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MOTTO

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam

dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-

orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan

berbaring dsn 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”1

1Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Jumanatul ‘Ali Art,
2005), hal. 76.
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ABSTRAK

Feti Styaningsih, “Pengaruh Pembelajaran di Luar Kelas (Outdoor Study)
Terhadap Prestasi dan Motivasi Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Sains
Kelas 5 di SDITAbu Ja’far Munggur Karanganyar”. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh
pembelajaran di luar kelas (outdoor study) terhadap prestasi belajar peserta didik
pada mata pelajaran sains kelas 5 di SDIT Abu Ja’far Munggur Karanganyar, (2)
untuk mengetahui pengaruh pembelajaran di luar kelas (outdoor study) terhadap
motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran sains kelas 5 di SDIT Abu
Ja’far Munggur Karanganyar.

Penelitian ini adalah penelitian quasi eksperimen dengan populasi
penelitian adalah seluruh peserta didik kelas 5 SDIT Abu Ja’farMunggur
Karanganyar berjumlah 49 peserta didik. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas
5B sebagai kelas eksperimen dan kelas 5A sebagai kelas kontrol. Teknik
pengambilan sampel adalah dengan cara Cluster Sampling. Instrumen yang
digunakan adalah angket motivasi dan soal tes. Soal tes terdiri dari dua paket
karena tiap pertemuan membahas materi yang berbeda yaitu materi gaya gravitasi
dan materi kegiatan manusi yang mengubah permukaan bumi. Untuk mengetahui
pengaruh pembelajaran di luar kelas (outdoor study) terhadap prestasi dan
motivasi belajar digunakan uji t.

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Metode
pembelajaran di luar kelas (outdoor study) berpengaruh terhadap prestasi belajar
peserta didik pada mata pelajaran sains kelas 5 SDIT Abu Ja’far Munggur
Karanganyar dengan nilai t sebesar 2,570 dan  signifikansi sebesar 0,013, serta
sumbangan pengaruh metode pembelajaran di luar kelas (outdoor study) terhadap
prestasi belajar adalah 12,3%. Kelompok kelas yang diberikan pembelajaran di
luar kelas (outdoor study), memiliki nilai postes yang lebih tinggi dibanding
dengan kelompok kelas yang diberikan pembelajaran di dalam kelas dengan nilai
rata-rata 89,95 dan 84,54. (2) Metode pembelajaran di luar kelas (outdoor study)
berpengaruh terhadap motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran sains
kelas 5 SDIT Abu Ja’far Munggur  Karanganyar dengan nilai t sebesar 2,668 dan
signifikansi 0,010, serta sumbangan pengaruh metode pembelajaran di luar kelas
(outdoor study) terhadap motivasi belajar adalah 14,6%.

Kata Kunci: Pembelajaran di Luar Kelas (Outdoor Study), Motivasi Belajar,
Prestasi Belajar
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan

dengan makhluk yang lain. Hal ini dikarenakan manusia diberi akal oleh

Allah SWT. Akal inilah yang seharusnya digunakan manusia untuk

belajar dan membaca apa yang telah Allah ciptakan di bumi ini. Allah

berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 1:

ِاْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَّ۪ذي َخلََقۚ 

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang
menciptakan“2

Dalam ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa tulis baca adalah

kunci dari ilmu pengetahuan. Dengan menulis dan membaca kita bisa

mendapatkan ilmu. Sekarang ini, ilmu pengetahuan salah satunya bisa di

dapat melalui pendidikan.

Pendidikan adalah kunci utama maju tidaknya suatu bangsa. Jika

pendidikan dalam bangsa tersebut maju, maka majulah bangsa tersebut.

Namun, jika pendidikan yang ada buruk, maka bangsa tersebut belum bisa

dikatakan maju. Pendidikan sangat penting pengaruhnya. Dengan

pendidikan yang maju, maka akan diperoleh kualitas penduduk yang bagus

2Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Jumanatul ‘Ali Art,
2005), hal. 251.
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yang mempunyai keinginan kuat untuk memajukan bangsanya. Seperti

dalam firman Allah dalam surat Ar-Ra’ad ayat 11:

ُ بَِقْوٍم ُسوًءا إ َ َال ُیَغیُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّٰى ُیَغیُِّروا َما بِأَْنفُِسِھْم ۗ َوإَِذا أََراَد هللاَّ نَّ هللاَّ

َفَال َمَردَّ لَُھ ۚ َوَما لَُھْم ِمْن ُدونِِھ ِمْن َوالٍ 

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum
sehingga mereka merubah keadaan[768] yang ada pada diri
mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan
terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka
selain Dia”3

Dikatakan dalam ayat tersebut bahwa suatu kaum tidak dapat

berubah jika kaum tersebut tidak mengubahnya. Begitu pula suatu bangsa

jika anak bangsa tersebut tidak mau mengubah maka bangsa tersebut juga

tidak akan berubah. Dengan adanya kualitas penduduk yang bagus

diharapkan dapat mengubah suatu bangsa tersebut menjadi lebih maju.

Oleh karena itu, perlu adanya suatu sistem pendidikan yang baik dan

bermutu agar negara atau suatu bangsa dapat maju.

Begitu juga dengan pendidikan di Indonesia. Perlu dikembangkan

konsep pendidikan yang baik dan bermutu agar Indonesia menjadi negara

maju. Selain sebuah konsep yang bagus, ditunjang  atau didukung pula

oleh seorang guru yang mampu menciptakan kondisi pembelajaran yang

aktif, terutama mata pelajaran yang utama yaitu Matematika, Sains atau

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Bahasa Indonesia.

Sains atau Ilmu Pengetahuan Alam, merupakan mata pelajaran

pokok yang diajarkan di MI. Dalam pelajaran Sains terdapat materi-materi

3Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, ..., hal. 598.
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penting yang dapat menunjang majunya suatu bangsa. Oleh karena itu,

Sains sangatlah urgen untuk diajarkan di MI sebagai landasan agar

nantinya dapat mengembangkan potensi alam yang ada di Indonesia

sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang maju.

