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ABSTRAK

Dwisetyaningrum, Yulia. 2011. Pembelajaran Bencana Alam dengan Model PPT 
Bervisi SETS untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 
Berorientasi pada Kepedulian Lingkungan. Skripsi, Jurusan Fisika Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing Utama Dr. Ani Rusilowati, M.Pd. dan Pembimbing 
Pendamping Dr. Supriyadi, M.Si.

Kata kunci : puzzle to picture tournament, SETS, berpikir kritis, bencana alam

Aktifitas manusia yang merusak lingkungan dan semakin meningkatnya 
bencana alam di dunia memberikan sebuah stimulus bagi generasi penerus untuk 
memikirkan nasib bumi ke depan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah inovasi 
pembelajaran dalam pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji model 
Puzzle to Picture Tournament (PPT) bervisi SETS dalam meningkatkan kemampuan 
berpikir kritis siswa yang berorientasi pada kepedulian lingkungan dibandingkan 
dengan model Teams Games Tournament (TGT) bervisi SETS. Kemampuan berpikir 
kritis meliputi kemampuan kemampuan identifikasi elemen dan asumsi, 
menghubungkan antar variabel, membuat keputusan, mengevaluasi, menarik
kesimpulan, dan mengemukakan pendapat. 

Penelitian melibatkan siswa kelas V SD Negeri Losari Kabupaten 
Temanggung. Kegiatan pembelajaran dalam penelitian eksperimen ini dilakukan 
sebanyak empat kali pertemuan, evaluasi, dan pada akhir kegiatan dilakukan gerakan 
menanam pohon untuk menanamkan pendidikan karakter pada anak. Analisis 
menggunakan uji t menunjukkan hasil terdapat perbedaan untuk aspek kognitif dan 
sikap sedangkan untuk aspek aktifitas tidak terdapat perbedaan antara siswa yang 
diajar dengan model PPT bervisi SETS dan TGT berivisi SETS. Analisis data dengan 
uji gain ternormalisasi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan peningkatan 
kemampuan berpikir kritis kelas A (0,13) dan kelas B (0,34) yaitu sebesar 0,21. 
Namun, rata – rata kedua kelas hasil uji kemampuan berpikir kritis belum mencapai 
KKM siswa yaitu sebesar 65 tetapi untuk hasil belajar siswa berada jauh di atas 
KKM. Hal ini disebabkan oleh karena siswa tidak terbiasa untuk menggunakan 
kemampuan berpikir kritis sehingga kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis 
masalah siswa masih rendah. Kelas A mendapatkan hasil yang lebih baik dengan rata 
– rata  85,10 dan kelas B sebesar 77,73 melalui angket sedangkan melalui lembar 
observasi kelas B lebih baik dibandingkan kelas A yaitu 66,30 dan kelas A
mendapatkan 68,75. Hal ini karena uji homogenitas saat sebelum penelitian hanya 
mengukur aspek kognitif tidak menyentuh aspek afektif. Selain itu, penanaman 
karakter pada anak tidak dapat diamati dan dirasakan hasilnya secara instan harus 
melalui proses yang panjang dan bertahap. 

Kesimpulan yang didapatkan adalah model pembelajaran PPT bervisi SETS 
dalam pembelajaran bencana alam lebih baik daripada model TGT bervisi SETS  
dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa yang berorientasi pada 
kepedulian lingkungan dalam segi kognitif, namun tidak lebih baik untuk aktifitas 
dan sikap siswa.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana alam yang disebabkan oleh aktivitas manusia di Indonesia semakin 

meningkat dari waktu ke waktu. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mencatat 

sebanyak 359 bencana alam telah menimpa beberapa daerah di Indonesia selama 

tahun 2008. Peningkatan signifikan terlihat dari kasus bencana tersebut jika 

dibandingkan 2007 yang hanya 205 kali. Bencana alam ini tidak lepas dari 

aktivitas manusia yang merusak hutan dan lingkungan yang kemudian hal tersebut 

berdampak kepada ketidakseimbangan alam. Hasan (2009) menggambarkan sejak 

tahun 2001 hingga 2006 jumlah penebangan ilegal berkisar antara 19 hingga 27 

juta meter kubik per tahun, atau rata-rata 23 juta meter kubik per tahun dalam 5 

tahun terakhir. Jika degradasi dan deforestasi hutan terus berlanjut dikhawatirkan 

sekiranya 20% pulau di wilayah Indonesia akan tenggelam seiring dengan naiknya 

suhu dan cuaca sekitar dua derajat celcius akibat pemanasan global.

Keprihatinan akan masa depan bumi membawa perhatian sebagian besar 

negara-negara maju maupun berkembang untuk lebih peduli menyelamatkan bumi 

dari kerusakan, polusi, menipisnya ozon, efek rumah kaca, berkurangnya deposit 

bahan tambang organik, bencana alam, dan banyak hal lain tentang kecemasan 

terhadap bumi di masa datang. Siregar (2007) memaparkan bahwa 

memberdayakan masyarakat dengan memberikan pemahaman yang jelas dan 

mudah tentang pentingnya kelestarian alam bagi keberlangsungan hidup bersama 
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jauh lebih berguna daripada melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja dalam 

proses penghijauan hutan kembali atau memperbanyak undang-undang yang 

ternyata tidak banyak berfungsi. Pemahaman yang jelas ini dapat dicapai melalui 

pendidikan. Pendidikan dalam masyarakat tidak dapat dilakukan dengan instan 

melainkan harus melalui proses dan tahap pencerdasan peserta didik. Oleh karena 

itu, pendidikan yang berorientasi akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan 

sebaiknya dilakukan sejak dini.

Pendidikan lingkungan sejak dini dapat dimulai dari sekolah dasar. 

Observasi awal menunjukkan pembelajaran yang berlangsung di kelas V SD 

Losari masih berpusat pada guru sebagai sumber utama pengetahuan, sedangkan 

pembelajaran aktif yang berpusat pada siswa belum secara optimal terlaksana. 

Materi yang disampaikan guru sebagian besar berdasarkan pada bahan pelajaran 

yang diperoleh dari buku acuan. Keterkaitan antara materi pelajaran dengan 

kehidupan sehari-hari siswa (lingkungan) masih sedikit sekali disinggung, 

sehingga pelajaran IPA tampak sebagai ilmu yang bersifat abstrak dan hanya 

menghafal saja. Pemanfaatan media pembelajaran sebagai alat bantu proses 

belajar masih jarang dilakukan oleh guru. Sutjiono (2005) menjelaskan setidaknya 

terdapat tujuh alasan guru enggan menggunakan media pembelajaran, diantaranya 

adalah media itu repot, harus canggih, dan mahal. Kesalahan persepsi tersebut 

menuntut berbagai pihak yang peduli akan pendidikan melakukan sebuah inovasi. 

Inovasi media pembelajaran salah satunya dengan memanfaatkan media yang 

sederhana dan murah tetapi efektif dalam menyampaikan konsep pembelajaran.
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Pembelajaran berbasis multimedia tidak selamanya baik diterapkan. Hal ini 

bergantung pada kondisi sekolah. Sekolah yang mempunyai fasilitas terbatas tidak 

akan mampu menyelenggarakan pendidikan berbasis multimedia audio visual. 

Oleh karena itu, inovasi pembelajaran yang dilakukan adalah dengan media visual 

seperti gambar. Fang dalam Carney (2002) menjelaskan enam peran gambar 

dalam buku cerita salah satunya yaitu membuat suasana nyata di dalam kelas. 

Salah satu tujuan pendidikan IPA adalah mengalami proses penemuan, maka 

digunakan media puzzle yang disusun menjadi sebuah gambar utuh untuk 

membangun pola berpikir konstruktif siswa. Selain itu, Tim Agro Kids (2009) 

setidaknya memaparkan ada tiga manfaat puzzle yaitu mengasah kemampuan 

berpikir anak dalam menyimpulkan letak gambar sesuai logika, melatih 

koordinasi tangan dan mata, serta melatih daya konsentrasi, dan kesabaran anak 

dalam menyelesaikan sebuah tugas. Penelitian oleh Amalia (2006) juga 

menunjukkan bahwa media puzzle dapat meningkatkan kemampuan menguasai  

English vocabulary siswa SD.

Siswa akan mengalami peningkatan motivasi apabila terdapat kompetisi 

antarsiswa maupun kelompok. Pemenang dalam kompetisi tersebut akan 

mendapatkan reward atau gelar yang akan semakin menambah motivasi siswa. 

Sukmadinata (2007) menyatakan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan 

guru untuk membangkitkan motivasi belajar siswa adalah dengan pemberian 

pujian, ganjaran, maupun hadiah. Pujian akan membangkitkan semangat, tetapi 

sebaliknya kritik, cacian, dan kemarahan akan membunuh motivasi belajar.
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Model pembelajaran IPA menggunakan puzzle yang terintegrasi dalam 

sebuah turnamen atau kompetisi akan lebih baik apabila dilengkapi dengan 

pendekatan SETS. Kata SETS (Science Environment Technology and Society) 

dapat dimaknakan sebagai sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. SETS 

merupakan satu kesatuan yang dalam konsep pendidikan mempunyai 

implementasi agar anak didik mempunyai kemampuan berpikir tingkat tinggi 

(higher order thinking). Hubungan yang tidak terpisahkan antara sains, 

lingkungan, teknologi, dan masyarakat merupakan hubungan timbal balik dua 

arah yang dapat dikaji manfaat-manfaat maupun kerugian–kerugian yang 

dihasilkan. Pada akhirnya peserta didik mampu menjawab dan mengatasi setiap 

problems yang berkaitan dengan kekayaan bumi maupun isu-isu sosial serta isu-

isu global, sehingga pada akhirnya bermuara menyelamatkan bumi.

Berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan penelitian tentang “Pembelajaran 

Bencana Alam dengan Model PPT bervisi SETS untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Berorientasi pada Kepedulian Lingkungan”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan masalah yang mendasari penelitian ini. 

Masalah yang perlu dibahas dalam skripsi ini adalah

a. apakah peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dalam aspek kognitif 

yang diajar dengan model pembelajaran PPT bervisi SETS lebih baik 

daripada siswa yang diajar dengan model TGT bervisi SETS?
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b. apakah siswa yang diajar menggunakan model PPT bervisi SETS mempunyai 

kemampuan berpikir kritis dalam aspek aktivitas lebih baik dibandingakan 

dengan siswa yang diajar menggunakan model TGT bervisi SETS?

c. apakah sikap siswa terhadap lingkungan yang diajar dengan model PPT

bervisi SETS lebih baik daripada sikap siswa yang diajar dengan model TGT 

bervisi SETS?

1.3 Penegasan Istilah

Untuk menghindari timbulnya kesalahpahaman dalam penafsiran dari judul 

skripsi ini, maka perlu dibuat penegasan istilah sebagai berikut

a. Bencana Alam

Bencana alam adalah bencana yang terjadi di alam akibat aktivitas alam atau 

aktivitas manusia yang merusak alam dengan tidak menjaga keseimbangannya. 

Bencana alam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bencana disebabkan 

oleh aktivitas manusia (pemukiman, pertanian, dan pertambangan) yang 

berdampak terhadap permukaan bumi seperti banjir, tanah longsor, lahan kritis, 

dan kekeringan. Dalam penelitian ini direfleksikan kedalam mata pelajaran IPA 

untuk SD kelas V pokok bahasan “Dampak Kegiatan Manusia terhadap 

Permukaan Bumi”.

b. PPT

PPT merupakan kepanjangan dari Puzzle to Picture Tournament yang 

merupakan modifikasi dari dua model pembelajaran yaitu Picture to Picture dan 

Teams Games Tournament. Model PPT merupakan model pembelajaran yang 

menggunakan media games puzzle untuk menyusun beberapa gambar dan 
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kemudian mengurutkannya menjadi serangkaian peristiwa. Mereka berlomba 

untuk menyelesaikan games dengan cepat dan tepat.

c. Pendekatan SETS

Pendekatan salingtemas yang dalam bahasa Inggris disebut ”Science, 

Environment, Technology, and Society” disingkat SETS merupakan suatu 

pendekatan yang melibatkan unsur sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

Pembelajaran dengan strategi saling temas merupakan perpaduan dari strategi 

pembelajaran STS (Science, Technology, and Society) dan EE (Environmental 

Education). Dalam pembelajaran saling temas siswa dikondisikan agar mau dan 

mampu menerapkan prinsip sains untuk menghasilkan karya teknologi diikuti 

dengan pemikiran untuk mengurangi atau mencegah kemungkinan dampak 

negatif yang mungkin timbul dari munculnya produk teknologi terhadap 

lingkungan dan masyarakat.

d. Kemampuan Berpikir Kritis

Keterampilan berpikir kritis atau pemecahan masalah ini meliputi 

keterampilan untuk mengembangkan perspektif atau pandangan, mengamati dan 

menduga, membandingkan dan membedakan, membuat dugaan atau kesimpulan, 

prediksi atau penafsiran, menguji dan mengevaluasi dugaan, mengenal sebab dan 

akibat, membedakan fakta-fakta yang relevan dan yang tidak relevan, menarik 

kesimpulan, membangkitkan dan menilai solusi, mengenal kontradiksi dan 

meringkas.

e. Kepedulian Lingkungan

Kepedulian lingkungan erat kaitannya dengan kesadaran lingkungan. Sadar 

lingkungan memiliki beberapa arti (1) tahu dan mengekspresikan dampak perilaku 
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terhadap lingkungan, (2) tahu dan mampu mengekspresikan tentang berbagai 

penyelesaian, (3) memahami perlunya langkah penelitian sebagai bekal 

pengambilan keputusan, (4) memahami pentingnya kerja sama dalam 

menyelesaikan masalah lingkungan. Dalam penelitian ini kepedulian lingkungan 

yang diharapkan adalah siswa dapat mengetahui dampak aktivitas manusia 

terhadap bencana alam dan dapat mencari pemecahan masalah di masa sekarang 

maupun masa depan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini sesuai dengan masalah yang telah 

dirumuskan yaitu sebagai berikut

a. mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dalam aspek 

kognitif yang diajar dengan model PPT bervisi SETS lebih baik daripada

siswa yang diajar dengan model TGT bervisi SETS,

b. mengetahui apakah siswa yang diajar menggunakan model PPT bervisi SETS 

mempunyai kemampuan berpikir kritis dalam aspek aktivitas lebih baik 

dibandingakam dengan siswa yang diajar menggunakan model TGT bervisi 

SETS,

c. mengetahui sikap siswa terhadap lingkungan yang diajar dengan model PPT

bervisi SETS lebih baik dari sikap siswa yang diajar dengan model TGT

bervisi SETS.
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1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah manfaat yang bagi pihak 

yang terkait. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut

a. memberikan pembelajaran IPA bervisi SETS yang menyenangkan bagi siswa 

sehingga mereka tertarik untuk belajar IPA,

b. memberikan inspirasi dan motivasi kepada pendidik untuk terus 

mengembangkan model pembelajaran yang inovatif demi tercapainya 

pembelajaran efektif,

c. menyadarkan pentingnya pendidikan bagi anak usia dini yang berorientasi 

kepada kepedulian lingkungan.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan  skripsi ini terdiri dari tiga bagian yang dapat dirinci sebagai 

berikut

a. Bagian Pendahuluan skripsi, pada bagian ini berisi halaman judul, halaman 

pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar 

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

b. Bagian Isi skripsi, terdiri dari:

Bab 1 : Pendahuluan

Bab 2 : Tinjauan Pustaka dan Hipotesis

Bab 3 : Metode Penelitian

Bab 4 : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab 5 : Penutup

c. Bagian Akhir, berisi daftar pustaka dan lampiran.
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Pendidikan Sains SD

Dahar dalam Widiasih (2007) menjelaskan bahwa perbaikan pendidikan 

dimulai dari tingkat dasar yaitu dari sekolah dasar. Hal ini dimaksudkan agar lebih 

banyak orang yang dapat menikmati kegunaannya. Bagi mereka yang akan 

melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi merasa diuntungkan karena 

memperoleh ilmu dan pengetahuan yang lebih baik untuk dasar selanjutnya di 

tingkat SMP sampai perguruan tinggi.

Tujuan pembelajaran IPA khususnya di SD adalah agar siswa memahami 

konsep-konsep IPA dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, 

pembelajaran IPA juga bertujuan agar siswa mampu menerapkan berbagai konsep 

IPA untuk menjelaskan gejala alam dan memecahkan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari (Depdiknas, 2004).

Lawson dalam Wiyanto (2008) menjelaskan tahapan umur anak dan pola 

berpikirnya. Perkembangan anak usia 7-11 tahun pola berpikir “jika .... maka ...”

digunakan dengan bahasa verbal untuk menamai, meggambarkan, dan 

menggolongkan obyek, peristiwa, dan situasi di lingkungannya. 

2.2 Media Pembelajaran

Penjelasan materi pelajaran terkadang tidak cukup hanya dengan ceramah. 

Guru terkadang kesulitan menjelaskan suatu materi kepada siswa. Sutjiono (2005)  

9
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menjelaskan bahwa guru dapat mengatasi hal tersebut dengan tiga metode,  yaitu  

pertama menjelaskan secara detail mengenai sebuah obyek atau peristiwa, kedua 

membawa siswa langsung untuk melihat obyek atau peristiwa tersebut, dan yang 

ketiga adalah menggunakan media untuk memvisualisasikan obyek atau peristiwa. 

Metode pertama kurang efektif karena subjektifitas guru sangat dominan 

dan pemahaman murid berbeda sesuai dengan pengetahuan mereka sebelumnya, 

bahkan mungkin akan menimbulkan kesalahan persepsi. Metode kedua sangat 

bagus untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa tetapi terhambat 

oleh biaya, waktu, dan jarak. Metode yang paling bijak dilakukan oleh guru 

adalah metode ketiga yaitu menggunakan media pembelajaran. Media selain dapat 

menghemat kata-kata, menghemat waktu, penjelasan guru pun akan lebih mudah 

dimengerti oleh murid, menarik, membangkitkan motivasi belajar, menghilangkan 

kesalahanpemahaman, serta informasi yang disampaikan menjadi konsisten.

2.3 Puzzle

Summers dalam Amalia (2006:8) mendefinisikan puzzle sebagai

...(1) a game or toy that has a lot of pieces that you have to fit together, 
(2) a game in which you have to think harder to solve a difficult question or 
problem. (usually singular) something that is difficult to understand or explain.
(3)(piece of the puzzle) a piece of information  that  helps  you  to understand 
part of a difficult question, mystery etc.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa puzzle merupakan sesuatu 

yang memuat informasi dan harus disusun untuk mendapatkan informasi tersebut. 

Puzzle dapat berupa gambar, kata, kalimat, dan sebagainya.
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Ismail (2009:200) menjelaskan bahwa puzzle adalah permainan yang 

menyusun suatu gambar atau benda yang telah dipecah dalam beberapa bagian. 

puzzle yang sederhana terdiri atas sekitar 5–10 potong, sehingga anak–anak dapat 

menyusun dengan mudah. Puzzle memiliki manfaat yang besar dalam melatih 

kecerdasan intelegensi anak, sebab dengan permainan ini anak benar–benar 

terpacu kemampuan berpikirnya untuk dapat menyatukan kembali posisi gambar 

pada tempatnya yang sesuai. Hasil penelitian lain yang mendukung pernyataan 

Ismail adalah hasil penelitian Amalia (2006) yang menunjukkan bahwa media 

puzzle dapat meningkatkan kemampuan dalam menguasai English vocabulary.

Permainan puzzle melibatkan koordinasi mata dan tangan, sehingga cocok 

bagi anak–anak kecil. Bahan puzzle yang paling baik bagi kegiatan belajar 

mengajar adalah dari kayu. Puzzle ini dapat berupa bentuk binatang seperti gajah, 

angsa, jerapah, dan lainnya yang terdiri dari beberapa potong. Guru dapat 

menggunakan puzzle ini untuk mengarahkan anak pada pelajaran yang akan 

diajarkan pada saat itu. 

