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ABSTRAK

PENGARUH METODE PEMBELAJARAN LEARNING START WITH A   
QUESTION (LSQ) TERHADAP HASIL BELAJAR IPS KELAS IV MIN 2     

BANDAR LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Oleh

Isnaini Nurjanah

     Masalah dalam penelitian ini adalah masih rendahnya hasil belajar IPS 
siswa kelas VI MIN 2 Bandar Lampung. Penerapan metode pembelajaran 
learning start with a question (LSQ) bertujuan untuk mengetahui apakah 
terdapat pengaruh penggunaan metode Learning start with a question (LSQ)
terhadap hasil belajar IPS  kelas IV di MIN 2 Bandar Lampung Tahun pelajaran 
2017/2018.
           Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif dengan 
metode quasy eksperimen dengan desain nonequivalent control grup design. 
Lokasi penelitian dilakukan di MIN 2 Bandar Lampung. Subjek pada penelitian 
adalah siswa kelas IV A dan IV B MIN 2 Bandar Lampung sebanyak 69 siswa. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Tes dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah Uji-t. Hasil tes menunjukan nilai rata-rata 
dari 34 siswa pada kelas eksperimen yaitu 72,35 dan pada kelas kontrol dari 35 
siswa nilai rata-rata sebesar 66,57. 
           Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang menggunakan Independen t-
test diperoleh bahwa nilai Sig = 0,001 atau thitung  = 3,627 > ttabel = 1,997, Ini 
berarti nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel baik pada taraf 5%. (0,001 < 0,05).
Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada 
penerapan metode pembelajaran learning start with a question terhadap hasil 
belajar IPS siswa di kelas IV MIN 2 Bandar Lampung pada tahun pelajaran 
2017/2018.

Kata Kunci : Learning Start With A Question, Hasil Belajar, IPS







MOTTO

ْكِر إِْن ُكْنتُْم ال تَْعلَُمونَ  فَاْسأَلُوا أَْھَل الذِّ

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak 
mengetahui (keadaan sesuatu perkara)“ (QS. An-Nahl ayat 43)1

                                                          
1Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan ( Bandung MQS,2003), h.273
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

       Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan oleh setiap  manusia, 

karena melalui pendidikan ini seseorang akan belajar mengembangkan potensi 

dirinya. Menurut undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1  tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dinyatakan, pendidikan adalah usaha sadar  dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 1

       Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita ketahui tujuan dari dilaksanakanya 

pendidikan agar seorang peserta didik mempunyai suatu keterampilan yang dapat 

mereka gunakan untuk hidup di masyarakat, bangsa dan negara. Salah satu 

ketrampilan yang harus dimiliki peserta didik yaitu keterampilan berinteraksi dengan 

orang lain. Keterampilan tersebut bisa dipelajari melalui pembelajaran IPS di MI. 

Pembelajaran IPS mengajarkan peserta didik mampu berinteraksi dan berkerja sama

dengan teman, sehingga perserta didik mampu menyelesaikan tugas bersama dan

hasil yang dicapai akan dirasakan kebaikanya oleh peserta didik itu sendiri yaitu 

meningkatkan keterampilan berinteraksi dengan orang lain. Untuk itu dalam 
                                                          
          1Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran,( Bandung: Alfabeta,2013).h.3
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pelaksanaan pendidikan, peserta didik harus diajarkan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

sejak dini, karna berfungsi mendidik dan sebagai bekalan bagi peserta didik untuk 

mampu memecahkan masalah dan berbaur di masyarakat.2

           Menurut Sapriya mata pelajaran IPS merupakan program pengajaran yang 

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah 

sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap segala 

ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-

hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat.3

           Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik dapat mempersiapkan diri menjadi 

warga Negara yang baik, demokratis, bertanggung jawab, serta warga negara yang 

cinta damai dalam kehidupan di masyarakat dimana peserta didik tumbuh dan 

berkembang sebagai bagian dari masyarakat yang dihadapakan pada berbagai 

permasalahan sosial yang terjadi dilingkunganya.

           Mencermati kutipan di atas, diketahui tujuan dari mata pelajaran IPS adalah 

mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil keputusan setiap 

persoalan yang dihadapinya dalam bermasyarakat.4 Hal tersebut relevan dengan 

firman Allah dalam surat Al-Hujurot ayat 10 :

َواتَّقُْوا هللاَ لََعلَُّكْم تُْرَحُمْونَ إِنََّما اْلًمْؤِمنُْوَن إِْخَوةٌ فَأَْصلُِحْوا بَْیَن أََخَوْیُكمْ 

                                                          
      2 Ahmad Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS Di sekolah Dasar, (Jakarta,Pranadamedia 
group:2014).h.45
      3Sapriya, Pendidkan IPS Konsep dan Pembelajaran, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 
2009).h.12
      4Etin Solihatin dan raharjo, Cooperative Learning Analisis Model Pembelajaran IPS,(Jakarta: 
Bumi Aksara,2011). h. 14
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Artinya : Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu 
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antar keduanya itu dan 
bertakwalah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.5

           Melalui ayat di atas dapat kita ketahui bahwa dengan sesama manusia kita 

harus hidup rukun dan damai, hal tersebut sangat relevan dengan tujuan mata 

pelajaran IPS, yaitu menjadikan peserta didik menjadi warga negara yang dapat 

menjaga keharmonisan hubungan di antara masyarakat sehingga terjalin persatuan 

dan keutuhan bangsa.

        Tujuan tersebut dapat tercapai apabila pembelajaran IPS di sekolah 

diorganisasikan secara baik dan diajarkan secara bermakna. Pola pembelajaran IPS 

hendaknya lebih menekankan pada unsur pendidikan dan pembekalan pemahaman 

nilai, moral, dan keterampilan-keterampilan sosial pada peserta didik. Terutama di 

tingkat MI yang merupakan lembaga pendidikan formal yang berperan penting dalam 

mengembangkan segala potensi dasar yang dimiliki peserta didik. Pengembangan 

potensi dasar peserta didik tersebut dapat dilakukan dengan berbagai upaya, salah 

satunya adalah melalui proses belajar mengajar yang tepat.6

           Pola pembelajaran IPS di MI hendaknya lebih menekankan pada unsur 

pendidikan dan pembekalan pemahaman, nilai-moral dan kenterampilan-keterampilan 

sosial pada peserta didik. Untuk itu, penekanan pembelajarannya bukan sebatas pada 

upaya menjejali peserta didik dengan sejumlah konsep yang bersifat hafalan saja, 

melainkan terletak pada upaya menjadikan peserta didik memiliki seperangkat 

                                                          
      5Departemen agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung:MQS,2003), h.16
      6 Sapriya,Op.Cit,.h.53  
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pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan agar mereka mampu menjadikan apa 

yang telah dipelajarinya sebagai bekal dan memahami dan ikut serta dalam 

menjalankan kehidupan masyarakat lingkungannya, serta sebagai bekal bagi dirinya 

untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.7 Untuk mencapai 

keberhasilan dalam proses pembelajaran IPS, guru harus dapat mengembangkan 

segala potensi dan kreativitas peserta didik secara optimal dikarenakan setiap peserta 

didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda.

           Anak MI merupakan individu yang sedang berkembang, tidak perlu diragukan

keberaniannya. Setiap anak MI sedang berada dalam perubahan fisik maupun mental 

mengarah yang lebih baik. Tingkah laku mereka dalam menghadapi lingkungan sosial 

maupun non sosial meningkat. Oleh karna itu, peserta didik harus memiliki 

kemampuan tenggang rasa dan kerja sama yang tinggi.8

           Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru mata pelajaran IPS di MIN 

2 Bandar Lampung, dapat diketahui guru kurang bervariasi dalam penggunaan 

metode pembelajaran beliau hanya mengunakan metode pembelajaran seperti

ceramah, diskusi dan tanya jawab, tetapi mayoritas menggunakan metode ceramah,

sehingga kurangnya keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran

menyebabkan hasil belajar peserta didik rendah.9 Proses pembelajaran IPS di kelas 

lebih banyak didominasi oleh guru (teacher centered) yang hanya mengajarkan teori 

                                                          
      7 Ahmad Susanto, Op.Cit.h.36 
      8 Syaiful bahri djamarah, Psikologi belajar, (Jakarta: PT Rineka cipta, 2008), h. 126
      9 Hasil wawancara dengan ibu Eva Wati, Guru kelas IV, MIN 2 Bandar lampung, Lampung. rabu, 2 
Agustus 2017, jam 14.30 WIB
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yang terdapat pada buku paket, hal ini mengakibatkan peserta didik kurang 

memahami materi yang telah disampaikan.

           Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dengan peserta didik kelas IV 

di MIN 2 Bandar Lampung, dapat diketahui rendahnya hasil belajar peserta didik

terhadap pembelajaran IPS dikarenakan pembelajaran tersebut merupakan materi 

yang banyak menghafal dan kurangnya kreatifitas guru saat mengajar sehingga hasil 

belajar peserta didik rendah.10Hal tersebut juga merupakan alasan peneliti memilih 

peseera didik kelas IV sebagai subjek penelitian ini karena ditemukan permasalahan 

yaitu hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran IPS masih rendah. Pernyataan ini 

diperkuat dengan data hasil belajar peserta didik yang dijelaskan pada table dibawah 

ini :

Tabel 1
Rekapitulasi Hasil Ulangan Harian IPS Kelas IV MIN 2 Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2017/201811

No KKM
Kerteria 

ketuntasan
Jumlah Siswa Presentasi (%)

1 ≥65 Tuntas 27 39 %
2 <65 Tidak Tuntas 42 61 %

Jumlah 69 100 %

           Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa data tingkat pemahaman peserta 

didik terhadap materi masih jauh dari harapan, dilihat dari jumlah persentase nilai 

belum tuntas peserta didik lebih besar dari pada tingkat ketuntasan peserta didik. Hal 

                                                          
      10 Hasil observasi di kelas IV, MIN 2 Bandar lampung, rabu, 2 agustus 2017,jam. 14.30-16.00 WIB
      11 Hasil data sekolah, Dokumentasi nilai ulangan harian mata pelajaran IPS kelas IV MIN 2 bandar 
lampung, MIN 2 bandar lampung, selasa, 1 Agustus 2017 jam 14.00 WIB
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ini dapat dilihat dari jumlah peserta didik yang memperoleh nilai 65 ke atas hanya 

sebanyak 27 peserta didik (39%), sedangkan jumlah peserta didik yang memperoleh 

nilai dibawah 65 sebanyak 42 peserta didik (61%). Berdasarkan standar KKM mata 

pelajaran IPS yaitu 65, maka peserta didik Kelas IV MIN 2 Bandar Lampung lebih 

banyak yang memiliki nilai yang tidak sesuai standar KKM dibandingkan dengan 

peserta didik yang telah memenuhi standar KKM. Hal itu disebabkan oleh 

pemahaman peserta didik yang masih kurang terhadap materi pokok yang diajarkan 

sehingga peserta didik cenderung pasif dalam setiap proses KBM yang dilaksanakan 

di dalam kelas, walaupun ada beberapa dari peserta didik yang bersikap aktif dalam 

bertanya dan menjawab pertanyaan, namun beberapa pertanyaan guru dengan 

pemahaman konsep yang kurang memadai.

           Dalam proses pembelajaran sering terjadi salah pemahaman antara guru dan 

peserta didik terhadap materi yang disampaikan oleh guru yang disebabkan oleh 

penguasaan materi awal peserta didik yang tidak terbentuk sejak proses KBM 

dimulai. Bahkan sebagian dari mereka belum mengetahui materi apa yang akan 

dipelajari pada saat itu, mereka melaksanakan proses pembelajaran tanpa adanya 

kesiapan berupa pengetahuan dasar.12 Mereka hanya duduk, mendengarkan, dan 

menjawab pertanyaan semampu mereka tanpa mengetahui alur pembahasan yang 

dijelaskan oleh guru. Padahal, penguasaan konsep awal materi sangat dibutuhkan 

untuk mengarahkan peserta didik pada pembahasan materi selanjutnya.  Selain itu, 

jika siswa memiliki konsep materi lebih awal, pembelajaran menjadi terarah dan 
                                                          
       12 Syaiful bahri djamarah, Op.Cit,h. 109
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peserta didik menjadi paham materi yang akan disampaikan oleh guru. Kondisi kelas 

yang kurang kondusif semakin mempersulit tujuan pembelajaran dalam menciptakan 

komunikasi dua arah antara peserta didik dan guru. Guru harus melakukan diagnosis 

terhadap kondisi awal peserta didik, apakah peserta didik sudah membaca buku yang 

berisi materi yang akan dibahas dan apakah peserta didik memahami tentang materi 

yang akan dijelaskan.13

           Berdasarkan hasil pra survey dan teori diatas, maka perlu diterapkan metode 

pembelajaran yang bernilai edukatif dan  inovatif agar dapat membuat peserta didik 

untuk tertarik mengikuti proses pembelajaran di kelas. Pemilihan metode 

pembelajaran yang tepat, selain dapat mengatur siswa di dalam kelas, juga dapat 

memberikan motivasi serta dapat mengembangkan kemampuan intelektualnya secara 

optimal, dengan demikian siswa tidak hanya menyerap informasi dari guru, akan 

tetapi siswa dapat memahami konsep IPS secara utuh karena adanya interaksi antara 

siswa dengan guru maupun peserta didik dengan peserta didik lainnya.

           Banyak metode pembelajaran yang dapat diterapkan guru dalam upaya 

memperbaiki kualitas pembelajaran IPS. Salah satu bentuk metode pembelajaran 

tersebut adalah dengan metode Learning Start With a Question (LSQ). Metode 

Learning Start With a Question (LSQ) adalah suatu metode pembelajaran aktif dalam 

bertanya. Agar peserta didik aktif dalam bertanya, maka peserta didik diminta untuk 

mempelajari materi yang akan dipelajarinya, yaitu dengan membaca terlebih dahulu. 

Dengan membaca maka peserta didik memiliki gambaran tentang materi yang akan 
                                                          
      13Loc. Cit, h. 109
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dipelajari, sehingga apabila dalam membaca atau membahas materi tersebut terjadi 

kesalahan konsep akan terlihat dan dapat dibahas serta dibenarkan secara bersama-

sama. Untuk melihat apakah siswa telah mempelajari materi tersebut, maka guru 

melakukan pretest. Selain itu, guru memberi tugas kepada peserta didik untuk 

membuat rangkuman serta membuat daftar pertanyaan, sehingga dapat terlihat berapa 

peserta didik yang belajar dan yang tidak belajar.14

          Dengan bertanya akan membantu peserta didik belajar dengan kawannya, 

membantu peserta didik lebih sempurna dalam menerima informasi, atau dapat 

mengembangkan keterampilan kognitif peserta didik. Dengan demikian guru tidak 

hanya akan belajar bagaimana bertanya yang baik dan benar, tetapi juga belajar 

bagaimana pengaruh bertanya di dalam kelas. Kelancaran bertanya (fluency) adalah 

merupakan jumlah pertanyaan yang secara logis dan relevan diajukan guru kepada 

peserta didik di dalam kelas. Kelancaran bertanya ini sangat diperlukan bagi guru di 

dalam proses belajar-mengajar. Pertanyaan yang disajikan guru diarahkan dan 

ditujukan pada pelajaran yang memiliki informasi yang relevan dengan materi 

pelajaran, untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pelajaran yang telah 

ditetapkan,

           Hubungan keserasian antara Learning Starts With A Question (LSQ) dan mata 

pelajaran IPS yaitu sama-sama bertujuan meningkatkan ketrampilan sosial seperti 

kelancaran berinteraksi, berkerja sama dengan orang lain dan mengembangkan 

                                                          
      14Melvin L.silberman, active learning: 101 cara belajar siswa aktif, (Bandung : Nuansa, 
2012).h.11
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kemampuan peserta didik dalam mengambil keputusan setiap persoalan yang 

diberikanya. Metode learning start with a question membuat sisiwa aktif bertanya 

dan menjawab tentang materi yang sebelumnya di berikan guru, mereka juga dapat 

bertukar pikiran di saat bekerja kelompok, dengan begitu kelancaran interaksi peserta 

didik bertambah.

           Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil penelitian fahmi, penerapan metode 

Learning Starts With A Question(LSQ) dapat meningkatkan hasil belajar IPS peserta 

didik kelas IV semester II SDN 35 Cakranegara tahun ajaran 2015/2016. Hal ini 

terlihat dari peningkatan hasil belajar serta akitvitas peserta didik pada setiap siklus.15

Hasil penelitian tersebut juga senada dengan penelitian hasil Jannah, terdapat 

perbedaan keaktifan belajar peserta didik secara signifikan antara peserta didik kelas 

IV yang memperoleh pembelajaran menggunakan metode pembelajaran 

menggunakan metode pembelajaran learning start with a question dan  terdapat 

perbedaan peningkatan hasil belajar secara signifikan antara siswa kelas IV yang 

memperoleh pembelajaran menggunakan metode pembelajaran menggunakan metode 

pembelajaran learning start with a question.16

           Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Metode Pembelajaran Learning Starts With A Question

(LSQ) Terhadap Hasil Belajar IPS Kelas IV MIN 2 Bandar Lampung”.
                                                          
      15Viranda ajeng mariska fahmi, skripsi,”Penerapan metode learning start with a question (LSQ) 
untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN cakranegara tahun ajaran 2015/2016”, 
Tidak diterbitkan, (NTB: Universitas Mataram,2016).
      16 Ayu mawaliya jannah, skripsi,”Peningkatan keaktifan bertanya siswa mata pelajaran IPS 
dengan metode learning start with a question kelas IV di SD negeri Tawamangun”. Tidak Diterbitkan, 
(Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014)
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan masalah 

penelitian sebagai berikut:

1. Pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher centered).

2. Rendahnya hasil belajar IPS siswa.

3. Guru belum menggunakan metode learning start with a question (LSQ)

C. Batasan Masalah

Mengingat Keterbatasan yang ada pada peneliti baik mengenai 

kemampuan, waktu, dana, tenaga, dan teori-teori maka pembatasan masalah dalam 

skripsi ini terbatas pada pengaruh metode pembelajaran learning Starts with a 

question (LQS) terhadap hasil belajar IPS di kelas IV MIN 2 Bandar lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan 

adalah apakah terdapat pengaruh metode pembelajaran Learning Starts With A

Question (LSQ) terhadap hasil belajar IPS di kelas IV MIN 2 Bandar Lampung? 
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E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran 

Learning Starts With A Question (LSQ)  terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS.

F. Manfaat penelitian

Secara umum hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan bahan masukan bagi program pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 

diantaranya adalah : 

1. Manfaat bagi Sekolah

Sebagai bahan masukan bagi sekolah terutama guru-guru dalam memilih metode 

pembelajaran yang tepat dalam proses belajar mengajar. 

2. Manfaat bagi Guru

Bagi guru mata pelajaran Ilmu Pendidikan Sosial, hasil penelitian ini  diharapkan 

dapat memberi alternatif pilihan untuk menggunakan metode pembelajaran yang 

lebih efektif dalam pembelajaran. 

3. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam bidang 

pendidikan dan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang akan menjadi bekal 

untuk diaplikasikan dalam kehidupan nyata setelah menyelesaikan studinya.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Metode Pembelajaran Learning Starts With A Question (LSQ)

1. Pengertian Metode Pembelajaran

Metode merupakan salah satu cara yang digunakan oleh guru dalam 

proses pembelajaran yang hendak dicapai, semakin  tepat metode yang 

digunakan oleh seorang guru maka pembelajaran  akan semakin baik. Metode 

berasal dari kata methodos dalam bahasa  Yunani yang berarti cara atau jalan. 

Sudjana berpendapat bahwa metode merupakan perencanaan secara 

menyeluruh untuk  menyajikan materi pembelajaran bahasa secara teratur, 

tidak ada satu  bagian yang bertentangan, dan semuanya berdasarkan pada 

suatu pendekatan tertentu.17

Metode pembelajaran adalah Suatu cara atau upaya yang dilakukan 

oleh para pendidik agar proses belajar - mengajar pada siswa tercapai sesuai 

dengan tujuan. Menurut WJS Poerwadarminta metode adalah cara yang telah 

diatur dan berpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksut ( tujuan 

pembelajaran).18

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metode  

pembelajaran merupakan sebuah perencanaan yang utuh dan bersistem  dalam 

                                                          
             17 Sudjana, Metode Statististika, (Bandung: PT.Tarsito.2005).h.76
            18 Syaiful Sagala, Konsep dan makna pembelajaran, (Bandung: Alphabet,2013). h.54
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menyajikan materi pelajaran. Metode pembelajaran dilakukan  secara teratur 

dan bertahap dengan cara yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan tertentu 

dibawah kondisi yang berbeda.

2. Pengertian Metode Learning Starts With A Question (LSQ)

           Suryo Budi Susanto berpendapat, “Metode learning starts with a 

question adalah metode dimana siswa diarahkan untuk belajar mandiri dengan 

membuat pertanyaan berdasarkan bacaan  yang diberikan oleh guru”.19

Metode Learning Start With a Question (LSQ) adalah suatu metode 

pembelajaran aktif yang dimulai dengan bertanya kemudian pendidik 

menjelaskan apa yang ditanyakan peserta didik. 

   Bertanya dapat dipandang sebagai umpan balik dan keingintahuan 

peserta didik. Belajar pada hakikatnya adalah bertanya dan menjawab 

pertanyaan. Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan 

individu, sedangkan menjawab pertanyaan mencerminkan kemampuan 

seseorang dalam berpikir.

  Menurut Silberman Metode Learning Start With A Question (LSQ)

adalah metode pembelajaran aktif melalui bertanya. Proses mempelajari 

sesuatu lebih efektif jika siswa aktif, mencari pola dari pada menerima saja. 

                                                          
             19 Suryo Budi Susanto, Pengaruh Metode Learning Starts With A Question Terhadap Hasil 
Belajar Siswa Pada Standar Kompetensi Memahami Sifat Dasar Sinyal Audio di SMK Negeri 2 
Surabaya, (Jurnal Pendidikan Teknik Elektro, No. 1, Tahun 2013), hal. 432.
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Salah satu cara menciptakan pola belajar aktif adalah dengan merangsang 

siswa untuk bertanya tanpa penjelasan terlebih dahulu.20

Jadi metode Learning Start With A Question (LSQ) adalah metode 

pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran di kelas. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan 

menciptakan situasi belajar aktif. Belajar aktif sangat diperlukan siswa untuk 

memperoleh hasil belajar yang maksimal.

3. Metode Learning Start With a Question (LSQ) dalam Persepektif Islam 

Metode pembelajaran learning start with a question merupakan 

metode pembelajaran yang dapat mengembangkan  minat  dan  motivasi  

siswa untuk  aktif  dalam bertanya. Pada zaman Nabi, pembelajaran yang 

dilakukan Nabi juga sering menggunakan metode yang memotivasi para 

sahabatnya untuk bertanya. Dalam memberikan pelajaran kepada para 

sahabatnya, Nabi menggunakan metode menjawab pertanyaan yang 

disampaikan para sahabat kepadanya. Allah juga menjelaskan dalam 

firmanNya dalam QS. An-Nahl/16 ayat 43:  

ْكِر إِْن ُكْنتُْم ال تَْعلَُمونَ  فَاْسأَلُوا أَْھَل الذِّ

Artinya: “Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan     

jika kamu tidak mengetahui” 21

                                                          
       20Melvin L.silberman, active learning: 101 cara belajar siswa aktif, (Bandung : Nuansa, 
2012).h.156 
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Proses belajar dengan lebih dahulu mengajukan beberapa pertanyaan  

dan kemudian menemukan jawabannya akan membawa banyak manfaat, 

salah satunya adalah membangkitkan antusias peserta didik untuk 

mendengarkan penjelasan dari pendidik. Peserta didik yang malu bertanya 

kepada pendidik tentang bahan pelajaran yang belum jelas, akan 

menghambat penguasaan bahan yang akan diterima dari pendidik dalam 

pertemuan kelas mendatang.

4. Fungsi dan Tujuan Metode Pembelajaran Learning Start With a Question 

(LSQ)

Learning  start  with  a  question merupakan  salah  satu  

pembelajaran  aktif yang  dapat  memberikan  kesempatan kepada  siswa  

untuk  aktif  dalam  belajar melalui  bertanya  di  awal  pembelajaran. 

Pertanyaan  yang  diajukan  siswa  berkaitan dengan  materi  yang  akan  

dipelajari.  Siswa perlu  membaca  materi  terlebih  dahulu  pada materi  

yang  akan  dipelajari  dengan  tujuan agar siswa memiliki pengetahuan 

awal pada materi yang akan dipelajari.  

Keaktifan  bertanya  di  awal pembelajaran pada metode 

pembelajaran learning start with a question  bertujuan  agar  siswa  dapat 

termotivasi untuk menggali lebih dalam pada materi  yang  dibaca  dan  

melatih  keberanian siswa  dalam  bertanya.  Jika  siswa  mengikuti 

                                                                                                                                                                     
21 Departemen agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), hlm. 

16 
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pembelajaran di kelas tanpa rasa ingin tahu dan tanpa mengajukan 

pertanyaan, kegiatan belajar  tersebut  bersifat  pasif. Fungsi metode 

pembelajaran learning start with a question adalah agar peserta didik dapat 

mengembangkan  minat  dan  motivasi  siswa untuk  aktif  dalam  belajar,  

menilai  kesiapan siswa,  mengembangkan keterampilan berpikir  kritis,  

dan  mengingat  pengetahuan sebelumnya.22

5. Langkah-langkah Metode Pembelajaran learning starts with a question

       Langkah-langkah penerapan metode pembelajaran Learning Starts 

With A Question (LSQ), adalah sebagai berikut :

1) Pilih bacaan yang sesuai kemudian bagikan kepada siswa. Dengan cara 

memilih satu topik atau bab tertentu dari buku teks. Usahakan bacaan itu 

bacaan yang memuat informasi umum atau bacaan yang memberi peluang 

ntuk ditafsirkan berbeda-beda. 

2) Mintalah kepada siswa untuk mempelajari bacaan secara sendiri atau 

dengan teman. 

3) Mintalah kepada siswa untuk memberi tanda pada bagian bacaan yang 

tidak dipahami. Anjurkan kepada mereka untuk member tanda sebanyak 

mungkin. Jika waktu memungkinkan, gabungkan pasangan belajar dengan 

pasangan yang lain, kemudian minta mereka untuk membahas poin-poin 

yang tidak diketahui yang telah diberi tanda.

                                                          
22Dheni nur Haryadi & Sri Nurhayati, “Penerapan metode Learning start with a question 

berpendekatan ICARE pada hasil belajar”, Jurnal inovasi pendidikan kimia, vol 9, no.2, 2015, h 1528
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4) Di dalam pasangan atau kelompok kecil, minta kepada siswa untuk 

menuliskan pertanyaan tentang materi yang telah mereka baca. 

5) Kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditulis oleh siswa.

6) Sampaikan materi pelajaran dengan menjawab pertanyaan- pertanyaan 

tersebut.23

Metode bertanya merupakan cara yang digunakan oleh guru untuk 

mengajukan sejumlah pertanyaan kepada siswanya dengan memperhatikan 

karakteristik dan latar belakang siswa. Dengan mengajukan pertanyaan yang 

menantang, siswa akan terangsang untuk berimajinasi sehingga dapat 

mengembangkan gagasan-gagasan barunya yang berisi tentang informasi yang 

lengkap. Dalam proses belajar mengajar, bertanya memegang peranan 

penting, sebab bertanya dapat membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa 

terhadap suatu masalah yang sedang dibicarakan, menuntun proses berpikir 

siswa, dan memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang 

dibahas. 