Sekarang ini, banyak guru yang menggunakan metode modern

seperti diskusi, think-pair share, the Power of Two, namun, peserta didik

masih saja merasa jenuh. Peserta didik merasa bahwa mereka terkurung di

dalam kelas yang di dalamnya mereka dituntut untuk memahami dan

mempelajari berbagai macam pelajaran.

Seperti halnya yang dialami oleh peserta didik di SDIT Abu Ja’far

Munggur Karanganyar. Sekolah ini berada di sebuah area yang sempit dan

hanya ada satu halaman yang luasnya ±300 m2. Ditambah lagi ruangan

tersebut masih digunakan untuk parkir kendaraan guru. Setiap hari pintu

gerbang sekolah ditutup. Jadi, akses anak-anak hanya sampai pintu

gerbang tersebut. Anak-anak jarang sekali diizinkan keluar dari gerbang.

Dengan demikian, anak-anak merasa terkurung di sekolah yang hanya

terdiri dari kelas-kelas saja tanpa mengetahui dunia luar yang sebenarnya.

Di sekolah ini, untuk kelas 5 terdiri dari dua kelas yaitu kelas A

dan kelas B. Kelas A memiliki prestasi yang lebih bagus dibandingkan

kelas B terutama untuk pelajaran Sains. Hal ini dapat diketahui dari hasil

perhitungan nilai ulangan selama semester dua, rata-rata nilai ulangan

kelas A adalah 80,3 sedangkan rata-rata nilai ulangan kelas B adalah 73,9.
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Dari rata-rata nilai tersebut kita diketahui bahwa kelas A memiliki nilai

prestasi yang bagus dibandingkan dengan kelas B.4

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Sriyanto sebagai

guru mata pelajaran Sains di kelas 5. Beliau mengatakan bahwa kelas B

memiliki prestasi dan motivasi yang rendah dibanding dengan kelas A.

Metode modern yang diterapkan kepada kelas B ini, seperti metode

presentasi, Qiuz Team, Information search, dan lainnya tidak berhasil

dalam meningkatkan prestasi belajar. Padahal di kelas A, metode ini cukup

berhasil dengan baik. Oleh karena itu, di kelas 5 SDIT Abu Ja’far

Munggur Karanganyar terjadi kesenjangan yaitu bahwa kelas A adalah

kelas yang berisi dengan anak-anak yang berprestasi bagus sedangkan di

kelas B memiliki prestasi yang dikatakan kurang baik.5

Menurut bapak Sriyanto, motivasi di kelas B cenderung kurang

dibanding dengan kelas A. Ketika pembelajaran, kelas A lebih semangat

daripada kelas B. 6 Menurunnya motivasi ini, dapat memunculkan

kebosanan di dalam kelas yang dapat mengarah pada masalah kedisiplinan.

Peserta didik akan merasa malas dan cenderung untuk berbuat “nakal”. 7

oleh karena itu, peserta didik yang di kelas A terkenal dengan anak-anak

yang penurut, sedangkan di kelas B seringkali malas ketika pembelajaran

berlangsung.

4 Hasil perhitungan rata-rata ulangan di semester dua kelas 5 SDIT Abu Ja’far Munggur
Karanganyar.

5Hasil wawancara dengan Bapak Sriyanto pada hari Selasa, 8 April 2014 pukul 10.00
WIB.

6Ibid.
7Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal.

305-307.
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Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu diadakan penelitian

tentang metode pembelajaran yang diadakan di luar kelas (outdoor study).

Metode ini, mengajak peserta didik belajar di luar kelas. Jadi, mereka tidak

terbatas oleh dinding-dinding tembok dan harus duduk di kursi

mendengarkan penjelasan dari guru. Akan tetapi, peserta didik belajar di

alam terbuka dan belajar dari alam tersebut juga.

Pembelajaran di luar kelas tersebut memiliki banyak kelebihan

yang tidak dapat diperoleh dari kegiatan belajar-mengajar di dalam kelas.

Kelebihan tersebut antara lain yaitu dapat membuat peserta didik menjadi

lebih tertarik dan dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Hal ini

dikarenakan peserta didik tidak harus melulu belajar di dalam kelas.

Mereka bisa keluar kelas dan bisa mendapatkan pengalaman baru. Selain

itu, peserta didik juga akan mendapatkan pelajaran yang bermakna.

Maksudnya adalah peserta didik dapat mengamati pelajaran atau materi

yang diajarkan secara nyata.

Namun, hingga kini, kegiatan ini masih dianggap tabu oleh banyak

lembaga pendidikan di Indonesia. Di negara-negara maju seperti Australia,

Prancis, Amerika dan Inggris, metode tersebut sudah menjadi budaya.8

Berangkat dari masalah tersebut, perlu diadakan penelitian mengenai

pembelajaran di luar kelas untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya

terhadap prestasi dan motivasi belajar peserta didik.

8 Adelia Vera, Metode Mengajar Anak di Luar Kelas (Outdoor Study), (Yogyakarta: Diva
Press: 2012), hal. 27.
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B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat diambil beberapa rumusan

masalah yaitu:

1. Apakah metode pembelajaran di luar kelas berpengaruh terhadap

prestasi belajar peserta didik kelas 5 SDIT Abu Ja’far Munggur

Karanganyar?

2. Apakah metode pembelajaran di luar kelas berpengaruh terhadap

motivasi belajar peserta didik kelas 5 SDIT Abu Ja’far Munggur

Karanganyar?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti melakukan

pembatasan masalah, yaitu:

1. Pembelajaran dilaksanakan di dalam kelas dan di luar kelas.

2. Prestasi yang diukur adalah ranah kognitif

3. Materi yang diajarkan adalah semester 2 yaitu materi Gaya Gravitasi

dan Kegiatan Manusi yang dapat Mengubah Permukaan Bumi.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian Pengaruh Metode Pembelajaran di Luar Kelas

Terhadap Prestasi dan Motivasi belajar Peserta Didik pada Mata

Pelajaran Sains Kelas 5 di SDIT Abu Jafar Munggur Karanganyar

bertujuan:
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1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh metode pembelajaran di

luar kelas terhadap prestasi belajar peserta didik di SDIT Abu

Ja’far Munggur Karanganyar

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh metode pembelajaran di

luar kelas terhadap prestasi belajar peserta didik di SDIT Abu

Ja’far  Munggur Karanganyar

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari peneltian ini adalah:

1. Bagi Guru Bidang Studi

Dapat dijadikan sebagai alternatif pembelajaran selain

pembelajaran yang berada di dalam kelas yang membuat peserta

didik menjadi lebih bebas dan tidak merasa bahwa belajar harus di

dalam kelas.