Ismail menggambarkan pula bahwa puzzle pada hakikatnya merupakan 

bentuk permainan teka-teki yang umumnya digunakan anak. Puzzle membuat 

anak–anak dapat bereksplorasi menurut kemampuan dan minatnya. Namun, 

secara khusus, puzzle biasanya terbentuk dari sebuah gambar yang terpotong–

potong menurut bagian tertentu. Misalnya body puzzle, terdiri dari kepingan 

bagian kepala, tangan, badan, kaki, dan seterusnya. Puzzle dapat terbuat dari 

plastik, spon, kertas ataupun kayu tebal. Contoh lain adalah puzzle telapak tangan.
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2.4 Model Pembelajaran Picture to Picture

Departemen Pendidikan Nasional mendefinisikan pengertian model 

pembelajaran Picture to Picture sebagai suatu metode belajar yang menggunakan 

gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut

a. guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai,

b. menyajikan materi sebagai pengantar,

c. guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan 

dengan materi.

d. guru menunjuk dan memanggil siswa secara bergantian memasang atau

mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis,

e. guru menanyakan alasan dasar pemikiran urutan gambar tersebut.

f. dari alasan dan urutan gambar tersebut guru memulai menanamkan konsep 

dan materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai,

g. Kesimpulan

Model pembelajaran Picture to Picture erat kaitannya dengan gambar 

ilustrasi. Definisi yang  dirumuskan Rahmanadji  dan Harisman dalam Iriaji 

(2006) adalah sebagai berikut

...gambar  illustrasi adalah merupakan gambar yang diabdikan untuk 
kepentingan lain, yakni memberikan  penjelasan dan mengiringi  suatu  
pengertian.  Dapat  diambil simpulan  bahwa  gambar  illustrasi  dalam  buku  
teks,  adalah  suatu  sajian secara visual rupa mengenai suatu ide, obyek, 
peristiwa, dan tempat yang mencerminkan bagian isi ajaran tertentu dalam 
buku teks.
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Pengertian tersebut menjelaskan bahwa gambar merupakan pendukung dari 

sebuah definisi, pengertian, maksud, dan tujuan dari teks dalam buku atau tulisan.

Gambar mempunyai banyak fungsi. Fang dalam Carney (2002) menjelaskan 

enam peran gambar dalam buku cerita, yaitu “(a)establish the setting, 

(b)define/develop the characters, (c )extend/develop the plot, (d)provide a 

different viewpoint, (e)contribute to the text’s coherence, and (f)reinforce the 

text”. Fang kemudian menjelaskan pula beberapa keuntungan yang gambar 

berikan seperti memotivasi pembaca, merangsang kreatifitas, mengembangkan 

apresiasi estetika, serta mendukung bahasa dan literatur anak.

Gambar merupakan salah satu media pembelajaran yang menarik. Sutjiono 

(2005:79) menjelaskan bahwa ketika guru membawa gambar, lukisan, foto, slide, 

film, video-vcd ke dalam kelas akan membantu guru dalam memberikan 

penjelasan. Manfaat gambar selain menghemat kata-kata dan menghemat waktu,  

penjelasan guru pun akan lebih mudah dimengerti oleh murid, menarik, 

membangkitkan motivasi belajar, menghilangkan kesalahpahaman, serta 

informasi yang disampaikan menjadi konsisten.

Keberadaan  gambar  illustrasi  dalam  buku  teks  akan  semakin bermakna  

dan  strategis  nilainya,  manakala  diletakkan  dalam  bingkai pendidikan  di  

jenjang  sekolah  dasar  kelas  awal.  Hal  tersebut  lebih dikarenakan  masih  

terbatasnya  kualitas  perkembangan  psikis  individu dalam  hal  kemampuan  

berfikir  abstrak.  Beberapa  hasil  penelitian diantaranya  sebagaimana  

diungkapkan  oleh  Azwar dalam Iriaji (2006)  mengutip simpulan  pendapat  Dal,  

menunjukkan  bahwa  gambar  akan membuat  siswa  terpengaruh  untuk  bereaksi  
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dan  kemudian  menjadi pemerhati yang baik, sehinggga diharapkan dapat 

membantu peningkatan perolehan belajar. Simpulan penelitian lain juga 

menunjukkan bahwa gambar  yang  mempunyai  daya  tarik,  secara  tak  langsung  

akan memotivasi  pembelajar sedangkan  motivasi  merupakan  faktor  yang 

sangat penting dalam tindak belajar.

2.5 Model Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT)

Peneliti membagi model pembelajaran TGT menjadi tiga bagian utama yaitu 

tim, games, dan turnamen sebagaimana pula yang disampaikan oleh Slavin 

(2009). Penjelasan mengenai tiga bagian utama TGT adalah sebagai berikut.

a. Tim

Tim terdiri dari empat atau lima siswa yang mewakili seluruh bagian dari 

kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, dan etnisitas. Fungsi utama 

dari tim ini adalah memastikan bahwa semua anggota tim benar–benar 

belajar, dan lebih khususnya lagi adalah untuk mempersiapkan anggotanya 

untuk bisa mengerjakan kuis dengan baik.

b. Games

Game terdiri dari pertanyaan–pertanyaan yang kontennya relevan yang 

dirancang untuk menguji pengetahuan siswa yang diperolehnya sari 

presentasi dan pelaksaan kerja tim.

c. Turnamen

Turnamen adalah sebuah struktur dimana game berlangsung. Turnamen 

biasanya berlangsung pada akhir minggu atau akhir unit setelah guru 

memberikan presentasi di kelas dan tim melaksanakan kerja kelompok.
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Guru membagi siswa ke dalam tim kemudian kuis diberikan untuk menguji 

pengetahuan siswa. Siswa bekerja sama dalam menyelesaikan kuis, penyelesaian 

kuis ini dilakukan dengan turnamen antara tim yang ada. Ketiga bagian tersebut 

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena masing-masing 

bagian mendukung bagian yang lain.

2.6 Pendekatan SETS

SETS (Science, Environment, Technology, and Society)merupakan 

transformasi dari pendidikan STS (Science, Technology, and Society). Kumar 

(2000:136) dalam mendefinisikan STS sebagai berikut.

... The goals of STS include making science and technology literacy 
available for all, preparing the noncollege-bound to compete successfully in 
an increasingly science and technology-oriented workplace, and equipping 
the future citizenry with the tools and information necessary for making 
informed personal and policy decisions concerning the role of science and 
technology in global society.

Kumar menyatakan bahwa STS memandang alam dan lingkungan dengan cara 

yang berbeda. STS memandang kebijakan kontroversial yang berimbas pada 

sains, teknologi, dan lingkungan sosial.

SETS dikembangkan oleh Prof. Achmad Binadja dari Jurusan Kimia 

Universitas Negeri Semarang. Tambahan kata Environment menjadikan SETS 

sebagai visi pendidikan yang menyentuh lebih banyak aspek. Purwaningsih 

(2005:24) menyatakan bahwa pendidikan SETS mencakup topik dan konsep yang 

berhubungan dengan sains, lingkungan,  teknologi dan hal-hal yang berkenaan 

dengan masyarakat. SETS membahas tentang hal-hal  bersifat nyata, yang dapat 

dipahami, dapat dibahas dan dapat dilihat. Membicarakan unsur-unsur SETS 
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secara terpisah berarti perhatian khusus sedang diberikan pada unsur SETS 

tersebut. Dari unsur ini selanjutnya dicoba untuk menghubungkan keberadaan 

konsep sains dalam semua unsur SETS agar bisa didapatkan gambaran umum dari 

peran konsep tersebut dalam unsur-unsur SETS yang lainnya.

Dalam pendidikan SETS, pendekatan yang paling sesuai adalah pendekatan 

SETS itu sendiri. Binadja (2002:24) mengungkapkan sejumlah ciri atau 

karakteristik dari pendekatan SETS adalah:

a. Tetap memberi pengajaran sains. 

b. Murid dibawa ke situasi untuk memanfaatkan konsep sains ke bentuk 

teknologi untuk kepentingan masyarakat. 

c. Murid diminta untuk berpikir tentang berbagai kemungkinan akibat yang 

terjadi dalam proses pentransferan sains ke bentuk teknologi. 

d. Murid diminta untuk menjelaskan keterhubungkaitan antara unsur sains 

yang diperbincangkan dengan unsur-unsur lain dalam SETS yang 

mempengaruhi keterkaitan antara unsur tersebut bila diubah dalam bentuk 

teknologi berkenaan. 

e. Dalam konteks kontruktivisme murid dapat diajak berbincang tntang SETS 

dari berbagai macam titik awal tergantung pengetahuan dasar yang dimiliki 

oleh siswa bersangkutan.

Tujuan-tujuan tersebut mendukung pendidikan IPA yang berwawasan lingkungan 

karena IPA tidak dapat lepas dari unsur lingkungan, masyarakat, maupun 

teknologi. 
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Tujuan pendidikan bervisi SETS menurut Binadja (2002) adalah

diantaranya mendidik siswa sehingga mereka menjadi sangat memperhatikan 

lingkungan sementara tetap maju secara keilmuan, teknologi, maupun secara 

ekonomi, memberi perhatian pada masalah sosial yang disebabkan oleh 

transformasi sains ke dalam bentuk teknologi yang tealah ada sebagai bentuk 

warisan lama, memberi perhatian kepada aspek lain kehidupan sosial yang 

berpengaruh kepada kemajuan sains dan teknologi, dan memberi perhatian kepada 

kemajuan sains dan teknologi untuk menjawab harapan masyarakat masa kini dan 

masa depan.

Dalam pengajaran menggunakan pendekatan SETS murid diminta 

menghubungkan antar unsur SETS. Maksudnya adalah murid menghubungkan 

antara konsep sains yang dipelajari dengan benda-benda yang berkenaan dengan 

konsep tersebut pada unsur lain dalam SETS. Murid memungkinkan memperoleh 

gambaran yang lebih jelas tentang keterkaitan konsep tersebut dengan unsur lain 

dalam SETS baik dalam bentuk kelebihan maupun kekurangannya. Contoh 

gambar keterkaitan unsur-unsur SETS dalam materi kecepatan seperti pada 

Gambar 2.1.

Gambar 2.1.  Keterkaitan Unsur SETS dalam Materi Kecepatan
Sumber : Binadja (2002:26)
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2.7 Model Pembelajaran Puzzle to Picture Tournament (PPT) 

Bervisi SETS

Model pembelajaran PPT merupakan modifikasi dari dua model 

pembelajaran yaitu picture to picture dan teams games tournament. Puzzle adalah 

serpihan gambar yang harus disusun kembali menjadi sebuah gambar utuh dengan 

petunjuk dari guru mengenai gambar yang harus disusun.

Model picture to picture menggunakan cara pengurutan gambar yang logis 

kemudian dilanjutkan dengan penanaman konsep oleh guru. Model pembelajaran 

TGT menurut Slavin (2009:163) adalah model pembelajaran yang menggunakan 

kinerja tim dalam games berupa pertanyaan dan siswa berlomba sebagai wakil tim 

mereka yang kinerja akademik sebelumnya sama seperti mereka.

Model PPT merupakan model pembelajaran yang menggunakan media 

games puzzle untuk menyusun beberapa gambar dan kemudian mengurutkannya 

menjadi serangkaian peristiwa. Mereka berlomba untuk menyelesaikan games

dengan cepat dan tepat. Setelah selesai menyusun puzzle, siswa mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok di depan kelas kemudian siswa lain diberi kesempatan 

untuk bertanya dan menanggapi hasil presentasi. Kuis berupa tanya jawab dalam 

kelompok diberikan pada saat akhir pembelajaran. Kelompok terbaik 

mendapatkan gelar super hero, dan selanjutnya mendapatkan gelar hero dan 

rangers. Detail model PPT bervisi SETS dapat dilihat pada prosedur penelitian 

dalam BAB 3.
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Daftar puzzle yang harus disusun oleh siswa adalah sebagai berikut

a. peristiwa bencana alam akibat penebangan hutan terdiri atas puzzle hutan 

asri, penebangan liar, pemukiman, dan bencana banjir,

b. peristiwa bencana alam akibat pembakaran hutan terdiri atas puzzle hutan 

asri, pembakaran hutan, kegiatan pertanian, dan bencana tanah longsor,

c. peristiwa bencana alam akibat penambangan terdiri atas puzzle hutan asri, 

penambangan, dan kemudian lahan kritis.

Contoh gambar puzzle yang harus disusun siswa dalam kegiatan penebangan 

hutan ditunjukkan oleh gambar 2.2, 2.3, 2.4, dan 2.5.

Gambar 2.2. Hutan Asri
Sumber : http://arttattler.com/

Gambar 2.3. Penebangan Hutan Liar
Sumber : http://coreybradshaw.files.wordpress.com/
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Gambar 2.4. Ladang Berpindah

Gambar 2.5. Bencana Banjir
Sumber : http://www.toonpool.com/

2.8 Berpikir Kritis

Carroll (2007) mendefinisikan berpikir kritis dalam kalimat ”Critical 

thinking is thinking that is clear, accurate, knowledgeable, reflective, and fair in 

deciding what to believe or do”. Kutipan tersebut menjelaskan bahwa seseorang 

yang berpikir kritis maka ketika ia menilai atau melakukan sesuatu, alasan yang 

mendukung harus bersifat rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Indikator berpikir menurut Fisher (2007) adalah sebagai berikut 

... mengidentifikasi elemen–lemen dalam kasus yang dipikirkan, 
khususnya alasan-alasan dan kesimpulan-kesimpulan, mengidentifikasi dan 
mengevaluasi asumsi-asumsi, mengklarifikasi dan menginterpretasi 
pernyataan-pernyataan dan gagasan-gagasan, menilai akseptabilitas, 
khususnya kredibilitas, klaim-klaim, mengevaluasi argumen-argumen yang 
beragam jenisnya, menganalisis, mengevaluasi, dan menghasilkan 
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penjelasan–penjelasan, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat 
keputusan- keputusan, menarik inferensi- inferensi, menghasilkan argumen-

     argumen.

Indikator-indikator tersebut merupakan indikator berpikir tingkat tinggi karena 

mencakup analisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan permasalahan.

Wahidin dalam Mahanal (2007) menyebutkan ada beberapa keuntungan 

yang diperoleh dan  pembelajaran  yang menekankan  pada  proses  keterampilan  

berpikir kritis, yaitu 

... (1) belajar lebih ekonomis, yakni bahwa apa yang diperoleh dan 
pengajarannya akan  tahan  lama dalam pikiran siswa;  (2) cenderung 
menambah  semangat  belajar,  gairah  (antusias)  baik  pada  guru maupun 
pada  siswa;  (3)  diharapkan  siswa  dapat memiliki  sikap  ilmiah;  dan (4) 
siswa memiliki kemampuan memecahkan masalah baik pada saat proses 
belajar  mengajar  di  kelas  maupun  dalam  menghadapi  permasalahan 

nyata yang akan dialaminya.

Anak yang memiliki kemampuan berpikir kritis diharapkan dapat memahami 

materi pembelajaran dengan baik dan bersemangat kemudian mampu 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan mengaitkannya 

dengan konsep sains.

Ennis dalam Purwaningsih (2005 :15-16) menjelaskan bahwa terdapat 6 

unsur dasar dalam berpikir kritis yang disingkat menjadi FRISCO. F mewakili 

kata focus. Seseorang ketika membuat sebuah keputusan tentang apa yang 

diyakini maka harus bisa memperjelas pertanyaan atau isu yang tersedia, yang 

coba diputuskan itu mengenai apa. R mewakili kata reason yaitu mengetahui 

alasan-alasan yang mendukung atau melawan putusan-putusan yang dibuat 

berdasar situasi dan fakta yang relevan. I adalah kata inference yang mempunyai 

makna membuat kesimpulan yang beralasan atau menyungguhkan. Bagian 
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penting dari langkah penyimpulan ini adalah mengidentifikasi asumsi dan mencari 

pemecahan, pertimbangan dari interpretasi akan situasi dan bukti. S merujuk pada 

kata situation yaitu memahami situasi dan selalu menjaga situasi dalam  berpikir 

akan membantu memperjelas pertanyaan (dalam F) dan mengetahui arti istilah-

istilah kunci, bagian-bagian yang relevan sebagai pendukung. C untuk clarity

yang bermakna menjelaskan arti atau istilah-istilah yang digunakan. O mewakili 

overview yaitu melangkah kembali dan meneliti secara menyeluruh keputusan 

yang diambil.

Selain berpikir kritis, ada kemampuan berpikir lain yang perlu 

dikembangkan yaitu berpikir konstruktif dan kreatif. De Bono (1993) 

memaparkan bahwa berpikir kritis hanya mempunyai nilai tinggi pada dua 

keadaan tertentu dalam masyarakat yaitu keadaan masyarakat yang stabil (seperti 

pada masa Yunani Kuno dan Abad Pertengahan) dan keadaan masyarakat yang 

mempunyai limpahan energi pembangunan dan energi kreatif. Keterampilan 

berpikir kritis diperlukan untuk memilah mana yang bernilai dari sekian banyak 

gagasan dalam situasi masyarakat tersebut. Dua keadaan tersebut jarang 

ditemukan saat ini. Perubahan sangat dibutuhkan sekarang tetapi gagasan baru 

dan energi kreatif sangat kurang.

2.9 Dampak Kegiatan Manusia terhadap Permukaan Bumi 

dalam SETS

Dampak kegiatan manusia terhadap permukaan bumi adalah seperti 

perusakan hutan dan penambangan. Kegiatan ini dapat menyebabkan bencana 
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alam banjir, tanah longsor, dan lahan kritis. Masalah ini dapat dikaitkan dengan 

keempat unsur di dalam SETS.

2.9.1 Dampak Kegiatan Manusia terhadap Permukaan Bumi

Akibat perkembangan teknologi, kebutuhan manusia semakin meningkat. 

Namun, terkadang manusia tidak mengindahkan alam sekitar. Permukiman 

dibangun dengan membakar hutan, melakukan illegal logging, dan penambangan 

liar. Kegiatan manusia ini dapat merusak alam dan mengubah permukaan bumi. 

Gambar 2.6. menjelaskan jenis-jenis aktivitas manusia yang menyebabkan 

perubahan permukaan bumi. 

Gambar 2.6. Bagan Dampak Kegiatan Manusia Terhadap Permukaan Bumi

Azmiyawati (2008) menyebutkan beberapa kegiatan manusia yang dapat 

mengubah permukaan bumi adalah

a. Pembakaran Hutan

Akhir-akhir ini manusia banyak melakukan pembakaran hutan untuk 

dijadikan lahan pertanian, permukiman penduduk, dan untuk industri. Kawasan 

hutan yang dijadikan lahan pertanian biasanya berubah menjadi tanah tandus dan 

gersang. Hal ini karena setelah panen biasanya ladang ini akan ditinggalkan. 
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Sistem perladangan seperti ini disebut  perladangan berpindah. Selain untuk lahan 

pertanian, biasanya pembakaran hutan  juga bertujuan untuk membangun 

permukiman penduduk dan mendirikan pabrik.

b. Penebangan Hutan

Penebangan liar di Indonesia dimulai di Kalimantan pada awal tahun 1960-

an. Penebangan liar ini meluas sampai ke Sumatra dan Sulawesi. Penebangan liar 

ini membuat hutan di Indonesia rusak. Proses penebangan hutan secara liar 

disebut dengan penggundulan hutan.

Pepohonan sangat penting bagi kehidupan di Bumi. Jadi, penebangan pohon 

harus dilakukan secara hati-hati dan disertai dengan usaha pelestariannya. 

Penebangan hutan harus disertai dengan penanaman kembali benih-benih pohon. 

Benih-benih ini akan tumbuh dan dapat menggantikan pohon-pohon yang telah 

ditebang. Melalui cara ini kelestarian hutan tetap terjaga.

Siregar (2007) memaparkan bahwa banyak terjadi praktik kolusi dan 

nepotisme yang dilakukan oleh penguasa di negeri ini kepada relasinya di luar 

peraturan yang ada. Praktik ini menyumbang dampak terhadap kerusakan alam. 

