33.  

Pembelajaran ini membuat saya mengetahui 

contoh dan manfaat pesawat sederhana dalam 

kegiatan masyarakat sehari-hari 

    

34.  

Materi pesawat sederhana dan penanganan 

bencana alam dalam bahan ajar yang diberikan 

guru dapat saya temui dalam kehidupan saya, 

sehingga menarik untuk saya pahami 

    

35.  

Bahasa yang digunakan dalam bahan ajar yang 

diberikan guru mudah dipahami sehingga saya 

paham terhadap materi pesawat sederhana dan 

penanganan bencana alam 

    

36.  

Saya senang belajar IPA dengan bahan ajar yang 

diberikan oleh guru, karena gambar dan 

warnanya menarik sehingga mempermudah saya 

mempelajari materi pesawat sederhana dan 

penanganan bencana alam 

    

37.  

Latihan yang ada dalam bahan ajar yang 

diberikan oleh guru dapat membantu saya 

memahami materi pesawat sederhana dan 

penanganan bencana alam 

    

38.  

Saya mengerjakan tugas IPA dalam bahan ajar 

yang diberikan oleh guru karena kemauan saya 

sendiri 

    

39.  

Saya senang mengerjakan tugas IPA dalam 

bahan ajar yang diberikan oleh guru, karena 

membuat saya lebih memahami materi pesawat 

sederhana dan penanganan bencana alam 

    

40.  

Saya dapat mengerjakan tugas IPA dalam bahan 

ajar yang diberikan oleh guru dengan mudah dan 

tepat waktu 

    

41.  

Saya selalu mengerjakan tugas IPA secara 

kelompok jika saya kesulitan mengerjakan tugas 

IPA dalam bahan ajar yang diberikan oleh guru 

    

42.  

Saya akan bertanya kepada guru jika saya 

kesulitan memahami materi yang dijelaskan oleh 

guru 

    

43.  
Saya senang dengan percobaan sederhana yang 

dilakukan oleh guru 

    

44.  

Percobaan sederhana yang dilakukan oleh guru 

membuat saya lebih memahami materi pesawat 

sederhana 

    

45.  

Saya suka diskusi dengan teman karena dapat 

mempermudah saya memahami materi yang 

diajarkan guru  
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INSTRUMEN PENILAIAN KELAYAKAN BAHAN AJAR BERVISI SETS 

 

I. Kelayakan Isi 

Sub komponen Butir 
Skor 

Alasan Penilaian 
1 2 3 4 

A. Kesesuaian materi 

dengan SK dan KD 

1. Keluasan materi 

2. Kedalaman materi 

     

Rangkuman kualitatif:  

B. Keakuratan materi 3. Keakuratan fakta dan konsep 

4. Keakuratan ilustrasi 

     

Rangkuman kualitatif  

C. Materi pendukung 

pembelajaran 

5. Kesesuaian dengan perkembangan 

IPTEK 

6. Keterkinian fitur, contoh, dan rujukan 

7. Kontekstual 

8. Salingtemas (sains, lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat) 

     

Rangkuman kualitatif  

 

II. Kelayakan Penyajian 

Sub komponen Butir 
Skor 

Alasan Penilaian 
1 2 3 4 

A. Teknik Penyajian 9. Keruntutan konsep 

10. Kekonsistenan sistematika 

11. Keseimbangan antar bab 
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Rangkuman kualitatif:  

B. Penyajian 

Pembelajaran 

12. Berpusat pada peserta didik 

13. Mengembangkan keterampilan proses 

14. Memperhatikan aspek keselamatan  

kerja 

15. Variasi penyajian 

16. Pembelajaran terpadu 

     

Rangkuman kualitatif  

C. Kelengkapan 

penyajian 

17. Pendahuluan 

18. Glosarium 

19. Daftar pustaka 

20. Ringkasan dan peta konsep  

21. Evaluasi 

22. Ilustrasi yang mendukung/ pesan 

     

Rangkuman kualitatif  

 

III. Kelayakan Bahasa 

Sub komponen Butir 
Skor 

Alasan Penilaian 
1 2 3 4 

A. Kesesuaian dengan 

tingkat 

perkembangan 

23. Kesesuaian dengan tingkat 

perkembangan berpikir 

24. Kesesuaian dengan tingkat 

perkembangan sosial emosional 

     

Rangkuman kualitatif:  

 

B. Komunikatif 25. Keterpahaman pesan 

26. Ketepatan tata bahasa dan ejaan 
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27. Kebakuan istilah dan simbol 

Rangkuman kualitatif  

C. Keruntutan dan 

kesatuan gagasan 

28. Keutuhan makna dalam bab, sub bab, 

dan paragraf 

29. Ketertautan antar bab, sub bab, kalimat 

dan paragraf 

     

Rangkuman kualitatif  

 

Cilacap, … ……………..2011 

 

Penilai 
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DESKRIPSI BUTIR INSTRUMEN PENILAIAN KELAYAKAN BAHAN AJAR BERVISI SETS  

 

I. KELAYAKAN ISI 

A. KESESUAIAN URAIAN MATERI DENGAN SK DAN KD 

Butir 1 Keluasan materi 

Deskripsi Materi (termasuk contoh dan latihan) yang disajikan menjabarkan substansi minimal (fakta, konsep, prinsip, dan 

teori) yang terkandung dalam Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD). Gunakan lembar kerja 

untuk menilai butir ini 

Butir 2 Kedalaman materi 

Deskripsi Uraian materi harus sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dituntut SK/ KD (perhatikan 

kata kerja operasional di SK/ KD misalnya: mengenal, melakukan …). Bila SK/ KD menuntut peserta didik 

mampu melakukan maka buku teks harus memberikan tuntutan kerja ilmiah (percobaan). Tingkat kesulitan dan 

kerumitan materi disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik. Gunakan lembar kerja untuk 

menilai butir ini. 

