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ABSTRAK

PENGARUH PENDEKATAN JELAJAH ALAM SEKITAR (JAS) 
BERBASIS GALLERY WALK TERHADAP HASIL BELAJAR

KOGNITIF DAN AFEKTIF PESERTA DIDIK KELAS IV
MI ISMARIA AL-QUR’ANNIYAH RAJABASA

BANDAR LAMPUNG

Oleh 
Nur Anisa

Berdasarkan pengamatan awal peneliti pada mata pelajaran IPA, peserta 
didik belum mencapai nilai sekurang-kurangnya 70 dan belum adanya instrumen 
penilaian yang disusun secara terencana untuk mengukur hasil belajar afektif saat 
proses pembelajaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS) berbasis Gallery Walk terhadap hasil 
belajar kognitif dan afektif peserta didik kelas IV MI Ismaria Al-Qur’anniyah 
Rajabasa Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018 pada materi tumbuhan dan 
hewan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian true experimental design, dengan 
pretest-posttest control groub design. Sampel penelitian terdiri dari dua kelas 
yaitu kelas IVA sebagai kelas eksperimen dan kelas IVB sebagai kelas kontrol 
yang masing-masing kelas berjumlah 35 peserta didik. Instrumen yang digunakan 
untuk mengumpulkan data adalah lembar evaluasi berupa soal dan angket. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji-T dengan taraf 
signifikansi 5%.

Berdasarkan data yang telah dianalisis, didapatlah hasil belajar kognitif 
terdapat thitung = 2,284 sedangkan ttabel = 1,995, dengan demikian diketahui bahwa 
thitung> ttabel yaitu 2,284 > 1,995 yang berarti H1 diterima dan H0 ditolak. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh terhadap hasil belajar 
kognitif peserta didik. Untuk hasil belajar sikap afektif didapat thitung = 5.812 
sedangkan ttabel = 1,995, dengan demikian diketahui bahwa thitung> ttabel yaitu 5.812 
> 1,995 yang berarti H1 diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian, hipotesis 
dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh terhadap hasil belajar
kognitif dan afektif peserta didik MI Ismaria Al-Qur’anniyah Rajabasa Bandar 
Lampung tahun pelajaran 2017/2018 pada materi tumbuhan dan hewan.

Kata Kunci : Pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS), Metode Gallery Walk, 
Hasil Belajar Kognitif, Sikap Afektif
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MOTTO

                   

                 

          

“(10) Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, 

sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-

tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. (11) 

Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, 

anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan”.1

(QS. An-Nahl: 10-11)

                                                
1 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Transliterasi Az-Zukhruf(Solo: 

Tiga Serangkai, 2014), h. 268.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan berperan penting dalam menjamin kelangsungan hidup suatu 

bangsa, karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan 

mengembangkan insan-insan yang cerdas dan kreatif sebagai bekal saat berada di 

masyarakat. 

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa 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 undang-undang di atas, pendidikan dijadikan sebagai proses kegiatan 

belajar mengajar dalam melatih, mengajarkan, membimbing potensi sumber daya 

manusia agar memperoleh ilmu pengetahuan, penguasaan kemahiran, 

pembentukan sikap dan kepercayaan diri peserta didik untuk berpartisipasi aktif 

dalam membangun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Pendidikan juga 

diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang dapat meningkatkan

                                                
1 Suryosubroto, Beberapa Aspek Dasar-Dasar Kependidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 

h. 130.



2

rasa ingin tahu peserta didik terhadap lingkungan sekitar sehingga membuat 

peserta didik lebih aktif dalam belajar. 

Belajar merupakan salah satu cara dalam memenuhi segala aspek 

kehidupan baik tingkah laku berpikir, bersikap, dan berbuat, sehingga akan timbul 

pada diri seseorang untuk berlomba-lomba dan memotivasi diri untuk lebih 

berpacu dalam segala aspek kehidupan. “Kemampuan manusia dalam belajar 

merupakan ciri penting yang membedakan jenis manusia dari makhluk lainnya. 

Belajar dilakukan manusia seumur hidupnya, kapan saja, dan dimana saja, baik di 

sekolah, kelas, jalanan, dan dalam waktu yang tidak ditentukan sebelumnya”.2

Dengan belajar dapat memberikan manfaat bagi peserta didik agar mendapatkan 

informasi, pengetahuan dan keterampilan baru yang belum diketahui untuk 

memperluas serta memperkokoh ilmu pengetahuan yang telah dimiliki 

sebelumnya sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. 

Berkaitan dengan pentingnya ilmu pengetahuan bagi peserta didik, Islam 

telah menegaskan bahwa setiap individu mempunyai potensi masing-masing 

untuk mencari ilmu pengetahuan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-

Qur’an Surat Al-Mujadallah ayat 11 yang berbunyi:

                                                
2 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2004), h. 154.
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Artinya:
“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS.Al-
Mujadalah:11).3

Dalam ayat tersebut, tersirat makna bahwa belajar sangat diwajibkan 

karena dalam agama Islam orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan diangkat 

derajatnya dan menjadikannya sebagai manusia yang sempurna dibandingkan 

dengan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Ini menandakan bahwa 

tingkatan orang yang berilmu lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak 

memiliki ilmu. Pendidikan juga dapat menjadikan peserta didik sebagai seseorang 

yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dengan cara memahami ilmu 

agama. 

Belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian 

perbuatan antara guru dan peserta didik atas dasar hubungan timbal balik yang 

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, 

                                                
3 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Transliterasi Az-Zukhruf (Solo:

Tiga Serangkai, 2014), h. 543.
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sehingga peserta didik dapat menyerap materi pelajaran. Dalam hal ini bukan 

hanya penyampaian pesan berupa materi pelajaran, melainkan penanaman sikap 

dan nilai pada diri peserta didik yang sedang belajar. Upaya peningkatan hasil 

belajar peserta didik tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, 

yaitu faktor eksternal dan faktor internal. “Faktor internal mempengaruhi 

kesuksesan belajar bersumber pada diri peserta didik yakni keadaan atau kondisi 

jasmani dan rohani peserta didik. Faktor eksternal yang mempengaruhi belajar 

yakni kondisi lingkungan disekitar peserta didik”.4 Kedua faktor tersebut dapat 

mempengaruhi peserta didik dalam memahami mata pelajaran, salah satunya mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan mata pelajaran yang dipelajari 

disetiap jenjang pendidikan di Indonesia yaitu salah satunya di Sekolah Dasar. 

Pendidikan IPA diharapkan dapat membangun keaktifan peserta didik dalam 

mempelajari makhluk hidup dan alam disekitarnya, karena materi pelajaran IPA 

berhubungan dengan kehidupan manusia di bumi serta persoalan kehidupannya. 

“IPA membutuhkan penelitian dan penalaran dari peserta didik, sehingga di dalam 

mata pelajaran itu mencakup tiga pertanyaan mendasar dalam IPA yang 

memerlukan jawaban, yaitu apa yang terjadi, bagaimana itu terjadi dan mengapa 

itu terjadi”.5 Mempelajari Ilmu Pengetahuan Alam tidak jarang ditemukan 

                                                
4 Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta: Prenadamedia 

Groub, 2013), h. 12.
5 Usman Samatowa, Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar (Jakarta Barat: PT Indeks, 2016), 

h. 1.
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kesulitan, kesulitan tersebut ditinjau dari pemikiran anak Sekolah Dasar yang 

masih berada pada fase operasional konkret, sedangkan dalam pembelajaran IPA 

bersifat abstrak dan kesulitan lainnya berisi informasi yang harus dihafal oleh 

peserta didik. Hal ini tidak dapat menciptakan kondisi yang kondusif sehingga

rasa ingin tahu peserta didik tidak dapat berkembang. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada tanggal 17 April

2017 di MI Ismaria Al-Qur’anniyah Rajabasa Bandar Lampung, ibu Nur Hasanah 

S,Pd sebagai guru bidang studi IPA mengatakan bahwa pencapaian hasil belajar 

relatif rendah dikarenakan kurangnya interaksi pembelajaran antara guru dengan 

peserta didik. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam proses pembelajaran IPA, 

khususnya pada materi tumbuhan. Hasil belajar peserta didik dikatakan rendah 

dilihat dari data nilai ulangan harian pada materi Tumbuhan kelas IV semester 

ganjil pada tahun pelajaran 2016/2017 sebagai berikut: 

Tabel 1.1
Nilai Ulangan Harian Materi Tumbuhan Tahun Pelajaran 2016/2017

No Kelas
Hasil Belajar Jumlah Peserta 

Didik< 70 > 70
1 IVA 20 18 38
2 IVB 24 15 39
3 IVC 12 13 25
4 IVD 18 7 25
5 IVE 15 10 25

Jumlah 89 63 152
Sumber: Hasil Tes Ulangan Harian Peserta Didik 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Tabel 1.1 di atas, dapat diketahui 

bahwa peserta didik dalam menguasai materi pelajaran sekurang-kurangnya 
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mencapai nilai 70. Seluruh peserta didik di kelas IV tahun pelajaran 2016/2017 

berjumlah 152. Hasil belajar kognitif peserta didik yang telah tuntas dalam mata 

pelajaran IPA berjumlah 63 sedangkan yang belum tuntas pada mata pelajaran 

IPA berjumlah 89 peserta didik. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar untuk mata pelajaran IPA pada materi tumbuhan masih dikatakan rendah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas IV di MI, dikatakan 

bahwa belum adanya instrumen penilaian yang disusun secara terencana untuk 

mengukur hasil belajar afektif peserta didik saat proses pembelajaran berlangsung. 

Guru mengungkapkan bahwa penilaian pada ranah afektif peserta didik di nilai

dari kebiasaan dan perilaku sehari-hari yang dapat dilihat secara langsung tanpa 

adanya instrumen penilaian. 

Hasil observasi yang dilakukan peneliti dalam proses pembelajaran IPA, 

suasana belajar masih didominasi oleh guru, karena dalam proses pembelajaran 

guru masih berperan sebagai pusat informasi. Guru terlalu banyak memberikan 

materi pelajaran kepada peserta didik kemudian peserta didik diberikan soal-soal 

untuk mengerjakannya, sehingga suasana belajar di dalam kelas menjadi 

membosankan dan peluang bagi peserta didik untuk bertanya sangat sedikit. 

Setelah dilihat dari beberapa permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar kognitif dan penilaian afektif peserta didik pun belum tercapai 

dengan baik. Hasil belajar peserta didik yang dikatakan rendah dipengaruhi oleh 

pendekatan pembelajaran yang kurang bervariasi, sehingga berakibat pada 

suasana pembelajaran yang membosankan, monoton dan kurangnya ketertarikan 
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peserta didik dengan materi pembelajaran. Hampir disetiap proses pembelajaran 

berlangsung di dalam kelas. Suasana pembelajaran yang berlangsung di dalam 

kelas kurang memanfaatkan berbagai media yang ada disekitarnya. 

Demi meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya mata pelajaran IPA

tidak terlepas dari cara guru dalam menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan program pembelajaran yang akan berlangsung. Inovasi pembelajaran 

dengan ide-ide kreatif bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar dan aktivitas 

peserta didik. Guru harus menciptakan suasana belajar yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didik dan karakter materi dilengkapi dengan sumber belajar 

dan media yang mendukung agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara 

efektif dan efesien, sehingga proses pembelajaran mengarah pada peserta didik 

untuk melakukan aktivitas belajar sedangkan guru sebagai fasilitator dan 

motivator agar peserta didik dapat termotivasi di dalam proses pembelajaran. 

Pemilihan pendekatan pembelajaran yang tepat ketika mengajar secara 

tidak langsung akan mempengaruhi ketertarikan peserta didik dalam belajar. 

Diperlukannya suatu perbaikan dalam pembelajaran IPA, khususnya pada materi 

tumbuhan. Pembelajaran di luar kelas dengan memanfaatkan alam pada 

lingkungan sekitar yang dijadikan sebagai sumber belajar akan membuat peserta 

didik menjadi senang dan aktif. Solusi yang dapat digunakan untuk menciptakan 

pembelajaran yang aktif dan menyenangkan adalah dengan menggunakan 

pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS).
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Pendekatan JAS adalah pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan 

alam sekitar pada kehidupan peserta didik baik lingkungan fisik, sosial, teknologi, 

dan budaya sebagai objek belajar IPA yang fenomenanya dipelajari melalui kerja 

ilmiah.6 Pendekatan JAS memberikan kesempatan kepada peserta didik belajar 

melalui lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar. Pendekatan JAS memiliki 

enam komponen sebagai karakteristiknya yaitu eksplorasi, konstruktivis, proses 

sains, learning community, bioedutainmen, dan assesmen autentik. Kegiatan 

eksploratif ini memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik dan 

disimulasikan sebagai sumber belajar melalui kerja ilmiah. Pembelajaran pada 

mata pelajaran IPA di luar ruangan atau alam sekitar membangun makna atau 

dapat melibatkan lebih banyak indera yaitu indera penglihatan, indera 

pendengaran, indera perabaan, dan indera penciuman yang memberikan 

pengalaman lebih berkesan. Oleh karena itu pendekatan JAS memberikan suasana 

pembelajaran menjadi menarik dan menyenangkan serta peserta didik dapat 

mengamati secara langsung tentang apa yang sedang dipelajari. Kegiatan 

pembelajaran dikaitkan dengan situasi dunia nyata yang dapat membuka wawasan 

berpikir dari seluruh peserta didik, sehingga hasil belajarnya lebih berdaya guna.7

Supaya rangkaian kegiatan yang dilaksanakan tersebut lebih terarah maka 

pendekatan JAS tersebut diintegrasikan dengan metode Gallery Walk. 

                                                
6 Siti Alimah, Aditya Marianti, Jelajah Alam Sekitar (Semarang: FMIPA Universitas 

Negeri Semarang, 2016), h. 20.
7 Aditya Marianti, Wulan Christianti, Wiwi Isnaeni, Pembelajaran Berbasis Projek Dengan 

Pendekatan Jelajah Alam Sekitar Sebagai Model Perkuliahan Fisiologi Hewan.
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Menurut Francek yang dikutip oleh Utami, menjelaskan bahwa Gallery 
Walk merupakan metode diskusi yang memungkinkan siswa keluar dari bangku 
mereka dan secara aktif terlibat dalam mengumpulkan konsep ilmu yang penting, 
menulis, dan berbicara di depan umum.8

Gallery Walk ini memberikan kesempatan peserta didik untuk bekerjasama 

dengan kelompok dalam membuat sebuah karya sesuai materi pelajaran hingga 

penyampaian hasil karyanya kepada kelompok lain. Galeri belajar merupakan 

suatu cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya dari 

informasi yang diperoleh peserta didik dengan membuat suatu daftar baik berupa 

gambar atau skema, sehingga peserta didik tidak hanya menghafal pelajaran yang 

telah diberikan melainkan saling menguatkan pemahaman kelompok. Sebuah 

karya yang telah diciptakan ini dipajang di depan kelas. Setiap kelompok menilai 

hasil karya kelompok lain yang digalerikan, kemudian dipertanyakan pada saat 

diskusi kelompok dan ditanggapi. Penggalerian hasil kerja dilakukan pada saat 

peserta didik telah mengerjakan tugasnya. Kegiatan proses belajar mengajar di 

kelas yang dikombinasikan dengan pendekatan Jelajah Alam Sekitar berbasis 

Gallery Walk diharapkan dapat berpengaruh dalam meningkatkan pengetahuan 

dan keaktifan peserta didik agar lebih bertanggung jawab pada pelajaran IPA yang 

dianggap sulit, abstrak, dan banyak hafalan serta memberikan pengalaman 

langsung kepada peserta didik.

                                                
8 Utami, Dkk, Keefektifan Model Pembelajaran Problem Solving Berbasis Gallery Walk 

Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah (Journal Of Mathematics Education, Vol. 3, No. 2, 
2014), h. 82. 
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Berdasarkan uraian di atas peneliti mencoba melakukan salah satu upaya 

untuk melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran dan juga

menciptakan suasana belajar aktif dan menyenangkan. Pembelajaran dilakukan 

dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar dan 

menghasilkan suatu karya atau produk agar peserta didik mampu memahami 

pembelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) melalui “Pendekatan Pembelajaran 

Jelajah Alam Sekitar Berbasis Gallery Walk terhadap Hasil Belajar Kognitif dan 

Sikap Afektif Peserta Didik Kelas IV di MI Ismaria Al-Qur’anniyah Rajabasa 

Bandar Lampung”.

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi 

masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Proses pembelajaran yang kurang bervariasi, sehingga suasana belajar di 

kelas menjadi membosankan.

2. Lingkungan sekitar yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran 

tidak dimanfaatkan dengan baik.

3. Hasil belajar ranah kognitif yang rendah pada peserta didik, dilihat dari 

nilai rata-rata ulangan harian semester ganjil peserta didik tahun 

pelajaran 2016/2017 dalam mata pelajaran IPA.
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4. Hasil belajar ranah afektif pada peserta didik belum dikembangkan 

secara terencana oleh guru dalam aspek-aspek afektif untuk menilai 

kreatifitas berpikir kreatif selama proses belajar mengajar. 

C. Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak terlalu luas pembahasannya, maka penulis 

membatasi masalah yang akan diteliti yaitu: pengaruh pendekatan Jelajah Alam 

Sekitar (JAS) berbasis Gallery Walk terhadap hasil belajar kognitif dan afektif 

peserta didik di kelas IV MI pada mata pelajaran IPA dengan materi tumbuhan

dan hewan semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah diuraikan 

maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh pendekatan Jelajah Alam Sekitas (JAS) berbasis 

Gallery Walk terhadap hasil belajar ranah Kognitif peserta didik pada 

mata pelajaran IPA dalam materi tumbuhan dan hewan?

2. Apakah ada pengaruh pendekatan Jelajah Alam Sekitas (JAS) berbasis 

Gallery Walk terhadap hasil belajar ranah afektif peserta didik pada mata 

pelajaran IPA dalam materi tumbuhan dan hewan?
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E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pendekatan Jelajah Alam Sekitas (JAS) 

berbasis Gallery Walk terhadap hasil belajar ranah kognitif peserta didik 

mata pelajaran IPA dalam materi tumbuhan dan hewan.

2. Untuk mengetahui pengaruh pendekatan Jelajah Alam Sekitas (JAS) 

berbasis Gallery Walk terhadap hasil belajar ranah afektif peserta didik 

mata pelajaran IPA dalam materi tumbuhan dan hewan.

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Peserta didik

Meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pembelajaran IPA pada 

materi pelajaran secara menyenangkan yang dikaitkan dengan

lingkungan sekitar, serta meningkatkan kemampuan bekerja sama di 

dalam kelompok sehingga hasil belajar peserta didik meningkat. Gallery 

Walk dapat dijadikan sebagai media refleksi peserta didik dalam  

pembelajaran dan juga menumbuhkan rasa tanggung jawab peserta didik 

untuk lebih serius dalam melakukan kegiatan pembelajaran.

2. Pendidik 

Membantu pendidik dalam menambah salah satu pendekatan 

pembelajaran yang menyenangkan sehingga dapat meningkatkan 
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pemahaman peserta didik, serta meningkatkan kreatifitas guru dalam 

mengelola proses pembelajaran. 

3. Sekolah 

Memberikan salah satu pilihan pendekatan maupun metode pembelajaran 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kegiatan 

belajar mengajar di sekolah. Memberikan ide atau masukan sebagai 

acuan untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih kreatif dan 

berkualitas di sekolah tersebut.

4. Peneliti

Menambahkan pengetahuan dan pengalaman sebagai calon pendidik 

dalam meningkatkan pemahaman terhadap hasil belajar kognitif dan 

afektif peserta didik.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hakikat Pembelajaran IPA

Sebagai makhluk hidup dimuka bumi ini, manusia memiliki derajat yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya. Manusia memiliki 

sifat ingin tahu yang berasal dari akal pikirannya. Sifat keingintahuan manusia 

adalah ingin tahu lebih banyak akan segala sesuatu yang ada di lingkungan 

sekitarnya. Dikarenakan sifat tersebut, manusia didorong untuk melakukan

penelitian dalam mengamati gejala-gejala alam dan mencoba memahaminya. 

Dengan dilakukannya penelitian, manusia dapat menjawab ketidaktahuan serta 

mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi. 

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 

segala sesuatu mengenai diri sendiri dan peristiwa-peristiwa alam, yang di

dalamnya meliputi tiga bidang ilmu dasar antara lain biologi, fisika, dan kimia. 

Ilmu yang mempelajari makhluk hidup disebut Ilmu Pengetahuan Alam.1 Proses 

pembelajaran IPA harus memperhatikan karakteristik IPA yaitu IPA sebagai 

proses, produk dan aplikasi. Sebagai produk, IPA merupakan sekumpulan 

pengetahuan dan sekumpulan konsep serta bagan konsep. Sebagai suatu proses,

                                                          
1 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 136-137.
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IPA merupakan proses yang dipergunakan untuk mempelajari objek studi, 

menemukan dan mengembangkan produk-produk sains. Objek studi dalam 

pembelajaran IPA yaitu kerja ilmiah. IPA sebagai aplikasi merupakan teori-teori 

yang akan melahirkan teknologi sehingga dapat memberikan kemudahan bagi 

kehidupan.2

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa IPA 

adalah salah satu kumpulan pengetahuan tersusun secara sistematis dan dalam 

penggunaannya secara umum sangat terbatas pada gejala-gejala alam, lahir, dan 

berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen. Proses 

pembelajaran IPA ditekankan pada pendekatan yang membuat peserta didik dapat 

menemukan fakta-fakta, membangun konsep, teori-teori, dan sikap ilmiah 

sehingga dapat berpengaruh positif terhadap kualitas proses pendidikan maupun 

produk pendidikan.

B. Pendekatan Jelajah Alam Sekitar

1. Pengertian Pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS)

Gerakan pendidikan yang mendekatkan peserta didik dengan alam 

sekitarnya merupakan gerakan pengajaran dengan pendekatan alam sekitar. Alam 

sekitar sebagai fundamental pendidikan dan pengajaran memberikan dasar 

emosional, sehingga anak menaruh perhatian yang spontan terhadap segala 

                                                          
2 Asih Widi Wisudawati, Eka Sulistyowati, Metodologi Pembelajaran IPA (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2015), h. 27.
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sesuatu yang diberikan kepadanya asal itu didasarkan dari alam sekitar.3

Pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS) merupakan pendekatan pembelajaran 

yang memberikan kemudahan peserta didik untuk memahami materi pelajaran 

dengan memanfaatkan lingkungan alam sekitar kehidupan peserta didik baik 

lingkungan fisik, sosial, teknologi, dan budaya sebagai objek belajar IPA yang 

fenomena alam ini dapat dipelajari melalui kerja ilmiah.4 Memanfaatkan 

lingkungan sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran merupakan salah 

satu upaya yang paling efektif dan efesien untuk mengoptimalkan pembelajaran 

dan meningkatkan hasil pembelajaran. Pembelajaran berbasis alam pada 

pendekatan JAS juga merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh instansi 

pendidikan untuk dapat menumbuhkan pendidikan karakter berbasis konservasi.5

Upaya pendidikan ilmu berkaitan dengan lingkungan dapat dikenalkan sejak dini 

kepada peserta didik. Hal ini menjadi penting karena peserta didik dapat belajar 

dan berlatih mencintai buminya sejak dini, sehingga unsur respon konservasi 

dapat tumbuh sejak dini pula. 

Ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan JAS adalah QS. Ali-Imron: 

190-191, sebagai berikut:

                                                          
3 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 180.
4 Siti Alimah, Aditya Marianti, Jelajah Alam Sekitar (Semarang: FMIPA Unnes, 2016), h. 

20.
5 Saiful Ridlo, Yunita Kartika Sari, Sri Mulyani Endang Susilowati, Efektivitas Penerapan 

Metode Quantum Teaching pada Pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS) Berbasis Karakter dan 
Konservas (Journal Of Biology Education, Vol. 2, No. 2, 2013), h. 11.
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Artinya: “(190) Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 
berakal, (191) (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau 
duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang 
penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah 
Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka 
peliharalah Kami dari siksa neraka.6

Dari ayat tersebut disebutkan bahwa dalam belajar dianjurkan untuk tetap 

mengaitkan segala sesuatu yang terjadi di alam sekitar, karena sangat 

berhubungan dengan Yang Maha Pencipta, sehingga ketika mengetahui bahwa 

segala sesuatu yang ada di alam sekitar tak lepas dari peran Yang Maha Pencipta. 

Dengan memanfaatkan pendekatan JAS dapat membantu dalam belajar untuk 

berfikir dan mengagumi segala sesuatu yang ada di alam sekitar, betapa luar 

biasanya dan betapa kayanya alam sekitar yang diciptakan oleh Allah SWT untuk 

kemaslahatan umat manusia dan juga untuk membuat manusia mau belajar serta

berfikir tentang segala karunia yang telah allah berikan.

Pendekatan Jelajah Alam Sekitar ini dapat dilakukan di dalam kelas 

maupun di luar kelas. Baik di kelas maupun di luar kelas pembelajaran ini harus 

mencakup 6 komponen yang ada dalam JAS, yaitu: eksplorasi, kontruktivisme, 

                                                          
6 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Transliterasi Az-Zukhruf (Solo: 

Tiga Serangkai, 2014), h. 75.
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proses sains, masyarakat belajar (learning community), bioeduteinment, dan 

asessment autentik. Mengajar di luar kelas dapat dipahami sebagai sebuah 

pendekatan pembelajaran yang menggunakan suasana di luar kelas sebagai situasi 

pembelajaran yang menyenangkan, sebagai media transformasi konsep-konsep 

yang disampaikan dalam pembelajaran. Mengajar di luar merupakan suatu 

kegiatan yang melibatkan alam secara langsung untuk dijadikan sebagai sumber 

belajar.7 Pembelajaran di luar kelas atau JAS sama halnya dengan pendekatan 

pembelajaran karyawisata. Pembelajaran karyawisata juga menerapkan prinsip 

pembelajaran pengajaran modern yang memanfaatkan lingkungan nyata dalam 

pengajaran. Selain kontekstual dengan lingkungan nyata, karyawisata membuat 

bahan yang dipelajari di sekolah lebih relevan dengan kenyataan dan kebutuhan 

yang ada di masyarakat. Sehingga pola mengajar karyawisata mampu merangsang 

kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.8

Pendekatan JAS menekankan pada kegiatan pembelajaran yang dikaitkan 

dengan situasi nyata, peserta didik mendapatkan pengalaman langsung sebagai 

ilmu yang diaplikasikan dari teori kepenerapannya, sehingga hasil pembelajaran 

akan lebih berdaya guna bagi kehidupannya. Pendekatan pembelajaran JAS dalam 

implementasinya menekankan pada pembelajaran yang menyenangkan. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

Jelajah Alam Sekitar merupakan salah satu inovasi pembelajaran dengan objek 

                                                          
7 Adelia Vera, Metode Mengajar Anak di luar Kelas (Jogjakarta: Diva Press, 2012), h. 17.
8 Alamsyah Said, Andi Budimanjaya, 95 Strategi Mengajar Multi Intelligences (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2016), h. 306.
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belajarnya memanfaatkan lingkungan sekitar dan simulasinya sebagai sumber 

belajar melalui kerja ilmiah, serta diikuti pelaksanaan belajar yang berpusat pada 

peserta didik. Pendekatan ini juga disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan 

oleh guru.