6. Kelebihan dan Kekurangan Metode Pembelajaran Learning Starts With A 

Question

Kelebihan dan kelemahan Metode Pembelajaran Learning Starts With A

Question. Antara lain adalah:”

1) Kelebihan Metode Pembelajaran Learning Starts With A Question 

                                                          
      23 Agus Suprijono,Cooperatif Learning Teori dan aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar,2009).h.112
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a) Siswa lebih siap memulai pelajaran, karena siswa telah terlebih dahulu 

belajar sehingga mempunyai sedikit gambaran dan lebih paham setelah 

mendapat tambahan penjelasan dari guru; 

b) Siswa menjadi aktif bertanya;

c) Materi dapat diingat lebih lama oleh siswa;

d) Kecerdasan siswa lebih diasah pada saat siswa belajar untuk 

mengajukan pertanyaan;

e) Mendorong tumbuhnya keberanian siswa untuk mengutarakan 

pendapat secara terbuka dan memperluas wawasan siswa melalui 

bertukar pendapat; 

f) Siswa belajar memecahkan masalah sendiri dan bekerjasama antara 

siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai; 

g) Dapat mengetahui mana siswa yang belajar dan mana siswa yang tidak 

belajar.24

2) Kekurangan Metode Pembelajaran Learning Starts With A Question

a) Membutuhkan waktu panjang jika banyak pertanyaan yang  dilontarkan 

siswa;

b) Jika guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk  menjawab, 

pertanyaan atau jawaban bisa melantur jika siswa tersebut tidak belajar 

atau tidak menguasai materi; 

                                                          
        24Suryono Budi S & Munota, “Pengaruh metode learning starts with a question terhadap hasil 
belajar siswa pada standar kompetensi memahami sifat dasar sinyal audio di SMK negri 2 surabaya”, 
Jurnal pendidikan teknik elektro, Vol.2,2013,h.433



19

c) Apatis bagi siswa yang tidak terbiasa berbicara dalam forum atau siswa 

yang pasif; 

d) Mensyaratkan siswa memiliki latar belakang yang cukup tentang topik 

atau masalah yang diskusikan.

Jadi metode pembelajaran learning start with a question adalah salah 

satu cara untuk membuat siswa belajar aktif bertanya yaitu dengan cara siswa 

membaca terlebih dahulu materi yang akan dipelajari. Dengan begitu Siswa  

menjadi siap mulai pelajaran, karena siswa belajar terlebih dahulu sehingga 

memiliki sedikit gambaran dan menjadi lebih paham setelah mendapatkan 

tambahan penjelasan dari guru, siswa akan lebih aktif untuk membaca, materi 

akan dapat diingat lebih lama. kecerdasan siswa diasah pada saat siswa 

mencari informasi tentang materi tanpa bantuan guru, mendorong tumbuhnya 

keberanian mengutarakan pendapat secara terbuka dan memperluas wawasan 

melalui bertukar pendapat secara kelompok.

B. Hasil Belajar

a. Pengertian Hasil Belajar

Hasil belajar adalah perubahan prilaku yang berupa pengetahuan atau 

pemahaman, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik selama 

berlangsungnya proses belajar mengajar atau yang lazim disebut dengan 



20

pembelajaran. Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses 

pembelajaran25

Sudjana mengatakan,”Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.”26 Hasil 

belajar yang dimaksud dapat berupa pemahaman siswa mengenai pelajaran 

yang telah diberikan, atau dapat berupa analisis terhadap suatu hal, dan dapat 

pula dalam bentuk pemecahan masalah yang dilakukan oleh siswa terhadap 

suatu hal tertentu.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan bukti pencapaian kemampuan belajar yang diperoleh siswa setelah 

melalui serangkaian kegiatan pembelajaran, yang bertujuan untuk mengukur 

ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.

b. Jenis-Jenis Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku 

yang telah terjadi melalui proses pembelajaran.  Perubahan tingkah laku 

tersebut berupa kemampuan-kemapuan siswa setelah  aktifitas belajar yang 

menjadi hasil perolehan belajar. Dengan demikian hasil  belajar adalah 

perubahan yang terjadi pada individu setelah mengalami  pembelajaran.  

Menurut Bloom dalam hasil belajar terbagi menjadi tiga ranah  yaitu: 

                                                          
      25Ahmad Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS Di sekolah Dasar, (Jakarta,Pranadamedia 
group:2014).h.1
      26Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2001), h. 22.
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1) Ranah Kognitif, yaitu berkenaan dengan hasil  belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek yaitu pengetahuan, ingatan,  pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi; 

2) Ranah Afektif, yaitu  berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima 

spek, yakni penerimaan, jawaban  atau reaksi, penelitian, organisasi, 

dan internalisasi; 27

3) Ranah Psikomotorik, yaitu  berkenaan dengan hasil belajar ketrampilan 

dan kemampuan bertindak. Ada enam  aspek ranah psikomotorik, yakni 

gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar,  kemampuan perceptual, 

keharmonisan atau ketepatan, gerakan keterampilan  kompleks, dan 

gerakan ekspresif dan interpretatif.

Suprijono mengatakan bahwa, “Hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Masing- masing 

kemampuan meliputi:” 

1) Domain kognitif meliputi: knowledge (pengetahuan, ingatan),  

omprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas), application 

(menerapkan), analysis (menguraikan, menentukan hubungan), 

synthesis (mengorganisasikan, merencanakan,) evaluation (menilai).  

2) Domain afektif terdiri dari: receiving (sikap menerima), responding

(memberikan respon), valuing (nilai), organization (organisasi), 

characterization (karakteristik). 
                                                          
           27 Ibid.h.22-23
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3) Domain psikomotorik terdiri dari: mencakup kemampuan produktif, 

tekink, fisik, sosial dan intelektual.28

Tiga ranah yang dikemukakan diatas yaitu ranah kognitif, ranah 

afektif, dan ranah psikomotorik merupakan ranah yang dapat dilakukan oleh  

siswa. Ketiga ranah tersebut dapat diperoleh siswa melalui kegiatan belajar  

mengajar. Pada penelitian ini yang diukur adalah ranah kognitif saja karena 

berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai materi 

pelajaran.

c. Pengukuran Hasil Belajar Ranah Kognitif

Menurut Bloom ranah kognitif  berkenaan dengan hasil belajar 

intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni :

a. Pengetahuan (C1) , contohnya pengetahuan hafalan atau untuk diingat 

seperti  rumus, definisi, istilah, pasal dalam undang-undang, istilah 

tersebut memang  perlu dihafal dan diingat agar dikuasainya sebagai 

dasar bagi pengetahuan  atau pemahaman konsep lainnya.  

b. Pemahaman (C2), contohnya menjelaskan dengan susunan kalimat, 

memberi  contoh lain dari yang telah dicontohkan, atau mengungkapkan 

petunjuk  penerapan pada kasus lain. 

c. Aplikasi (C3) , yakni penerapan didasarkan atas realita yang ada di 

masyarakat atau  realita yang ada dalam teks bacaan.  

                                                          
        28 Agus Suprijono, Op.Cit.h. 6-7
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d. Analisis (C4), yaitu usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur 

atau  bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan atau susunannya.29

e. Sintesis (C5), yakni kemampuan menemukan hubungan yang unik, 

kemampuan  menyusun rencana atau langkah-langkah operasi dari 

suatu tugas atau  problem yang ditengahkan, kemampuan 

mengabstraksikan sejumlah besar  gejala, data, dan hasil observasi 

menjadi terarah.  

f. Evaluasi (C6), yaitu pemberian keputusan tentang nilai sesuatu yang 

mungkin  dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara bekerja, pemecahan 

masalah, metode,  materiil, dll  

Menurut Benyamin S.Bloom ranah kognitif  berkenaan dengan hasil 

belajar terdiri dari enam aspek, berikut ini tabel kata kerja operasional untuk 

ranah kognitif30 :

Table 2.1 Ranah Kognitif
Ranah kognitif Kata oprasional

Pengetahuan 
(C1)

Menyebutkan, menginditifikasi, menunjukan, memberi 
nama, menyusun daftar, menggaris bawahi, menjodohkan, 
memilih , memberi definisi, menyatakan, membaca, 
menyadap, dll.

Pemahaman 
(C2)

Menjelaskan, menguraikan, merumuskan, merangkum, 
mengubah, memeberi contoh, menyadur, meramalkan, 
menyimpulkan, memperkirakan, 
menerangkan.menggantikan, menarik kesimpulan, 
meringkas, mengembangkan, membuktikan, dll.

Penerapan (C3) Menentukan, Mendemostrasikan, menghitung, 
menghubungkan, melakukan, membuktikan, 
menghasilkan, meragakan, melengkapi, menyesuaikan 

                                                          
          29 Nana sudjana,Op.Cit. 23-29
        30 Zainal Arifin, Evaluasi Pemebelajaran, ( Bandung: PT remaja Rosdakarya, 2011),h.21-22
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menemukan, dll.
Analisis (C4) Memisahkan, menyeleksi, memilih, membandingkan, 

memptentangkan, menguraikan, membagi, membuat 
diagram, mendistribusikan, memilih-milih, menerima 
pendapat, dll.

Sintesis (C5) Mengkatagorikan, mengkombinasikan, mengarang, 
merancang,menciptakan, mendesain, menyusun kembaki, 
merangkaikan, menyimpulkan, membuat pola, dll.

Evaluasi (C6) Memerbandingkan, menyimpulkan, mengkritik, menilai, 
mengevaluasi, member salam, memberi argumentasi, 
menafsirkan, merekomendasi, memutuskan, memerjelas, 
merangkum, mengetes, memilih dll.

Berangkat dari definisi hasil belajar menurut teori taksonomi Bloom di atas, 

maka kemampuan peserta didik diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tingkat 

tinggi dan tingkat rendah, kemampuan tingkat rendah (di MI) terdiri atas 

pengetahuan (C1), pemahaman (C2) dan aplikasi (C3), sedangkan kemampuan 

tingkat tinggi analisis(C4), sintetis(C4), dan evaluasi (C6),31 yang akan 

digunakan untuk mengukur hasil belajar IPS peserta didik di penelitian ini 

adalah yang berupa tes pencapaian (achievement test) terdiri dari tes obyektif 

bentuk pilihan ganda sebanyak 20 soal, dengan penskoran jika benar diberi skor 

1 dan jika salah diberi skor 0. Tes yang diberikan kepada kelas eksperimen 

sama dengan tes yang diberikan kepada kelas kontrol. Hasil belajar yang diukur 

adalah aspek kognitif yang meliputi pengetahuan (C1), pemahaman (C2), dan 

penerapan/aplikasi (C3).

                                                          
       31 Ibid,h.22-23
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d. Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Pada dasarnya hasil belajar siswa yang baik dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah bukan hanya disebabkan oleh kecerdasan siswa itu 

saja, akan tetapi masih ada hal lain yang juga menjadi faktor penentu yang 

tidak dapat dipisahkan dalam mencapai keberhasilan belajar siswa. faktor-

faktor tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:” 

1. Faktor internal

       Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri 

peserta didik, yang mempengaruhi belajarnya. Faktor ini meliputi 

kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, 

kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan.

2. Faktor eksternal

       Faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang mempengaruhi 

hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Wasliman 

menyatakan bahwa sekolah merupakan salah satu factor yang ikut 

menentukan hasil belajar siswa. Semakin tinggi kemampuan belajar siswa 

han kualitas pengajaran disekolah, maka semakin tinggi pula hasil belajar 

siswa.32

                                                          
      32 Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana, 2013), 
h.12.
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C. Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

i. Pengertian IPS

     IPS merupakan suatu bidang studi yang mempelajari manusia dalam 

lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Istilah “Ilmu Pengetahuan Sosial”, 

disingkat IPS, merupakan nama mata pelajaran di tingkat sekolah dasar dan 

menenagah atau nama program studi di perguruan tinggi yang identik dengan 

istilah “social studies” dalam kurikulum persekolahan di Negara lain, khususnya 

di Negara-negara Barat seperti Australia dan Amerika Serikat.33 Ilmu 

Pengetahuan Sosial merupakan mata pelajaran yang mengkaji seperangkat

peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial dan 

kewarganegaraan.34

       ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai  cabang 
ilmu-ilmu sosial seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum 
dan budaya. IPS juga dirumuskan atas dasar realita dan fenomena sosial  yang 
mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang 
ilmu-ilmu sosial.35

     Jadi IPS adalah mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial. Dan IPS 

juga membahas hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Lingkungan 

masyarakat dimana peserta didik tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari 

masyarakat, dihadapkan pada berbagai permasalahan yang ada dan terjadi di 

lingkungan sekitar. Pembelajaran IPS membantu peserta didik dalam 

                                                          
      33Sapriya, Pendidikan IPS, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 19.
      34Arnie Fajar, Portofolio Dalam Pelajaran IPS, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 
Cetakan 1, h. 110.
      35Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), h. 171.
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memecahkan permasalahan yang dihadapi sehingga akan menjadikannya 

semakin mengerti dan memahami lingkungan sosial masyarakatnya. 

ii. Tujuan Pembelajaran IPS 

Tujuan pendidikan IPS adalah “untuk menghasilkan warga negara 

yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang masyarakat dan 

bangsanya, religius, jujur, demokratif, kreatif, kritis, analitis, senang 

membaca, memiliki kemampuan belajar, rasa ingin tahu, peduli dengan 

lingkungan sosial dan fisik, berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan 

sosial dan budaya, serta berkomunikasi serta produktif.”

Pengetahuan dan pemahaman tentang masyarakat adalah pengetahuan 

penting yang memberikan wawasan kepada peserta didik mengenai siapa 

dirinya, masyarakatnya, bangsanya, dan perkembangan kehidupan kebangsaan 

di masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang.36

Komunikasi adalah kemempuan penting untuk kehidupan abad ke-21 

Kemampuan komunikasi mendasariinteraksi sosial yang tak dapat dihindari, 

semakin baik kemampuan berkomunikasisemakin baik interaksi yang terjadi. 

Tujuan utama IPS ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap 

mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan 

                                                          
      36Yoyo supriono, Kementrian agama Balai Diklat Keagamaan Bandung,(On-Line) tersedia di : 
http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/330-pembelajaran-ips-dalam-kurikulum-2013, 22 maret 2017, 
jam 08.30 WIB
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terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang 

menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat.37

Tujuan tersebut dapat dicapai manakala program-program  pelajaran 

IPS disekolah diorganisasikan secara baik. Jadi kesimpulannya tujuan dari 

pembelajaran IPS adalah untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan 

dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, 

kemampuan, dan lingkungannya, serta berbagai bekal bagi siswa untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

iii. Manfaat Pembelajaran IPS di MI 

Manfaat IPS bagi peserta didik dapat dilihat dalam tiga hal yaitu:

a. Tujuan IPS

     Tujuan pendidikan IPS adalah “untuk menghasilkan warga negara yang 

memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang masyarakat dan bangsanya, 

religius, jujur, demokratif, kreatif, kritis, analitis, senang membaca, memiliki 

kemampuan belajar, rasa ingin tahu, peduli dengan lingkungan sosial dan 

fisik, berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan sosial dan budaya, 

serta berkomunikasi serta produktif.”

b. Konten Pendidikan IPS

     Konten Pendidikan merupakan aspek penting untuk memberikan 

kemampuan yang diinginkan dalam tujuan pendidikan IPS. Konten 

pendidikan IPS dalam Kurikulum 2013 meliputi :
                                                          
     37 Trianto,Op.Cit.,h. 176.
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1. Pengetahuan : tentang kehidupan masyarakat di sekitarnya, bangsa, dan 

umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan dan lingkunganya.

2. Keterampilan: berfikir logis dan kritis, membaca, belajar (learning skills, 

inquiry), mecahkan masalah, berkomunikasi dan bekerjasama dalam 

kehidupan bermasyarakat-berbangsa

3. Nilai : nilai- nilai kejujuran, kerja keras, sosial, budaya, kebangsaan, 

cinta damai, dan kemanusiaan serta kepribadian yang didasarkan pada 

nilai-nilai tersebut.

4. Sikap : rasa ingin tahu, mandiri,menghargai prestasi, kompetitif, kreatif 

dan inovatif, dan bertanggungjawab. Konten tersebut dikemas dlam 

bentuk Kompetensi Dasar.38

c. Pembelajaran IPS

     Ketercapaian tujuan mata pelajaran IPS didukung oleh proses 

pembelajaran yang dirancang dalam Kurikulum 2013 dan berlaku juga untuk 

IPS. Ada dua hal dalam pembelajaran IPS yaitu pendekatan pengembangan 

materi ajar yang selau dikaitkan dengan lingkungan masyarakat di satuan 

pendidikan dan model pembelajaran yang dikenal dengan istilah pendekatan 

saintifik. Dalam pendidikan saintifik dikenal ada lima langkah peristiwa 

pembelajaran, keliam langkah tersebut adalah: 

1. Mengamati (observasing), 

2. Menanya (questioning/asking),
                                                          
      38 Yoyo supriono, Kementrian agama Balai Diklat Keagamaan Bandung, Op.Cit.
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3. Mengumpulkan informasi (eksperimenting/exploring),

4. Mengasosiasikan/mengolainformasi (analyzing/associating), 

5. Mengkomunikasikan (communicating).39

iv. Ruang Lingkup Mata Pelajaran IPS

Pada jenjang pendidikan dasar, ruang lingkup pengajaran IPS dibatasi 

sampai gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau pada geografi dan 

sejarah. Terutama gejala dan masalah sosial kehidupan sehari-hari yang ada 

di lingkungan sekitar peserta didik MI.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa yang dipelajari IPS 

adalah manusia sebagai anggota masyarakat dalam konteks sosialnya, maka 

ruang lingkup kajian IPS meliputi: 

a. Substansi materi Ilmu-ilmu sosial yang bersentuhan dengan masyarakat 

(aspek teoritis).

b. Gejala, masalah dan peristiwa sosial tentang kehidupan masyarakat (aspek 

praktis). 

Kedua lingkup pengajaran IPS ini harus diajarkan secara terpadu, 

karena pengajaran IPS tidak hanya sekedar menyajikan materi-materi yang 

akan memenuhi ingatan peserta didik, melainkan untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Oleh 

karena itu, pengajaran IPS harus menggali materi-materi yang bersumber 

pada masyarakat. Dengan kata lain, pengajaran IPS yang melupakan 
                                                          
        39Yoyo supriono, Kementrian agama Balai Diklat Keagamaan Bandung, Loc.Cit
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masyarakat atau yang tidak berpijak pada kenyataan di dalam masyarakat 

tidak akan mencapai tujuannya.40

Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

1. Manusia, Tempat, dan Lingkungan 

2. Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan 

3. Sistem Sosial dan Budaya 

4. Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan.41

v. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar IPS di MI Kurikulum 2013

Kompetensi Inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL 

dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan 

pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu, 

gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan (afektif, kognitif, dan psikomotor) 

yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan 

mata pelajaran. Kompetensi Inti harus menggambarkan kualitas yang 

seimbang antara pencapaian hard skills dan soft skills. 

Kompetensi Inti dirancang dalam empat kelompok yang saling terkait 

yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan (kompetensi inti 1), sikap sosial 

(kompetensi 2), pengetahuan (kompetensi inti 3), dan penerapan pengetahuan 

(kompetensi 4). Keempat kelompok itu menjadi acuan dari Kompetensi 

                                                          
       40 Yoyo supriono, Kementrian agama, Balai Diklat Keagamaan Bandung,Op.cit
     41Arnie fajar,Loc.cit.h.111
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Dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara 

integratif. Kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan dan sosial 

dikembangkan secara tidak langsung (indirect teaching) yaitu pada waktu 

peserta didik belajar tentang pengetahuan (kompetensi kelompok 3) dan 

penerapan pengetahuan (kompetensi Inti kelompok 4).42

Kompetensi Dasar (KD) merupakan kompetensi  setiap mata pelajaran 

untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar 

adalah kompetensi yang terdiri atas sikap, keterampilan, dan pengetahuan 

yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik 

dengan memperhatikan karakter dan kemampuan awal peserta didik serta ciri 

dari suatu mata pelajaran.  

Kompetensi dasar dikembangkan dari kompetensi inti, sedangkan 

pengembangan kompetensi inti mengacu pada struktur kurikulum. Dalam 

mengembangkan kompetensi tersebut perlu memperhatikan karakteristik 

peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. 

Kompetensi dasar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas I, II dan III 

diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain (integrasi inter-disipliner) untuk 

memudahkan pengorganisasian. Sedangkan untuk kelas IV, V, dan VI 

kompetensi dasar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial berdiri sendiri, 

namun pembelajarannya tetap menggunakan tematik  terpadu yaitu 

                                                          
      42 Kemendikbud, Kurikulum 2013: Kompetensi Dasar SD/MI, (2013),hlm. 5
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kompetensi dasar mata pelajaran IPS diintegrasikan ke dalam berbagai 

tema.43

TABEL 2.2 KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR ILMU 
PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) KELAS IV MADRASAH 

IBTIDAIYAH (MI)44

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR

1. Menerima dan 
menjalankan ajaran 
agama yang dianutnya

1.1 Menerima karunia Tuhan YME yang telah 
menciptakan waktu dengan segala perubahannya

1.2 Menjalankan ajaran agama dalam berfikir dan 
berperilaku sebagai penduduk Indonesia dengan 
mempertimbangkan kelembagaan sosial, budaya, 
ekonomi dan politik dalam masyarakat

1.3 Menerima karunia Tuhan YME yang telah 
menciptakan manusia dan lingkungannya

2. Menunjukkan perilaku 
jujur, disiplin, 
tanggung jawab, 
santun, peduli, dan 
percaya diri dalam 
berinteraksi dengan 
keluarga, teman, guru 
dan tetangganya

2.1. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin bertanggung 
jawab, peduli, santun dan percaya diri sebagaimana 
ditunjukkan oleh tokoh-tokoh pada masa Hindu 
Buddha dan Islam dalam kehidupannya sekarang

2.2. Menunjukkan perilaku rasa ingin tahu, peduli, 
menghargai, dan bertanggungjawab terhadap 
kelembagaan sosial, budaya, ekonomi dan politik

2.3. Menunjukkan perilaku santun, toleran dan peduli
dalam melakukan interaksi sosial dengan 
lingkungan dan teman sebaya

                                                          
      43Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013, Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah 
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, hlm. 134.
      44Kemendikbud,Ibid.h.101-102
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR

3. Memahami 
pengetahuan faktual 
dengan cara 
mengamati 
[mendengar, melihat, 
membaca] dan 
menanya berdasarkan 
rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan 
benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, 
sekolah, dan tempat 
bermain

3.1 Mengenal manusia, aspek keruangan, konektivitas 
antar ruang, perubahan dan keberlanjutan dalam 
waktu, sosial, ekonomi, dan pendidikan

3.2 Memahami manusia, perubahan dan keberlanjutan 
dalam waktu pada masa praaksara, Hindu Budha, 
Islam dalam aspek pemerintah, sosial, ekonomi, 
dan pendidikan

3.3 Memahami manusia dalam hubungannya dengan 
kondisi geografis di sekitarnya

3.4 Memahami kehidupan manusia dalam 
kelembagaan sosial, ekonomi, pendidikan, dan 
budaya di masyarakat sekitar

3.5 Memahami manusia dalam dinamika interaksi 
dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan 
ekonomi

4. Menyajikan 
pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang 
jelas dan logis dan 
sistematis, dalam 
karya yang estetis 
dalam gerakan yang 
mencerminkan anak 
sehat, dan dalam 
tindakan yang 
mencerminkan 
perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia

4.1 Menceriterakan tentang hasil bacaan mengenai 
pengertian ruang, konektivitas antar ruang, 
perubahan, dan keberlanjutan dalam waktu, sosial, 
ekonomi, dan pendidikan dalam lingkup 
masyarakat di sekitarnya

4.2 Merangkum hasil pengamatan dan menceritakan 
manusia, perubahan dan keberlanjutan dalam 
waktu pada masa praaksara, Hindu Budha, Islam 
dalam aspek pemerintah, sosial, ekonomi, dan 
pendidikan

4.3 Menceritakan manusia dalam hubungannya dengan 
lingkungan geografis tempat tinggalnya

4.4 Mendeskripsikan kehidupan manusia dalam 
kelembagaan sosial, pendidikan, ekonomi, dan 
budaya di masyarakat sekitar

4.5 Menceritakan manusia dalam dinamika interaksi 
dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan 
ekonomi

vi. Karakteristik Pembelajaran IPS di MI/SD

     Proses pembelajaran IPS pada jenjang dasar berbeda dengan jenjang

menengah dan tinggi. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di MI 
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memadukan cabang ilmu-ilmu sosial (geografi, sejarah, ekonomi, dan

sosiologi). Menurut Susanto pola pembelajaran IPS di MI hendaknya lebih 

menekankan pada unsur pendidikan dan pembekalan pemahaman, nilai-moral, 

dan keterampilan-keterampilan sosial pada siswa.