B. KEAKURATAN MATERI 

Butir 3 Keakuratan fakta dan konsep 

Deskripsi Materi (termasuk contoh dan latihan) yang disajikan sesuai kebenaran fakta, konsep, prinsip, dan teori IPA dan 

tidak menimbulkan banyak tafsir. 

Butir 4 Keakuratan ilustrasi 

Deskripsi Uraian yang diberikan sesuai dengan fakta dan konsep IPA yang dijelaskan dengan ukuran dan bentuk yang 

proporsional serta dilengkapi dengan keterangan-keterangan yang tepat. 

C. MATERI PENDUKUNG PEMBELAJARAN 

Butir 5 Kesesuaian dengan perkembangan IPTEK 

Deskripsi Materi (termasuk contoh, latihan, dan daftar pustaka) yang disajikan sesuai dengan perkembangan ilmu dan 

teknologi. 

Lampiran 13 
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Butir 6 Keterkinian fitur, contoh, dan rujukan 

Deskripsi Fitur (termasuk contoh, dan latihan) mencerminkan peristiwa atau kondisi terkini dengan menggunakan rujukan 

lima tahun terakhir. 

Butir 7 Kontekstual 

Deskripsi Uraian, contoh, dan latihan yang disajikan berasal dari lingkungan terdekat dan akrab dengan kehidupan sehari-

hari peserta didik. 

Butir 8 Salingtemas (sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat) 

Deskripsi Uraian, contoh, dan latihan yang disajikan mengkaitkan materi IPA dengan lingkungan, perkembangan 

teknologi, dan perkembangan masyarakat dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

A. TEKNIK PENYAJIAN 

Butir 9 Keruntutan konsep 

Deskripsi Konsep dasar atau sederhana disajikan terlebih dahulu sebelum konsep yang lebih rumit. 

Butir 10 Kekonsistenan sistematika 

Deskripsi Penyajian materi dalam setiap bab sesuai dengan sistematika penulisan tertentu, yang memuat pendahuluan, isi, 

penutup (ringkasan) dan evaluasi/ umpan balik. 

Butir 11 Keseimbangan antar bab 

Deskripsi Uraian substansi antar bab (tercermin dalam jumlah halaman) proporsional dengan mempertimbangkan Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Uraian substansi antar sub bab (tercermin dalam jumlah halaman) 

proporsional dengan mempertimbangkan Kompetensi Dasar. 

B. PENYAJIAN PEMBELAJARAN 

Butir 12 Berpusat pada peserta didik 

Deskripsi Penyajian materi dalam buku bersifat interaktif dan partisipatif sehingga memotivasi peserta didik untuk belajar 
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mandiri, misalnya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan, gambar yang menarik, kalimat-kalimat ajakan, 

kegiatan (termasuk kegiatan kelompok), dsb. 

Butir 13 Mengembangkan keterampilan proses 

Deskripsi Penyajian dan pembahasan lebih menekankan pada keterampilan proses (berpikir dan psikomotorik) sesuai 

dengan kata kerja operasional pada SK/ KD, bukan hanya pada perolehan hasil akhir. 

Butir 14 Memperhatikan aspek keselamatan kerja 

Deskripsi Kegiatan yang disajikan untuk mengembangkan keterampilan proses aman dilakukan oleh peserta didik. Bahan, 

peralatan, temapat, dan bentuk kegiatan yang dilakukan tidak mengandung bahaya bagi peserta didik. Apabila 

ada resiko bahaya, maka ada petunjuk yang jelas. 

Butir 15 Variasi penyajian 

Deskripsi Materi disajikan dengan berbagai metode agar tidak membosankan, misalnya deduktif (umum ke khusus), 

induktif (khusus ke umum). Demikian pula, digunakan berbagai jenis ilustrasi (gambar, foto, grafik, tabel, peta) 

untuk mendukung materi yang disajikan. Untuk ilustrasi-ilustrasi yang dilindungi harus dicantumkan 

sumbernya. 

Butir 16 Pembelajaran terpadu 

Deskripsi Materi kimia, biologi, dan fisika disajikan secara terpadu. 

C. KELENGKAPAN PENYAJIAN 

Butir 17 Pendahuluan 

Deskripsi Pendahuluan pada awal buku berisi tujuan penulisan, sistematika, cara belajar yang harus diikuti, serta hal-hal 

lain yang harus diperhatikan peserta didik. Pendahuluan disajikan dengan sederhana dan lugas. Dapat pula 

ditambah petunujk untuk guru. 

Butir 18 Glosarium 

Deskripsi Glosarium berupa daftar istilah penting dalam teks (tersusun secara alfabetis) beseta penjelasannya. 

Butir 19 Daftar pustaka 

Deskripsi Daftar pustaka merupakan daftar buku yang menjadi bahan rujukan dan bahan bacaan lain yang disarankan 

(diterbitkan dalam lima tahun terakhir). Daftar ditulis dengan konsistensi mengikuti tata cara penulisan pustaka 

yang lazim (termasuk situs-situs web pembelajaran). 
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Butir 20 Ringkasan dan peta konsep 

Deskripsi Setiap bab dilengkapi dengan konsep-konsep kunci yang diberikan dalam bentuk peta konsep dan/ atau 

ringkasan. 

Butir 21 Evaluasi 

Deskripsi Evaluasi meliputi soal, refleksi, dan latihan serta proyek tugas yang nyata (masuk akal) dan kontekstual yang 

memungkinkan peserta didik mengevaluasi kemampuannya sesuai SK dan KD. Sebagian evaluasi materi 

tersebut dilengkapi dengan kunci jawaban (bukan penyelesaian). 

Butir 22 Ilustrasi yang mendukung pesan 

Deskripsi Ilustrasi yang disajikan relevan dengan pesan yang disampaikan. Ilustrasi tersebut menumbuhkan rasa 

nasionalisme (misalnya menonjolkan keanekaragaman hayati Indonesia), tidak bias gender dan tidak 

menunjukkan kekerasan, dan belajar IPA itu menyenangkan. 