Belajar melalui alam sekitar ditekankan pada menjelajahi, memahami alam 

sekitar secara ilmiah, dengan adanya kegiatan pembelajaran tersebut diharapkan 

dapat melibatkan peserta didik dalam menemukan konsep melalui hasil 

pengamatan secara langsung dan memberikan efek positif bagi peserta didik 

dalam mengembangkan berbagai kompetensi yang dimiliki. Memanfaatkan 

sumber-sumber dari alam sekitar dalam kegiatan belajar mengajar, dimungkinkan 

peserta didik akan lebih menghargai, mencintai, dan melestarikan lingkungan 

alam sekitar sebagi sumber kehidupannya. Ciri-ciri dalam kegiatan pembelajaran 

dengan pendekatan JAS adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan pembelajaran dikaitkan dengan alam sekitar secara langsung 

maupun tidak langsung (dengan menggunakan media).

b. Adanya kegiatan berupa peramalan (prediksi), pengamatan dan penjelasan. 

c. Ada laporan untuk dikomunikasikan baik secara lisan, tulisan, gambar, 

foto atau audiovisual.

d. Kegiatan pembelajarannya dirancang secara menyenangkan sehingga 

menimbulkan minat untuk belajar.9

                                                          
9 Siti Alimah, Aditya Marianti, Op.Cit. h. 21.
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2. Komponen-Komponen Jelajah Alam Sekitar (JAS)

Pendekatan JAS terdiri atas beberapa komponen dalam pelaksanaannya.

Adapun komponen-komponen JAS, sebagai berikut:

a. Eksplorasi

Peserta didik akan melakukan eksplorasi terhadap lingkungan di 

sekitarnya dengan melibatkan panca indra. Kegiatan eksplorasi merupakan 

kunjungan lapangan, tetapi eksplorasi ini juga dapat dilakukan dengan 

penjelajahan sumber belajar dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi 

informasi saat ini. Hal ini memungkinkan peserta didik dapat belajar tanpa 

batasan ruang dan waktu. Eksplorasi terhadap lingkungan sekitar dapat 

mendorong peserta didik berinteraksi langsung secara fakta yang ada di 

lingkungan sekitar mereka sehingga dapat menemukan pengalaman dan 

sesuatu yang menimbulkan pertanyaan atau masalah. Dengan adanya suatu 

masalah memacu peserta didik untuk mencari pemecahan masalah atau 

menganalisis suatu masalah dengan cara berpikir kreatif.

b. Kontruktivisme

Peserta didik berinteraksi dengan lingkungannya melalui alat 

inderanya dengan melihat, mendengar, menyentuh, mencium, dan 

merasakannya. Selama proses berinteraksi dengan lingkungan, peserta didik 

akan memperoleh pengetahuan yang bersumber dari fakta-fakta yang 

dikontruksikan menjadi suatu konsep hingga tercapai suatu pemahaman dan 
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pengetahuan. Jadi pengetahuan ada dalam diri peserta didik yang sedang 

mengetahui. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari guru. 

Peserta didik sendiri yang harus mengartikan pelajaran yang disampaikan 

guru dengan menyesuaikan pengalaman-pengalaman belajar mereka 

sebelumnya.

c. Proses Sains

Proses sains atau proses kegiatan ilmiah dimulai ketika peserta didik 

mengamati sesuatu. Sesuatu yang diamati akan memunculkan suatu 

pertanyaan atau permasalahan. Permasalahan ini perlu dipecahkan melalui 

suatu proses yang disebut metode ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan 

yang disebut ilmu. Keterampilan proses perlu dilatih atau dikembangkan 

dalam pembelajaran IPA karena keterampilan proses mempunyai pesan-pesan 

sebagai berikut:

1) Mambantu peserta didik belajar mengembangkan pikiran.

2) Memberikan kesempatan peserta didik untuk melakukan penemuan.

3) Menemukan daya ingat.

4) Memberikan kepuasan interistik bila peserta didik telah berhasil 

melakukan sesuatu.

5) Membantu peserta didik mempelajari konsep-konsep sains.10

                                                          
10 Trianto, Model Pembelajaran Tepadu (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 148.
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d. Masyarakat Belajar (Learning Community)

Konsep learning community menyarankan agar hasil pembelajaran 

diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh dari 

sharing antar teman, antar kelompok, antar yang tahu dengan yang belum 

tahu. Anggota kelompok sebaiknya yang heterogen, sehingga yang pandai 

dapat mengajari yang kurang pandai, yang cepat menangkap pelajaran dan 

mendorong temannya yang lambat, serta yang mempunyai gagasan dapat 

mengajukan usul. Masyarakat belajar dapat terbentuk jika terjadi proses 

komunikasi dua arah. Dalam masyarakat belajar, dua kelompok atau lebih 

yang terlibat komunikasi pembelajaran saling belajar. Seseorang yang terlibat 

dalam kegiatan masyarakat belajar memberi informasi yang diperlukan oleh 

teman bicaranya dan sekaligus juga minta informasi yang diperlukan dari 

teman belajarnya. Setiap pihak harus merasa bahwa orang lain juga memiliki 

pengetahuan, pengalaman, atau keterampilan berbeda yang perlu dipelajari.

e. Bioeduteinmen

Pembelajaran IPA merupakan salah satu ilmu untuk dapat memahami 

tentang fenomena alam. Pengembangan pembelajaran IPA yang kompleks 

perlu diikuti dengan pendekatan pembelajaran yang mengarah pada 

pembekalan dan ilmu disertai sikap untuk mau belajar sepanjang hidup. 

Strategi bioedutainment menekankan kegiatan pembelajaran yang dikaitkan 

dengan situasi nyata dan menyenangkan, sehingga dapat membuka wawasan 
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berfikir yang beragam dari seluruh peserta didik. Strategi ini memungkinkan 

seluruh peserta didik dapat mempelajari berbagai konsep dan cara mengaitkan 

dengan kehidupan nyata, sehingga hasil belajarnya lebih bermanfaat. Strategi 

pembelajaran bioeduteinment dapat diterapkan di luar kelas (out door 

classroom) atau di dalam kelas (in door classroom), maupun di tempat 

pembelajaran lainnya yang dikaitkan dengan metode pembelajaran 

konvensinal yaitu ceramah, diskusi, permainan edukatif, eksperimen, bermain 

peran yang bersifat multistrategi dan multimedia. Strategi pembelajaran IPA

dengan pendekatan JAS bercirikan eksplorasi sumber daya alam serta 

eksplorasi potensi peserta didik. 

f. Asessment Autentik

Asessment menekankan pada proses pembelajaran, maka data yang 

dikumpulkan harus diperoleh dari kegiatan nyata yang dikerjakan peserta 

didik pada saat melakukan proses pembelajaran. Kemajuan belajar dinilai dari 

proses, bukan semata-mata dari hasil.

Penilaian autentik menilai pengetahuan dan keterampilan yang 

diperoleh peserta didik. Karakteristik penilaian autentik adalah dilaksanakan 

selama dan sesudah proses pembelajaran, yang diukur keterampilan dan 

performance, berkesinambungan, dan dapat digunakan sebagai umpan balik 

hal-hal yang bisa digunakan sebagai dasar menilai prestasi peserta didik 

adalah proyek/kegiatan dan laporannya, pekerjaan rumah, kuis, karya siswa, 



24

presentasi atau penampilan peserta didik, demonstrasi, laporan, jurnal, hasil 

tertulis, dan karya tulis.11

3. Keunggulan Pendekatan Jelajah Alam Sekitar

Beberapa keunggulan pada pendekatan JAS, yaitu:

a. Peserta didik diajak secara langsung untuk berhubungan dengan objek 

yang dipelajarinya di lingkungan sekitar sehingga mereka memperoleh 

pengalaman secara pribadi tentang masalah yang dipelajari.

b. Peserta didik dihadapkan berbagai masalah nyata yang kemungkinan 

berbeda dengan yang dipikirkannya. Hal ini dapat merangsang rasa ingin 

tahu peserta didik dan sikap mencari suatu pemecahan masalah dengan 

melihat, mendengar, mencoba, dan membuktikannya secara langsung.

c. Pendekatan JAS dapat membentuk diri peserta didik untuk memiliki rasa 

sayang terhadap alam sehingga dapat menimbulkan minat agar memelihara 

dan melestarikannya. 

d. Peserta didik dapat mempelajari sesuatu secara integral dan komprehensif.

Kelemahan-kelemahan dengan pendekatan JAS, adalah:

a. Memerlukan persiapan yang melibatkan banyak pihak.

b. Jika pembelajaran ini sering dilakukan maka akan menggangu kelancaran 

rencana pembelajaran, apabila tempat-tempat yang dikunjungi jauh dari 

sekolah.

                                                          
11 Siti Alimah, Aditya Marianti, Op.Cit. h. 23-36.



25

c. Memerlukan pengawasan yang ketat.

d. Jika tempat yang dikunjungi itu sukar untuk diamati, akibatnya peserta 

didik menjadi bingung dan tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan.12

C. Gallery Walk

1. Pengertian Gallery Walk

Gallery Walk berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu Gallery dan 

Walk. Gallery artinya pameran, serambi.13 Sedangkan Walk artinya berjalan, 

melangkah.14 Menurut Francek yang dikutip oleh Utami, menjelaskan bahwa 

Gallery Walk merupakan metode diskusi yang memungkinkan siswa keluar dari 

bangku mereka dan secara aktif terlibat dalam mengumpulkan konsep ilmu yang 

penting, menulis, dan berbicara di depan umum (di depan kelas).15 Pemeran karya 

menurut Lubis, adalah sebuah aktifitas pembelajaran yang memberikan 

kesempatan peserta didik untuk mengekspresikan gagasan dalam bentuk pameran 

dengan peserta yang terbatas di dalam kelas.16

Berdasarkan uraian teori tersebut, Gallery Walk merupakan suatu 

pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk menghasilkan karya berupa 

gambar maupun skema yang dihasilkan langsung secara berkelompok dan dilihat 

                                                          
12 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 215.
13 John M. Echols, Hasssan Shadily, Kamus Bahasa Inggris (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2015), h. 329.
14 Ibid. h. 792.
15 Utami. dkk, Keefektifan Model Pembelajaran Problem Solving Berbasis Gallery Walk 

terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah (Journal Of Mathematics Education, Vol. 2, No. 2, 
2014), h. 82. 

16 Lubis Grafula, 40 Seni Manajement Kelas Aneka Permainan Sederhana untuk 
Mengontrol Kelas (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 159.
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langsung oleh peserta didik lainnya dengan cara karya tersebut dipajang di depan 

kelas atau di dinding sehingga dapat mengoreksi atau memberikan apresiasi antara 

peserta didik baik itu sesama kelompok atau antar kelompok. Hal ini menjadikan 

Gallery Walk (galeri belajar) merupakan cara pembelajaran yang mampu melatih 

daya emosional peserta didik untuk menemukan pengetahuan baru, sehingga 

mempermudah daya ingat apa yang telah dipelajarai peserta didik selama 

pembelajaran berlangsung dengan sebuah pertunjukan yang memperkenalkan 

sebuah produk untuk mengekspresikan gagasan pemikiran peserta didik. 

Gallery Walk ini bisa dijadikan sebagai media pembelajaran dari karya 

yang telah dibuat secara berkelompok, karena pengertian media pembelajaran 

menurut Hamalik yang dikutip oleh Azhar Arsyad, bahwa pemakaian media 

pembelajaran dalam proses belajar akan dapat membangkitkan rangsangan 

kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh positif terhadap

proses belajar mengajar peserta didik.17 Media pembelajaran juga dapat dijadikan 

sebagia alat bantu atau sarana pendidikan yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan 

peserta didik dalam proses pembelajaran guna mempertinggi efektivitas dan 

efesiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian Gallery Walk

ini juga dapat memotivasi keaktifan dan kreatifitas paserta didik dalam proses 

belajar, serta sesuatu yang baru ditemukan berbeda antara satu dengan yang 

                                                          
17 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h. 19.
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lainnya, maka dapat saling mengoreksi antar peserta didik, baik itu sesama 

kelompok maupun dengan kelompok yang lainnya. 

Keunggulan di dalam pembelajaran ini menjadikan peserta didik dapat 

berpartisipasi aktif, saling belajar dengan teman kelas, pembelajaran akan menjadi 

menyenangkan sehingga peserta didik menjadi termotivasi yang mengakibatkan 

aktifitas dan hasil belajar peserta didik menjadi lebih baik.18 Penerapan 

pembelajaran Gallery Walk ini menuntut siswa berperan aktif di dalam proses 

belajar mengajar dengan saling belajar dengan peserta didik dan berbagi 

pengetahuan, karena guru berperan sebagai motivator dan falisilitas. Hal ini sesuai 

dengan firman allah, yaitu: 

               

                   

      

Artinya: “(29). Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab 
Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang 
Kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, 
mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, (30). agar 
Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah 
kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Mensyukuri.” (QS. faathir: 29-30)19

                                                          
18 Sri Widarti, Endah Peniati, Priyanti Widiyaningrum, Pembelajaran Gallery Walk 

Berpendekatan Contextual Teaching Learning Materi Sistem Pencernaan di SMA (Journal Of 
Biology Education, FMIPA UNNES, Semarang Vol. 2, No. 2, 2013), h. 11.

19 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Transliterasi Az-Zukhruf
(Solo: Tiga Serangkai, 2014), h. 437.
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Dalam ayat tersebut dapat membuat seseorang menjadi yang terbaik diantara 

saudara-saudaranya, yaitu dengan cara belajar dan mengajarkan. Tentu sangat 

baik dalam belajar ataupun mengajarkan sesuatu yang telah diketahui untuk 

disampaikan kepada seseorang yang belum ataupu yang telah mengetahuinya. 

2. Sintaks Pembelajaran Gallery Walk

Prosedur pendekatan dengan metode Gallery Walk (galeri belajar) adalah:

a. Mengelompokkan peserta didik menjadi beberapa kelompok yang di 

dalam nya beranggotakan dua hingga empat peserta didik.

b. Masing-masing dari kelompok diberi alat oleh guru untuk membuat suatu 

karya.

c. Masing-masing kelompok diperintahkan untuk berdiskusi bersama

anggotanya tentang materi yang telah diperoleh. Tentukan sebuah daftar 

topik atau tema pelajaran.

d. Memerintahkan kepada setiap kelompok untuk menempelkan hasil kerja 

mereka di dinding.

e. Salah satu wakil kelompok menjelaskan setiap apa yang ditanyakan oleh 

kelompok lain.

f. Memerintahkan masing-masing kelompok untuk berputar mengamati hasil 

kerja kelompok lain.
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g. Mengoreksi bersama-sama dan memberikan klarifikasi serta 

penyimpulan.20

3. Keunggulan dan Kelemahan Gallery Walk

a. Keunggulan dalam Gallery Walk, yaitu:

1) Peserta didik terbiasa membangun budaya kerjasama memecahkan 

masalah dalam belajar.

2) Terjadi sinergi saling menguatkan pemahaman terhadap tujuan 

pembelajaran.

3) Membiasakan peserta didik bersikap menghargai dan mengapresiasi 

hasil belajar kawannya.

4) Mengaktifkan fisik dan mental peserta didik selama proses belajar

supaya lebih kreatif.

5) Membiasakan peserta didik untuk memberi dan menerima kritikan.

6) Melatih dan menanamkan sikap percaya diri.21

b. Kekurangan dalam Gallery Walk, adalah:

1) Bila anggota kelompok terlalu banyak akan terjadi sebagian peserta 

didik menggantungkan kerja kawannya.

2) Guru perlu extra cermat dalam memantau dan menilai keaktifan

individu.

                                                          
20 Lubis Grafura, dkk, 40 Seni Manajemen Kelas Aneka Permainan Sederhana untuk 

Mengontrol Kelas (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 160.
21 Sri Widarti, Endah Peniati, Priyanti Widiyaningrum, Op. Cit. h. 13.
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3) Pengaturan setting kelas yang lebih rumit.

4) Guru harus memperhatikan kekompakan dari setiap kelompok.

5) Butuh media yang bervariasi.

D. Pendekatan Ekspositori

1. Pengetian Pendekatan Ekspositori

Pendekatan ekspositori menempatkan pendidik sebagai pusat pengajaran, 

karena pendidik lebih aktif memberi informasi, menerangkan suatu konsep, 

mendemonstrasikan keterampilan dalam memperoleh pola, aturan, dalil, memberi 

contoh soal beserta penjelasannya, memberi kesempatan peserta didik untuk

bertanya, dan kegiatan pendidik lainnya dalam pembelajaran ini. Penggunaan 

pendekatan ekspositori merupakan pendekatan pembelajaran yang mengarah 

kepada tersampaikannya isi pelajaran kepada peserta didik secara langsung.22

Dalam pendekatan ini menunjukkan bahwa pendidik berperan aktif, lebih banyak 

melakukan aktivitas dibandingkan peserta didiknya, karena pendidik telah 

mengelola dan mempersiapkan bahan ajaran secara tuntas, sedangkan peserta 

didiknya berperan pasif tanpa banyak melakukan pengelolaan bahan, karena 

menerima bahan ajaran yang disampaikan pendidik.23

Hakikat mengajar menurut pandangan ini adalah menyampaikan ilmu 

pengetahuan secara langsung kepada peserta didik. Peserta didik dipandang 

                                                          
22 Mohamad Syarif Sumantri, Strategi Pembelajaran Teori dan Praktik di Tingkat 

Pendidikan Dasar (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 61.
23 Saiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 79.
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sebagai objek yang menerima apa yang diberikan guru. Guru biasanya 

menyampaikan informasi mengenai bahan pengajaran dalam bentuk penjelasan 

dan penuturan secara lisan. Pendekatan ini peserta didik diharapkan dapat 

menangkap dan mengingat informasi yang telah dimilikinya melalui respon pada 

saat diberikan pertanyaan oleh guru. Komunikasi yang digunakan guru dalam 

interaksinya dengan peserta ddik menggunakan komunikasi satu arah, sehingga 

pendidik memegang kendali seluruh proses pembelajaran dan peserta didik 

mengikuti apa yang telah dirancang dan dilakukan oleh pendidik. Oleh sebab itu, 

kegiatan belajar peserta didik kurang optimal, sebab terbatas kepada 

mendengarkan uraian guru, mencatat dan sekali bertanya kepada guru. Guru yang 

kreatif biasanya dalam memberikan penjelasan kepada peserta didik 

menggunakan alat bantu seperti gambar, bagan, grafik, dll, disamping memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan. Dalam 

pendekatan ini, guru menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk yang telah 

dipersiapkan dengan rapi, sistematis, dan lengkap sehingga peserta didik hanya 

menyimak dan mencernanya secara tertib dan teratur.

2. Langkah-Langkah Pendekatan Ekspositori

Langkah-langkah pembelajaran ekspositori terdiri atas tiga tahapan, yaitu:

a. Kegiatan pendahuluan, mencakup tiga komponen kegiatan yaitu:

1) Memberikan motivasi dengan cara bertanya dan menarik perhatian 

peserta didik, dengan tujuan untuk membangkitkan keinginan dan 
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semangat belajar peserta didik, dapat berupa pujian atau reward, 

memasang atau memperlihatkan alat bantu pembelajaran.

2) Menjelaskan tujuan pembelajaran dan materi pelajaran yang akan 

dipelajari peserta didik, sehingga mereka telah mempunyai pedoman 

dalam mengikuti pelajaran.

3) Memberi apresiasi untuk mengetahui seberapa jauh materi yang 

telah dipelajari sebelumnya, kesiapan mempelajari materi baru, dan 

sebelum mereka mengikuti pelajaran.

b. Kegiatan inti atau penyajian isi pelajaran, terdiri atas empat kegiatan 

yaitu:

1) Menjelaskan isi pelajaran dengan cara berceramah atau dengan cara 

memerintahkan peserta didik untuk membaca bahan yang telah 

disiapkan dari buku teks, dengan alat bantu pelajaran agar peserta 

didik lebih mudah menangkap materi pelajaran.

2) Pemberian contoh-contoh sehubungan dengan materi pelajaran.

3) Memberikan pertanyaan kepada peserta didik dengan tujuan untuk 

mengetahui sampai manakah materi pelajaran telah dikuasai, materi 

pelajaran manakah yang kurang dipahami.

4) Pemberian latihan kepada peserta didik atau guru bertanya dan 

peserta didik menjawab sesuai dengan bahan pelajaran yang sedang 

dipelajari agar mampu menguasai materi pelajaran lebih mendalam.
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c. Kegiatan penutup, merupakan kegiatan terakhir dari pembelajaran 

dengan pendekatan ini. Pada tahap ini, peserta didik diberi tes untuk 

mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, untuk 

mengetahui apa yang telah mereka kuasai dari keseluruhan pelajaran. 

Selain itu, pada tahap penutup ini kepada seluruh peserta didik juga 

diberi kegiatan tindak lanjut berupa pekerjaan rumah.24

3. Keunggulan dan Kelemahan Pendekatan Ekspositori

Pendekatan ekspositori memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

a. Pendekatan pembelajaran ini guru dapat mengontrol urutan dan keluasan 

materi pembelajaran, sehingga guru dapat mengetahui sampai sejauh 

mana peserta didik dalam menguasai bahan pelajaran yang telah 

disampaikan.

b. Pendekatan pembelajaran ini dianggap sangat efektif apabila materi 

pembelajaran yang harus dikuasai peserta didik cukup luas, sementara 

waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas.

c. Peserta didik dapat mendengar melalui penuturan tentang suatu materi 

pelajaran, peserta didik pun bisa melihat atau mengobservasi (melalui 

pelaksanaan demonstrasi).

d. Pendekatan ini bisa digunakan untuk jumlah peserta didik dan ukuran 

kelas yang besar.

                                                          
24 Rusmono, Strategi Pembelajaran dengan Problem Based Learning itu perlu (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2012), h. 69.
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Di samping memiliki keunggulan, ekspositori juga memiliki kelemahan, 

yaitu:

a. Pendekatan ini hanya dapat dilakukan terhadap peserta didik yang 

memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik, apabila 

peserta didik tidak memiliki kemampuan seperti itu diperlukannya 

pendekatan lain.

b. Pendekatan ini tidak dapat melayani perbedaan setiap individu baik 

perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat, bakat, dan 

perbedaan gaya belajar.

c. Pendekatan ini akan sulit dalam mengembangkan kemampuan peserta 

didik dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, serta 

kemampuan berpikir kritis.

d. Keberhasilan pendekatan pembelajaran in sangat ditentukan kepada guru 

dalam hal persiapan, pengetahuan, rasa percaya diri, semangat, 

antusiasme, motivasi, dan berbagai kemampuan seperti kemampuan 

berkomunikasi, dan kemampuan mengelola kelas. Tanpa itu semua dapat 

dipastikan proses pembelajaran tidak mungkin berhasil.

e. Gaya komunikasi pendekatan ini terjadi dalam satu arah, maka 

kesempatan untuk mengontrol pemahaman peserta didik akan materi 

pembelajaran akan sangat terbatas. Komunikasi satu arah bisa 
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mengakibatkan pengetahuan yang dimiliki peserta didik akan terbatas 

pada apa yang diberikan guru.25

E. Materi Pembelajaran

1. Tumbuhan

a. Struktur Akar dan Fungsinya

Salah satu bagian penting tumbuhan adalah akar. Akar merupakan 

bagian tumbuhan yang arah tumbuhnya ke dalam tanah. Oleh karena itu, 

umumnya akar berada di dalam tanah. Akar biasanya berwarna keputih-

putihan atau kekuning-kuningan. Bentuk akar sebagian besar meruncing pada 

ujungnya. Bentuk runcing memudahkan akar menembus tanah.

Secara umum, akar memiliki beberapa bagian utama. Bagian-bagian 

tersebut adalah inti akar, rambut akar, dan tudung akar. Perhatikan gambar 

berikut! 

1) Inti Akar. Inti akar terdiri atas pembuluh kayu 

dan pembuluh tapis. Pembuluh kayu berfungsi 

mengangkut air dari akar ke daun. Pembuluh 

tapis berfungsi mengangkut hasil fotosintesis 

dari daun ke seluruh bagian tumbuhan.

2) Rambut Akar. Rambut akar atau bulu-bulu akar 

berbentuk serabut halus. Rambut akar terletak di 

                                                          
25 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta: 

Kencana Prenadamedia, 2006), h. 191.
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dinding luar akar. Fungsi rambut akar adalah mencari jalan di antara 

butiran tanah. Hal inilah yang menyebabkan akar dapat menembus 

masuk ke dalam tanah. Selain itu, rambut akar juga berfungsi menyerap 

air dari dalam tanah.

3) Tudung Akar. Tudung akar terletak di ujung akar. Bagian ini melindungi 

akar saat menembus tanah. 

Akar dikelompokkan menjadi dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang.

1. Akar Serabut

Akar serabut berbentuk seperti serabut. Ukuran akar serabut relatif 

kecil, tumbuh di pangkal batang, dan besarnya hampir sama. Akar semacam 

ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu (monokotil). Misalnya kelapa, 

rumput, padi, jagung, dan tumbuhan hasil mencangkok.

2. Akar Tunggang

Akar tunggang adalah akar yang terdiri atas satu akar besar yang 

merupakan kelanjutan batang, sedangkan akar-akar yang lain merupakan 

cabang dari akar utama. Perbedaan antara akar utama dan akar cabang sangat 

nyata. Jenis akar ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua (dikotil). 

Misalnya, kedelai, mangga, jeruk, dan melinjo. Ada beberapa akar khusus 

yang hanya terdapat pada tumbuhan tertentu, antara lain, akar isap, contohnya 

akar benalu; akar tunjang, contohnya akar pandan; akar lekat, contohnya akar 
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sirih; akar gantung, contohnya akar pohon beringin; akar napas, contohnya 

akar pohon kayu api.

Fungsi Akar

Bagi tumbuhan akar memiliki beberapa kegunaan, antara lain, untuk 

menyerap air dan zat hara, untuk menunjang berdirinya tumbuhan, serta 

untuk menyimpan cadangan makanan.

a. Menyerap air dan zat hara (mineral). Tumbuhan memerlukan air dan zat 

hara untuk kelangsungan hidupnya. Untuk memperoleh kebutuhannya 

tersebut, tumbuhan menyerapnya dari dalam tanah dengan menggunakan 

akar. Oleh karena itu, sering dijumpai akar tumbuh memanjang menuju 

sumber yang banyak mengandung air.

b. Menunjang berdirinya tumbuhan. Akar yang tertancap ke dalam tanah 

berfungsi seperti pondasi bangunan. Akar membuat tumbuhan dapat 

berdiri kokoh di atas tanah. Oleh karena itu, tumbuhan dapat bertahan 

dari terjangan angin kencang dan hujan deras.

c. Sebagai alat pernapasan. Selain menyerap air dan zat hara, akar juga 

menyerap udara dari dalam tanah. Hal ini mungkin dilakukan karena 

pada tanah terdapat pori-pori. Melalui pori-pori tersebut akar tumbuhan 

memperoleh udara dari dalam tanah.

d. Sebagai penyimpan makanan cadangan. Pada tumbuhan tertentu, seperti 

ubi dan bengkoang, akar digunakan sebagai tempat menyimpan makanan 
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cadangan. Biasanya, akar pada tumbuhan tersebut akan membesar seiring 

banyaknya makanan cadangan yang tersimpan. Makanan cadangan ini 

digunakan saat menghadapi musim kemarau atau ketika kesulitan 

mencari sumber makanan.

b. Struktur Batang dan Fungsinya

Batang dapat diumpamakan sebagai sumbu tubuh tumbuhan. Bagian 

ini umumnya tumbuh di atas tanah. Arah tumbuh batang tumbuhan menuju 

sinar matahari. Umumnya batang bercabang, tetapi pada tumbuhan tertentu 

batangnya tidak memiliki cabang seperti pada tumbuhan pisang, kelapa, dan 

pepaya. Struktur batang terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, dan 

silinder pusat (stele). Silinder pusat pada batang ini terdiri atas beberapa 

jaringan yaitu empulur, perikardium, dan berkas pengangkut yaitu xilem dan 

floem. 

Batang tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu 

batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Batang berkayu memiliki 

kambium. Kambium mengalami dua arah pertumbuhan, yaitu ke arah dalam 

dan ke arah luar. Ke arah dalam, kambium membentuk kayu, sedangkan ke 

arah luar membentuk kulit. Karena pertumbuhan kambium inilah batang 

tumbuhan bertambah besar. Contoh tumbuhan yang memiliki batang jenis ini, 

antara lain, jati, mangga, dan meranti. Tumbuhan batang rumput memiliki 

ruas-ruas dan umumnya berongga. Batang jenis ini mudah patah dan 
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tumbuhannya tidak sebesar batang berkayu. Misalnya, tanaman padi, jagung, 

dan rumput. Tumbuhan batang basah memiliki batang yang lunak dan berair. 