2. Bagi Peserta Didik

Dapat memberikan pengalaman belajar yang berbeda dari

biasanya, yang biasanya belajar di dalam kelas, kini bisa belajar di

luar kelas.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah

pengetahuan peneliti mengenai pembelajaran yang dapat

digunakan dalam kegiatan belajar Sains.



73

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan hasil analisis yang telah

dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Metode pembelajaran di luar kelas (outdoor study) berpengaruh

terhadap prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran sains kelas

5 SDIT Abu Ja’far Munggur  Karanganyar dengan nilai t sebesar

2,570 dan signifikansi sebesar 0,013, serta sumbangan pengaruh

metode pembelajaran di luar kelas (outdoor study) terhadap prestasi

belajar adalah 12,3%. Kelompok kelas yang diberikan pembelajaran di

luar kelas (outdoor study), memiliki nilai postest yang lebih tinggi

dibanding dengan kelompok kelas yang diberikan pembelajaran di

dalam kelas dengan nilai rata-rata 89,95 dan 84,54.

2. Metode pembelajaran di luar kelas (outdoor study) berpengaruh

terhadap motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran sains kelas

5 SDIT Abu Ja’far Munggur  Karanganyar dengan nilai t sebesar

2,668 dan signifikansi 0,010, serta sumbangan pengaruh metode

pembelajaran di luar kelas (outdoor study) terhadap motivasi belajar

adalah 14,6%.
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B. Saran

Agar pembelajaran di luar kelas (outdoor study ) berjalan dengan

baik, berikut ada beberapa saran yang bisa dilakukan oleh guru:

1. Pembelajaran di luar kelas bisa dilaksanakan kapan saja. Akan tetapi,

harus memperhatikan kondisi peserta didik. Jika terlalu panas atau

hujan jangan melakukan pembelajaran di luar kelas.

2. Tidak semua materi bisa menggunakan pembelajaran di luar kelas.

Ada beberapa materi yang harus dilakukan di dalam kelas. Oleh

karena itu, guru harus pandai memilih materi yang tepat untuk

diberikan di luar kelas.

3. Sebelum melakukan pembelajaran di luar kelas, hendaknya guru

membuat perjanjian yang sederhana dan mudah dimengerti peserta

didik agar guru mudah dalam mengatur peserta didik dan supaya

peserta didik dapat fokus dalam pembelajarannya bukan ke yang lain.

4. Sebaiknya sekolah menyiapkan anggaran untuk pembelajaran di luar

kelas, agar peserta didik tidak merasa bosan belajar di dalam kelas

terus menerus.
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ANGKET MOTIVASI BELAJAR SAINS
DENGAN PEMBELAJARAN DI LUAR KELAS

Nama :
Kelas :
No. Absen :
Petunjuk pengisian angket:

1. Tulislah nama pada tempat yang telah disediakan.
2. Berilah tanda centang (√) pada kolom jawaban yang dianggap paling

sesuai dengan pendapat anda.
3. Jawablah sesuai dengan hati nurani anda.
4. Jawaban anda tidak berpengaruh pada nilai anda.
5. Keterangan jawaban:

SS : Sangat Setuju
S : Setuju
KS : Kurang Setuju
TS : Tidak Setuju

No Pertanyaan SS S KS TS

1 Saya merasa senang belajar di luar kelas.

2 Belajar di luar kelas membuat saya lebih

bisa mengikuti materi pelajaran.

3 Kegiatan belajar di luar kelas membuat saya

bosan.

4 Saya merasa tertantang dengan materi yang

disampikan dalam pembelajaran di luar

kelas.

5 Belajar di luar kelas mendorong saya

bertanya kepada teman bila menjumpai hal

yang belum dipahami.

6 Pembelajaran yang dilaksanakan di luar

kelas kurang menarik perhatian saya.

7 Saya tergerak untuk bekerjasama dan

berbagi tanggung jawab dengan teman untuk

menyelesaikan tugas dan pekerjaan dalam

belajar.

8 Belajar di luar kelas sangat memusingkan
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bagi saya.

9 Saya ingin mencari dan mendalami sendiri

materi tentang gaya gravitasi, walau tanpa

perintah dari guru.

10 Jika ada kesulitan untuk mengerjakan tugas

IPA terutama dalam materi gaya gravitasi,

maka saya bertanya kepada guru.

11 Saya menyukai cara belajar di luar kelas

karena memberikan pengetahuan dan

pengalaman baru, yang tidak saya dapatkan

sebelumnya.

12 Saya ingin maju mempresentasikan hasil

kerja dan kegiatan pembelajaran yang

dilaksanakan.

13 Belajar di luar kelas membuat materi yang

disampaikan lebih mudah dipahami.

14 Saya ingin mengikuti pelajaran sampai

selesai, agar mendapatkan nilai yang baik.

15 Saya tidak mau mempersiapkan bahan yang

diperlukan untuk belajar.

16 Dengan hasil pembelajaran IPA yang saya

peroleh hari ini (dalam materi gaya

gravitasi) mendorong saya ingin terus

belajar.

17 Saya terdorong untuk mengulangi materi

pelajaran yang telah saya pelajari saat

belajar di luar kelas seperti ini.