 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

A. KESESUAIAN DENGAN TINGKAT PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 

Butir 23 Kesesuaian dengan tingkat perkembangan berpikir 

Deskripsi Materi disajikan dengan bahasa yang menarik, sederhana, lugas, dan mudah dipahami. 

Butir 24 Kesesuaian dengan tingkat perkembangan sosial emosional 

Deskripsi Bahasa yang digunakan sesuai dengan kematangan sosial dan emosional peserta didik sehingga menimbulkan 

rasa senang pada peserta didik dan mendorong mereka untuk mempelajari buku secara tuntas. Contoh, soal, dan 

latihan menggunakan kalimat mengajak, memotivasi atau berupa pernyataan, bukan menyuruh atau memerintah. 

B. KOMUNIKATIF 

Butir 25 Keterpahaman pesan 

Deskripsi Materi disajikan secara komunikatif dengan bahasa yang lazim digunakan oleh peserta didik. 
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Butir 26 Ketepatan tata bahasa dan ejaan 

Deskripsi Istilah yang digunakan sesuai dengan kamus. Ejaan yang digunakan mengacu pada ejaan yang disempurnakan 

dan tata kalimat yang digunakan untuk menyampaikan pesan mengacu pada kaidah bahasa Indonesia. 

Butir 27 Kebakuan istilah dan simbol 

Deskripsi Istilah (termasuk nama-nama ilmiah, misalnya spesies) yang digunakan sesuai dengan istilah yang disepakati 

dalam IPA dan digunakan secara konsisten. Simbol-simbol termasuk besaran dan satuannya yang digunakan 

menyesuaikan dengan symbol standar yang direkomendasikan dalam IPA. 

C. KERUNTUTAN DAN KESATUAN GAGASAN 

Butir 28 Keutuhan makna dalam bab, sub bab dan paragraf 

Deskripsi Materi yang disajikan dalam satu bab mencerminkan kesatuan bahasa, kesatuan sub-bahasan dalam sub-bab, dan 

kesatuan pokok pikiran dalam paragraph. 

Butir 29 Ketertautan antar bab, sub-bab, kalimat, dan paragraf 

Deskripsi Penyampaian materi antara satu bab dengan bab lain, antar sub-bab dalam bab, antar paragraf dalam sub-bab, 

dan anatar kalimat dalam paragaraf yang berdekatan mencerminkan keruntutan dan keterkaitan isi. 
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SOAL TES KETERBACAAN BAHAN AJAR BERVISI SETS 
 Isilah titik-titik pada uraian di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

Alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia disebut 

dengan pesawat sederhana. Selain menjadi lebih mudah, pesawat sederhana 

juga mempercepat kita menyelesaikan pekerjaan. Beberapa tujuan 

menggunakan pesawat sederhana adalah melipatgandakan gaya atau 

kemampuan kita, mengubah arah gaya yang kita lakukan, menempuh jarak 

yang lebih jauh atau memperbesar kecepatan. 

Pesawat sederhana ada empat jenis, yaitu tuas/pengungkit, 

b___________ (1), katrol, dan roda. Tuas adalah pesawat sederhana yang 

berbentuk batang keras s___________ (2) yang dapat berputar di sekitar satu 

titik. Contoh tuas yang paling banyak dikenal adalah l___________ (3). Linggis 

merupakan batang besi yang digunakan untuk mengungkit. Linggis 

merupakan tuas yang paling sederhana. Terdapat tiga titik yang 

menggunakan gaya ketika m___________ (4) suatu benda, yaitu beban (B) 

merupakan berat benda, titik tumpu (T) merupakan tempat bertumpunya 

suatu gaya, kuasa (K) merupakan gaya yang bekerja pada tuas.  

Berdasarkan posisi atau kedudukan beban, titik tumpu dan kuasa, 

t___________ (5) digolongkan menjadi tiga, yaitu tuas golongan I, II dan III. Pada 

tuas golongan I, kedudukan titik tumpu terletak di antara beban dan 

k___________ (6). Tuas golongan I dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-

hari seperti pada jungkat-jungkit, linggis, gunting dan lain sebagainya.  

Linggis dan excavator merupakan hasil teknologi yang dibuat 

berdasarkan prinsip kerja tuas golongan I. Posisi titik tumpu pada linggis dan 

excavator terletak di antara b___________ (7) dan kuasa. Tuas golongan I 

mempunyai kelebihan melipatgandakan gaya atau kemampuan kita. Dengan 

menggunakan linggis dan excavator, gaya yang dikeluarkan untuk melakukan 

u___________ (8) menjadi lebih kecil. Hal ini sangat menguntungkan bagi 

masyarakat, karena dengan g___________ (9) yang lebih kecil, maka pekerjaan 

akan terasa ringan/mudah dan cepat selesai, dan jalan dapat kita gunakan 

kembali untuk berlalu lintas.  
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Kedudukan beban pada tuas golongan II terletak di antara titik tumpu 

dan k___________ (10). Beberapa contoh alat yang menggunakan prinsip kerja 

t___________ (11) yang dapat kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari 

diantaranya pembuka tutup botol, pemotong kertas, gerobak roda satu. 

Selain menggunakan tuas golongan I, upaya penanganan banjir dan 

t___________ (12) juga dapat menggunakan tuas golongan II. Tentu kalian 

pernah melihat orang yang membawa tanah, batuan atau sisa reruntuhan 

akibat tanah longsor dengan menggunakan gerobak roda satu. Pada gerobak 

roda satu, semakin dekat letak titik tumpu dari b___________ (13), semakin 

kecil kuasa atau gaya yang dibutuhkan untuk mengangkut beban yang berat. 