      Bruner menjelaskan bahwa terdapat tiga prinsip pembelajaran IPS di MI, 

yaitu (a) pembelajaran harus berhubungan dengan pengalaman serta konteks 

lingkungan sehingga dapat mendorong mereka untuk belajar,(b) pembelajaran 

harus terstruktur sehingga siswa belajar dari hal-hal mudah kepada hal-hal 

yang sulit, dan (c) pembelajaran harus disusun sedemikian rupa sehingga

memungkinkan siswa dapat melakukan eksplorasi sendiri dalam

mengkonstruksi pengetahuannya.45

      Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa cara dan 

teknik pembelajaran IPS di MI harus dikaji dengan tepat. Karena materi IPS 

penuh dengan konsep-konsep abstrak seperti waktu, perubahan, 

kesinambungan (continuity), arah mata angin, lingkungan, ritual, akulturasi, 

kekuasaan, demokrasi, nilai, peranan, permintaan, atau kelangkaan. Oleh 

sebab itu, pembelajaran IPS di MI harus bergerak dari yang konkret ke yang 

abstrak dengan mengikuti pola pendekatan lingkungan yang semakin meluas 

dan pendekatan spiral dengan memulai dari yang mudah ke yang sukar, dari 

yang sempit menjadi lebih luas, dan dari yang dekat ke yang jauh

                                                          
      45Ahmad susanto, Perkembangan pembelajaran IPS di sekolah dasar, (Jakarta: Prenadamedia 
Grup,2014),h.10-12
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D. Penelitian yang Relevan

1. Linda feni haryanti, judul penelitianya yaitu Peningkatan Keaktifan dan 

Hasil Belajara Matematika Siswa Melalui Metode Pembelajaran Learning 

Start With a Question, jenis penelitianya adalah penelitian eksperiment 

dengan desain control grup pretes-postes. Pengumpulan data penelitian ini 

dilakukan dengan mengunakan tes dan lembar observasi keaktifan, 

analisis data penelitian ini mengunakan Uji-t. Hasil penelitian ini 

menujukan bahwa terdapat perbedaan peningkatan keaktifan dan hasil 

belajar siswa secara signifikan antara kelas yang diajarkan mengunakan 

metode pembelajaran learning start with a question dengan kelas yang 

diajarkan mengunakan model pembelajaran konvensional, yaitu berarti 

model pemebelajaran memiliki pengaruh terhadap kelompok 

eksperiment.46

2. Mastiah judul penelitianya yaitu Efektivitas Penggunaan Metode Learning 

tarts With A Question Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas IV 

Semester II pada Mata Pelajaran IPS di MI Al-Irsyad Gajah Demak Tahun 

Ajaran 2010-2011. Jenis penelitian ini adalah eksperimen dengan 

mengunakan rancangan posttest-only control design, yaitu mengukur dan 

membandingkan kedua sampel setelah diberikan perlakuan. Metode 

pengumpulan datanya mengunakan tes dan angket adapun analisis datanya 

                                                          
       46 Linda feni haryanti, Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajara Matematika Siswa Melalui 
Model Pembelajaran Learning Start With a Question,(On-Line) tersedia di: http://digilib.uin-
suka.ac.id/4037/,Selasa, 18 april 2017, jam 14.15 WIB
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mengunakan uji hipotesis atau uji t. Hasil dari penelitian ini yaitu motivasi 

belajar peserta didik yang diajar mengunakan metode Learning starts with 

a question lebih baik dari pada yang diajar mengunakan metode 

konvensional di kelas IV semester II pada mata pelajaran IPS Mi Al-

Irsyad Gajah Demak tahun ajaran 2010-2011.47

3. Lutfiah Hidayah judul penelitianya yaitu Pengaruh Metode Pembelajaran 

Learning start with a question dengan Giving Question and Getting 

Answer pada Hasil Belajar IPA siswa kelas IV SD Muhammadiyah. Jenis 

penelitian: kuantitatif eksperimen, metode pengumpulan datanya 

menggunakan tes dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu ada 

perbedaan pengaruh hasil belajar IPA antara mengunakan metode learning 

start with a question dengan Giving Question and Getting Answer pada 

siswa kelas IV SD Muhamadiyah hasil belajar IPA dengan mengunakan 

metode pembelajaran learning start with a question dengan Giving 

Question and Getting Answer pada siswa kelas IV SD Muhamadiyah 

tahun ajaran 2015/2016.48

                                                          
     47 Mastiah, Efektivitas Penggunaan Metode Learning Starts With A Question Terhadap Motivasi 
Belajar Peserta Didik Kelas IV Mata Pelajaran IPS,(On-Line)tersedia 
di:,http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/115/jtptiain-gdl-mastiah073-5749-1073111062.pdf,
Selasa, 18 april 2017, jam 14.15 WIB
       48 Lutfiah Hidayah, Pengaruh Metode Pembelajaran Learning start with a question dengan 
Giving Question and Getting Answer pada Hasil Belajar IPA siswa kelas IV SD Muhammadiyah,(On-
Line) tersedia di: http://eprints.ums.ac.id/43076/2/02.NASKAH%20PUBLIKASI.pdf, Selasa, 18 april 
2017, jam 14.15 WIB
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E. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting.49 Sampai saat ini pelajaran IPS cenderung kurang diminati oleh 

peserta didik karena menghafal materi. Hal itu disebabkan oleh pemahaman 

siswa yang kurang terhadap materi pokok yang diajarkan. Siswa cenderung 

pasif dalam setiap proses KBM yang dilaksanakan di dalam kelas, dan 

penguasaan konsep awal siswa yang tidak terbentuk sejak proses KBM 

dimulai. Bahkan sebagian dari mereka belum mengetahui materi apa yang 

akan dipelajari pada saat itu, mereka melaksanakan proses pembelajaran tanpa 

adanya kesiapan berupa pengetahuan dasar.  

Penerapan suatu metode dalam pembelajaran suatu hal yang sangat 

penting dalam meningkatkan kemampuan siswa pada penguasaan materi, 

karena itu dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi dan 

metode pembelajaran yang tepat, efektif, efesien dan mencapai pada tujuan 

yang diharapkan salah satunya dapat melibatkan siswa secara aktif, menarik 

minat dan perhatian siswa, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Dalam metode pembelajaran Learning Starts With A Question, Peserta 

didik di minta untuk membaca dan memahami bacaan yang berkaitan dengan 

materi yang akan diajarkan, lalu dari bacaan tersebut beri tanda pada bagian 

                                                          
       49Sugiono, Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif. Dan R&D
(Bandung:Alfabeta,2011).h.91 
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yang tidak dipahami. Selanjutnya bahas poin-poin yang tidak diketahui yang 

telah diberi tanda dengan teman atau kelompok kecil, minta kepada siswa 

untuk menuliskan pertanyaan tentang materi yang telah mereka baca.50 Dan 

sampaikan materi pelajaran dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

tersebut.

Dari metode pembelajaran yang telah ditentukan, diharapkan siswa 

mendapat hasil belajar yang baik sehingga mendorong siswa untuk dapat 

mengerti dan memahami materi yang diajarkan oleh guru, dan menarik minat 

dan perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran berlangsung. 

Dalam penelitian ini akan dilaksanakan pretest pada kedua kelompok 

sampel yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa, kemudian kelas eksperimen akan diberi perlakuan 

pembelajaran menggunakan metode pembelajaran learning start with a 

question sedangkan kelas kontrol menerapkan pembelajaran tanpa 

menggunakan metode pembelajaran  learning start with a question. Setelah 

itu diadakan posttest untuk mengetahui hasil belajar guna mengukur pengaruh 

metode pembelajaran. Berdasarkan uraian tersebut kerangka berfikir dapat 

diilustrasikan dalam gambar di bawah ini : 

                                                          
      50 Malvin L.silberman,Op.Cit.157
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             Gambar 2.1. Kerangka Berfikir

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan.51 Hipotesis berasal dari kata “hypo yang berarti “di bawah” 

dan “thesa” yang berarti “kebenaran”. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai 

jawaban sementara yang kebenaranya masih harus di uji, atau rangkuman 

kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga 

merupakan troposisi yang akan diuji keberlakuanya atau merupakan suatu 

jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.

      Berdasarkan kerangka diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tidak ada pengaruh metode pembelajaran learning start with a question 

(LSQ) terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPS kelas IV di MIN 2 

Bandar Lampung

b. Terdapat pengaruh metode pembelajaran learning start with a question 

(LSQ) terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPS kelas IV di MIN 2 

Bandar Lampung.
                                                          
       51 Sugiono,Metode penelitian kombinasi, Op.Cit,h.99

Metode pembelajaran 
learning start with a 

question (X)

Hasil belajar IPS (Y)
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian 

       Penelitian ini termasuk kedalam jenis kuantitatif yaitu digunakan untuk 

meneliti pada populasi dan teknik sampel tertentu, teknik pengambilan sampel 

pada penelitian ini adalah purposive sampling, pengumpulan data menggunakan 

instrument penelitian tes, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.  Desain dalam penelitian 

ini adalah  Nonequivalent Control Group Design.  Desain ini hampir sama 

dengan pretest-posttest control group design, hanya pada desain ini kelompok 

eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Dua 

kelompok yang ada diberi pretes, kemudian diberikan perlakuan, dan terakhir 

diberikan postes.

            Metode penelitian yang digunakan adalah Quasy Experimental Design 

yaitu desain yang memiliki kelompok control tetapi tidak berfungsi sepenuhnya 

untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan 

eksperimen penelitian yang akan dilakukan dengan mengelompokan responden 

menjadi dua kelompok.52 Metode ini dipakai untuk menguji hipotesis berbentuk 

hubungan sebab akibat melalui perlakuan dan menguji perubahan yang 

                                                          
      52Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 116.
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diakibatkan oleh perlakuan tersebut. Peneliti meneliti ada tidaknya pengaruh 

penerapan metode pembelajaran aktif memulai pelajaran dengan pertanyaan 

(Learning Start With A Question) untuk meningkatkan hasil belajar IPS yang 

terdapat dalam kelas eksperimen. Kelas eksperimen adalah kelas dengan 

perlakuan metode pembelajaran Learning Start With A Question dan kelas 

kontrol dengan pembelajaran information search. Perbedaan pemahaman pada 

kedua kelompok perlakuan dapat dilihat dengan melakukan pretes sebelum 

pembelajaran dimulai, tujuannya untuk mengatahui sejauh mana pengetahuan 

awal siswa tentang materi yang akan diberikan. Kemudian dilakukan postes

setelah pembelajaran IPS, tujuannya untuk mengetahui perubahan hasil belajar 

siswa setelah pembelajaran menggunakan metode pembelajaran Learning Start 

With A Question (LSQ).

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional variabel adalah definisi yang akan dioperasionalkan 

dan dapat diukur. Setiap variabel akan di rumuskan dalam bentuk rumusan 

tertentu dalam hal ini untuk membatasi ruang lingkup yang dimaksut dan 

memudahkan pengukuranya. Agar setiap variabel penelitian ini dapat diukur dan 

diamati maka perumusan devinisi oprasional variabel tersebut adalah sebagai 

berikut :

1. Metode Pembelajaran Learning Starts With A Question (LSQ) adalah metode 

pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam 
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pembelajaran di kelas, siswa dituntut untuk aktif bertanya terutama pada awal 

pembelajaran oleh karena itu siswa diminta untuk mempelajari terlebih dahulu 

materi yang akan disampaikan oleh guru. Metode pembelajaran Learning

Starts With A Question (LSQ) ini  di digunakan di mata pelajaran IPS di MI

2. Hasil belajar adalah bukti pencapaian kemampuan belajar yang diperoleh 

siswa setelah melalui serangkaian kegiatan pembelajaran, yang bertujuan 

untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Hasil 

belajar yang diteliti di penelitian ini adalah hasil belajar dari aspek kognitif.

3. Pembelajaran ilmu pendidikan sosial (IPS) adalah mata pelajaran yang 

mempelajari kehidupan sosial, IPS juga membahas hubungan antara manusia 

dengan lingkungannya. Lingkungan masyarakat dimana peserta didik tumbuh 

dan berkembang sebagai bagian dari masyarakat, dihadapkan pada berbagai 

permasalahan yang ada dan terjadi di lingkungan sekitar.  IPS yang dipelajari 

pada penelitian ini adalah mata pelajaran IPS kelas IV di MI.

C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian.53 Penelitaian ini mencakup dua buah variabel, yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahanya atau timbulnya variabel terikat, sedangkan 

                                                          
      53 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 
2006).h. 161
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variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karna 

adanya variabel bebas.54

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Variabel bebas (Independent Variabel) yaitu metode pembelajaran Learning 

Start With a Qustion (LSQ)

b. Variabel terikat  (Dependent Variabel)  yaitu hasil belajar peserta didik kelas 

IV MIN 2 Bandar Lampung

Pengaruh hubungan antara variabel bebas (X) dengan Variabel terikat (Y) dapat 

digambarkan sebagai berikut :

                  Keterangan : 

X     : Pengaruh metode pembelajaran Learning Starts With A 

Question(LSQ)

Y           : Hasil Belajar

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

     Sugiyono mengatakan, “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri  

atas objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang  

                                                          
      54 Sugiyono, Metode penelitian pendidikan pendekatan kualitatif,kuantitatif dan R&D,Op.Cit. h.61

x Y
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ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.”55

Populasi dalam penelitian ini adalah  kelas  IV  A, IV B, IV C MIN 2 Bandar 

Lampung, Tahun Ajaran 2017/2018 sejumlah 3 kelas.

2. Sampel

     Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Purposive Sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dari 

guru. Penentuan sampel dilakukan dengan memilih dua kelas yang memiliki 

kesamaan karakter, baik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya.56

Dalam penelitian  ini  yang terpilih sebagai kelas eksperimen adalah kelas IV 

A yang berjumlah 34 siswa, sedangkan kelas yang terpilih sebagai kelas 

kontrol adalah kelas IV B dengan jumlah 35 siswa, dua kelas ini terpilih 

berdasarkan pertimbangan dari guru  karna mempunyai kesamaan karakter 

yang sama.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tes

    Tes adalah alat ukur yang diberikan individu untuk mendapatkan jawaban-

jawaban yang diharapkan baik secara tertulis, lisan atau secara perbuatan. Tes 

yang digunakan adalah tes bentuk pilihan ganda. Teknik ini digunakan untuk 

                                                          
       55Loc.Cit.h.117
      56Suharsimi arikunto, Op.Cit.h. 183.
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menguji kebenaran dari hipotesis, maka data yang dikumpulkan berupa angka 

atau nilai.

2. Dokumentasi

     Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data nilai siswa dari 

dokumentasi nilai harian. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data 

tertulis, atau tercetak tentang fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai bukti 

penelitian dan hasil penelitian.57 Selain itu, teknik ini juga digunakan untuk 

memperoleh data berupa gambar saat penelitian berlangsung.

F. Instrumen Penelitian 

         Alat ukur dalam penelitian dinamakan instrument penelitian, jadi instrumen 

penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini di sebut variabel 

penelitian.58 Instrument yang akan digunakan untuk mengukur hasil belajar IPS 

siswa yang berupa tes pencapaian (achievement test) terdiri dari tes obyektif 

bentuk pilihan ganda sebanyak 40 soal, dengan  penskoran jika benar diberi skor 

1 dan jika salah diberi skor 0. Tes yang diberikan kepada kelas eksperimen sama 

dengan tes yang diberikan kepada kelas kontrol. Menurut teori Bloom, 

kemampuan peserta didik di kelas rendah ( MI ) terdiri atas Pengetahuan (C1), 

                                                          
     57 Suharsimi arikunto Loc.Cit, h.236.
       58 Sugiono,Op.Cit.h.147-148
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Pemahaman (C2) dan  Aplikasi (C3).  Jadi hasil belajar yang diukur di penelitian 

ini  adalah aspek kognitif yang meliputi Pengetahuan (C1), Pemahaman (C2) dan 

Aplikasi (C3).59

        Sebelum digunakan untuk penelitian instrumen, instrumen terdiri dari 40 

soal tersebut terlebih dahulu diuji cobakan kepada siswa di kelas atas, guna 

mengukur validitas dan reliabilitas.

                 Tabel 3.1
                      Kisi-Kisi Instrumen Hasil Belajar

Aspek Indikator Sub Indikator     Item 
Butir Soal

Jumlah     
Item

Pengetahuan, 
Kemampuan mengingat 
informasi yang sudah 
dipelajari.

Mengindentifikasin 
kenampakan alam sesuai 
kondisi lingkungan 
geografis tempat tinggal

1,8,15,16,6,
32,35

7

Menyebutkan ciri-ciri 
kenampakan alam 
daratan dan perairan

35,23 2

Menunjukan cara 
menjaga dan penyebab 
terjadinya bencana alam 
di daerah setempat

19,25,39 3

Kognitif Pemahaman, 
Kemampuan 
menjelaskan, 
menerangkan, 
menafsirkan makna dari 
suatu konsep materi 
yang sudah dipelajari.

Mengkatagorikan  
kenampakan alam 
daratan atau perairan

3,27,33,14,3
4

5

Menjelaskan manfaat 
kenampakan alam

9,26,28,11,3
1

5

                                                          
      59 Zainal Arifin, Evaluasi Pemebelajaran, ( Bandung: PT remaja Rosdakarya, 2011),h.23-24
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Penerapan/Aplikasi, 
Kemampuan untuk 
mengaplikasikan suatu 
bahan pelajaran yang 
sudah dipelajari.

Menentukan pekerjaan 
penduduk sesuai 
kenampakan alam

22,29 2

Mengklarifikasikan 
kenampakan alam 
daratan dan perairan

2,5,4,7,12 5

Menentukan manfaat dan 
ciri-ciri kenampakan 
alam

10,13,36,38 4

Mengaitkan cara 
menjaga dan penyebab 
terjadinya bencana alam 
di daerah setempat

17,24,30 3

     
Tabel 3.2

                          Pedoman Tes Hasil belajar
No Soal        Skor

Benar Salah

1. Negara indonesia mempunyai wilayah lautan seluas … 
bagian dari seluruh wilayah Indonesia.
a. Sepertiga
b. Dua per tiga
c. Seperempat 
d. Setengah 

2. Berikut ini kenampakan alam wilayah daratan yaitu ….
a. Pulau, laut , gunung
b. Pegunungan, dnau, selat
c. Gunung, bukit, daratan
d. Danau, sungai, laut. 

3. Gunung berdasarkan keaktifannya terdiri dari dua macam 
yaitu ....
a. Gunung berapi dan gunung aktif
b. Gunung berapi dan gunung merapi
c. Gunung berapi dan gunung mati
d. Gunung besar dan gunung keci

4 Daratan bergunduk-gunduk besar, luas, memanjang dan 
tinggi yang terbentuk oleh gerakan pergeseran kulit bumi 
dinamakan ....
a. Perbukitan
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b. Pegunungan
c. Dataran Tinggi
d. Tebing

5 Pegunungan yang berada di pulau Sumatra diantaranya 
adalah ....
a. Jayawijaya
b. Tengger
c. Meratus
d. Bukti Barisan

6 Daerah yang relatif datar dan memiliki ketinggian kurang 
dari 500 meter di atas permukaan laut dinamakan ....
a. Lereng
b. Jurang
c. Dataran Rendah
d. Dataran Tinggi

7 Tanaman yang tidak cocok dibudidayakan di daerah 
dataran tinggi adalah ....
a. Kopi
b. Teh
c. Padi
d. Sayuran

8 Berikut adalah dataran tinggi di daerah Sumatra, kecuali 
....
a. Dataran Tinggi Dieng
b. Dataran Tinggi Gayo
c. Dataran Tinggi Agam
d. Dataran Tinggi Rejang Lebong

9. Manfaat dari pantai dibawah ini yang tidak benar adalah 
sebagai berikut....
a. Sarana rekreasi
b. Tempat budidaya ikan
c. Sarana pembuangan limbah
d. Sarana obyek wisata

10. Penduduk di daerah gunung berapi banyak yang bercocok 
tanam karena ....
a. Udaranya sejuk sepanjang hari
b. Tanah vulkanik sangat subur
c. Gunung berapi sangat indah
d. Tidak ada pekerjaan lain

11. Pegunungan Utilemba terdapat di provinsi ….
a. Gorontalo
b. Sulawesi tenggara
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c. Sulawesi selatan
d. Sulawesi tengah 

12. Kenampakan alam terdiri dari dua bagian, yaitu …
a. Kenampakan alam berupa daratan dan perairan
b. Kenampakan alam dataran tinggi dan dataran rendah
c. Kenampakan alam sungai dan laut
d. Kenampakan alam gunung dan pantai

13. Daerah pegunungan yang sejuk dan dingin,  bisa di 
manfaatkan menjadi tempat….
a. Mencari ikan dan pertanian
b. Pertanian dan tempat rekreasi
c. Pertanian dan tambak udang
d. Tempat rekreasi dan lapangan sepak bola

14. Di bawah ini yang termasuk pengertian pantai adalah ….
a. Bagian dari daratan yang bergunung-gunung
b. Tanah basah yang selalu di genangi air dan ditubuhi 

tumbuhan
c. Bagian dari daratan yang berbatasan langsung dengan 

laut 
d. wilayah di daratan dengan ketinggian antara 0–200 

meter di atas permukaan laut.
15. Sebutkan contoh kenampakan alam daratan, kecuali….

a. sungai
b. gunung 
c. Pantai
d. Dataran rendah 

16. Sebutkan contoh dari kenampakan alam perairan 
adalah….
a. Gunung
b. Bendungan 
c. Pantai
d. Dataran rendah 

17. Berikut ini hal yang perlu di contoh untuk mejaga alam 
agar tetap indah dan bersih adalah…
a. Budi  membuang sampahnya sembarangan
b. Bagus  membantu ayah membersihkan sungai saat 

liburan
c. bu siti membuang limbah sabun di sungai.
d. semuanya benar 

18. Wilayah di dataran dengan ketinggian antara 0-200 mater 
di atas permukaan laut. Umumnya di manfaatkan untuk 
kegiatan pertanian, perumahan dan perternakan. Disebut 
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wilayah….
a. Dataran Rendah
b. Pegunungan
c. Dataran tinggi
d. Pantai 

19. Menebang pohon sembarangan dapat mengakibatkan 
bencana alam yaitu….
a. kekeringan
b. Tanah longsor
c. Gunung meletus
d. Gempa bumi

20. Berikut ini yang bukan merupakan akibat yang 
ditibulkan dari banjir antara lain,…
a. Jalanan dan jembatan rusak
b. Tibulnya berbagai macam penyakit
c. Pabrik dan kantor-kantor terus bekerja
d. Penduduk terpaksa meningglkan tempat tinggal dan 

mengungsi di tempat lain.
21. Pengaruh kekurangan air bersih bagi kehidupan manusia 

antaranya lain…
a. Banyak penduduk terserang penyakit.
b. Untuk mendapatkan air bersih orang harus membeli 

air dari pedagang air.
c. Orang semakin sulit untuk mendapatkan air bersih.
d. Semua benar 

22. Kebanyakan penduduk sekitar pantai bekerja sebagai…
a. Koki
b. Nelayan
c. Pertanian
d. Perkebunan

23. Di bawah ini yang merupakan kenampakan alam buatan 
adalah ….
a. Pantai 
b. Laut
c. Bendungan
d. Sungai 

24. Untuk melestarikan daerah pantai dari dampak abrasi 
maka di pinggir pantai ditanami pohon ....
a. Karet
b. Bambu
c. Bakau
d. Teratai
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25. Berikut ini adlah perbuatan manusia yang bisa 
menyebabkan terjadinya banjir adalah ....
a. Membuat terasering di daerah perbukitan
b. Membuang sampah di sungai
c. Penebangan hutan dengan tebang pilih
d. Penambangan secara berlebihan

26. Keadaan udara di daerah dataran tinggi adalah ....
a. panas
b. dingin
c. hangat
d. sejuk dan dingin

27. Tempat yang pas untuk para pecinta alam dan berudara 
dingin adalah ...
a. Danau
b. Pantai
c. Hutan
d. Gunung

28. Kebiasaan masyarakat pegunungan yaitu menanam sayur-
sayuran dan buah- buahan yang disebut ...

a. Tanaman palawija
b. Tanaman holtikultura
c. Tanaman keras
d. Tanaman pangan

29. Masyarakat dieng di kesehariannya sering memakai jaket, 
hal ini pengaruh ...

a. Sering hujan
b. Udara sangat dingin
c. Udara panas
d. Sering naik kendaraan

30. Pemanfaatan sampah untuk kelestarian lingkungan di 
daerah perkotaan yaitu ...

a. Menghanyutkan sampah di sungai
b. Membakar sampah 
c. Mengubur sampah dalam- dalam
d. Diolah menjadi pupuk organik

31. Gunung yang masih aktif dapat menghasilkan barang-
barang tambang. Salah satu contohnya adalah ...
a. batu
b. kayu
c. jagung
d. ikan
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32. Dataran Tinggi Alas terdapat di daerah ...
a. Nangroe Aceh Darussalam
b. Sumatera Utara
c. Nusa Tenggara Barat
d. Jawa Barat

33. Wilayah yang daratannya berada pada ketinggian antara 0 
– 200 meter disebut ...
a. dataran rendah
b. pegunungan
c. dataran tinggi
d. perbukitan

34. Pantai Carita yang menjadi salah satu tujuan wisata di 
Indonesia terdapat di provinsi ...
a. Jawa Timur
b. Bangka
c. Nusa Tenggara Timur
d. Banten

35. Bagian dataran yang bergunung-gunung yang tingginya 
mencapai lebih dari 700 meter di atas permukaan laut
disebut ...
a. perbukitan
b. dataran tinggi
c. lembah
d. pegunungan

36. Menanam sayur-sayuran seperti kol, wortel, dan buncis 
biasanya dilakukan oleh penduduk yang tinggal ...
a. di daerah perkotaan
b. di sekitar pantai yang landai
c. di daerah pegunungan dan dataran tinggi
d. di daerah dengan padang rumput luas

37. Di bawah ini yang bukan merupakan mata pencarian 
daerah perkotaan adalah…

a. Dosen
b. Pegawai pemerintah
c. Buruh pabrik
d. Nelayan 

38. Mayoritas penduduk pedesaan yang tinggal di dataran 
tinggi biasanya bermata pencarian sebagai ….

a. Nelayan 
b. Penambak udang
c. Petani sayuran
d. Pemecah batu
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39. Berikut ini yang merupakan ciri masyarakat perkotaan 
adalah ….

a. Individu dan beraneka ragam suku bangsa
b. Satu suku bangsa dan individu
c. Kekeluargaan dan bergotong royong
d. Suku bangsa yang sejenis

40. Masyarakat pedesaan memiliki ciri khusus sebagai 
berikut …. 

a. Komunikasi didasarkan kepentingan bersama 
b. Kekeluargaan dan bergotong royong 
c. Beraneka ragam suku bangsa
d. Tidak mengandalkan kenampakan alam

     Keterangan : Benar  = Skor 1

   Salah   = Skor 0

     Pedoman penilaian :

                    S = 	x 100

     Keterangan : S = Skor yang dicari

                            B = Jumlah Jawaban Benar

                            N = Jumlah Soal60

G. Analisis Uji Coba Instrumen

1. Uji Validitas 

Validitas dapat diartikan, instrumen yang berbentuk tes untuk 

mengukur prestasi belajar. Dikatakan valid apabila instrumen disusun 

berdasarkan materi pelajaran digunakan untuk mengukur tingkat tercapainya 

tujuan. Kerana penelitian ini menggunakan instrument tes pilihan ganda, maka 

validasi dilakukan dengan menganalisis butir-butir soal. Untuk menguji 

                                                          
60 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h.228-229



55

tingkat kesukaran menggunakan program komputer IBM SPSS Statistics v.20.

Untuk itu, ada tiga kriteria penilaian, yakni melihatnya dari tingkat kesukaran 

soal, daya beda, dan berfungsinya distraktor. Berikut ini dijelaskan:

Table 3.2
kriteria untuk validitas butir soal: 61

Nilai r Kategori
0,80 – 1,00 Sangat tinggi
0,60 - 0,79 Tinggi
0,40 – 0,59 Sedang
0,20 – 0,39 Rendah
0,00 – 0,19 Sangat rendah

a. Uji tingkat kesukaran soal

Perhitungan tingkat kesukaran soal adalah pengukuran seberapa 

besar derajat kesukaran suatu soal. Jika  satu soal memiliki tingkat 

kesukaran seimbang (propesional), maka dapat dikatakan bahwa soal 

tersebut baik. Suatu soal tes hendaknya tidak terlalu sukar dan tidak juga 

terlalu mudah. Untuk menguji tingkat kesukaran menggunakan program 

komputer IBM SPSS Statistics v.20. 

Taraf kesukaran soal adalah proporsi (P) peserta tes yang 

menjawab benar terhadap butir soal tersebut. Dalam menentukan 

indeks kesukaran butir soal antara 0.00-1.00, dengan klasifikasi 

sebagai berikut :

                                                          
61Suharsimi Arikunto, Loc.Cit, h. 211
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Table 3.3
Klasifikasi Indeks Kesukaran Soal

Indeks Tinggkat  Kesukaran    Kategori tingkatan soal
P > 0,70 Mudah
0,30 ≤ p ≤ 0,70 Sedang
P < 0,30 Sukar

b. Uji Daya Beda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa yang berkemampuan 

rendah.62 Pengujian daya pembeda dapat diukur dengan menggunakan 

program komputer IBM SPSS Statistics v.20.

Tabel 3.4
Klasifikasi Daya Beda

Daya Pembeda Interpretasi
< 0,20 Jelek
0,21 – 0,40 Cukup
0,41 – 0,70 Baik
0,71 -  1,00 Sangat Baik

2. Uji reliabilitas

Setelah mengetahui validitas instrument, maka tahap selanjutnya 

mengukur tingkat reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat atau derajat 

konsitensi dari suatu instrument. Reliabilitas tes berkenaan dengan 

pertanyaan, apakah suatu tes teliti dan dapat dipercayai sesuai dengan kriteria 

yang telah ditetapkan. Pengujian reliabilitas dapat dilakukan dengan secara 

                                                          
62 Loc.Cit, h. 273.
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eksternal dan internal secara internal pengujian dapat dilakukan dengan test-

retest. 63 Untuk mengetahui reliabilitas instrumen, penulis menggunakan 

program komputer IBM SPSS Statistics v.20.