18 Saya merasa lebih senang dan mudah untuk

menyelesaikan tugas saya di dalam

pembelajaran yang baru saja saya ikuti.
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ANGKET MOTIVASI BELAJAR SAINS
DENGAN PEMBELAJARAN DI DALAM KELAS

Nama :
Kelas :
No. Absen :

Petunjuk pengisian angket:
1. Tulislah nama pada tempat yang telah disediakan.
2. Berilah tanda centang (√) pada kolom jawaban yang dianggap paling

sesuai dengan hati nurani anda.
3. Jawaban anda tidak berpengaruh pada nilai anda.
4. Keterangan jawaban:

SS : Sangat Setuju
S : Setuju
KS : Kurang Setuju
TS : Tidak Setuju

No Pernyataan SS S KS TS
1 Saya merasa senang belajar dengan cara

diterangkan di dalam kelas seperti ini.
2 Cara belajar yang diterapkan membuat saya

lebih bisa mengikuti materi pelajaran.
3 Kegiatan belajar yang dilaksanakan

membuat saya bosan
4 Saya merasa tertarik dengan materi yang

disampikan dengan cara yang biasanya
(diterangkan oleh guru di dalam kelas).

5 Belajar dengan penjelasan dari guru di
dalam kelas mendorong saya bertanya
kepada teman bila menjumpai hal yang
belum dipahami.

6 Pembelajaran dengan cara biasanya (di
dalam kelas) kurang menarik perhatian saya.

7 Saya tergerak untuk bekerjasama dan
berbagi tanggung jawab dengan teman untuk
menyelesaikan tugas dan pekerjaan dalam
belajar.

8 Belajar dengan cara mendengarkan
penjelasan dari guru di dalam kelas sangat
memusingkan bagi saya.

9 Saya ingin mencari dan mendalami sendiri
materi tentang gaya gravitasi, walau tanpa
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perintah dari guru.
10 Jika ada kesulitan untuk mengerjakan tugas

IPA terutama dalam materi gaya gravitasi,
maka saya bertanya kepada guru.

11 Saya menyukai cara belajar yang biasanya
dilakukan di dalam kelas karena
memberikan pengetahuan dan pengalaman
baru, yang tidak saya dapatkan sebelumnya.

12 Saya ingin maju mempresentasikan hasil
kerja dan kegiatan pembelajaran yang
dilaksanakan.

13 Belajar dengan cara diterangkan di dalam
kelas membuat materi yang disampaikan
lebih mudah dipahami.

14 Saya ingin mengikuti pelajaran sampai
selesai, agar mendapatkan nilai yang baik.

15 Saya tidak mau mempersiapkan bahan yang
diperlukan untuk belajar.

16 Dengan hasil pembelajaran IPA yang saya
peroleh hari ini (dalam materi gaya
gravitasi) mendorong saya ingin terus
belajar.

17 Saya terdorong untuk mengulangi materi
gaya gravitasi yang disampaikan guru di
dalam kelas.

18 Saya merasa lebih senang dan mudah untuk
menyelesaikan tugas saya di dalam
pembelajaran yang baru saja saya ikuti.
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Soal Tes Pertemuan 1

Nama :

No. Absen :

Kelas :

Kerjakan soal di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada jawaban yang

tepat!

1. Gaya tarik yang mengarah ke perut bumi disebut dengan...

a) Gaya gesek c) Gaya magnet

b) Gaya gravitasi d) Gaya jatuh

2. Apa yang terjadi jika bumi tidak mempunyai gaya gravitasi?

a) Bumi akan hancur

b) Benda-benda di bumi akan melayang-layang

c) Benda-benda akan jatuh

d) Bumi menjadi subur

3. Penemu gaya gravitasi bumi adalah...

a) Einstein c) Isaac Newton

b) Galileo Galilei d) Thomas Alfa Edison

4. Manfaat utama gaya gravitasi adalah...

a) Menahan segala benda tetap berada di bumi

b) Menghentikan benda yang sedang bergerak

c) Menunjukkan kutub utara dan kutub selatan bumi

d) Mengurangi gaya gesekan antara dua permukaan benda
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5. Apa yang menyebabkan buah pada gambar jatuh?

a) Karena buah sangat berat

b) Buah tertarik oleh gaya gravitasi bumi

c) Karena buah sudah busuk

d) Karena buah akan jatuh ke tanah

6. Pengaruh gaya gravitasi semakin kuat terhadap suatu benda apabila...

a) Benda semakin ringan

b) Jarak benda dari pusat bumi semakin dekat

c) Suhu benda semakin panas

d) Angin bertiup kencang

7. Adanya gaya gravitasi bumi memungkinkan kita ...

a) Melayang di udara

b) Berenang di air

c) Menapak di tanah

d) Menghirup napas

8. Pengaruh udara dalam gerak jatuh benda adalah ........ gerak benda.

a) Mempercepat

b) Meringankan

c) Menghambat

d) Melancarkan

9. Gaya gravitasi bumi menyebabkan setiap benda memiliki...

a) Berat c) Warna

b) Bentuk d) Usia
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10. Gaya gravitasi bumi paling kuat berada di ....

a) Permukaan bumi c) Pusat bumi

b) Atmosfer bumi d) Bawah bumi

11. Gaya gravitasi bumi disebut juga dengan....

a) Gaya dorong bumi c) Gaya gerak bumi

b) Gaya tarik bumi d) Gaya berat bumi

12. Yang menjadikan benda bergerak adalah....

a) Tarikan atau dororngan c) Usaha

b) Daya d) Bentuk benda

13. Penerjun payung yang jatuh dari atas pesawat, tidak langsung jatuh ke

tanah karena....

a) Pesawat menghambat gerak jatuh penerjun

b) Parasut mempercepat gerak jatuh penerjun

c) Parasut menghambat gerak jatuh penerjun

d) Angin mempercepat gerak jatuh penerjun

14. Berikut ini adalah hal yang mempengaruhi gerak jatuh benda adalah...

a) Gaya gesek c) Gaya magnet

b) Warna benda d) Corak benda

15. Semakin tinggi suatu tempat maka gaya gravitasi ....

a) Semakin naik c) Semakin besar

b) Semakin tinggi d) Semakin kecil
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KUNCI JAWABAN SOAL TES PERTEMUAN 1