Tahukah kalian bahwa gerobak roda satu juga dapat digunakan dalam 

p___________ (14) bencana loh. Saat terjadi tanah longsor, gerobak roda satu 

dapat digunakan untuk m___________ (15) batuan berat maupun tanah yang 

berguguran. Kuasa atau gaya yang dibutuhkan untuk mengangkut batuan 

berat atau tanah yang b___________ (16) akibat tanah longsor dengan gerobak 

roda satu akan lebih kecil, sehingga penanganan bencana alam dapat 

diselesaikan dengan lebih mudah. Nah, jika dampak bencana tanah longsor 

dapat ditangani, maka l___________ (17) menjadi lebih lebih bersih dari batuan 

berat dan tanah yang berguguran sehingga masyarakat dapat beraktivitas 

kembali.  

Pada tuas golongan III kedudukan kuasa terletak di antara titik tumpu 

dan b___________ (18). Contoh alat yang dibuat berdasarkan prinsip kerja 

t___________ (19) adalah sapu, sekop, alat pancing, dll. Pada tuas golongan III 

letak kuasa lebih dekat dengan titik tumpu daripada b___________ (20) 

sehingga untuk melakukan usaha diperlukan kuasa yang lebih besar daripada 

beban. Tuas golongan III berfungsi untuk memperbesar perpindahan benda. 

Jadi dengan menggunakan tuas golongan III kita dapat memindahkan benda 

lebih j___________ (21). Hal ini dapat membuat pekerjaan masyarakat cepat 

selesai. 

Jalan yang berkelok-kelok di pegunungan memanfaatkan cara kerja 

b___________ (22). Permukaan datar dengan salah satu ujungnya lebih tinggi 

daripada u___________ (23) yang lain disebut bidang miring. Dengan dibuat 
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berkelok-kelok, jalan di pegunungan akan menjadi lebih l___________ (24) 

sehingga pengendara kendaraan bermotor lebih mudah melewatinya. Jalan 

yang landai membuat mesin kendaraan tidak memerlukan g___________ (25) 

yang terlalu besar untuk mendaki puncak pegunungan.  

Bidang miring memiliki keuntungan yaitu kita dapat memindahkan 

benda ke tempat yang lebih tinggi dengan gaya yang lebih kecil. 

Kelemahannya, yaitu jarak yang di tempuh untuk memindahkan benda 

menjadi lebih jauh. Prinsip kerja bidang miring juga dapat kita temukan pada 

beberapa perkakas rumah tangga, contohnya kapak, pisau, dan sekrup.   
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Kunci Jawaban Soal Keterbacaan Bahan Ajar Bervisi SETS 

1. Bidang miring 

2. Sempit 

3. Linggis 

4. Mengungkit 

5. Tuas 

6. Kuasa 

7. Beban 

8. Usaha 

9. Gaya 

10. Kuasa 

11. Tuas golongan II 

12. Tanah longsor 

13. Beban 

14. Penanganan 

15. Mengangkut  

16. Berguguran 

17. Lingkungan 

18. Beban 

19. Tuas golongan III 

20. Beban 

21. Jauh 

22. Bidang miring 

23. Ujung 

24. Landai 

25. Gaya 
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SILABUS  

 

Nama Sekolah  : SD Negeri Sampang 01 

Mata Pelajaran : Sains/ IPA 

Kelas/Program  : V / SEKOLAH DASAR 

Semester  : 2 (dua) 

Standar Kompetensi  : 5.   Memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi, serta fungsinya 

Kompetensi Dasar : 5.2 Menjelaskan pesawat sederhana yang dapat membuat pekerjaan lebih mudah dan lebih cepat. 

Materi Indikator  Pengalaman Belajar 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

bahan/ alat 
Jenis 

Tagihan 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

Pesawat 

sederhana 

A. Pengertian 

Pesawat 

Sederhana 

B. Jenis-jenis 

pesawat 

sederhana 

dihubungkan 

- Mendefinisikan 

pengertian 

pesawat 

sederhana. 

 

- Mendefinisikan 

pengertian tuas/ 

pengungkit, 

bidang miring, 

- Siswa memperhatikan 

penjelasan guru tentang 

pengertian dan tujuan 

penggunaan pesawat 

sederhana. 

- Siswa memperhatikan 

demonstrasi guru untuk 

memahami pengertian 

tuas/ pengungkit, 

- Tugas 

individu 

- Tugas 

kelompok 

- Postest 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

Terlampir 

pada bahan 

ajar bervisi 

SETS 

8 x 35 

menit 

Sumber: 

1. Bahan ajar bervisi 

SETS 

2. Buku yang biasa 

digunakan sekolah. 

 

 

Rujukan: 

1. Azmiyawati, Choiril, 
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dengan 

lingkungan, 

teknologi, 

masyarakat 

serta dalam 

penanganan 

bencana alam. 

katrol, dan roda 

berporos. 

 

- Mengidentifikasi 

berbagai jenis 

pesawat 

sederhana misal 

tuas/ pengungkit, 

bidang miring, 

katrol dan roda 

berporos. 

- Mendemonstrasik

an cara 

menggunakan 

pesawat 

sederhana. 

- Menggolongkan 

berbagai alat 

rumah tangga 

sebagai tuas/ 

bidang miring, katrol 

dan roda berporos. 

- Siswa menyebutkan 

ciri-ciri  alat yang 

termasuk jenis pesawat 

sederhana yaitu: tuas/ 

pengungkit, bidang 

miring, katrol dan roda 

berporos. 

 

- Siswa melakukan 

kegiatan 1, 2, 3 dan 4. 

 

 

 

- Siswa memberi contoh 

berbagai alat rumah 

tangga yang bekerja 

berdasarkan prinsip 

tuas/ pengungkit, 

dkk. 2008. IPA 5 

Salingtemas. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan Nasional 

2. Haryanto. 2007. 

Sains untuk Sekolah 

Dasar Kelas V. 