Contohnya,  banyak penguasa yang memberikan izin penebangan hutan yang 

tidak diikuti dengan penanaman kembali pohon  dan kontrol yang ketat. Akibat 

tindakan penguasa tersebut menyebabkan terjadinya banjir, tanah longsor, atau 

berkurangnya populasi binatang yang dilindungi. Kejadian ini terjadi  pada

beberapa daerah dan banyak menelan korban jiwa, rumah dan peralatan hancur, 

serta banyak tanaman dan hewan yang mati.
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c. Penambangan

Kegiatan penambangan juga dapat mengubah permukaan bumi. Sebagian 

besar bahan tambang berada di dalam tanah. Pengambilan bahan tambang dengan 

cara digali atau ditambang. Ada dua macam jenis penambangan yaitu 

penambangan terbuka dan penambangan bawah tanah.

Penambangan terbuka adalah penambangan yang dilakukan di permukaan 

bumi. Beberapa bahan tambang seperti tembaga, besi, batu bara, kapur, dan 

aluminium sering ditemukan di permukaan bumi. Oleh karena itu, untuk 

mengambilnya tidak perlu menggali. Kegiatan ini mengubah bentuk permukaan 

bumi menjadi lubang-lubang bekas penambangan. Tanah yang berongga 

menyebabkan tanah kurang kuat sehingga bisa runtuh.

Amarto (2008) mengidentifikasi beberapa faktor penyebab banjir yaitu 

penggundulan hutan, tidak berjalannya program reboisasi, kurangnya 

pemanfaatan daerah tangkapan air, pembangunan yang tidak berwaawasan 

lingkungan, pendangkalan sungai akibat sedimentasi, perubahan morfologi 

sungai, perubahan fungsi penampung air (sungai, danau, dan waduk). Penyebab 

banjir sebagian besar disebabkan oleh manusia yang merusak lingkungan untuk 

kepentingannya tanpa menjaga keseimbangan alam.

Amarto kemudian menambahkan beberapa langkah untuk 

menanggulanginya seperti program penghijauan lahan kritis secara kontinyu, 

pengoptimalan partisipasi masyarakat, penambahan luas daerah tangkapan air 

dengan penerapan teknologi tepat guna, perbaikan dan pengembalian kondisi 

morfologi sungai ke kondisi semula, dan pengembalian fungsi penampung air.
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2.9.2 Pentingnya Pendidikan Berwawasan Lingkungan

Pendidikan merupakan salah satu solusi yang efektif dalam menangani 

masalah lingkungan. Siregar (2007:186-187) menyatakan bahwa banyak undang-

undang dan peraturan terkesan tidak berkutik, menghadapi maraknya perusakan 

hutan dan pencemaran lingkungan. Hal ini disebabkan kurangnya proses edukasi 

pada masyarakat. Memberdayakan masyarakat dengan memberikan pemahaman 

yang jelas, dan mudah tentang pentingnya kelestarian alam bagi keberlangsungan 

hidup bersama jauh lebih berguna daripada melibatkan masyarakat sebagai tenaga 

kerja dalam proses penghijauan hutan kembali, atau memperbanyak undang-

undang yang ternyata tidak banyak berfungsi.

2.9.3 SETS dalam Dampak Kegiatan Manusia Terhadap Permukaan Bumi

Dampak kegiatan manusia terhadap permukaan bumi seperti perusakan 

hutan dan penambangan dapat mengakibatkan bencana alam. Konsep ini dapat 

dikaitkan ke dalam unsur-unsur SETS. Unsur sains mempelajari bagaimana akibat 

kemajuan teknologi dan tuntutan kebutuhan manusia yang semakin meningkat 

menyebabkan penembangan hutan, pembakaran hutan, dan penambangan yang 

dilakukan manusia dapat mempengaruhi kondisi permukaan bumi. Unsur 

lingkungan membahas kegiatan manusia yang mempengaruhi permukaan bumi 

dapat mengakibatkan bencana alam yang dapat merusak lingkungan.

Teknologi meninjau teknik pemanfaatan hutan yang beretika atau 

memeprhatikan kelestarian lingkungan. Selain itu pemanfaatan teknologi seperti 

traktor untuk memperbarui sumber daya alam namun ketika pemnafaatan traktor  
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pada area bekas hutan untuk pertanian merupakan perbuatan merusak lingkungan. 

Aspek masyarakat memandang manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

kadang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Mereka merusak lingkungan 

dengan cara menggunduli hutan dan menambang sehingga menyebabkan bencana 

alam. Bencana alam ini menimbulkan kerugian material yang sangat besar pula 

bagi manusia.

2.10 Hipotesis Penelitian

Ho Tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis dalam aspek 

aktivitas siswa, peningkatan kemampuan berpikir kritis dalam segi 

kognitif, dan sikap siswa terhadap lingkungan antara siswa yang diajar 

menggunakan model PPT bervisi SETS dan model TGT bervisi SETS

Ha Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis dalam aspek aktivitas 

siswa, peningkatan kemampuan berpikir kritis dalam segi kognitif, dan 

sikap siswa terhadap lingkungan antara siswa yang diajar menggunakan 

model PPT bervisi SETS dan model TGT bervisi SETS
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BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Penentuan Subyek dan Tempat Penelitian

Populasi atau subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua 

siswa kelas V semester genap SD Negeri Losari Kecamatan Tlogomulyo, 

Kabupaten Temanggung yang terdiri atas dua kelas. Alasan pemilihan sekolah 

karena lokasi sekolah berada di daerah yang terdapat penyalahgunaan fungsi 

hutan sebagai lahan pertanian dan mempunyai kelas paralel.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel bebas terdiri atas model pembelajaran PPT bervisi SETS dan TGT 

bervisi SETS. Kemudian variabel terikatnya adalah peningkatan kemampuan 

berpikir kritis siswa dalam aspek kognitif, aktivitas, dan sikap siswa terhadap 

lingkungan.

3.3 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Subyek penelitian dibagi 

menjadi dua kelompok yaitu kelompok eksperimen pertama yang menggunakan 

model pembelajaran TGT bervisi SETS dan  kelompok eksperimen kedua yang 

menggunakan model pembelajaran PPT bervisi SETS. Kedua kelompok ini 

menerima pelajaran yang sama yaitu pokok bahasan Dampak Kegiatan Manusia 

terhadap Permukaan Bumi pada semester genap.

28
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Tabel 3.1. Tabel Desain Penelitian

Keterangan :
To: Hasil evaluasi kelompok A/B sebelum diberi eksperimen
Tt : Hasil evaluasi kelompok A/B setelah diberi eksperimen

3.4 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini terdiri atas tahap persiapan, tahap pelaksanaan 

pembelajaran, dan tahap evaluasi.

3.4.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan sebelum penelitian berlangsung, berikut 

langkah–langkah yang harus ditempuh

a. Mempersiapkan Perangkat Pembelajaran 

1. Silabus 

Silabus berisi kompetensi dasar, indikator, pengalaman belajar, penilaian, 

alokasi waktu dan sumber atau alat dalam pembelajaran materi “Dampak 

Kegiatan Manusia terhadap Permukaan Bumi”. 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana pelaksanaan pembelajaran digunakan  sebagai acuan dalam 

kegiatan belajar mengajar di kelas untuk satu pertemuan. 

Kelompok Pre-test Perlakuan Post-test

A To Pembelajaran menggunakan 
model TGT bervisi SETS.

Tt

B To Pembelajaran menggunakan 
model pembelajaran PPT 
bervisi SETS

Tt
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3. Bahan Ajar 

Bahan ajar digunakan dalam proses pembelajaran dan dibagikan kepada 

siswa untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Bahan ajar ini disusun 

berlandaskan pada perangkat pembelajaran materi Dampak Kegiatan 

Manusia terhadap Permukaan Bumi dengan pendekatan SETS.  Bahan ajar 

berupa puzzle, petunjuk gambar, dan materi berupa cerita bergambar 

mengenai bencana alam.

b. Mempersiapkan Instrumen 

Instrumen adalah alat pada waktu peneliti menggunakan suatu metode 

(Arikunto, 2006: 149). Dalam hal ini, instrumen yang dipergunakan adalah: 

1. Lembar observasi 

Lembar observasi disusun dengan mengacu pada karakteristik 

pendekatan SETS. Lembar observasi digunakan untuk mengamati 

keterampilan proses siswa.

2. Perangkat Tes 

Perangkat tes yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Tes Kemampuan Berpikir Kritis

Bentuk tes yang digunakan adalah tes interpretive. Bentuk tes 

interpretive digunakan karena kemampuan berpikir kritis merupakan 

berpikir  tingkat tinggi yang merupakan proses kompleks.

Gronlund (1990) berpendapat bahwa “the most promissing from  for 

measuring a variety of complex learning outcomes, in most school 

subject is the interpretive exercise”. Latihan interpretasi terdiri dari 
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serangkaian soal-soal berdasarkan pada seperangkat data biasa. Data 

bisa jadi dalam bentuk bahan-bahan tertulis, tabel, chart, grafik, peta 

atau gambar. Penyusunan soal mengacu pada unsur-unsur, 

karakteristik atau contoh-contoh dari kemampuan berpikir kritis.

b. Test Penilaian Sikap

Penilaian sikap melalui dua cara, yaitu lembar observasi dan angket. 

Lembar observasi dapat digunakan untuk menilai sikap siswa 

terhadap lingkungan, sedangkan angket dapat digunakan untuk 

mengukur sikap siswa dalam pencegahan dan penyelesaian bencana 

alam akibat aktivitas manusia.

3.4.2 Tahap Pembelajaran

Pada tahap ini, kelompok A selaku kelompok eksperimen pertama diberi 

perlakuan dengan model pembelajaran TGT bervisi SETS dan pada kelompok B 

selaku kelompok eksperimen kedua diberi perlakuan dengan model pembelajaran 

PPT bervisi SETS.

Langkah-langkah model pembelajaran TGT bervisi SETS yang diberikan 

pada kelompok A meliputi penyampaikan tujuan dan memotivasi siswa, ceramah, 

diskusi kelompok, kuis, pengamatan dan penilaian proses, dan pemberian angket.

Langkah-langkah model pembelajaran PPT bervisi SETS yang diberikan 

pada kelompok B, meliputi

a. Penyampaikan tujuan dan memotivasi siswa

b. Pembentukan tim 

Siswa dalam kelompok B dipecah menjadi tim dengan anggota 4-5 siswa. 
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Setiap tim haruslah heterogen, terdiri dari siswa yang berkemampuan tinggi, 

sedang dan rendah

c. Penjelasan Langkah Kerja

Guru menjelaskan kepada siswa mengenai apa saja yang harus mereka 

lakukan dengan puzzle–puzzle tersebut yaitu dengan menggabungkan 

serpihan puzzle menjadi sebuah gambar utuh (sesuai gambar panduan), 

mengurutkan gambar–gambar tersebut menjadi serangkaian peristiwa, dan 

kemudian mereka harus bertanding dengan kelompok lain untuk kecepatan 

dan ketepatan mereka menyelesaikan games.

d. Kerja tim

e. Pengamatan dan Penilaian Proses

f. Pemberian Reward atau Penghargaan

Guru memberikan reward terhadap kinerja siswa dan memberikan hadiah 

kepada tim yang memenangkan games. Tim dapat memperoleh penghargaan 

apabila melampaui kriteria

1. Tim pemenang pertama mendapat penghargaan ”Super Hero”

2. Tim pemenang pertama mendapat penghargaan ”Hero”

3. Tim yang lain mendapat penghargaan ”Rangers”

g. Kuis

h. Presentasi hasil kuis

i. Penekanan Konsep dan Motivasi

j. Pemberian Angket
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3.4.3 Tahap Pengukuran Hasil Eksperimen

Penilaian kemampuan berpikir kritis dilakukan setelah pembelajaran dan 

satu minggu setelah pembelajaran berupa pertanyaan terbuka.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Metode dokumentasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan nilai yang sudah ada di 

sekolah, seperti jumlah dan nama siswa, serta nilai ujian akhir semester siswa 

sebelumnya.

b. Metode Observasi

Observasi dalam penelitian ini adalah pengamatan langsung pada saat 

kegiatan pembelajaran untuk mengungkap aktivitas dan sikap siswa selama 

pelaksanaan pembelajaran di kelas. Observasi dilakukan oleh observer yang 

terdiri dari guru mata pelajaran dan peneliti.

c. Teknik tes

Tipe tes yang disajikan dalam bentuk tes essay dan gambar serta pengamatan 

melalui lembar observasi dan angket.

3.6 Uji Coba Instrumen Penelitian

Uji coba istrumen meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji daya beda, dan 

tingkat kesukaran.
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a. Uji Validitas

Pengujian validitas menggunakan valididtas isi. Sugiyono (2007) 

menyatakan bahwa untuk instrumen yang berbentuk test 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 instrument. Dalam kisi–kisi itu terdapat variable yang diteliti, indikator 

sebagai tolok ukur, dan nomor butir pertanyaan atau pernyataan yang telah 

dijabarkan dari indikator. Dengan kisi–kisi instrument itu maka pengujian 

validitas dapat dilakukan dengan mudah dan sistematis.

b. Uji Reliabilitas

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah instrumen yang 

digunakan sudah baik dan dapat dipercaya . Rumus yang digunakan untuk 

menghitung reliabilitas tes uraian adalah rumus Alpha Cronbach menurut 

Arikunto (2006: 196) adalah:

Keterangan:

k = banyaknya butir pertanyaan

∑σb2 = jumlah varians butir

σt2 = varians total
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Xb = jumlah skor tiap nomor butir soal

Xt = jumlah skor total

N = jumlah subjek

Reliabilitas instrumen (r11) yang didapatkan sebesar 0,82. r11 tabel untuk n=30 

dengan taraf signifikansi 5% yang didapatkan sebesar 0,44. Hasil menunjukkan 

bahwa rhasil>rtabel maka soal dikatakan reliabel.            

c. Tingkat Kesukaran

Rumus yang digunakan adalah:

Kriteria tingkat kesukaran soal adalah:

P < 0,30 soal sukar

0,30 ≤ P ≤ 0,70 soal cukup (sedang)

P > 0,70 soal mudah

Tabel 3.2. Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba

No Kriteria soal Nomor soal
1 Mudah 5, 8, 14
2 Sedang 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20
3 Sukar 9, 11, 17

d. Daya Pembeda

Tujuan dari analisis ini adalah untuk membedakan antara siswa yang 

mempunyai kemampuan tinggi dan siswa yang mempunyai kemampuan yang 

rendah. Untuk mengetahui daya pembeda bentuk soal uraian, digunakan rumus 

sebagai berikut:
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Kriteria daya pembeda soal adalah:

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

Tabel 3.3. Analisis Daya Pembeda Soal Uji Coba

No Kriteria soal Nomor soal
1 Diterima baik 18
2 Diterima 3, 6, 20
3 Diperbaiki 1,2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17,
4 Dibuang 12, 19

3.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data terdiri atas analisis pendahuluan dan analisis data tahap 

akhir.

3.7.1 Analisis Pendahuluan

Analisis pendahuluan hanya meliputi analisis homogenitas populasi yang 

akan diukur.

a. Uji Homogenitas

Sudjana (1996:248) menjelaskan bahwa uji kesamaan dua varians dilakukan 

untuk mengetahui sampel mempunyai tingkat homogenitas yang sama atau tidak. 

Kriteria yang digunakan dalam uji kesamaan dua varians adalah :

Kelompok varians sama jika :

Fdata < F 0,05 (V1 : V2)



37

V1 = n 1 – 1 ; V2 = n 2 – 1

Fdata = 2
2

2
1

S

S

Keterangan :

S1
2 = varians sampel kesatu

S1
2 = varians sampel kedua

3.7.2 Analisis Data Tahap Akhir

Analisis tahap akhir meliputi uji normalitas data, uji hipotesis, dan analisis 

kemampuan berpikir kritis.

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang akan 

dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Untuk uji normalitas menggunakan data 

nilai post-test dari kelas A dan kelas B. Rumus yang digunakan adalah rumus Chi 

kuadrat sebagai berikut:

2 = 
 

Ei

EiOik

i

2

1





Keterangan :

2 : harga chi kuadrat

Oi : frekuensi hasil pengamatan

Ei : frekuensi yang diharapkan

k : banyaknya kelas interval

Jika 2
hitung < 2 

tabel maka sampel berdistribusi normal (Sudjana, 1996:273).

b. Uji Hipotesis (Uji Perbedaan Dua Rata-rata)
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Rumusan hipotesisnya adalah untuk uji perbedaan dua rata-rata posttest, 

aktivitas, dan sikap adalah

Ho : 
21



Hi : 
21




1

Rata-rata hasil belajar kelompok A


2

Rata-rata hasil belajar kelompok B

Sugiyono (2007:122) memaparkan rumusan t-test yang digunakan untuk 

menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi ditunjukkan pada 

persamaan di bawah ini
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s
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n
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xx
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t

2

2

1

1

2

2

1

2

21

221

__
_

__

Keterangan:
__

1x =   Rata-rata kelompok A

__

2x =   Rata-rata kelompok B

s1
=  Simpangan baku kelompok A

s 2
=  Simpangan baku kelompok B

s1
2
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Kriteria Pengujian:

Harga t tersebut dibandingkan dengan harga t tabel dengan dk n1 + n2 – 2, 

taraf kesalahan 5%. Jika thitung <  ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak

c. Uji Signifikansi

Arikunto (2006: 306) menjelaskan bahwa uji signifikansi dengan 

membandingkan mean dapat menggunakan rumus:

Harga t yang diperoleh dibandingkan dengan harga t tabel dengan taraf 

signifikansi 5%. Jika thitung > ttabel, maka terdapat perbedaan berpikir kritis yang 

signifikan antara kelas A dan kelas B.

d. Analisis Kemampuan Berpikir Kritis

Analisis kemampuan berpikir kritis menggolongkan kriteria berpikir anak 

berdasarkan hasil posttest. Soal uraian yang digunakan mempunyai skor 1-4. 

Setelah itu, analisis kemampuan berpikir kritis metode tes ini menggunakan 

rumus sebagai berikut

Kriteria kemampuan berpikir kritis adalah:

81,25 <x≤ 100 : sangat kritis

62,50 <x≤ 81,25 : kritis
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43,75 <x≤ 62,50 : kurang kritis

25,00 <x≤ 43,75 : sangat kurang kritis

(Tim Peneliti Pasca Sarjana UNY, 2003)

Uji yang kedua adalah untuk mengukur peningkatan berpikir kritis. Hake 

(1998) menyatakan uji peningkatan berpikir kritis bertujuan untuk mengetahui 

besar peningkatan berpikir kritis siswa sebelum diberi perlakuan dan setelah 

mendapatkan perlakuan. Peningkatan berpikir kritis siswa dapat dihitung 

menggunakan rumus gain  ternormalisasi sebagai berikut:

Keterangan:

g : besarnya farkor g

Spre : skor rata-rata pre-test (%)

Spost : skor rata-rata post-test (%)

Besarnya faktor-g dikategorikan sebagai berikut:

Tinggi : g > 0,7

Sedang: 0,3 g< 0,7

Rendah: g < 0,3

Pengukuran aktivitas berpikir kritis dan sikap terhadap lingkungan 

dilakukan menggunakan lembar observasi. Ali (1993) mengungkapkan analisis 

lembar observasi ini dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Analisis metode angket digunakan teknik rating scale, yaitu skor 3 untuk 

respon Setuju (S), skor 2 untuk respon Ragu- ragu (R), dan skor 1 untuk respon 

pre

prepost

S

SS
g






%100
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Tidak Setuju (TS). Ali (1993) kemudian menyatakan untuk menganalisis angket 

respon menggunakan rumus sebagai berikut:

3.8 Alur Penelitian

Skema alur penelitian eksperimen dalam skripsi ini dapat dilihat pada 

gambar 3.1.