Misalnya, tumbuhan bayam dan patah tulang.

Fungsi Batang

Umumnya, warna batang muda adalah hijau muda, sedangkan warna batang 

yang telah tua adalah kecokelat-cokelatan. Bagi tumbuhan, batang memiliki 

beberapa kegunaan, antara lain sebagai penopang, pengangkut air dan zat-zat 

makanan, penyimpan makanan cadangan, serta sebagai alat 

perkembangbiakan.

a. Penopang. Fungsi utama batang adalah menjaga agar tumbuhan tetap 

tegak dan menjadikan daun sedekat mungkin dengan sumber cahaya 

(khususnya matahari). Batang tumbuh makin tinggi atau makin panjang. 

Hal ini menyebabkan daun yang tumbuh pada batang makin mudah 

mendapatkan cahaya. Pengaruh cahaya pada tumbuhan akan kamu pelajari 

di kelas lima.

b. Pengangkut. Batang berguna sebagai pengangkut air dan mineral dari akar 

ke daun. Selain itu, batang berperan penting dalam proses pengangkutan 

zat-zat makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan.

c. Penyimpan. Pada beberapa tumbuhan, batang berfungsi sebagai 

penyimpan makanan cadangan. Misalnya, batang pada tumbuhan sagu. 

Makanan cadangan disini juga bisa berwujud air, Misalnya, pada 
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tumbuhan tebu dan kaktus. Makanan cadangan ini akan digunakan saat 

diperlukan.

d. Alat perkembangbiakan. Batang juga berfungsi sebagai alat 

perkembangbiakan vegetatif. Hampir semua pertumbuhan vegetatif, baik 

secara alami maupun buatan, menggunakan batang. Tentang 

perkembangbiakan ini akan kamu pelajari lebih lanjut di kelas VI.

Bagi manusia, batang tumbuhan yang membentuk kayu dapat 

dimanfaatkan, antara lain, untuk membuat perabot rumah tangga, contohnya 

batang pohon jati; untuk bahan makanan, contohnya sagu, asparagus; untuk 

bahan industri, contohnya tebu dan bambu.

c. Struktur Daun dan Fungsinya

Tumbuhan memiliki daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang 

tumbuh dari batang. Daun umumnya berbentuk tipis dan berwarna hijau. 

Warna hijau tersebut disebabkan warna klorofil yang ada pada daun. Namun, 

daun ada juga yang berwarna kuning, merah, atau ungu.

1) Struktur Daun

Bagian-bagian daun lengkap terdiri atas tulang daun, helai daun, tangkai 

daun, dan pelepah daun. Contoh daun yang memiliki bagian-bagian 

lengkap, antara lain daun pisang dan daun bambu. 

Di alam, kebanyakan tumbuhan memiliki daun yang tidak lengkap. 

Misalnya, ada daun yang hanya terdiri Helai daun Pelepah daun Tulang 
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daun Tangkai daun atas tangkai dan helai daun saja, contohnya daun 

mangga; ada pula daun yang hanya terdiri atas pelepah dan helai daun 

saja, contohnya daun padi dan jagung.

Selain itu, daun juga memiliki urat. Urat daun adalah susunan pembuluh 

pengangkut pada daun. Tumbuhan monokotil memiliki urat daun yang 

memanjang dari pangkal ke ujung daun secara sejajar. Tumbuhan dikotil 

memiliki urat daun yang membentuk jaringan. Urat daun tersebut 

bercabang-cabang hingga menjadi percabangan kecil dan membentuk 

susunan seperti jaring atau jala.

Bentuk tulang daun juga bermacam-macam, antara lain, menyirip, 

melengkung, menjari, dan sejajar.

a. Menyirip. Tulang daun jenis ini memiliki susunan seperti sirip-sirip 

ikan. Contoh tumbuhan yang memiliki jenis tulang seperti ini adalah 

tulang daun jambu, mangga, dan rambutan.

b. Melengkung. Tulang daun melengkung berbentuk seperti garis-garis 

melengkung. Tulang daun jenis ini dapat kita temukan pada berbagai 

tumbuhan di lingkungan sekitar kita. Misalnya, tulang daun sirih, 

gadung, dan genjer.

c. Menjari. Tulang daun menjari bentuknya seperti jari-jari tangan 

manusia. Misalnya, tulang daun pepaya, jarak, ketela pohon, dan 

kapas.
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d. Sejajar. Tulang daun sejajar berbentuk seperti garis-garis sejajar. 

Tiaptiap ujung tulang daun menyatu. Misalnya, tulang daun tebu, 

padi, dan semua jenis rumput-rumputan.

Daun tunggal adalah daun yang memiliki satu helai daun di setiap 

tangkainya. Daun majemuk adalah daun yang memiliki beberapa helai daun 

di setiap tangkainya.

Fungsi Daun

Bagi tumbuhan, daun memiliki beberapa kegunaan. Misalnya, sebagai tempat 

pembuatan makanan, pernapasan, dan penguapan.

a. Pembuatan makanan. Daun berguna sebagai dapur tumbuhan. Di dalam 

daun terjadi proses pembuatan makanan (pemasakan makanan). Makanan 

ini digunakan tumbuhan untuk kelangsungan proses hidupnya dan jika 

lebih disimpan.

b. Pernapasan. Di permukaan daun terdapat mulut daun (stomata). Melalui 

stomata pertukaran gas terjadi. Daun mengambil karbondioksida dari 

udara dan melepas oksigen ke udara. Proses inilah yang menyebabkan 

kamu merasa nyaman saat berada di bawah pohon pada siang hari.

Penguapan. Tidak semua air yang diserap akar dipakai oleh tumbuhan. 

Kelebihan air ini jika tidak dibuang dapat menyebabkan tumbuhan menjadi 

busuk dan mati. Sebagian air yang tidak digunakan dibuang melalui mulut 
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daun dalam bentuk uap air. Pada malam hari, kelebihan air dikeluarkan 

melalui sel-sel pucuk daun. Proses ini disebut gutasi.

d. Struktur Bunga dan Fungsinya

1) Struktur Bunga

Perhatikan gambar di samping! Bunga lengkap 

memiliki bagianbagian sebagai berikut.

a. Kelopak, umumnya berwarna hijau dan 

berfungsi menutup bunga di saat masih 

kuncup.

b. Mahkota, merupakan bagian bunga yang indah dan berwarna-warni.

c. Benang sari dengan serbuk sari sebagai alat kelamin jantan.

d. Putik sebagai alat kelamin betina.

e. Dasar dan tangkai bunga sebagai tempat kedudukan bunga. 

Bunga yang memiliki tangkai, kelopak, mahkota, benang sari, dasar 

bunga, dan putik disebut bunga sempurna. Jika memiliki semua bagian 

kecuali putik, maka disebut bunga jantan. Jika memiliki semua bagian kecuali 

benang sari, maka disebut bunga betina. Bunga yang memiliki benang sari 

dan putik disebut bunga hermafrodit.
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2) Fungsi Bunga

Fungsi bunga yang utama adalah sebagai alat perkembangbiakan 

generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang 

didahului pembuahan. Pada tumbuhan berbunga, pembuahan yang terjadi 

didahului dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya 

kepala serbuk sari ke kepala putik.

Bagian bunga yang paling menarik adalah mahkota. Mahkota yang 

indah dan berbau menyengat menarik perhatian serangga, seperti kupukupu, 

kumbang, dan lebah. Akibatnya, tanpa disadari proses penyerbukan terjadi. 

Sedangkan bagi manusia, bunga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan, 

perlengkapan upacara adat, dan bahan rempah-rempah.

2. Hewan

A. Sumber-Sumber Makanan

Makanan hewan bersumber dari tumbuhan dan beberapa jenis hewan. 

Perbedaan jenis makanan pada hewan menyebabkan ada penggolongan hewan. 

Berikut ini adalah sumber-sumber makanan hewan.

1. Sumber Makanan dari Tumbuhan

Tumbuhan merupakan sumber makanan yang sangat penting untuk 

hewan. Tanpa ada tumbuhan, hewan apa pun tidak dapat hidup, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Bagian-bagian tumbuhan yang menjadi 

makanan bagi hewan, antara lain, daun, buah, bunga, batang, umbi, dan akar.
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Namun, setiap hewan pemakan tumbuhan hanya memakan satu bagian 

tumbuhan atau beberapa bagian tumbuhan. 

Perhatikan Gambar 3.1. 

(a) (b) (c)

Keterangan:
a. Kambing hanya memakan dedaunan. 
b. Monyet memakan buah-buahan 
c. Panda memakan pucuk bambu. 

2. Sumber Makanan dari Hewan

Beberapa jenis hewan merupakan sumber makanan bagi hewan lainnya. 

Biasanya, hewan yang menjadi sumber makanan bagi hewan lain adalah 

hewan pemakan tumbuhan. Akan tetapi, ada juga hewan pemakan daging 

yang dimakan oleh pemakan daging lainnya. 

Gambar 3.2.

Keterangan:
a. Hewan memakan daging hewan lainnya
b. Hewan memakan telur hewan lain 
c. Hewan memakan ikan
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B. Penggolongan Hewan Berdasarkan Makanan

Hewan-hewan yang ada di kebun binatang tersebut setiap hari diberi makanan 

oleh penjaga kebun binatang. Makanan hewan ada yang sama, ada juga yang 

berbeda. Makanan hewan-hewan tersebut ada yang berasal dari tumbuhan dan ada 

yang berasal dari hewan. Makanan yang berasal dari tumbuhan, diantaranya 

rumput, buah-buahan dan biji-bijian. Adapun, makanan yang berasal dari hewan, 

diantaranya daging.

Berdasarkan jenis makanannya tersebut, hewan-hewan dapat dikelompokkan 

ke dalam beberapa golongan. Penggolongan tersebut, antara lain, herbivor 

(pemakan tum buhan), karnivor (pemakan daging), dan omnivor (pemakan 

tumbuhan dan daging).

1. Hewan Pemakan Tumbuhan (Herbivor)

Hewan pemakan tumbuhan terdiri atas hewan pemakan biji-bijian, 

rumput atau daun-daun tumbuhan, madu, dan buah-buahan. Hewan pemakan 

biji-bijian, contohnya ayam dan burung dara. Hewan pemakan rumput dan 

pemakan daun tumbuhan, contohnya kambing, kelinci, sapi, dan kerbau. 

Beberapa bagian dari tumbuhan dimanfaatkan oleh hewan sebagai makanan. 

Hewan yang memakan tumbuhan disebut herbivor. Hewan-hewan herbivor 

memiliki ciri khusus. Ciri ini menandakan jenis makanan yang dimakannya. 

Hewan-hewan herbivor memiliki ciri pada susunan giginya,
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Gambar 3.3.

Selain herbivor yang hidup di darat seperti kambing, kuda, dan gajah, ada 

pula burung yang tergolong herbivor. Burung pemakan tumbuhan ini 

memiliki ciri khusus, terutama pada bentuk paruhnya. Contohnya adalah 

burung pipit pemakan Biji (Gambar 3.4a) dan burung kolibri pengisap sari 

bunga (Gambar 3.4b).

Gambar 3.4

(a) (b)

2. Hewan Pemakan Daging (Karnivor)

Hewan pemakan daging (karnivor) merupakan hewan yang mencari 

makan dengan cara berburu hewan lain. Untuk berburu dan mencari mangsa, 

hewan karnivor biasanya memiliki senjata. Senjata itu dapat berupa gigi-gigi 

yang tajam. Di samping itu, ada juga hewan karnivor yang memiliki senjata 

cakar yang tajam.
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Perhatikan Gambar 3.5.

Gigi hiu dan taring harimau merupakan senjata paling mematikan untuk
berburu mangsanya.

Hewan karnivor banyak sekali jenisnya. Selain karnivor yang hidup di 

darat, ada pula karnivor yang dapat terbang dan karnivor yang hidup di air. 

Karnivor yang hidup di darat contohnya singa. Sementara itu, karnivor yang 

dapat terbang contohnya burung hantu dan karnivor yang hidup di air 

contohnya hiu. 

Perhatikan Gambar 3.6.

Hewan-hewan karnivora sedang makan dan berburu mangsanya.

Karnivor yang hidup di darat, memiliki ciri yang menunjang untuk berburu 

mangsanya dan memakan daging. Cirinya, yaitu memiliki gigi taring yang 

tajam (Gambar 3.7) dan cakar yang tajam, kemampuan lari yang cepat. 

Karnivor yang dapat terbang, biasanya, memiliki cakar yang kuat dan tajam, 

paruh yang melengkung dan tajam, serta penglihatan yang tajam.
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Gambar 3.7

Susunan gigi pada hewan karnivor.

Karnivor yang hidup di air memiliki ciri gigi yang tajam dan kemampuan 

berenang yang sangat cepat. Pada dasarnya, hewan pemakan serangga 

(insektivor) termasuk karnivor. Hal tersebut dikarenakan hewan insektivor 

memakan hewan lain, yaitu serangga. Contoh hewan insektivor, antara lain: 

kadal, katak, dan beberapa jenis burung. Seperti pada Gambar 3.8 dan 

Gambar 3.9.

Gambar 3.8 Gambar 3.9.

  
Burung pemakan serangga. Kadal sedang berburu serangga dan termasuk ke dalam jenis 

hewan insektivor.

3. Hewan Pemakan Tumbuhan dan Daging (Omnivor)

Hewan pemakan tumbuhan dan daging (omnivor) terkadang disebut juga 

sebagai hewan pemakan segala. Hewan omnivor tidak memiliki ciri khusus 

yang menunjang untuk jenis makanannya. Contoh hewan omnivor ialah tikus 

dan babi. Hewan-hewan tersebut dapat memakan tumbuhan dan hewan, 
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karena hewan omnivor memiliki organ pencernaan yang dapat digunakan 

untuk memakan makanan yang bersumber dari tumbuhan dan hewan.

Tikus merupakan contoh hewan omnivor.

Daur Hidup Makhluk Hidup

A. Macam-Macam Daur Hidup pada Makhluk Hidup

Setiap hewan pasti mengalami tahap pertumbuhan dan perkembangan. Daur 

hidup dimulai saat keluar dari perut induknya hingga dewasa. Setelah dewasa 

hewan dapat menghasilkan keturunan kembali. Namun, daur hidup pada beberapa 

kelompok hewan ternyata berbeda-beda. Untuk lebih memahaminya, berikut ini 

adalah uraian mengenai contoh hewan-hewan yang mengalami daur hidup yang 

berbeda-beda. 

1. Daur Hidup Serangga

Kecoak saat masih kecil memiliki ciri tubuh yang hampir serupa dengan 

kecoak dewasa. Serangga memiliki tahap-tahap pertumbuhan yang berbeda 

dari makhluk hidup lain. Setiap Tahap pertumbuhannya memiliki bentuk 

yang berbeda. Tahap-tahap pertumbuhan itu disebut Metamorfosis. Pada 
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serangga, metamorfosis terdiri atas 2 Jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan 

metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis 

yang mengalami 4 tahap pertumbuhan. Tahapan tersebut, yaitu telur, larva, 

pupa, dan dewasa. Adapun metamorfosis tidak sempurna adalah 

metamorfosis yang mengalami 3 tahap pertumbuhan, yaitu telur, nimfa, dan 

dewasa.

a. Metamorfosis Sempurna

Serangga yang mengalami metamorfosis sempurna ialah serangga 

yang memiliki empat tahap pertumbuhan dalam daur hidupnya. Tahap 

metamorfosis sempurna adalah sebagai berikut.

Telur → Larva → Pupa → Dewasa 

Keempat tahap pertumbuhan tersebut masing-masing memiliki tahap 

yang berbeda-beda. 

Perhatikan Gambar 4.1.

Telur Larva Persiapan Pupa Kupu-Kupu ke 
menjadi Pupa luar dari Pupa

Gambar tersebut menunjukkan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. 

Selain kupu-kupu, serangga lain yang mengalami metamorfosis 

sempurna ialah nyamuk.
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b. Metamorfosis Tidak Sempurna

Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna salah satunya 

ialah kecoa. Mula-mula, telur kecoak akan menetas menjadi nimfa. 

Nimfa ialah tahapan tubuh hewan muda. Nimfa pada kecoak memiliki 

bentuk tubuh yang hampir serupa dengan kecoak dewasa, tetapi ukuran

nimfa lebih kecil dan belum bersayap. Dalam perkembangannya, nimfa 

akan mengalami pergantian kulit (ekdisis) berkali-kali hingga menjadi 

kecoak dewasa. Setelah dewasa, kecoak tersebut akan bertelur. Telur 

tersebut akan menetas. Tahapan perubahan bentuk akan terulang lagi.

Tahap metamorfosis tidak sempurna adalah sebagai berikut.

Telur → Nimfa → Dewasa

Contoh lain serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna 

adalah semut. 

2. Daur Hidup Katak

Katak merupakan hewan yang mengalami metamorfosis. Katak memiliki 

tahap pertumbuhan pada katak muda yang berbeda dengan katak dewasa. 

Pada katak muda, setelah menetas dari telur, katak muda hidup di air, 

memiliki ekor dan tidak memiliki kaki. Katak muda itu disebut berudu. 

Menjelang dewasa, berudu mulai tumbuh kaki dan masih berekor, serta masih 

hidup di air. Setelah dewasa, kaki katak tumbuh sempurna dan ekor pun 
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menyusut hingga tidak memiliki ekor lagi. Pada tahap katak dewasa, katak 

lebih sering berada di darat dan kembali lagi ke air untuk bertelur

Perhatikan Gambar 4.6.   

3. Daur Hidup Unggas

Telur merupakan salah satu tahap pada perkembangbiakan hewan dari 

kelompok unggas. Contohnya adalah ayam. Ayam merupakan hewan yang 

termasuk dalam kelompok unggas. Ayam adalah hewan yang berkembang 

biak dengan cara bertelur. Dalam telur ini, anak ayam tumbuh hingga siap 

keluar dari telur dan dapat hidup di alam bebas. 

Setelah keluar dari telur (menetas), anak ayam tumbuh menjadi ayam 

muda, kemudian menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam siap untuk 

menghasilkan telur kembali. Gambar 4.8 menunjukkan daur hidup ayam.
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Anak ayam menetas dari Anak ayam tumbuh Ayam dewasa 
telur dan tumbuh. menjadi ayam dewasa. bertelur.

4. Daur Hidup Kucing

Kucing merupakan hewan yang sering kali kamu lihat, baik di rumah, di 

jalan, di taman, bahkan di tempat pembuangan sampah. Mungkin salah 

seorang dari kamu ada yang memelihara kucing. Kucing termasuk hewan 

yang berkembang biak dengan cara melahirkan anak. Anak kucing dapat terus 

tumbuh jika induknya menyusuinya. Jika anak kucing tersebut dapat bertahan 

hidup, anak kucing akan tumbuh dewasa dan dapat menghasilkan keturunan 

(anak) kembali.

Perhatikan Gambar 4.9

  

(2)

(1) (3)
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B. Perlakukan Hewan Dengan Baik

Agar hewan yang kamu pelihara dapat hidup dengan baik dan sehat, kamu 

harus memperhatikan beberapa hal berikut.

1. Kandang

Hewan yang dipelihara memerlukan tempat berlindung yang aman, 

nyaman, dan sehat. Oleh karena itu, kamu harus menyediakan kandang. 

Kandang merupakan tempat berlindung binatang piaraan. Sebaiknya, kandang 

dibuat agar hewan dapat leluasa bergerak. Tempatkanlah kandang ditempat 

yang cukup cahaya matahari dan udara. Akan tetapi, terlindung dari panas 

dan hujan. Setiap hari kandang dibersihkan dari kotoran sehingga kandang 

tetap sehat dan bersih.

2. Makanan dan Minuman

Agar binatang piaraan tetap sehat, berikanlah minum dan makan secara 

teratur. Sediakanlah tempat makan dan minum sesuai dengan kebutuhan 

hewan. Kamu juga dapat memberi vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh 

hewan sebagai makanan tambahan.

3. Kebersihan Tubuh Hewan

Tubuh binatang piaraan juga perlu dibersihkan sehingga terhindar dari 

penyakit. Di samping itu, tubuh binatang piaraan akan lebih bersih dan 

menarik untuk dilihat. Oleh karena itu, mandikanlah selalu binatang piaraan 

tersebut secara teratur sesuai jenis hewan.
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4. Mengobati Sakit atau Luka

Jika hewan sakit atau luka, segeralah diobati. Dengan demikian, hewan 

akan terhindar dari penyakit yang lebih parah atau mati. Di samping itu, 

mengobati hewan dapat mencegah penularan penyakit, baik ke hewan lainnya 

maupun kepada manusia.

F. Hasil Belajar

Belajar adalah kegiatan yang kompleks, dan hasil belajar berupa 

kapabilitas, timbulnya kapabilitas disebabkan oleh stimulasi yang berasal dari 

lingkungan, dan proses kognitif yang dilakukan oleh pelajar. Dengan demikian, 

belajar adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi 

lingkungan, melewati pengelolahan informasi, dan menjadi kapabilitas baru.26

Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. 

Menurut pengertian ini, belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan 

suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari 

pada itu, yakni “mengalami”. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, 

melainkan “perubahan kelakuan”.27

Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar sesuatu adalah adanya 

perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah laku tersebut 

menyangkut baik perubahan yang bersifat pengetahuan (kognitif) maupun 

menyangkut nilai dan sikap (afektif). Perubahan tersebut hendaknya terjadi 

                                                          
26 Rusmono, Op. Cit. h. 17.
27 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pengajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 36.
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sebagai akibat interaksi dengan lingkungannya dan perubahan tersebut haruslah 

bersifat relatif permanen, tahan lama, dan menetap serta tidak berlangsung sesaat 

saja. Timbulnya aneka ragam pendapat para ahli tersebut diatas terjadi karena 

adanya perbedaan titik pandang. Selain itu perbedaan antara satu situasi belajar 

dengan situasi belajar lainnya yang diamati oleh para ahli juga dapat 

menimbulkan perbedaan pandangan. 

Hasil belajar merupakan perubahan yang relatif dan menekankan pada

hasil suatu aktifitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif 

dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan 

pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Menurut Dimayanti dan Mudjiono 

hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila di 

bandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut 

terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi hasil belajar 

dalam penelitian ini diartikan sebagai kemmpuan-kemampuan kognitif dan afektif 

yang dimiliki peserta didik setelah terlibat dalam proses belajar.

Indikator hasil belajar merupakan target pencapaian kompetensi secara 

operasional dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ada dua aspek kompetensi 

yang harus dinilai dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar 

pencapaian kompetensi tersebut, yaitu penilaian terhadap:

1. Hasil Belajar Kognitif

Pengertian kognitif adalah mental yang meliputi persepsi pikiran, 

simbol, penalaran, dan pemecahan masalah. Ranah kognitif dalam 
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pembelajaran dipengaruhi oleh penggunaan media karena dalam cakupan 

kognitif meliputi pada persepsi simbol. Simbol ini dapat berupa gambar yang 

mewakili indera penglihatan. Hasil akhir yang menjadi bahan evaluasi adalah 

hasil belajar karena untuk mengetahui keberhasilan dalam pembelajaran.28

Keberhasilan peserta didik menerima materi yang telah disampaikan 

oleh guru, dapat dilihat dari hasil belajar kognitif. Kognitif merupakan aspek 

yang berkaitan dengan kemampuan mengingat dan berpikir. Ranah kognitif 

berkenaan dengan ketercapaian belajar peserta didik dalam pemahaman dan 

penguasaan konsep materi pelajaran. Hasil belar kognitif adalah hasil belajar 

yang mencakup kegiatan mental (otak).29 Hasil belajar kognitif merupakan 

hasil belajar yang berhubungan dengan kemampuan intelektual dan 

kemampuan befikir seperti kemampuan intelektual dan kemampian berfikir 

seperti kemampuan mengingat dan kemampuan memecahkan masalah.

Ranah kognitif meliputi kemampuan menyatakan kembali konsep atau  

prinsip yang telah dipelajari, dan kemampuan-kemampuan intelektual seperti 

mengaplikasikan prinsip atau konsep, menganalisis, mensinteksis, dan 

mengevaluasi. kemampuan-kemapuan yang termaksuk ranah kognitif oleh 

Bloom, dikategorikan lebih rinci ke dalam 6 jenjang kemampuan, yaitu:

mengenal (recognition), understanding (memahami), applying 

(mengaplikasikan),  menganalisis (analyzing), mengevaluasi (evaluating), dan 

                                                          
28 Asep Jihad, Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta: Multi Persada, 2013), h. 14.
29 Mulyadi, Evaluasi Pendidikan (Malang, UIN Maliki Press, 2010), h. 5.
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mencipta (creating). Dalam pendidikan tingkat Sekolah Dasar, hanya terdiri 

dari 3 jenjang kemampuan ranah kognitif yaitu:

No Ranah Kognitif Kegiatan
1 Mengenal 

(Recognition)
Kemampuan seseorang untuk mengingat atau 
mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, gejala, 
rumus-rumus dan sebagainya, tanpa mengharapkan 
kemampuan untuk menggunakannya. 

2 Understanding 
(Memahami)

Kemampuan seseorang untuk mengerti atau 
memahami sesuatu setelah diketahui dan diingat. 
Mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya 
dari berbagai segi. Seorang peserta didik dikatakan 
memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan 
penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci 
tentang hal itu dengan mengunakan kata-kata sendiri. 

3 Applying 
(Mengaplikasikan)

Kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau 
menggunakan ide-ide umum, tata cara atau metode-
metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori dan 
sebagainya, dalam situasi yang baru dan konkret. 

2. Hasil Belajar Afektif

Afektif merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. 

Ranah afektif mencakup watak prilaku seperti perasaan, minat, emosi, dan 

nilai. Peserta didik yang memiliki minat belajar dan sikap positif terhadap 

pelajaran akan merasa senang mempelajari mata pelajaran tertentu, sehingga

dapat mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Ada lima kategori ranah 

afektif sebagai hasil belajar, yaitu:

No Ranah Afektif Kegiatan
1 Receiving Atau 

Attending
(Menerima)

Semacam kepekaan seseorang dalam menerima 
rangsangan stimulasi dari luar yang datang kepada 
dirinya dalam bentuk masalah situasi, gejala dan lain-
lain. Kemampuan menunjukkan atensi dan 
penghargaan terhadap orang lain.
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2 Responding
(Menanggapi)

Kemampuan seseorang untuk mengikut sertakan 
dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan 
membuat reaksi terhadap salah satu cara. Keinginan 
seseorang untuk lebih mempelajarai lebih jauh atau 
menggali lebih dalam tentang ilmu yang telah dimiliki.

3 Valuing
(Menilai)

Memberikan nilai atau penghargaan terhadap suatu 
kegiatan atau objek, sehingga apabila kegiatan itu 
tidak dikerjakan, dirasakan akan membawa kerugian 
atau penyesalan.  Peserta didik tidak hanya mau 
menerima nilai yang diajarkan tetapi mereka telah 
berkemampuan untuk menilai konsep atau fenomena. 
Tumbuh kemauan yang kuat pada diri peserta didik 
untuk berlaku disiplin, baik di sekolah, di rumah 
maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat 

4 Organization
(Mengatur)

Mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk 
nilai baru yang lebih universal, yang membawa kepada 
perbaikan umum. pengembangan dari nilai ke dalam 
satu sistem organisasi, termasuk di dalamnya 
hubungan satu nilai dengan nilai yang lain, 
pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. 