H. Uji Analisis Data

1. Uji Persyaratan Analisis

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang 

diambil dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

populasi harus dipenuhi sebagai syarat untuk menentukan perhitungan 

yang akan dilakukan pada hipotesis berikutnya. Daya yang diuji data kelas 

eksperimen dan data kelas kontrol.Uji normalitas yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah uji normalitas dengan menggunakan teknik 

kolmogorov-smirnov pada program komputer IBM SPSS statistics v.20. 

Kriteria penetapannya dengan cara membandingkan nilai Sig. (2-tailed) 

pada tabel kolmogorov-smirnov dengan taraf signifikan 0,05 (5%). 

Dengan demikian dasar pengambilan keputusan bahwa p dari koofesien 

K-S > 0,05, maka data berdistribusi normal. Sebaliknya jika p dari 

koofesien K-S < 0,05, maka data berdistribusi tidak normal.

b. Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas variansi adalah pengujian untuk mengetahui 

apakah variansi-variansi dari sejumlah populasi sama atau tidak. Dalam 
                                                          

63 Zainal Arifin, Op.Cit , h. 258.
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penelitian ini uji homogenitas menggunakan uji variansi pada IBM SPSS 

Statistics v.20. adapun dasar keputusan data dapat dilakukan dengan 

membandingkan angka signifikan nilai Sig. (2-tailed) dengan alpha 0.05 

(5%), dengan ketentuan jika sig. (2-tailed) < alpha (0,05) maka H0 ditolak, 

dan sebaliknya jika nilai Sig.  (2-tailed) . alpha (0,05) maka H0 diterima.

2. Uji Hipotesis 

         Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji kesamaan dua rata-rata 

atau uji pihak kanan yaitu uji t. menggunakan uji t karena yang dibandingkan 

adalah dua rata-rata dan dua hal yang benar-benar berbeda. Uji t dilakukan 

dengan cara uji kesamaan dua varian dilakukan pada data post-test kelompok 

eksperimen dan control. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah kedua 

kelompok memiliki varian yang sama atau tidak. Setelah kedua sampel sama 

atau berbeda (homogen). Uji ini dilakuakan dengan SPSS dapat di lihat di

independent samples test uji ini dilakuakn membandingkan nilai thitung dengan 

nilai ttabel. Uji ini dilakukan menggunakan uji ttest dua sisi yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut:

a. Menentukan Hipotesis

HO : Metode learning start with a question tidak berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap hasil belajar peserta.
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Ha : Metode learning start with a question berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap hasil belajar peserta

b. Menentukan Dasar Pengambilan Keputusan

1) Berdasarkan t-hitung

- Jika thitung ≥  rtabel maka  Ho ditolak dan Ha diterima, berarti Metode 

learning start with a question berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap hasil belajar. 

- Jika thitung ≤ rtabel  maka  Ho diterima dan Ha ditolak, berarti Metode 

learning start with a question tidak berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap hasil belajar. 

2) Berdasarkan sig.(2-tailed)

- Jika nilai probabilitas (0,05) ≤ nilai probability sig atau (0,05 ≤ 

sig), maka Ho diterima dan Ha di tolak artinya tidak signifikan. 

- Jika nilai probabilitas (0,05) ≥  nilai probability sig atau (0,05 ≤ 

sig), maka Ho diterima dan Ha di tolak artinya signifikan. 64

                                                          
             64 Budiono, Statistik Untuk Penelitian,( Surakarta:UNS Press,2009).h.142-145
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 

a. Uji Prasyarat Analisis

1. Uji Validitas Instrumen Butir Soal Pretest dan Posttest 

         Suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data 

dari variabel untuk mengukur tingkat validitas soal yang yang diteliti 

secara tepat. Dalam penelitian ini butir soal dinyatakan valid jika nilai 

Corrected Item-Total Correlation yang di peroleh lebih besar atau sama 

dengan 0,396. Nilai 0,396 dihitung dengan melihat tabel distribusi nilai 

rtabel dengan signifikansi 5%. Diketahui dengan N - 2 = 25 – 2 = 23 pada 

taraf signifikan 5%, nilai rtabel  diperoleh sebesar 0,396. N = 25 karena 

jumlah siswa sebanyak 25 orang anak. Hasil output perhitungan validitas 

dengan bantuan program komputer IBM SPSS Statistics v.20 for Windows

teknik Corrected Item-Total Correlation dapat dilihat pada lampiran. 

Dengan mengacu pada hasil output perhitungan validitas, maka diketahui 

item yang valid dan yang tidak valid pada butir soal pretest dan postes

pada tabel 4.1 sebagai berikut :
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Tabel 4.1
Rekapitulasi Output Validitas Hasil Uji Coba Instrumen

Pretest dan Postest Butir Soal Tes Hasil Belajar IPS

No. Butir 
Soal

Nilai Corrected Item 
Total Correlation

N = 23 pada Signifikansi 5% Keterangan

soal_1 0,103   0.396 Tidak Valid
soal_2 0,484 0.396 Valid
soal_3 0,386 0.396 Tidak Valid
soal_4 0,665 0.396 Valid
soal_5 0,699 0.396 Valid
soal_6 0,518 0.396 Valid
soal_7 0,705 0.396 Valid
soal_8 0,635 0.396 Valid
soal_9 0,057 0.396 Tidak Valid
soal_10 0,616 0.396 Valid
soal_11 0,676 0.396 Valid
soal_12 0,654 0.396 Valid
soal_13 0,739 0.396 Valid
soal_14 0,102 0.396 Tidak Valid
soal_15 0,199 0.396 Tidak Valid
soal_16 0,182 0.396 Tidak Valid
soal_17 0,605 0.396 Valid
soal_18 0,427 0.396 Valid
soal_19 0,042 0.396 Tidak Valid
soal_20 0,309 0.396 Tidak Valid
soal_21 0,408 0.396 Valid
soal_22 0,638 0.396 Valid
soal_23 0,549 0.396 Valid
soal_24 0,029 0.396 Tidak Valid
soal_25 0,328 0.396 Tidak Valid
soal_26 0,699 0.396 Valid
soal_27 0,653 0.396 Valid
soal_28 0,733 0.396 Valid
soal_29 0,212 0.396 Tidak Valid
soal_30 0,745 0.396 Valid
soal_31 0,616 0.396 Valid
soal_32 0,040 0.396 Tidak Valid
soal_33 0,676 0.396 Valid
soal_34 0,643 0.396 Valid
soal_35 0,610 0.396 Valid
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soal_36 0,031 0.396 Tidak Valid
soal_37 0,132 0.396 Tidak Valid
soal_38 0,102 0.396 Tidak Valid
soal_39 0,269 0.396 Tidak Valid
soal_40 0,037 0.396 Tidak Valid

Sumber : Pengolahan Data IBM SPSS Statistics v.20 for windows
(perhitungan pada Lampiran 7)

Berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan, maka diketahui 

ada 23 item soal yang valid yaitu item soal nomor 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 

13, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35 dan item soal yang 

tidak valid yakni 1, 3, 9, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 29, 32, 36, 37, 38, 39, 

40 soal nomor sehingga pada item yang tidak valid di drop / di buang.

a. Uji Taraf Kesukaran Instrumen Butir Soal Pretest dan 

Postest

Hasil uji taraf kesukaran butir soal menggunakan program 

komputer IBM SPSS Statistics v.20 for Windows yang dapat dilihat 

pada lampiran. Dari output hasil uji taraf kesukaran butir soal, maka 

dapat diketahui indeks kesukarannya tergolong sukar/sedang/mudah.

        Taraf kesukaran soal adalah proporsi (P) peserta tes yang 

menjawab benar terhadap butir soal tersebut. Dalam menentukan 

indeks kesukaran butir soal antara 0.00-1.00, dengan klasifikasi 

sebagai berikut :

1) Jika nilai P < 0.30, maka butir soal termasuk kategori soal yang 

derajat kesukarannya tergolong sukar.
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2) Jika nilai 0.30 < P < 0.70, maka butir soal termasuk kategori soal 

yang derajat kesukarannya tergolong sedang/cukup.

3) Jika nilai P > 0.70, maka butir soal termasuk kategori soal yang 

derajat kesukarannya tergolong mudah.

Tabel 4.2
Rekapitulasi Output Tingkat Kesukaran Butir Soal Uji Coba 

Instrumen Pretest dan Postes Tes Hasil Belajar IPS Menggunakan 
IBM SPSS Statistics v.20 for Windows

No. Butir Soal Proportion (P) Indeks Kesukaran Butir Soal Keterangan

soal_1 0,64 0,00-1.00 Sedang
soal_2 0,52 0,00-1.00 Sedang
soal_3 0,48 0,00-1.00 Sedang
soal_4 0,56 0,00-1.00 Sedang
soal_5 0,56 0,00-1.00 Sedang
soal_6 0,60 0,00-1.00 Sedang
soal_7 0,52 0,00-1.00 Sedang
soal_8 0,36 0,00-1.00 Sedang
soal_9 0,72 0,00-1.00 Mudah
soal_10 0,52 0,00-1.00 Sedang
spal_11 0,60 0,00-1.00 Sedang
soal_12 0,44 0,00-1.00 Mudah
soal_13 0,52 0,00-1.00 Sedang
soal_14 0,72 0,00-1.00 Mudah
soal_15 0,76 0,00-1.00 Mudah
soal_16 0,88 0,00-1.00 Mudah
soal_17 0,52 0,00-1.00 Sedang
soal_18 0,60 0,00-1.00 Sedang
soal_19 0,60 0,00-1.00 Sedang
soal_20 0,60 0,00-1.00 Sedang
soal_21 0,72 0,00-1.00 Mudah
soal_22 0,48 0,00-1.00 Sedang
soal_23 0,52 0,00-1.00 Sedang
soal_24 0,56 0,00-1.00 Sedang
soal_25 0,68 0,00-1.00 Sedang
soal_26 0,44 0,00-1.00 Sedang
soal_27 0,60 0,00-1.00 Sedang
soal_28 0,44 0,00-1.00 Sedang
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soal_29 0,60 0,00-1.00 Sedang
soal_30 0,40 0,00-1.00 Sedang
soal_31 0,48 0,00-1.00 Sedang
soal_32 0,64 0,00-1.00 Sedang
soal_33 0,40 0,00-1.00 Sedang
soal_34 0,44 0,00-1.00 Sedang
soal_35 0,68 0,00-1.00 Sedang
soal_36 0,76 0,00-1.00 Mudah
soal_37 0,88 0,00-1.00 Mudah
soal_38 0,80 0,00-1.00 Mudah
soal_39 0,92 0,00-1.00 Mudah
soal_40 0,84 0,00-1.00 Mudah

Sumber : Pengolahan Data IBM SPSS Statistics v.20 for windows
(perhitungan pada Lampiran 8)

Berdasarkan hasil uji taraf kesukaran butir soal yang telah 

dilakukan, diketahui bahwa 40 butir soal memiliki derajat kesukaran 

antara lain pada nomor 9, 12, 14, 15, 16, 21, 36, 37, 38, 39, 40 yang 

tergolong mudah. Selanjutnya pada nomor soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 

11, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35 yang tergolong sedang.

b. Uji Daya Pembeda Instrumen Butir Soal Pretest dan Posttest

Pengujian ini dimaksudkan untuk memperoleh data tentang 

kemampuan soal dalam membedakan siswa. Proses pengolahan data

daya pembeda soal menggunakan program komputer IBM SPSS

Statistics v.20 for Windows yang dapat dilihat pada bagian lampiran. 

Berikut hasil rekapitulasi uji daya pembeda :
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Tabel 4.3
Rekapitulasi Output Daya Pembeda Butir Soal Uji Coba 

Instrumen Pretest dan Postes Tes Hasil Belajar IPS Menggunakan
IBM SPSS Statistics v.20 for Windows

No. Butir 
Soal

Indeks 
Diskriminasi 

Item (D)

Kriteria Daya Pembeda Butir 
Soal

Klasifikasi

soal_1 0,043 0,00-1.00 Jelek
soal_2 0,532 0,00-1.00 Baik
soal_3 0,440 0,00-1.00 Baik
soal_4 0,700 0,00-1.00 Baik
soal_5 0,731 0,00-1.00 Baik
soal_6 0,563 0,00-1.00 Baik
soal_7 0,736 0,00-1.00 Baik
soal_8 0,671 0,00-1.00 Baik
soal_9 0,114 0,00-1.00 Jelek
soal_10 0,655 0,00-1.00 Baik
spal_11 0,709 0,00-1.00 Baik
soal_12 0,690 0,00-1.00 Baik
soal_13 0,767 0,00-1.00 Baik
soal_14 0,046 0,00-1.00 Jelek
soal_15 0,251 0,00-1.00 Cukup
soal_16 0,142 0,00-1.00 Jelek
soal_17 0,644 0,00-1.00 Baik
soal_18 0,375 0,00-1.00 Cukup
soal_19 0,104 0,00-1.00 Jelek
soal_20 0,365 0,00-1.00 Cukup
soal_21 0,455 0,00-1.00 Baik
soal_22 0,675 0,00-1.00 Baik
soal_23 0,593 0,00-1.00 Baik
soal_24 0,093 0,00-1.00 Jelek
soal_25 0,274 0,00-1.00 Cukup
soal_26 0,731 0,00-1.00 Baik
soal_27 0,688 0,00-1.00 Baik
soal_28 0,762 0,00-1.00 Baik
soal_29 0,271 0,00-1.00 Cukup
soal_30 0,772 0,00-1.00 Baik
soal_31 0,655 0,00-1.00 Baik
soal_32 0,021 0,00-1.00 Jelek
soal_33 0,709 0,00-1.00 Baik
soal_34 0,679 0,00-1.00 Baik
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soal_35 0,646 0,00-1.00 Baik
soal_36 0,024 0,00-1.00 Jelek
soal_37 0,173 0,00-1.00 Jelek
soal_38 0,051 0,00-1.00 Jelek
soal_39 0,301 0,00-1.00 Cukup
soal_40 0,084 0,00-1.00 Jelek
Sumber : Pengolahan Data IBM SPSS Statistics v.20 for windows
(perhitungan pada Lampiran 9)

Berdasarkan hasil uji daya pembeda butir soal yang telah 

dilakukan, diketahui bahwa 40 butir soal memiliki daya pembeda 

antara lain pada nomor 1, 14, 19, 24, 32, 36, 37, 38, 40 yang tergolong 

jelek. Selanjutnya pada nomor soal 15, 18, 20, 25, 29, 39 yang 

tergolong cukup dan yang termasuk dalam kategori daya pembeda 

yang tergolong baik adalah butir soal nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 17, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35.

2. Uji Reliabilitas Instrumen Butir Soal Pretest dan Posttest

Instrumen yang dikatakan reliabel yaitu instrumen yang bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama. Kriteria uji reliabilitas yang digunakan 

adalah apabila sebagai berikut :

a. Jika nilai α > 0,700 berati tes hasil belajar yang sedang diuji 

reliabilitasnya dinyatakan telah memiliki reliabilitas yang tinggi 

(reliabel).
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b. Jika nilai α < 0,700 berarti tes hasil belajar yang sedang diuji 

reliabilitasnya dinyatakan belum memiliki reliabilitas yang tinggi (un-

reliabel)

Hasil uji reliabilitas dilakukan dengan bantuan IBM SPSS

Statistics v.20 for Windows yang dapat dilihat pada tabel lampiran, 

diperoleh koefisien Croanbach’s Alpha sebesar α = 0,878. Berdasarkan 

klasifikasi reliabilitas soal diatas artinya derajat keterandalan instrumen 

berada pada kategori sangat tinggi. Dengan demikian, instrumen yang 

digunakan sudah baik dan dipercaya sebagai alat pengumpulan data, 

sehingga kegiatan penelitian dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya.

Tabel 4.4
Hasil Perhitungan Reliabilitas Instrumen Pretest dan Postes Butir 
Soal Tes Hasil Belajar IPS Menggunakan IBM SPSS Statistics v.20

for Windows
Reliability Statistics

Cronbach's 
Alpha

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items

N of Items

.878 .867 40

Hasil uji reliabilitas dilakukan dengan bantuan IBM SPSS

Statistics v.20 for Windows yang dapat dilihat pada tabel lampiran, 

diperoleh koefisien Croanbach’s Alpha sebesar α = 0,878. Berdasarkan 

klasifikasi reliabilitas soal diatas artinya derajat keterandalan instrumen 

berada pada kategori sangat tinggi. Dengan demikian, instrumen yang 
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digunakan sudah baik dan dipercaya sebagai alat pengumpulan data, 

sehingga kegiatan penelitian dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya.

B. Analisis data

1. Hasil Perhitungan Prasyarat Analisis

Tabel 4.5
Rekapitulasi Nilai Pretest dan Posttest
Hasil Belajar IPS Kelas Eksperimen

                              NILAI

Pretest KKM  ≥65 Postest KKM ≥65
55 Tidak Tuntas 75 Tuntas
60 Tidak Tuntas 75 Tuntas
60 Tidak Tuntas 70 Tuntas
65 Tuntas 65 Tuntas
60 Tidak Tuntas 70 Tuntas
60 Tidak Tuntas 80 Tuntas
55 Tidak Tuntas 70 Tuntas
60 Tidak Tuntas 65 Tuntas
50 Tidak Tuntas 75 Tuntas
65 Tuntas 70 Tuntas
55 Tidak Tuntas 70 Tuntas
50 Tidak Tuntas 75 Tuntas
65 Tuntas 70 Tuntas
50 Tidak Tuntas 65 Tuntas
60 Tidak Tuntas 70 Tuntas
55 Tidak Tuntas 80 Tuntas
50 Tidak Tuntas 65 Tuntas
55 Tidak Tuntas 70 Tuntas
55 Tidak Tuntas 70 Tuntas
60 Tidak Tuntas 65 Tuntas
45 Tidak Tuntas 65 Tuntas
65 Tuntas 90 Tuntas
50 Tidak Tuntas 65 Tuntas
60 Tidak Tuntas 70 Tuntas
40 Tidak Tuntas 70 Tuntas
50 Tidak Tuntas 75 Tuntas
55 Tidak Tuntas 80 Tuntas
55 Tidak Tuntas 75 Tuntas
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65 Tuntas 70 Tuntas
60 Tidak Tuntas 70 Tuntas
55 Tidak Tuntas 85 Tuntas
50 Tidak Tuntas 80 Tuntas
50 Tidak Tuntas 75 Tuntas
60 Tidak Tuntas 75 Tuntas

1905 Jumlah 2460 Jumlah
56,02 Nilai rata-rata 72,35 Nilai Rata-rata

   Sumber : Pengolahan Data (perhitungan pada Lampiran 10)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai pretes siswa 

yang memenuhi ketuntasan KKM yaitu 5 siswa dan tidak tuntas 29 siswa, 

sedangkan pada nilai posttest seluruh siswa memenuhi ketuntasan yaitu 

34 siswa, sehingga nilai rata-rata hasil belajar kelas eksperimen 

mengalami peningkatan yaitu dari nilai pretest sebesar 56,02 dan nilai 

posttest sebesar 72,35. Selanjutnya, untuk mengetahui hipotesis yaitu 

adanya pengaruh yang terjadi perlu diketahui juga data yang terdapat 

pada kelas kontrol.

Tabel 4.6
Rekapitulasi Nilai Pretest dan Postes

Hasil Belajar IPS Kelas Kontrol

                                    Nilai

Pretest KKM  ≥65 Postest KKM ≥65
60 Tidak Tuntas 65 Tuntas
50 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas
55 Tidak Tuntas 65 Tuntas
65 Tuntas 80 Tuntas
55 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas
50 Tidak Tuntas 70 Tuntas
60 Tidak Tuntas 75 Tuntas
50 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas
45 Tidak Tuntas 75 Tuntas
45 Tidak Tuntas 65 Tuntas
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55 Tidak Tuntas 70 Tuntas
45 Tidak Tuntas 55 Tidak Tuntas
50 Tidak Tuntas 70 Tuntas
65 Tuntas 65 Tuntas
50 Tidak Tuntas 65 Tuntas
45 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas
55 Tidak Tuntas 65 Tuntas
50 Tidak Tuntas 70 Tuntas
55 Tidak Tuntas 65 Tuntas
45 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas
60 Tidak Tuntas 65 Tuntas
55 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas
45 Tidak Tuntas 75 Tuntas
60 Tidak Tuntas 80 Tuntas
50 Tidak Tuntas 70 Tuntas
55 Tidak Tuntas 55 Tidak Tuntas
45 Tidak Tuntas 75 Tuntas
55 Tidak Tuntas 80 Tuntas
50 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas
55 Tidak Tuntas 70 Tuntas
65 Tuntas 65 Tuntas
55 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas
45 Tidak Tuntas 75 Tuntas
60 Tidak Tuntas 55 Tidak Tuntas
50 Tidak Tuntas 65 Tuntas

1855 Jumlah 2330 Jumlah
53,00 Nilai rata-rata 66,57 Nilai Rata-rata

     Sumber : Pengolahan Data perhitungan pada Lampiran 11)

  Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai pretes 

siswa yang memenuhi ketuntasan KKM yaitu 3 siswa, dan tidak tuntas 

32 siswa, sedangkan pada nilai posttest terdapat 24 siswa tuntas dan 11 

siswa tidak tuntas , sehingga nilai rata-rata hasil belajar kelas kontrol 

mengalami peningkatan yaitu dari nilai pretest sebesar 53,00 dan nilai 

posttest sebesar 66,57. Kemudian, guna lebih jelasnya membuktikan 

bahwa adanya peningkatan maka dilakukan uji t, sebelum dilakukan 
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uji t data harus memenuhi kriteria yaitu data harus berdistribusi normal 

dan homogen.

a. Uji Normalitas

Untuk mengetahui sebaran data hasil belajar IPS pretest dan 

posttest tersebut berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji 

normalitas Kolmogorov-Smirnov dengang menggunakan IBM SPSS 

Statistics v.20 for windows dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.7
Rekapitulasi Uji Normalitas Data Pretest dan Posttest

Hasil Belajar IPS Kelas Eksperimen dan Kontrol

No. Data Sig. (2-tailed) α (5%) Keterangan
1 Pretest 0,587 0,05 Normal
2 Posttest 0,446 0.05 Normal

Sumber : Pengolahan Data IBM SPSS Statistics v.20 for 
windows ( perhitungan pada Lampiran 12)

Dari tabel pretest dijelaskan bahwa data berdistribusi nomal 

yang dapat dilihat dari nilai signifikasi atau probabilitasnya. Pedoman 

pengambilan keputusannya adalah apabila nilai signifikansi < 0,05 

maka data tidak normal dan sebaliknya, jika nilai signifikansi > 0,05 

maka data dinyatakan normal. Nilai probabilitas atas nilai sig yang 

didapat dari data soal tes hasil belajar IPS yaitu 0,587 > 0,05 maka 

data-data tersebut berdistribusi normal.

Dari tabel posttest dijelaskan bahwa data berdistribusi nomal 

yang dapat dilihat dari nilai signifikasi atau probabilitasnya. Pedoman 
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pengambilan keputusannya adalah apabila nilai signifikansi < 0,05 

maka data tidak normal dan sebaliknya, jika nilai signifikansi > 0,05 

maka data dinyatakan normal. Nilai probabilitas atas nilai sig yang 

didapat dari data soal tes hasil belajar IPS yaitu 0,446 > 0,05 maka 

data-data tersebut berdistrribusi normal.

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua 

skala ukur memiliki karakter yang sama atau tidak. Uji homogenitas 

Levene dilakukan pada data variabel terikat yaitu metode pembelajaran 

learning start with a question dan variabel bebas yaitu hasil belajar 

IPS dengan menggunakan IBM SPSS Statistics v.20 for windows dapat 

dilihat di tabel pada bagian lampiran.

Tabel 4.8
Rekapitulasi Uji Homogenitas Data Pretest dan Posttest

Hasil Belajar IPS Kelas Eksperimen dan Kontrol
No. Data Sig. (2-tailed) α (5%) Keterangan
1 Pretest 0,782 0,05 Homogen
2 Posttest 0,246 0.05 Homogen

Sumber : Pengolahan Data IBM SPSS Statistics v.20 for 
windows ( perhitungan pada Lampiran 13)

  Dari tabel pretest dijelaskan bahwa data berdistribusi nomal 

yang dapat dilihat dari nilai signifikasi atau probabilitasnya. Pedoman 

pengambilan keputusannya adalah apabila nilai signikansi < 0,05 maka 

data tidak homogen dan sebaliknya, jika nilai signifikansi > 0,05 maka 

data dinyatakan homogen. Nilai probabilitas atas nilai sig yang didapat 
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dari data soal tes hasil belajar IPS yaitu 0.782  > 0,05 maka data-data 

tersebut persebarannya homogen.

           Dari tabel posttest dijelaskan bahwa data berdistribusi nomal 

yang dapat dilihat dari nilai signifikasi atau probabilitasnya. Pedoman 

pengambilan keputusannya adalah apabila nilai signikansi < 0,05 maka 

data tidak homogen dan sebaliknya, jika nilai signifikansi > 0,05 maka 

data dinyatakan homogen. Nilai probabilitas atas nilai sig yang didapat 

dari data soal tes hasil belajar IPS yaitu 0,246 > 0,05 maka data-data 

tersebut persebarannya homogen.

2. Uji Hipotesis Uji-t Independent

Tabel 4.9
Hasil Uji Independent T-test Posttest Hasil Belajar IPS

Independent Samples Test

Levene's Test for 
Equality of Variances

t-test for Equality of Means

95% Confidence 
Interval of the 

Difference

Lower Upper

Equal variances 
assumed

1.370 .246 3.618 67 .001 5.78151 1.59790 2.59209 8.97093

Equal variances not 
assumed

3.627 65.800 .001 5.78151 1.59405 2.59871 8.96431
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a. Menentukan Hipotesis

Untuk menguji hipotesis ada pengaruh metode pembelajaran learning 

start with a question terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV MIN 2 

Bandar Lampung dimana :

Ha =  “Ada (terdapat) pengaruh yang signifikan metode pembelajaran 

learning start with a question terhadap hasil belajar IPS”

Ho = “Tidak ada (tidak terdapat) pengaruh yang signifikan metode 

pembelajaran learning start with a question terhadap hasil belajar 

IPS.”

b. Menentukan Dasar Pengambilan Keputusan

1) Berdasarkan sig.(2-tailed) :

Jika nilai sig.(2-tailed) < 0.05, maka Ha diterima

Jika nilai sig.(2-tailed) > 0.05, maka Ha ditolak

Berdasarkan nilai sig.(2-tailed) yang diperoleh yaitu 0.001, berarti 

: 0.001 < 0.05 maka Ha diterima.

2) Berdasarkan t-hitung

Jika nilai t-hitung > t-tabel, maka Ha diterima

Jika nilai t-hitung < t-tabel, maka Ha ditolak
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Berdasarkan perhitungan, diketahui t-tabel : df ( 67-2 =65 ) pada 

taraf 5% (0.05) sebesar 1,997, berarti : t-tabel = 1,997  <  t-hitung 

= 3.627 maka Ha diterima.

C. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode 

pembelajaran learning start with a question terhadap hasil belajar IPS siswa  

di kelas IV MIN 2 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017/2018. Jumlah sampel 

dalam penelitian ini ialah sebanyak 69 siswa dengan rincian 34 siswa di kelas 

IV A dan 35 siswa di kelas IV B, teknik sampling yang digunakan adalah 

teknik purposive sampling dengan hasil kelas kelas IV A sebagai kelas 

eksperimen dan kelas IV B sebagai kelas kontrol . Dari tes uji instrumen 

tersebut diperoleh data hasil tes instrumen butir soal hasil belajar IPS adalah 

20 butir soal valid untuk masing-masing pretest dan posttest. Berdasarkan 

hasil penghitungan dihasilkan bahwa rata-rata pretest kelompok Eksperimen 

56,02 dengan jumlah responden 34 siswa. Sedangkan pada kelas kontrol 

memiliki rata-rata 53,00 dengan jumlah responden 35 siswa dan jelas terlihat 

bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan sebelum diberikan 

treatmen/perlakuan. Selanjutnya setelah diberi treatmen/perlakuan pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol maka diperoleh nilai posttest dengan rata-rata 

72,35 pada kelas eksperimen dan 66,57 pada kelas kontrol. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS menggunakan metode pembelajaran Learning start with a 
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question lebih tinggi dari pada hasil belajar pada mata pelajaran IPS dengan 

menggunakan metode pembelajaran information search. Hal ini sesuai dengan 

perhitungan program IBM SPSS Statistics v.20 for windows yang 

menggunakan analisis Uji t untuk sampel yang berasal dari distribusi yang 

berbeda Independent samples test. Hasil perhitungan data menunjukkan 

bahwa nilai Sig = 0,001 atau t-tabel = 1,997  <  t-hitung =3.627. Ini berarti 

nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel baik pada taraf 5%. Maka hipotesis nihil 

(Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan metode 

pembelajaran learning start with a question terhadap hasil belajar IPS siswa 

di kelas IV MIN 2 Bandar Lampung. 

Penelitian ini juga memperkuat penelitian terdahulu yaitu terdapat 

perbedaan keaktifan belajar peserta didik secara signifikan antara peserta 

didik kelas IV yang memperoleh pembelajaran menggunakan metode 

pembelajaran menggunakan metode pembelajaran learning start with a 

question dan terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar secara signifikan 

antara siswa kelas IV yang memperoleh pembelajaran menggunakan metode 

pembelajaran learning start with a question. Selain itu motivasi belajar 

peserta didik yang diajar mengunakan metode Learning starts with a question 

juga lebih baik dari pada yang diajar mengunakan metode konvensional di 
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kelas IV semester II pada mata pelajaran IPS MI Al-Irsyad Gajah Demak 

tahun ajaran 2010-2011.65

Berdasarkan hasil pembelajaran yang dilakukan peneliti terhadap 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung menunjukkan perbedaan yaitu: 

semua siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan sungguh-sungguh, 

semua siswa membentuk kelompok sesuai dengan intruksi guru, siswa 

bertanggung jawab dalam kegiatan kelompok, semua siswa membaca materi 

yang diberikan guru, siswa membuat pertanyaan secara kelompok, dalam 

kegiatan kelompok mereka menjadi aktif bertanya. Hal ini sangat relevan 

dengan tujuan metode pembelajaran learning start with a question yaitu agar 

peserta didik dapat mengembangkan  minat  dan  motivasi  siswa untuk  aktif  

dalam  belajar,  menilai  kesiapan siswa,  mengembangkan  keterampilan 

berpikir  kritis,  dan  mengingat  pengetahuan sebelumnya.66

Perbedaan keaktifan siswa terjadi karena pembelajaran melalui metode 

pembelajaran learning start with a question  sangat menarik bagi siswa. Siswa 

lebih tertarik dengan metode pembelajaran ini karena memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk lebih aktif bertanya dalam pembelajaran. Selain 

itu pada zaman Nabi, pembelajaran yang dilakukan Nabi juga sering 

                                                          
      65 Ayu mawaliya jannah, skripsi,”Peningkatan keaktifan bertanya siswa mata pelajaran IPS 
dengan metode learning start with a question kelas IV di SD negeri Tawamangun”.(Surakarta : 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014) ; Mastiah, Efektivitas Penggunaan Metode Learning 
Starts With A Question Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas IV Mata Pelajaran IPS.

66 Dheni nur Haryadi & Sri Nurhayati, “Penerapan model Learning start with a question 
berpendekatan ICARE pada hasil belajar”, Jurnal inovasi pendidikan kimia, vol 9, no.2, 2015, h 1528
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menggunakan metode yang memotivasi para sahabatnya untuk bertanya. 

Dalam memberikan pelajaran kepada para sahabatnya, Nabi menggunakan 

metode menjawab pertanyaan yang disampaikan sahabatnya kepadanya. Allah 

juga menjelaskan dalam firmanya surat di surat An-Nahl ayat 43:

ْكِر إِْن ُكْنتُْم ال تَْعلَُمونَ  فَاْسأَلُوا أَْھَل الذِّ

Artinya: “Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan     

jika kamu tidak mengetahui”.67

Metode pembelajaran learning start with a question juga mempunyai 

kelemahan, diantaranya : tidak selamanya mudah bagi siswa untuk membuat 

pertanyaan yang menyebabkan siswa yang kurang pandai akan kebingungan, 

lebih sedikit ide yang masuk, suasana kelas menjadi ribut karna semua siswa 

berdiskusi tentang materi yang dibagikan, selain itu pembicaraan hanya 

dimonopoli oleh siswa yang terbiasa dan terampil mengemukakan pendapat. 

Kekurangan ini, sesuai dengan kekurangan yang di kemukakan oleh Suryono 

Budi dan Munaton yaitu metode learning start with a question membutuhkan 

waktu panjang jika banyak pertanyaan yang dilontarkan siswa dan jika guru 

memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk  menjawab, pertanyaan atau 

jawaban bisa melantur jika siswa tersebut tidak belajar atau tidak menguasai 

                                                          
67 Departemen agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung, MQS, 2003), hlm.273.
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materi 68. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kreativitas dan kepekaan guru 

sangatlah penting untuk dikembangkan. 

Selain itu, kreativitas guru juga dapat membuat proses pembelajaran 

lebih menyenangkan. Jika dibandingkan dengan kelas kontrol yang 

menggunakan metode pembelajaran information search dengan metode ini 

anak-anak cenderung pasif, fasilitas kurang memadai, sulit dipahami peserta 

didik metode pembelajaran yang peneliti berikan. Maka dari itu, jika para 

pendidik mau berusaha keluar dari  cara pengajaran yang berpusat pada guru 

dan mau berpikir kreatif sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan.

Penerapan metode pembelajaran learning start with a question 

berpengaruh terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV, terdapat perbedaan 

hasil belajar IPS antara peserta didik yang diajar dengan menggunakan 

metode pembelajaran learning start with a question dengan peserta didik yang 

diajar melalui metode pembelajaran information search. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan siswa di kelas IV MIN 

2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018.

                                                          
        68Suryono Budi S & Munota, “Pengaruh metode learning starts with a question terhadap hasil 
belajar siswa pada standar kompetensi memahami sifat dasar sinyal audio di SMK negri 2 surabaya”, 
Jurnal pendidikan teknik elektro, Vol.2,2013,h.433
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berjudul “Pengaruh 

Metode Pembelajaran Learning Start With A Question (LSQ) Terhadap Hasil Belajar 

IPS Kelas IV MIN 2 Bandar Lampung”  pada bab sebelumnya dapat disimpulkan 

bahwa: Terdapat Pengaruh Metode Pembelajaran Learning Start With A Question 

(LSQ) Terhadap Hasil Belajar IPS Kelas IV MIN 2 Bandar Lampung. Berdasarkan 

hasil pengujian hipotesis yang menggunakan Independen t-test diperoleh thitung lebih 

besar dari ttabel (3,627 > 1,997), dengan taraf segnifikan kurang dari 5% (0,001 < 

0,05). 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengemukakan 

beberapa saran untuk perbaikan dimasa mendatang yaitu sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih mengefektifkan waktu yang 

ada.

2. Megingat metode pembelajaran yang mengaruskan peserta didik untuk 

berpindah kekelompok lain peneliti diharapkan bisa mengkondusifkan 

kelas ketika pembelajaran berlangsung.
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3. Siswa sebaiknya lebih memperhatikan guru saat menjelaskan 

pembelajaran tidak hanya asik berdiskusi dengan temanya agar pelajaran 

yang dijelaskan guru dapat dipahami.
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LAMPIRAN 1

SILABUS PEMBELAJARAN

Nama Sekolah : MIN 2 Bandar Lampung
Mata Pelajaran : IPS
Kelas/Program : IV / SD-MI
Semester : 1 (satu)
Tema 2 : Indahnya Kebersamaan
Subtema : 1 / Keberagaman Budaya Bangsaku 

Kompetensi Dasar
Indikator 

Pencapaian 
Kompetensi

Materi Pembelajaran
Kegiatan 

Pembelajaran

Penilaian
Alokasi 
Waktu

Sumber 
BelajarTeknik

Bentuk 
Instrument

1. Mengidentifikasi 

kenampakan 

alam sesuai 

kondisi sosial 

giografis tempat 

tinggal

Kenampakan alam 
wilayah daratan dan 
macam macamnya
1. Dataran tinggi 
2. Dataran rendah
3. Gunung 
4. Pegunungan 

1. menjelaskan 
pengertian 
kenampakan alam 

2. menyebutkan 
macam-macam 
kenampakan alam 
wilayah daratan 
dan manfaatnya 
bagi manusia

6 jp Sumber:
Buku IPS SD
Kelas IV

Alat:
- Teks 

kenampaka
n alam

- Gambar  
Dataran 
tinggi, 
Dataran 
rendah, 
Gunung , 
Pegununga
n



86

geografis 

tempattinggaln

ya

2. Menyebutkan 

macam-macam 

kenampakan 

alam

3. Menyebutkan 

ciri-ciri 

kenampakan 

alam daratan dan 

perairan

4. Menyebutkan 

manfaat 

kenampakan 

alam di 

Kenampakan alam 
wilayah perairan dan 
macam-macamnya 
1. Laut
2. Sungai
3. Danau

Ciri-ciri kenampakan 
alam daratan dan 
perairan 

Manfaat kenampakan 
alam perairan dan 
daratan bagi masyarakat 
setempat segi ekonomi 
dan budaya

1. Menjelaskan 
pengertian 
kenampakan 
alam wilayah 
perairan 

2. Menyebutkan 
macam-macam 
kenampakan 
alam wilayah 
perairan dan 
menyebutkan 
manfaatnya bagi 
manusia

1. Menjelaskan ciri-
ciri kenampakan 
alam daratan

2. menjelaskan ciri-
ciri kenampakan 
alam perairan

1.Menyebutkan 
manfaat 
kenampakan alam 
daratan : dataran 
tinggi daratan 
rendah, gunung dll

2 jp Sumber:
Buku IPS SD
Kelas IV

Alat
- Teks 

kenampaka
n alam 
perairan

- Gambar 
laut sungai 
dan gunung
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kabupaten/kota 

dan provinsi

2. menyebutkan 
manfaat 
kenampakan alam 
perairan : Laut, 
danau, sungai dll

5. Menjelaskan ciri-
ciri masyarakat 
pedesaan dan 
perkotaan  

Hubungan kenampakan 
alam dengan kondisi 
sosial budaya setempat
1 keberagaman sosial 
setemapat
6. Keberagaman budaya 

setempat

1. Siswa 
menjelaskan 
keragaman 
sosial yang ada 
di indonesia

2. Siswa 
menyebutkan 
keberagaman 
budaya yang ada 
di Indonesia 

3. Menjelaskan 
masyarakat 
perkotaan dan 
pedesaan dan 
ciri-ciri 
masyarakatnya

2 jp Sumber:
Buku SAINS 
SD Kelas IV
Alat:
- Teks 

hubunga
n 
kenampa
kan alam

- Gambar 
suku 
bangsa, 
bahasa, 
pakaian 
daerah, 
kesenian 
daerah 
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6. Memahami 
peristiwa-peristiwa 
alam yang 
mempengaruhi 
kehidupan sosial
dan prilaku 
masyarakat 
terhadap peristiwa 
alam

Peristiwa alam yang 
mempengaruhi 
kehidupan sosial 
masyarakat

1. banjir
2. tanah longsor
3. gunung meletus
4. kekurangan air 

bersih 

1. Menyebutkan 
gejala-gejala 
Alam yang 
mempengaruhi 
kehidupan 
manusia

2. Menjelaskan 
akibat yang 
ditimbulkan dari 
gejala-gejala 
alam

3. Menjelaskan 
pengaruh prilaku 
masyarakat yang 
dapat merusak 
alam

2 jp Sumber:
Buku IPS 
SD Kelas IV

Alat:
- Teks 

peristiwa 
alm

- Gambar 
tanah 
longsor, 
banjir, 
kekeringan 
dan gunung 
meletus 
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Bandar Lampung, 05 September  2017

Guru Kelas IV Peneliti

Eva Wati, S,Pd.I Isnaini Nurjanah
NIP: 197909152000032002 NPM: 1311100047

Mengetahui,
Kepala. MIN 2 Bandar lampung

                H.Agustami,S.Ag.
                NIP: 197208221997031003
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Lampiran 2

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Satuan Pendidikan : MIN 2 Bandar Lampung 

Kelas / Semester :  IV A / 1

Tema 1 :  Indahnya Kebersamaan 

Subtema 1 :  Keberagaman Budaya Bangsaku

Pembelajaran :  1

Alokasi Waktu :  6 x Pertemuan (18 x 30 menit)

A. KOMPETENSI INTI (KI)

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya.

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 
melihat, membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 
benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain.

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, 
dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan peri-laku anak 
beriman dan berakhlak mulia.

B. KOMPETENSI DASAR (KD) & INDIKATOR

IPS

Kompetensi Dasar (KD)

3.3 Memahami manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam 
sosial, budaya, dan ekonomi. 
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4.3 Menceritakan manusia dalam hubungannya dengan lingkungan geografis 
tempat tinggalnya

Indikator :

 Mengindetifikasi kenampakan alam sesuai kondisi sosial geografis tempat 
tinggal

 Menyebutkan macam-macam kenampakan alam 

 Menyebutkan cirri-ciri kenampakan alam dartan dan perairan

 Menyebutkan manfaat kenampakan alam di kabupaten/kota dan provinsi

 Menjelaskan ciri-ciri masyarakat pedesaan dan perkotaan 

 Memahami peristiwa-peristiwa alam yang mempengaruhi nkehidupan sosial 
dan prilaku masyarakat terhadap peristiwa alam

C. TUJUAN PEMBELAJARAN:

 Siswa mampu menjelaskan pengertian kenampakan alam wilayah perairan 
dan daratan

 Siswa menyebutkan macam-macam kenampakan alam wilayah daratan dan 
perairan 

 Siswa menyebutkan manfaat kenampakan alam wilayah daratan dan perairan

 Siswa menyebutkan contoh dari berbagai kenampakan alam baik daratan 
maupun perairan

 Siswa menjelaskan ciri-ciri masyarakat pedesaan dan perkotaan 

 Siswa memahami peristiwa-peristiwa alam yang mempengaruhi nkehidupan 
sosial dan prilaku masyarakat terhadap peristiwa alam

D. MATERI PEMBELAJARAN

 Kenampakan Alam dan keberagaman sosial budaya
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E. METODE PEMBELAJARAN 

 Pendekatan : Saintifik

 Metode : Learning Starts With A Question (LSQ)

F. KEGIATAN  PEMBELAJARAN

Pertemuan Pertaman

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

Pendahuluan  Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa
berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-
masing.

 Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar 
kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi 
dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran.

 Menginformasikan materi yang akan dibelajarkan 
yaitu tentang ”Kenampakan Alam”.

 Guru mrminta peserta didik mengerjakan tes awal (pre 
tes) untuk mengetahui kemampuan peserta didik

15 menit

Inti  Guru membagi peserta didik ke dalam beberapa 
kelompok ( masing –masing kelompok 4 orang )

 Guru meminta semua peserta didik berkumpul dengan 
kelompok yang sudah di tentukan oleh guru

 Guru memberikan di setiap kelompok bacaan tentang 
kenampakan alam 

 Mintalah kepada siswa untuk mempelajari bacaan 
secara sendiri.

 Mintalah kepada siswa untuk memberi tanda pada 
bagian bacaan yang tidak dipahami. Anjurkan kepada 
mereka untuk member tanda sebanyak mungkin., 

 Kemudian guru meminta kepada peserta didik 
membahas point-point yang kurang dipahami dengan 
teman kelompoknya masig-masing 

60 menit
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

 Guru mengintruksikan untuk memulai diskusi

 Guru mengamati kegiatan diskusi setiap kelompok

 Guru minta kepada siswa untuk menuliskan 
pertanyaan tentang materi yang telah mereka baca dan 
dikumpulkan

 Kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditulis 
oleh siswa.

 Guru membacakan pertanyaan dari setiap kelompok 
dan menanyakanya kepada siswa 

 Guru menyampaikan materi pelajaran dengan 
menjawab pertanyaan- pertanyaan yang sudah dibuat 
pada masing-masing kelompok

 Siswa mengerjakan latihan yang diberikan oleh guru 

 Setelah semua siswa menyelesaikan soal, guru 
meminta siswa untuk mengumpulkan jawaban di 
depan kelas.

Penutup  Guru memberikan waktu kepada siswa yang ingin 
bertanya tentang pembelajaran hari ini.

 Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 
rangkuman hasil belajar selama sehari

 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari
(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi)

 Guru menugaskan siswa untuk membaca materi yang 
akan dibahas minggu depan 

 Memotivasi peserta didik agar giat belajar dirumah

 Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 
keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri kegiatan 
pembelajaran)

15 menit

Pertemuan Kedua

Kegiatan Deskripsi Kegiatan

Pendahuluan  Guru memberikan salam dan mengajak semua 
siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan 

15 menit
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan

masing-masing.

 Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi
lembar kehadiran dan memeriksa kerapihan 
pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan 
dengan kegiatan pembelajaran.

 Menginformasikan materi yang akan dibelajarkan 
yaitu tentang ” kenampakan alam wilayah 
perairan”.

Inti  Guru membagi peserta didik ke dalam beberapa 
kelompok ( masing –masing kelompok 4 orang )

 Guru meminta semua peserta didik berkumpul 
dengan kelompok yang sudah di tentukan oleh guru

 Guru memberikan di setiap kelompok bacaan 
tentang kenampakan alam 

 Mintalah kepada siswa untuk mempelajari bacaan 
secara sendiri.

 Mintalah kepada siswa untuk memberi tanda pada 
bagian bacaan yang tidak dipahami. Anjurkan 
kepada mereka untuk member tanda sebanyak 
mungkin., 

 Kemudian guru meminta kepada peserta didik 
membahas point-point yang kurang dipahami 
dengan teman kelompoknya masig-masing 

 Guru mengintruksikan untuk memulai diskusi

 Guru mengamati kegiatan diskusi setiap kelompok

 Guru minta kepada siswa untuk menuliskan 
pertanyaan tentang materi yang telah mereka baca
dan dikumpulkan

 Kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang telah 
ditulis oleh siswa.

 Guru membacakan pertanyaan dari setiap kelompok 
dan menanyakanya kepada siswa 

 Guru menyampaikan materi pelajaran dengan 
menjawab pertanyaan- pertanyaan yang sudah 
dibuat pada masing-masing kelompok

60 menit
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan

 Siswa mengerjakan latihan yang diberikan oleh 
guru 

 Setelah semua siswa menyelesaikan soal, guru 
meminta siswa untuk mengumpulkan jawaban di 
depan kelas.

Penutup  Guru memberikan waktu kepada siswa yang ingin 
bertanya tentang pembelajaran hari ini.

 Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 
rangkuman hasil belajar selama sehari

 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari
(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi)

 Guru menugaskan siswa untuk membaca materi 
yang akan dibahas minggu depan 

 Memotivasi peserta didik agar giat belajar dirumah

 Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 
keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri 
kegiatan pembelajaran)

15 menit

Pertemuan Ketiga

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

Pendahuluan  Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa
berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-
masing.

 Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar 
kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi 
dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran.

 Menginformasikan materi yang akan dibelajarkan 
yaitu tentang ”cirri-ciri kenampakan alam daratan dan 
perairan”.

15 menit

Inti  Guru membagi peserta didik ke dalam beberapa 
kelompok ( masing –masing kelompok 4 orang )

60 menit
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

 Guru meminta semua peserta didik berkumpul dengan 
kelompok yang sudah di tentukan oleh guru

 Guru memberikan di setiap kelompok bacaan tentang 
kenampakan alam 

 Mintalah kepada siswa untuk mempelajari bacaan 
secara sendiri.

 Mintalah kepada siswa untuk memberi tanda pada 
bagian bacaan yang tidak dipahami. Anjurkan kepada 
mereka untuk member tanda sebanyak mungkin., 

 Kemudian guru meminta kepada peserta didik 
membahas point-point yang kurang dipahami dengan 
teman kelompoknya masig-masing 

 Guru mengintruksikan untuk memulai diskusi

 Guru mengamati kegiatan diskusi setiap kelompok

 Guru minta kepada siswa untuk menuliskan 
pertanyaan tentang materi yang telah mereka baca dan 
dikumpulkan

 Kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditulis 
oleh siswa.

 Guru membacakan pertanyaan dari setiap kelompok 
dan menanyakanya kepada siswa 

 Guru menyampaikan materi pelajaran dengan 
menjawab pertanyaan- pertanyaan yang sudah dibuat 
pada masing-masing kelompok

 Siswa mengerjakan latihan yang diberikan oleh guru 

 Setelah semua siswa menyelesaikan soal, guru 
meminta siswa untuk mengumpulkan jawaban di 
depan kelas.

Penutup  Guru memberikan waktu kepada siswa yang ingin 
bertanya tentang pembelajaran hari ini.

 Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 
rangkuman hasil belajar selama sehari

 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari

15 menit
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi)

 Guru menugaskan siswa untuk membaca materi yang 
akan dibahas minggu depan 

 Memotivasi peserta didik agar giat belajar dirumah

 Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 
keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri kegiatan 
pembelajaran)

Pertemuan Keempat

Kegiatan Deskripsi Kegiatan

Pendahuluan  Guru memberikan salam dan mengajak semua 
siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan 
masing-masing.

 Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi
lembar kehadiran dan memeriksa kerapihan 
pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan 
dengan kegiatan pembelajaran.

 Menginformasikan materi yang akan dibelajarkan 
yaitu tentang ”manfaat kenampakan alam daratan 
dan perairan bagi masyarakat setempat segi 
ekonomi dan budaya”.

15 menit

Inti  Guru membagi peserta didik ke dalam beberapa 
kelompok ( masing –masing kelompok 4 orang )

 Guru meminta semua peserta didik berkumpul 
dengan kelompok yang sudah di tentukan oleh guru

 Guru memberikan di setiap kelompok bacaan 
tentang kenampakan alam 

 Mintalah kepada siswa untuk mempelajari bacaan 
secara sendiri.

 Mintalah kepada siswa untuk memberi tanda pada 
bagian bacaan yang tidak dipahami. Anjurkan 
kepada mereka untuk member tanda sebanyak 

60 menit
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan

mungkin., 

 Kemudian guru meminta kepada peserta didik 
membahas point-point yang kurang dipahami 
dengan teman kelompoknya masig-masing 

 Guru mengintruksikan untuk memulai diskusi

 Guru mengamati kegiatan diskusi setiap kelompok

 Guru minta kepada siswa untuk menuliskan 
pertanyaan tentang materi yang telah mereka baca
dan dikumpulkan

 Kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang telah 
ditulis oleh siswa.

 Guru membacakan pertanyaan dari setiap kelompok 
dan menanyakanya kepada siswa 

 Guru menyampaikan materi pelajaran dengan 
menjawab pertanyaan- pertanyaan yang sudah 
dibuat pada masing-masing kelompok

 Siswa mengerjakan latihan yang diberikan oleh 
guru 

 Setelah semua siswa menyelesaikan soal, guru 
meminta siswa untuk mengumpulkan jawaban di 
depan kelas.

Penutup  Guru memberikan waktu kepada siswa yang ingin 
bertanya tentang pembelajaran hari ini.

 Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 
rangkuman hasil belajar selama sehari

 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari
(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi)

 Guru menugaskan siswa untuk membaca materi 
yang akan dibahas minggu depan 

 Memotivasi peserta didik agar giat belajar dirumah

 Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 
keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri 
kegiatan pembelajaran)

15 menit
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Pertemuan Kelima

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

Pendahuluan  Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa
berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-
masing.

 Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar 
kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi 
dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran.

 Menginformasikan materi yang akan dibelajarkan 
yaitu tentang ” Hubungan kenampakan alam dengan 
komdisi sosial budaya setempat”.

15 menit

Inti  Guru membagi peserta didik ke dalam beberapa 
kelompok ( masing –masing kelompok 4 orang )

 Guru meminta semua peserta didik berkumpul dengan 
kelompok yang sudah di tentukan oleh guru

 Guru memberikan di setiap kelompok bacaan tentang 
kenampakan alam 

 Mintalah kepada siswa untuk mempelajari bacaan 
secara sendiri.

 Mintalah kepada siswa untuk memberi tanda pada 
bagian bacaan yang tidak dipahami. Anjurkan kepada 
mereka untuk member tanda sebanyak mungkin., 

 Kemudian guru meminta kepada peserta didik 
membahas point-point yang kurang dipahami dengan 
teman kelompoknya masig-masing 

 Guru mengintruksikan untuk memulai diskusi

 Guru mengamati kegiatan diskusi setiap kelompok

 Guru minta kepada siswa untuk menuliskan 
pertanyaan tentang materi yang telah mereka baca dan 
dikumpulkan

 Kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditulis 
oleh siswa.

 Guru membacakan pertanyaan dari setiap kelompok 

60 menit
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

dan menanyakanya kepada siswa 

 Guru menyampaikan materi pelajaran dengan 
menjawab pertanyaan- pertanyaan yang sudah dibuat 
pada masing-masing kelompok

 Siswa mengerjakan latihan yang diberikan oleh guru 

 Setelah semua siswa menyelesaikan soal, guru 
meminta siswa untuk mengumpulkan jawaban di 
depan kelas.

Penutup  Guru memberikan waktu kepada siswa yang ingin 
bertanya tentang pembelajaran hari ini.

 Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 
rangkuman hasil belajar selama sehari

 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari
(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi)

 Guru menugaskan siswa untuk membaca materi yang 
akan dibahas minggu depan 

 Memotivasi peserta didik agar giat belajar dirumah

 Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 
keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri kegiatan 
pembelajaran)

15 menit

Pertemuan keenam

Kegiatan Deskripsi Kegiatan

Pendahuluan  Guru memberikan salam dan mengajak semua 
siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan 
masing-masing.

 Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi
lembar kehadiran dan memeriksa kerapihan 
pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan 
dengan kegiatan pembelajaran.

 Menginformasikan materi yang akan dibelajarkan 
yaitu tentang ” Peristiwa alam yang mempengaruhi 

15 menit
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan

kehidupan sosial ”.

Inti  Guru membagi peserta didik ke dalam beberapa 
kelompok ( masing –masing kelompok 4 orang )

 Guru meminta semua peserta didik berkumpul 
dengan kelompok yang sudah di tentukan oleh guru

 Guru memberikan di setiap kelompok bacaan 
tentang kenampakan alam 

 Mintalah kepada siswa untuk mempelajari bacaan 
secara sendiri.