Gambar 3.1. Alur Penelitian

Analisis berpikir kritis

Uji Signifikansi 

Post-test

Uji normalitas

Uji hipotesis

Uji gain ternormalisasi

Pembelajaran bencana alam 
dengan model puzzle to 

picture bervisi SETS

Pembelajaran bencana 
alam dengan model TGT 

bervisi SETS

Pre-test

Kelompok
eksperimen I

(Kelas A)

Kelompok
eksperimen II

(Kelas B)
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BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis Pendahuluan Data Penelitian

Tabel 4.1 di bawah ini menunjukkan hasil uji homogenitas kedua kelas 

menggunakan nilai rapor kelas V semester I. Karena nilai Fdata lebih kecil 

dibandingkan dengan Ftabel maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelas homogen. 

Tabel 4.1. Tabel Data Uji Homogenitas Awal

Kelompok Varian
dk
Pembilang

dk
penyebut

Fdata Ftabel Kriteria

Kelas A 67,82146

23 22 1,87528 2,03

Fdata < Ftabel

Tidak berbeda 
secara 
signifikan 
(homogen)

Kelas B 36,16603

4.2 Hasil Analisis Akhir Data Penelitian

Analisis akhir data penelitian merupakan olah data mengenai kemampuan 

berpikir kritis, aktivitas, dan sikap yang didapatkan melalui teknik tes, lembar 

observasi, dan angket.

4.2.1 Hasil Kemampuan Berpikir Kritis yang Berorientasi pada Kepedulian 

Lingkungan

Kemampuan berpikir kritis siswa yang berorientasi pada kepedulian 

lingkungan diukur melalui instrumen tes, lembar observasi, dan angket. Instrumen 

tes mengukur aspek kognitif, lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa 
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dan perilaku siswa untuk menjaga lingkungan, sedangkan angket untuk mengukur 

sikap siswa terhadap lingkungan.

4.2.3.1 Instrumen Tes

Peneliti mengukur peningkatan kemampuan berpikir kritis  siswa yang 

berorientasi pada kepedulian lingkungan dalam materi “Kegiatan Manusia yang 

Mempengaruhi Permukaan Bumi” salah satunya menggunakan instrumen tes 

essay. Pada tahap awal peneliti memberikan pretest kepada siswa dan pada tahap 

akhir peneliti juga memberikan posttest. Kedua hal ini berlaku baik untuk kelas 

eksperimen pertama (kelas A) maupun kelas eksperimen kedua (kelas B). Hasil 

pretest dan posttest siswa kelas A dan kelas B dapat dilihat pada Tabel 4.2 

kemudian data selengkapnya mengenai hasil pretest dan posttest dapat dilihat 

pada Lampiran 3.

Tabel 4.2. Data Pretest dan Posttest Uji Kemampuan Berpikir Kritis Siswa

No Kriteria
Kelas A Kelas B

Pretest Posttest Pretest Posttest

1 Rata-rata 41, 66 49,02 39,44 60

2 Nilai tertinggi 54,54 74,54 69,09 90,90

3 Nilai terendah 25,45 30,90 16,36 34,54

4 Standar deviasi (S) 9,13773 10,22182 12,165090 14,52545

5 Varians (S²) 83,49824 104,4855 147,98941 210,98881

4.2.3.2 Lembar Observasi

Lembar observasi digunakan untuk mengukur aktivitas siswa yang 

mendukung kemampuan berpikir kirtis siswa. Selain itu, instrumen lembar 
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observasi juga digunakan untuk mengukur perilaku siswa terhadap lingkungan 

melalui penanaman pohon dan perilaku membuang sampah pada tempatnya. Data 

observasi aktivitas dan perilaku siswa terhadap pelestarian lingkungan dapat 

dilihat dalam Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 dan hasil penilaian lembar observasi 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7.

Tabel 4.3. Hasil Penilaian Aktivitas Siswa yang Mendukung Kemampuan
Berpikir Kritis melalui Lembar Observasi

Variabel Berpikir 
Kritis

Indikator Kelas A Kelas B

Identifikasi Kemampuan 
identifikasi 
elemen elemen 
dalam kasus yang 
dipikirkan

85,41 85,86

Menilai Kemampuan 
menilai 
akseptabilitas

68,05 68,11

Menganalisis Kemampuan 
menyusun puzzle

- 82,61

Mengevaluasi Kemampuan 
membuat 
keputusan

70,83 72,46

Mengemukakan 
pendapat

Kemampuan 
menyampaikan 
hasil diskusi 
kelompok

87,5 88,04

Keaktifan 
bertanya

59,37 55,43

Kemampuan 
menjawab 
pertanyaan

54,34 55,43

Rata-rata 70,71 72,56
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Tabel 4.4. Hasil Penilaian Perilaku Siswa terhadap Lingkungan

Variabel Indikator Kelas A Kelas B
Kepedulian 
terhadap 
lingkungan

Keaktifan dalam 
gerakan menanam 
pohon

90,62 84,78

Perilaku 
membuang 
sampah di 
tempatnya

46,87 47,82

Rata-rata 68,75 66,30

4.2.3.3 Angket Siswa

Angket siswa bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran dan sikap 

siswa terhadap pelestarian lingkungan. Angket terdiri atas dua variabel, yaitu 

sikap terhadap pencegahan bencana alam yang meliputi indikator (1) pengetahuan 

terhadap faktor penyebab bencana alam (2) pengetahuan terhadap cara mencegah 

bencana alam dan sikap penyelesaian masalah kebencanaan yang meliputi 

indikator (1) pengetahuan terhadap penanganan bencana (2) analisis terhadap 

bencana alam (3) pengetahuan mengenai cara menjaga lingkungan. Hasil 

perhitungan yang didapatkan melalui angket dapat dilihat pada Tabel 4.5 dan 

analisis angket siswa selengkapnya ada pada Lampiran 8.

Tabel 4.5. Tabel Data Perhitungan Angket Siswa

Variabel Kelas A Kelas B
Sikap terhadap 
pencegahan 
bencana alam

81,32 79,22

Sikap 
penyelesaian 
masalah 
kebencanaan

88,78 77,81

Rata-rata 85,05 78,52
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4.2.2 Hasil Belajar Kognitif

Hasil posttest untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa tidak 

mencapai KKM sekolah yaitu sebesar 65. Oleh karena itu, peneliti mengukur hasil 

belajar kognitif siswa. Pengukuran hasil belajar kognitif kelas A mempunyai rata-

rata 83,61 sedangkan kelas B mempunyai rata-rata 84,06. Kedua hasil tersebut 

memiliki nilai jauh di atas KKM sekolah.

4.2.3 Hasil Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa yang Berorientasi 

pada Kepedulian Lingkungan

Hasil analisis kemampuan berpikir kritis di sini mengacu secara khusus 

pada aspek kognitif menggunakan instrumen tes.

4.2.3.1 Instrumen Tes

Instrumen tes yang digunakan dirancang sesuai dengan indikator-indikator 

berpikir kritis dan mempunyai orientasi terhadap kepedulian lingkungan. Analisi 

instrumen tes terdiri atas normalitas data, kriteria berpikir kritis, peningkatan 

kemampuan berpikir kritis, uji hipotesis, dan uji signifikansi.

4.2.3.1.1 Normalitas Data

Normalitas data diperlukan untuk mengetahui data tersebut terdistribusi 

normal atau tidak. Hal ini dibutuhkan untuk mengetahui statistik yang akan 

digunakan untuk menganalisis data selanjutnya. Berdasarkan hasil analisis data, 

diperoleh X2
hitung < X2

tabel baik untuk kelas eksperimen I maupun kelas eksperimen 
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II pada nilai posttest dan lembar observasi siswa. Hal ini berarti data tersebut 

berdistribusi normal. Karena data berdistribusi normal maka uji selanjutnya 

menggunakan statistik parametrik. Perhitungan uji normalitas posttest

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 15, 16, 17.

4.2.3.1.2 Kriteria Berpikir Kritis

Kriteria berpikir kritis untuk masing–masing kelas dapat dilihat pada Tabel 

4.6, 4.7, dan 4.8 dan hasil selengkapnya mengenai analisis kriteria berpikir kritis 

terdapat dalam Lampiran 5-6.

Tabel 4.6. Kriteria Berpikir Kritis Kelas A

No Kriteria
Pretest Posttest

Jumlah % Jumlah %
1 Sangat kritis - - -

2 Kritis - - 2 8,33%

3 Kurang Kritis 8 33,33% 13 54,16%

4 Sangat Kurang 
Kritis

16 66,67% 9 37,5%

Tabel 4.7. Kriteria Berpikir Kritis Kelas B

No Kriteria
Pretest Posttest

Jumlah % Jumlah %
1 Sangat kritis - - 2 8,69%

2 Kritis 2 8,69% 4 17,39%

3 Kurang Kritis 2 8,69% 15 65,21%

4 Sangat Kurang 
Kritis

19 82,60% 2 8,69%
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Tabel 4.8. Kriteria Berpikir Kritis untuk Rata-Rata Masing-Masing Kelas

Kelas Pretest Kriteria Posttest Kriteria
Kelas A 41, 66 Sangat Kurang 

Kritis
49,02 Kurang 

Kritis
Kelas B 39,44 Sangat Kurang 

Kritis
60 Kurang 

Kritis

Peningkatan berpikir kritis terjadi pada kedua kelas. Namun, pada kelas 

B jumlah anak yang memiliki kemampuan berpikir kritis dalam level atas lebih 

banyak daripada kelas A. Sebanyak 8,69% dari kelas B mempunyai level sangat 

kritis sedangkan pada kelas A tidak terdapat anak dalam level tersebut.

4.2.3.1.3 Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis (Uji Gain)

Uji Gain ternormalisasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar 

peningkatan kemampuan berpikir kritis saat pretest kemudian posttest.

41,66
39,44

49,02

60

0,13 0,34
0

10

20

30

40

50

60

70

Kelas A Kelas B

Pre test

Post test

Gain <g>

Gambar 4.1.  Peningkatan Rata-Rata Pretest dan Posttest Kemampuan
Berpikir Kritis Siswa

Gambar 4.1. menunjukkan peningkatan kemampuan berpikir kritis pada 

kelas A adalah sebesar 0,13 dan pada kelas B adalah sebesar 0,34. Data 

menunjukkan bahwa peningkatan berpikir kritis kelas B lebih besar dibandingkan 
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kelas A. Selisih peningkatan kemampuan berpikir kritis kedua kelas adalah 

sebesar 0,21.

4.2.3.1.4 Uji Perbedaan Dua Rata-Rata (Uji Hipotesis)

Hasil uji perbedaan dua rata–rata data posttest antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen dapat dilihat pada Tabel 4.10. Hasil selengkapnya terdapat dalam 

Lampiran 18.

Tabel 4.10. Hasil Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Posttest

Kelompok Rata-rata dk thitung ttabel Kriteria
Kelas A 49,02

45 3,69 1,68
terima Ho jika 
-ttabel < thitung < ttabelKelas B 60

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa thitung tidak berada pada daerah penerimaan 

H0 maka H0 ditolak dan Ha diterima maka terdapat perbedaan peningkatan 

kemampuan berpikir kritis siswa dalam aspek kognitif. Model pembelajaran PPT 

bervisi SETS dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis yang berorientasi 

pada kepedulian lingkungan dalam aspek kognitif siswa dibandingkan TGT 

bervisi SETS pada kelas V SDN Losari.

4.2.3.1.5 Uji Signifikansi

Uji signifikansi bertujuan mengukur apakah perbedaan peningkatan 

kemampuan berpikir kritis siswa signifikan atau tidak. Hasil selengkapnya 

mengenai uji signifikansi terdapat dalam Lampiran 22.

Tabel 4.9. Hasil Uji Signifikansi antara Kelas A dan Kelas B

Kelompok
Rata-
rata

SD
dk thitung ttabel Kriteria

Kelas A 49,02 104,485
45 4,92 1,68

Terdapat perbedaan 
secara signifikanKelas B 60 210,988
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Tabel 4.9. menunjukkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan antara 

hasil posttest kelas A dan kelas B. Kelas B menunjukkan hasil yang lebih baik 

dibandingkan dengan kelas A. 

4.3 Pembahasan

4.3.1. Kemampuan Berpikir Kritis

Penelitian ini merupakan penelitian pupulasi berbasis hipotesis komparasi 

populasi dependen atau berkorelasi. Posttest yang dilakukan mengandung 

indikator–indikator berpikir kritis yang terintegrasi ke dalam pendekatan SETS. 

Hasil analisis menggunakan uji t pihak kanan menunjukkan bahwa pembelajaran 

menggunakan model PPT bervisi SETS lebih baik dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dalam aspek kognitif yang berorientasi pada 

kepedulian lingkungan dibandingkan model TGT bervisi SETS. Hal ini 

ditunjukkan oleh besarnya thitung posttest yaitu sebesar 3,68 tidak berada pada 

jangkauan penerimaan H0, sehingga Ha diterima (Tabel 4.10). Peningkatan 

berpikir kritis yang dihitung menggunakan uji gain pada kedua kelas sama–sama 

meningkat tetapi peningkatan yang terjadi berbeda. Hasil yang didapatkan oleh 

kelas B menunjukkan bahwa peningkatan berpikir kritis siswa dari kondisi awal 

terhitung sedang sedangkan untuk kelas A terhitung rendah. Peningkatan kelas B 

sebesar 0,34 lebih besar dibandingkan dengan kelas A yaitu sebesar 0,13. Selisih 

peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa cukup signifikan yaitu sebesar 0,21.

Uji signifikansi hasil posttest membuktikan bahwa terdapat perbedaan 

secara signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis antara kelas A yang 

menggunakan model TGT bervisi SETS dan kelas B yang menggunakan model 
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puzzle to picture bervisi SETS. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung yang 

memiliki nilai lebih besar dibandingkan dengan ttabel.

Slavin (2009) menjelaskan bahwa model pembelajaran TGT bervisi SETS 

terdiri atas tiga bagian, yaitu team, games, dan tournament. Fungsi team adalah 

memastikan siswa saling bertukar pikiran dalam belajar, games terdiri atas 

pertanyaan-pertanyaan tertentu untuk menguji pengetahuan siswa kemudian dari 

kuis tersebut dibuat sebuah kompetisi atau turnamen untuk merangsang motivasi 

siswa. Namun, model ini kurang mendukung dalam peningkatan kemampuan 

berpikir kritis siswa. Dapat dilihat dari peningkatan yang diperoleh hanya sebesar 

0,13. Hal ini dapat disebabkan oleh grup diskusi siswa tidak berfungsi secara 

optimal dikarenakan kemampuan siswa dalam satu grup sama-sama kurang atau 

siswa kurang dapat bertukar pikiran secara maksimal dalam diskusi sehingga 

kemampuan analisis siswa tidak meningkat secara signifikan. Ketika kuis 

berlangsung saat pembelajaran, beberapa siswa kecewa tidak ditunjuk untuk 

menjawab pertanyaan yang diberikan karena terlambat mengacungkan tangan. Hal 

ini mengurangi motivasi siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran.

PPT bervisi SETS mencakup permainan pemahaman berncana 

menggunakan puzzle, penggunaan bahan ajar bervisi SETS, presentasi kelompok, 

dan kuis tanya jawab. Indikator berpikir kritis menurut Fisher (2007) adalah 

mengidentifikasi elemen-elemen dalam kasus yang dipikirkan, mengidentifikasi 

dan mengevaluasi asumsi, mengklarifikasi dan menginterpretasi pernyataan dan 

gagasan, menilai akseptabilitas, mengevaluasi argumen yang beragam jenisnya, 

menganalisis, mengevaluasi, dan menghasilkan penjelasan kemudian keputusan, 
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menarik inferensi, dan menghasilkan argumen. Kemudian indikator dalam aspek 

kognitif yang diukur kemudian adalah kemampuan identifikasi elemen dan 

asumsi, menghubungkan antar variabel, menilai kebenaran sebuah informasi, 

membuat keputusan, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan. Keterkaitan PPT 

bervisi SETS dengan peningkatan berpikir kritis siswa dalam aspek kognitif yang 

berorientasi pada kepedulian lingkungan dapat kita lihat di sini.

Perbedaan antara model TGT bervisi SETS dan PPT bervisi SETS adalah 

letak media yaitu berupa puzzle dan gambar yang memudahkan siswa 

memvisualisasikan peristiwa. Ismail (2009) menjelaskan bahwa puzzle memiliki 

manfaat yang besar dalam melatih kecerdasan intelegensi anak, sebab dengan 

permainan ini anak benar-benar terpacu kemampuan berpikirnya untuk dapat 

menyatukan kembali posisi gambar pada tempatnya yang sesuai. Media puzzle

dapat mendukung indikator berpikir kritis berupa identifikasi elemen, identifikasi 

asumsi, membuat keputusan, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan. Selain itu, 

Sutjiono (2005) mengungkapkan manfaat media pembelajaran diantaranya adalah 

menghemat kata-kata, menghemat waktu, penjelasan guru pun akan lebih mudah 

dimengerti oleh murid, menarik, membangkitkan motivasi belajar, menghilangkan 

kesalahanpemahaman, serta informasi yang disampaikan menjadi konsisten. 

Media puzzle dan gambar yang terbentuk dari puzzle dapat memberikan motivasi 

dan memperjelas informasi yang disampaikan.

Bahan ajar bervisi SETS memberikan pengetahuan kepada siswa mengenai 

dampak aktivitas manusia yang mengubah permukaan bumi terhadap bencana 

alam yang dihubungkan dengan sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 
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Tujuan SETS menurut Binadja (2002) salah satunya adalah mendidik siswa 

sehingga mereka menjadi sangat memperhatikan lingkungan sementara tetap maju 

secara keilmuan, teknologi, maupun secara ekonomi.

Puzzle yang terintegrasi dalam pembelajaran bencana alam bervisi SETS 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak terhadap bagaimana terjadinya 

bencana alam akibat ulah manusia. Anak akan berpikir bagaimana mencegah dan 

menanggulangi bencana alam kemudian hal itu akan berefek pada sikap peduli 

terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan adalah salah satu karakter dalam 

pendidikan. 

Indikator kemampuan mengemukakan pendapat dapat dicapai melalui 

presentasi kelompok dan tanya jawab. Selain itu, tanya jawab berkelompok juga 

dapat merangsang motivasi siswa karena terdapat kompetisi atau tournament

dalam aktivitas tersebut. Kelompok memungkinkan siswa untuk saling 

berinteraksi dengan temannya sehingga meningkatkan kemampuan sosial dan 

mengemukakan pendapat. Siswa akan terpacu untuk memenangkan kompetisi dan 

menjadi juara (super hero).

Namun, aktivitas siswa dari hasil lembar observasi tidak dapat dikatakan 

berbeda secara signifikan. Kelas A memberikan nilai rata–rata 70,71 sedangkan 

kelas B menunjukkan nilai rata-rata 72, 56. Selisih masing–masing indikator tidak 

menunjukkan perbedaan secara signifikan pula. Hasil dengan uji-t juga 

menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan aktivitas siswa antara siswa yang 

diajarkan dengan model PPT bervisi SETS dan TGT bervisi SETS. Hal ini 

disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya adalah ketika menyusun 
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puzzle siswa masih kurang dapat mengidentifikasi gambar lahan kritis. Berkaitan 

dengan kemampuan mengemukakan pendapat, siswa masih kurang percaya diri 

dalam mengemukakan pendapat di depan teman-temannya. Beberapa siswa juga 

kurang dapat memberikan pertanyaan yang logis dan ilmiah seperti “bagaimana 

manusia membakar hutan?” kemudian beberapa pertanyaan yang sama 

ditanyakan kembali oleh siswa lain seperti “bagaimana mencegah banjir dan 

tanah longsor”.

Namun, nilai rata-rata siswa dalam pengukuran berpikir kritis belum 

mencapai KKM. Rata-rata posttest pada kelas A adalah 59,18 sedangkan pada 

kelas B adalah sebesar 60. KKM pada bab Kegiatan Manusia yang Mempengaruhi 

Permukaan Bumi adalah 65. Berbeda dengan hasil belajar, rata-rata hasil belajar 

siswa kelas A adalah sebesar 83,61 sedangkan kelas B adalah sebesar 84,06. Hal 

ini dikarenakan siswa belum terbiasa untuk berpikir kritis dalam pembelajaran. 