Jakarta: Erlangga 

3. Sulistiyanto, Heri, 

dkk. 2008. Ilmu 

Pengetahuan Alam 

untuk SD dan MI 

Kelas V. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

Alat dan bahan: 

- Spidol dan papan 
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pengungkit, 

bidang miring, 

katrol, dan roda 

berporos. 

 

- Menghubungkan 

konsep pesawat 

sederhana dengan 

kegiatan 

masyarakat. 

 

- Menghubungkan 

konsep pesawat 

sederhana dengan 

teknologi. 

 

- Menghubungkan 

konsep pesawat 

sederhana dengan 

penanganan 

bidang miring, katrol 

dan roda berporos. 

- Siswa mengerjakan 

Tugas 1 dan 2. 

- Siswa menyebutkan 

kegiatan manusia yang 

menggunakan tuas/ 

pengungkit, bidang 

miring, katrol dan roda 

berporos. 

- Siswa menyebutkan 

alat-alat (hasil 

teknologi) yang dibuat 

berdasarkan prinsip 

kerja pesawat 

sederhana. 

- Siswa menyebutkan 

upaya penanganan 

bencana alam yang 

menggunakan tuas 

tulis. 

- Kaleng cat yang 

tertutup dan sendok. 

- Botol minuman yang 

masih tertutup rapat 

dan pembuka tutup 

botol. 

- Sapu lantai/ sapu 

lidi. 

- Pisau dan wortel. 
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bencana alam. pengungkit, bidang 

miring, katrol dan roda 

berporos. 

- Siswa melakukan 

diskusi kelompok 

mengerjakan Tugas 3. 

 

 

Cilacap, 25 April 2011 

Mengetahui  

Kepala SD Negeri Sampang 01    Guru Kelas V     Guru Praktikan 

 

 

 

Ngadi, S. Pd       Budi Santoso, S.Pd    Istiara Senjawati 

NIP 19610307 198304 100 3     NIP 19690429 199308 1 001   NIM 4201407056 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Kelas Eksperimen) 

Sekolah  : SD Negeri Sampang 01 

Kurikulum  : KTSP 

Mata pelajaran : Sains/ IPA 

Kelas/Semester : V/ 2 

Pertemuan ke- : 1 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit  

Pokok Bahasan : Pesawat Sederhana 

Tahun Ajaran  : 2010/ 2011 

Standar Kompetensi :  

5.    Memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi, serta fungsinya. 

Kompetensi Dasar : 

5.2  Menjelaskan pesawat sederhana yang dapat membuat pekerjaan lebih 

mudah dan  lebih cepat. 

Indikator : 

1. Mendefinisikan pengertian pesawat sederhana. 

2. Mendefinisikan pengertian tuas/ pengungkit. 

3. Mengidentifikasi berbagai jenis tuas/ pengungkit. 

4. Mendemonstrasikan cara menggunakan tuas/ pengungkit. 

5. Menggolongkan berbagai alat rumah tangga sebagai tuas/ pengungkit. 

6. Menghubungkan konsep tuas/ pengungkit dengan kegiatan masyarakat. 

7. Menghubungkan konsep tuas/ pengungkit dengan teknologi. 

8. Menghubungkan konsep tuas/ pengungkit dengan penanganan bencana 

alam. 

Tujuan :  

1. Siswa dapat mendefinisikan pengertian pesawat sederhana. 

2. Siswa dapat mendefinisikan pengertian tuas/ pengungkit. 

3. Siswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis tuas golongan I. 

4. Siswa dapat mendemonstrasikan cara menggunakan tuas golongan I. 

5. Siswa dapat menghubungkan konsep tuas golongan I dengan kegiatan 

masyarakat. 

6. Siswa dapat menghubungkan konsep tuas golongan I dengan teknologi. 
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7. Siswa dapat menghubungkan konsep tuas golongan I dengan penanganan 

bencana alam. 

Materi: 

1. Pengertian dan tujuan menggunakan pesawat sederhana. 

2. Pengertian dan jenis-jenis tuas. 

3. Pengertian tuas golongan I. 

4. Menghubungkan konsep tuas golongan I dengan kegiatan masyarakat, 

teknologi dan penanganan bencana alam.   

Metode Pembelajaran : 

ekspositori, diskusi, demonstrasi dan tanya jawab dengan pendekatan SETS 

Model Pembelajaran: Pembelajaran kooperatif 

 

Skenario / proses pengajaran dan pembelajaran 

Isi Alokasi 

waktu 

Aktivitas 

Guru Siswa 

Pembukaan 10 menit a. Memberi salam, melakukan 

presensi serta mempersiapkan 

alat dan bahan yang diperlukan 

untuk pembelajaran. 

b. Memberi apersepsi: 

- Siapa yang pernah melihat 

pekerja yang sedang 

menaikkan kotak yang berat ke 

atas bak truk dengan bidang 

miring? Mengapa pekerja 

tersebut menggunakan bidang 

miring? 

c. Membacakan tujuan 

pembelajaran. 

a. Menjawab 

salam 

 

 

b. Menjawab 

pertanyaan 

guru. 

 

 

 

 

 

c. Mendengar 

penjelasan 

guru. 

Kegiatan 

Inti 

 

 

 

 

a. Eksplorasi 

- Meminta siswa 

memperhatikan Gambar 1 

 

- Memperhatikan 

Gambar 1 pada 
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55 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pada bahan ajar bervisi SETS 

dan bertanya kepada siswa: 

“Berdasarkan penjelasan dan 

Gambar 1, apakah pesawat 

sederhana itu? 

- Menanggapi jawaban siswa 

dan menjelaskan pengertian 

dan tujuan menggunakan 

pesawat sederhana. 

- Menyebutkan jenis-jenis 

pesawat sederhana. 