5 Characterization 
atau nilai yang 
komplek

Keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki 
seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan 
tingkah lakunya. Peserta didik telah memiliki sistem 
nilai yang mengontrol tingkah lakunya untuk suatu 
waktu yang cukup lama, sehingga membentuk 
karakteristik “pola hidup” tingkah lakunya menetap, 
konsisten dan dapat diramalkan. 30

G. Penelitian Relevan

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Windarti yang berjudul “Pengaruh 

Performance Assesment dengan Pendekatan Jelajah Alam Sekitar terhadap 

Keterampilan Proses Sains dan Konsep Diri Peserta Didik SMP Negeri 19 

Bandar Lampung”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Performance Assesment dengan Pendekatan Jelajah Alam Sekitar 

                                                          
30 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012),

h. 51-56.
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berpengaruh dalam meningkatkan Keterampilan Proses Sains dan Konsep 

Diri Peserta Didik SMP Negeri 19 Bandar Lampung, sehingga pendekatan 

JAS ini merupakan suatu pendekatan yang dapat memberikan suatu materi 

secara utuh dengan cara mempelajari sendiri materi tersebut saat 

memanfaatkan lingkungan sekitar untuk dijadikan sebuah meda 

pembelajaran.31

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni dengan judul “Penggunaan 

Literasi IPA dengan Metode Galery Walk dalam Materi Alat Indra Peraba 

Manusia (Kulit) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV Semester 

I MI Miftahul Ulum Genuk Semarang Tahun Pelajaran 2015/ 2016” hasil 

penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan hasil belajar peserta didik

pada siklus I dengan rata-rata 66 dengan ketuntasan klasikal 31,5 %, 

meningkat lagi pada siklus II dengan rata-rata hasil belajar yaitu sebesar 77 

dengan ketuntasan klasikal mencapai 89 %. Dan dapat disimpulkan bahwa 

Gallery Walk ini merupakan salah satu inovasi pembelajaran yang dapat 

membuat peserta didik mengingat lebih lama berdasarkan tahapannya tanpa 

harus dihafalkan.32

                                                          
31 Windarti, Pengaruh Performance Assesment dengan Pendekatan Jelajah Alam Sekitar 

terhadap Keterampilan Proses Sains dan Konsep Diri Peserta Didik SMP Negeri 19 Bandar 
Lampung (Skripsi Pendidikan Biologi, IAIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 85, diakses pada 15 
April 2017.

32 Sri Wahyuni, Penggunaan Literasi IPA dengan Metode Galery Walk dalam Materi Alat 
Indra Peraba Manusia (Kulit) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV Semester I MI 
Miftahul Ulum Genuk Semarang Tahun Pelajaran 2015/2016 (Skripsi PGMI, UIN Walisongo 
Semarang), h. 98, diakses pada 9 Maret 2017.
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H. Kerangka Berfikir

Berdasarkan hakikat pembelajaran IPA peserta didik dilatih untuk 

mengembangkan rasa ingin tahu melalui alam sekitar baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Pembelajaran IPA baru dimaknai apabila peserta didik 

terlibat aktif secara intelektual, manual dan sosial. Jelajah Alam Sekitar 

merupakan sebuah pendekatan yang menghibur dan menyenangkan yang 

melibatkan unsur sains, penemuan-penemuan, keterampiilan, kerjasama, dan 

kompetensi. Penilaian kinerja pada proses pembelajaran dapat diambil dari 

kegiatan secara langsung, penilaian tidak hanya diukur pada hasil saja tetapi 

diukur dari proses pembelajaran secara berkelompok dengan membuat suatu 

karya. Karya tersebut yang nantinya akan digalerikan di depan kelas. 

Jadi diharapkan pada pembelajaran yang menggunakan pendekatan Jelajah 

Alam Sekitar berbasis Gallery Walk dapat meningkatkan hasil belajar kognitif dan 

afektif peserta didik pada materi tumbuhan dan hewan. Ada dua variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel x, variabel y1, dan variabel y2, 

seperti gambar berikut:

Gambar Hubungan Variable X dengan Y

Keterangan:
X = Pendekatan Jelajah Alam Sekitar berbasis Gallery Walk
Y1 = Hasil belajar ranah kognitif peserta didik
Y2 = Hasil belajar ranah afektif peserta didik

X

Y2

Y1
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Alur dari penelitian ini diawali dengan melihat cara pendidik mengajar di 

sekolah yaitu menggunakan pendekatan ekspositori, sehingga didapat hasil belajar 

kognitif yang masih rendah dan afektif peserta didik yang belum terdapat 

instrumen penilaiannya, selanjutnya peneliti memberikan solusi dengan 

menggunakan pendekatan Jelajah Alam Sekitar berbasis Gallery Walk pada materi 

tumbuhan dan hewan yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar kognitif 

dan afektif peserta didik.

Gambar Alur Penelitian

Pendekatan
Jelajah Alam Sekitar

1. Eksplorasi

2. Konstruktivis

3. Proses Sains

4. Bioeduteinment

5. Asesmen Autentik

Materi Tumbuhan dan Hewan

1. Pembuatan karya

2. Pameran karya

Gallery Walk

Hasil Belajar Ranah Kognitif Hasil Belajar Ranah Afektif

C-1 = Knowledge

C-2 = Comprehensif

C-3 = Application

1. Receiving

2. Responding

3. Valuing

4. Organization

5. Nilai Yang Komplek

Proses Pembelajaran
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I. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti data yang terkumpul.33 Hipotesis dalam 

penelitian ini adalah:

1. Hipotesis Statistik

a. H0 : µ1 = µ2 : tidak ada pengaruh Pendekatan Jelajah Alam 

Sekitar barbasis Gallery Walk terhadap hasil belajar kognitif dan 

afektif peserta didik.

b. H1 : µ1 ≠ µ2 : ada pengaruh Pendekatan Jelajah Alam Sekitar 

barbasis Gallery Walk terhadap hasil belajar kognitif dan afektif

peserta didik.

keterangan:
H0 = hipotesis nihil
H1 = hipotesis alternatif
µ1 = rata-rata hasil belajar kognitif dan afektif peserta didik yang 

menggunakan kelas eksperimen
µ2 = rata-rata hasil belajar kognitif dan afektif peserta didik yang 

menggunakan kelas kontrol

2. Hipotesis Penelitian

Terdapat pengaruh Pendekatan Jelajah Alam Sekitar barbasis Gallery 

Walk terhadap hasil belajar kognitif dan afektif peserta didik MI Ismaria 

Al-Qur’anniyah Rajabasa Bandar Lampung.

                                                          
33 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitan Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), h. 110.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di MI Ismaria Al-Qur’anniyah Rajabasa 

Bandar Lampung yang beralamat di Jln. Hj. Komarudin Gang Parkit No. 057 

Rajabasa Bandar Lampung, pada semester ganjil bulan Agustus-September Tahun 

Pelajaran 2017/2018.

B. Metode dan Desain Penelitian 

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan metode true experimental design, karena peneliti tidak 

memungkinkan untuk mengontrol semua variabel yang muncul. Desain yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pretest-posttest 

control groub design.1 Tujuan dalam penelitian ini untuk mencari pengaruh dari 

treatment. Adapun pola desain penelitian sebagai berikut.

Tabel 3.1
PreTest-PostTest Control Groub Design

Kelas Tes Awal Perlakuan Tes Akhir
Eksperimen T1 X1 T2

Kontrol T1 X2 T2

                                                          
1 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekata Kuantitatif, Kualitatif dan R&D

(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 112.



66

Keterangan:
T1 : Tes awal 
T2 : Tes akhir
X1 : Perlakuan dengan menggunakan Pendekatan Jelajah Alam (JAS) 

Sekitar berbasis Galerry Walk
X2 : Perlakuan dengan menggunakan Pendekatan Ekspositori

Desain penelitian ini dilakukan terhadap dua kelas. Kelas pertama yaitu kelas IVA

diberikan perlakuan eksperimen dan kelas kedua yaitu kelas IVB diberikan 

perlakuan kontrol.

C. Variabel Penelitian

Terdapat dua variabel yaitu variabel yang mempengaruhi (variabel bebas) 

dan variabel yang dipengaruhi (variabel terikat). Adapun variabel dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Variabel Bebas (variabel x)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendekatan Jelajah Alam 

(JAS) Sekitar berbasis Gallery Walk.

2. Variabel Terikat (variabel y)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar kognitif dan 

afektif peserta didik.

Hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) dapat 

digambarkan sebagai berikut:

X

Y2

Y1
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Keterangan:
X = Pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS) berbasis Gallery Walk
Y1 = Hasil belajar kognitif peserta didik
Y2 = hasil belajar afektif peserta didik

D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas IV MI

Ismaria Al-Qur’anniyah Rajabasa Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018, 

yang terdiri dari : 

Tabel 3.2
Jumlah Peserta Didik Kelas IV 

No Kelas Jumlah siswa
1 IV A 35
2 IV B 35
3 IV C 30
4 IV D 34
5 IV E 35

Jumlah 169
Sumber: dokumentasi MI Ismaria Al-Qur’anniyah Rajabasa Bandar Lampung Tahun Pelajaran 
2017/2018

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara simple random

sampling yang terdiri dari dua kelas diantaranya kelas IVA (kelas eksperimen)

dan kelas IVB (kelas kontrol).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan cara:

1. Tes, adalah beberapa pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan  

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau 
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bakat yang dimiliki oleh individu/kelompok.2 Berdasarkan pengertian 

tersebut tes dapat diartikan sebagai suatu pertanyaan atau soal-soal yang 

harus dikerjakan peserta didik setelah proses pembelajaran untuk mengukur 

keterampilan dan pengetahuan peserta didik. Tes dipergunakan untuk 

mendapatkan data tentang hasil belajar peserta didik.

a. PraTest (PreTest)

PreTest yaitu test yang diberikan sebelum proses pembelajaran, 

berhubungan dengan kemampuan dasar yang telah dimiliki oleh peserta 

didik.

b. Tes Akhir (PostTest)

Tes akhir yaitu tes yang diberikan setelah dilaksanakan proses 

pembelajaran. Tes tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat kemajuan 

intelektual atau pencapaian peserta didik.

2. Angket (kuesioner), angket adalah pernyataan tertulis yang diberikan kepada 

responden untuk mengungkapkan pendapat, keadaan, kesan yang ada pada 

responden sendiri. Dalam penelitian ini angket digunakan untuk mengetahui 

penilaian afektif peserta didik terhadap pelaksanaan pembelajaran IPA 

dengan pendekatan Jelajah Alam Sekitar berbasis Gallery Walk.

3. Dokumentasi, dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data mengenai nama-nama peserta didik dan nilai ulangan IPA 

                                                          
2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka  

Cipta, 2006), h. 15.
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tahun pelajaran 2016/2017. Data tersebut dijadikan sebagai data awal adalah 

hasil belajar nilai ulangan IPA, jadi hasil belajar tersebut menunjukkan 

kondisi hasil belajar yang terakhir sebelum dilakukan penelitian. 

F. Instrumen Penelitian

1. Tes Obyektif

Tes yang diberikan peserta didik dalam penelitian ini berbentuk 

pilihan ganda dengan lima pilihan jawaban yang digunakan untuk mengukur 

hasil belajar kognitif. Dan sebelum soal tes diberikan pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol, soal tes tersebut diuji cobakan pada kelas uji coba untuk 

mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda item soal.

Tabel 3.3
Kisi-Kisi Instrumen Hasil Belajar Kognitif

No
Standar 

Kompetensi
Kompetensi Dasar No Item Soal

Mengidentifikasi bagian akar 
tumbuhan dan fungsinya

14, 19, 26, 33, 35

Menyebutkan bagian-bagian dan 
jenis-jenis akar tumbuhan

4, 12, 23

Menggolongkan tumbuhan 
berdasarkan jenis akarnya

3, 17, 28

Mengidentifikasi bagian-bagian 
batang tumbuhan dan fungsinya

2, 7, 10, 22

Menggolongkan tumbuhan 
berdasarkan jenis batangnya

20, 6

Mengidentifikasi bagian daun 
tumbuhan dan fungsinya

1, 5, 13, 21

Menggolongkan tumbuhan 
berdasarkan jenis daunnya

31, 24
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No
Standar 

Kompetensi
Kompetensi Dasar No Item Soal

Mengidentifikasi bagian bunga, 
buah, dan biji serta fungsinya

8, 9, 11, 15, 16, 
18, 25, 27, 29, 30, 
32, 34

Menggolongkan hewan 
berdasarkan jenis makanannya

1, 2, 4, 13, 15, 17, 
19, 30, 31

Menggolongkan hewan 
herbivora, karnivora, dan 
omnivore

3, 6, 10, 16, 20, 
21, 29, 32, 18

Daur hidup hewan 5, 7, 9, 11, 12, 14, 
22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 33, 34

Memelihara hewan peliharaan 8, 35, 36, 37

2. Angket Afektif

Instrumen menggunakan angket dengan penilaian Skala Likert. Skala 

likert merupakan metode penskalaan pernyataan sikap yang menggunakan 

distribusi respon sebagai dasar penentuan nilai skala.3

Tabel 3.4
Skor Penilaian Hasil Belajar Ranah Afektif

Pernyataan Positif Skor Pernyataan Negatif Skor
Sangat Setuju 4 Sangat Setuju 1
Setuju 3 Setuju 2
Tidak Setuju 2 Tidak Setuju 3
Sangat Tidak Setuju 1 Sangat Tidak Setuju 4

                                                          
3 Ibid. h. 242.
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Tabel 3.5
Kisi-Kisi Instrumen Hasil Belajar Afektif

Indikator Sub Indikator
No Pertanyaan Jumlah 

PertanyaanPositif Negatif

Menerima
a. Mempertanyakan
b. Mengikuti
c. Mematuhi

1
3, 2
8

11
10

2
3
1

Menanggapi
d. Mengajukan
e. Menyenangi

7,
4, 5, 14

19
13

2
4

Menilai
f. Memperjelas
g. Mengimani
h. Menggabungkan

15
17
18

16 3
1
1

Mengelola
i. Membentuk 

pendapat
j. Mengelola

9, 12, 23
6, 28

22, 24
21, 29, 27

5
5

Menghayati
k. Mempengaruhi
l. Mendengarkan
m. Memecahkan

25
2
30

20
1
2
1

G. Analisis Uji Coba Instrument

1. Uji Validitas Instrumen

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen4. Validitas dapat dihitung dengan 

menggunakan koefisien menggunakan Product Moment dengan rumus:5

= (∑ ) − (∑ )(∑ )
(∑ ) − (∑ ) (∑ )− (∑ )

Keterangan:
rxy : Koefisien korelasi antara variabel X dan Y, dua variabel yang 

dikorelasikan
X : Skor butir soal
Y : Skor total
N : Banyak subjek 

                                                          
4 Ibid. h. 168.
5 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan Edisi 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013), h. 87.
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Nilai r kemudian dikonsultasikan dengan rtabel (rkritis). Bila rhitung dari 

rumus di atas lebih besar dari rtabel (rhitung > rtabel) maka butir tersebut valid dan 

sebaliknya. Adapun kriteria untuk validitas butir soal mengacu pada Nugraha 

yang dikutip oleh Asep yaitu:

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 rendah6

2. Uji Reliabilitas Instrumen

Seperangkat tes dikatakan reliabel apabila tes tersebut dapat 

memberikan hasil tes yang tetap, artinya apabila tes tersebut dikenakan pada 

sejumlah subjek yang sama pada waktu lain, maka hasilnya akan tetap sama 

atau relatif sama. Untuk mengetahui reliabilitas instrument tes bentuk objektif 

(Pilihan Ganda) digunakan rumus koefisien Cronbach Alpha yaitu:7

₁₁ = − 1 1 − ∑ ᵢ
Keterangan:₁₁ : reliabilitas instrumen/ koefisien Alfa

: banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal∑ ᵢ : jumlah variansi masing-masing soal
: variansi total.

Setelah diperoleh harga r11 kemudian dikonsultasikan dengan rtabel. 

Apabila harga r11 > rtabel, maka instrumen tersebut reliabel. Koefisien 

                                                          
6 Asep Jihad, Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta: Multi Persada, 2013), h. 180.
7 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 

101.
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reliabilitas diperoleh dan diinterprestasikan terhadap koefisien reliabilitas tes 

yang mengacu pada pendapat Guilford yang dikutip oleh Asep sebagai 

berikut:

≤ 0,20 = sangat rendah
0,20 < 0,40 = rendah
0,40 < 0,70 = sedang
0,70 < 0,90 = tinggi
0,90 < 1,00 = sangat tinggi8

3. Uji Tingkat Kesukaran

Perhitungan tingkat kesukaran soal adalah pengukuran seberapa besar 

derajat kesukaran suatu soal. Jika suatu soal memiliki tingkat kesukaran 

seimbang (proporsional), maka dapat dikatakan bahwa soal tersebut baik. 

Suatu soal tes hendaknya tidak terlalu sukar dan tidak pula terlalu mudah. 

Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal dapat digunakan rumus:

=
Keterangan:
P : Tingkat kesukaran
B : Jumlah peserta didik yang menjawab benar
J : Jumlah peserta didik

Untuk menafsirkan tingkat kesukaran tersebut, dapat digunakan kriteria 

Sudjana yang dikutip oleh Asep sebagai berikut:

TK ≤  0,30 = sukar
0,31 < TK ≤ 0,70 = sedang
TK > 0,71 = mudah9

                                                          
8 Asep Jihad, Op.Cit. h. 181.
9 Ibid. h. 182.



74

4. Uji Daya Pembeda

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara peserta didik yang berkemampuan tinggi dengan peserta didik yang 

berkemampuan rendah. Teknik yang digunakan untuk menghitung daya 

pembeda untuk tes berbentuk objektif (Multiple Choise) adalah dengan 

menghitung perbedaan dua buah rata-rata (mean) yaitu antara mean kelompok 

atas dan mean kelompok bawah untuk tiap-tiap item soal. Rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut.

= − = −
Keterangan:
DB : daya beda
JA : jumlah skor ideal kelompok atas pada butir soal yang terpilih
JB : jumlah skor ideal kelompok bawah pada butir soal yang terpilih
PA : banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar
PB : banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar
PT : proporsi kelompok atas yang menjawab benar
PR : proporsi kelompok bawah yang menjawab benar

Cara menafsirkan daya beda mengacu pada pendapat Ruseffendi yang dikutip 

oleh Asep adalah:

DP > 0,70 = baik sekali
0,40 < DP ≤ 0,69 = baik
0,20 < DP ≤ 0,39 = cukup
0,00 < DP ≤ 0,19 = jelek,
0,00 = jelek sekali10

                                                          
10 Ibid. h. 181.
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H. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari proses dan hasil pembelajaran dianalisis secara 

deskriptif, yaitu hasilnya diperoleh dari hal sebenarnya dari penelitian dalam 

bentuk presentase, dengan teknik analisis sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang 

diteliti berdistribusi normal atau tidak. Uji kenormalan yang dilakukan adalah 

Uji Liliefors.11

Hipotesis: 

Ho: Data mengikuti sebaran normal

H1: Data tidak mengikuti normal

Dengan langkah sebagai berikut:

a. Urutan data sampel dari kecil ke besar

b. Menentukan frekuensi masing-masing data

c. Menentukan frekuensi kumulatif

d. Menentukan nilai X = 	 ∑ , S = 
∑( 	 )

e. Menentukan nilai Z dimana Zi = 
	

f. Menentukan nilai f (z), dengan menggunakan tabel z

g. Menentukan s (z) =   

                                                          
11 Kadir, Statistik Terapan Konsep, Contoh, dan Analisis Data dengan Program SPSS/ 

Lisrel dalam Penelitian (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 144.
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h. Menentukan nilai L = |f (z) – S (z)|

i. Menentukan nilai Lhitung = Max |f (z) – S (z)|

j. Menentukan nilai Ltabel = L( ,	n), terdapat di Lampiran

k. Membandingkan Lhitung dan Ltabel , 

Kesimpulan : Jika L ≤ L , maka H0 diterima.

2. Uji Homogenitas

Setelah uji normalitas, dilakukan juga uji homogenitas. Uji ini untuk 

mengetahui kesamaan antara dua keadaan atau populasi. Uji homogenitas 

yang digunakan adalah uji homogenitas dua varians atau uji fisher.12 yaitu:

= ₁²
₂² , dimana S²= ∑ ² (∑ ²)

( )
Keterangan: 
F : homogenitas
S1

2 : varians terbesar
S2

2 : varians terkecil

Adapun kriteria untuk uji homogenitas ini adalah:

Ho diterima jika Fh≤ Ft Ho = data memiliki varians homogen

Ho ditolak jika Fh> Ft Ho = data tidak memiliki varians homogen

3. Uji Hipotesis dengan menggunakan Uji-T

Hipotesis uji:

H0 : µ1 ≤ µ2

H1 : µ1 > µ2

                                                          
12 Ibid. h. 162.
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Untuk menguji hipotesis di atas, peneliti mengunakan rumus statistik 

yaitu uji-t kesamaam dua rata-rata berikut:13

= ̅ − ̅
( − 1) + 	( − 1)+ − 2 1 + 1

Keterangan :
X1 : rata-rata nilai hasil belajar sampel eksperimen
X2 : rata-rata nilai hasil belajar sampel kontrol
µ1 : banyak sampel eksperimen
µ2 : banyak sampel kontrol
S1 : standar devisiasi dari sampel eksperimen
S2 : standar devisiasi dari sampel kontrol
S : standar devisiasi

Menentukan nilai ttabel = tɑ (dk = n1 + n2 - 2)

H0 : tidak terdapat pengaruh penerapan Pendekatan Jelajah Alam 

Sekitar (JAS) berbasis Gallery Walk terhadap hasil belajar kognitif 

dan afektif peserta didik 

H1 : terdapat pengaruh penerapan Pendekatan Jelajah Alam Sekitar 

(JAS) berbasis Gallery Walk terhadap hasil belajar kognitif dan 

afektif peserta didik

Adapun kriteria pengujiannya adalah:

H0 ditolak jika thitung > ttabel dalam hal lain H1 diterima.

H1 diterima jika thitung < ttabel dengan ɑ = 0,05 (5%).

                                                          
13 Sudjana, Metoda Statistika (Bandung: Tarsito, 2005), h. 239.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data 

Penelitian ini dilaksanakan di MI Ismaria Al-Quranniyah Rajabasa Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2017/2018. Penelitian ini dilakukan di kelas IVA sebagai 

kelas eksperimen dengan 35 peserta didik dan kelas IVB sebagai kelas kontrol 

dengan 35 peserta didik. Instrumen penilaian yang akan digunakan untuk melihat 

hasil belajar kognitif dan sikap afektif dalam penelitian dengan menggunakan 

pendekatn JAS berbasis Gallery Walk, sebelumnya instrument tersebut dilakukan uji 

coba tes yang terdiri dari 35 soal pada materi tumbuhan, 37 soal materi hewan dan 30

pernyataan dalam bentuk angket. Uji coba tes ini dilakukan pada populasi di luar 

sampel penelitian yang telah mempelajari materi pelajaran tersebut. Instrumen 

dilakukan kepada 35 peserta didik kelas VA MI Ismaria Al-Quranniyah Rajabasa 

Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018, hari Senin tanggal 14 Agustus 2017. 

Data peserta didik dan nilai hasil uji coba instrument dapat dilihat pada lampiran 9.

1. Analisis Hasil Uji Coba Tes Hasil Belajar Kognitif

a. Uji Validitas Tes 

Uji validitas instrumen dilakukan untuk menguji hasil belajar kognitif 

peserta didik pada penelitian. Peneliti menggunakan 2 uji validitas, yaitu uji 
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validitas isi dan konstruk. Validitas isi dilakukan dengan menggunakan daftar 

check list oleh tiga validator yaitu dengan 2 dosen dan 1 guru.  Berdasarkan uji 

validitas isi yang berupa soal tersebut disesuaikan antara kisi-kisi dengan butir 

soal yang akan dipakai dengan kemampuan bahasa peserta didik. 

Instrumen yang telah divalidasi oleh validator dan telah diperbaiki, 

selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam menyempurnakan isi 

data tes kemampuan hasil belajar kognitif peserta didik. Upaya untuk 

mendapatkan data yang akurat maka tes yang digunakan dalam penelitian ini 

harus memenuhi kriteria yang baik. Adapun uji validitas konstruk, menggunakan 

rumus korelasi product moment pada instrumen tes kemampuan hasil belajar 

kognitif dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Analisis Uji Validitas Soal Materi Tumbuhan

No Soal rhitung rtabel Kriteria Keterangan

1 0.399 0.334 V Dipakai
2 0.376 0.334 V Dipakai
3 -0.049 0.334 TV Tidak Dipakai
4 0.707 0.334 V Dipakai
5 0.432 0.334 V Dipakai
6 0.357 0.334 V Dipakai
7 0.339 0.334 V Dipakai
8 0.413 0.334 V Dipakai
9 0.521 0.334 V Dipakai
10 0.462 0.334 V Dipakai
11 0.383 0.334 V Dipakai
12 0.413 0.334 V Dipakai
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13 0.467 0.334 V Dipakai
14 0.367 0.334 V Dipakai
15 0.581 0.334 V Dipakai
16 0.444 0.334 V Dipakai

No Soal rhitung rtabel Kriteria Keterangan

17 0.440 0.334 V Dipakai
18 0.442 0.334 V Dipakai
19 0.333 0.334 TV Tidak Dipakai
20 -0.157 0.334 TV Tidak Dipakai
21 0.502 0.334 V Dipakai
22 0.238 0.334 TV Tidak Dipakai
23 -0.014 0.334 TV Tidak Dipakai
24 0.472 0.334 V Dipakai
25 0.488 0.334 V Dipakai
26 0.521 0.334 V Dipakai
27 -0.111 0.334 TV Tidak Dipakai
28 0.250 0.334 TV Tidak Dipakai
29 0.679 0.334 V Dipakai
30 0.461 0.334 V Dipakai
31 0.409 0.334 V Dipakai
32 0.050 0.334 TV Tidak Dipakai
33 0.100 0.334 TV Tidak Dipakai
34 0.423 0.334 V Dipakai
35 0.343 0.334 V Dipakai

Berdasarkan Tabel 4.1 tersebut, diketahui bahwa hasil perhitungan uji 

validitas 35 item soal pada materi tumbuhan yang telah diuji cobakan 

menunjukkan, soal tes yang tergolong tidak valid ( < 0,334) yaitu pada item 

soal 3, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 32, 33, dan selebihnya tergolong valid. Perhitungan 

validitas instrumen yang telah diuji cobakan dapat dilihat selengkapnya pada 
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lampiran 10. Sedangkan instrumen soal materi hewan dapat dilihat pada Tabel 

4.2 berikut:

Tabel 4.2
Analisis Uji Validitas Soal Materi Hewan

No Soal rhitung rtabel Kriteria Keterangan

1 0.347 0.334 V Dipakai
2 0.474 0.334 V Dipakai

No Soal rhitung rtabel Kriteria Keterangan

3 0.412 0.334 V Dipakai
4 0.499 0.334 V Dipakai
5 0.453 0.334 V Dipakai
6 0.397 0.334 V Dipakai
7 0.250 0.334 TV Tidak Dipakai
8 0.452 0.334 V Dipakai
9 0.468 0.334 V Dipakai
10 0.763 0.334 V Dipakai
11 0.359 0.334 V Dipakai
12 -0.017 0.334 TV Tidak Dipakai
13 0.398 0.334 V Dipakai
14 0.020 0.334 TV Tidak Dipakai
15 0.545 0.334 V Dipakai
16 0.538 0.334 V Dipakai
17 0.509 0.334 V Dipakai
18 0.359 0.334 V Dipakai
19 0.315 0.334 TV Tidak Dipakai
20 0.341 0.334 V Dipakai
21 0.264 0.334 TV Tidak Dipakai
22 0.488 0.334 V Dipakai
23 0.373 0.334 V Dipakai
24 0.433 0.334 V Dipakai
25 0.349 0.334 V Dipakai
26 -0.168 0.334 TV Tidak Dipakai
27 0.341 0.334 V Dipakai
28 0.404 0.334 V Dipakai
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29 0.372 0.334 V Dipakai
30 0.709 0.334 V Dipakai
31 0.441 0.334 V Dipakai
32 0.649 0.334 V Dipakai
33 0.418 0.334 V Dipakai
34 0.543 0.334 V Dipakai
35 0.102 0.334 TV Tidak Dipakai
36 0.378 0.334 V Dipakai
37 0.435 0.334 V Dipakai

Tabel 4.2 tersebut menjelaskan bahwa, hasil perhitungan uji validitas 37 

item soal materi hewan yang telah diuji cobakan menunjukkan soal tes yang 

tergolong tidak valid ( < 0,334) yaitu pada item soal 7, 12, 14, 19, 21, 26, 35, 

dan selebihnya tergolong soal yang valid. Hasil perhitungan uji validitas 

instrumen tidak dapat digunakan apabila butir soal tersebut dinyatakan tidak 

valid sesuai dengan kriteria validitas instrumen, karena item soal tersebut tidak 

dapat mengukur apa yang hendak diukur dan tidak berfungsi sebagai alat ukur 

yang baik. Sebaliknya beberapa soal yang dikatakan valid karena lebih besar 

dari rtabel  ( > 0,334), maka soal tersebut dapat digunakan untuk pengambilan 

data penelitian. Perhitungan validitas instrumen yang telah diuji cobakan dapat 

dilihat selengkapnya pada lampiran 11.

a. Uji Tingkat Kesukaran Soal

Uji tingkat kesukaran instrumen pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah soal yang diujikan termasuk golongan soal yang sukar, 
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sedang dan mudah. Hasil analisis tingkat kesukaran butir soal dapat dilihat pada 

Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Analisis Uji Tingkat Kesukaran Soal Materi Tumbuhan

No 
Soal

TK Kriteria
No 

Soal
TK Kriteria

1 0.457 sedang 19 0.857 mudah
2 0.514 sedang 20 0.771 mudah
3 0.229 sukar 21 0.629 sedang
4 0.600 sedang 22 0.286 sukar
5 0.629 sedang 23 0.229 sukar
6 0.571 sedang 24 0.629 sedang
7 0.143 sukar 25 0.686 sedang
8 0.600 sedang 26 0.600 sedang

No 
Soal

TK Kriteria
No 

Soal
TK Kriteria

9 0.600 sedang 27 0.771 mudah
10 0.629 sedang 28 0.714 mudah
11 0.629 sedang 29 0.543 sedang
12 0.657 sedang 30 0.371 sedang
13 0.543 sedang 31 0.543 sedang
14 0.714 mudah 32 0.829 mudah
15 0.629 sedang 33 0.286 sukar
16 0.571 sedang 34 0.657 sedang
17 0.286 sukar 35 0.629 sedang
18 0.629 sedang

Hasil perhitungan uji tingkat kesukaran pada table 4.3, menyatakan 

bahwa dari 35 soal yang termasuk ke dalam kategori sukar (tingkat kesukaran < 

0,30) yaitu 14, 19, 20, 27, 28, dan 32. Soal yang berkategorikan sedang (0,30 ≤ 

tingkat kesukaran ≤ 0,70) terdapat pada butir soal no 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
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13, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 35. Selain itu juga terdapat item soal 

yang tergolong mudah (1 ≥ tingkat kesukaran ≤ 0,70) yaitu butir soal nomor 4,7, 

17, 22, 23, dan 33. Perhitungan uji tingkat kesukaran instrumen yang telah diuji

cobakan dapat dilihat selengkapnya pada lampiran 12.