 Mintalah kepada siswa untuk memberi tanda pada 
bagian bacaan yang tidak dipahami. Anjurkan 
kepada mereka untuk member tanda sebanyak 
mungkin., 

 Kemudian guru meminta kepada peserta didik 
membahas point-point yang kurang dipahami 
dengan teman kelompoknya masig-masing 

 Guru mengintruksikan untuk memulai diskusi

 Guru mengamati kegiatan diskusi setiap kelompok

 Guru minta kepada siswa untuk menuliskan 
pertanyaan tentang materi yang telah mereka baca
dan dikumpulkan

 Kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang telah 
ditulis oleh siswa.

 Guru membacakan pertanyaan dari setiap kelompok 
dan menanyakanya kepada siswa 

 Guru menyampaikan materi pelajaran dengan 
menjawab pertanyaan- pertanyaan yang sudah 
dibuat pada masing-masing kelompok

 Siswa mengerjakan latihan yang diberikan oleh 
guru 

 Setelah semua siswa menyelesaikan soal, guru 
meminta siswa untuk mengumpulkan jawaban di 
depan kelas.

60 menit

Penutup  Guru memberikan waktu kepada siswa yang ingin 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan

bertanya tentang pembelajaran hari ini.

 Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 
rangkuman hasil belajar selama sehari

 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari
(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi)

 Guru menugaskan siswa untuk membaca materi 
yang akan dibahas minggu depan 

 Memotivasi peserta didik agar giat belajar dirumah

 Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 
keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri 
kegiatan pembelajaran)

G. SUMBER DAN  MEDIA PEMBELAJARAN

 Buku Pedoman Guru Tema : Tempat Tinggalku Kelas 4 (Buku Tematik
Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, 2013).

 Buku Siswa Tema : Tempat Tinggalku Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu
Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).

 Teks kenampakan alam dan sosial budaya

 Gambar kenampakan alam dan sosial budaya

H. Penilaian 

Teknik : Tes Tertulis

Bentuk Instrumen : Uraian 
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Lampiran 3

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Satuan Pendidikan : MIN 2 Bandar Lampung 

Kelas / Semester :  IV B / 1

Tema 1 :  Indahnya Kebersamaan 

Subtema 1 :  Keberagaman Budaya Bangsaku

Pembelajaran :  1

Pertemuan ke :  1( satu)

Alokasi Waktu :  6 x Pertemuan (18 x 30 Menit)

A. KOMPETENSI INTI (KI)

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya.

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 
melihat, membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 
benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain.

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, 
dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan peri-laku anak 
beriman dan berakhlak mulia.

A. KOMPETENSI INTI (KI)

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 
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KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya.

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 
melihat, membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 
benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain.

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, 
dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan peri-laku anak 
beriman dan berakhlak mulia.

B. KOMPETENSI DASAR (KD) & INDIKATOR

IPS

Kompetensi Dasar (KD)

3.3 Memahami manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam 
sosial, budaya, dan ekonomi. 

4.3 Menceritakan manusia dalam hubungannya dengan lingkungan geografis 
tempat tinggalnya

Indikator :

 Mengindetifikasi kenampakan alam sesuai kondisi sosial geografis tempat 
tinggal

 Menyebutkan macam-macam kenampakan alam 

 Menyebutkan cirri-ciri kenampakan alam dartan dan perairan

 Menyebutkan manfaat kenampakan alam di kabupaten/kota dan provinsi

 Menjelaskan ciri-ciri masyarakat pedesaan dan perkotaan 

 Memahami peristiwa-peristiwa alam yang mempengaruhi nkehidupan sosial 
dan prilaku masyarakat terhadap peristiwa alam
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C. TUJUAN PEMBELAJARAN:

 Siswa mampu menjelaskan pengertian kenampakan alam wilayah perairan 
dan daratan

 Siswa menyebutkan macam-macam kenampakan alam wilayah daratan dan 
perairan 

 Siswa menyebutkan manfaat kenampakan alam wilayah daratan dan perairan

 Siswa menyebutkan contoh dari berbagai kenampakan alam baik daratan 
maupun perairan

 Siswa menjelaskan ciri-ciri masyarakat pedesaan dan perkotaan 

 Siswa memahami peristiwa-peristiwa alam yang mempengaruhi nkehidupan 
sosial dan prilaku masyarakat terhadap peristiwa alam

D. MATERI PEMBELAJARAN

 Kenampakan Alam dan keberagaman sosial budaya

E. METODE PEMBELAJARAN 

 Pendekatan : Saintifik

 Metode : information search

F. KEGIATAN  PEMBELAJARAN

Pertemuan Pertama

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

Pendahuluan  Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa
berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-
masing.

 Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar 
kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi 
dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran.

 Menginformasikan materi yang akan dibelajarkan 

15 menit
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

yaitu tentang ”Kenampakan Alam”.

 Guru mrminta peserta didik mengerjakan tes awal (pre 
tes) untuk mengetahui kemampuan peserta didik

Inti  Guru menjelaskan materi kepada siswa yaitu materi 
kenampakan alam daratan yaitu arti dari (dataran 
tinggi, dataran rendah, gunung dan pegunungan), 
manfaat dari macam-macam kenampakan alam daratan

 Guru membagi anak dalam beberapa kelompok bisa 
terdiri dari 4-6 orang 

 Buatlah kelompok pertanyaan yang bisa dijawab 
dengan cara mencari informasi yang dapat dijumpai di 
sumber materi yang telah dibuat untuk siswa

 Guru memberikan Setiap kelompok bacaan dari koran, 
yang sesuai dengan materi yang disampaikan guru.

 Setiap kelompok diberi pertanyaan dari topik bacaaan 
yang diberiakn guru

 Siswa  berdiskusi untuk mencari informasi yang ada di 
koran tersebut.

 Siswa menjawab pertanyaan dari bacaan yang 
diberikan guru.

 Kelompok yang sudah selesai menjawab pertanyaan, 
mempresentasikan jawabanya di depan kelas

 Seluruh murit mendengarkan presesntasi dari 
kelompok lain temanya.

 Guru memberikan klarifikasi baik melalui diskusi atau 
tanya jawab maupun dialog langsung dengan 
kelompok siswa yang bersangkutan.

 Siswa mengerjakan latihan yang diberikan oleh guru 

 Setelah semua siswa menyelesaikan soal, guru 
meminta siswa untuk mengumpulkan jawaban di 
depan kelas.

60 menit

Penutup  Guru memberikan waktu kepada siswa yang ingin 
bertanya tentang pembelajaran hari ini.

15 menit
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

 Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 
rangkuman hasil belajar selama sehari

 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari
(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi)

 Guru menugaskan siswa untuk membaca materi yang 
akan dibahas minggu depan 

 Memotivasi peserta didik agar giat belajar dirumah

 Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 
keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri kegiatan 
pembelajaran)

Pertemuan Kedua

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi 
Waktu

Pendahuluan  Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa
berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-
masing.

 Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar 
kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi 
dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran.

 Menginformasikan materi yang akan dibelajarkan 
yaitu tentang ” kenampakan alam wilayah perairan”.

15 Menit

Inti  Guru bertanya jawab mengenai kenampakan alam  
perairan yang ada di Indonesia

 Guru menjelaskan materi kepada siswa yaitu materi 
kenampakan alam 

 Guru membagi anak dalam beberapa kelompok bisa 
terdiri dari 4-6 orang 

 Buatlah kelompok pertanyaan yang bisa dijawab 
dengan cara mencari informasi yang dapat dijumpai di 
sumber materi yang telah dibuat untuk siswa

60 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi 
Waktu

 Guru memberikan Setiap kelompok bacaan dari koran,  
yang sesuai dengan materi yang disampaikan guru.

 Setiap kelompok diberi pertanyaan dari topik bacaaan 
yang diberiakn guru

 Siswa  berdiskusi untuk mencari informasi yang ada 
di koran tersebut.

 Siswa menjawab pertanyaan dari bacaan yang 
diberikan guru.

 Kelompok yang sudah selesai menjawab pertanyaan, 
mempresentasikan jawabanya di depan kelas

 Seluruh murit mendengarkan presesntasi dari 
kelompok lain temanya.

 Guru memberikan klarifikasi baik melalui diskusi atau 
tanya jawab maupun dialog langsung dengan 
kelompok siswa yang bersangkutan.

 Siswa mengerjakan latihan yang diberikan oleh guru 

 Setelah semua siswa menyelesaikan soal, guru 
meminta siswa untuk mengumpulkan jawaban di 
depan kelas.

Penutup  Guru memberikan waktu kepada siswa yang ingin 
bertanya tentang pembelajaran hari ini.

 Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 
rangkuman hasil belajar selama sehari

 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari
(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi)

 Guru menugaskan siswa untuk membaca materi yang 
akan dibahas minggu depan 

 Memotivasi peserta didik agar giat belajar dirumah

 Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 
keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri kegiatan 
pembelajaran)

15 menit

Pertemuan ketiga
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi 
Waktu

Pendahuluan  Guru memberikan salam dan mengajak semua 
siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan 
masing-masing.

 Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi
lembar kehadiran dan memeriksa kerapihan 
pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan 
dengan kegiatan pembelajaran.

 Menginformasikan materi yang akan dibelajarkan 
yaitu tentang ” ciri-ciri kenampakan alam daratan 
dan perairan”.

15 menit

Inti  Guru bertanya jawab mengenai ciri-ciri 
kenampakan alam daratan dan perairan

 Guru menjelaskan materi kepada siswa yaitu materi 
kenampakan alam 

 Guru membagi anak dalam beberapa kelompok bisa 
terdiri dari 4-6 orang 

 Buatlah kelompok pertanyaan yang bisa dijawab 
dengan cara mencari informasi yang dapat dijumpai 
di sumber materi yang telah dibuat untuk siswa

 Guru memberikan Setiap kelompok bacaan dari 
koran,  yang sesuai dengan materi yang 
disampaikan guru.

 Setiap kelompok diberi pertanyaan dari topik 
bacaaan yang diberiakn guru

 Siswa  berdiskusi untuk mencari informasi yang 
ada di koran tersebut.

 Siswa menjawab pertanyaan dari bacaan yang 
diberikan guru.

 Kelompok yang sudah selesai menjawab
pertanyaan, mempresentasikan jawabanya di depan 
kelas

 Seluruh murit mendengarkan presesntasi dari 
kelompok lain temanya.

 Guru memberikan klarifikasi baik melalui diskusi 

60 menit
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi 
Waktu

atau tanya jawab maupun dialog langsung dengan 
kelompok siswa yang bersangkutan.

 Siswa mengerjakan latihan yang diberikan oleh 
guru 

 Setelah semua siswa menyelesaikan soal, guru 
meminta siswa untuk mengumpulkan jawaban di 
depan kelas.

Penutup  Guru memberikan waktu kepada siswa yang ingin 
bertanya tentang pembelajaran hari ini.

 Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 
rangkuman hasil belajar selama sehari

 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari
(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi)

 Guru menugaskan siswa untuk membaca materi 
yang akan dibahas minggu depan 

 Memotivasi peserta didik agar giat belajar dirumah

 Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 
keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri 
kegiatan pembelajaran)

15 menit

Pertemuan keempat

Kegiatan Deskripsi Kegiatan

Pendahuluan  Guru memberikan salam dan mengajak semua 
siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan 
masing-masing.

 Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi
lembar kehadiran dan memeriksa kerapihan 
pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan 
dengan kegiatan pembelajaran.

 Menginformasikan materi yang akan dibelajarkan 
yaitu tentang ” manfaat kenampakan alam daratan 

15 menit
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan

dan perairan bagi masyarakat setempat segi 
ekonomi dan budaya”.

Inti  Guru bertanya jawab mengenai manfaat 
kenampakan alam daratan dan perairan bagi 
masyarakat setempat segi ekonomi dan budaya

 Guru menjelaskan materi kepada siswa yaitu materi 
kenampakan alam 

 Guru membagi anak dalam beberapa kelompok bisa 
terdiri dari 4-6 orang 

 Buatlah kelompok pertanyaan yang bisa dijawab 
dengan cara mencari informasi yang dapat dijumpai 
di sumber materi yang telah dibuat untuk siswa

 Guru memberikan Setiap kelompok bacaan dari 
koran,  yang sesuai dengan materi yang 
disampaikan guru.

 Setiap kelompok diberi pertanyaan dari topik 
bacaaan yang diberiakn guru

 Siswa  berdiskusi untuk mencari informasi yang 
ada di koran tersebut.

 Siswa menjawab pertanyaan dari bacaan yang 
diberikan guru.

 Kelompok yang sudah selesai menjawab
pertanyaan, mempresentasikan jawabanya di depan 
kelas

 Seluruh murit mendengarkan presesntasi dari 
kelompok lain temanya.

 Guru memberikan klarifikasi baik melalui diskusi 
atau tanya jawab maupun dialog langsung dengan 
kelompok siswa yang bersangkutan.

 Siswa mengerjakan latihan yang diberikan oleh 
guru 

 Setelah semua siswa menyelesaikan soal, guru 
meminta siswa untuk mengumpulkan jawaban di 
depan kelas.

60 menit
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan

Penutup  Guru memberikan waktu kepada siswa yang ingin 
bertanya tentang pembelajaran hari ini.

 Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 
rangkuman hasil belajar selama sehari

 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari
(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi)

 Guru menugaskan siswa untuk membaca materi 
yang akan dibahas minggu depan 

 Memotivasi peserta didik agar giat belajar dirumah

 Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 
keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri 
kegiatan pembelajaran)

15 menit

Pertemuan kelima

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi 
Waktu

Pendahuluan  Guru memberikan salam dan mengajak semua 
siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan 
masing-masing.

 Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi
lembar kehadiran dan memeriksa kerapihan 
pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan 
dengan kegiatan pembelajaran.

 Menginformasikan materi yang akan dibelajarkan 
yaitu tentang ” Hubungan kenampakan alam 
dengan komdisi sosial budaya setempat”.

15 menit

Inti  Guru menjelaskan materi kepada siswa yaitu materi 
Hubungan kenampakan alam dengan kondisi sosial 
budaya setempat misalnya mempengaruhi suku 
bangsa, kebudayaan setempat (seperti: bahasa, adat 
istiadat, pakaian adat, kesenian daeran ) dan 
mempengaruhi kehidupan sehari-hari. 

 Guru membagi anak dalam beberapa kelompok 
setiap kelompok 2 orang.

 Setiap kelompok mencari tahu informasi temanya 

60 menit
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi 
Waktu

tentang suku, makanan, dan tarian khas daerah asli 
temanya 

 Guru meminta kepada siswa untuk bergerak dan 
bertanya jawab tentang suku, makanan, dan tarian 
khas daerah asli dari kelompok yang sudah di bagi 
guru sebelumnya.

 Siswa  berdiskusi untuk mencari informasi sosial 
budaya teman kelompoknya

 Kelompok yang sudah selesai mencari informasi 
teman kelompoknya, mempresentasikan jawabanya 
di depan kelas

 Seluruh murit mendengarkan presesntasi dari 
kelompok lain temanya.

 Guru memberikan klarifikasi baik melalui diskusi 
atau tanya jawab maupun dialog langsung dengan 
kelompok siswa yang bersangkutan.

 Siswa mengerjakan latihan yang diberikan oleh 
guru 

 Setelah semua siswa menyelesaikan soal, guru 
meminta siswa untuk mengumpulkan jawaban di
depan kelas.

Penutup  Guru memberikan waktu kepada siswa yang ingin 
bertanya tentang pembelajaran hari ini.

 Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 
rangkuman hasil belajar selama sehari

 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari
(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi)

 Guru menugaskan siswa untuk membaca materi 
yang akan dibahas minggu depan 

 Memotivasi peserta didik agar giat belajar dirumah

 Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 
keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri 
kegiatan pembelajaran)

15 menit
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Pertemuan keenam

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi 
Waktu

Pendahuluan  Guru memberikan salam dan mengajak semua 
siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan 
masing-masing.

 Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi
lembar kehadiran dan memeriksa kerapihan 
pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan 
dengan kegiatan pembelajaran.

 Menginformasikan materi yang akan dibelajarkan 
yaitu tentang ” Peristiwa alam yang mempengaruhi 
kehidupan sosial”.

15 menit

Inti  Guru bertanya jawab mengenai Peristiwa alam 
yang mempengaruhi kehidupan sosial

 Guru menjelaskan materi kepada siswa yaitu materi 
kenampakan alam 

 Guru membagi anak dalam beberapa kelompok bisa 
terdiri dari 4-6 orang 

 Buatlah kelompok pertanyaan yang bisa dijawab 
dengan cara mencari informasi yang dapat dijumpai 
di sumber materi yang telah dibuat untuk siswa

 Guru memberikan Setiap kelompok bacaan dari 
koran,  yang sesuai dengan materi yang 
disampaikan guru.

 Setiap kelompok diberi pertanyaan dari topik 
bacaaan yang diberiakn guru

 Siswa  berdiskusi untuk mencari informasi yang 
ada di koran tersebut.

 Siswa menjawab pertanyaan dari bacaan yang 
diberikan guru.

 Kelompok yang sudah selesai menjawab
pertanyaan, mempresentasikan jawabanya di depan 
kelas

 Seluruh murit mendengarkan presesntasi dari 
kelompok lain temanya.

60 menit
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi 
Waktu

 Guru memberikan klarifikasi baik melalui diskusi 
atau tanya jawab maupun dialog langsung dengan 
kelompok siswa yang bersangkutan.

 Siswa mengerjakan latihan yang diberikan oleh 
guru 

 Setelah semua siswa menyelesaikan soal, guru 
meminta siswa untuk mengumpulkan jawaban di 
depan kelas.

Penutup  Guru memberikan waktu kepada siswa yang ingin 
bertanya tentang pembelajaran hari ini.

 Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 
rangkuman hasil belajar selama sehari

 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari
(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi)

 Guru menugaskan siswa untuk membaca materi 
yang akan dibahas minggu depan 

 Memotivasi peserta didik agar giat belajar dirumah

 Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 
keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri 
kegiatan pembelajaran)

10 menit

G. SUMBER DAN  MEDIA PEMBELAJARAN

 Buku Pedoman Guru Tema : Tempat Tinggalku Kelas 4 (Buku Tematik
Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, 2013).

 Buku Siswa Tema : Tempat Tinggalku Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu
Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).

 Koran dan berita online

H. Penilaian 

Teknik : Tes Tertulis

Bentuk Instrumen : Uraian 
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Lampiran 4

Data Hasil Ualangan Harian IPS kelas IV MIN 2 Bandar Lampung 

No Nama Siswa Kelas Eksperimen Nilai KKM ≥ 65

1. Achmmad Fachrullah 75 Tuntas
2. Adinda zakia rahmadani. P 80 Tuntas
3. Ahmad Fadel Albatani 70 Tuntas
4. Alira Fajri Siregar 70 Tuntas
5. Amjadi Muaz 60 Tidak tuntas
6. Anisa Mu’ti Lutfiah 65 Tuntas
7. Ardan Varos Atallah. S 70 Tuntas
8. Arief Rahman 60 Tidak tuntas
9. Asyifa Khoirunisa 60 Tidak tuntas
10. Chika 75 Tuntas
11. Cinata Syifa Salsabila 50 Tidak tuntas
12. Dina Raisah Ali 60 Tidak tuntas
13. Fadil Putra suselo 60 Tidak tuntas
14. Fahri Zahra Eka 75 Tuntas
15. Fahru Hidayatulloh 45 Tidak tuntas
16. Fariha Madinatul M 45 Tidak tuntas
17. Fauzan Zalfa Mufid 55 Tidak tuntas
18. Hafidz Rafi Rabbani 70 Tuntas
19. Kaila Aura Atani 50 Tidak tuntas
20. Khansa Aliyah Kumar 80 Tuntas
21. Khovivah Tunnisa 60 Tidak tuntas
22. La Ode Zaim Rozhim Zayyan 85 Tuntas
23. Lalu Indi Rinjani 70 Tuntas
24. Lekhar Attizani 45 Tidak tuntas
25. Lutfia Zulfa 65 Tidak tuntas
26. M Firman 50 Tidak tuntas
27. M Rayhan Kamil 75 Tuntas
28. M Zulfikar Abd Aziz 60 Tidak tuntas
29. M. Adhyakasa Siregar 60 Tidak tuntas
30. M. Angga Syaputra 75 Tuntas
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31. M. Febiah Sintriya Fatahilah 55 Tidak tuntas
32. M. Galih Arfandi 45 Tidak tuntas
33. M. Habibi Farid 80 Tuntas
34. M. Iqbal Al-Fath 50 Tidak tuntas
35. M. Raffa Al-Gifari 65 Tuntas
36. M. Rasya Kesuma 55 Tidak tuntas
37. M. Rayhan Saputra 50 Tidak tuntas
38. M. Ridho Saputra 70 Tuntas
39. M. Zaidan Dafa 55 Tidak tuntas
40. M.Abi Sali Wijaksono 50 Tidak tuntas
41. M.Khadun R 55 Tidak tuntas
42. M.Nazmi Faza 45 Tidak tuntas
43. Marisa Putri N 85 Tuntas
44. Muamar Haikal 55 Tidak tuntas
45. Muhammad Afgatan 60 Tidak tuntas
46. Muhammad Akhiyar Alghifari 65 Tuntas
47. Muhammad Al-Baik Yahya 60 Tidak tuntas
48. Muhammad Arya Aditia 70 Tuntas
49. Muhammad Iqbal 70 Tuntas
50. Nadif Sayyid Ahmad Kadafi 60 Tidak tuntas
51. Nadin Cahaya Titian H 45 Tidak tuntas
52. Naufal Rohadi 75 Tuntas
53. Nazharun Halwa 50 Tidak tuntas
54. Nur Alika Anggarini 45 Tidak tuntas
55. Rafir Azzky 80 Tuntas
56. Raihan Afdal Dwi Kurniawan 50 Tidak tuntas
57. Rangga Dwi Hermawan 60 Tidak tuntas
58. Rehan Destama 55 Tidak tuntas
59. Riva Pratama 75 Tuntas
60. Rizki Akbar Kurniawan N 65 Tuntas
61. Roffifah Nur Haziyah 55 Tidak tuntas
62. Romi L Bangsawan 60 Tidak tuntas
63. Salda Aplillia 45 Tidak tuntas
64. Seszha  Adzkia Nailatul H 55 Tidak tuntas
65. Sulaiman Nur Jamal 70 Tuntas
66. Tio Ibrahim 50 Tidak tuntas
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67. Zacky Ramadhan 50 Tidak tuntas
68. Zahra Rusfania 75 Tuntas
69. Ziyan Hukaima Zahwa 60 Tidak tuntas
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Lampiran 5

Soal Uji Coba Instrumen

Tingkat satuan pendidikan : MI

Kelas/semester : IV/I

Jenis tes : Multiple choice

KD                                           : 3.3 Memahami manusia dalam hu bungannya dengan 

kondisi geografis di sekitarnya

             4.3 Menceritakan manusia dalam hubungannya dengan 

lingkungan geografis tempat tinggalnya 

No Soal Aspek Kognitif 
C1-C3

Kunci 
Jawaban

1. Negara indonesia mempunyai wilayah lautan 
seluas … bagian dari seluruh wilayah 
Indonesia.

a. Sepertiga
b. Dua per tiga
c. Seperempat 
d. Setengah 

C1 A

2. Berikut ini kenampakan alam wilayah daratan 
yaitu ….

a. Pulau, laut , gunung
b. Pegunungan, dnau, selat
c. Gunung, bukit, daratan
d. Danau, sungai, laut. 

C3 C

3. Gunung berdasarkan keaktifannya terdiri dari 
dua macam yaitu ....
a. Gunung berapi dan gunung aktif
b. Gunung berapi dan gunung merapi
c. Gunung berapi dan gunung mati
d. Gunung besar dan gunung keci

C2 C

4 Daratan bergunduk-gunduk besar, luas, 
memanjang dan tinggi yang terbentuk oleh 

C3 B
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gerakan pergeseran kulit bumi dinamakan ....
a. Perbukitan
b. Pegunungan
c. Dataran Tinggi
d. Tebing

5 Pegunungan yang berada di pulau Sumatra 
diantaranya adalah ....
a. Jayawijaya
b. Tengger
c. Meratus
d. Bukti Barisan

C3 D

6 Daerah yang relatif datar dan memiliki 
ketinggian kurang dari 500 meter di atas 
permukaan laut dinamakan ....
a. Lereng
b. Jurang
c. Dataran Rendah
d. Dataran Tinggi

C1 C

7 Tanaman yang tidak cocok dibudidayakan di 
daerah dataran tinggi adalah ....
a. Kopi
b. Teh
c. Padi
d. Sayuran

C3 C

8 Berikut adalah dataran tinggi di daerah 
Sumatra, kecuali ....
a. Dataran Tinggi Dieng
b. Dataran Tinggi Gayo
c. Dataran Tinggi Agam
d. Dataran Tinggi Rejang Lebong

C1 A

9. Manfaat dari pantai dibawah ini yang tidak 
benar adalah sebagai berikut....
a. Sarana rekreasi
b. Tempat budidaya ikan
c. Sarana pembuangan limbah
d. Sarana obyek wisata

C2 C

10. Penduduk di daerah gunung berapi banyak 
yang bercocok tanam karena ....
a. Udaranya sejuk sepanjang hari
b. Tanah vulkanik sangat subur
c. Gunung berapi sangat indah
d. Tidak ada pekerjaan lain

C3 B
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11. Pegunungan Utilemba terdapat di provinsi ….
a. Gorontalo
b. Sulawesi tenggara
c. Sulawesi selatan
d. Sulawesi tengah 

C1 A

12. Kenampakan alam terdiri dari dua bagian, 
yaitu …

a. Kenampakan alam berupa daratan dan 
perairan

b. Kenampakan alam dataran tinggi dan 
dataran rendah

c. Kenampakan alam sungai dan laut
d. Kenampakan alam gunung dan pantai

C3 A

13. Daerah pegunungan yang sejuk dan dingin,  
bisa di manfaatkan menjadi tempat….

a. Mencari ikan dan pertanian
b. Pertanian dan tempat rekreasi
c. Pertanian dan tambak udang
d. Tempat rekreasi dan lapangan sepak 

bola

C3 B

14. Di bawah ini yang termasuk pengertian pantai 
adalah ….

a. Bagian dari daratan yang bergunung-
gunung

b. Tanah basah yang selalu di genangi air 
dan ditubuhi tumbuhan

c. Bagian dari daratan yang berbatasan 
langsung dengan laut 

d. wilayah di daratan dengan ketinggian 
antara 0–200 meter di atas permukaan 
laut.

C2 C

15. Sebutkan contoh kenampakan alam daratan, 
kecuali….

a. sungai
b. gunung 
c. Pantai
d. Dataran rendah 

C1 A

16. Sebutkan contoh dari kenampakan alam 
perairan adalah….

a. Gunung
b. Bendungan 
c. Pantai

C1 C 
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d. Dataran rendah 
17. Berikut ini hal yang perlu di contoh untuk 

mejaga alam agar tetap indah dan bersih 
adalah…
a. Budi  membuang sampahnya sembarangan
b. Bagus  membantu ayah membersihkan 

sungai saat liburan
c. bu siti membuang limbah sabun di sungai.
d. semuanya benar 

C3 B

18. Wilayah di dataran dengan ketinggian antara 
0-200 mater di atas permukaan laut. 
Umumnya di manfaatkan untuk kegiatan 
pertanian, perumahan dan perternakan. 
Disebut wilayah….

a. Dataran rendah
b. Pegunungan
c. Dataran tinggi
d. Pantai 

C2 A

19. Menebang pohon sembarangan dapat 
mengakibatkan bencana alam yaitu….

a. kekeringan
b. Tanah longsor
c. Gunung meletus
d. Gempa bumi

C1 B

20. Berikut ini yang bukan merupakan akibat 
yang ditibulkan dari banjir antara lain,…

a. Jalanan dan jembatan rusak
b. Tibulnya berbagai macam penyakit
c. Pabrik dan kantor-kantor terus bekerja
d. Penduduk terpaksa meningglkan 

tempat tinggal dan mengungsi di 
tempat lain.