Kebiasaan menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan mengevaluasi belum lekat 

dengan kegiatan belajar siswa. Oleh karena itu, perlu dilakukan treatment 

berkelanjutan agar siswa mampu berpikir kritis dengan baik. 

Selain berpikir kritis, ada kemampuan berpikir lain yang perlu 

dikembangkan yaitu berpikir konstruktif dan kreatif. Berpikir konstruktif dan 

kreatif merangsang siswa untuk kreatif mencari alternatif solusi dari 

permasalahan-permasalahan yang ditemui. De Bono (1993) memaparkan bahwa 

berpikir kritis hanya mempunyai nilai tinggi pada dua keadaan tertentu dalam 

masyarakat yaitu keadaan masyarakat yang stabil (seperti pada masa Yunani 

Kuno dan Abad Pertengahan) dan keadaan masyarakat yang mempunyai limpahan 
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energi pembangunan dan energi kreatif. Keterampilan berpikir kritis diperlukan 

untuk memilah mana yang bernilai dari sekian banyak gagasan dalam situasi 

masyarakat tersebut. Dua keadaan tersebut jarang ditemukan saat ini. Perubahan 

sangat dibutuhkan sekarang tetapi gagasan baru dan energi kreatif sangat kurang.

De Bono lebih lanjut menjelaskan bahwa berpikir kritis memang penting 

dan berharga. Namun, berpikir kritis hanya sebagian dari cara berpikir. Banyak 

bahaya yang muncul dari anggapan bahwa berpikir kritis saja sudah cukup. 

Sekolah tidak menyediakan waktu atau usaha untuk aspek kreatif dan konstruktif 

berpikir karena beranggapan telah mengajarkan siswa untuk berpikir. 

Keterampilan berpikir kritis tanpa keterampilan berpikir konstruktif dan kreatif 

membuat gagasan-gagasan baru yang dibutuhkan sulit muncul. Mengkritik lebih 

mudah daripada menciptakan.

4.3.2. Sikap Siswa Terhadap Pelestarian Lingkungan

Penelitian ini mengamati sikap kepedulian terhadap bencana dan 

lingkungan. Namun, ternyata model PPT bervisi SETS belum mampu 

memberikan pendidikan karakter lebih baik dibandingkan model TGT bervisi 

SETS. Rata-rata nilai angket kelas B 77,73 yang mempunyai nilai lebih kecil 

dibandingkan kelas A yaitu sebesar 85,10. Data angket menunjukkan bahwa 

pengetahuan siswa kelas A untuk mencegah dan menanggulangi bencana 

kemudian melestarikan lingkungan lebih baik dibandingkan dengan kelas B. Data 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Aspek sikap pencegahan dan penanggulangan bencana siswa secara 

keseluruhan mencapai hasil yang baik. Namun, masih terdapat beberapa aspek 
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yang masih belum dapat dipahami siswa. Siswa kurang dapat memahami 

pengetahuan mengenai lahan kritis dan penanggulangannya. Kemudian fungsi 

selokan sebagai saluran air untuk mencegah banjir juga belum dapat dipahami 

dengan baik oleh siswa. Siswa juga sulit untuk mencari aplikasi pemanfaatan 

teknologi untuk mencegah dan menanggulangi bencana alam.

Lembar observasi mengamati perilaku siswa meliputi keaktifan siswa dalam 

gerakan menanam pohon dan perilaku membuang sampah pada tempatnya. 

Keaktifan dan kesemangatan siswa dalam gerakan menanam pohon kelas A 

adalah 90,62 sedangkan kelas B adalah 84,78. Namun, kelas B menunjukkan hasil 

yang lebih baik dalam perilaku membuang sampah pada tempatnya yaitu 

memperoleh nilai 47,82 sedangkan kelas A memperoleh 46,87 walaupun kedua 

nilai tersebut belum dikatakan baik dalam perilaku peduli terhadap lingkungan.

Ismail (2009:200) menjelaskan bahwa puzzle memiliki manfaat yang besar 

dalam melatih kecerdasan intelegensi anak, sebab dengan permainan ini anak 

benar-benar terpacu kemampuan berpikirnya untuk dapat menyatukan kembali 

posisi gambar pada tempatnya yang sesuai. Hal yang ditekankan puzzle adalah 

pada kecerdasan dan pola pikir siswa sedangkan orientasi sikap kurang 

mendukung.

Asumsi yang muncul dalam menghadapi sikap yang tidak sesuai dengan 

hasil yang diharapkan adalah

a. Keterbatasan waktu diskusi dalam model PPT bervisi SETS

Model PPT bervisi SETS membuat anak hanya berpusat bagaimana 

menyelesaikan puzzle dan mengetahui bagaimana terjadinya bencana alam 
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akibat aktivitas manusia tanpa dapat berdiskusi mengenai pencegahan dan 

penanganannya karena keterbatasan waktu. Berbeda dengan model PPT, 

model TGT bervisi SETS memberikan kesempatan siswa untuk berdiskusi 

dengan teman kelompoknya dalam waktu yang cukup dan kemudian menguji 

kemampuan mereka dalam kuis yang diberikan guru.

b. Kondisi yang sama saat awal hanya diukur dari segi kognitif

Siswa berangkat dari kondisi yang sama diketahui melalui uji homogenitas. 

Uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan data nilai rapor pada 

semester I yang berbasis nilai kognitif. Nilai sikap siswa tidak menjadi salah 

satu data yang digunakan dalam uji homogenitas sehingga tidak dapat 

mengetahui kondisi sikap siswa pada saat sebelum pembelajaran sama atau 

tidak.

c. Penanaman karakter membutuhkan proses

Sikap peduli terhadap lingkungan adalah salah satu karakter yang timbul dari 

penelitian ini. Namun, penanaman karakter pada seseorang membutuhkan 

proses yang berkelanjutan. Penanaman karakter tidak dapat dilakukan secara 

instan. Oleh karena itu, peran guru, orang tua, dan semua pihak yang

mendukung penanaman karakter pada anak sangat dibutuhkan. Kontrol dan 

pembinaan sikap terhadap anak perlu ditingkatkan untuk membentuk karakter 

bangsa.

d. Pengukuran sikap tidak cukup melalui angket

Angket sikap siswa merupakan sejumlah pertanyaan yang disusun untuk 

mengetahui sikap siswa terhadap kebencanaan dan lingkungan. Namun, sikap 
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siswa ternyata tidak cukup hanya dilihat dari angket yang dijawab 

berdasarkan dengan pemikiran siswa. Pengukuran sikap hendaknya dilakukan 

pula dengan pengamatan, observasi siswa secara langsung dan wawancara 

sehingga hasil yang didapatkan lebih maksimal. 
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BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh 

peneliti diperoleh simpulan sebagai berikut

1. Analisis menggunakan uji-t untuk kemampuan berpikir kritis siswa dalam 

aspek kognitif yang memperlihatkan besarnya thitung=3,69 dan ttabel=1,68 maka 

thitung> ttabel. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan 

berpikir kritis dalam aspek kognitif antara siswa yang diajar menggunakan 

model PPT bervisi SETS dan TGT bervisi SETS. Perbedaan ini kemudian 

diperkuat dengan hasil uji gain ternormalisasi dimana faktor <g> untuk kelas 

PPT adalah sebesar 0,34 dan kelas TGT adalah 0,13 membuktikan bahwa 

model PPT bervisi SETS mempunyai hasil yang lebih baik dibandingkan 

dengan model TGT berivisi SETS. Hasil posttest berpikir kritis siswa yang 

masih di bawah KKM pula menunjukkan bahwa kemampuan berpikir anak-

anak masih rendah.

2. Hasil uji perbedaan dua rata-rata membuktikan bahwa tidak terdapat 

perbedaan aktivitas siswa yang diajar menggunakan model PPT bervisi SETS 

maupun TGT bervisi SETS. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya thitung=0,07 

sedangkan ttabel=1,68 maka kemudian thitung<ttabel. Hasil ini menunjukkan 

bahwa kedua model pembelajaran tersebut memberikan dampak yang sama 

terhadap aktivitas siswa.

59
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3. Sikap siswa yang diajar menggunakan model PPT bervisi SETS tidak lebih 

baik dibandingkan dengan model TGT bervisi SETS. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil rata-rata angket dan observasi berturut-turut yaitu sebesar 85,10 

dan 68,75 untuk kelas TGT kemudian 77,73 dan 66,30 untuk kelas PPT.

Perbedaan hasil antara kedua model pembelajaran tersebut dianalisis pula 

menggunakan uji-t yang memberikan hasil thitung=2,52 sedangkan ttabel=1,68

maka thitung> ttabel.

5.2 Saran

Setelah melakukan serangkaian kegiatan penelitian, analisis data, dan 

pembahasan peneliti memberikan rekomendasi berupa saran untuk pengembangan 

penelitian pendidikan, adapun saran yang peneliti berikan adalah sebagai berikut

a. Peran guru dalam mengontrol setiap aktivitas siswa sangat diperlukan. 

Contohnya, merangsang siswa untuk berpikir, mengemukakan pendapat, dan 

memberi penghargaan untuk siswa.

b. Penekanan konsep dan contoh mengenai aplikasi teknologi (dalam unsur 

SETS) diperluas sehingga siswa mampu berpikir kreatif untuk mencari solusi 

permasalahan yang ada.

c. Penelitian mengenai dampak model TGT bervisi SETS terhadap peningkatan 

aktivitas siswa dibandingkan dengan model pembelajaran lain yang sama-

sama terdapat unsur aktivitas fisik perlu dilakukan.

d. Penelitian mengenai konsep berpikir anak perlu untuk dikembangkan lebih 

lanjut.
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Lampiran 1

DAFTAR NAMA DAN NILAI RAPOR SISWA SEMESTER I

KELAS V A DAN V B

SDN LOSARI, KEC TLOGOMULYO, KAB TEMANGGUNG

Nama Kode Nilai Nama Kode Nilai
Muh Erfan A-1 71 Miftahul Rohim B-1 60
Vima Meryani A-2 70 Nanang Setiadi B-2 60
Erina A-3 64 Arifin B-3 65
Amin A-4 51 Priyendi Arifian B-4 50
Setiyawan A-5 50 Musriyati B-5 50
Ta’at Syurikka A-6 70 Eriyawan B-6 60
Mutrofiun A-7 70 Eriyanto B-7 65
Sonia A-8 74 Jumiyati B-8 60
Botok Ruwanti A-9 67 Mustifah B-9 60
Della Fatma Rahayu A-10 75 Rifan B-10 60
Hadit Andreyan A-11 66 Muchlisin B-11 60
Isti Farida A-12 60 Arda Neli B-12 60
Jumiyati A-13 62 Fika Dewi Hartini B-13 70
Ristiyah

A-14 80
Nafisatul 
Munandiroh B-14 65

Slamet Solikah A-15 75 Pinggir Slamet B-15 70
Wiwin Daniyati A-16 78 Rahayu Anjar P B-16 60
Agus Tumarno A-17 60 Ratna Safitri B-17 65
Hendi Guswantoro A-18 55 Egi Suryani B-18 60
Mita Lestari A-19 60 Alka Utari B-19 50
Widya Lestari A-20 61 Muji Wahyu B-20 60
Dwi Parwati A-21 78 Sarwiti B-21 50
Pinggir Irnawati A-22 68 Gusnul Jun Mah Rom B-22 70
Ella Nuryita A-23 70 Atun Sulasttri B-23 60
Paridi A-24 65
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Lampiran 2

UJI HOMOGENITAS DATA AWAL

Rata – rata kelas A : 66,67

Rata – rata kelas B : 60,43

KODE NILAI KODE NILAI 1 2

A-1 71 B-1 60 13,4689 0,1849
A-2 70 B-2 60 7,1289 0,1849
A-3 64 B-3 65 11,0889 20,8849
A-4 51 B-4 50 266,6689 108,7849
A-5 50 B-5 50 300,3289 108,7849
A-6 70 B-6 60 7,1289 0,1849
A-7 70 B-7 65 7,1289 20,8849
A-8 74 B-8 60 44,4889 0,1849
A-9 67 B-9 60 0,1089 0,1849
A-10 75 B-10 60 58,8289 0,1849
A-11 66 B-11 60 1,7689 0,1849
A-12 60 B-12 60 53,7289 0,1849
A-13 62 B-13 70 28,4089 91,5849
A-14 80 B-14 65 160,5289 20,8849
A-15 75 B-15 70 58,8289 91,5849
A-16 78 B-16 60 113,8489 0,1849
A-17 60 B-17 65 53,7289 20,8849
A-18 55 B-18 60 152,0289 0,1849
A-19 60 B-19 50 53,7289 108,7849
A-20 61 B-20 60 40,0689 0,1849
A-21 78 B-21 50 113,8489 108,7849
A-22 68 B-22 70 0,4489 91,5849
A-23 70 B-23 60 7,1289 0,1849
A-24 65 5,4289

TOTAL 66,66667 60,43478 1549,334 795,6527
Varian Kelas A (F1) 67,36233
Varian Kelas B (F2) 36,16603

Fdata 1,862586
F0.05 2,03

Fdata < F0.05 maka populasi homogen
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Lampiran 3

HASIL NILAI PRETEST DAN POSTTEST
KELAS A

Nama Kode Nilai Pretest Nilai Posttest
Muh Erfan A-1 41,81 40,00
Vima Meryani A-2 36,36 54,55
Erina A-3 50,91 50,91
Amin A-4 32,73 36,36
Setiyawan A-5 25,45 30,91
Ta’at Syurikka A-6 30,91 52,73
Mutrofiun A-7 40,00 38,18
Sonia A-8 38,18 50,91
Botok Ruwanti A-9 43,64 40,00
Della Fatma Rahayu A-10 43,64 60,00
Hadit Andreyan A-11 38,18 38,18
Isti Farida A-12 34,55 45,45
Jumiyati A-13 43,64 54,55
Ristiyah A-14 50,91 58,18
Slamet Solikah A-15 47,27 74,55
Wiwin Daniyati A-16 49,09 63,64
Agus Tumarno A-17 47,27 43,64
Hendi Guswantoro A-18 47,27 56,36
Mita Lestari A-19 32,73 49,09
Widya Lestari A-20 47,27 54,55
Dwi Parwati A-21 41,82 52,73
Pinggir Irnawati A-22 41,82 41,82
Ella Nuryita A-23 54,55 52,73
Paridi A-24 40,00 36,36
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HASIL NILAI PRETEST DAN POSTTEST
KELAS B

Nama Kode Nilai Pretest Nilai Posttest
Miftahul Rohim B-1 34,55 47,27
Nanang Setiadi B-2 32,73 49,09
Arifin B-3 32,73 52,73
Priyendi Arifian B-4 34,55 61,82
Musriyati B-5 36,36 49,09
Eriyawan B-6 30,91 54,55
Eriyanto B-7 41,82 58,18
Jumiyati B-8 38,18 58,18
Mustifah B-9 34,55 60,00
Rifan B-10 32,73 52,73
Muchlisin B-11 38,18 56,36
Arda Neli B-12 29,09 60,00
Fika Dewi Hartini B-13 36,36 61,82
Nafisatul Munandiroh B-14 40,00 80,00
Pinggir Slamet B-15 69,09 78,18
Rahayu Anjar P B-16 63,64 81,82
Ratna Safitri B-17 43,64 60,00
Egi Suryani B-18 43,64 70,91
Alka Utari B-19 16,36 34,55
Muji Wahyu B-20 52,73 78,18
Sarwiti B-21 34,55 34,55
Gusnul Jun Mah Rom B-22 61,82 90,91
Atun Sulasttri B-23 29,09 50,91
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Lampiran 4
HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA

Nama Kode Nilai Nama Kode Nilai
Muh Erfan A-1 86,67 Miftahul Rohim B-1 100,00
Vima Meryani A-2 100,00 Nanang Setiadi B-2 86,67
Erina A-3 73,33 Arifin B-3 66,67
Amin A-4 93,33 Priyendi Arifian B-4 73,33
Setiyawan A-5 73,33 Musriyati B-5 80,00
Ta’at Syurikka A-6 93,33 Eriyawan B-6 86,67
Mutrofiun A-7 86,67 Eriyanto B-7 93,33
Sonia A-8 93,33 Jumiyati B-8 80,00
Botok Ruwanti A-9 73,33 Mustifah B-9 93,33
Della Fatma Rahayu A-10 80,00 Rifan B-10 100,00
Hadit Andreyan A-11 86,67 Muchlisin B-11 93,33
Isti Farida A-12 86,67 Arda Neli B-12 80,00
Jumiyati A-13 73,33 Fika Dewi Hartini B-13 86,67
Ristiyah

A-14 86,67
Nafisatul 
Munandiroh B-14 60,00

Slamet Solikah A-15 73,33 Pinggir Slamet B-15 80,00
Wiwin Daniyati A-16 86,67 Rahayu Anjar P B-16 80,00
Agus Tumarno A-17 93,33 Ratna Safitri B-17 93,33
Hendi Guswantoro A-18 80,00 Egi Suryani B-18 86,67
Mita Lestari A-19 66,67 Alka Utari B-19 86,67
Widya Lestari A-20 86,67 Muji Wahyu B-20 80,00
Dwi Parwati A-21 86,67 Sarwiti B-21 93,33
Pinggir Irnawati

A-22 80,00
Gusnul Jun Mah 
Rom B-22 80,00

Ella Nuryita A-23 93,33 Atun Sulasttri B-23 73,33
Paridi A-24 73,33

Rata-rata 83,61 Rata-rata 84,06
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Lampiran 5

ANALISIS BERPIKIR KRITIS NILAI PRETEST

Kode Nilai Kriteria Kode Nilai Kriteria
A-1 41,81 SANGAT KURANG KRITIS B-1 34,55 SANGAT KURANG KRITIS
A-2 36,36 SANGAT KURANG KRITIS B-2 32,73 SANGAT KURANG KRITIS
A-3 50,91 KURANG KRITIS B-3 32,73 SANGAT KURANG KRITIS
A-4 32,73 SANGAT KURANG KRITIS B-4 34,55 SANGAT KURANG KRITIS
A-5 25,45 SANGAT KURANG KRITIS B-5 36,36 SANGAT KURANG KRITIS
A-6 30,91 SANGAT KURANG KRITIS B-6 30,91 SANGAT KURANG KRITIS
A-7 40,00 SANGAT KURANG KRITIS B-7 41,82 SANGAT KURANG KRITIS
A-8 38,18 SANGAT KURANG KRITIS B-8 38,18 SANGAT KURANG KRITIS
A-9 43,64 SANGAT KURANG KRITIS B-9 34,55 SANGAT KURANG KRITIS
A-10 43,64 SANGAT KURANG KRITIS B-10 32,73 SANGAT KURANG KRITIS
A-11 38,18 SANGAT KURANG KRITIS B-11 38,18 SANGAT KURANG KRITIS
A-12 34,55 SANGAT KURANG KRITIS B-12 29,09 SANGAT KURANG KRITIS
A-13 43,64 SANGAT KURANG KRITIS B-13 36,36 SANGAT KURANG KRITIS
A-14 50,91 KURANG KRITIS B-14 40,00 SANGAT KURANG KRITIS
A-15 47,27 KURANG KRITIS B-15 69,09 KRITIS
A-16 49,09 KURANG KRITIS B-16 63,64 KRITIS
A-17 47,27 KURANG KRITIS B-17 43,64 SANGAT KURANG KRITIS
A-18 47,27 KURANG KRITIS B-18 43,64 SANGAT KURANG KRITIS
A-19 32,73 SANGAT KURANG KRITIS B-19 16,36 SANGAT KURANG KRITIS
A-20 47,27 KURANG KRITIS B-20 52,73 KURANG KRITIS
A-21 41,82 SANGAT KURANG KRITIS B-21 34,55 SANGAT KURANG KRITIS
A-22 41,82 SANGAT KURANG KRITIS B-22 61,82 KURANG KRITIS
A-23 54,55 KURANG KRITIS B-23 29,09 SANGAT KURANG KRITIS
A-24 40,00 SANGAT KURANG KRITIS
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Lampiran 6