Instrumen penilaian pada materi hewan yang terdiri dari 37 butir soal juga 

dilakukan uji tingkat kesukaran, yang dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut:

Table 4.4
Analisis Uji Tingkat Kesukaran Soal Materi Hewan

No 
Soal

TK Kriteria
No 

Soal
TK Kriteria

1 0.543 sedang 20 0.629 sedang
2 0.343 sedang 21 0.286 sukar
3 0.686 sedang 22 0.743 mudah
4 0.429 sedang 23 0.457 sedang

No 
Soal

TK Kriteria
No 

Soal
TK Kriteria

5 0.543 sedang 24 0.714 mudah
6 0.886 mudah 25 0.429 sedang
7 0.800 mudah 26 0.257 sukar
8 0.600 sedang 27 0.629 sedang
9 0.629 sedang 28 0.714 mudah
10 0.714 mudah 29 0.514 sedang
11 0.571 sedang 30 0.743 mudah
12 0.257 sukar 31 0.629 sedang
13 0.486 sedang 32 0.629 sedang
14 0.800 mudah 33 0.314 sedang
15 0.800 mudah 34 0.429 sedang
16 0.743 mudah 35 0.143 sukar
17 0.829 mudah 36 0.743 mudah
18 0.571 sedang 37 0.771 mudah
19 0.971 mudah
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Berdasarkan Tabel 4.4 tersebut, hasil perhitungan uji tingkat kesukaran 

yang terdiri 37 soal materi hewan yang telah diuji cobakan menunjukkan bahwa 

item soal yang tergolong sukar (tingkat kesukaran < 0,30) terdapat pada item soal

nomor 3, 7, 17, 22, 23,  dan 33. Item soal yang tergolong sedang ( 0,30 ≤ tingkat 

kesukaran ≤ 0,70) yaitu item soal 3, 4, 5, dan 8. Selain itu juga terdapat item soal 

yang tergolong mudah (1 ≥ tingkat kesukaran ≤ 0,70) yaitu butir soal nomor 1, 2, 

6 dan 7. Pengkategorian soal-soal tersebut digolongkan berdasarkan kriteria 

tingkat kesukaran instrumen. Hasil perhitungnan uji tingkat kesukaran instrumen 

yang telah diuji cobakan dapat dilihat selengkarnya pada lampiran 13.

b. Uji Daya Beda Soal

Uji coba instrumen juga dilakukan untuk melihat daya beda butir soal. Uji 

daya beda pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui item soal dalam 

membedakan antara peserta didik yang dapat menjawab benar dan tidak. Hasil 

analisis daya pembeda butir soal pada penelitan ini dapat dilihat pada Tabel 4.5 

berikut:

Tabel 4.5
Analisis Uji Daya Beda Soal Materi Tumbuhan

No 
Soal

Nilai 
Daya Beda

Kriteria
No 

Soal
Nilai 

Daya Beda
Kriteria

1 0.431 Baik 19 0.180 J
2 0.314 Cukup 20 -0.216 JS
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3 -0.242 JS 21 0.536 Baik
4 0.595 Baik 22 0.212 Cukup
5 0.422 Baik 23 -0.127 JS
6 0.310 Cukup 24 0.422 Baik
7 0.163 J 25 0.418 Baik
8 0.366 Cukup 26 0.480 Baik
9 0.366 Cukup 27 -0.101 JS
10 0.307 Cukup 28 0.245 Cukup
11 0.422 Baik 29 0.484 Baik
12 0.363 Cukup 30 0.379 Cukup
13 0.484 Baik 31 0.369 Cukup
14 0.359 Cukup 32 0.010 J
15 0.536 Baik 33 -0.016 JS
16 0.310 Cukup 34 0.477 Baik
17 0.212 Cukup 35 0.307 Cukup
18 0.422 Baik

Pada Tabel 4.5 dalam uji daya beda 35 soal materi tumbuhan, 

menunjukkan bahwa item soal yang tergolong klasifikasi jelek sekali (tingkat 

kesukaran < 0,00) yaitu nomor 3, 20, 23, 27, 33. Item soal yang tergolong jelek 

(0,00< DP ≤ 0,20), terdapat pada nomor 7, 19, dan 32. Item soal yang tergolong 

klasifikasi cukup/ sedang (0,20 < DP ≤ 0,39) terdapat pada nomor 2, 6, 8, 9, 10, 

12, 14, serta 13 item soal yang tergolong baik (0,40 < DP ≤ 0,70), yaitu item soal 

nomor 1, 4, 5, 11, 13, 15, 18, 21, 24, 25, 26, 29, dan 34. Hasil perhitungnan uji 

daya beda instrumen yang telah diuji cobakan dapat dilihat selengkarnya pada 

lampiran 14.

Uji daya beda pada materi hewan, dapat dilihat pada Tabel 4.6 dibawah 

ini:
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Tabel 4.6
Analisis Uji Daya Beda Soal Materi Hewan

No 
Soal

Nilai 
Daya Beda

Kriteria
No 

Soal
Nilai 

Daya Beda
Kriteria

1 0.141 J 20 0.078 J
2 0.552 Baik 21 0.098 J
3 0.190 J 22 0.301 Cukup
4 0.376 Cukup 23 0.431 Baik
5 0.255 Cukup 24 0.474 Baik
6 0.235 Cukup 25 0.147 J
7 0.069 J 26 -0.072 JS
8 0.480 Baik 27 0.193 Cukup
9 0.536 Baik 28 0.359 Cukup
10 0.588 Baik 29 0.199 Cukup
11 0.310 Cukup 30 0.301 Cukup
12 0.042 J 31 0.422 Baik
13 0.373 Cukup 32 0.422 Baik
14 -0.160 JS 33 0.382 Cukup
15 0.412 Baik 34 0.490 Baik
16 0.301 Cukup 35 0.163 J
17 0.239 Cukup 36 0.415 Baik
18 0.310 Cukup 37 0.242 Cukup
19 0.059 J

Berdasarkan Tabel 4.6, hasil perhitungan uji daya beda pada materi 

hewan menunjukkan bahwa terdapat 2 soal yang termasuk ke dalam kategori 

jelek sekali (tingkat kesukaran < 0,00) yaitu pada nomor 14 dan 26. Item soal 

yang tergolong jelek (0,00< DP ≤ 0,20), terdapat pada nomor 1, 3, 7, 12, 19, 20, 

21, 25, dan 35. Item soal yang tergolong klasifikasi cukup / sedang (0,20 < DP ≤ 

0,39) terdapat pada nomor 4, 5, 6, 11, 13, 16, 17, 18, 22, 27, 28, 29, 30, 33, 37, 

serta 13 item soal yang tergolong baik (0,40 < DP ≤ 0,70), yaitu item soal nomor 
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2, 8, 9, 10, 15, 23, 24, 31, 32, 34, dan 36. Hasil perhitungnan uji daya beda

instrumen yang telah diuji cobakan dapat dilihat selengkarnya pada lampiran 15.

c. Uji Reliabilitas Tes

Tujuan dari perhitungan uji reliabilitas ini untuk mengetahui konsistensi 

instrumen yang akan dijadikan sebagai alat ukur penelitian. Uji reliabilitas 

menggunakan rumus Cronbach Alpha, adapun kriteria perhitungannya rhitung 

lebih besar dari rtabel (r11 > rtabel). Berdasarkan uji reliabilitas pada soal materi 

tumbuhan diperoleh nilai = 0,846, karena r11 > rtabel maka instrument soal 

reliabel dengan kriteria tinggi. Begitu juga pada soal hewan diperoleh nilai =
0,865, karena r11 > rtabel maka instrument soal reliabel dengan kriteria tinggi. 

Selengkapnya Perhitungan uji reliabilitas materi tumbuhan dan hewan dapat 

dilihat pada lampiran 16.

Instrumen penelitian yang sebelumnya telah dilakukan uji validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran, daya beda selanjutnya direkapitulasi hasil 

kesimpulan butir soal yang terdapat pada tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7
Kesimpulan Soal Materi Tumbuhan
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No
Soal

Validitas Reliabilitas
Interprestasi

Tingkat 
Kesukaran

Daya Beda
keterangan

Nilai ket Nilai ket Nilai ket
1 0.399 V 0.457 Sdg 0.431 baik dipakai
2 0.376 V 0.514 Sdg 0.314 cukup dipakai
3 -0.049 TV 0.229 Skr -0.242 JS tidak dipakai
4 0.707 V 0.600 Sdg 0.595 baik dipakai
5 0.432 V 0.629 Sdg 0.422 baik dipakai
6 0.357 V 0.571 Sdg 0.310 cukup dipakai
7 0.339 V 0.143 Skr 0.163 J tidak dipakai
8 0.413 V 0.600 Sdg 0.366 cukup dipakai
9 0.521 V 0.600 Sdg 0.366 cukup dipakai
10 0.462 V 0.629 Sdg 0.307 cukup dipakai
11 0.383 V 0.629 sdg 0.422 baik dipakai
12 0.413 V 0.657 sdg 0.363 cukup dipakai
13 0.467 V 0.543 sdg 0.484 baik dipakai
14 0.367 V 0.714 mdh 0.359 cukup dipakai
15 0.581 V 0.629 sdg 0.536 baik dipakai
16 0.444 V 0.571 sdg 0.310 cukup dipakai
17 0.440 V 0.286 skr 0.212 cukup dipakai
18 0.442 V 0.629 sdg 0.422 baik dipakai
19 0.333 TV 0.857 mdh 0.180 J tidak dipakai
20 -0.157 TV 0.771 mdh -0.216 JS tidak dipakai
21 0.502 V 0.629 sdg 0.536 baik dipakai
22 0.238 TV 0.286 skr 0.212 cukup tidak dipakai
23 -0.014 TV 0.229 skr -0.127 JS tidak dipakai
24 0.472 V 0.629 sdg 0.422 baik dipakai
25 0.488 V 0.686 sdg 0.418 baik dipakai
26 0.521 V 0.600 sdg 0.480 baik dipakai
27 -0.111 TV 0.771 mdh -0.101 JS tidak dipakai
28 0.250 TV 0.714 mdh 0.245 cukup tidak dipakai
29 0.679 V 0.543 sdg 0.484 baik dipakai
30 0.461 V 0.371 sdg 0.379 cukup dipakai
31 0.409 V 0.543 sdg 0.369 cukup dipakai
32 0.050 TV 0.829 mdh 0.010 J tidak dipakai
33 0.100 TV 0.286 skr -0.016 JS tidak dipakai
34 0.423 V 0.657 sdg 0.477 baik dipakai
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35 0.343 V 0.629 sdg 0.307 cukup dipakai

Berdasarkan 4 tahap analisis di atas dari 35 soal pada materi tumbuhan 

diperoleh 26 soal yang dinyatakan valid,  25 soal memiliki tingkat kesukaran 

sedang/ mudah, dan 25 soal tersebut memiliki kriteria daya beda cukup/ baik, 

yaitu soal nomor 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 

26, 29, 30, 31, 34, 35. Soal yang lainnya tidak digunakan karena memiliki tingkat 

kesukaran dan daya beda soal yang tidak memenuhi kriteria yang dapat 

digunakan di dalam instrumen penelitian. 

Kesimpulan dari hasil analisis soal materi hewan dapat dilihat pada tabel 

berikut:

Tabel 4.8
Kesimpulan Soal Materi Hewan

No
Soal

Validitas Reliabilitas
Interprestasi

Tingkat 
Kesukaran

Daya Beda keterangan

Nilai ket Nilai ket Nilai ket
1 0.347 V 0.543 sdg 0.141 J tidak dipakai
2 0.474 V 0.343 sdg 0.552 baik Dipakai
3 0.412 V 0.686 sdg 0.190 J tidak dipakai
4 0.499 V 0.429 sdg 0.376 cukup Dipakai
5 0.453 V 0.543 sdg 0.255 cukup Dipakai
6 0.397 V 0.886 mdh 0.235 cukup Dipakai
7 0.250 TV 0.800 mdh 0.069 J tidak dipakai
8 0.452 V 0.600 sdg 0.480 baik Dipakai
9 0.468 V 0.629 sdg 0.536 baik Dipakai
10 0.763 V 0.714 mdh 0.588 baik Dipakai
11 0.359 V 0.571 sdg 0.310 cukup Dipakai
12 -0.017 TV 0.257 skr 0.042 J tidak dipakai
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13 0.398 V 0.486 sdg 0.373 cukup Dipakai
14 0.020 TV 0.800 mdh -0.160 JS tidak dipakai
15 0.545 V 0.800 mdh 0.412 baik Dipakai
16 0.538 V 0.743 mdh 0.301 cukup Dipakai
17 0.509 V 0.829 mdh 0.239 cukup Dipakai
18 0.359 V 0.571 sdg 0.310 cukup Dipakai

Validitas
Tingkat 

Kesukaran
Daya Beda

Nilai Ket Nilai Ket Nilai Ket
19 0.315 TV 0.971 mdh 0.059 J tidak dipakai
20 0.341 V 0.629 sdg 0.078 J tidak dipakai
21 0.264 TV 0.286 skr 0.098 J tidak dipakai
22 0.488 V 0.743 mdh 0.301 cukup Dipakai
23 0.373 V 0.457 sdg 0.431 baik Dipakai
24 0.433 V 0.714 mdh 0.474 baik Dipakai
25 0.349 V 0.429 sdg 0.147 J tidak dipakai
26 -0.168 TV 0.257 skr -0.072 JS tidak dipakai
27 0.341 V 0.629 sdg 0.193 cukup Dipakai
28 0.404 V 0.714 mdh 0.359 cukup Dipakai
29 0.372 V 0.514 sdg 0.199 cukup Dipakai
30 0.709 V 0.743 mdh 0.301 cukup Dipakai
31 0.441 V 0.629 sdg 0.422 baik Dipakai
32 0.649 V 0.629 sdg 0.422 baik Dipakai
33 0.418 V 0.314 sdg 0.382 cukup Dipakai
34 0.543 V 0.429 sdg 0.490 baik Dipakai
35 0.102 TV 0.143 skr 0.163 J tidak dipakai
36 0.378 V 0.743 mdh 0.415 baik Dipakai
37 0.435 V 0.771 mdh 0.242 cukup Dipakai

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa soal materi hewan ini telah melalui 4 

tahap analisis perhitungan uji coba soal, yaitu uji validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran dan daya beda. 37 soal, setelah dilakukan analisis maka diperoleh 30 

soal yang dinyatakan valid, 26 soal memiliki tingkat kesukaran sedang/ mudah, 
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dan 26 soal tersebut memiliki kriteria daya beda cukup/ baik, yaitu soal nomor 2, 

4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

36, dan 37.

2. Analisis Hasil Uji Coba Angket Hasil Belajar Afektif

a. Uji Validasi Angket

Uji coba angket ini dilakukan dengan 2 uji validasi yaitu validasi isi dan 

konstruk. Uji validitas isi yang dilakukan oleh validator terhadap 30 angket 

penilaian, yang telah diperbaiki dan disesuaikan antara indikator dengan kisi-kisi 

angket serta kemampuan bahasa peserta didik. Angket untuk penilaian sikap 

afektif peserta didik juga dilakukan uji coba validitas dengan menggunakan 

rumus korelasi product moment, yang dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9
Analisis Uji Validitas Angket

No Soal rhitung rtabel Kriteria Keterangan

1 0.355 0.334 V Dipakai
2 0.543 0.334 V Dipakai
3 0.557 0.334 V Dipakai
4 0.481 0.334 V Dipakai
5 0.439 0.334 V Dipakai
6 0.367 0.334 V Dipakai
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7 0.575 0.334 V Dipakai
8 0.535 0.334 V Dipakai
9 0.589 0.334 V Dipakai
10 0.658 0.334 V Dipakai
11 0.575 0.334 V Dipakai
12 0.267 0.334 TV Tidak Dipakai
13 0.523 0.334 V Dipakai
14 -0.534 0.334 TV Tidak Dipakai
15 0.476 0.334 V Dipakai
16 0.757 0.334 V Dipakai
17 0.532 0.334 V Dipakai
18 0.295 0.334 TV Tidak Dipakai
19 0.189 0.334 TV Tidak Dipakai
20 0.577 0.334 V Dipakai
21 0.442 0.334 V Dipakai
22 0.204 0.334 TV Tidak Dipakai

No Soal rhitung rtabel Kriteria Keterangan

23 0.355 0.334 V Dipakai
24 0.628 0.334 V Dipakai
25 0.366 0.334 V Dipakai
26 0.513 0.334 V Dipakai
27 0.328 0.334 TV Tidak Dipakai
28 -0.017 0.334 TV Tidak Dipakai
29 0.197 0.334 TV Tidak Dipakai
30 0.481 0.334 V Dipakai

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, hasil perhitungan uji validitas angket 

sebanyak 30 butir angket menunjukkan bahwa butir angket yang dikatakan tidak 

valid ( < 0,334) yaitu pada item soal nomor 12, 14, 18, 19, 22, 27, 28, 29, 

sedangkan 22 butir angket yang telah dinyatakan valid (rxy > 30) terdapat pada 
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nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, dan 

30. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 17. 

b. Uji Reliabilitas Angket

Instrumen angket yang telah dinyatakan valid sebanyak 22 butir angket 

selanjutnya di uji reliabilitasnya dengan menggunakan rumus Cronbach Alpha, 

maka diperoleh = 0,863. Interpretasi uji reliabilitasnya dapat disimpulakan 

bahwa butir-butir angket tersebut reliable (0,863 > 	 ). Adapun hasil 

perhitungan uji reliabilitas butir angket dapat dilihat lebih rinci pada lampiran 18. 

B. Uji Prasyarat Analisis Data

Pengambilan data dilakukan sebelum dan sesudah proses pembelajaran pada 

materi tumbuhan dan hewan pada penilaian hasil belajar kognitif, sedangkan 

penilaian hasil belajar afektif dilihat pada saat proses pembelajaran dan hasil post test

peserta didik. Prasyarat dalam melakukan uji hipotesis sebelumnya dilakukan dengan 

uji normalitas dan uji homogenitas pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Data 

peserta didik dan nilai pre test serta post test pada kelas eksperimen dan kontrol dapat 

dilihat pada lampiran 19. Rincian data yang diperoleh peneliti dapat dijabarkan 

sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

a. Uji Normalitas Post Test Hasil Belajar Kognitif
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Uji normalitas ini dilakukan untuk melihat kemampuan hasil belajar 

peserta didik setelah mempelajari materi tumbuhan dan hewan. Uji normalitas 

data dalam penelitian ini menggunakan uji Liliefors. Ketentuan dalam pengujian 

normalitas, yaitu jika Lhitung ≤ Ltabel maka dinyatakan bahwa data berdistribusi 

normal. Berikut adalah kesimpulan perhitungan uji normalitas, yang dapat dilihat 

pada Tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Normalitas Post Test Hasil Belajar Kognitif

Kelas Lhitung Ltabel
Keputusan

uji
Eksperimen 0,094 0,147 Ho diterima

Kontrol 0,141 0,147 H0 diterima

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, menunjukkan bahwa hasil perhitungan 

kelas eksperimen yaitu Lhitung = 0,094 dan pada kelas kontrol Lhitung = 0,141

sedangkan Ltabel pada kedua kelas tersebut adalah Ltabel = 0,147 dengan taraf 

signifikan α = 5 %. Dengan ini menunjukkan bahwa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol memiliki data Lhitung ≤ Ltabel dan H0 diterima, sehingga kedua data yang 

digunakan dalam penelitian berdistribusi normal. Data perhitungan dapat dilihat 

selengkapnya pada lampiran 20.

b. Uji Normalitas N-Gain Hasil Belajar Kognitif
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Perhitungan uji normalitas n-gain dengan membandingkan nilai pre test

dengan nilai post test yang telah terangkum pada tabel berikut ini:

Tabel 4.11
Hasil Uji Normalitas N-Gain Hasil Belajar Kognitif

Kelas Ltabel Lhitung Kesimpulan

Eksperimen 0,147 0,064 H0 diteima

Kontrol 0,147 0,075 H0 diteima

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil perhitungan kelas eksperimen 

yaitu Lhitung = 0,064, sedangkan Ltabel = 0,147 dan pada kelas kontrol Ltabel = 

0,147 sedangkan Lhitung = 0,075 dengan taraf signifikan α = 5 %. Dengan ini 

menunjukkan bahwa  Lhitung ≤ Ltabel dan H0 diterima, sehingga kedua data yang 

digunakan dalam penelitian berdistribusi normal. Data perhitungan dapat dilihat 

selengkapnya pada lampiran 21.

c. Uji Normalitas Post Test Hasil Belajar Afektif

Perhitungan uji normalitas post test untuk penilaian afektif di kelas 

eksperimen dan kontrol dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Normalitas Post Test Hasil Belajar Afektif

Kelas Ltabel Lhitung Kesimpulan

Eksperimen 0,147 0,111 H0 diteima

Kontrol 0,147 0,057 H0 diteima
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Berdasarkan perhitungan data uji normalitas pada Tabel 4.11 tesebut, 

menunjukkan bahwa, pada kelas eksperimen diperoleh Ltabel = 0,147 sedangkan 

Lhitung = 0,111 dan kelas kontrol Ltabel = 0,147 sedangkan Lhitung = 0,0,057  

dengan taraf signifikan = 5 %. Dengan ini menunjukkan Lhitung ≤ Ltabel dan H0 

diterima, sehingga kedua data berdistribusi normal. Data perhitungan dapat 

dilihat selengkapnya pada lampiran 22. 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel memiliki 

karakter yang sama atau tidak. Uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan uji 

Fisher dengan keputusan jika Fhitung ≤ Ftabel, maka dinyatakan bahwa data tersebut 

homogen. Uji homogenitas ini membandingkan varians terbesar dan varian terkecil.

a. Uji Homogenitas N-Gain Hasil Belajar Kognitif

Perhitungan uji homogenitas n-gain dalam penilaian hasil belajar kognitif 

di kelas eksperimen dan kontrol terangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji Homogenitas N-Gain Hasil Belajar Kognitif
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Kelas n ∑X s² Fhitung Ftabel

Eksperimen 35 23.052 0,667 0,016

Kontrol 35 20.569 0,588 0,018

Kesimpulan Homogen

Uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan uji Fisher dengan 

taraf signifikansi = 5% diperoleh Ftabel = 3,481 dan hasil perhitungan Fhitung = 

0,872. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa Fhitung ≤ Ftabel. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan sampel berasal dari 

populasi yang homogen. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran

23.

b. Uji Homogenitas Post Test Hasil Belajar Afektif

Perhitungan uji homogenitas post test dalam penilaian hasil belajar afektif 

di kelas eksperimen dan kontrol dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14
Hasil Uji Homogenitas Post Test Hasil Belajar Afektif

Kelas n ∑X s² Xhitung Xtabel

Eksperimen 35 4982 142.343 78.938

Kontrol 35 4524 129.257 98.491

Kesimpulan Homogen
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Uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan uji Fisher dengan 

taraf signifikansi = 5% diperoleh Ftabel = 3,481 dan hasil perhitungan Fhitung = 

0,801. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa Fhitung ≤ Ftabel. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan sampel berasal dari 

populasi yang homogen. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran

24.

C. Hasil Hipotesis Statistik

Setelah melakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas mendapatkan data 

berdistribusi normal dan uji homogenitas memiliki data yang homogen. Data 

keduanya telah terpenuhi, maka dilanjutkan dengan analisis perhitungan hipotesis 

dengan menggunakan analisis uji-T berkorelasi. Uji-T yang digunakan dalam 

penelitian ini untuk menguji dua kesamaan rata-rata. Cara menentukan hipotesis 

diterima atau ditolah yaitu juka thitung > ttabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak begitu 

juga sebaliknya. 

1. Uji-T Hasil Belajar Kognitif

Berikut adalah hasil perolehan dari perhitungan uji-T berkorelasi pada 

hasil belajar kognitif.

Tabel 4.15
Hasil Uji Hipotesis terhadap Hasil Belajar Kognitif
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Karakteristik
Kelas Hasil Interpensi

Eksperimen Kontrol
n 35 35

0,659 0,588
Si² 0,016 0,018

thitung 2,284
ttabel 1,995

Berdasarkan tabel 4.15 di atas, hasil perhitungan uji-T diperoleh ttabel = 

1,995 sedangkan thitung = 2,284. Dengan demikian diketahui bahwa thitung > ttabel 

yaitu 2,284 > 1,995 yang berarti H1 diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dengan menggunakan 

pendekatan JAS berbasis Gallery Walk terhadap hasil belajar kognitif peserta 

didik kelas IV MI Ismaria Al-Qurannniyah Rajabasa Bandar Lampung pada 

materi tumbuhan dan hewan. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 25.