C2 C

21. Pengaruh kekurangan air bersih bagi 
kehidupan manusia antaranya lain…

a. Banyak penduduk terserang penyakit.
b. Untuk mendapatkan air bersih orang 

harus membeli air dari pedagang air.
c. Orang semakin sulit untuk 

mendapatkan air bersih.
d. Semua benar 

C1 D

22. Kebanyakan penduduk sekitar pantai bekerja 
sebagai…

C3 B
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a. Koki
b. Nelayan
c. Pertanian
d. Perkebunan

23. Di bawah ini yang merupakan kenampakan 
alam buatan adalah ….

a. Pantai 
b. Laut
c. Bendungan
d. Sungai 

C1 C

24. Untuk melestarikan daerah pantai dari dampak 
abrasi maka di pinggir pantai ditanami pohon 
....
a. Karet
b. Bambu
c. Bakau
d. Teratai

C3 C

25. Berikut ini adlah perbuatan manusia yang bisa 
menyebabkan terjadinya banjir adalah ....
a. Membuat terasering di daerah perbukitan
b. Membuang sampah di sungai
c. Penebangan hutan dengan tebang pilih
d. Penambangan secara berlebihan

C1 B

26. Keadaan udara di daerah dataran tinggi adalah
....
a. panas
b. dingin
c. hangat
d. sejuk dan dingin

C2 D

27. Tempat yang pas untuk para pecinta alam dan 
berudara dingin adalah ...

a. Danau
b. Pantai
c. Hutan
d. Gunung

C2 D

28. Kebiasaan masyarakat pegunungan yaitu 
menanam sayur- sayuran dan buah- buahan 
yang disebut ...

a. Tanaman palawija
b. Tanaman holtikultura
c. Tanaman keras
d. Tanaman pangan

C2 B
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29. Masyarakat dieng di kesehariannya sering 
memakai jaket, hal ini pengaruh ...

a. Sering hujan
b. Udara sangat dingin
c. Udara panas
d. Sering naik kendaraan

C3 B

30. Pemanfaatan sampah untuk kelestarian 
lingkungan di daerah perkotaan yaitu ...

a. Menghanyutkan sampah di sungai
b. Membakar sampah 
c. Mengubur sampah dalam- dalam
d. Diolah menjadi pupuk organik

C3 D

31. Gunung yang masih aktif dapat menghasilkan 
barang-barang tambang. Salah satu contohnya 
adalah ...
a. batu
b. kayu
c. jagung
d. ikan

C2 A

32. Dataran Tinggi Alas terdapat di daerah ...
a. Nangroe Aceh Darussalam
b. Sumatera Utara
c. Nusa Tenggara Barat
d. Jawa Barat

C1 A

33. Wilayah yang daratannya berada pada 
ketinggian antara 0 – 200 meter disebut ...
a. dataran rendah
b. pegunungan
c. dataran tinggi
d. perbukitan

C2 A

34. Pantai Carita yang menjadi salah satu tujuan 
wisata di Indonesia terdapat di provinsi ...
a. Jawa Timur
b. Bangka
c. Nusa Tenggara Timur
d. Banten

C2 D

35. Bagian dataran yang bergunung-gunung yang 
tingginya mencapai lebih dari 700 meter di 
atas permukaan laut disebut ...
a. perbukitan
b. dataran tinggi

C1 D
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c. lembah
d. pegunungan

36. Menanam sayur-sayuran seperti kol, wortel, 
dan buncis biasanya dilakukan oleh penduduk 
yang tinggal ...
a. di daerah perkotaan
b. di sekitar pantai yang landai
c. di daerah pegunungan dan dataran tinggi
d. di daerah dengan padang rumput luas

C3 C

37. Di bawah ini yang bukan merupakan mata 
pencarian daerah perkotaan adalah…

a. Dosen
b. Pegawai pemerintah
c. Buruh pabrik
d. Nelayan 

C2 D

38. Mayoritas penduduk pedesaan yang tinggal di 
dataran tinggi biasanya bermata pencarian 
sebagai ….

a. Nelayan 
b. Penambak udang
c. Petani sayuran
d. Pemecah batu

C3 C

39. Berikut ini yang merupakan ciri masyarakat 
perkotaan adalah ….

a. Individu dan beraneka ragam suku 
bangsa

b. Satu suku bangsa dan individu
c. Kekeluargaan dan bergotong royong
d. Suku bangsa yang sejenis

C1 A

40. Masyarakat pedesaan memiliki ciri khusus 
sebagai berikut …. 

a. Komunikasi didasarkan kepentingan 
bersama 

b. Kekeluargaan dan bergotong royong 
c. Beraneka ragam suku bangsa
d. Tidak mengandalkan kenampakan 

alam

C2 B
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Lampiran 6

Instrumen Test Posttest Dan Pretest

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang pada salah 
satu huruf a,b,c dan d !

1. Berikut ini kenampakan alam wilayah daratan yaitu ….
a. Pulau, laut , gunung
b. Pegunungan, danau, selat
c. Gunung, bukit, daratan
d. Danau, sungai, laut.

2. Daratan bergunduk-gunduk besar, luas, memanjang dan tinggi yang terbentuk 
oleh gerakan pergeseran kulit bumi dinamakan ....
a. Perbukitan
b. Pegunungan
c. Dataran Tinggi
d. Tebing

3. Pegunungan yang berada di pulau Sumatra diantaranya adalah ....
a. Jayawijaya
b. Tengger
c. Meratus
d. Bukti Barisan

4. Daerah yang relatif datar dan memiliki ketinggian kurang dari 500 meter di 
atas permukaan laut dinamakan ....
a. Lereng
b. Jurang
c. Dataran Rendah
d. Dataran Tinggi

5. Tanaman yang tidak cocok dibudidayakan di daerah dataran tinggi adalah ....
a. Kopi
b. Teh
c. Padi
d. Sayuran
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6. Berikut yang bukan adalah dataran tinggi di daerah Sumatra….
a. Dataran Tinggi Dieng
b. Dataran Tinggi Gayo
c. Dataran Tinggi Agam
d. Dataran Tinggi Rejang Lebong

7. Penduduk di daerah gunung berapi banyak yang bercocok tanam karena ....
a. Udaranya sejuk sepanjang hari
b. Tanah vulkanik sangat subur
c. Gunung berapi sangat indah
d. Tidak ada pekerjaan lain

8. Pegunungan Utilemba terdapat di provinsi ….
a. Gorontalo
b. Sulawesi tenggara
c. Sulawesi selatan
d. Sulawesi tengah

9. Kenampakan alam terdiri dari dua bagian, yaitu …
a. Kenampakan alam berupa daratan dan perairan
b. Kenampakan alam dataran tinggi dan dataran rendah
c. Kenampakan alam sungai dan laut
d. Kenampakan alam gunung dan pantai

10. Daerah pegunungan yang sejuk dan dingin,  bisa di manfaatkan menjadi 
tempat….

a. Mencari ikan dan pertanian
b. Pertanian dan tempat rekreasi
c. Pertanian dan tambak udang
d. Tempat rekreasi dan lapangan sepak bola

11. Berikut ini hal yang perlu di contoh untuk mejaga alam agar tetap indah dan 
bersih adalah…

a. Budi  membuang sampahnya sembarangan
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b. Bagus  membantu ayah membersihkan sungai saat liburan
c. bu siti membuang limbah sabun di sungai.
d. semuanya benar

12. Berikut ini yang bukan merupakan akibat yang ditibulkan dari banjir antara 
lain,…

a. Jalanan dan jembatan rusak
b. Tibulnya berbagai macam penyakit
c. Pabrik dan kantor-kantor terus bekerja
d. Penduduk terpaksa meningglkan tempat tinggal dan mengungsi di tempat 

lain.

13. Kebanyakan penduduk sekitar pantai bekerja sebagai…
a. Koki
b. Nelayan
c. Petani
d. Pekebun

14. Di bawah ini yang merupakan kenampakan alam buatan adalah ….
a. Pantai 
b. Laut
c. Bendungan
d. Sungai

15. Keadaan udara di daerah dataran tinggi adalah ....
a. panas
b. dingin
c. hangat
d. sejuk dan dingin

16. Tempat yang pas untuk para pecinta alam dan berudara dingin adalah ...
a. Danau
b. Pantai
c. Hutan
d. Gunung
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17. Kebiasaan masyarakat pegunungan yaitu menanam sayur- sayuran dan buah-
buahan yang disebut ...

a. Tanaman palawija
b. Tanaman holtikultura
c. Tanaman keras
d. Tanaman pangan

18. Gunung yang masih aktif dapat menghasilkan barang-barang tambang. Salah 
satu contohnya adalah ...
a. batu
b. kayu
c. jagung
d. ikan

19. Dataran Tinggi Alas terdapat di daerah ...
a. Nangroe Aceh Darussalam
b. Sumatera Utara
c. Nusa Tenggara Barat
d. Jawa Barat

20. Bagian dataran yang bergunung-gunung yang tingginya mencapai lebih dari 
700 meter di atas permukaan laut disebut ….
a. perbukitan
b. dataran tinggi
c. lembah
d. pegunungan

                                          Selamat Mengerjakan 
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Lampiran 7

Validasi Instrument Pretest Dan Posttest

Scale Mean if 
Item Deleted

Scale Variance 
if Item Deleted

Corrected Item-
Total 

Correlation

Squared 
Multiple 

Correlation

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted

SOAL_1 23.36 64.407 -.103 . .884

SOAL_2 23.48 59.760 .484 . .873

SOAL_3 23.52 60.510 .386 . .875

SOAL_4 23.44 58.423 .665 . .870

SOAL_5 23.44 58.173 .699 . .869

SOAL_6 23.40 59.583 .518 . .873

SOAL_7 23.48 58.093 .705 . .869

SOAL_8 23.64 58.823 .635 . .870

SOAL_9 23.28 63.210 .057 . .881

SOAL_10 23.48 58.760 .616 . .871

SOAL_11 23.40 58.417 .676 . .870

SOAL_12 23.56 58.507 .654 . .870

SOAL_13 23.48 57.843 .739 . .868

SOAL_14 23.28 64.377 -.102 . .883

SOAL_15 23.24 62.273 .199 . .878

SOAL_16 23.12 64.693 -.182 . .883

SOAL_17 23.48 58.843 .605 . .871

SOAL_18 23.40 67.083 -.427 . .890

SOAL_19 23.40 63.250 .042 . .882

SOAL_20 23.40 61.167 .309 . .877

SOAL_21 23.28 60.710 .408 . .875

SOAL_22 23.52 58.593 .638 . .870
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SOAL_23 23.48 59.260 .549 . .872

SOAL_24 23.44 63.340 .029 . .882

SOAL_25 23.32 66.143 -.328 . .887

SOAL_26 23.56 58.173 .699 . .869

SOAL_27 23.40 58.583 .653 . .870

SOAL_28 23.56 57.923 .733 . .868

SOAL_29 23.40 61.917 .212 . .878

SOAL_30 23.60 57.917 .745 . .868

SOAL_31 23.52 58.760 .616 . .871

SOAL_32 23.36 63.907 -.040 . .883

SOAL_33 23.60 58.417 .676 . .870

SOAL_34 23.56 58.590 .643 . .870

SOAL_35 23.32 59.143 .610 . .871

SOAL_36 23.24 63.857 -.031 . .882

SOAL_37 23.12 63.027 .132 . .879

SOAL_38 23.20 64.333 -.102 . .883

SOAL_39 23.08 62.577 .269 . .877

SOAL_40 23.16 63.473 .037 . .880
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Lampiran 8

Tabel Data Tingkat Kesukaran Butir Soal Uji Coba Instrumen Pretest dan Postes

Statistics

Soal_
1

Soal_
2

Soal_
3

Soal_
4

Soal_
5

Soal_
6

Soal_
7

Soal_
8

Soal_
9

Soal_
10

Soal_
11

Soal_
12

Soal_
13

Soal_
14

Soal_
15

Soal_
16

Soal_
17

Soal_
18

Soal_
19

Soal_
20

Valid 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mean .64 .52 .48 .56 .56 .60 .52 .36 .72 .52 .60 .44 .52 .72 .76 .88 .52 .60 .60 .60

Soal
_21

Soal
_22

Soal
_23

Soal
_24

Soal
_25

Soal
_26

Soal
_27

Soal
_28

Soal
_29

Soal
_30

Soal
_31

Soal
_32

Soal
_33

Soal
_34

Soal
_35

Soal
_36

Soal
_37

Soal
_38

Soal
_39

Soal
_40

Jumlah

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

.72 .48 .52 .56 .68 .44 .60 .44 .60 .40 .48 .64 .40 .44 .68 .76 .88 .80 .92 .84 24.00
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Lampiran 9

Tabel Daya Pembeda Butir Soal Uji Coba Instrumen Pretest dan Postes

Soal
_1

Soal
_2

Soal
_3

Soal
_4

Soal
_5

Soal
_6

Soal
_7

Soal
_8

Soal
_9

Soal
_10

Soal
_11

Soal
_12

Soal
_13

Soal
_14

Soal
_15

Soal
_16

Soal
_17

Soal
_18

Soal
_19

Soal
_20

Soal
_21

Soal
_22

Soal
_23

Soal
_24

Soal
_25

Soal
_26

Pearson 
Correlati
on

1
-

.387
.387

-
.161

-
.161

-
.102

-
.053

-
.132

.089
-

.053
-

.102
-

.007
-

.220
.089 .164

-
.021

-
.220

.068 .068 .238
-

.097
-

.280
-

.220
.007 .021 .161

Sig. (2-
Tailed)

.056 .056 .442 .442 .627 .800 .530 .672 .800 .627 .975 .290 .672 .434 .922 .290 .747 .747 .252 .646 .175 .290 .975 .919 .442

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 
Correlati
on

-
.387

1 .122 .277
.439

*
.523

** .199
.554

** .292
.519

** .360 .368
.519

**
-

.243
.022

-
.108

.199
-

.294
.360

-
.131

.471
*

.603
** .359

-
.206

-
.144

.206

Sig. (2-
Tailed)

.056 .562 .179 .028 .007 .341 .004 .156 .008 .078 .071 .008 .243 .915 .606 .341 .153 .078 .533 .018 .001 .078 .322 .492 .322

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 
Correlati
on

.387 .122 1 .206 .206 .294 .282 .280 .064 .122
.458

*
.439

* .282 .064
-

.022
.108

-
.038

.131 .131 .131 .243 .038 .122
-

.116
.144 .277

Sig. (2-
Tailed)

.056 .562 .322 .322 .153 .172 .175 .760 .562 .021 .028 .172 .760 .915 .606 .855 .533 .533 .533 .243 .855 .562 .580 .492 .179

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 
Correlati
on

-
.161

.277 .206 1
.513

** .263
.439

*
.497

*
-

.373
.277

.428
*

.461
*

.600
**

-
.014

.257
-

.079
.439

*
-

.395
-

.066
.263 .345 .368

.439
* .026

-
.435

*

.461
*

Sig. (2-
Tailed)

.442 .179 .322 .009 .204 .028 .012 .066 .179 .033 .020 .002 .946 .216 .706 .028 .051 .755 .204 .092 .071 .028 .902 .030 .020

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 
Correlati
on

-
.161

.439
* .206

.513
** 1

.592
**

.761
**

.665
**

-
.014

.439
*

.428
* .299

.600
**

-
.194

-
.121

-
.327

.600
**

-
.230

.099 .099 .345
.529

**
.439

* .188
-

.263
.461

*

Sig. (2-
Tailed)

.442 .028 .322 .009 .002 .000 .000 .946 .028 .033 .147 .002 .353 .565 .110 .002 .268 .639 .639 .092 .007 .028 .367 .205 .020

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 
Correlati
on

-
.102

.523
** .294 .263

.592
** 1 .360 .272 .036 .360 .333 .230

.523
** .036

-
.076

-
.302 .196

-
.333 .167 .000 .218

.458
*

.523
** .099

-
.210 .230

Sig. (2-
Tailed)

.627 .007 .153 .204 .002 .078 .188 .863 .078 .103 .268 .007 .863 .716 .143 .347 .103 .426
1.00

0
.295 .021 .007 .639 .314 .268

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 
Correlati
on

-
.053

.199 .282
.439

*
.761

** .360 1
.554

** .114
.519

**
.686

**
.529

**
.519

**
-

.064
.210

-
.108

.679
**

-
.131

.033 .360 .114
.442

*
.519

** .116
-

.316
.529

**

Sig. (2-
Tailed)

.800 .341 .172 .028 .000 .078 .004 .587 .008 .000 .007 .008 .760 .314 .606 .000 .533 .877 .078 .587 .027 .008 .580 .124 .007

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
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Pearson 
Correlati
on

-
.132

.554
** .280

.497
*

.665
** .272

.554
** 1 .097 .387

.442
*

.510
** .387

-
.089

.226 .021
.554

**
-

.238
.272 .102

.468
*

.447
* .220

-
.007

-
.379

.342

Sig. (2-
Tailed)

.530 .004 .175 .012 .000 .188 .004 .646 .056 .027 .009 .056 .672 .277 .922 .004 .252 .188 .627 .018 .025 .290 .975 .062 .094

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 
Correlati
on

.089 .292 .064
-

.373
-

.014
.036 .114 .097 1 .292 .218 .194

-
.064

-
.190

.067 .044 .114 .218 .218 .218 .008 .243 .114
-

.373
.145 .014

Sig. (2-
Tailed)

.672 .156 .760 .066 .946 .863 .587 .646 .156 .295 .353 .760 .362 .751 .835 .587 .295 .295 .295 .970 .243 .587 .066 .489 .946

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 
Correlati
on

-
.053

.519
** .122 .277

.439
* .360

.519
** .387 .292 1

.523
**

.690
**

.679
**

-
.243

.397
*

-
.108

.519
**

-
.458

*
.196 .033 .292

.442
* .359

-
.045

-
.144

.690
**

Sig. (2-
Tailed)

.800 .008 .562 .179 .028 .078 .008 .056 .156 .007 .000 .000 .243 .049 .606 .008 .021 .347 .877 .156 .027 .078 .830 .492 .000

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 
Correlati
on

-
.102

.360
.458

*
.428

*
.428

* .333
.686

**
.442

* .218
.523

** 1
.724

**
.686

** .218 .115 .201 .360
-

.167
.333

.500
* .218 .294 .360

-
.066

-
.385

.395

Sig. (2-
Tailed)

.627 .078 .021 .033 .033 .103 .000 .027 .295 .007 .000 .000 .295 .585 .335 .078 .426 .103 .011 .295 .153 .078 .755 .057 .051

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 
Correlati
on

-
.007

.368
.439

*
.461

* .299 .230
.529

**
.510

** .194
.690

**
.724

** 1
.690

** .014
.498

* .079 .368
-

.428
*

.066 .230 .194 .277 .368
-

.188
-

.256
.513

**

Sig. (2-
Tailed)

.975 .071 .028 .020 .147 .268 .007 .009 .353 .000 .000 .000 .946 .011 .706 .071 .033 .755 .268 .353 .179 .071 .367 .217 .009

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 
Correlati
on

-
.220

.519
** .282

.600
**

.600
**

.523
**

.519
** .387

-
.064

.679
**

.686
**

.690
** 1

-
.064

.022
-

.108
.359

-
.458

*
.196 .196 .292

.442
* .359 .116

-
.316

.529
**

Sig. (2-
Tailed)

.290 .008 .172 .002 .002 .007 .008 .056 .760 .000 .000 .000 .760 .915 .606 .078 .021 .347 .347 .156 .027 .078 .580 .124 .007

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 
Correlati
on

.089
-

.243
.064

-
.014

-
.194

.036
-

.064
-

.089
-

.190
-

.243
.218 .014

-
.064

1 .067 .318
-

.243
.218 .218 .218

-
.190

-
.292

-
.064

-
.014

-
.237

-
.165

Sig. (2-
Tailed)

.672 .243 .760 .946 .353 .863 .760 .672 .362 .243 .295 .946 .760 .751 .121 .243 .295 .295 .295 .362 .156 .760 .946 .254 .430

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 
Correlati
on

.164 .022
-

.022
.257

-
.121

-
.076

.210 .226 .067
.397

* .115
.498

* .022 .067 1 .081 .210
-

.268
-

.076
-

.076
-

.142
.165 .210

-
.309

-
.185

.309

Sig. (2-
Tailed)

.434 .915 .915 .216 .565 .716 .314 .277 .751 .049 .585 .011 .915 .751 .701 .314 .196 .716 .716 .499 .431 .314 .132 .377 .132

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
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Pearson 
Correlati
on

-
.021

-
.108

.108
-

.079
-

.327
-

.302
-

.108
.021 .044

-
.108

.201 .079
-

.108
.318 .081 1

-
.108

.201 .201 .201 .044
-

.384
-

.355
-

.327
.011

-
.169

Sig. (2-
Tailed)

.922 .606 .606 .706 .110 .143 .606 .922 .835 .606 .335 .706 .606 .121 .701 .606 .335 .335 .335 .835 .058 .082 .110 .960 .420

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 
Correlati
on

-
.220

.199
-

.038
.439

*
.600

** .196
.679

**
.554

** .114
.519

** .360 .368 .359
-

.243
.210

-
.108

1
-

.294
-

.131
.360

.471
*

.442
* .359 .277

-
.316

.690
**

Sig. (2-
Tailed)

.290 .341 .855 .028 .002 .347 .000 .004 .587 .008 .078 .071 .078 .243 .314 .606 .153 .533 .078 .018 .027 .078 .179 .124 .000

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 
Correlati
on

.068
-

.294
.131

-
.395

-
.230

-
.333

-
.131

-
.238

.218
-

.458
*

-
.167

-
.428

*

-
.458

*
.218

-
.268

.201
-

.294
1 .167 .000

-
.145

-
.360

-
.294

-
.230

.315
-

.428
*

Sig. (2-
Tailed)

.747 .153 .533 .051 .268 .103 .533 .252 .295 .021 .426 .033 .021 .295 .196 .335 .153 .426
1.00

0
.488 .078 .153 .268 .125 .033

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 
Correlati
on

.068 .360 .131
-

.066
.099 .167 .033 .272 .218 .196 .333 .066 .196 .218

-
.076

.201
-

.131
.167 1 .000 .218

-
.033

-
.294

-
.230

-
.385

-
.099

Sig. (2-
Tailed)

.747 .078 .533 .755 .639 .426 .877 .188 .295 .347 .103 .755 .347 .295 .716 .335 .533 .426
1.00

0
.295 .877 .153 .268 .057 .639

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 
Correlati
on

.238
-

.131
.131 .263 .099 .000 .360 .102 .218 .033

.500
* .230 .196 .218

-
.076

.201 .360 .000 .000 1 .218 .131 .196 .263
-

.385
.230

Sig. (2-
Tailed)

.252 .533 .533 .204 .639
1.00

0
.078 .627 .295 .877 .011 .268 .347 .295 .716 .335 .078

1.00
0

1.00
0

.295 .533 .347 .204 .057 .268

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 
Correlati
on

-
.097

.471
* .243 .345 .345 .218 .114

.468
* .008 .292 .218 .194 .292

-
.190

-
.142

.044
.471

*
-

.145
.218 .218 1 .243 .114 .165

-
.046

.373

Sig. (2-
Tailed)

.646 .018 .243 .092 .092 .295 .587 .018 .970 .156 .295 .353 .156 .362 .499 .835 .018 .488 .295 .295 .243 .587 .430 .828 .066

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 
Correlati
on

-
.280

.603
** .038 .368

.529
**

.458
*

.442
*

.447
* .243

.442
* .294 .277

.442
*

-
.292

.165
-

.384
.442

*
-

.360
-

.033
.131 .243 1

.603
** .206

-
.027

.439
*

Sig. (2-
Tailed)

.175 .001 .855 .071 .007 .021 .027 .025 .243 .027 .153 .179 .027 .156 .431 .058 .027 .078 .877 .533 .243 .001 .322 .896 .028

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 
Correlati
on

-
.220

.359 .122
.439

*
.439

*
.523

**
.519

** .220 .114 .359 .360 .368 .359
-

.064
.210

-
.355

.359
-

.294
-

.294
.196 .114

.603
** 1

-
.045

.027 .368

Sig. (2-
Tailed)

.290 .078 .562 .028 .028 .007 .008 .290 .587 .078 .078 .071 .078 .760 .314 .082 .078 .153 .153 .347 .587 .001 .830 .896 .071

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
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Pearson 
Correlati
on

.007
-

.206
-

.116
.026 .188 .099 .116

-
.007

-
.373

-
.045

-
.066

-
.188

.116
-

.014
-

.309
-

.327
.277

-
.230

-
.230

.263 .165 .206
-

.045
1

-
.090

.136

Sig. (2-
Tailed)

.975 .322 .580 .902 .367 .639 .580 .975 .066 .830 .755 .367 .580 .946 .132 .110 .179 .268 .268 .204 .430 .322 .830 .669 .516

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 
Correlati
on

.021
-

.144
.144

-
.435

*

-
.263

-
.210

-
.316

-
.379

.145
-

.144
-

.385
-

.256
-

.316
-

.237
-

.185
.011

-
.316

.315
-

.385
-

.385
-

.046
-

.027
.027

-
.090

1
-

.083

Sig. (2-
Tailed)

.919 .492 .492 .030 .205 .314 .124 .062 .489 .492 .057 .217 .124 .254 .377 .960 .124 .125 .057 .057 .828 .896 .896 .669 .694

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 
Correlati
on

.161 .206 .277
.461

*
.461

* .230
.529

** .342 .014
.690

** .395
.513

**
.529

**
-

.165
.309

-
.169

.690
**

-
.428

*

-
.099

.230 .373
.439

* .368 .136
-

.083
1

Sig. (2-
Tailed)

.442 .322 .179 .020 .020 .268 .007 .094 .946 .000 .051 .009 .007 .430 .132 .420 .000 .033 .639 .268 .066 .028 .071 .516 .694

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 
Correlati
on

-
.272

.523
** .294

.592
**

.757
**

.667
**

.523
**

.442
* .036 .360 .333 .230

.523
**

-
.145

-
.076

-
.302

.360
-

.167
.000 .000 .218

.621
**

.686
**

-
.066

-
.035

.395

Sig. (2-
Tailed)

.188 .007 .153 .002 .000 .000 .007 .027 .863 .078 .103 .268 .007 .488 .716 .143 .078 .426
1.00

0
1.00

0
.295 .001 .000 .755 .868 .051

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 
Correlati
on

-
.007

.368 .277
.461

*
.623

** .395
.529

** .342 .014
.690

** .395
.513

**
.690

**
-

.345
.121

-
.417

*

.529
**

-
.428

*

-
.099

.066 .373
.600

**
.529

** .136 .090
.838

**

Sig. (2-
Tailed)

.975 .071 .179 .020 .001 .051 .007 .094 .946 .000 .051 .009 .000 .092 .565 .038 .007 .033 .639 .755 .066 .002 .007 .516 .669 .000