1.B

2.B

3.C

4.A

5.B

6.B

7.C

8.C

9.A

10.C

11.B

12.A

13.C

14.A

15.D
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1. Pemanfaatan sumber daya alam

oleh manusia dapat

menyebabkan....

a. Hilangnya sumber daya alam

b. Terlindunginya alam

c. Perubahan permukaan bumi

d. Tidak terpenuhinya kebutuhan

2. Kegiatan manusia yang dapat

mengubah permukaan bumi yaitu:

a. Pembakaran hutan

b. Penangkapan ikan di laut

c. Penanaman padi di sawah

d. Penembakan burung di hutan

3. Sistem perladangan dengan

meninggalkan lahan setelah panen

disebut perladangan....

a. Semusim

b. Sementara

c. Berpindah

d. Tidak tetap

4. Perubahan permukaan bumi yang

terjadi akibat penggundulan hutan

yaitu...

a. Struktur tanah menjadi kuat

b. Tumbuhan perdu semakin

banyak

c. Tanah menjadi tandus dan

gersang

d. Hewan yang hidup di hutan

berpindah tempat

5. Semua bahan yang tersedia di alam

dan dapat dimanfaatkan untuk

memenuhi kebutuhan manusia

disebut....

a. Sumber daya alam

b. Kekayaan alam

c. Bahan alam

d. Keanekaragaman alam

6. Logam-logam yang terendap di

dalam batuan di dasar sungai

diambil dengan cara....

a. Digali

b. Ditambang

c. Dikeruk

d. Disaring

7. Akibat yang sering ditimbulkan

dari kegiatan penambangan yaitu....

a. Tanah longsor

b. Lapisan humus terangkat

c. Tanah menjadi padat

d. Susunan lapisan tanah berubah

8. Berikut ini yang merupakan

dampak negatif dari kegiatan

manusia adalah...

a. Mudahnya jalur transportasi

b. Terpenuhinya tempat tinggal

c. Meningkatnya hasil panen

d. Hilangnya daerah resapan air

9. Nama penghargaan yang diberikan

oleh pemerintah untuk orang yang

telah berjasa dalam pelestarian

lingkungan adalah...

a. Adipura

b. Kalpataru

c. Kencana

d. Piala
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10. Akibat yang terjadi dari

meningkatnya kadar

karbondioksida adalah...

a. Global warming

b. Pencemaran air

c. Gempa bumi

d. Banjir

11. Untuk memperluas lahan pertanian,

manusia menebang dan membakar

hutan. Hal ini adalah kegiatan

manusia yang dapat mengubah

permukaan bumi dalam bidang....

a. Pembuatan jalan

b. Pertanian

c. Pemukiman

d. Penambangan

12. Berikut ini adalah hal yang tidak

mencerminkan upaya peestarian

alam yaitu....

a. Melakukan tebang pilih

b. Melakukan daur ulang logam

c. Melakukan penebangan hutan

secara liar

d. Melakukan penghematan

pemakaian logam

13. Minyak bumi adalah salah satu

sumber daya alam....

a. Terbarui

b. Dapat diperbaharui

c. Terlindungi

d. Tidak dapat diperbaharui

14. Salah satu kegiatan manusia

berikut yang tidak mengubah

bentuk muka bumi adalah....

a. Pertanian

b. Penambangan

c. Pemukiman

d. Perdagangan

15. Dampak negatif dari dibuatnya

pemukiman penduduk adalah...

a. Bertambahnya lahan pertanian

b. Hilangnya daerah resapan air

c. Bertambahnya penduduk

d. Meningkatnya hasil pangan

16. Pembuatan jalan merupakan salah

satu kegiatan manusia yang dapat

mengubah bentuk muka bumi.

Dampak positif dari kegiatan ini

adalah....

a. Mengubah lahan pertanian

b. Rusaknya hutan

c. Sempitnya lahan pertanian

d. Akses jalan menjadi lancar
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KUNCI JAWABAN SOAL TES PERTEMUAN 2

1.C

2.A

3.C

4.C

5.A

6.C

7.A

8.D

9.B

10.A

11.B

12.C

13.D

14.D

15.B

16.D
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 1

KELAS EKSPERIMEN

Satuan Pendidikan : SDIT Abu Ja’far

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam

Kelas/Semester : V/II

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit

I. Standar Kompetensi

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

II. Kompetensi Dasar

5.1 Mendeskripsikan hubungan antara gaya, gerak, dan energi melalui

percobaan (gaya gravitasi, gaya gesek, gaya magnet)

III.Indikator pencapaian kompetensi

a. Menyimpulkan bahwa gaya gravitasi dapat menyebabkan benda

bergerak ke bawah

b. Memprediksi seandainya tidak ada gaya gravitasi di bumi

IV. Tujuan pembelajaran

Setelah mempelajari materi gaya gravitasi :

a. Dengan metode pembelajaran di luar kelas dengan model eksperimen

peserta didik dapat menyimpulkan bahwa gaya gravitasi dapat

menyebabkan benda bergerak ke bawah

b. Dengan metode Cooperative Learning peserta didik dapat

memprediksi seandainya tidak ada gaya gravitasi di bumi

V. Nilai Karakter yang dikembangkan

Rasa ingin tahu, tanggung jawab, kerjasama, kerja keras, ketelitian

VI. Materi Ajar/Materi Pembelajan

Gaya Gravitasi Bumi

VII. Metode/Strategi

Metode : Pembelajaran di luar kelas dan Cooperative

Learning
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VIII. Kegiatan Pembelajaran

a. Kegiatan Pendahuluan (5 menit)

1) Membuka pelajaran secara islami

2) Menanyakan kabar peserta didik

3) Melakukan apersepsi dengan menanyakan pelajaran yang telah

diajarkan pada pertemuan sebelumnya

4) Menarik perhatian peserta didik untuk membangun motivasi

peserta didik

5) Mengadakan pre test

6) Menjelaskan tujuan pembelajaran

b. Kegiatan Inti (50 menit)

Eksplorasi

- Guru membagi kelas menjadi 4 kelompok (kerja sama)

- Guru menjelaskan proses pembelajaran dengan mengajak

peserta didik ke luar ruangan

- Guru meminta dua orang peserta didik memperagakan tarik

tambang (rasa ingin tahu)