2. Uji-T Hasil Belajar Afektif

Hasil perhitungan dari uji-T berkorelasi pada hasil belajar afektif, dapat 

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.16
Hasil Uji Hipotesis terhadap Hasil Belajar Afektif

Karakteristik
Kelas

Hasil Interpensi
Eksperimen Kontrol

n 35 35
142,343 129,257
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Si2 78,938 98,491
ttabel 1,995
thitung 5,812

Berdasarkan hasil perhitungan pengujian hipotesis dengan menggunakan 

rumus uji-T, diperoleh hasil ttabel = 1,995 sedangkan thitung = 5,812. Dengan 

demikian diketahui bahwa thitung > ttabel yaitu 5,812 > 1,995 yang berarti H1

diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan dengan menggunakan pendekatan JAS berbasis Gallery Walk

terhadap hasil belajar afektif peserta didik kelas IV MI Ismaria Al-Qurannniyah 

Rajabasa Bandar Lampung pada materi tumbuhan dan hewan. Perhitungan dapat 

dilihat pada lampiran 26.

D. Pembahasan

Observasi dilakukan peneliti pada kelas eksperimen dengan menggunakan 

pendekatan JAS berbasis Gallery Walk dan kelas kontrol dengan pendekatan 

Ekspositori. Observasi penilaian dilakukan oleh peneliti, untuk mengetahui aktivitas-

aktivitas peserta didik yang muncul dalam kegiatan proses pembelajaran. Kegiatan 

penelitian ini mempengaruhi hasil belajar kognitif dan afektif peserta didik. Hal 

tersebut dapat diketahui dari skor pencapaian dalam penilaian hasil belajar afektif dan 

kognitif. Penilaian hasil belajar afektif ini disesuaikan dengan indikator-indikator 

kemampuan sikap afektif peseta didik. Indikator-indikator kemampuan sikap afektif 
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meliputi: rasa senang, memperhatikan, dan keaktifan (bertanya, menjawab 

pertanyaan, dan menghargai pendapat). Penilaian kemampuan sikap afektif dilakukan 

peneliti saat proses pembelajaran berlangsung baik di luar kelas maupun di dalam 

kelas dan tanggapan peserta didik dalam bentuk angket. Pengamatan dilakukan dari 

awal hingga akhir pembelajaran dengan tahapan yang telah direncanakan sebelumnya

baik di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol. 

Pada kelas eksperimen dengan menerapkan pendekatan pembelajaran JAS 

berbasis Gallery Walk. JAS merupakan pendekatan yang berupaya untuk mengenali 

alam lingkungan disekitarnya. Pendekatan JAS ini memiliki 6 tahapan yaitu 

eksplorasi, konstruktivis, proses sains, masyarakat belajar, bioeduteinment, dan 

evaluasi. Pembelajaran yang berlangsung di kelas eksperimen menerapkan 6 tahapan 

yang ada pada pendekatan JAS dan peneliti mengamati jalannya proses pembelajaran 

tersebut. Diakhir pembelajaran peserta didik memberikan tanggapan terhadap 

kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan melalui instrument angket penilaian sikap 

afektif. Hasil angket tanggapan peserta didik mengenai kemampuan sikap afektif 

peserta didik yang ditimbulkan saat pembelajaran berlangsung yaitu:

1. Memperhatikan

Hasil analisis dari tanggapan peserta didik yang menyatakan bahwa 

dirinya memperhatikan pembelajaran sebesar 81%. Memperhatikan ini 
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merupakan kegiatan peserta didik yang bersungguh-sungguh dalam mengikuti 

pembelajaran, sehingga peserta didik dapat memahami pelajaran. Memahami 

pelajaran dalam pendekatan JAS dilakukan dengan cara melakukan kegitan 

eksplorasi. Dalam kegiatan eksplorasi ini pemahaman yang diperoleh peserta 

didik tidak hanya didapatkan dari penjelasan guru ataupun buku saja, melainkan 

melalui kegiatan pengamatan yang dilakukan secara langsung pada lingkungan 

sekitar. Kegiatan eksplorasi mengajak peserta didik untuk belajar di luar kelas. 

Pembelajaran di luar kelas ini tidak semata-mata hanya bermain, melainkan 

melakukan pengamatan langsung dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan yang ada 

di lingkungan sekitar sekolah. Tanaman di lingkungan sekitar sekolah

dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang sangat nyata dan ke lima panca 

indra peserta didik dapat langsung menyentuh dengan melakukan pengamatan 

terhadap objek belajarnya. Lingkungan disekitar sekolah bukan hanya menjadi 

sumber belajar saja, tetapi sebagai objek yang memberikan keuntungan di dalam 

kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi peserta didik 

untuk mengembangkan potensi pengetahuan mereka sendiri dari sumber belajar 

yang temui di lingkungan sekolah sehingga kegiatan dalam pendekatan JAS

dapat meningkatkan sikap peduli peserta didik dengan lingkungannya.
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Temuan penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Erwan dan Achyani yang meneliti tentang meningkatkan 

pemahaman sisiwa menggunakan pendekatan JAS dengan metode eksperimen, 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan JAS ini membuat peserta 

didik lebih percaya diri di dalam pembelajaran, hal ini atas percobaan yang 

dilakukan peserta didik secara langsung dibandingkan menerima pelajaran dari 

buku.1

2. Keaktifan

Keaktifan peserta didik lebih ditunjukkan dalam hal bertanya, 

mengajukan pendapat, menjawab pertanyaan, keberaniaan peserta didik dalam 

mempersentasikan hasil kerja kelompok, dan membuat peserta didik semangat 

berkolaborasi di dalam kelompok untuk menghasilkan media pembelajaran. Hasil 

analisis dari tanggapan peserta didik yang menyatakan bahwa dirinya 

memperhatikan pembelajaran sebesar 84%. Keberanian peserta didik dalam 

bertanya atau menyampaikan pendapat tidak hanya dilakukan kepada guru saja 

tetapi dapat dilakukan antar peserta didik, sehingga peserta didik yang belum 

                                                          
1 W. N Utami, St.B. Waluya, Mashuri, Keefektifan Model Pembelajaran Problem Solving

Berbasis Gallery Walk terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah (Unnes Journal Of Mathematics 
Education, Vol. III, No. 2, 2014), h. 85.
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mengerti tentang materi pelajaran dapat bertanya dengan peserta didik yang telah 

memahami materi tersebut tanpa rasa malu dan takut.

Pengalaman yang telah dilalui peserta didik dikomunikasikan bersama 

kelompok untuk diingatkan kembali apa yang telah dipelajari, sehingga di dalam 

setiap kelompok peserta didik dapat saling bertukar pengetahuan. Ide-ide peserta 

didik dikumpulkan untuk menghasilkan sebuah media yang dapat mempermudah 

peserta didik dalam memahami materi. Ketika peserta didik bekerja sama di 

dalam sebuah tim belajar, maka terbentuklah sebuah masyarakat belajar. Bekerja 

sama di dalam sebuah tim ini, peserta didik dapat berekspresi dengan kreasi-

kreasi untuk menghasilkan media pembelajaran bersama dengan tim kelompok 

untuk digalerikan di depan kelas serta dipresentasikan hasil media yang telah 

dibuat, sehingga membuat peserta didik memiliki rasa tanggung jawab dalam 

setiap tugas yang diberikan. Bila rasa tanggung jawab ini terus dilatih di dalam 

proses pembelajaran, maka akan terbentuk di dalam diri peserta didik rasa 

tanggung jawab dari setiap tugas yang mereka miliki.

Temuan penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh W. N Utami, St.B. Waluya, Mashuri yang meneliti tentang 

keefektifan model pembelajaran problem solving berbasis gallery walk terhadap 

kemampuan pemecahan masalah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya 
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pengaruh aktifitas peserta didik terhadap kemampuan pemecahan masalah yang 

ditimbulkan oleh model pembelajaran tersebut.2

3. Rasa senang

Peserta didik merasa senang dalam mengikuti proses pembelajaran yang 

telah dirancang oleh peneliti, hal ini dibuktikan dari pengamatan peneliti saat 

proses pembelajaran dan hasil analisis tanggapan peserta didik. Hasil analisis 

yang menyatakan bahwa peserta didik merasa senang di dalam kegiatan 

pembelajaran sebesar 88%. Perasaan senang peserta didik dalam proses 

pembelajaran dapat mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang 

diberikan dan hasil belajarnya lebih bermanfaat. 

Temuan penelitian ini mendukunng penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Zumala Nilasari, Endang Peniati, Aditya Marianti yang meneliti 

tentang penerapan strategi Bioeduteinment dengan model pembelajaran Groub 

Investigasi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif 

terhadap hasil belajar dan aktifitas peserta didik saat menerapkan suatu strategi 

dan model pembelajaran yang dapat memberikan suasana menyenangkan 

                                                          
2 W. N Utami, St.B. Waluya, Mashuri, Keefektifan Model Pembelajaran Problem Solving

Berbasis Gallery Walk terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah (Unnes Journal Of Mathematics 
Education, Vol. III, No. 2, 2014), h. 85.
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sehingga hasil belajar dan aktifitas peserta didik saat proses pembelajaran 

menunjukkan adanya peningkatan.3

Berbeda pada kelas kontrol yang menggunakan pendekatan ekspositori. 

Pendekatan ekspositori merupakan pendekatan yang berpusat pada guru, sehingga 

membuat peserta didik mengalami kejenuhan atau bosan dalam menerima pelajaran. 

Peserta didik kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran sehingga masih 

terbilang pasif dan komunikasi di kelas hanya dikuasi oleh beberapa peserta didik 

saja sedangkan yang lainnya cenderung tetap diam dan mendengarkan. Ketertarikan 

peserta didik dalam mengikuti pembelajaran sangatlah kurang.

Hasil pengamatan peneliti saat proses pembelajaran diakumulasikan dengan 

penilaian diri peserta didik terhadap kegiatan-kegiatan yang telah berlangsung, 

instrument penilaian yang digunakan berupa angket (pernyataan). Hasil perhitungan 

akumulasi dari penilaian peneliti dengan penilaian diri peserta didik diperoleh 

persentase keaktifan sebesar 79% pada kelas eksperimen, sedangkan pada kelas 

kontrol persentase keaktifan sebesar 70%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan 

keaktifan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, tetapi pada kelas kontrol 

peningkatan keaktifannya lebih rendah dibandingkan kelas eksperimen.

                                                          
3 Zumala Nilasari, Endang Peniati, Aditya Marianti, Penerapan Strategi Bioeduteinment dengan 

Model Pembelajaran Groub Investigasi pada Materi Ekologi di SMA (Journal Of Biology Education, 
Vol. 5, No. 3, 2016), h. 257.
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Setelah mengadakan penelitian, penilaian dilakukan pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol untuk mengetahui kemampuan hasil belajar kognitif peserta didik. 

Hasil perhitungan data, menunjukkan bahwa rata-rata nilai post test pada hasil belajar 

kognitif di kelas eksperimen mempunyai nilai rata-rata 75 dan di kelas kontrol 

mempunyai nilai rata-rata 69. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar kognitif 

peserta didik lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar kognitif pada kelas 

kontrol. Kenaikan kemampuan hasil belajar ini dipengaruhi oleh adanya perbedaan 

perlakuan terhadap rasa senang, berdiskusi, dan keaktifan peserta didik di dalam 

pembelajaran, sehingga pada kelas eksperimen membawa respon positif bagi peserta 

didik sedangkan pada kelas kontrol tidak terdapat perubahan yang signifikan. 

Setelah diperoleh data akhir berupa hasil tes kemampuan hasil belajar 

kognitif dan sikap afektif, berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti 

menunjukkan bahwa uji prasyarat telah terpenuhi yaitu data berdistribusi normal dan 

kedua objek penelitan memiliki varians yang sama (homogen). Selanjutnya 

perhitungan uji hipotesis dengan menggunakan rumus uji-t berkorelasi dengan taraf 

nyata signifikan 5% (0,05). Peneliti telah melakukan perhitungan menggunakan 

rumus uji-t pada hasil belajar kognitif maka didapatlah thitung = 2,284 dan ttabel = 1,995, 

sehingga thitung > ttabel (2,284 > 1,995) yang menyatakan bahwa H0 ditolak dan H1 

diterima. Dan uji hipotesis pada hasil belajar sikap afektif diperoleh thitung = 5.812 dan 
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ttabel = 1,995, maka thitung > ttabel (5.812 > 1,995) sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. 

Berdasarkan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan hasil belajar kognitif dengan menggunakan pendekatan Jelajah Alam 

Sekitar berbasis Gallery Walk. Dan juga terdapat pengaruh yang signifikan dengan 

menggunakan pendekatan Jelajah Alam Sekitar berbasis Gallery Walk terhadap hasil 

belajar sikap afektif peserta didik kelas IV MI Ismaria Al-Quranniyah Rajabasa 

Bandar Lampung.

Temuan penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan 

Oleh Zarni Roslianti, Jalaluddin, Jailani yang meneliti tentang pengaruh penggunaan 

pendekatan Jelajah Alam Sekitar terhadap peningkatan pemahaman konsep siswa, 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh terhadap peningkatan 

pemahaman konsep peserta didik setelah mendapatkan pembelajaran 

keanekaragaman hayati dengan pendekatan Jelajah Alam Sekitar menjadi lebih baik 

dibandingkan dengan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional.4

Temuan penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Diani Riska Sari yang meneliti tentang peningkatan hasil belajar siswa Sekolah 

Dasar pada materi IPA melalui strategi PAILKEM metode Gallery Walk, hasil 

                                                          
4 Zarni Roslianti, Jalaluddin, Jailani, Pengaruh Penggunaan Pendekatan Jelajah Alam Sekitar 

Terhadap Peningkatan Pemahaman Konsep Siswa Pada Meteri Keanekaragaman Hayati Kelas X SMA 
N 9 Kota Banda Aceh (Jurnal Biologi FKIP USM, Vol. III, No. 2, 2015), h. 260.
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penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan terhadap hasil belajar peserta 

didik disetiap siklusnya.5

Temuan penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh I Wayan Agus Pernadi, Dewa Ayu Puspawati, Sang Putu Kaler Surata, yang 

meneliti tentang kreasi Photovoice dengan model pembelajaran Guided Inquiry

terhadap keterampilan proses sains dan hasil Photovoice berbasis JAS, hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa media yang digunakan di dalam pembelajaran 

dapat berpengaruh terhadap keterampilan proses sains.6

                                                          
5 Diani Riska Sari, Peningkatan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar pada Materi IPA melalui 

Strategi PAILKEM Metode Gallery Walk (JPGSD, Vo. 02, No. 01, 2014), h 5.
6 I Wayan Agus Pernadi,  Dewa Ayu Puspawati, Sang Putu Kaler Surata, Kreasi Photovoice

dengan Model Pembelajaran Guided Inquiry terhadap Keterampilan Proses Sains dan Hasil Photovoice
berbasis JAS (Jurnal Santiaji Pendidikan, Vo. 06, No. 01, 2016), h 73.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis data dan uji hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa dengan menggunakan Pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS) 

berbasis Gallery Walk terdapat pengaruh yang signifikan pada hasil belajar kognitif 

peserta didik kelas IV MI Ismaria Al-Qur’anniyah Rajabasa Bandar Lampung.

2. Berdasarkan analisis data dan perhitungan uji hipotesis, maka dapat disimpulkan 

bahwa dengan menggunakan Pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS) berbasis Gallery 

Walk terdapat pengaruh yang signifikan dari hasil belajar afektif peserta didik kelas 

IV MI Ismaria Al-Qur’anniyah Rajabasa Bandar Lampung.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut:

1. Dalam proses pembelajaran dengan menggunakan Pendekatan Jelajah Alam Sekitar 

berbasis Gallery Walk ini harus terampil dalam memilih materi pelajaran dan 

disesuikan dengan lingkungan yang tepat untuk dijadikan tempat pengamatan peserta 

didik sehingga proses pembelajaran lebih maksimal.

2. Peserta didik perlu dibiasakan belajar kelompok untuk melatih peserta didik dalam 

mengemukakan pendapat, tanggung jawab di dalam kelompok, menghargai pendapat 

yang lain dan menumbuhkan rasa percaya diri untuk mempresentasikan hasil yang 

diperoleh saat belajar kelompok.

3. Guru dalam merancang skenario pembelajaran sebaiknya mengalokasikan waktu 

lebih banyak dari penelitian sebelumnya agar kompetensi yang diinginkan dapat 

tercapai dengan hasil yang lebih baik.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Kelas Eksperimen

Satuan Pendidikan :  MI Ismaria Al-Qur’anniyah Rajabasa Bandar Lampung

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam

Materi Pelajaran : Struktur Tumbuhan beserta Fungsinya

Kelas / Semester :  IV (Empat) / 1

Alokasi Waktu :  6 x 30 Menit (3 Pertemuan)

A. Standar Kompetensi

3. Memahami hubungan antara struktur bagian tumbuhan dengan fungsinya

B. KOMPETENSI DASAR

3.1 Menjelaskan hubungan struktur akar pada tumbuhan beserta fungsinya

3.2 Menjelaskan hubungan struktur batang pada tumbuhan beserta fungsinya

3.3 Menjelaskan hubungan struktur daun pada tumbuhan beserta fungsinya

3.4 Menjelaskan hubungan struktur bunga pada tumbuhan beserta fungsinya

3.5 Menjelaskan hubungan struktur buah dan biji pada tumbuhan beserta fungsinya

C. INDIKATOR 

1. Mengidentifikasi bagian-bagian akar pada tumbuhan dan fungsinya

2. Menyebutkan jenis-jenis akar pada tumbuhan



3. Menggolongkan tumbuh-tumbuhan berdasarkan jenis akarnya

4. Mengidentifikasi bagian-bagian batang tumbuhan dan fungsinya

5. Menyebutkan jenis-jenis batang pada tumbuhan

6. Menggolongkan tumbuh-tumbuhan berdasarkan jenis batangnya

7. Mengidentifikasi bagian daun tumbuhan dan fungsinya

8. Menggolongkan tumbuh-tumbuhan berdasarkan jenis daunnya

9. Mengidentifikasi bagian bunga, buah, dan biji beserta fungsinya

D. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Agar peserta didik dapat mengetahui bagian akar pada tumbuhan dan fungsinya

2. Agar peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis akar pada tumbuhan

3. Agar peserta didik dapat mengetahui contoh tumbuh-tumbuhan berdasarkan jenis akarnya

4. Agar peserta didik dapat mengetahui bagian-bagian batang tumbuhan dan fungsinya

5. Agar peserta didik dapat mengetahui contoh tumbuh-tumbuhan berdasarkan jenis batangnya

6. Agar peserta didik dapat mengetahui bagian daun tumbuhan dan fungsinya

7. Agar peserta didik dapat mengetahui tumbuh-tumbuhan berdasarkan jenis daunnya

8. Agar peserta didik dapat mengetahui bagian bunga, buah, dan biji beserta fungsinya



E. MATERI PEMBELAJARAN

Tumbuhan

F. METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan : Jelajah Alam Sekitar (JAS)

Metode : Gallery Walk

Teknik : Mengamati, bertanya, ceramah, menalar, mempraktikkan, dan penugasaan

G. KEGIATAN  PEMBELAJARAN

Pertemuan ke-1

Alokasi Waktu (2 x 30 Menit)

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

Pendahuluan

Kegiatan pembuka: 

1. Guru mengucapkan salam sebelum memulai pembelajaran

2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a

3. Guru menanyakan kabar serta menanyakan kehadiran peserta didik satu persatu sebelum memulai 

pembelajaran

4. Menyiapkan dan merapikan ruangan supaya proses belajar mengajar efektif dan efesien 

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai

15 menit



Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

Apersepsi:

1. Guru meminta peserta didik menyebutkan tanaman apa saja yang ada di lingkungan sekitar sekolah?

2. Kalian pernah memperhatikan bagian-bagian tanaman tersebut!

3. Ada bagian-bagian apa saja pada tanaman tersebut?

Motivasi:

Tumbuhan memiliki bagian-bagian yang memiliki fungsinya masing-masing. Kita harus mengetahui 

bagian-bagian pada tumbuhan yaitu bagian akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Itu semua sangant 

bermanfaat bagi manusia, untuk itu kita harus melestarikan tumbuhan tersebut.

Inti

Kegiatan inti:

1. Guru memberikan soal pretest sebelum masuk dalam pelajaran

2. Guru menampilkan gambar pohon mangga sambil bertanya jawab dengan peserta didik mengenai 

bagian-bagian tumbuhan 

3. Guru menjelaskan kepada peserta didik mengenai bagian-bagian yang ada pada tumbuhan dengan 

bantuan media gambar tersebut

4. Guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok, dalam 1 kelompok terdapat 7 orang. Disetiap 

kelompok dibagikan materi yang berbeda-beda

40 Menit



Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

5. Guru memberikan waktu bagi peserta didik untuk membaca wacana tersebut secara berkelompok agar 

peserta didik mengetahui isi wacana tersebut

6. Peserta didik berdiskusi dengan kelompok mengenai wacana yang diberikan guru 

7. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan berpendapat mengenai materi 

yang diperoleh

8. Guru mengumumkan bahwa pertemuan selanjutnya akan belajar di luar kelas untuk melihat dan 

mengamati tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekolah

Penutup

Kegiatan penutup:

1. Guru menugaskan peserta didik untuk mempelajari materi tentang tumbuhan yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya

2. Guru menutup pelajaran dengan salam

5 menit



Pertemuan ke-2

Alokasi Waktu (2 x 30 Menit)

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

Pendahuluan

Kegiatan pembuka: 

1. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan mengecek kehadiran peserta didik

2. Menyiapkan dan merapikan ruangan supaya proses belajar mengajar efektif dan efesien 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai

Apersepsi:

Masih ingatkah kalian materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Kita telah mempelajari 

materi tentang tumbuhan. Sebutkan apa saja bagian-bagian pada tumbuhan?

Motivasi: 

Tumbuhan sangat dibutuhkan bagi manusia. Tumbuhan digunakan manusia untuk bernafas, sebagai 

makanan, untuk menjaga kelestarian lingkungan. Untuk itu kita harus menjaga dan melestarikannya

5 menit

Inti

Kegiatan inti:

1. Guru mengajak peserta didik keluar kelas untuk mengamati tanaman yang ada di lingkungan sekolah

2. Tetapi sebelum keluar ruangan, guru memberikan arahan kepada peserta didik bahwa saat di luar kelas 
50 Menit



Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

nanti bukan untuk bermain melainkan belajar tentang tumbuhan

3. Guru membentuk kelompok sesuai dengan materi yang telah dibagikan saat pertemuan sebelumnya. 

Dan keluar kelas tetap pada kelompoknya

4. Guru membagikan lembar observasi, yang diisi secara berkelompok sesuai dengan tanaman yang 

ditemuai saat berada diluar ruangan. 

5. Guru menjelaskan bagian-bagian tumbuhan dengan media atau sumber belajar yang ada di lingkungan 

sekitar

6. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bereksplorasi atau mengamati terhadap 

tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekitar.

7. Peserta didik diizinkan untuk bertanya mengenai bagian-bgaian tanaman yang belum dipahami

8. Guru membimbing dan memberi arahan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan

9. Peserta didik melakukan diskusi dengan kelompok tentang hasil eksplorasi sember belajar yang ada di

lingkungan sekolah

10. Setelah selesai guru mengajak peserta didik untuk berkumpul untuk mempersentasikan hasil 

observasinya

11. Guru menunjuk peserta didik sebagai perwakilan kelompok untuk mempersentasikan hasil observasi 

nya dengan media atau sumber belajar yang ada di lingkungan sekolah

12. Peserta didik yang lainuntuk bertanya dan berpendapat sesuai materi yang dipersentasikan (begitu 



Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

seterusnya hingga semua kelompok telah mempersentasikan hasil observasinya)

13. Guru mengajak peserta didik untuk kembali ke rungan

Penutup

Kegiatan penutup:

1. Guru menugaskan peserta didik untuk membawa bahan-bahan, seperti pewarna, pensil, penghapus, 

penggaris, gunting.

2. Guru menutup pelajaran dengan salam

5 menit



Pertemuan ke-3

Alokasi waktu (2 x 30 menit)

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

Pendahuluan

Kegiatan pembuka: 

1. Guru mengucapkan salam sebelum memulai pembelajaran

2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a

3. Guru menanyakan kabar serta menanyakan kehadiran peserta didik satu persatu sebelum memulai 

pembelajaran

4. Menyiapkan dan merapikan ruangan supaya proses belajar mengajar efektif dan efesien 

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai

Apersepsi:

Masih ingatkah kalian materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Kita pergi ke luar kelas untuk 

mempelajari bagian-bagaian tumbuhan dengan media atau sumber belajar yang ada di lingkungan 

sekolah. 

Motivasi: 

Tumbuhan sangat dibutuhkan oleh manusia untuk itu kita harus marawatnya, dengan cara tanaman 

tersebut kita siran agar tidak layu dan diberi pupuk agar tanaman tersebut tumbuh dengan subur. Bukan 

10 menit



Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

sebaliknya kita merusak tanaman dengan menebang pohon-pohon yang telah ada, sebaiknya kita menjaga 

kelestarian lingkungan.

Inti

Kegiatan inti:

1. Guru memberikan penjelasan mengenai pembelajaran yang akan berlangsung 

2. Guru menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk pembuatan suatu karya

3. Guru membentuk kelompok sesuai dengan kelompok diawal pertemuan.

4. Masing-masing dari kelompok diberi alat oleh guru untuk membuat suatu karya.

5. Masing-masing kelompok diperintahkan untuk berdiskusi dengan anggotanya mengenai pembuatan 

sebuah karya tentang materi yang telah dipelajari sebelumnya

6. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membuat karya seindah mungkin secara 

berkelompok

7. Memerintahkan kepada setiap kelompok untuk menempelkan Hasil kerja mereka ditempel di dinding.

8. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya

9. Salah satu wakil kelompok menjelaskan setiap apa yang ditanyakan oleh kelompok lain.

10. Memerintahkan masing-masing kelompok untuk berputar mangamati hasil kerja kelompok lain.

11. Mengoreksi bersama-sama dan memberikan klarifikasi serta penyimpulan.

12. Guru memberikan soal posttest dan lembaran angket setelah proses pembelajaran berlangsung pada 

materi tumbuhan. Soal dan angket ini dikerjakan oleh masing-masing peserta didik secara jujur dan 

45 Menit



Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

tidak melihat pekerjaan temannya.

Penutup

Kegiatan penutup:

3. Guru menyimpulkan dan mengklarifikasi pelajaran yang telah dipelajari. Dan guru menugaskan 

peserta didik untuk tetap semangat dalam belajar baik disekolah maupun di rumah. 