ANALISIS BERPIKIR KRITIS NILAI POSTTEST

Kode Nilai Kriteria Kode Nilai Kriteria
A-1 40,00 SANGAT KURANG KRITIS B-1 47,27 KURANG KRITIS
A-2 54,55 KURANG KRITIS B-2 49,09 KURANG KRITIS
A-3 50,91 KURANG KRITIS B-3 52,73 KURANG KRITIS
A-4 36,36 SANGAT KURANG KRITIS B-4 61,82 KURANG KRITIS
A-5 30,91 SANGAT KURANG KRITIS B-5 49,09 KURANG KRITIS
A-6 52,73 KURANG KRITIS B-6 54,55 KURANG KRITIS
A-7 38,18 SANGAT KURANG KRITIS B-7 58,18 KURANG KRITIS
A-8 50,91 KURANG KRITIS B-8 58,18 KURANG KRITIS
A-9 40,00 SANGAT KURANG KRITIS B-9 60,00 KURANG KRITIS
A-10 60,00 KURANG KRITIS B-10 52,73 KURANG KRITIS
A-11 38,18 SANGAT KURANG KRITIS B-11 56,36 KURANG KRITIS
A-12 45,45 KURANG KRITIS B-12 60,00 KURANG KRITIS
A-13 54,55 KURANG KRITIS B-13 61,82 KURANG KRITIS
A-14 58,18 KURANG KRITIS B-14 80,00 KRITIS
A-15 74,55 KRITIS B-15 78,18 KRITIS
A-16 63,64 KRITIS B-16 81,82 SANGAT KRITIS
A-17 43,64 SANGAT KURANG KRITIS B-17 60,00 KURANG KRITIS
A-18 56,36 KURANG KRITIS B-18 70,91 KRITIS
A-19 49,09 KURANG KRITIS B-19 34,55 SANGAT KURANG KRITIS
A-20 54,55 KURANG KRITIS B-20 78,18 KRITIS
A-21 52,73 KURANG KRITIS B-21 34,55 SANGAT KURANG KRITIS
A-22 41,82 SANGAT KURANG KRITIS B-22 90,91 SANGAT KRITIS
A-23 52,73 KURANG KRITIS B-23 50,91 KURANG KRITIS
A-24 36,36 SANGAT KURANG KRITIS
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Lampiran 7

HASIL PENILAIAN LEMBAR OBSERVASI

Kelas VA

Aktifitas Siswa yang Mendukung Kemampuan Berpikir Kritis

Variabel 
Berpikir Kritis

Indikator Pertemuan 2 Pertemuan 3 Rata - rata

Identifikasi Kemampuan 
identifikasi 
elemen elemen 
dalam kasus 
yang dipikirkan

84,17 86,65 85,41

Menilai Kemampuan 
menilai 
akseptabilitas

65,05 71,05 68,05

Menganalisis Kemampuan 
menyusun puzzle

- - -

Mengevaluasi Kemampuan 
membuat 
keputusan

71,16 70,5 70,83

Mengemukakan 
pendapat

Kemampuan 
menyampaikan 
hasil diskusi 
kelompok

85 90 87,5

Keaktifan 
bertanya

55,5 63,24 59,37

Kemampuan 
menjawab 
pertanyaan

53,3 55,38 54,34

Rata – rata 70,71
Perilaku Siswa terhadap Lingkungan

Variabel Indikator Pertemuan 2 Pertemuan 3 Rata - rata
Kepedulian 
terhadap 
lingkungan

Keaktifan dalam 
gerakan 
menanam pohon

86,02 95,22 90,62

Perilaku 
membuang 
sampah di 
tempatnya

45,52 48,22 46,87

Rata – rata 68,75

PENILAIAN LEMBAR OBSERVASI
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Kelas VB

Aktifitas Siswa yang Mendukung Kemampuan Berpikir Kritis

Variabel 
Berpikir Kritis

Indikator Pertemuan 2 Pertemuan 3 Rata - rata

Identifikasi Kemampuan 
identifikasi 
elemen elemen 
dalam kasus 
yang dipikirkan

84,01 87,71 85,86

Menilai Kemampuan 
menilai 
akseptabilitas

65,12 71,10 68,11

Menganalisis Kemampuan 
menyusun puzzle

79,92 85,30 82,61

Mengevaluasi Kemampuan 
membuat 
keputusan

70,03 74,89 72,46

Mengemukakan 
pendapat

Kemampuan 
menyampaikan 
hasil diskusi 
kelompok

87,43 88,65 88,04

Keaktifan 
bertanya

56,46 54,4 55,43

Kemampuan 
menjawab 
pertanyaan

55,21 55,65 55,43

Rata – rata 72,56
Perilaku Siswa terhadap Lingkungan

Variabel Indikator Rata - rata
Kepedulian 
terhadap 
lingkungan

Keaktifan dalam 
gerakan menanam 
pohon

84,78

Perilaku 
membuang sampah 
di tempatnya

47,82

Rata – rata 66,30

Lampiran 8

HASIL PERHITUNGAN ANGKET

Nama Kode Nilai Nama Kode Nilai
Muh Erfan A-1 81,82 Miftahul Rohim B-1 75,76
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Vima Meryani A-2 84,85 Nanang Setiadi B-2 72,73
Erina A-3 90,91 Arifin B-3 75,76
Amin A-4 81,82 Priyendi Arifian B-4 83,33
Setiyawan A-5 81,82 Musriyati B-5 74,24
Ta’at Syurikka A-6 90,91 Eriyawan B-6 68,18
Mutrofiun A-7 84,85 Eriyanto B-7 69,70
Sonia A-8 84,85 Jumiyati B-8 71,21
Botok Ruwanti A-9 84,85 Mustifah B-9 75,76
Della Fatma Rahayu A-10 84,85 Rifan B-10 75,76
Hadit Andreyan A-11 75,76 Muchlisin B-11 81,82
Isti Farida A-12 81,82 Arda Neli B-12 69,70
Jumiyati A-13 69,70 Fika Dewi Hartini B-13 68,18
Ristiyah

A-14 90,91
Nafisatul 
Munandiroh B-14 68,18

Slamet Solikah A-15 90,91 Pinggir Slamet B-15 86,36
Wiwin Daniyati A-16 87,88 Rahayu Anjar P B-16 89,39
Agus Tumarno A-17 96,97 Ratna Safitri B-17 75,76
Hendi Guswantoro A-18 87,88 Egi Suryani B-18 95,45
Mita Lestari A-19 84,85 Alka Utari B-19 83,33
Widya Lestari A-20 81,82 Muji Wahyu B-20 80,30
Dwi Parwati A-21 78,79 Sarwiti B-21 92,42
Pinggir Irnawati

A-22 84,85
Gusnul Jun Mah 
Rom B-22 89,39

Ella Nuryita A-23 90,91 Atun Sulasttri B-23 65,15
Paridi A-24 87,88

Rata-rata 85,10 Rata-rata 77,73
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Lampiran 9
SILABUS

Standar Kompetensi : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam
Alokasi Waktu : 8 jam pelajaran (4 × pertemuan)

Kompetensi Dasar
Materi 

Pembelajaran
Kegiatan 

Pembelajaran
Indikator Penilaian Alokasi Waktu Sumber

1 2 3 4 5 6 7
7.7 Mengidentikasi 

beberapa 
kegiatan 
manusia yang 
dapat 
mengubah 
permukaan 
bumi 
(pertanian, 
perkotaan, dan 
sebagainya)

Dampak Kegiatan 
Manusia terhadap 
Permukaan Bumi

1. Mendeskripsikan 
pengertian 
sumber daya 
alam

2. Mengidentifikasi 
beberapa jenis 
sumber daya 
alam yang 
digunakan di 
Indonesia, 
misalnya 
mineral, air, 
tumbuhan, 
hewan, dan sinar 
matahari

3. Mendeskripsikan 
beberapa cara 
penggunaan 
sumber daya 
alam yang 
digunakan di 
Indonesia, 
misalnya 
mineral, air, 
tumbuhan, dan 
hewan

4. Mendeskripsikan 
pengertian 

1. Mendeskripsika
n pengertian 
sumber daya 
alam.

2. Mengidentifikas
i sumber daya 
alam yang 
digunakan di 
Indonesia, 
seperti mineral, 
air, hewan, 
tumbuhan, dan 
sinar matahari.

3. Menyusun 
puzzle sumber 
daya alam

4. Mendeskripsika
n beberapa cara 
penggunaan 
sumber daya 
alam yang 
digunakan di 
Indonesia 
(sesuai gambar 
dari puzzle)

5. Mendeskripsika
n pengertian 
sumber daya 

1. Pengamatan
2. Tes lisan
3. Tes tertulis
4. Penilaian 

produk
5. Penilaian 

performance
6. unjuk kerja

8 jam pelajaran
(4 x pertemuan)

1. Azmiyawati, 
Choiril, dkk. 
2008. IPA 
Salingtemas 
untuk kelas V 
SD/MI. Penerbit 
Depdiknas : 
Jakarta

2. Sulistyanto, 
Heri dan Edy 
Wiyono. 2008. 
Ilmu 
Pengetahuan 
Alam untuk 
Kelas V SD/MI. 
Penerbit 
Depdiknas:Jakar
ta

3. Internet
4. Puzzle
5. Papan Tulis
6. Lembar Ajar
7. LKS
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sumber daya 
alam yang dapat 
diperbarui dan 
sumber daya 
alam yang tidak 
dapat diperbarui

5. Membedakan 
antara sumber 
daya alam yang 
dapat diperbarui 
dan yang tidak 
dapat diperbarui

6. Menjelaskan 
bagaimana 
aktifitas manusia 
yang dapat 
mempengaruhi 
bentuk 
permukaan bumi

7. Menghubungkan 
keempat unsur 
SETS dalam 
materi

alam yang dapat 
diperbarui dan 
tidak dapat 
diperbarui.

6. Membedakan 
sumber daya 
alam yang dapat 
diperbarui dan 
tidak dapat 
diperbarui

7. Menyebutkan 
contoh – contoh 
sumber daya 
alam yang dapat 
diperbarui dan 
tidak dapat 
diperbarui

8. Menyusun 
puzzle sumber 
daya alam yang 
dapat diperbarui 
dan tidak dapat 
diberbarui

9. Mengidentifikas
i beberapa 
kegiatan 
manusia yang 
mengubah 
permukaan bumi 
untuk memenuhi 
kebutuhannya, 
misalnya 
pertanian, 
pemukiman 
perkotaan, dan 
penambangan
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10. Menyebutkan 
bencana alam 
yang dapat 
terjadi akibat 
kegiatan 
manusia yang 
mempengaruhi 
permukaan 
bumi.

11. Menyusun 
puzzle 
rangkaian 
peristiwa yang 
menyebabkan 
bencana alam 
dengan tepat.

12. Mengurutkan 
rangkaian 
peristiwa yang 
menyebabkan 
bencana alam 
dengan benar.

13. Memecahkan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan 
kerusakan 
lingkungan

14. Menghubungka
n keempat unsur 
SETS dalam 
penerapan SDA, 
dan pencegahan 
maupun 
penanggulangan 
bencana alam



77

Lampiran 10

RENCANA PROSES PEMBELAJARAN

KELAS VA (EKSPERIMEN I) PERTEMUAN KE 3

Sekolah : SDN Losari

Kurikulum : KTSP Mata Pelajaran : IPA Kelas/Smt : V/II

Waktu : 

2 x 35 

menit

Sub Pokok 

Bahasan : 

Aktifitas manusia 

yang 

mempengaruhi 

bentuk permukaan 

bumi

Guru: Yulia Dwisetyaningrum Tahun Ajaran: 

2010/2011

Standar Kompetensi

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya 

alam

Kompetensi dasar

7.7 Mengidentikasi beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi (pertanian, 

perkotaan, dan sebagainya)

Tujuan

Siswa dapat

1. Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang mengubah permukaan bumi untuk 

memenuhi kebutuhannya, misalnya pertanian, pemukiman perkotaan, dan penambangan

2. Mengetahui kegiatan manusia yang mengubah permukaan bumi dapat mengakibatkan 

bencana alam.

3. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan

Indikator

Setelah pembelajaran, siswa dapat

1. Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang mengubah permukaan bumi untuk 

memenuhi kebutuhannya (penambangan)

2. Menyebutkan bencana alam yang dapat terjadi akibat kegiatan manusia yang 

mempengaruhi permukaan bumi (lahan kritis, semburan Lumpur, tanah longsor)

3. Mengurutkan rangkaian peristiwa yang menyebabkan bencana alam dengan benar.

4. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan (akibat 
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penambangan)

Metode Pembelajaran

Ceramah, Games, Tanya Jawab

Model Pembelajaran

Cooperative Learning : TGT bervisi SETS

Aktifitas 1 : Metode

ICT

Game

Eksperimen

-

√

-

Observasi

Tanya Jawab

Diskusi

-

√

√

Presentasi Individual

Presentasi Grup

Demonstrasi

-

-

-

Materi

Beberapa kegiatan manusia yang mengubah mengubah permukaan bumi adalah penambangan.

Bencana Alam yang dapat ditimbulkan karena penambangan adalah

a. Lahan kritis

b. Semburan lumpur

c. Longsor

Upaya yang dilakukan untuk mencegah bencana alam

a. Reboisasi (penanaman pohon kembali)

b. Mengurangi penambangan

c. Melakukan penambangan sesuai prosedur yang benar

d. Menyuburkan lahan kritis secara secara bertahap

e. Memanfaatkan lahan kritis untuk pembangunan

Hubungan aktivitas manusia yang mempengarui bumi dengan unsur SETS

Sains

Tinjauan mengenai bagaimana aktivitas manusia yang mempengaruhi permukaan bumi 

menyebabkan bencana alam

Lingkungan

a. Aktivitas manusia seperti penebangan, pembakaran hutan dan penambangan yang dilakukan 

secara berlrbihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan

b. Hutan yang dirusak dan digunakan untuk pertanian ataupun pemukiman dapat menyebabkan 

bencana alam

Teknologi

a. Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kebutuhan manusia, kemudian sebagian 

manusia merusak lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan

b. Manusia memanfaatkan teknologi pengobatan untuk menolong korban bencana alam
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c. Manusia menggunakan teknologi yang canggih untuk menciptakan alat penambang yang 

aman

d. Manusia melakukan riset teknologi untuk mengatasi akibat bencana alam

Masyarakat

a. Sebagian manusia melakukan perbuatan merusak hutan untuk memenuhi kebutuhan mereka

b. Bencana alam merugikan manusia karena menghancurkan rumah dan melenyapkan harta 

benda mereka

Penilaian

Eksperimen - Presentasi Grup -

Tanya Jawab √ Pekerjaan rumah √

Observasi - Diskusi √

Presentasi Individual -

Proses Pembelajaran Pertemuan ke – 3

Kegiatan Waktu
Aktifitas

Guru Siswa

Pembukaan 5 menit a. Guru membuka pembelajaran 

dengan salam dan motivasi

b. Memberikan pertanyaan motivasi

- Bagaimana 

manusia mendaapatkan minyak 

bumi?

- Mengapa 

lumpur lapindo bisa terjadi?

a. Siswa menjawab pertanyaan 

dari guru

b. Siswa mempunyai hipotesis 

terhadap jawaban pertanyaan

 Eksplorasi

a. Guru menjelaskan kepda siswa 

bahwa semakin majunya teknologi, 

kebutuhan manusia semakin 

meningkat.

b. Guru menjelaskan sedikit materi 

yang berkaitan dengan bagaimana 

penambangan untuk pemenuhan 

kebutuhan manusia dan 

dampaknya terhadap lingkungan

 Eksplorasi

a. Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru

b. Siswa bergabung 

dalam kelompoknya

c. Siswa bekerja 

sama dalam kelompok 

dalam menyelesaikan 

games

d. Siswa 
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c. Guru meminta siswa 

menghubungkan konsep sains 

bencana alam dengan unsur –

unsur dalam SETS

d. Guru memberikan penekanan 

konsep mengenai penambangan

e. Guru membagi siswa menjadi 4 

kelompok

a. Guru menyuruh siswa mengajukan 

diri untuk menjawab petanyaan 

yang ada di dalam kartu

b. Guru memberi reward kepada 

kelompok yang dapat menjawab 

paling banyak

f. Guru mengamati aktivitas siswa 

melalui lembar observasi

Elaborasi

g. Guru meminta siswa menyebutkan 

contoh – contoh bencana alam 

yang disebabkan oleh perusakan 

hutan

Konfirmasi

a. Guru memberikan kesimpulan final

mempresentasikan hasil 

tugas mereka di depan 

kelas

e. Siswa 

mendengarkan penjelasan 

guru

 Elaboras

i

a. Siswa dibimbing oleh 

guru untuk merumuskan 

kesimpulan

b. Siswa dapat 

menyebutkan contoh 

bencana alam akibat 

penambangan liar

c. Siswa mengaitkan konsep 

sains bencana alam akibat 

penambangan dengan 

unsur – unsur SETS

Penutup 5 

minutes

a. Guru memberikan tugas kepada 

siswa untuk mencari bencana alam 

apa saja yang disebabkan oleh 

aktifitas manusia yang 

mempengaruhi permukaan bumi

b. Guru memberitahukan siswa 

bahwa minggu depan ada ulangan

c. Guru menutup pelajaran dengan 

doa dan salam

a. Siswa mencatat tugas 

yang diberikan pada buku 

masing – masing.
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Evaluation Guru menyimpulkan bahwa 

perusakan hutan dapat menyebabkan 

bencana alam.

Refleksi

Pertanyaan 

dan jawaban 

yang 

bermanfaat 

bagi materi

Sumber

1. Azmiyawati, Choiril, dkk. 2008. IPA Salingtemas untuk kelas V SD/MI. 

Penerbit Depdiknas : Jakarta.

2. Sulistyanto, Heri dan Edy Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk 

Kelas V SD/MI. Penerbit Depdiknas:Jakarta.

3. Internet

 http://id.shvoong.com/tags/dampak-aktivitas-manusia-terhadap-

permukaan-bumi

 file:///berita/1271866425/walhi-359-bencana-alam-di-Indonesia

4. Kartu Kuis

5. Papan Tulis

6. Lembar Ajar

7. LKS

Penilaian

Indikator Penilaian Teknik Instrumen

1. Siswa dapat 

mengerjakan 

tugas yang 

diberikan guru 

dengan baik

2. Siswa aktif 

dalam 

pembelajaran

1. Test tertulis

2. Aktifitas siswa 1. Essai

Pertanyaan

1. Hubungkan konsep sains bencana alam akibat penambangan dengan unsur – unsur yang terdapat 

dalam SETS!
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KARTU PERTANYAAN

LIST PERTANYAAN
1. Apa saja kegiatan manusia yang mempengaruhi bentuk permukaan bumi?
2. Sebutkan dua bencana alam yang diakibatkan karena penambangan?
3. Manusia menambang bahan tambang (emas, minyak bumi) untuk…
4. Bagaimana penambangan dapat menyebabkan bencana alam?
5. Sebutkan dua cara untuk mencegah lahan kritis!
6. Bagaimana teknologi menyebabkan bencana alam?
7. Apa dampak bencana alam terhadap manusia?
8. Apa dampak penambangan terhadap lingkungan?