- Guru dan peserta didik bertanya jawab mengenai tarik tambang

dan pegertian gaya

- Guru menjelaskan pengertian gaya

- Guru meminta peserta didik mengamati keadaan sekitar dan

meminta peserta didik mencari benda yang jatuh

- Guru menjelaskan tentang gaya gravitasi bumi

Elaborasi

- Masing-masing kelompok diberikan lembar kerja untuk

kegiatan eksperimen gaya gravitasi bumi

- Peserta didik melakukan kegiatan eksperimen tentang gaya

gravitasi bumi

- Guru meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil

diskusi kepada kelompok lain (tanggung jawab)

- Kelompok lain menanggapi
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Konfirmasi

- Guru memberikan umpan balik dan penguatan terhadap proses

pembelajaran dan diskusi

- Guru membenarkan jawaban peserta didik yang kurang sesuai

c. Kegiatan Akhir (15 menit)

- Guru melakukan evaluasi

- Peserta didik dan guru membuat rangkuman / simpulan

pelajaran

- Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram

- Guru memberi tugas rumah yaitu membaca materi selanjutnya

- Guru menutup pelajaran secara islami

IX. Sumber Belajar dan Alat

a. Sumber Belajar

 Heri Sulistyono dan Edy Wiyono, Ilmu Pengetahuan Alam

untuk SD/MI Kelas V, Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen

Pendidikan Nasional, 2008.

 S. Rositawaty dan Aris Muharam, Senang Belajar Ilmu

Pengetahuan 5 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

Kelas V, Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan

Nasional, 2008.

b. Alat dan Media

1) Kertas

2) Bola

3) Mainan terjun payung

4) Tali tambang

5) Pulpen

6) Batu

7) Koran bekas



102

X. Penilaian

1. Teknik penilaian

a. Tes: Tes lisan

b. Non tes: Penugasan dan pengamatan

2. Bentuk Instrumen

a. Tes lisan

1) Yang menyebabkan benda-benda tetap berada di bumi

adalah...(gaya gravitasi bumi)

2) Gerak jatuh selalu mengarah ke mana? (ke bawah)

3) Pusat gaya gravitasi bumi ada di ....(pusat bumi/perut bumi)

4) Gerak jatuh benda karena gravitasi dipengaruhi

oleh....(berat benda, luas permukaan benda, gaya gesek, dan

tinggi rendah letak suatu benda)

b. Penugasan

Peserta didik diminta untuk membaca materi selanjunya

c. Pengamatan

Segala hal yang dilakukan peserta didik selama pembelajaran

berlangsung

Karanganyar, 15 April  2014

Mengetahui,

Guru Mapel Sains, Mahasiswa Peneliti

Sriyanto, S.Si Feti Styaningsih

NIP. ` NIM. 10480006
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 2

KELAS EKSPERIMEN

Satuan Pendidikan : SDIT Abu Ja’far

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam

Kelas/Semester : V/II

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit

I. Standar Kompetensi

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan

penggunaan sumber daya alam

II. Kompetensi Dasar

7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah

permukaan bumi (pertanian, perkotaan, dsb.)

III.Indikator pencapaian kompetensi

a. Mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mengubah

permukaan bumi

IV. Tujuan pembelajaran

Setelah mempelajari materi kegiatan manusia yang dapat mengubah

permukaan bumi dengan metode pembelajaran di luar kelas dengan model

permainan mencari jejak peserta didik dapat mengidentifikasi kegiatan

manusia yang dapat mengubah permukaan bumi

V. Nilai Karakter yang dikembangkan

Rasa ingin tahu, tanggung jawab, kerja keras, ketelitian, cinta tanah air

VI. Materi Ajar/Materi Pembelajan

Kegiatan Manusia yang dapat Mengubah Permukaan Bumi

VII. Metode/Strategi

Metode : Pembelajaran di luar kelas

VIII. Kegiatan Pembelajaran

a. Kegiatan Pendahuluan (5 menit)

1) Membuka pelajaran secara islami
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2) Menanyakan kabar peserta didik

3) Melakukan apersepsi dengan menanyakan pelajaran yang telah

diajarkan pada pertemuan sebelumnya

4) Menarik perhatian peserta didik untuk membangun motivasi

peserta didik

5) Mengadakan pre test

6) Menjelaskan tujuan pembelajaran

b. Kegiatan Inti (50 menit)

Eksplorasi

- Guru membagi kelas menjadi 7 kelompok

- Guru menjelaskan proses pembelajaran dengan mengajak

peserta didik

- Guru dan peserta didik bertanya jawab mengenai kegiatan

manusia yang dapat mengubah permukaan bumi

- Guru menjelaskan mengenai kegiatan manusia yang dapat

mengubah permukaan bumi

Elaborasi

- Guru membagikan peta jejak kepada masing-masing kelompok

- Guru mengajak peserta didik ke luar kelas

- Peserta didik diminta untuk mengikuti peta dan mencari jejak-

jejak yang disembunyikan

- Setelah semua dapat peserta didik berkumpul di satu tempat

- Peserta didik mempresentasikan mengenai jejak-jejak yang di

dapatkan

- Kelompok lain mendengarkan sambil mengisi tugas yang

diberikan oleh guru

Konfirmasi

- Guru memberikan umpan balik dan penguatan terhadap proses

pembelajaran dan kegiatan mencari jejak

- Guru membenarkan jawaban peserta didik yang kurang sesuai
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c. Kegiatan Akhir (15 menit)

- Peserta didik dan guru membuat rangkuman / simpulan

pelajaran

- Guru melakukan evaluasi

- Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram

- Guru memberi tugas rumah yaitu membaca materi selanjutnya

- Guru menutup pelajaran secara islami

IX. Sumber Belajar dan Alat

a. Sumber Belajar

 Heri Sulistyono dan Edy Wiyono, Ilmu Pengetahuan Alam

untuk SD/MI Kelas V, Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen

Pendidikan Nasional, 2008.