4. Guru menutup pelajaran dengan salam

6 menit

H. SUMBER DAN  MEDIA PEMBELAJARAN

1. Buku IPA kelas IV

2. Papan tulis

3. Spidol

4. Tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekitar

5. Lembaran praktikum

6. Pewarna, gunting, pensil, penghapus, karton, lem, dan penggaris.

I. PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR

Teknik : Tes tertulis (Multiple Choice) dan Angket

Bentuk Instrument : Tes Pretest, Posttest, dan Lembar Angket Afektif



Bandar Lampung,     Agustus 2017

Guru Kelas IV A Mahasiswa Peneliti

Fitriyani S.Pd Nur Anisa
NPM. 1311100002

Mengetahui

Kepala MI Ismaria Al-Qur’anniyah Rajabasa

Syahyori Aprinsyah S.Pd



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Kelas Eksperimen

Satuan Pendidikan :  MI Ismaria Al-Qur’anniyah Rajabasa Bandar Lampung

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam

Materi Pelajaran : penggolongan hewan berdasrkan jenis makanannya dan daur hidup hewan

Kelas / Semester :  IV (Empat) / 1

Alokasi Waktu :  6 x 30 Menit (3 Pertemuan)

A. Standar Kompetensi

4. Memahami hewan berdasarkan jenis makanan dan daur hidupnya

B. KOMPETENSI DASAR

4.1 Mengidentifikasi jenis makanan hewan

4.2 Mendeskripsikan daur hidup dari beberapa hewandi lingkungan sekitar

4.3 Menjelaskan kepedulian terhadap hewan peliharan 

C. INDIKATOR 

1. Menggolongkan jenis-jenis makanan pada hewan 

2. Menggolongkan hewan herbivore, karnivora, dan omnivora

3. Menyebutkan urutan-urutan daur hidup hewan yang ada di lingkungan sekitar 

4. Membedakan hewan berdasarkan tahapan pertumbuhannya

5. Mendeskripsikan cara merawat dan memelihara hewan peliharaan di lingkungan sekitar



D. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Agar peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis makanan pada hewan 

2. Agar peserta didik dapat mengetahui contoh hewan herbivora, karnivora, dan omnivora

3. Agar peserta didik dapat mengetahui urutan-urutan daur hidup hewan yang ada di lingkungan sekitar 

4. Agar peserta didik dapat mengetahui perbedaan hewan berdasarkan tahapan pertumbuhannya

5. Agar peserta didik dapat mengetahui cara merawat dan memelihara hewan peliharaan yang ada di lingkungan sekitar

E. MATERI PEMBELAJARAN

Hewan

F. METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan : Jelajah Alam Sekitar (JAS)

Metode : Gallery Walk

Teknik : Mengamati, bertanya, ceramah, menalar, mempraktikkan, dan penugasaan

G. KEGIATAN  PEMBELAJARAN

Pertemuan ke-1

Alokasi Waktu (2 x 30 Menit)

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

Kegiatan pembuka: 



Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam sebelum memulai pembelajaran

2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a

3. Guru menanyakan kabar serta menanyakan kehadiran peserta didik satu persatu sebelum 

memulai pembelajaran

4. Menyiapkan dan merapikan ruangan supaya proses belajar mengajar efektif dan efesien 

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai

Apersepsi:

1. Guru meminta peserta didik menyebutkan hewan-hewan yang dipelihara?

2. Pernahkan kalian mengamati makanan hewan peliharaan!

Motivasi:

Materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang hewan. Hari ini kita akan mempelajari 

tentang hewan dengan mengolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya dan daur hidup 

hewan 

15 menit

Inti

Kegiatan inti:

1. Guru memberikan soal pretest sebelum masuk dalam pelajaran

2. Guru menampilkan salah satu gambar hewan yang dipelihara dirumah sambil bertanya 

jawab dengan peserta didik mengenai makanan hewan tersebut

40 Menit



Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

3. Guru menjelaskan kepada peserta didik mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis 

makannya dengan bantuan media gambar tersebut

4. Guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok, dalam 1 kelompok terdapat 7 orang. 

Disetiap kelompok dibagikan materi yang berbeda-beda

5. Guru memberikan waktu bagi peserta didik untuk membaca materi tersebut secara 

berkelompok agar peserta didik mengetahui isi materi tersebut

6. Peserta didik berdiskusi dengan kelompok mengenai materi yang telah diberikan guru 

7. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan berpendapat 

mengenai materi yang diperoleh

8. Guru mengumumkan bahwa pertemuan selanjutnya akan melihat secara langsung 

berbagai jenis hewan yang akan digolongakan berdasarkan jenis makanannya dan daur 

hidupnya

Penutup

Kegiatan penutup:

1. Guru menugaskan peserta didik untuk mempelajari materi tentang pengolongan hewan 

berdasarkan jenis makanannya yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya

2. Guru menutup pelajaran dengan salam

5 menit



Pertemuan ke-2

Alokasi Waktu (2 x 30 Menit)

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

Pendahuluan

Kegiatan pembuka: 

1. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan mengecek kehadiran peserta didik

2. Menyiapkan dan merapikan ruangan supaya proses belajar mengajar efektif dan efesien 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai

Apersepsi:

Masih ingatkah kalian materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Kita telah mempelajari 

materi hewan berdasarkan jenis makanannya? Pertenuan hari ini kita akan mmenggolongakan hewan 

berdasarkan jenis makanannya, yang akan terbagi menjadi 3 golongan dan daur hidup hewan-hewan 

tersebut.

5 menit

Inti

Kegiatan inti:

1. Guru menyiapkan peralatan yang akan digunakan saat proses belajar mengajar, seperti LCD daan 

laptop

2. Guru membentuk kelompok sesuai dengan materi yang telah dibagikan saat pertemuan sebelumnya. 

3. Guru membagikan lembar observasi, yang diisi secara berkelompok berdasarkan hewan-hewan yang di 

lihat melalui video yang akan ditayangkan oleh guru  

4. Peserta didik mengamati video yang telah diputar sambil mengisi lembar observasi sesuai dengan 

50 Menit



Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

materi yang didapatkan 

5. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bereksplorasi atau mengamati terhadap 

video-video yang telah diputarkan.

6. Peserta didik diizinkan untuk bertanya mengenai penggolongan hewan dan daur hidupnya yang belum 

dipahami

7. Guru membimbing dan memberi arahan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan

8. Peserta didik melakukan diskusi dengan kelompok tentang hasil eksplorasi sumber belajar berupa 

audiovisual yang telah guru tayangkan

9. Setelah selesai guru mengajak peserta didik untuk mempersentasikan hasil observasinya

10. Guru menunjuk peserta didik sebagai perwakilan kelompok untuk mempersentasikan hasil observasi 

nya

11. Peserta didik yang lain memiliki kesempatan untuk bertanya dan berpendapat sesuai materi yang 

dipersentasikan (begitu seterusnya hingga semua kelompok telah mempersentasikan hasil 

observasinya)

Penutup

Kegiatan penutup:

1. Guru menugaskan peserta didik untuk membawa bahan-bahan, seperti pewarna, pensil, penghapus, 

penggaris, gunting.

2. Guru menutup pelajaran dengan salam

5 menit



Pertemuan ke-3

Alokasi waktu (2 x 30 menit)

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

Pendahuluan

Kegiatan pembuka: 

1. Guru mengucapkan salam sebelum memulai pembelajaran

2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a

3. Guru menanyakan kabar serta menanyakan kehadiran peserta didik satu persatu sebelum memulai 

pembelajaran

4. Menyiapkan dan merapikan ruangan supaya proses belajar mengajar efektif dan efesien 

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai

Apersepsi:

Masih ingatkah kalian materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Kita telah melihat secara 

langsung dengan bantuan alat elektronik tentang video penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan 

dan daur hidupnya

10 menit

Inti

Kegiatan inti:

1. Guru memberikan penjelasan mengenai pembelajaran yang akan berlangsung 

2. Guru menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk pembuatan suatu karya

3. Guru membentuk kelompok sesuai dengan kelompok diawal pertemuan.

45 Menit



Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

4. Masing-masing dari kelompok diberi alat oleh guru untuk membuat suatu karya.

5. Masing-masing kelompok diperintahkan untuk berdiskusi dengan anggotanya mengenai pembuatan 

sebuah karya tentang materi yang telah dipelajari sebelumnya

6. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membuat karya seindah mungkin secara 

berkelompok

7. Memerintahkan kepada setiap kelompok untuk menempelkan hasil kerja mereka ditempel di dinding.

8. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya

9. Salah satu wakil kelompok menjelaskan setiap apa yang ditanyakan oleh kelompok lain.

10. Memerintahkan masing-masing kelompok untuk berputar mangamati hasil kerja kelompok lain.

11. Mengoreksi bersama-sama dan memberikan klarifikasi serta penyimpulan.

12. Guru memberikan soal posttest dan lembaran angket setelah proses pembelajaran berlangsung pada 

materi tumbuhan. Soal dan angket ini dikerjakan oleh masing-masing peserta didik secara jujur dan 

tidak melihat pekerjaan temannya.

Penutup

Kegiatan penutup:

3. Guru menyimpulkan dan mengklarifikasi pelajaran yang telah dipelajari. Dan guru menugaskan 

peserta didik untuk tetap semangat dalam belajar baik disekolah maupun di rumah. 

4. Guru menutup pelajaran dengan salam

6 menit



H. SUMBER DAN  MEDIA PEMBELAJARAN

1. Buku IPA kelas IV

2. Papan tulis

3. Spidol

4. LCD

5. Laptop

6. Lembaran praktikum

7. Pewarna, gunting, pensil, penghapus, karton, lem, dan penggaris. 

I. PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR

Teknik : Tes tertulis (Multiple Choice) dan Angket

Bentuk Instrument : Tes Pretest, Posttest, dan Lembar Angket Afektif



Bandar Lampung,     Agustus 2017

Guru Kelas IV A Mahasiswa Peneliti

Fitriyani S.Pd Nur Anisa
NPM. 1311100002

Mengetahui

Kepala MI Ismaria Al-Qur’anniyah Rajabasa
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Kelas kontrol

Satuan Pendidikan :  MI Ismaria Al-Qur’anniyah Rajabasa Bandar Lampung

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam

Materi Pelajaran : Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan dan daur hidupnya

Kelas / Semester :  IV (Empat) / 1

Alokasi Waktu :  6 x 30 Menit (3 Pertemuan)

A. Standar Kompetensi

3. Memahami hewan berdasarkan jenis makanan dan daur hidupnya

B. KOMPETENSI DASAR

3.1 Mengidentifikasi jenis makanan hewan

3.2 Mendeskripsikan daur hidup dari beberapa hewandi lingkungan sekitar

3.3 Menjelaskan kepedulian terhadap hewan peliharan 

C. INDIKATOR 

1. Menggolongkan jenis-jenis makanan pada hewan 

2. Menggolongkan hewan herbivora, karnivora, dan omnivora

3. Menyebutkan urutan-urutan daur hidup hewan yang ada di lingkungan sekitar 

4. Membedakan hewan berdasarkan tahapan pertumbuhannya



5. Mendeskripsikan cara merawat dan memelihara hewan peliharaan di lingkungan sekitar

D. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Agar peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis makanan pada hewan 

2. Agar peserta didik dapat mengetahui contoh hewan herbivora, karnivora, dan omnivora

3. Agar peserta didik dapat mengetahui urutan-urutan daur hidup hewan yang ada di lingkungan sekitar 

4. Agar peserta didik dapat mengetahui perbedaan hewan berdasarkan tahapan pertumbuhannya

5. Agar peserta didik dapat mengetahui cara merawat dan memelihara hewan peliharaan yang ada di lingkungan sekitar

E. MATERI PEMBELAJARAN

Hewan

F. METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan : Ekspositori

Metode : Picture and Picture

Teknik : Diskusi, bertanya, ceramah, dan penugasan



G. KEGIATAN  PEMBELAJARAN

Pertemuan ke-1

Alokasi Waktu (2 x 30 Menit)

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

Pendahuluan

Kegiatan pembuka: 

1. Guru mengucapkan salam sebelum memulai pembelajaran

2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a

3. Guru menanyakan kabar serta menanyakan kehadiran peserta didik satu persatu sebelum memulai 

pembelajaran

4. Menyiapkan dan merapikan ruangan supaya proses belajar mengajar efektif dan efesien 

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai

Apersepsi:

1. Guru meminta peserta didik menyebutkan hewan-hewan yang dipeihara di rumah?

2. Kalian pernah memperhatikan makanan hewan-hewan tersebut! Sebutkan apa saja makanan hewan 

tersebut?

Motivasi: 

Materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang hewan. Hari ini kita akan mempelajari tentang hewan 

15 menit



Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

dengan mengolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya dan daur hidup hewan

Inti

Kegiatan inti:

1. Guru memberikan soal pretest sebelum masuk dalam pelajaran

2. Guru menampilkan potongan-potongan gambar hewan secara acak, untuk mengawali pembelajaran 

3. Guru menunjuk 2 peserta didik untuk mengurutkan gambar tersebut menjadi susunan yang tepat, 

sehingga gambar tersebut mudah untuk dipahami

4. Guru menanyakan alasan mengenai urutan dari gambar-gambar tersebut

5. Guru menjelaskan kepada peserta didik mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan 

dan daur hidupnya dengan bantuan media gambar tersebut

6. Guru memiliki 5 materi yang berbeda-beda dan akan dibagikan kepada setiap 2 orang dengan 1 materi

7. Guru memberikan waktu bagi peserta didik untuk membaca materi tersebut bersama dengan 

pasangannya agar peserta didik mengetahui isi materi tersebut

8. Peserta didik berdiskusi dengan pasangannya mengenai materi yang diberikan guru 

9. Guru menunjuk satu orang dan mengajak pasangannya untuk maju ke depan membacakan golongan 

herbivora

10. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan berpendapat mengenai 

penggolongan hewan herbivora

40 Menit



Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

11. Guru mengklarifikasi mengenai golongan hewan herbivora dengan media gambar sehingga 

mempermudah peserta didik untuk memahami materi akar  

Penutup

Kegiatan penutup:

1. Guru menyimpulkan materi yang telah di dipelajari

2. Guru menugaskan peserta didik untuk mempelajari materi hewan karnivora, omnivora dan daur 

hidupnya yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya

3. Guru menutup pelajaran dengan salam

5 menit

Pertemuan ke-2

Alokasi Waktu (2 x 30 Menit)

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

Pendahuluan

Kegiatan pembuka: 

1. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan mengecek kehadiran peserta didik

2. Menyiapkan dan merapikan ruangan supaya proses belajar mengajar efektif dan efesien 
5 menit



Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai

Apersepsi:

Masih ingatkah kalian materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Kita telah mempelajari 

materi hewan berdasarkan jenis makanannya? Pertenuan hari ini kita akan mmenggolongakan hewan 

berdasarkan jenis makanannya, yang akan terbagi menjadi 3 golongan dan daur hidup hewan-hewan 

tersebut.

Inti

Kegiatan inti:

1. Guru membagiakan kembali materi yang peserta didik dapatkan di pertemuan sebelumnya

2. Guru menampilkan potongan-potongan gambar tanaman secara acak, untuk mengawali pembelajaran

3. Guru menunjuk 2 peserta didik untuk mengurutkan gambar tersebut menjadi susunan yang tepat, 

sehingga gambar tersebut mudah untuk dipahami

4. Guru menanyakan alasan mengenai urutan dari gambar-gambar tersebut

5. Lalu guru menunjuk peserta didik dan pasangannya yang mendapatkan materi sesuai dengan gambar 

acak tersebut untuk maju kedepan dan membacakan hasil diskusinya 

6. Peserta didik yang lain diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi hewan karnivora yang telah 

dipersentasikan

7. Guru mengklarifikasi dan menjelaskan kembali materi hewan karnivora dengan media gambar yang 

50 Menit



Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

dapat mempermudah peserta didik dalam menguasai materi tersebut

8. Peserta didik yang lain diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami

9. Dan guru menunjuk kembali peserta didik yang mendapatkan materi daun untuk mempersentasikan 

hasil diskusi bersama pasangannya

10. Lalu peserta didik dan pasangannya untuk maju kedepan dan membacakan hasil diskusinya

11. Peserta didik yang lain diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi hewan omnivora yang telah 

dipersentasikan

12. Guru mengklarifikasi dan menjelaskan kembali materi hewan omnivora dengan media gambar yang 

dapat mempermudah peserta didik dalam menguasai materi tersebut

13. Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami

14. Dan guru menunjuk kembali peserta didik yang mendapatkan daur hidup hewan untuk 

mempersentasikan hasil diskusi bersama pasangannya

15. Lalu peserta didik dan pasangannya untuk maju kedepan dan membacakan hasil diskusinya

16. Peserta didik yang lain diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi daur hidup hewan yang 

telah dipersentasikan

17. Guru mengklarifikasi dan menjelaskan kembali materi daur hidup hewan dengan media gambar yang 

dapat mempermudah peserta didik dalam menguasai materi tersebut

18. Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami



Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

19. Guru memberikan tugas PR untuk dikerjakan dirumah mengenai materi yang telah dipelajari

Penutup

Kegiatan penutup:

1. Guru menugaskan peserta didik untuk mempelajari materi tentang tumbuhan yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya.

2. Guru menutup pelajaran dengan salam

5 menit

Pertemuan ke-3

Alokasi waktu (2 x 30 menit)

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

Pendahuluan

Kegiatan pembuka: 

1. Guru mengucapkan salam sebelum memulai pembelajaran

2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a

3. Guru menanyakan kabar serta menanyakan kehadiran peserta didik satu persatu sebelum memulai 

pembelajaran

4. Menyiapkan dan merapikan ruangan supaya proses belajar mengajar efektif dan efesien 

10 menit



Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai

Apersepsi:

Masih ingatkah kalian materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Kita telah mempelajari hewan 

herbivora, karnivora, omnivora dan daur hidupnya

Inti

Kegiatan inti:

1. Guru membagiakan kembali materi yang peserta didik dapatkan di pertemuan sebelumnya

2. Guru membahas tugas yang telah dikerjakan oleh peserta didik 

3. Guru menampilkan potongan-potongan gambar tanaman secara acak, untuk mengawali pembelajaran

4. Guru menunjuk 2 peserta didik untuk mengurutkan gambar tersebut menjadi susunan yang tepat, 

sehingga gambar tersebut mudah untuk dipahami

5. Guru menanyakan alasan mengenai urutan dari gambar-gambar tersebut

6. Guru mengulas kembali materi materi tentang daur hidup hewan yang terbagi menjadi 2 yaitu 

metamofosis sempurna dan tidak sempurna sesuai dengan potongan-potongan gambar yang telah 

disusun

7. Lalu guru menunjuk peserta didik dan pasangannya yang mendapatkan materi cara merawat hewan 

peliharan di rumah untuk maju kedepan dan membacakan hasil diskusinya 

45 Menit



Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

8. Peserta didik yang lain diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang telah dipersentasikan

9. Guru mengklarifikasi dan menjelaskan kembali materi dengan media gambar yang dapat 

mempermudah peserta didik dalam menguasai materi tersebut

10. Guru memiliki berbagia macam bentuk gambar yang nantinya peserta didik bersama pasangan harus 

menebak gambar yang guru berikan, 

11. Lalu setiap pasangan menebak gambar yang guru berikan (tebakan ini guru berikan hampir ke semua 

pasangan yang ada di kelas)

12. Guru memberikan soal posttest dan lembaran angket setelah proses pembelajaran berlangsung pada 

materi penggolongan hewan dan daur hidupnya. Soal dan angket ini dikerjakan oleh masing-masing 

peserta didik secara jujur dan tidak melihat pekerjaan temannya.

Penutup

Kegiatan penutup:

1. Guru menugaskan peserta didik untuk tetap semangat dalam belajar baik disekolah maupun di rumah. 

2. Guru menutup pelajaran dengan salam
6 menit



H. SUMBER DAN  MEDIA PEMBELAJARAN

1. Buku IPA kelas IV

2. Papan tulis

3. Spidol

4. Gambar

I. PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR

Teknik : Tes tertulis (Multiple Choice) dan Angket

Bentuk Instrument : Tes Pretest, Posttest, dan Lembar Angket Afektif



Bandar Lampung,     Agustus 2017

Guru Kelas IV B Mahasiswa Peneliti

Ermiyanti S.Pd Nur Anisa
NPM. 1311100002

Mengetahui

Kepala MI Ismaria Al-Qur’anniyah Rajabasa

Syahyori Aprinsyah S.Pd



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Kelas kontrol

Satuan Pendidikan :  MI Ismaria Al-Qur’anniyah Rajabasa Bandar Lampung

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam

Materi Pelajaran : Struktur Tumbuhan beserta Fungsinya

Kelas / Semester :  IV (Empat) / 1

Alokasi Waktu :  6 x 30 Menit (3 Pertemuan)

A. Standar Kompetensi

3. Memahami hubungan antara struktur bagian tumbuhan dengan fungsinya

B. KOMPETENSI DASAR

3.1 Menjelaskan hubungan struktur akar pada tumbuhan beserta fungsinya

3.2 Menjelaskan hubungan struktur batang pada tumbuhan beserta fungsinya

3.3 Menjelaskan hubungan struktur daun pada tumbuhan beserta fungsinya 

3.4 Menjelaskan hubungan struktur bunga pada tumbuhan beserta fungsinya

3.5 Menjelaskan hubungan struktur buah dan biji pada tumbuhan beserta fungsinya

C. INDIKATOR 

1. Mengidentifikasi bagian-bagian akar pada tumbuhan dan fungsinya

2. Menyebutkan jenis-jenis akar pada tumbuhan



3. Menggolongkan tumbuh-tumbuhan berdasarkan jenis akarnya

4. Mengidentifikasi bagian-bagian batang tumbuhan dan fungsinya

5. Menyebutkan jenis-jenis batang pada tumbuhan

6. Menggolongkan tumbuh-tumbuhan berdasarkan jenis batangnya

7. Mengidentifikasi bagian daun tumbuhan dan fungsinya

8. Menggolongkan tumbuh-tumbuhan berdasarkan jenis daunnya

9. Mengidentifikasi bagian bunga, buah, dan biji beserta fungsinya

D. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Agar peserta didik dapat mengetahui bagian akar pada tumbuhan dan fungsinya

2. Agar peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis akar pada tumbuhan

3. Agar peserta didik dapat mengetahui contoh tumbuh-tumbuhan berdasarkan jenis akarnya

4. Agar peserta didik dapat mengetahui bagian-bagian batang tumbuhan dan fungsinya

5. Agar peserta didik dapat mengetahui contoh tumbuh-tumbuhan berdasarkan jenis batangnya

6. Agar peserta didik dapat mengetahui bagian daun tumbuhan dan fungsinya

7. Agar peserta didik dapat mengetahui tumbuh-tumbuhan berdasarkan jenis daunnya

8. Agar peserta didik dapat mengetahui bagian bunga, buah, dan biji beserta fungsinya

E. MATERI PEMBELAJARAN

Tumbuhan



F. METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan : Ekspositori

Metode : Picture and Picture

Teknik : Diskusi, bertanya, ceramah, dan penugasan

G. KEGIATAN  PEMBELAJARAN

Pertemuan ke-1

Alokasi Waktu (2 x 30 Menit)

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

Pendahuluan

Kegiatan pembuka: 

1. Guru mengucapkan salam sebelum memulai pembelajaran

2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a

3. Guru menanyakan kabar serta menanyakan kehadiran peserta didik satu persatu sebelum memulai 

pembelajaran

4. Menyiapkan dan merapikan ruangan supaya proses belajar mengajar efektif dan efesien 

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai

Apersepsi:

1. Guru meminta peserta didik menyebutkan tanaman apa saja yang ada di lingkungan sekitar sekolah?

15 menit



Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

2. Kalian pernah memperhatikan bagian-bagian tanaman tersebut!

3. Ada bagian-bagian apa saja pada tanaman tersebut?

Motivasi: 

Tumbuhan sangat dibutuhkan bagi manusia. Tumbuhan digunakan manusia untuk bernafas, sebagai 

makanan, untuk menjaga kelestarian lingkungan. Untuk itu kita harus menjaga dan melestarikannya

Inti

Kegiatan inti:

1. Guru memberikan soal pretest sebelum masuk dalam pelajaran

2. Guru menampilkan potongan-potongan gambar tanaman secara acak, untuk mengawali pembelajaran 

3. Guru menunjuk 2 peserta didik untuk mengurutkan gambar tersebut menjadi susunan yang tepat, 

sehingga gambar tersebut mudah untuk dipahami

4. Guru menanyakan alasan mengenai urutan dari gambar-gambar tersebut

5. Guru menjelaskan kepada peserta didik mengenai bagian-bagian yang ada pada tumbuhan dengan 

bantuan media gambar tersebut

6. Guru memiliki 5 materi yang berbeda-beda dan akan dibagikan kepada setiap 2 orang dengan 1 materi

7. Guru memberikan waktu bagi peserta didik untuk membaca materi tersebut bersama dengan 

pasangannya agar peserta didik mengetahui isi materi tersebut

40 Menit



Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

8. Peserta didik berdiskusi dengan pasangannya mengenai materi yang diberikan guru 

9. Guru menunjuk satu orang dan mengajak pasangannya untuk maju ke depan membacakan bagian-

bagian akar tumbuhan

10. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan berpendapat mengenai bagian-

bagian akar tersebut

11. Guru mengklarifikasi mengenai bagian-bagian akar dengan media gambar sehingga mempermudah

peserta didik untuk memahami materi akar 

Penutup

Kegiatan penutup:

1. Guru menyimpulkan materi yang telah di dipelajari

2. Guru menugaskan peserta didik untuk mempelajari materi tentang tumbuhan yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya

3. Guru menutup pelajaran dengan salam

5 menit



Pertemuan ke-2

Alokasi Waktu (2 x 30 Menit)

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

Pendahuluan

Kegiatan pembuka: 

1. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan mengecek kehadiran peserta didik

2. Menyiapkan dan merapikan ruangan supaya proses belajar mengajar efektif dan efesien 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai

Apersepsi:

Masih ingatkah kalian materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Kita telah mempelajari 

bagian tanaman yaitu bagian akar (bagian yang berada di dalam tanah). Hari ini kita akan mempelajari 

batang, daun, bunga, buah dan biji

Motivasi: 

Tumbuhan sangat dibutuhkan oleh manusia untuk itu kita harus marawatnya, dengan cara tanaman tersebut 

kita siran agar tidak layu dan diberi pupuk agar tanaman tersebut tumbuh dengan subur. Bukan sebaliknya 

kita merusak tanaman dengan menebang pohon-pohon yang telah ada, sebaiknya kita menjaga kelestarian 

lingkungan. 

5 menit



Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

Inti

Kegiatan inti:

1. Guru membagiakan kembali materi yang peserta didik dapatkan di pertemuan sebelumnya

2. Guru menampilkan potongan-potongan gambar tanaman secara acak, untuk mengawali pembelajaran

3. Guru menunjuk 2 peserta didik untuk mengurutkan gambar tersebut menjadi susunan yang tepat, 

sehingga gambar tersebut mudah untuk dipahami

4. Guru menanyakan alasan mengenai urutan dari gambar-gambar tersebut

5. Lalu guru menunjuk peserta didik dan pasangannya yang mendapatkan materi sesuai dengan gambar 

acak tersebut untuk maju kedepan dan membacakan hasil diskusinya 

6. Peserta didik yang lain diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi batang yang telah 

dipersentasikan

7. Guru mengklarifikasi dan menjelaskan kembali materi batang dengan media gambar yang dapat 

mempermudah peserta didik dalam menguasai materi tersebut

8. Peserta didik yang lain diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami

9. Dan guru menunjuk kembali peserta didik yang mendapatkan materi daun untuk mempersentasikan 

hasil diskusi bersama pasangannya

10. Lalu peserta didik dan pasangannya untuk maju kedepan dan membacakan hasil diskusinya

11. Peserta didik yang lain diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi daun yang telah 

dipersentasikan

50 Menit



Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

12. Guru mengklarifikasi dan menjelaskan kembali materi daun dengan media gambar yang dapat 

mempermudah peserta didik dalam menguasai materi tersebut

13. Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami

14. Dan guru menunjuk kembali peserta didik yang mendapatkan materi bunga untuk mempersentasikan 

hasil diskusi bersama pasangannya

15. Lalu peserta didik dan pasangannya untuk maju kedepan dan membacakan hasil diskusinya

16. Peserta didik yang lain diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi bunga yang telah 

dipersentasikan

17. Guru mengklarifikasi dan menjelaskan kembali materi bunga dengan media gambar yang dapat 

mempermudah peserta didik dalam menguasai materi tersebut

18. Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami

19. Guru memberikan tugas PR untuk dikerjakan dirumah mengenai materi yang telah dipelajari

Penutup

Kegiatan penutup:

1. Guru menugaskan peserta didik untuk mempelajari materi tentang tumbuhan yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya.

2. Guru menutup pelajaran dengan salam

5 menit



Pertemuan ke-3

Alokasi waktu (2 x 30 menit)

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

Pendahuluan

Kegiatan pembuka: 

1. Guru mengucapkan salam sebelum memulai pembelajaran

2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a

3. Guru menanyakan kabar serta menanyakan kehadiran peserta didik satu persatu sebelum memulai 

pembelajaran

4. Menyiapkan dan merapikan ruangan supaya proses belajar mengajar efektif dan efesien 

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai

Apersepsi:

Masih ingatkah kalian materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Kita telah mempelajari akar, 

batang, daun dan bunga. Dan yang akan kita pelajari hari ini adalah buah dan biji.