Sebutkan dua cara 
untuk mencegah 

lahan kritis!
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RENCANA PROSES PEMBELAJARAN
KELAS VB (EKSPERIMEN II) PERTEMUAN KE 3

Sekolah : SDN Losari
Kurikulum : 
KTSP

Mata Pelajaran : IPA Kelas/Smt : V/II

Wakt
u : 2 
x 35 
menit

Sub Pokok 
Bahasan : 
Aktifitas 
manusia yang 
mempengaruhi 
permukaan bumi

Guru: Yulia Dwisetyaningrum Tahun Ajaran: 
2010/2011

Standar Kompetensi
7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya 
alam
Kompetensi dasar
7.7 Mengidentikasi beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi (pertanian, 

perkotaan, dan sebagainya)
Tujuan
Siswa dapat

4. Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang mengubah permukaan bumi untuk 
memenuhi kebutuhannya, misalnya pertanian, pemukiman perkotaan, dan penambangan

5. Mengetahui kegiatan manusia yang mengubah permukaan bumi dapat mengakibatkan 
bencana alam.

6. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan
7. Menghubungkan keempat unsur SETS untuk memecahkan masalah terkait bencana alam

Indikator
Setelah pembelajaran, siswa dapat

5. Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang mengubah permukaan bumi untuk 
memenuhi kebutuhannya (penambangan)

6. Menyebutkan bencana alam yang dapat terjadi akibat kegiatan manusia yang 
mempengaruhi permukaan bumi (lahan kritis, semburan lumpur, dan longsor)

7. Menyusun puzzle rangkaian peristiwa yang menyebabkan bencana alam dengan tepat.
8. Mengurutkan rangkaian peristiwa yang menyebabkan bencana alam dengan benar.
9. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan (akibat 

penambangan)
10. Menghubungkan keempat unsur SETS untuk memecahkan masalah terkait bencana alam

Metode Pembelajaran
Ceramah, Games, Tanya Jawab
Model Pembelajaran

Cooperative Learning : Puzzle to Picture Tournament
Aktifitas 1 : Metode
ICT
Game
Eksperim
en

-
√
-

Observasi
Tanya Jawab
Diskusi

-
√
√

Presentasi Individual
Presentasi Grup
Demonstrasi

-
√
-

Penilaian
Eksperimen - Presentasi Grup -
Tanya Jawab √ Pekerjaan rumah √
Observasi - Diskusi √
Presentasi Individual -
Beberapa kegiatan manusia yang mengubah mengubah permukaan bumi adalah penambangan.
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Bencana Alam yang dapat ditimbulkan karena penambangan adalah
d. Lahan kritis
e. Semburan lumpur
f. Longsor

Upaya yang dilakukan untuk mencegah bencana alam
f. Reboisasi (penanaman pohon kembali)
g. Mengurangi penambangan
h. Melakukan penambangan sesuai prosedur yang benar
i. Menyuburkan lahan kritis secara secara bertahap
j. Memanfaatkan lahan kritis untuk pembangunan

Hubungan aktivitas manusia yang mempengarui bumi dengan unsur SETS
Sains
Tinjauan mengenai bagaimana aktivitas manusia yang mempengaruhi permukaan bumi 
menyebabkan bencana alam
Lingkungan

c. Aktivitas manusia seperti penebangan, pembakaran hutan dan penambangan yang dilakukan 
secara berlrbihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan

d. Hutan yang dirusak dan digunakan untuk pertanian ataupun pemukiman dapat menyebabkan 
bencana alam

Teknologi
e. Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kebutuhan manusia, kemudian sebagian 

manusia merusak lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan
f. Manusia memanfaatkan teknologi pengobatan untuk menolong korban bencana alam
g. Manusia menggunakan teknologi yang canggih untuk menciptakan alat penambang yang 

aman
h. Manusia melakukan riset teknologi untuk mengatasi akibat bencana alam

Masyarakat
c. Sebagian manusia melakukan perbuatan merusak hutan untuk memenuhi kebutuhan mereka
d. Bencana alam merugikan manusia karena menghancurkan rumah dan melenyapkan harta 

benda mereka
Proses Pembelajaran Pertemuan ke – 3

Kegiatan Waktu
Aktifitas

Guru Siswa Aspek
Pembuka
an

5 menit a. Guru membuka pembelajaran 
dengan salam dan motivasi

b. Memberikan pertanyaan 
motivasi
- Bagaim

ana manusia 
mendaapatkan minyak 
bumi?

- Mengap
a lumpur lapindo bisa 
terjadi?

c. Siswa menjawab 
pertanyaan dari guru

d. Siswa mempunyai 
hipotesis terhadap 
jawaban pertanyaan Society

Sains
Environme
nt
Technology

 Eksplorasi

h. Guru menjelaskan kepda 
siswa bahwa semakin 
majunya teknologi, 

 Eksplorasi
f. Siswa 

memperhatikan 
penjelasan guru

g. Siswa Technology
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kebutuhan manusia semakin 
meningkat dan manusia harus 
memenuhi kebutuhan mereka

i. Guru menjelaskan sedikit 
materi yang berkaitan dengan 
bagaimana penambangan 
secara berlebihan untuk 
pemenuhan kebutuhan 
manusia dan dampaknya 
terhadap lingkungan

j. Guru membagi siswa menjadi 
3 kelompok

k. Guru menjelaskan tugas yang 
harus diselesaikan siswa, 
yaitu menyusun kepingan 
puzzle menjadi sebuah 
gambar utuh dan kemudian 
mengurutkannya menjadi 
sebuah urutan logis terjadinya 
peristiwa bencana alam.

l. Guru menjelaskan bahwa 
siswa harus berlompa dengan 
kelompok lain untuk 
menyelesaikan tugas.

m.Guru membagi puzzle 
penambangan, kemudian 
menjadi bahan ekonomis, 
sampai terjadinya lahan kritis 

n. Guru membagikan bahan ajar 
ke pada siswa.

o. Guru mengamati dan menilai 
proses pembelajaran yang 
dilakukan siswa.

p. Guru meminta semua 
kelompok mempresentasikan 
hasil tugas mereka di depan 
kelas

q. Guru memberikan reward 
atas presentasi siswa

r. Guru meminta siswa 
menghubungkan konsep sains 
aktifitas manusia yang 
menyebabkan bencana alam 
dengan unsur – unsur dalam 
SETS

s. Setelah siswa selesai 
melakukan games, guru 
memberikan penghargaan 
untuk setiap kelompok.
- Super 

Hero untuk juara 1
- Hero 

bergabung dalam 
kelompoknya

h. Siswa 
melakukan games 
PPT

i. Siswa 
bekerja sama dalam 
kelompok dalam 
menyelesaikan 
games

j. Siswa 
mempresentasikan 
hasil tugas mereka 
di depan kelas

k. Siswa 
mendengarkan 
penjelasan guru

 El
aborasi

d. Siswa dibimbing 
oleh guru untuk 
merumuskan 
kesimpulan

e. Siswa dapat 
menyebutkan 
contoh bencana 
alam yang 
disebabkan oleh 
penambangan.

f. Siswa mengaitkan 
konsep sains 
sumber bencana 
alam akibat 
penambangan
dengan unsur –
unsur SETS

Society
Science

S-E-T-S

S-E-T-S

S-E-T-S
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untuk juara 2
- Rangers 

untuk juara 3 dan 4
t. Guru memberikan penekanan 

konsep mengenai 
penambangan

u. Guru memberikan kuis 
berupa tanya jawab kepada 
siswa

Elaborasi
v. Guru meminta siswa 

menyebutkan contoh – contoh 
bencana alam yang 
disebabkan oleh 
penambangan

Konfirmasi
w. Guru memberikan 

kesimpulan final

S-E-T-S

E-T-S

Penutup 5 
minute
s

d. Guru memberikan tugas 
kepada siswa mencari solusi 
apa saja untuk mencegah 
bencana alam

e. Guru meberikan tugas kepada 
siswa untuk belajar di rumah

f. Guru memberitahukan siswa 

b. Siswa mencatat 
tugas yang diberikan 
pada buku masing –
masing.

c.
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mengenai ulangan harian 
yang akan dilaksanakan 
minggu depan

g. Guru menutup pelajaran 
dengan doa dan salam

Evaluatio
n

Guru menyimpulkan bahwa 
manusia harus menjaga 
lingkungannya dengan tidak 
merusak alam salah satunya 
melalui penambangan 
berlebihan

Refleksi
Pertanyaan 
dan 
jawaban 
yang 
bermanfaa
t bagi 
materi

Sumber
8. Azmiyawati, Choiril, dkk. 2008. IPA Salingtemas untuk kelas V SD/MI. 

Penerbit Depdiknas : Jakarta.
9. Sulistyanto, Heri dan Edy Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk Kelas 

V SD/MI. Penerbit Depdiknas:Jakarta.
10. Internet

 http://id.shvoong.com/tags/dampak-aktivitas-manusia-terhadap-
permukaan-bumi

 file:///berita/1271866425/walhi-359-bencana-alam-di-Indonesia
11. Puzzle
12. Papan Tulis
13. Lembar Ajar
14. LKS

Penilaian
Indikator Penilaian Teknik Instrumen

3. Siswa dapat 
mengerjakan 
tugas yang 
diberikan 
guru dengan 
baik

4. Siswa aktif 
dalam 
pembelajaran

1. Test tertulis
2. Aktifitas siswa 1. Essai

Pertanyaan
1. Hubungkan konsep sains aktifitas manusia yang mempengaruhi permukaan bumi kemudian 
menyebabkan bencana alam dengan unsur – unsur yang terdapat dalam SETS!
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KARTU PERTANYAAN

LIST PERTANYAAN
1. Apa saja kegiatan manusia yang mempengaruhi bentuk permukaan bumi?
2. Sebutkan dua bencana alam yang diakibatkan karena penambangan?
3. Manusia melakukan penambangan bahan tambang (minyak bumi, emas, 

besi) untuk digunakan sebagai…
4. Bagaimana penambangan dapat menyebabkan bencana alam?
5. Sebutkan dua cara untuk mencegah bencana alam akibat penambangan!
6. Bagaimana teknologi menyebabkan bencana alam?
7. Apa dampak bencana alam terhadap manusia?
8. Apa dampak penambangan terhadap lingkungan?
9. Sebutkan dua cara mengatasi lahan kritis!

Sebutkan dua cara 
mengatasi lahan 

kritis!
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Lampiran 11

KUNCI JAWABANDAN DAN RUBRIK PENILAIAN POSTTEST

No Soal Jawaban Rubrik Penilaian

1 Menurut pendapat kalian, apa

pengertian sumber daya alam?

Sumber daya alam adalah potensi alam yang 

bermanfaat bagi manusia

2 : siswa dapat menjawab dengan benar

1 : siswa menjawab dengan kurang 

sempurna

0 : siswa tidak dapat menjawab dengan 

benar

2 Apa manfaat air, hewan, tumbuhan, dan 

matahari bagi kehidupan manusia?

Air : minum, mencuci, memasak, mandi, dll

Hewan : bahan makanan, sumber ekonomi

Tumbuhan : penghasil oksigen, sumber 

makanan

Matahari : menghangatkan bumi

4 : siswa dapat menyebutkan manfaat 

semua jenis SDA

3 : siswa dapat menyebutkan manfaat dari 3 

jenis SDA

2 : siswa dapat menyebutkan manfaat dari 2 

jenis SDA

1 : siswa dapat menyebutkan manfaat dari 1 

jenis SDA

0 : siswa tidak dapat menjawab dengan 

benar

3 Kita masih dapat memakan sayuran 

dengan menanamnya kembali. Kita juga 

masih dapat memanfaatkan air ketika 

 Sumber daya alam yang dapat kita 

usahakan kembali keberadaannya

 Sumber daya alam yang tidak akan 

4 : siswa dapat menjawab dengan sempurna

3 : siswa hanya menyebutkan keyword dari 

masing – masing poin
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No Soal Jawaban Rubrik Penilaian

masih terjadi hujan. Namun kita tidak 

dapat mendapatkan emas ketika habis. 

Berdasarkan penryataan tersebut, apa 

yang dapat kalian simpulkan dari 

pengertian sumber daya alam yang 

dapat diperbarui dan tidak dapat 

diperbarui?

pernah habis jika kita memakainya 

secara terus menerus

 Sumber daya alam yang tidak dapat kita 

usahakan kembali keberadaannya

 Sumber daya alam yang akan habis jika 

kita memakainya secara terus menerus

2 : siswa hanya menjawab benar 1 poin

1 : siswa hanya menyebutkan keyword 1 

poin

0 : siswa tidak dapat menjawab dengan 

benar

4 Sebutkan contoh sumber daya alam 

yang dapat diperbarui dan sumber daya 

alam yang tidak dapat diperbarui?

 SDA yang dapat diperbarui : Air, 

tumbuhan, hewan, sinar matahari

 SDA yang tidak dapat diperbarui : bahan 

tambang (minyak bumi, batu bara, emas, 

dl)

2 : siswa dapat menjawab dengan sempurna 

minimal satu contoh setiap jenis SDA

1 : siswa hanya dapat menyebutkan contoh 

dari satu jenis SDA

0 : siswa tidak dapat menjawab dengan 

benar

5 Apakah kegiatan pertanian dan 

pemukiman (dengan menebang atau 

membakar hutan) serta penambangan 

dapat mengubah bentuk permukaan 

bumi?

Ya 1 : jawaban benar

0 : jawaban salah
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No Soal Jawaban Rubrik Penilaian

6 Apa saja kegiatan manusia yang 

mengubah bentuk permukaan bumi?

1. Pertanian

2. Pemukiman

3. Penambangan

4. Perusakan hutan (Pembakaran dan 

Penebangan hutan)

4 : siswa dapat menyebutkan 4 item

3 : siswa dapat menyebutkan 3 item

2 : siswa dapat menyebutkan 2 item

1 : siswa dapat menyebutkan 1 item

0 : siswa tidak dapat menjawab

7 Bagaimana jika penebangan hutan dan 

penambangan dilakukan secara 

berlebihan?

Akan terjadi bencana alam seperti banjir, tanah 

longsor, kekeringan, dan lahan kritis.

2 : jawaban benar. Menyebutkan keyword

1 : jawaban benar. Hanya menyebutkan 

contoh

0 : jawaban salah

8 Petani dapat membajak sawah, itu berarti Jika akar pohon yang kuat diganti dengan akar 4 : siswa dapat menyebutkan jawaban yang 
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No Soal Jawaban Rubrik Penilaian

menandakan tanah bersifat lunak (rapuh). 

Agar tanah dilingkungan sekitar kita 

tidak mudah rapuh atau longsor, maka 

kita harus menanam pohon yang akarnya 

kuat. Bagaimana jika orang menebangi 

pohon – pohon tersebut kemudian 

menggantinya dengan pohon cabai yang 

akarnya tidak kuat? Apa yang akan 

terjadi?

pohon cabai yang lemah, maka tanah akan rapuh. 

Akibatnya tanah tidak kuat menampung air 

banyak ketika curah hujan tinggi. Maka terjadilah 

bencana alam tanah longsor dan banjir

benar dan dengan alasan yang tepat

3 : siswa dapat menyebutkan jawaban yang 

benar dan  dengan alasan yang kurang 

tepat

2 : siswa dapat menyebutkan jawaban yang 

benar dan tanpa alasan atau alasan yang 

salah

1 : siswa dapat menyebutkan jawaban yang 

kurang benar

0 : siswa tidak dapat memberikan jawaban

9 Akar pohon berfungsi menyerap air tanah 

saat curah hujan tinggi. Apabila jumlah 

pohon berkurang karena penebangan dan 

pembakaran hutan maka air tidak dapat 

terserap secara maksimal. Apa yang akan 

terjadi ketika curah hujan tinggi? 

Air tidak akan diserap sempurna oleh tanah dan 

akar. Maka air tersebut akan mengalir dan akan 

terjadi banjir saat curah hujan tinggi

4 : siswa dapat menyebutkan jawaban yang 

benar dan dengan alasan yang tepat

3 : siswa dapat menyebutkan jawaban yang 

benar dan  dengan alasan yang kurang 

tepat

2 : siswa dapat menyebutkan jawaban yang 
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Mengapa?

          

benar dan tanpa alasan atau alasan yang 

salah

1 : siswa dapat menyebutkan jawaban yang 

kurang benar

0 : siswa tidak dapat memberikan jawaban

10 Akar pohon juga berfungsi menyimpan 

cadangan air ketika kemarau panjang. 

Jika pohon itu tidak ada, maka apa yang 

akan terjadi? Mengapa?

Kekeringan dan lahan tandus. Karena tidak 

ada cadangan air dalam tanah dan pohon yang 

menghasilkan oksigen.

4 : siswa dapat menyebutkan jawaban yang 

benar dan dengan alasan yang tepat

3 : siswa dapat menyebutkan jawaban yang 

benar dan  dengan alasan yang kurang 

tepat

2 : siswa dapat menyebutkan jawaban yang 

benar dan tanpa alasan atau alasan yang 

salah

1 : siswa dapat menyebutkan jawaban yang 

kurang benar

0 : siswa tidak dapat memberikan jawaban

11 Bagaimana terjadinya banjir dan tanah 

longsor akibat penebangan dan 

pembakaran hutan untuk pertanian 

maupun pemukiman?

Perusakan hutan (penebangan dan pembakaran) 

akan mengakibatkan tanah kehilangan daya 

serapnya terhadap air. Selain itu, kekuatan tanah 

berkurang karena tidak ada akar pohon yang 

4 : siswa dapat menyebutkan jawaban yang 

benar dan dengan alasan yang tepat

3 : siswa dapat menyebutkan jawaban yang 

benar dan  dengan alasan yang kurang 
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menopangnya akibat dimanfaatkan untuk 

pertanian dan pemukiman. Karena hal tersebut, 

air yang tidak dapat terserap menjadi mengalir 

dan ketika curah hujan tinggi maka terjadilah 

banjir. Sedangkan tanah yang tidak kuat 

menampung air, akan terjadi tanah longsor.

tepat

2 : siswa dapat menyebutkan jawaban yang 

benar dan tanpa alasan atau alasan yang 

salah

1 : siswa dapat menyebutkan jawaban yang 

kurang benar

0 : siswa tidak dapat memberikan jawaban

12 Ceritakan mengapa manusia 

membutuhkan barang tambang, 

bagaimana cara mendapatkannya, dan 

apa dampaknya bagi lingkungan?

Manusia membutuhkan bahan bakar untuk 

kendaraan, memasak, menghangatkan ruangan, 

dll. Manusia juga membutuhkan emas untuk 

memperindah penampilan mereka. Semua itu 

dapat dilakukan dengan penambangan. 

Penambangan yang berlebihan, akan 

mempengaruhi bentuk permukaan bumi. Hal ini 

dapat mengakibatkan lahan kritis.

4 : siswa dapat menyebutkan variable yang 

ada dan menghubungkannya secara 

runtut dengan alasan yang benar.

3 : siswa dapat menyebutkan variable yang 

ada dan dapat menghubungkannya 

dengan alasan yang kurang tepat

2 : siswa dapat menyebutkan variable yang 

ada dan dapat menghubungkannya 

dengan alasan yang salah atau tanpa 

memberikan alasan

1 : siswa dapat menyebutkan variable yang 

ada tetapi tidak dapat 

menghubungkannya dengan benar

0 : siswa tidak dapat menjawab dengan 
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benar.

13 Apa yang bisa kamu lakukan untuk 

mencegah banjir dan tanah longsor di 

lingkungan sekitarmu?

1. Menanam pohon yang akarnya kuat

2. Mengurangi lahan pertanian

3. Bertani dengan cara terasiring

2 : menyebutkan 2 solusi benar

1 : menyebutkan 1 solusi benar

0 : tidak dapat menjawab dengan benar

14 Bagaimana cara mencegah banjir di 

perkotaan?

1. Mengurangi pembangunan pemukiman

2. Menanam pohon

2 : menyebutkan 2 solusi benar

1 : menyebutkan 1 solusi benar

0 : tidak dapat menjawab dengan benar

15 Bagaimana cara mencegah terjadinya 

lahan kritis?

Mengurangi penambangan

Melakukan penambangan sesuai prosedur yang 

benar

Menyuburkan lahan kritis secara secara 

bertahap

Memanfaatkan lahan kritis untuk pembangunan

2 : menyebutkan minimal 2 solusi benar

1 : menyebutkan 1 solusi benar

0 : tidak dapat menjawab dengan benar

16 Apa akibat aktifitas manusia yang 

mengubah bentuk permukaan bumi 

terhadap lingkungan? Berikan contoh!

Merusak lingkungan dan menimbulkan 

bencana alam (banjir, tanah longsor, 

kekeringan, lahan kritis)

2 : menyebutkan keyword dan contoh

1 : hanya menyebutkan keyword

0 : jawaban salah

17 Bagaimana dampak bencana alam 

terhadap manusia?

Merugikan manusia secara fisik dan 

material.