- Menunjukkan Gambar 2 pada 

bahan ajar bervisi SETS 

sambil memberi pertanyaan 

kepada siswa: “Apa saja yang 

diakibatkan tanah longsor pada 

Gambar 2? Alat apakah yang 

dapat digunakan untuk 

memindahkan batu besar dan 

tanah yang berguguran pada 

Gambar 2? 

- Menanggapi jawaban siswa 

dan menjelaskan pengertian 

tuas. 

- Membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari 2-4 

siswa. 

- Melakukan demonstrasi 

“Kegiatan 1” pada bahan ajar 

bervisi SETS dengan bantuan 

beberapa siswa. 

 

bahan ajar 

bervisi SETS. 

- Menjawab 

pertanyaan 

guru. 

- Mendengarkan 

penjelasan guru. 

 

 

 

 

- Memperhatikan 

Gambar 2 pada 

bahan ajar 

bervisi SETS 

dan menjawab 

pertanyaan 

guru. 

 

 

 

- Memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

- Membentuk 

kelompok. 

 

 

- Memperhatikan 

demonstrasi 

“Kegiatan 1” 

pada bahan ajar 

bervisi SETS. 
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b. Elaborasi 

- Meminta siswa berdiskusi 

menjawab soal dari “Kegiatan 

1” pada bahan ajar bervisi 

SETS. 

- Meminta setiap kelompok 

untuk menyampaikan jawaban  

hasil diskusi kelompok dari 

“Kegiatan 1” pada bahan ajar 

bervisi SETS. 

 

 

- Memberikan umpan balik atas 

jawaban tiap kelompok dengan 

menjelaskan tuas golongan I. 

- Memberi pertanyaan tentang 

contoh penggunaan tuas 

golongan I dalam kegiatan 

masyarakat. 

- Memberi tanggapan terhadap 

jawaban siswa dan 

menjelaskan hubungan antara 

konsep tuas golongan I dengan 

kegiatan masyarakat dan 

penanganan bencana alam. 

c. Konfirmasi 

- Bersama-sama siswa 

menyimpulkan pengertian 

pesawat sederhana, manfaat 

penggunaan tuas golongan I 

bagi masyarakat dan 

penanganan bencana alam. 

- Memberi penghargaan kepada 

 

- Diskusi 

kelompok. 

 

 

- Menyampaikan 

jawaban hasil 

diskusi 

kelompok dari 

“Kegiatan 1” 

pada bahan ajar 

bervisi SETS. 

- Memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

- Menjawab 

pertanyaan 

guru. 

 

- Memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

 

 

 

- Bersama-sama 

guru menyusun 

kesimpulan. 

 

 

 

- Menerima 
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siswa yang paling aktif. penghargaan 

yang diberikan 

guru. 

Penutup 

 

5 menit - Memberikan tugas untuk 

membuat ringkasan tentang 

materi yang telah dipelajari serta 

meminta siswa untuk membaca 

materi untuk pertemuan 

berikutnya. 

- Menutup pelajaran. 

- Mendengarkan 

tugas yang 

diberikan guru. 

 

 

Evaluasi: Memberi posttest mengenai materi yang telah diajarkan. 

Sumber: 

Bahan ajar bervisi SETS. 

Rujukan: 

- Haryanto. 2008. Sains untuk Sekolah Dasar Kelas V. Jakarta: Erlangga. 

- Sulistiyanto, Heri, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD dan MI Kelas   

V. Jakarta: Pusat   Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

- Azmiyawati, Choiril, dkk. 2008. IPA 5 Salingtemas. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

Alat dan Bahan:  

- Spidol dan papan tulis 

- Kaleng cat, sendok. 

Penilaian 

Indikator Penilaian Teknik Instrumen 

1. Mendefinisikan pengertian pesawat 

sederhana. 

2. Mendefinisikan pengertian tuas/ 

pengungkit. 

3. Mengidentifikasi berbagai jenis tuas/ 

pengungkit. 

4. Mendemonstrasikan cara menggunakan 

tuas/ pengungkit. 

 Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

 Tes pilihan 

ganda dan 

isian singkat  
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5. Menggolongkan berbagai alat rumah tangga 

sebagai tuas/ pengungkit. 

6. Menghubungkan konsep tuas/ pengungkit 

dengan kegiatan masyarakat. 

7. Menghubungkan konsep tuas/ pengungkit 

dengan teknologi. 

8. Menghubungkan konsep tuas/ pengungkit 

dengan penanganan bencana alam. 

100
maksimalskor jumlah 

benarjawaban skor jumlah 
posttest Skor  

Kriteria Ketuntasan Minimal : 61 

 

Cilacap, 25  April 2011  

Guru Kelas,      Guru Praktikan, 

 

 

Budi Santoso, S.Pd     Istiara Senjawati 

NIP 19690429 199308 1 001    NIM 4201407056  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Kelas Kontrol) 

Sekolah  : SD Negeri Sampang 01 

Kurikulum  : KTSP 

Mata pelajaran : Sains/ IPA 

Kelas/Semester : V/2 

Pertemuan ke- : 1 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Pokok Bahasan : Pesawat Sederhana 

Tahun Ajaran  : 2010/ 2011 

Standar Kompetensi :  

5.    Memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi, serta fungsinya. 

Kompetensi Dasar : 

5.2  Menjelaskan pesawat sederhana yang dapat membuat pekerjaan lebih 

mudah dan  lebih cepat. 

Indikator :  

9. Mendefinisikan pengertian pesawat sederhana. 

10. Mendefinisikan pengertian tuas/ pengungkit. 

11. Mengidentifikasi berbagai jenis tuas/ pengungkit. 

12. Mendemonstrasikan cara menggunakan tuas/ pengungkit. 

13. Menggolongkan berbagai alat rumah tangga sebagai tuas/ pengungkit. 

14. Menghubungkan konsep tuas/ pengungkit dengan kegiatan masyarakat. 

15. Menghubungkan konsep tuas/ pengungkit dengan teknologi. 

16. Menghubungkan konsep tuas/ pengungkit dengan penanganan bencana 

alam. 