 S. Rositawaty dan Aris Muharam, Senang Belajar Ilmu

Pengetahuan 5 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

Kelas V, Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan

Nasional, 2008.

b. Alat dan Media

1) Kertas

2) Kartu jejak

3) Peta mencari jejak

X. Penilaian

1. Teknik penilaian

a. Tes: Tes lisan

b. Non tes: Penugasan dan pengamatan

2. Bentuk Instrumen

a. Tes lisan

1) Kegiatan apa saja yang dapat mengubah permukaan bumi?

(pertanian, pembuatan jalan, penambangan, pemukiman,

pembakaran hutan)
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2) Apa dampak positif dari pertanian? (terpenuhinya bahan

pangan)

3) Apa dampak positif pembuatan jalan? (akses jalan lancar)

4) Apa nama penghargaan yang diberikan oleh pemerintah

kepada orang yang berjasa dalam pelestarian alam?

(kalpataru)

5) Apa yang menyebabkan terjadinya global warming?

(peningkatan kadar karbondioksida)

b. Penugasan

Peserta didik diminta untuk membaca materi selanjunya

c. Pengamatan

Segala hal yang dilakukan peserta didik selama pembelajaran

berlangsung

Karanganyar, 5 Mei 2014

Mengetahui,

Guru Mapel Sains, Mahasiswa Peneliti

Sriyanto, S.Si Feti Styaningsih

NIP. ` NIM. 10480006



107

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 1

KELAS KONTROL

Satuan Pendidikan : SDIT Abu Ja’far

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam

Kelas/Semester : V/II

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit

I. Standar Kompetensi

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

II. Kompetensi Dasar

5.1 Mendeskripsikan hubungan antara gaya, gerak, dan energi melalui

percobaan (gaya gravitasi, gaya gesek, gaya magnet)

III.Indikator pencapaian kompetensi

a. Menyimpulkan bahwa gaya gravitasi dapat menyebabkan benda

bergerak ke bawah

b. Memprediksi seandainya tidak ada gaya gravitasi di bumi

IV. Tujuan pembelajaran

Setelah mempelajari materi gaya gravitasi :

a. Dengan metode ceramah dan tanya jawab peserta didik dapat

menyimpulkan bahwa gaya gravitasi dapat menyebabkan benda

bergerak ke bawah

b. Dengan metode Cooperative Learning peserta didik dapat

memprediksi seandainya tidak ada gaya gravitasi di bumi

V. Nilai Karakter yang dikembangkan

Rasa ingin tahu, tanggung jawab, kerjasama, kerja keras, ketelitian

VI. Materi Ajar/Materi Pembelajan

Gaya Gravitasi Bumi

VII. Metode/Strategi

Metode : Ceramah, Tanya jawab dan Cooperative

Learning
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VIII. Kegiatan Pembelajaran

a. Kegiatan Pendahuluan (5 menit)

1) Membuka pelajaran secara islami

2) Menanyakan kabar peserta didik

3) Melakukan apersepsi dengan menanyakan pelajaran yang telah

diajarkan pada pertemuan sebelumnya

4) Menarik perhatian peserta didik untuk membangun motivasi

peserta didik

5) Mengadakan pre test

6) Menjelaskan tujuan pembelajaran

b. Kegiatan Inti (50 menit)

Eksplorasi

- Guru menjelaskan proses pembelajaran

- Guru meminta dua orang peserta didik memperagakan tarik

tambang (rasa ingin tahu)

- Guru dan peserta didik bertanya jawab mengenai tarik tambang

dan pegertian gaya

- Guru menjelaskan pengertian gaya

- Guru menjelaskan tentang gaya gravitasi bumi

Elaborasi

- Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok (kerja sama)

- Peserta didik diberikan pertanyaan

- Peserta didik diminta menjawabnya bersama kelompok

- Guru meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil

diskusi kepada kelompok lain (tanggung jawab)

- Kelompok lain menanggapi

Konfirmasi

- Guru memberikan umpan balik dan penguatan terhadap proses

pembelajaran dan diskusi

- Guru membenarkan jawaban peserta didik yang kurang sesuai
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c. Kegiatan Akhir (15 menit)

- Guru melakukan evaluasi

- Peserta didik dan guru membuat rangkuman / simpulan

pelajaran

- Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram

- Guru memberi tugas rumah yaitu membaca materi selanjutnya

- Guru menutup pelajaran secara islami

IX. Sumber Belajar dan Alat

a. Sumber Belajar

 Heri Sulistyono dan Edy Wiyono, Ilmu Pengetahuan Alam

untuk SD/MI Kelas V, Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen

Pendidikan Nasional, 2008.

 S. Rositawaty dan Aris Muharam, Senang Belajar Ilmu

Pengetahuan 5 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

Kelas V, Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan

Nasional, 2008.

b. Alat dan Media

1) Kertas

2) Bola

3) Mainan terjun payung

4) Batu

5) Tali tambang

X. Penilaian

1. Teknik penilaian

a. Tes: Tes lisan

b. Non tes: Penugasan dan pengamatan

2. Bentuk Instrumen

a. Tes lisan

1) Yang menyebabkan benda-benda tetap berada di bumi

adalah...(gaya gravitasi bumi)
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2) Gerak jatuh selalu mengarah ke mana? (ke bawah)

3) Pusat gaya gravitasi bumi ada di ....(pusat bumi/perut bumi)

4) Gerak jatuh benda karena gravitasi dipengaruhi

oleh....(berat benda, luas permukaan benda, gaya gesek, dan

tinggi rendah letak suatu benda)

b. Penugasan

Peserta didik diminta untuk membaca materi selanjunya

c. Pengamatan

Segala hal yang dilakukan peserta didik selama pembelajaran

berlangsung

Karanganyar, 16 April  2014

Mengetahui,

Guru Mapel Sains, Mahasiswa Peneliti

Sriyanto, S.Si Feti Styaningsih

NIP. ` NIM. 10480006
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 2

KELAS KONTROL

Satuan Pendidikan : SDIT Abu Ja’far

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam

Kelas/Semester : V/II

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit

I. Standar Kompetensi

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan

penggunaan sumber daya alam

II. Kompetensi Dasar

7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah

permukaan bumi (pertanian, perkotaan, dsb.)