10 menit

Inti

Kegiatan inti:

1. Guru membagiakan kembali materi yang peserta didik dapatkan di pertemuan sebelumnya

2. Guru menampilkan potongan-potongan gambar tanaman secara acak, untuk mengawali pembelajaran

3. Guru menunjuk 2 peserta didik untuk mengurutkan gambar tersebut menjadi susunan yang tepat, 

45 Menit



Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

sehingga gambar tersebut mudah untuk dipahami

4. Guru menanyakan alasan mengenai urutan dari gambar-gambar tersebut

5. Lalu guru menunjuk peserta didik dan pasangannya yang mendapatkan materi buah sesuai dengan 

potongan-potongan gambar tersebut untuk maju kedepan dan membacakan hasil diskusinya 

6. Peserta didik yang lain diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi buah yang telah 

dipersentasikan

7. Guru mengklarifikasi dan menjelaskan kembali materi buah dengan media gambar yang dapat 

mempermudah peserta didik dalam menguasai materi tersebut

8. Peserta didik yang lain diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami

9. Dan guru menunjuk kembali peserta didik yang mendapatkan materi biji untuk mempersentasikan 

hasil diskusi bersama pasangannya

10. Lalu peserta didik dan pasangannya untuk maju kedepan dan membacakan hasil diskusinya

11. Peserta didik yang lain diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi biji yang telah 

dipersentasikan

12. Guru mengklarifikasi dan menjelaskan kembali materi biji dengan media gambar yang dapat 

mempermudah peserta didik dalam menguasai materi tersebut

13. Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami

14. Guru memiliki berbagia macam bentuk gambar yang nantinya peserta didik bersama pasangan harus 



Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

menebak gambar yang guru berikan, 

15. Lalu setiap pasangan menebak gambar yang guru berikan (tebakan ini guru berikan hamper ke semua 

pasangan yang ada di kelas)

16. Guru memberikan soal posttest dan lembaran angket setelah proses pembelajaran berlangsung pada 

materi tumbuhan. Soal dan angket ini dikerjakan oleh masing-masing peserta didik secara jujur dan 

tidak melihat pekerjaan temannya.

Penutup

Kegiatan penutup:

1. Guru menugaskan peserta didik untuk tetap semangat dalam belajar baik disekolah maupun di rumah. 

2. Guru menutup pelajaran dengan salam
6 menit

H. SUMBER DAN  MEDIA PEMBELAJARAN

1. Buku IPA kelas IV

2. Papan tulis

3. Spidol

4. Gambar



I. PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR

Teknik : Tes tertulis (Multiple Choice) dan Angket

Bentuk Instrument : Tes Pretest, Posttest, dan Lembar Angket Afektif

Bandar Lampung,     Agustus 2017

Guru Kelas IV B Mahasiswa Peneliti

Ermiyanti S.Pd Nur Anisa
NPM. 1311100002

Mengetahui
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SILABUS PEMBELAJARAN

Nama Sekolah : MI Ismaria Al-Qur’anniyah Rajabasa Bandar Lampung 
Mata Pelajaran : IPA
Kelas/Program : IV / SD-MI
Semester : 1 (satu)
Standar Kompetensi : 1. Memahami hubungan antara struktur organ tubuh manusia dengan fungsinya, serta pemeliharaannya

Kompetensi 
Dasar

Materi Pokok 
dan Uraian 

Materi
Pengalaman Belajar

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi

Penilaian
Alokasi 
Waktu 

Sumber/ 
Bahan/ AlatJenis 

Tagihan
Bentuk 

Instrumen
Contoh 

Instrumen

1.1 Mendeskr
ipsikan 
hubungan 
antara 
struktur 
kerangka 
tubuh 
manusia 
dengan 
fungsinya

Rangka dan 
Panca Indera 
Manusia
1. Mengenal 

Rangka 
Manusia 
a. Bagian 

rangka
b. Fungsi 

rangka 

1. Mendeskripsikan 
rangka manusia seperti:
a. rangka kepala
b. rangka badan
c. rangka anggota 

gerak
d. sendi

2. Mendeskripsikan 
fungsi rangka manusia :

1. Menjelaskan 
rangka manusia 
dan fungsinya.

Tugas 
Individu 
dan 
Kelompok

Laporan 
dan Unjuk 
kerja

Kegiatan 
1.1

4 jp Sumber:
Buku 
SAINS SD
Kelas IV

Alat:
a. Tangan

siswa

1.2 Menerapk
an cara 
memeliha
ra 
kesehatan 
kerangka 
tubuh 

Rangka dan 
Panca Indera 
Manusia
1. Mengenal 

Rangka 
Manusia
a. Memelih

ara 
rangka 

1. Mampu 
mendeskripsikan cara 
memilihara rangka

2. Mengetahui penyakit 
yang menyerang tulang 
seperti
a. Osteoporosis
b. TBC tulang
c. Rematik

1. Menjelaskan 
cara 
pemeliharaan 
rangka manusia

2. Mencari 
informasi 
tentang penyakit 
dan kelainan 
yang umumnya 

Tugas 
Individu 
dan 
Kelompok

Laporan 
dan 
Unjuk 
kerja

Kegiatan 
1.2

2 jp Sumber:
Buku 
SAINS SD
Kelas IV

Alat:
a. Benda yang 

berat
b. Meja kelas
c. Kursi kelas



Kompetensi 
Dasar

Materi Pokok 
dan Uraian 

Materi
Pengalaman Belajar

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi

Penilaian
Alokasi 
Waktu 

Sumber/ 
Bahan/ AlatJenis 

Tagihan
Bentuk 

Instrumen
Contoh 

Instrumen
3. Mengetahui cara 

menjaga kesehatan 
tulang

terjadi pada 
rangka

1.3 Mendeskr
ipsikan 
hubungan 
antara 
struktur 
panca 
indera 
dengan 
fungsinya

Rangka dan 
Panca Indera 
Manusia
1. Mengenal 

Alat Indera 
Manusia
Bagian, 
cara kerja 
dan 
kepekaan 
terhadap 
rangsang 
alat indera :
a. Mata 
b. Telinga 
c. Lidah 
d. Hidung 
e. Kulit 

1. Mendeskripsikan 
bagian dan cara kerja 
alat indera manusia
a. Mata
b. Telinga
c. Lidah

d. Hidung
e. Kulit 

2. Mampu menjelaskan 
kepekaan terhadap 
rangsang alat indera 
manusia :
a. Mata
b. Telinga
c. Lidah

d. Hidung
e. Kulit 

1. Mengidentifikas
i alat indera 
manusia 
berdasarkan 
pengamatan

2. Menjelaskan 
kegunaan alat 
indera 

Tugas 
Individu 
dan 
Kelompok

Laporan 
dan unjuk 
kerja

Uraian 
Objektif

Kegiatan 
1.3

Kegiatan 
1.4

Kegiatan 
1.5

Kegiatan 
1.6

Kegiatan 
1.7

8 jp Sumber:
Buku SAINS
SD Kelas IV

Alat:
a. Optotip 

snellen
b. Pengaris
c. Sendok,
d. Sapu 

tangan dan 
kapas

e. Segelas air 
bening, 
garam, gula 

f. Bunga 
melati, 
jeruk, kopi
bubuk, teh

1.4 Menerapk
an cara 
memeliha
ra 
kesehatan 
panca 

Rangka dan 
Panca Indera 
Manusia
1. Mengenal 

Alat Indera 
Manusia

1. Menjelaskan cara 
mera-wat dan 
memelihara alat indera 
manusia

a. Mata
b. Telinga

d. Hidung
e. Kulit 

1. Memberi contoh 
cara  merawat 
alat indera.

2. Mencari 
informasi 

Tugas 
Individu 

Laporan Tugas 1.1 

Uji 
Kompetensi

Lat Ulangan

4jp Sumber:
Buku SAINS 
SD

Kelas IV



Kompetensi 
Dasar

Materi Pokok 
dan Uraian 

Materi
Pengalaman Belajar

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi

Penilaian
Alokasi 
Waktu 

Sumber/ 
Bahan/ AlatJenis 

Tagihan
Bentuk 

Instrumen
Contoh 

Instrumen
Indera Merawat 

dan 
memelihara 
kesehatan :
a. Mata 
b. Telinga 
c. Lidah 
d. Hidung 
e. Kulit 

c. Lidah

2. Mampu menjelaskan 
kelainan alat indera 
yang disebabkan 
kebiasaan buruk
a. membaca ditempat 

yang kurang terang

tentang kelainan 
alat indera yang 
disebabkan oleh 
kebiasaan 
buruk. 

Alat:



SILABUS PEMBELAJARAN

Nama Sekolah : MI Ismaria Al-Qur’anniyah Rajabasa Bandar Lampung
Mata Pelajaran : IPA
Kelas/Program : IV / SD-MI
Semester : 1 (satu)
Standar Kompetensi : 2. Memahami hubungan antara struktur bagian tumbuhan dengan fungsinya

Kompetensi 
Dasar

Materi Pokok 
dan Uraian 

Materi
Pengalaman Belajar

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi

Penilaian
Alokasi 
Waktu

Sumber/ Bahan/ 
AlatJenis 

Tagihan
Bentuk 

Instrumen
Contoh 

Instrumen

2.1 Menjelaskan 
hubungan 
antara 
struktur akar 
tumbuhan 
dengan 
fungsinya

Struktur dan 
Fungsi 
bagian 
tumbuhan
1. Akar 

a. Struktur 
akar

b. Keguna
an akar

1. Mendeskripsikan 
jenis akar serabut dan 
akar tunggang 

2. Mendeskripsikan akar 
gantung, akar tunjang 
dan akar napas.

3. Mendeskripsikan 
kegunaan akar.

1. Mengidentifi
kasi bagian 
akar 
tumbuhan 
dan 
fungsinya 
bagi 
tumbuhan itu 
sendiri.

Tugas 
Individu 
dan 
Kelompok

Pilihan 
ganda

Uraian 
Objektif

Kegiatan 
2.1

2 jp Sumber:
Buku SAINS SD
Kelas IV

Alat:
a. Pohon kecil
b. Baskom
c. Air secukupnya

2.2 Menjelaskan 
hubungan 
antara 
struktur 
batang 
tumbuhan 
dengan 
fungsinya

Struktur dan 
Fungsi 
bagian 
tumbuhan
1. Batang 

a. Jenis 
batang

b. Keguna
an 
batang

1. Mendeskripsikan 
penggolongan batang:
a. batang basah
b. batang berkayu
c. batang rumput

2. Mendeskripsikan 
penggunaan batang

1. Mengidentifi
kasi bagian 
batang 
tumbuhan 
dan 
fungsinya 
bagi 
tumbuhan itu 
sendiri.

Tugas 
Individu 
dan 
Kelompok

Pilihan 
ganda

Uraian 
Objektif

Tugas 2.1

Kegiatan 
2.2

2 jp Sumber:
Buku SAINS SD
Kelas IV

Alat:
a. Tumbuhan 

pacar cina
b. Pisau, gelas, air
c. Pewarna makan



Kompetensi 
Dasar

Materi Pokok 
dan Uraian 

Materi
Pengalaman Belajar

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi

Penilaian
Alokasi 
Waktu

Sumber/ Bahan/ 
AlatJenis 

Tagihan
Bentuk 

Instrumen
Contoh 

Instrumen

2.3 Menjelaskan 
hubungan 
antara 
struktur daun 
tumbuhan 
dengan 
fungsinya

Struktur dan 
Fungsi 
bagian 
tumbuhan
1. Daun 

a. Bentuk 
daun

b. Kegun
aan 
daun

1. Mendeskripsikan 
daun pada tumbuhan

2. Mengambarkan 
berbagai jenis daun 
pada kertas gambar 

3. Menjelaskan bahwa 
bentuk daun 
dipengaruhi oleh 
susunan tulang daun 

1. Mengidentif
ikasi bagian 
daun 
tumbuhan 
dan 
fungsinya 
bagi 
tumbuhan 
itu sendiri

Tugas 
Individu 
dan 
Kelompok

Piligan 
ganda

Uraian 
Objektif

Kegiatan 
2.3

Tugas 2.2

2 jp Sumber:
Buku SAINS SD
Kelas IV

Alat:
a. Berbagai daun
b. Kertas gambar
c. Alat tulis

2.4 Menjelaskan 
hubungan 
antara bunga 
dengan 
fungsinya

Struktur dan 
Fungsi 
bagian 
tumbuhan
1. Bagian 

Lain 
Tumbuha
n 
a. Bunga
b. Buah 

dan biji

1. Mendeskripsikan 
bagian-bagian yang 
dimiliki bunga 
sempurna seperti :

a. tangkai 
b. dasar 

bunga
c. kelopa

k 

d. mahkota 
e. benang 

sari
f. putik

2. Mendeskripsikan 
kegunaan bunga 
sebagai :
a. Hiasan tumbuhan
b. Tempat 

berlangsungnya 
perkembangbiaka
n tumbuhan 

1. Mengidentif
ikasi bagian 
bunga, buah 
dan 
fungsinya 
bagi 
tumbuhan 
itu sendiri.

Tugas 
Individu 
dan 
Kelompok

Piligan 
ganda

Uraian 
Objektif

Kegiatan 
2.4

Tugas 2.3

Uji 
Kompeten
si

Lat 
Ulangan

4 jp Sumber:
Buku SAINS SD
Kelas IV

Alat:
a. Bunga
b. Kertas gambar
c. Alat tulis



Kompetensi 
Dasar

Materi Pokok 
dan Uraian 

Materi
Pengalaman Belajar

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi

Penilaian
Alokasi 
Waktu

Sumber/ Bahan/ 
AlatJenis 

Tagihan
Bentuk 

Instrumen
Contoh 

Instrumen
3. Mendeskripsikan 

buah sebagai 
pelindung dari biji 
yang merupakan 
bakal tumbuhan baru



SILABUS PEMBELAJARAN

Nama Sekolah : MI Ismaria Al-Qur’anniyah Rajabasa Bandar Lampung
Mata Pelajaran : IPA
Kelas/Program : IV / SD-MI
Semester : 1 (satu)
Standar Kompetensi : 3. Menggolongkan hewan, berdasarkan jenis makanannya

Kompetensi 
Dasar

Materi Pokok dan 
Uraian Materi

Pengalaman 
Belajar

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi

Penilaian
Alokasi 
Waktu

Sumber/ Bahan/ 
AlatJenis 

Tagihan
Bentuk 

Instrumen
Contoh 

Instrumen

3.1 Mengidenti
fikasi jenis 
makanan 
hewan

Menggolongkan 
Hewan
1. Berbagai Jenis, 

Makan Hewan

1. Menggolongkan 
jenis makan 
hewan

1. Mengidentifik
asi jenis 
makanan 
hewan.

Tugas 
Individu 
dan 
Kelompok

Pilihan 
ganda

Uraian 
Objektif

– Sumber:
Buku SAINS SD
Kelas IV

Alat:
-

3.2 Menggolon
gkan hewan 
berdasarkan 
jenis 
makananny
a

Menggolongkan 
Hewan
1. Menggolongkan 

Hewan 
a. Herbivor
b. Karnivor
c. Omnivor

1. Menggolongkan 
hewan 
berdasarkan 
jenis makanan.
a. Herbivor
b. Karnivor
c. Omnivor

1. Menggolongk
an hewan-
hewan yang 
termasuk 
pemakan 
Tumbuhan 
(herbivora), 
pemakan 
daging 
(karnivora), 
dan pemakan 
segala 
(omnivora).

Tugas 
Individu 
dan 
Kelompok

Pilihan 
ganda

Uraian 
Objektif

Kegiatan 
3.1

Kegiatan 
3.2

Uji 
Kompeten
si

Lat 
Ulangan

Sumber:
Buku SAINS SD
Kelas IV

Alat:
a Gambar daun, 

batang, buah
b Gambar 

herbivor, 
serangga, 
karnivor

c Kertas gambar, 
lem dan alat 



Kompetensi 
Dasar

Materi Pokok dan 
Uraian Materi

Pengalaman 
Belajar

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi

Penilaian
Alokasi 
Waktu

Sumber/ Bahan/ 
AlatJenis 

Tagihan
Bentuk 

Instrumen
Contoh 

Instrumen
tulis

4.1 Mendeskrip
sikan daur 
hidup 
beberapa 
hewan di 
lingkungan 
sekitar, 
misalnya 
kecoa, 
nyamuk, 
kupukupu, 
kucing.

Daur Hidup Hewan
1. Daur Hidup 

Tanpa 
Metamorfosis
a. Daur Hidup 

Ayam 
b. Daur Hidup 

Kucing 
c. Daur Hidup 

Kanguru 

2. Daur Hidup 
dengan 
Metamorfosis 
a. Daur Hidup 

Kupu-Kupu 
b. Daur Hidup 

Nyamuk 
c. Daur Hidup 

Lalat 
d. Daur Hidup 

Kecoa 
e. Daur Hidup 

Katak 

1. Menjelaskan 
daur hidup 
hewan.
a. Daur Hidup 

Ayam
b. Daur Hidup 

Kucing
c. Daur Hidup 

Kanguru
d. Daur Hidup 

Kupu-Kupu
e. Daur Hidup 

Nyamuk
f. Daur Hidup 

Lalat 
g. Daur Hidup 

Kecoa
h. Daur Hidup 

Katak 

1. Mendeskripsik
an urutan daur 
hidup beberapa 
hewan secara 
sederhana.

2. Menyimpulkan 
berdasarkan 
pengamatan 
bahwa tidak 
semua hewan 
berubah bentuk 
dengan cara 
yang sama.

3. Menyimpulkan 
bahwa 
berubahnya 
bentuk pada 
hewan 
menunjukkan 
adanya 
pertumbuhan. 

Tugas 
Individu 
dan 
Kelompok

Pilihan 
ganda

Uraian 
Objektif

Tugas 4.1 Sumber:
Buku SAINS SD
Kelas IV

Alat:
-

4.2 Menunjukk
an 

1. Memelihara 
Hewan 

1. Mampu 
memelihara 

1. Mengidentifik
asi cara 

Tugas 
Individu 

Pilihan 
ganda

Uji 
Kompeten

Sumber:
Buku SAINS SD



Kompetensi 
Dasar

Materi Pokok dan 
Uraian Materi

Pengalaman 
Belajar

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi

Penilaian
Alokasi 
Waktu

Sumber/ Bahan/ 
AlatJenis 

Tagihan
Bentuk 

Instrumen
Contoh 

Instrumen
kepedulian 
terhadap 
hewan 
peliharaan, 
misalnya 
kucing, 
ayam, ikan

Peliharaan 
a. Memberi 

makan yang 
sehat

b. Menjaga 
kebersihan 
tubuh hewan

c. Membuat 
kandang 
hewan

hewan 
peliharaan

merawat dan 
memelihara 
hewan 
peliharaan

2. Mendemonstr
asikan cara 
merawat dan 
memelihara 
hewan 
peliharaan.

dan 
Kelompok

Uraian 
Objektif

si

Lat 
Ulangan

Kelas IV

Alat:



SILABUS PEMBELAJARAN

Nama Sekolah : MI Ismaria Al-Qur’anniyah Rajabasa Bandar Lampung
Mata Pelajaran : IPA
Kelas/Program : IV / SD-MI
Semester : 1 (satu)
Standar Kompetensi : 5. Memahami hubungan sesama makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan Lingkungannya 

Kompetensi 
Dasar

Materi Pokok dan 
Uraian Materi

Pengalaman 
Belajar

Indikator Pencapaian 
Kompetensi

Penilaian
Alokasi 
Waktu

Sumber/ 
Bahan/ 

Alat
Jenis 

Tagihan
Bentuk 

Instrumen
Contoh 

Instrumen

5.1 Mengidentifik
asi beberapa 
jenis 
hubungan 
khas 
(simbiosis) 
dan hubungan 
“makan dan 
dimakan” 
antar makhluk 
hidup (rantai 
makanan)

Makhluk Hidup 
dan 
Lingkungannya
1. Hubungan 

antar makhluk 
hidup
a. Simbiosis 

mutualisme
b. Simbiosis 

komensalis
me

c. Simbiosis 
parasitisme 

2. Rantai 
makanan

1. Menyebutkan 
contoh simbiosis 
mutualisme, 
komensalisme, 
parasitisme

2. Mampu 
mengambarkan 
rantai makanan 
di sawah, di 
kebun dan di laut

1. Mengidentifikasi 
hubungan khas 
antarmakhluk hidup 
(simbiosis)

2. Mengkomunikasikan 
manfaat dan kerugian 
yang terjadi akibat 
hubungan 
antarmakhluk hidup.

3. Menggambarkan 
hubungan makan dan 
dimakan 
antarmakhluk hidup 
melalui rantai 
makanan sederhana

Tugas 
Individu 
dan 
Kelompok

Laporan 
dan unjuk 
kerja

Uraian 
Objektif

Sumber:
Buku 
SAINS 
SD Kelas 
IV

Alat:



Kompetensi 
Dasar

Materi Pokok dan 
Uraian Materi

Pengalaman 
Belajar

Indikator Pencapaian 
Kompetensi

Penilaian
Alokasi 
Waktu

Sumber/ 
Bahan/ 

Alat
Jenis 

Tagihan
Bentuk 

Instrumen
Contoh 

Instrumen

5.2 Mendeskripsi
kan hubungan 
antara 
makhluk 
hidup dengan 
lingkunganny
a

Makhluk Hidup 
dan 
Lingkungannya
1. Hubungan 

makhluk hidup 
dalam 
ekosistem
a. Ekosistem 

hutan 
b. Ekosistem 

sawah 
c. Ekosistem 

kolam hias 
d. Ekosistem 

kebun 
2. Pengaruh 

perubahan 
lingkungan
a. Pencemara

n
b. Penebangan 

dan 
kebakaran 
hutan

1. Mengamati 
anggota 
ekosistem 
kebun , kolam 
hias, sawah dan 
hutan

2. Mengamati dan 
memahami 
bahwa 
pencemaran, 
penebangan dan 
kebakaran hutan 
merusak 
kelestarian 
lingkungan.

1. Mengamati bentuk-
bentuk saling 
ketergantungan 
antara hewan dan 
tumbuhan di 
lingkungan sekitar.

2. Memprediksi 
kemungkinan yang 
akan terjadi bila 
lingkungan berubah, 
misalnya akibat dari 
pencemaran di 
sungai, kebakaran di 
hutan, dan 
penebangan pohon.

Tugas 
Individu 
dan 
Kelompok

Laporan

Uraian 
Objektif

Tugas 5.1

Tugas 5.2

Tugas 5.3

Tugas 5.4

Tugas 5.5

Sumber:
Buku 
SAINS 
SD Kelas 
IV

Alat:
a Ikan
b Kertas 



SILABUS PEMBELAJARAN

Nama Sekolah : MI Ismaria Al-Qur’anniyah Rajabasa Bandar Lampung
Mata Pelajaran : IPA
Kelas/Program : IV / SD-MI
Semester : 1 (satu)
Standar Kompetensi : 6. Memahami beragam sifat dan perubahan wujud benda serta berbagai cara penggunaan benda 

berdasarkan sifatnya

Kompetensi 
Dasar

Materi Pokok 
dan Uraian 

Materi

Pengalaman 
Belajar

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi

Penilaian
Alokasi 
Waktu

Sumber/ Bahan/ AlatJenis 
Tagihan

Bentuk 
Instrumen

Contoh 
Instrumen

6.1 Mengidentifi
kasi wujud 
benda padat, 
cair, dan gas 
memiliki 
sifat tertentu

Benda
1. Sifat berbagai 

wujud benda
a Sifat 

benda 
padat 

b Sifat 
benda cair 

c Sifat 
benda gas 

2. Benda dapat 
melarutkan 
benda lain 

1. Menarik 
kesimpulan 
tentang sifat 
benda padat, 
cair dan gas 

2. Menarik 
kesimpulan 
bahawa benda 
padat ada 
yang dapat 
larut pada 
benda cair

1. Menunjukkan 
bukti tentang 
sifat benda 
padat, cair 
dan gas.

2. Mendeskripsi
kan benda 
dapat 
melarutkan 
benda lain

Tugas 
Individu 
dan 
Kelompok

Laporan 
dan unjuk 
kerja

Uraian 
Objektif

Kegiatan 
6.1

Kegiatan 
6.2

Kegiatan 
6.3

Kegiatan 
6.4

Kegiatan 
6.5

Sumber:
Buku SAINS SD Kelas 
IV

Alat:
a Pensil, penghapus 

pensil, plastisin, 
kotak pensil dan 
rautan

b Air, botol plastik 
bening, gelas 
bening, penghapus 
pensil, karton 
tebal, paku

c Baskom, balon 
karet, kantong 
plastik

d sendok, gula pasir, 
garam, kacang 



Kompetensi 
Dasar

Materi Pokok 
dan Uraian 

Materi

Pengalaman 
Belajar

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi

Penilaian
Alokasi 
Waktu

Sumber/ Bahan/ AlatJenis 
Tagihan

Bentuk 
Instrumen

Contoh 
Instrumen

hijau, kelereng

6.2 Mendeskrips
ikan 
terjadinya 
perubahan 
wujud cair 
 padat 
cair; cair 
gas  cair; 
padat  gas.

1. Perubahan 
wujud benda
a Padat → 

cair
b Cair → 

padat
c Cair → 

gas
d Gas → 

cair
e Padat → 

gas

1. Melakukan 
kegiatan 

1. Mengidentifik
asi perubahan 
wujud benda 
yang dapat 
kembali ke 
wujud 
semula. 

2. Menjelaskan 
faktor yang 
mempengaruh
i perubahan 
wujud benda 
beserta 
contohnya

Tugas 
Individu 
dan 
Kelompok

Laporan

Uraian 
Objektif

Kegiatan 
6.10

Sumber:
Buku SAINS SD Kelas 
IV

Alat:
a. Plastik, rantang, 

panci besar, air, 
garam dapur, 
bongkahan es

3. Menjelaskan 
hubungan 
antara sifat 
bahan 
dengan 
kegunaannya

1. Sifat bahan 
dan 
kegunaanya

2. Benda di buat 
dari berbagai 
bahan

1. Memberikan 
kesimpulan 
dari kegiatan 
bahwa 
penggunaan 
bahan yang 
sesuai 
dengan sifat 
bahan itu 
akan 
bermanfaat 

2. Menarik 
kesimpulan 

1. Mengidentifi
kasi 
kesesuaian 
sifat bahan 
dengan 
kegunaannya.

2. Membanding
kan berbagai 
bahan untuk 
menentukan 
bahan yang 
paling cocok 
untuk tujuan 

Kegiatan 
6.11

Kegiatan 
6.12

Tugas 6.1

Uji 
Kompete
nsi

Lat 

Sumber:
Buku SAINS SD Kelas 
IV

Alat:
Plastik, handuk kecil, 
sendok logam, air, 
lilin, korek, berbagai 
jenis kertas, tiang, 
benang, klip kertas



Kompetensi 
Dasar

Materi Pokok 
dan Uraian 

Materi

Pengalaman 
Belajar

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi

Penilaian
Alokasi 
Waktu

Sumber/ Bahan/ AlatJenis 
Tagihan

Bentuk 
Instrumen

Contoh 
Instrumen

bahwa 
perpaduan 
berbagai 
bahan dapat 
menghasilka
n benda yang 
sangat 
berguna.

tertentu.
3. Mengidentifi

kasi berbagai 
alat rumah 
tangga yang 
dikaitkan 
dengan sifat 
bahan dan 
kegunaannya.

Ulangan

Bandar Lampung,      Agustus 2017

Guru Kelas IV Peneliti

Fitriyani S.Pd Nur Anisa
NPM. 1311100002

Mengetahui
Kepala Sekolah,

Syahyori Aprinsyah S.Pd
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