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 
Correlati
on

.408
* .196 .294 .099 .263 .333 .033 .102 .218 .196 .000 .066 .196

-
.145

-
.076

-
.302

-
.131

-
.167

.000 .000 .036 .294 .196 .099 .140 .066

Sig. (2-
Tailed)

.043 .347 .153 .639 .204 .103 .877 .627 .295 .347
1.00

0
.755 .347 .488 .716 .143 .533 .426

1.00
0

1.00
0

.863 .153 .347 .639 .504 .755

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 
Correlati
on

.102 .294 .360
.724

** .395 .167
.458

*
.578

**
-

.036
.458

*
.500

*
.592

**
.458

*
-

.036
.459

* .050
.621

**
-

.333
.000 .333

.509
** .360 .294

-
.099

-
.315

.757
**

Sig. (2-
Tailed)

.627 .153 .078 .000 .051 .426 .021 .002 .863 .021 .011 .002 .021 .863 .021 .811 .001 .103
1.00

0 .103 .009 .078 .153 .639 .125 .000

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 
Correlati
on

.053 .282
.519

**
.529

**
.529

**
.621

**
.442

* .280
-

.114
.442

* .294
.439

*
.603

**
-

.292
.165

-
.384

.282
-

.360
-

.033
-

.033
.243

.519
**

.442
* .206

-
.027

.439
*

Sig. (2-
Tailed)

.800 .172 .008 .007 .007 .001 .027 .175 .587 .027 .153 .028 .001 .156 .431 .058 .172 .078 .877 .877 .243 .008 .027 .322 .896 .028

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
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Pearson 
Correlati
on

-
.389

-
.053

-
.280

.175 .007
-

.272
.113 .042

-
.282

-
.220

.068
-

.007
.113 .089

-
.031

-
.021

.113 .068
-

.272
.068

-
.282

.053
-

.053
.175

-
.157

-
.007

Sig. (2-
Tailed)

.055 .800 .175 .404 .975 .188 .589 .843 .172 .290 .747 .975 .589 .672 .882 .922 .589 .747 .188 .747 .172 .800 .800 .404 .453 .975

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 
Correlati
on

-
.068

.294 .196
.559

** .395 .333
.458

*
.578

** .145
.458

*
.500

*
.592

**
.458

*
-

.036
.268 .050

.621
**

-
.333

.000
.500

*
.509

** .360
.458

* .066
-

.315
.428

*

Sig. (2-
Tailed)

.747 .153 .347 .004 .051 .103 .021 .002 .488 .021 .011 .002 .021 .863 .196 .811 .001 .103
1.00

0
.011 .009 .078 .021 .755 .125 .033

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 
Correlati
on

-
.175

.368
-

.045
.623

**
.461

* .395 .368 .342
-

.165
.368 .395 .351

.529
** .194 .121

-
.169

.529
**

-
.428

*

-
.099

.395
.553

**
.439

*
.529

** .299
-

.256
.513

**

Sig. (2-
Tailed)

.404 .071 .830 .001 .020 .051 .071 .094 .430 .071 .051 .086 .007 .353 .565 .420 .007 .033 .639 .051 .004 .028 .007 .147 .217 .009

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 
Correlation

-.157 .371 .144
.601*

*
.601*

* .315 .371
.514*

* -.046 .199 .315 .263 .542** -.046 -.185 .011 .542** -.210 .140 .315 .527** .316 .199 .083 -.287 .435*

Sig. (2-
Tailed)

.453 .068 .492 .001 .001 .125 .068 .009 .828 .340 .125 .205 .005 .828 .377 .960 .005 .314 .504 .125 .007 .124 .340 .694 .165 .030

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 
Correlation

-.031 -.165 -.022 .257 .068 .115 -.165 .031 -.350 -.165 -.268 -.068 .022 -.142 .123 .081 .022 -.268 -.268 -.268 -.142 -.022 -.165 -.121 .016 .121

Sig. (2-
Tailed)

.882 .431 .915 .216 .747 .585 .431 .882 .086 .431 .196 .747 .915 .499 .559 .701 .915 .196 .196 .196 .499 .915 .431 .565 .939 .565

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 
Correlation

-.021 .138 .108 .169 -.079 .201 .138 -.236 .044 .138 .201 .079 .138 .044 .369 -.136 -.108 -.050 -.050 -.050 -.230 .355 .384 -.079 .011 .079

Sig. (2-
Tailed)

.922 .511 .606 .420 .706 .335 .511 .256 .835 .511 .335 .706 .511 .835 .070 .516 .606 .811 .811 .811 .268 .082 .058 .706 .960 .706

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 
Correlation

-.167 -.080 -.120 -.040 -.040 .000 -.080 -.042 -.312 -.280 -.204 -.161 -.080 .134 -.047 -.185 -.080 .000 -.204 -.204 -.312 .080 -.080 .161 .086 .040

Sig. (2-
Tailed)

.426 .704 .567 .848 .848 1.000 .704 .843 .129 .175 .328 .442 .704 .524 .824 .377 .704 1.000 .328 .328 .129 .704 .704 .442 .684 .848

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 
Correlation

-.221 -.283 -.012 .333 .036 .060 .307 -.086 -.184 .012 .361 .261 .307 .144 .180 -.109 .307 -.241 -.241 .361 -.184 .283 .307 .333 -.202 .261

Sig. (2-
Tailed)

.288 .170 .955 .104 .866 .775 .136 .683 .379 .955 .076 .207 .136 .491 .391 .604 .136 .246 .246 .076 .379 .170 .136 .104 .332 .207

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Pearson 
Correlati
on

.127 .236 -.017 .273 .053 -.134 .017 .327 -.029 .017 .089 .167 .017 -.029 .266 -.161 -.201 -.356 .089 -.134 -.272 .201 .017 -.167 -.299 -.053

Sig. (2-
Tailed)

.544 .256 .934 .187 .802 .524 .934 .110 .890 .934 .672 .425 .934 .890 .199 .442 .336 .080 .672 .524 .188 .336 .934 .425 .146 .802

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
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SOAL_27 SOAL_28 SOAL_29 SOAL_30 SOAL_31 SOAL_32 SOAL_33 SOAL_34 SOAL_35 SOAL_36 SOAL_37 SOAL_38 SOAL_39 SOAL_40 jumlah

-.272 -.007 .408* .102 .053 -.389 -.068 -.175 -.157 -.031 -.021 -.167 -.221 .127 -.043

.188 .975 .043 .627 .800 .055 .747 .404 .453 .882 .922 .426 .288 .544 .840

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

.523** .368 .196 .294 .282 -.053 .294 .368 .371 -.165 .138 -.080 -.283 .236 .532**

.007 .071 .347 .153 .172 .800 .153 .071 .068 .431 .511 .704 .170 .256 .006

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

.294 .277 .294 .360 .519** -.280 .196 -.045 .144 -.022 .108 -.120 -.012 -.017 .440*

.153 .179 .153 .078 .008 .175 .347 .830 .492 .915 .606 .567 .955 .934 .028

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

.592** .461* .099 .724** .529** .175 .559** .623** .601** .257 .169 -.040 .333 .273 .700**

.002 .020 .639 .000 .007 .404 .004 .001 .001 .216 .420 .848 .104 .187 .000

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

.757** .623** .263 .395 .529** .007 .395 .461* .601** .068 -.079 -.040 .036 .053 .731**

.000 .001 .204 .051 .007 .975 .051 .020 .001 .747 .706 .848 .866 .802 .000

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

.667** .395 .333 .167 .621** -.272 .333 .395 .315 .115 .201 .000 .060 -.134 .563**

.000 .051 .103 .426 .001 .188 .103 .051 .125 .585 .335 1.000 .775 .524 .003

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

.523** .529** .033 .458* .442* .113 .458* .368 .371 -.165 .138 -.080 .307 .017 .736**

.007 .007 .877 .021 .027 .589 .021 .071 .068 .431 .511 .704 .136 .934 .000

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

.442* .342 .102 .578** .280 .042 .578** .342 .514** .031 -.236 -.042 -.086 .327 .671**

.027 .094 .627 .002 .175 .843 .002 .094 .009 .882 .256 .843 .683 .110 .000

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

.036 .014 .218 -.036 -.114 -.282 .145 -.165 -.046 -.350 .044 -.312 -.184 -.029 .114

.863 .946 .295 .863 .587 .172 .488 .430 .828 .086 .835 .129 .379 .890 .588

Jumla
h

Pearson 
Correlati
on

-.043
.532*

* .440* .700*

*
.731*

*
.563*

*
.736*

*
.671*

* .114 .655** .709** .690** .767** -.046 .251 -.142 .644** -.375 .104 .365 .455* .675** .593** .093 -.274 .731**

Sig. (2-
Tailed)

.840 .006 .028 .000 .000 .003 .000 .000 .588 .000 .000 .000 .000 .829 .226 .500 .001 .064 .620 .073 .022 .000 .002 .660 .185 .000

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25



137

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

.360 .690** .196 .458* .442* -.220 .458* .368 .199 -.165 .138 -.280 .012 .017 .655**

.078 .000 .347 .021 .027 .290 .021 .071 .340 .431 .511 .175 .955 .934 .000

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

.333 .395 .000 .500* .294 .068 .500* .395 .315 -.268 .201 -.204 .361 .089 .709**

.103 .051 1.000 .011 .153 .747 .011 .051 .125 .196 .335 .328 .076 .672 .000

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

.230 .513** .066 .592** .439* -.007 .592** .351 .263 -.068 .079 -.161 .261 .167 .690**

.268 .009 .755 .002 .028 .975 .002 .086 .205 .747 .706 .442 .207 .425 .000

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

.523** .690** .196 .458* .603** .113 .458* .529** .542** .022 .138 -.080 .307 .017 .767**

.007 .000 .347 .021 .001 .589 .021 .007 .005 .915 .511 .704 .136 .934 .000

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

-.145 -.345 -.145 -.036 -.292 .089 -.036 .194 -.046 -.142 .044 .134 .144 -.029 -.046

.488 .092 .488 .863 .156 .672 .863 .353 .828 .499 .835 .524 .491 .890 .829

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

-.076 .121 -.076 .459* .165 -.031 .268 .121 -.185 .123 .369 -.047 .180 .266 .251

.716 .565 .716 .021 .431 .882 .196 .565 .377 .559 .070 .824 .391 .199 .226

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

-.302 -.417* -.302 .050 -.384 -.021 .050 -.169 .011 .081 -.136 -.185 -.109 -.161 -.142

.143 .038 .143 .811 .058 .922 .811 .420 .960 .701 .516 .377 .604 .442 .500

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

.360 .529** -.131 .621** .282 .113 .621** .529** .542** .022 -.108 -.080 .307 -.201 .644**

.078 .007 .533 .001 .172 .589 .001 .007 .005 .915 .606 .704 .136 .336 .001

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

-.167 -.428* -.167 -.333 -.360 .068 -.333 -.428* -.210 -.268 -.050 .000 -.241 -.356 -.375

.426 .033 .426 .103 .078 .747 .103 .033 .314 .196 .811 1.000 .246 .080 .064

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

.000 -.099 .000 .000 -.033 -.272 .000 -.099 .140 -.268 -.050 -.204 -.241 .089 .104

1.000 .639 1.000 1.000 .877 .188 1.000 .639 .504 .196 .811 .328 .246 .672 .620

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

.000 .066 .000 .333 -.033 .068 .500* .395 .315 -.268 -.050 -.204 .361 -.134 .365

1.000 .755 1.000 .103 .877 .747 .011 .051 .125 .196 .811 .328 .076 .524 .073

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
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.218 .373 .036 .509** .243 -.282 .509** .553** .527** -.142 -.230 -.312 -.184 -.272 .455*

.295 .066 .863 .009 .243 .172 .009 .004 .007 .499 .268 .129 .379 .188 .022

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

.621** .600** .294 .360 .519** .053 .360 .439* .316 -.022 .355 .080 .283 .201 .675**

.001 .002 .153 .078 .008 .800 .078 .028 .124 .915 .082 .704 .170 .336 .000

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

.686** .529** .196 .294 .442* -.053 .458* .529** .199 -.165 .384 -.080 .307 .017 .593**

.000 .007 .347 .153 .027 .800 .021 .007 .340 .431 .058 .704 .136 .934 .002

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

-.066 .136 .099 -.099 .206 .175 .066 .299 .083 -.121 -.079 .161 .333 -.167 .093

.755 .516 .639 .639 .322 .404 .755 .147 .694 .565 .706 .442 .104 .425 .660

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

-.035 .090 .140 -.315 -.027 -.157 -.315 -.256 -.287 .016 .011 .086 -.202 -.299 -.274

.868 .669 .504 .125 .896 .453 .125 .217 .165 .939 .960 .684 .332 .146 .185

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

.395 .838** .066 .757** .439* -.007 .428* .513** .435* .121 .079 .040 .261 -.053 .731**

.051 .000 .755 .000 .028 .975 .033 .009 .030 .565 .706 .848 .207 .802 .000

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

1 .559** .333 .333 .621** -.102 .333 .395 .490* .115 .201 .000 .060 .089 .688**

.004 .103 .103 .001 .627 .103 .051 .013 .585 .335 1.000 .775 .672 .000

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

.559** 1 .230 .592** .600** -.007 .428* .513** .435* .121 .079 .040 .261 -.053 .762**

.004 .268 .002 .002 .975 .033 .009 .030 .565 .706 .848 .207 .802 .000

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

.333 .230 1 .000 .458* -.442* .167 .066 .140 -.076 .201 -.408* -.241 .312 .271

.103 .268 1.000 .021 .027 .426 .755 .504 .716 .335 .043 .246 .129 .190

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

.333 .592** .000 1 .360 .102 .667** .592** .560** .268 .050 .000 .241 .134 .772**

.103 .002 1.000 .078 .627 .000 .002 .004 .196 .811 1.000 .246 .524 .000

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

.621** .600** .458* .360 1 -.280 .360 .277 .316 .165 .355 -.120 .283 -.017 .655**

.001 .002 .021 .078 .175 .078 .179 .124 .431 .082 .567 .170 .934 .000

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

-.102 -.007 -.442* .102 -.280 1 -.068 .161 .200 .164 -.021 .667** .393 .127 .021
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.627 .975 .027 .627 .175 .747 .442 .338 .434 .922 .000 .052 .544 .920

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

.333 .428* .167 .667** .360 -.068 1 .592** .560** .076 -.201 -.204 .241 -.089 .709**

.103 .033 .426 .000 .078 .747 .002 .004 .716 .335 .328 .246 .672 .000

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

.395 .513** .066 .592** .277 .161 .592** 1 .608** -.068 .079 .040 .261 -.053 .679**

.051 .009 .755 .002 .179 .442 .002 .001 .747 .706 .848 .207 .802 .000

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

.490* .435* .140 .560** .316 .200 .560** .608** 1 .217 -.253 .086 .114 -.065 .646**

.013 .030 .504 .004 .124 .338 .004 .001 .298 .222 .684 .588 .756 .000

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

.115 .121 -.076 .268 .165 .164 .076 -.068 .217 1 -.208 .421* .180 .010 .024

.585 .565 .716 .196 .431 .434 .716 .747 .298 .320 .036 .391 .961 .910

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

.201 .079 .201 .050 .355 -.021 -.201 .079 -.253 -.208 1 -.185 .345 .175 .173

.335 .706 .335 .811 .082 .922 .335 .706 .222 .320 .377 .091 .404 .408

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

.000 .040 -.408* .000 -.120 .667** -.204 .040 .086 .421* -.185 1 .221 .055 -.051

1.000 .848 .043 1.000 .567 .000 .328 .848 .684 .036 .377 .288 .796 .808

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

.060 .261 -.241 .241 .283 .393 .241 .261 .114 .180 .345 .221 1 -.129 .301

.775 .207 .246 .246 .170 .052 .246 .207 .588 .391 .091 .288 .540 .143

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

.089 -.053 .312 .134 -.017 .127 -.089 -.053 -.065 .010 .175 .055 -.129 1 .084

.672 .802 .129 .524 .934 .544 .672 .802 .756 .961 .404 .796 .540 .691

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

.688** .762** .271 .772** .655** .021 .709** .679** .646** .024 .173 -.051 .301 .084 1

.000 .000 .190 .000 .000 .920 .000 .000 .000 .910 .408 .808 .143 .691

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
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Lampiran 11

Data Nilai Pretest dan Posttest
Hasil Belajar IPS Kelas Eksperimen

No Nama Siswa Kelas Eksperimen
Nilai

Pretest Posttest
1. Achammad Fachrullah 55 75

2. Ahmad Fadel Albatani 60 75

3. Amjadi Muaz 60 70

4. Anisa Mu’ti Lutfiah 65 65

5. Arief Rahman 60 70

6. Dina Raisah Ali 60 80

7. Fauzan Zalfa Mufid 55 70

8. Hafidz Rafi Rabbani 60 65

9. Kaila Aura Atani 50 75

10. Khansa Aliyah Kumar 65 70

11. Khovivah Tunnisa 55 70

12. La Ode Zaim Rozhim Zayyan 50 75

13. Lutfia Zulfa 65 70

14. M Firman 50 65

15. M Rayhan Kamil 60 70

16. M. Febiah Sintriya Fatahilah 55 80

17. M. Rayhan Saputra 50 65

18. M. Zaidan Dafa 55 70

19. Muamar Haikal 55 70

20. Muhammad Afgatan 60 65

21. Muhammad Akhiyar Alghifari 45 65

22 Muhammad Al-Baik Yahya 65 90
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23 Muhammad Arya Aditia 50 65

24 Nadif Sayyid Ahmad Kadafi 60 70

25 Nur Alika Anggarini 40 70

26 Raihan Afdal Dwi Kurniawan 50 75

27 Rehan Destama 55 80

28 Riva Pratama 55 75

29 Rizki Akbar Kurniawan N 65 70

30 Romi L Bangsawan 60 70

31 Seszha  Adzkia Nailatul H 55 85

32 Tio Ibrahim 50 80

33 Zahra Rusfania 50 75

34 Ziyan Hukaima Zahwa 60 75

Rata-rata 56,02 72,35
KKM ≥65
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Lampiran 10

Reliabilitas Instrumen Pretest dan Postes

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based 
on Standardized Items

N of Items

.878 .867 40
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Lampiran 12

Data Nilai Pretest dan Postes
Hasil Belajar IPS Kelas Kontrol

No Nama Siswa kelas kontrol
Nilai

Pretest Posttest
1. Adinda zakia rahmadani. P 60 65

2. Alira Fajri Siregar 50 60

3. Ardan Varos Atallah. S 55 65

4. Asyifa Khoirunisa 65 80

5. Chika 55 60

6. Cinata Syifa Salsabila 50 70

7. Fadil Putra suselo 60 75

8. Fahri Zahra Eka 50 60

9. Fahru Hidayatulloh 45 75

10. Fariha Madinatul M 45 65

11. Lalu Indi Rinjani 55 70

12. Lekhar Attizani 45 55

13. M.Abi Sali Wijaksono 50 70

14. M. Adhyakasa Siregar 65 65

15. M. Angga Syaputra 50 65

16. M. Galih Arfandi 45 60

17. M. Habibi Farid 55 65

18. M. Iqbal Al-Fath 50 70

19. M.Khadun R 55 65

20. M.Nazmi Faza 45 60

21 M. Raffa Al-Gifari 60 65

22 M. Rasya Kesuma 55 60
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23 M. Ridho Saputra 45 75

24 M Zulfikar Abd Aziz 60 80

25 Marisa Putri N 50 70

26 Muhammad Iqbal 55 55

27 Nadin Cahaya Titian H 45 75

28 Naufal Rohadi 55 80

29 Nazharun Halwa 50 60

30 Rafir Azzky 55 70

31 Rangga Dwi Hermawan 65 65

32 Roffifah Nur Haziyah 55 60

33 Salda Aplillia 45 75

34 Sulaiman Nur Jamal 60 55

35 Zacky Ramadhan 50 65

Rata-rata 53,00 66,57
KKM ≥ 65
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Lampiran 13

Uji Normalitas Pretest

Variables Entered/Removeda

Model Variables 
Entered

Variables 
Removed

Method

1 hasil belajarb . Enter
a. Dependent Variable: hasil belajar
b. All requested variables entered.

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R 
Square

Std. Error of the 
Estimate

1 .033a .001 -.030 6.37210
a. Predictors: (Constant), hasil belajar
b. Dependent Variable: hasil belajar

ANOVAa

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
Regression 1.418 1 1.418 .035 .853b

Residual 1299.318 32 40.604

Total 1300.735 33

a. Dependent Variable: hasil belajar
b. Predictors: (Constant), hasil belajar

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta

(Constant) 51.193 10.202 5.018 .000

hasil belajar .034 .181 .033 .187 .853
a. Dependent Variable: hasil belajar

Residuals Statisticsa

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value 52.5460 53.3917 53.0882 .20728 34
Residual -8.39169 12.11573 .00000 6.27481 34
Std. Predicted Value -2.616 1.464 .000 1.000 34
Std. Residual -1.317 1.901 .000 .985 34
a. Dependent Variable: hasil belajar

               One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized 
Residual

N 34
Mean 0E-7
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Std. Deviation 6.27481138
Absolute .133
Positive .133
Negative -.131

Kolmogorov-Smirnov Z .774
Asymp. Sig. (2-tailed) .587
a. Test distribution is Normal.

Uji Normalitas Postest

Variables Entered/Removedb

Model
Variables 
Entered

Variables 
Removed Method

1 hasil belajar IPSa . Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Hasil belajar IPS

Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted R 

Square
Std. Error of the 

Estimate

1 .230a .053 .023 7.16796

a. Predictors: (Constant), hasil belajar IPS

b. Dependent Variable: HAsil belajar IPS

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Regression 91.879 1 91.879 1.788 .191a

Residual 1644.151 32 51.380

Total 1736.029 33

a. Predictors: (Constant), hasil belajar IPS

b. Dependent Variable: HAsil belajar IPS

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients
Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta t Sig.

(Constant) 83.357 12.578 6.627 .000

hasil belajar IPS -.232- .173 -.230- -1.337- .191

a. Dependent Variable: HAsil belajar IPS

Residuals Statisticsa
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Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Predicted Value 62.4925 69.4473 66.6176 1.66859 34

Residual -10.96989- 14.03011 .00000 7.05852 34

Std. Predicted Value -2.472- 1.696 .000 1.000 34

Std. Residual -1.530- 1.957 .000 .985 34

a. Dependent Variable: HAsil belajar IPS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized 
Residual

N 34

Mean .0000000

Std. Deviation 7.05852276

Absolute .148

Positive .148

Negative -.076-

Kolmogorov-Smirnov Z .863

Asymp. Sig. (2-tailed) .446

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.
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Lampiran 14

Homogenitas pretest

Test of Homogeneity of Variances

hasil belajar ips

Levene Statistic df1 df2 Sig.

.077 1 67 .782

ANOVA

hasil belajar ips

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 158.276 1 158.276 4.160 .045

Within Groups 2548.971 67 38.044

Total 2707.246 68

Homogenitas postest

Test of Homogeneity of Variances

hasil belajar IPS

Levene Statistic df1 df2 Sig.

.035 1 67 .852

ANOVA

hasil belajar IPS

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 547.522 1 547.522 10.639 .002

Within Groups 3448.130 67 51.465

Total 3995.652 68
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Lampiran 15

Profil MIN 2 Bandar Lampung

A. Profil MIN 2 Bandar Lampung

Nama Madrasah : MIN 2 Bandar lampung

NSM : 111118710002

NPSN : 10807382

Status Akreditas : B

Alamat : Jl. Drs Warsito No. 50 Kupang Kota Teluk Betung 
Bandar Lampung.

Tahun didirikan : 1969

Tahun beroprasi : 1969

Luas Tanah : 1759,6 M2

Nama Kepala sekolah : Agustami, S.Ag

B. Sarana dan Prasarana 

Dari sisi bangunan fisik, MIN 2 Bandar Lampung  telah memiliki banyak 
kemajuan, yaitu :

1. Ruang Kepala, Ruang Guru dan TU : 1 Ruang
2. Ruang Kelas : 7 Ruang
3. Ruang Perpustakaan dan  UKS : 1 Ruang
4. Musholla : 1 Ruang
5. WC dan Kamar mandi Kepala : 1 Ruang
6. WC dan Kamar mandi Guru : 1 Ruang
7. WC dan Kamar mandi Siswa : 2 Ruang
8. Lapangan Bola Basket : ½ Lapangan
9. Taman Sekolah : Ada
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C. Data Guru dan Pegawai
Tabel 1

         Data Guru dan Pegawai MIN 2 Bandar Lampung 
Tahun Ajaran 2017/2018

No Nama Guru/ Pegawai Nip Jabatan L/
P

1 Agustami, S.Ag 197208221997031003 Kep Min L
2 Hj.Mutiara,S.Pd.I 195810141980032002 Guru P
3 Dra. Kismiyati 196606041985032001 Guru P
4 Yuyun wahyunu, S.Ag 197512051999032001 Guru P
5 Lisda,S.Ag 197103112000032003 Guru P
6 Evawati,S.Pd.I 197909152000032002 Guru P
7 Tati Asmara Juita,S.Pd.I 197704042003012010 Guru P
8 Fadlah Hamhij,S.Pd.I 198504142005012001 Guru P
9 Devi Atika,S.Ag 197202062007102002 Guru P
10 Salinah,S.Ag 197008282005012003 Guru P
11 Tati,S.Pd.I 197203012007012023 Guru P
12 Astuti Maryanti,S.Pd.I 197501152007012016 Guru P
13 H.Sidik,S.Ag 196810102007011063 Guru L
14 Trisya Gustina,S.Pd 198208192007012009 Guru P
15 Muzena,S.Pd 197903162007102002 Guru P
16 Agus Yusuf 195908231983031005 TU L
17 Melliarni 196403051987032001 TU P
18 Novaindrayati,S.Ag 196911102007012053 TU P
19 Musliati - Guru P
20 M.Roji,S.Pd - Guru L
21 Tri Murti Ambar w,S.Pd.I - Guru P
22 H.arnasa,S.Pd.I - Guru L
23 Nur Huda Wati,S.Pd - Guru P
24 Dewi yuni saraswati,A.Md - Guru P
25 Yudha Dwi Safari,A.Md - OP.Keu P
26 Eka Maya Sari JS - Guru P
27 Elis Suryani - Guru P
28 Suprapto - Satpam L
29 Asriadi - Satpam L
30 Erniwati - Pej Sek L
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D. Data Siswa
Tabel 2

         Rekapitulasi murit MIN 2 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017/2018
No Kelas Jumlah Siswa

Laki-laki Perempuan Jumalah Keterangan
1 I.A 17 18 35 L= 49
2 I.B 17 19 36 P = 58
3 I.C 15 21 36 Jumlah = 107
4 II.A 17 17 34 L = 72
5 II.B 23 17 40 P = 42
6 II.C 32 8 40 Jumlah = 114
7 III.A 21 12 33 L = 63
8 III.B 22 9 31 P = 31
9 III.C 20 10 30 Jumlah = 94
10 IV.A 25 9 34 L = 71
11 IV.B 23 12 35 P = 28
12 IV.C 23 7 30 Jumlah =99
13 V.A 13 27 40 L = 55
14 V.B 26 13 39 P = 54
15 V.C 16 14 30 Jumlah =109
16 VI.A 11 26 37 L = 20
17 VI.B 9 24 33 P = 50    Jumlah = 70

Jumlah 330 263 593 593
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Lampiran 14

Dokumentasi pembelajaran kelas Eksperimen
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Dokumentasi pembelajaran kelas kontrol
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