Tujuan :  

8. Siswa dapat mendefinisikan pengertian pesawat sederhana. 

9. Siswa dapat mendefinisikan pengertian tuas/ pengungkit. 

10. Siswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis tuas golongan I. 

11. Siswa dapat mendemonstrasikan cara menggunakan tuas golongan I. 

12. Siswa dapat menghubungkan konsep tuas golongan I dengan kegiatan 

masyarakat. 

13. Siswa dapat menghubungkan konsep tuas golongan I dengan teknologi. 

Lampiran 20 
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14. Siswa dapat menghubungkan konsep tuas golongan I dengan penanganan 

bencana alam. 

Materi: 

5. Pengertian dan tujuan menggunakan pesawat sederhana. 

6. Pengertian dan jenis-jenis tuas. 

7. Pengertian tuas golongan I. 

8. Menghubungkan konsep tuas golongan I dengan kegiatan masyarakat, 

teknologi dan penanganan bencana alam.  

Metode Pembelajaran : 

ekspositori, diskusi, demonstrasi dan tanya jawab dengan pendekatan SETS 

Model Pembelajaran: Pembelajaran kooperatif 

 

Skenario / proses pengajaran dan pembelajaran 

Isi Alokasi 

waktu 

Aktivitas 

Guru Siswa 

Pembukaan 10 menit d. Memberi salam, melakukan 

presensi serta mempersiapkan 

alat dan bahan yang diperlukan 

untuk pembelajaran. 

e. Memberi apersepsi: 

- Siapa yang pernah melihat 

pekerja yang sedang 

menaikkan kotak yang berat ke 

atas bak truk dengan bidang 

miring? Mengapa pekerja 

tersebut menggunakan bidang 

miring? 

f. Membacakan tujuan 

pembelajaran. 

d. Menjawab 

salam 

 

 

e. Menjawab 

pertanyaan 

guru. 

 

 

 

 

 

f. Mendengar 

guru. 

Kegiatan 

Inti 

 

55 menit 

 

d. Eksplorasi 

- Bertanya kepada siswa 

“Menurut kalian apa yang 

dimaksud dengan pesawat 

 

- Menjawab 

pertanyaan 

guru. 
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sederhana?” 

- Menanggapi jawaban siswa 

dan menjelaskan pengertian 

dan tujuan menggunakan 

pesawat sederhana. 

- Menyebutkan jenis-jenis 

pesawat sederhana. 

- Memberi pertanyaan kepada 

siswa: “Pernahkah kalian 

mendengar atau melihat tanah 

longsor? Apa saja yang 

diakibatkan tanah longsor? 

Alat apakah yang dapat 

digunakan untuk 

memindahkan batu besar dan 

tanah yang berguguran akibat 

tanah longsor? 

- Menanggapi jawaban siswa 

dan menjelaskan pengertian 

tuas. 

- Membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari 2-4 

siswa. 

- Membagi LKS “Kegiatan 1” 

kepada setiap kelompok. 

- Melakukan demonstrasi 

“Kegiatan 1” dengan bantuan 

beberapa siswa. 

e. Elaborasi 

- Meminta siswa berdiskusi 

menjawab soal pada “Kegiatan 

1”. 

 

- Mendengarkan 

penjelasan guru. 

 

 

 

 

- Menjawab 

pertanyaan 

guru. 

 

 

 

 

 

 

 

- Memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

- Membentuk 

kelompok. 

 

 

 

 

- Melakukan 

“Kegiatan 1”. 

 

 

- Diskusi 

kelompok. 
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- Meminta setiap kelompok 

untuk menyampaikan jawaban  

hasil diskusi kelompok pada 

“Kegiatan 1”. 

 

- Memberikan umpan balik atas 

jawaban tiap kelompok dengan 

menjelaskan tuas golongan I. 

- Memberi pertanyaan tentang 

contoh penggunaan tuas 

golongan I dalam kegiatan 

masyarakat. 

- Memberi tanggapan terhadap 

jawaban siswa dan 

menjelaskan hubungan antara 

konsep tuas golongan I dengan 

kegiatan masyarakat dan 

penanganan bencana alam. 

f. Konfirmasi 

- Bersama-sama siswa 

menyimpulkan pengertian 

pesawat sederhana, manfaat 

penggunaan tuas golongan I 

bagi masyarakat dan 

penanganan bencana alam. 

- Memberi penghargaan kepada 

siswa yang paling aktif. 

- Menyampaikan 

jawaban hasil 

diskusi 

kelompok pada 

“Kegiatan 1”. 

- Memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

- Menjawab 

pertanyaan 

guru. 

 

- Memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

 

 

 

- Bersama-sama 

guru menyusun 

kesimpulan. 

 

 

 

- Menerima 

penghargaan 

yang diberikan 

guru. 

Penutup 

 

5 menit - Memberikan tugas untuk 

membuat ringkasan tentang 

materi yang telah dipelajari serta 

meminta siswa untuk membaca 

- Mendengarkan 

tugas yang 

diberikan guru. 
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materi untuk pertemuan 

berikutnya. 

- Menutup pelajaran. 

 

Evaluasi: Memberi posttest mengenai materi yang telah diajarkan. 

Sumber: 

Buku IPA yang digunakan sekolah. 

Rujukan: 

- Haryanto. 2008. Sains untuk Sekolah Dasar Kelas V. Jakarta: Erlangga. 

- Sulistiyanto, Heri, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD dan MI Kelas 

V. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

- Azmiyawati, Choiril, dkk. 2008. IPA 5 Salingtemas. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

Alat dan Bahan:  

- Spidol dan papan tulis. 