Menghancurkan rumah/tempat tinggal

2 : menyebutkan keyword dan contoh

1 : menyebutkan keyword

0 : jawaban salah
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Menutupi jalan

Menghambat aktifitas manusia

18 Semakin maju teknologi, maka akan 

semakin meningkat pula kebutuhan 

manusia. Manusia memenuhu 

kebutuhannya dengan merusak hutan 

dan mengubah bentuk permukaan bumi. 

Jadi, dampak apa saja yang ditimbulkan 

teknologi terhadap lingkungan?

Kerusakan lingkungan yang menyebabkan 

bencana alam

2 : menyebutkan keyword

1 : siswa menjawab dengan kurang tepat

0 : jawaban salah

19 Hubungkan keempat unsure 

SETS/Salingtemas (Sains – lingkungan 

– teknologi – masyarakat) dampak 

aktifitas manusia yang mengubah 

bentuk permukaan bumi terhadap unsur 

Salingtemas.

Sains : bencana alam akibat aktifitas manusia 

yang mempengaruhi permukaan bumi

Teknologi : semakin maju teknologi, semakin 

banyak kebutuhan manusia

Masyarakat : untuk memenuhi kebutuhannya 

manusia merusak lingkungan dengan perusakan 

hutan untuk pertanian dan pemukiman 

kemudian penambangan secara berlebihan. 

Akibatnya terjadi bencana alam yang merugikan 

manusia

Lingkungan : Lingkungan dirusak manusia 

untuk memenuhi kebutuhannya. Akibatnya 

4: siswa dapat menghubungkan tiga 

variabel SETS dengan benar 

3: siswa dapat menghubungkan dua variabel 

SETS dengan benar

2: siswa siswa dapat menghubungkan satu 

variable SETS dengan benar

1: siswa menjawab, namun jawabannya 

kurang tepat

0 : siswa tidak dapat menghubungkan unsur 

SETS dengan benar
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terjadi bencana alam.
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Lampiran 12

KISI-KISI LEMBAR OBSERVASI

Mata Pelajaran : IPA

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar

Sekolah : SDN Losari

Kelas/Semester : V/Genap

Materi Pokok : Dampak Kegiatan Manusia terhadap Permukaan Bumi

Standar Kompetensi : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam

Kompetensi Dasar : 7.7 Mengidentikasi beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi (pertanian, perkotaan, dan 

                sebagainya)

No Variabel Berpikir Kritis Indikator Berpikir Kritis Skor Kriteria

1 Identifikasi

Kemampuan identifikasi elemen 
elemen dalam kasus yang 
dipikirkan

 Kegiatan Mempengaruhi 

Bentuk Permukaan Bumi

 Sebab Bencana Alam

 Akibat Bencana Alam

 Solusi Bencana Alam

4 4 : siswa dapat menyebutkan semua elemen dalam 
kasus yang dihadapi melalui puzzle

3 : siswa dapat menyebutkan tiga elemen dalam 
kasus yang dihadapi melalui puzzle

2 : siswa dapat menyebutkan dua elemen dalam 
kasus yang dihadapi melalui puzzle

1 : siswa hanya dapat menyebutkan satu elemen 
dalam kasus yang dihadapi melalui puzzle
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2 Menilai Menilai akseptabilitas
(khususnya kredibilitas dan klaim 
– klaim)

3 3 : siswa dapat menilai kebenaran suatu fakta 
dengan alasan yang tepat

2 : siswa dapat menilai kebenaran suatu fakta 
dengan alasan yang kurang tepat

1 : siswa tidak dapat menilai benar atau salahnya 
suatu fakta

3 Menganalisis Menyusun puzzle rangkaian 
peristiwa yang menyebabkan 
bencana alam dengan tepat dari 
setiap sessi.

4 4 : siswa dapat menyusun puzzle menjadi kepingan 
gambar dan mengurutkannya dengan benar

3 : siswa dapat menyusun semua puzzle menjadi 
kepingan gambar yang benar dan 
mengurutkannya dengan kurang benar

2 : siswa minimal dapat mengurutkan dua kepingan 
puzzle dengan benar

1 : siswa dapat menyusun kurang dari dua kepingan 
puzzle menjadi gambar utuh

4 Mengevaluasi Kemampuan membuat keputusan
(menyelesaikan permasalahan)

3 3: siswa dapat menawarkan solusi saat presentasi 
dengan baik dan alasan yang benar 

2: siswa dapat menawarkan solusi dengan kurang 
tepat

1: siswa tidak dapat menawarkan solusi
5 Mengemukakan pendapat Kemampuan menyampaikan hasil 

pekerjaan kelompok
a. Kelancaran penyampaian

b. Bahasa komunikatif

c. Percaya diri

4 4 : Siswa dapat menyampaikan hasil pekerjaan 
kelompok dengan memenuhi semua aspek

3 : Siswa dapat menyampaikan hasil pekerjaan 
kelompok dengan memenuhi dua aspek

2 : Siswa dapat menyampaikan hasil pekerjaan 
kelompok dengan memenuhi satu aspek

1 : siswa kesulitan menyampaikan hasil pekerjaan 
kelompok

Keterlibatan bertanya terhadap 
presentasi kelompok lain

4 4 : siswa menyimak dan memperhatikan presentasi 
dari kelompok dan mengajukan pertanyaan

3 : siswa memperhatikan dan menghargai pendapat 
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kelompok lain tapi pasif bertanya
2 : siswa tidak memeprhatikan tetapi mengajukan 

pertanyaan
1 : siswa tidak memperhatikan presentasi kelompok 

lain
Kemampuan menjawab 
pertanyaan siswa lain

4 4 : siswa dapat menjawab dengan benar, rasional, 
dan alasan yang tepat

3 : siswa dapat menjawab dengan tepat dan rasional 
namun alasan kurang tepat

2 : siswa menjawab dengan kurang rasional dan 
alasan yang tidak tepat

1 : siswa menjawab dengan tidak tepat atau tidak 
dapat menjawab pertanyaan

TOTAL SKOR 34

PERILAKU SISWA TERHADAP LINGKUNGAN
NO Aspek Indikator Skor Kriteria
1 Perilaku peduli lingkungan Kesemangatan dalam gerakan 

menanam pohon
1. Persiapan alat

2. Antusiasme

3. Kerja sama

4. Keingintahuan akan 

manfaat gerakan menanam 

pohon

4 4 : siswa dapat memenuhi semua aspek
3 : siswa dapat memenuhi 3 aspek
2 : siswa dapat memenuhi 2 aspek
3 : siswa dapat memenuhi 1 aspek

Membuang sampah pada 
tempatnya

4 4 : siswa membersihkan lingkungannya yang kotor
3 : siswa membuang sampah yang berasal dari 

dirinya sendiri
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2 : siswa hanya membuang sebagian sampah yang 
berasal dari dirinya sendiri

1 : siswa membuang sampah sembarangan
TOTAL SKOR 8
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Lampiran 14
ANGKET SIKAP SISWA

Berilah tanda (V) pada kolom penyataan yang kamu anggap sesuai!
S : Setuju
R : Ragu – ragu
TS : Tidak setuju

NO Sikap S R TS
1 Saya suka membuang sampah di lantai kelas
2 Saya mengerjakan piket membersihkan kelas
3 Saya mencampur sampah plastik dan kertas dalam satu 

tempat
4 Saya suka membuang sampah di sungai
5 Sebagian manusia memenuhi kebutuhannya dengan merusak 

lingkungan merupakan perbuatan yang tidak baik
6 Areal hutan sangat cocok dijadikan lahan pertanian dan 

pemukiman
7 Pembakaran dan penebangan hutan dapat menyebabkan 

kerusakan lingkungan
8 Perusakan hutan dapat merusak ekosistem
9 Perusakan hutan untuk pertanian dan pemukiman akan 

menyebabkan banjir dan tanah longsor
10 Perladangan berpindah akan merusak hutan dan kesuburan 

tanah
11 Penambangan secara berlebihan akan mengubah bentuk 

permukaan bumi
12 Penambangan secara berlebihan akan menyebabkan lahan 

kritis dan tanah longsor
13 Saya mengetahui bagaimana mengatasi lahan kritis
14 Setelah terjadi banjir akibat perusakan hutan oleh manusia, 

maka hutan harus dihijaukan kembali dengan penghijauan
15 Tanah longsor dapat diatasi dengan menanam pohon yang 

akarnya kuat
16 Saya tidak mengetahui fungsi selokan dengan baik
17 Saya mengetahui fungsi pohon (tumbuhan) bagi lingkungan
18 Saya mengetahui bagaimana cara menjaga lingkungan saya
19 Gerakan menanam pohon sangat baik untuk menjaga 

kelestarian lingkungan
20 Areal pemukiman seharusnya dikurangi dengan membangun 

rumah susun agar tidak terjadi bencana alam
21 Pertanian di daerah pegunungan seharusnya menggunakan 

sistem terasiring agar tidak terjadi tanah longsor
22 Penambangan tidak boleh dilakukan secara berlebihan untuk 

mencegah lahan kritis

Nama :
Kelas :
No absen :
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Lampiran 15

HASIL UJI NORMALITAS POSTTEST

KELAS V A

Skor Max : 74.55 Panjang kelas : 9.00
Skor Min : 30.91 Rata-rata : 49.02
Rentang : 43.64 S : 10.01
Banyak kelas : 5 N : 24

Kelas Interval Batas Kelas Z untuk batas kelas Peluang untuk Z Luas Ei Oi (Oi-Ei)2/Ei

30-38 29.5 -1.95 0.4744 0.1213 2.911 5 1.4991

39-47 38.5 -1.05 0.3531 0.2935 7.044 5 0.5931

48-56 47.5 -0.15 0.0596 0.333 7.992 10 0.5045

57-65 56.5 0.75 0.2734 0.1771 4.250 3 0.3676

66-74 65.5 1.65 0.4505 0.0441 1.058 1 0.0032

75-83 74.5 2.55 0.4946 0.0051 0.122 0 0.1220

24 3.0895
Untuk χ2 α 5% dengan dk 3 diperoleh χ2 tabel 7.81473
Karena χ2 kurang dari χ2 tabel maka data tersebut berdistribusi normal

KELAS V B

Skor Max : 90.91 Panjang kelas : 12.00
Skor Min : 34.55 Rata-rata : 60.08
Rentang : 56.36 S : 14.07
Banyak kelas : 5 N : 23

Kelas Interval Batas Kelas Z untuk batas kelas Peluang untuk Z Luas Ei Oi (Oi-Ei)2/Ei

34-45 33.5 -1.89 0.4706 0.1198 2.755 2 0.2069

46-57 45.5 -1.04 0.3508 0.2794 6.426 8 0.3855

58-69 57.5 -0.18 0.0714 0.32 7.360 7 0.0176

70-81 69.5 0.67 0.2486 0.1871 4.303 5 0.1129

82-93 81.5 1.52 0.4357 0.0556 1.279 1 0.0609

23 0.7838
Untuk χ2 α 5% dengan dk 2 diperoleh χ2 tabel 5.99146
Karena χ2 kurang dari χ2 tabel maka data tersebut berdistribusi normal
Lampiran 20
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Lampiran 16
HASIL UJI NORMALITAS LEMBAR OBSERVASI

KELAS V A

Skor Max : 90.00 Panjang kelas : 8.00
Skor Min : 53.33 Rata-rata : 70.42
Rentang : 36.67 S : 9.88
Banyak kelas : 5 N : 24

Kelas Interval Batas Kelas Z untuk batas kelas Peluang untuk Z Luas Ei Oi (Oi-Ei)2/Ei

53-60 52.5 -1.81 0.4649 0.1236 2.966 4 0.3605

61-68 60.5 -1.00 0.3413 0.266 6.384 8 0.4091

69-76 68.5 -0.19 0.0753 0.3077 7.385 5 0.7702

77-84 76.5 0.62 0.2324 0.1912 4.589 5 0.0368

85-92 84.5 1.43 0.4236 0.0635 1.524 2 0.1487

24 1.7253
Untuk χ2 α 5% dengan dk 2 diperoleh χ2 tabel 5.99146
Karena χ2 kurang dari χ2 tabel maka data tersebut berdistribusi normal

KELAS V B

Skor Max : 88.24 Panjang kelas : 8.00
Skor Min : 50.00 Rata-rata : 71.10
Rentang : 38.24 S : 10.65
Banyak kelas : 5 N : 23

Kelas Interval Batas Kelas Z untuk batas kelas Peluang untuk Z Luas Ei Oi (Oi-Ei)2/Ei

50-57 49.5 -2.03 0.4788 0.0791 1.819 2 0.0180

58-65 57.5 -1.28 0.3997 0.1978 4.549 7 1.3206

66-73 65.5 -0.53 0.2019 0.2929 6.737 6 0.0806

74-81 73.5 0.23 0.091 0.2455 5.647 3 1.2408

82-89 81.5 0.98 0.3365 0.1217 2.799 5 1.7308

23 4.3908
Untuk χ2 α 5% dengan dk 2 diperoleh χ2 tabel 5.99146
Karena χ2 kurang dari χ2 tabel maka data tersebut berdistribusi normal
Lampiran 21
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Lampiran 17
HASIL UJI NORMALITAS ANGKET

KELAS V A

Skor Max : 96.97 Panjang kelas : 6.00
Skor Min : 69.70 Rata-rata : 85.10
Rentang : 27.27 S : 5.60
Banyak kelas : 5 N : 24

Kelas Interval Batas Kelas Z untuk batas kelas Peluang untuk Z Luas Ei Oi (Oi-Ei)2/Ei

69-74 68.5 -2.96 0.4985 0.0279 0.670 1 0.1625

75-80 74.5 -1.89 0.4706 0.1767 4.241 2 1.1842

81-86 80.5 -0.82 0.2939 0.3926 9.422 12 0.7054

87-92 86.5 0.25 0.0987 0.3079 7.390 8 0.0504

93-98 92.5 1.32 0.4066 0.085 2.040 1 0.5302

24 2.6327
Untuk χ2 α 5% dengan dk 2 diperoleh χ2 tabel 5.99146
Karena χ2 kurang dari χ2 tabel maka data tersebut berdistribusi normal

KELAS B

Skor Max : 95.45 Panjang kelas : 7.00
Skor Min : 65.15 Rata-rata : 77.73
Rentang : 30.30 S : 8.40
Banyak kelas : 5 N : 23

Kelas Interval Batas Kelas Z untuk batas kelas Peluang untuk Z Luas Ei Oi (Oi-Ei)2/Ei

65-71 64.5 -1.58 0.4429 0.1725 3.968 7 2.3168

72-78 71.5 -0.74 0.2704 0.3063 7.045 7 0.0003

79-85 78.5 0.09 0.0359 0.2853 6.562 4 1.0003

86-92 85.5 0.92 0.3212 0.1396 3.211 4 0.1939

93-99 92.5 1.76 0.4608 0.0344 0.791 1 0.0552

23 3.5665
Untuk χ2 α 5% dengan dk 2 diperoleh χ2 tabel 5.99146
Karena χ2 kurang dari χ2 tabel maka data tersebut berdistribusi normal
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Lampiran 18

Hipotesis

Ho : <

Ha : >

Uji Hipotesis
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

Dimana,

Ho ditolak apabila t > t(1-a)(n1+n2-2)

Dari data diperoleh:

Berdasarkan rumus di atas diperoleh:

- 3.69

Pada α = 5% dengan dk = 24 + 23 - 2 =45 diperoleh t(0.95)(45) = 

m1 m2

m1 m2

104.48 210.98

104.4800

10.22 14.52

24 23
49.02 60.07

Standart deviasi (s)

+
210.9800

- 2 x (0.83)
14.52

UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA ( UJI t PIHAK KANAN ) DATA HASIL 
POSTTEST  ANTARA KELAS EKSPERIMEN I DAN EKSPERIMEN II

Sumber variasi
Jumlah siswa (n)
Skor rata-rata (x)

Varians (s2)

Kelas A Kelas B

1.680

r =

t

24 24 23

==
49.02 60.07

10.22
23

11.06
= 0.8300

554439.50

1.680

Daerah 
penerimaan 

Ho

Daerah 
penerimaan 

Ho
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Lampiran 19

Hipotesis

Ho : <

Ha : >

Uji Hipotesis
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

Dimana,

Ho ditolak apabila t > t(1-a)(n1+n2-2)

Dari data diperoleh:

Berdasarkan rumus di atas diperoleh:

- 0.07

Pada α = 5% dengan dk = 24 + 23 - 2 =45 diperoleh t(0.95)(45) = 

m1 m2

m1 m2

579.69 295.07

71.09

Standart deviasi (s)

+
579.6900

24.08 17.17

UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA DATA HASIL OBSERVASI  ANTARA 
KELAS EKSPERIMEN I DAN EKSPERIMEN II

Sumber variasi
Jumlah siswa (n)
Skor rata-rata (x)

Varians (s2)

Kelas A Kelas B
24 23

70.41

1.680

r =

t

24 24 23

6861.14
=

==
70.41 71.09

24.08
23

295.0700
- 2 x (3,92)

17.17

3.9200
3051324.37

1.680

Daerah 
penerimaan 
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penerimaan 
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Lampiran 20

Hipotesis

Ho : <

Ha : >

Uji Hipotesis
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

Dimana,

Ho ditolak apabila t > t(1-a)(n1+n2-2)

Dari data diperoleh:

Berdasarkan rumus di atas diperoleh:

- 2.52

Pada α = 5% dengan dk = 24 + 23 - 2 =45 diperoleh t(0.95)(45) = 

m1 m2

m1 m2

32.67 73.76

77.73

Standart deviasi (s)

+
32.6700

5.71 8.58

UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA DATA HASIL ANGKET  ANTARA KELAS 
EKSPERIMEN I DAN EKSPERIMEN II

Sumber variasi
Jumlah siswa (n)
Skor rata-rata (x)

Varians (s2)

Kelas A Kelas B
24 23

85.10

1.680

r =

t

24 24 23

710.07
=

==
85.10 77.73

5.71
23

73.7600
- 2 x (3,13)

8.58

3.1300
51151.63

1.680

Daerah 
penerimaan 

Ho

Daerah 
penerimaan 

Ho
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Lampiran 21
UJI GAIN TERNORMALISASI

Persamaan

Rata - rata nilai Kelas A Kelas B
Pre test 41,66 39,44

Post test 49,02 60
Gain <g> 0,13 0,34

Kelas A

     = 0,13

Kelas B

      = 0,34

41,66
39,44

49,02

60

0,13 0,34
0
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20
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70

Kelas A Kelas B

Pre test

Post test

Gain <g>

pre

prepost

S

SS
g






%100
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Lampiran 22
UJI SIGNIFIKANSI

Persamaan

Hasil Penelitian

Kelompok Rata-rata SD dk thitung ttabel Kriteria

Kelas A 49,02 104,4855 45 4,92 1,68 Terdapat perbedaan 

secara signifikanKelas B 60 210,9888

    = 4,92

Karena thitung > ttabel maka terdapat perbedaan berpikir kritis dalam aspek kognitif secara signifikan 
antara kelas A dan B.
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Lampiran 23

DOKUMENTASI PENELITIAN

KELAS EKSPERIMEN (PPT BERVISI SETS)

(a) (b)

(c) (d)
Gambar 1 . 

a. Penjelasan sekilas mengenai aktifitas manusia yang menyebabkan bencana alam

b. Peneliti memandu siswa menggunakan puzzle sebagai media pembelajaran

c. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok

d. Siswa sedang bertanya terhadap hasil presentasi kelompok lain
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KELAS PEMBANDING (TGT BERVISI SETS)

(a) (b)

(c) (d)
Gambar 2

a. Siswa sedang mencatat penjelasan dari guru

b. Siswa sedang menceritakan hasil analisis permasalahan

c. Siswa sedang berpindah terbagi menjadi beberapa kelompok

d. Keaktifan siswa dalam kuis
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GERAKAN MENANAM POHON

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)
Gambar 3

a. Penyerahan secara simbolis bibit pohon kepada sekolah

b. Penanaman pohon oleh guru

c. , (d), (e), (f) Gerakan menanam pohon oleh siswa