- Kaleng cat, sendok. 

Penilaian 

Indikator Penilaian Teknik Instrumen 

1. Mendefinisikan pengertian pesawat 

sederhana. 

2. Mendefinisikan pengertian tuas/ 

pengungkit. 

3. Mengidentifikasi berbagai jenis  

4. tuas/ pengungkit. 

5. Mendemonstrasikan cara menggunakan 

tuas/ pengungkit. 

6. Menggolongkan berbagai alat rumah tangga 

sebagai tuas/ pengungkit. 

7. Menghubungkan konsep tuas/ pengungkit 

dengan kegiatan masyarakat. 

8. Menghubungkan konsep tuas/ pengungkit 

dengan teknologi. 

9. Menghubungkan konsep tuas/ pengungkit 

 Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 Tes pilihan 

ganda dan 

isian singkat  
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dengan penanganan bencana alam. 

100
maksimalskor jumlah 

benarjawaban skor jumlah 
posttest Skor  

Kriteria Ketuntasan Minimal : 61

 
 

Cilacap, 25  April 2011  

Guru Kelas,      Guru Praktikan, 

 

 

Eko Sucipto, S.Pd     Istiara Senjawati 

NIP 19720521 200501 1 008                                      NIM 4201407056 
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DATA NILAI PRETEST KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL 

                        Kelas Eksperimen (VA 2)     Kelas Kontrol (VA 1) 

No Kode Nilai     No Kode Nilai 

1 E-01 37 
  

1 K-01 40 

2 E-02 53 
  

2 K-02 33 

3 E-03 37 
  

3 K-03 43 

4 E-04 30 
  

4 K-04 30 

5 E-05 47 
  

5 K-05 37 

6 E-06 50 
  

6 K-06 30 

7 E-07 23 
  

7 K-07 33 

8 E-08 40 
  

8 K-08 57 

9 E-09 67 
  

9 K-09 47 

10 E-10 47 
  

10 K-10 73 

11 E-11 57 
  

11 K-11 40 

12 E-12 53 
  

12 K-12 47 

13 E-13 53 
  

13 K-13 47 

14 E-14 57 
  

14 K-14 50 

15 E-15 47 
  

15 K-15 70 

16 E-16 30 
  

16 K-16 23 

17 E-17 40 
  

17 K-17 70 

18 E-18 57 
  

18 K-18 47 

19 E-19 70 
  

19 K-19 60 

20 E-20 70 
  

20 K-20 47 

21 E-21 53 
  

21 K-21 47 

22 E-22 53 
  

22 K-22 50 

23 E-23 57 
  

23 K-23 73 

24 E-24 47 
  

24 K-24 70 

25 E-25 57 
  

25 K-25 53 

26 E-26 73 
  

26 K-26 37 

27 E-27 70 
  

27 K-27 63 

28 E-28 57 
  

28 K-28 67 

29 E-29 43 
  

29 K-29 63 

30 E-30 43 
  

30 K-30 57 

Jumlah (∑) = 1518     Jumlah (∑) = 1504 

Jumlah siswa (n1) = 30     Jumlah siswa (n2) = 30 

Nilai rata-rata (x1) = 50.60 
  

Nilai rata-rata (x2) = 50.13 

Nilai tertinggi = 73     Nilai tertinggi = 73 

Nilai terendah = 23     Nilai terendah = 23 

Varians (s1
2
) = 156.80     Varians (s2

2
) = 201.36 

Standar deviasi 
(s1) = 12.52     

Standar deviasi 
(s2) = 14.19 
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    NIM 4201407056 
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DATA NILAI POSTTEST KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS 
KONTROL 

                        Kelas Eksperimen (VA 2)     Kelas Kontrol (VA 1) 

No Kode Nilai     No Kode Nilai 

1 E-01 60 
  

1 K-01 67 

2 E-02 70 
  

2 K-02 43 

3 E-03 63 
  

3 K-03 43 

4 E-04 50 
  

4 K-04 50 

5 E-05 57 
  

5 K-05 47 

6 E-06 57 
  

6 K-06 37 

7 E-07 60 
  

7 K-07 53 

8 E-08 80 
  

8 K-08 67 

9 E-09 97 
  

9 K-09 60 

10 E-10 83 
  

10 K-10 87 

11 E-11 80 
  

11 K-11 77 

12 E-12 77 
  

12 K-12 67 

13 E-13 83 
  

13 K-13 63 

14 E-14 73 
  

14 K-14 67 

15 E-15 60 
  

15 K-15 80 

16 E-16 57 
  

16 K-16 33 

17 E-17 53 
  

17 K-17 87 

18 E-18 77 
  

18 K-18 63 

19 E-19 97 
  

19 K-19 60 

20 E-20 93 
  

20 K-20 73 

21 E-21 87 
  

21 K-21 67 

22 E-22 83 
  

22 K-22 67 

23 E-23 97 
  

23 K-23 90 

24 E-24 70 
  

24 K-24 83 

25 E-25 83 
  

25 K-25 73 

26 E-26 93 
  

26 K-26 53 

27 E-27 93 
  

27 K-27 67 

28 E-28 83 
  

28 K-28 63 

29 E-29 73 
  

29 K-29 77 

30 E-30 70 
  

30 K-30 63 

Jumlah nilai (∑) = 2259     Jumlah nilai (∑) = 1927 

Jumlah siswa (n1) = 30     Jumlah siswa (n2) = 30 

Nilai rata-rata (x1) = 75.30 
  

Nilai rata-rata (x2) = 64.23 

Nilai tertinggi = 97     Nilai tertinggi = 90 

Nilai terendah = 50     Nilai terendah = 33 

Varians (s1
2
) = 204.36     Varians (s2

2
) = 215.43 

Standar deviasi 
(s1) = 14.30     

Standar deviasi 
(s2) = 14.68 
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