III.Indikator pencapaian kompetensi

a. Mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mengubah

permukaan bumi

IV. Tujuan pembelajaran

Setelah mempelajari materi kegiatan manusia yang dapat mengubah

permukaan bumi dengan metode Ceramah dan Cooperative Learning

peserta didik dapat mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat

mengubah permukaan bumi

V. Nilai Karakter yang dikembangkan

Rasa ingin tahu, tanggung jawab, kerja keras, kerja sama, cinta tanah

air

VI. Materi Ajar/Materi Pembelajan

Kegiatan Manusia yang dapat Mengubah Permukaan Bumi

VII. Metode/Strategi

Metode : Ceramah dan Cooperative Learning

VIII. Kegiatan Pembelajaran

a. Kegiatan Pendahuluan (5 menit)
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1) Membuka pelajaran secara islami

2) Menanyakan kabar peserta didik

3) Melakukan apersepsi dengan menanyakan pelajaran yang telah

diajarkan pada pertemuan sebelumnya

4) Menarik perhatian peserta didik untuk membangun motivasi

peserta didik

5) Mengadakan pre test

6) Menjelaskan tujuan pembelajaran

b. Kegiatan Inti (50 menit)

- Guru menjelaskan proses pembelajaran

- Guru dan peserta didik bertanya jawab mengenai kegiatan

manusia yang dapat mengubah permukaan bumi

- Guru menjelaskan materi mengenai kegiatan manusia yang

dapat mengubah permukaan bumi

Elaborasi

- Guru membagi kelas menjadi 7 kelompok

- Setiap kelompok diberi tugas

- Peserta didik mengerjakan tugas bersama kelompok

- Setelah selesai, peserta didik memperesentasikan hasil kerjanya

- Kelompok lain menanggapi

Konfirmasi

- Guru memberikan umpan balik dan penguatan terhadap proses

pembelajaran dan kegiatan mencari jejak

- Guru membenarkan jawaban peserta didik yang kurang sesuai

c. Kegiatan Akhir (15 menit)

- Peserta didik dan guru membuat rangkuman / simpulan

pelajaran

- Guru melakukan evaluasi

- Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram

- Guru memberi tugas rumah yaitu membaca materi selanjutnya
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- Guru menutup pelajaran secara islami

IX. Sumber Belajar dan Alat

a. Sumber Belajar

 Heri Sulistyono dan Edy Wiyono, Ilmu Pengetahuan Alam

untuk SD/MI Kelas V, Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen

Pendidikan Nasional, 2008.

 S. Rositawaty dan Aris Muharam, Senang Belajar Ilmu

Pengetahuan 5 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

Kelas V, Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan

Nasional, 2008.

b. Alat dan Media

1) Kertas

2) Spidol

3) Buku

X. Penilaian

1. Teknik penilaian

a. Tes: Tes lisan

b. Non tes: Penugasan dan pengamatan

2. Bentuk Instrumen

a. Tes lisan

1) Kegiatan apa saja yang dapat mengubah permukaan bumi?

(pertanian, pembuatan jalan, penambangan, pemukiman,

pembakaran hutan)

2) Apa dampak positif dari pertanian? (terpenuhinya bahan

pangan)

3) Apa dampak positif pembuatan jalan? (akses jalan lancar)

4) Apa nama penghargaan yang diberikan oleh pemerintah

kepada orang yang berjasa dalam pelestarian alam?

(kalpataru)

5) Apa yang menyebabkan terjadinya global warming?

(peningkatan kadar karbondioksida)
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b. Penugasan

Peserta didik diminta untuk membaca materi selanjunya

c. Pengamatan

Segala hal yang dilakukan peserta didik selama pembelajaran

berlangsung

Karanganyar, 5 Mei 2014

Mengetahui,

Guru Mapel Sains, Mahasiswa Peneliti

Sriyanto, S.Si Feti Styaningsih

NIP. ` NIM. 10480006
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DOKUMENTASI PENELITIAN
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Catatan Lapangan 1

Kelas Eksperimen

Hari, tanggal : Selasa, 15 April 2014

Jam : 08.10-09.20

Sumber Data : Observasi

Peserta didik sangat antusias sekali ketika pelajaran Sains. Apalagi ketika

diberitahu akan belajar di luar kelas. Peserta didik semakin bersemangat. Peserta

didik mengikuti pelajaran hingga selesai. Peserta didik tidak segan-segan bertanya

kepada guru (peneliti). Kegiatan eksperimen yang dilakukan juga dilakukan

dengan baik, meskipun ada beberapa anak yang memainkan benda-benda untuk

eksperimen.

Dari hasil wawancara kepada semua peserta didik, peserta didik menyukai

pelajaran yang dilakukan di luar kelas. Salah satu peserta didik yang bernama

Junior mengatakan bahwa dia mendapat pengalaman baru dan merasa tertantang

ketika belajar di luar kelas. Kholisah, juga mengatakan bahwa pelajaran di luar

kelas sangat menyenangkan.

Interpretasi: Peserta didik merasa senang belajar di luar kelas
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Catatan Lapangan 2

Kelas Kontrol

Hari, tanggal : Rabu, 16 April 2014

Jam : 08.10-09.20

Sumber Data : Observasi

Peserta didik merasa antusias ketika diajar oleh guru. Mereka senang

belajar dengan Bapak Sriyanto. Akan tetapi mereka tidak menyukai pelajaran

sains karena dalam belajar mereka sering diminta untuk menulis. Berdasarkan

wawancara, peserta didik merasa bosan belajar di luar kelas seperti itu. Meskipun

bosan, tapi mereka tetap semangat belajar karena ingin mendapatkan nilai yang

bagus.

Interpretasi : Peserta didik merasa bosan belajar di kelas, namun tetap

bersemangat untuk mendapatkan nilai yang bagus.
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Catatan Lapangan 3

Kelas Kontrol

Hari, tanggal : Senin, 5 Mei 2014

Jam : 08.10-09.20

Sumber Data : Observasi

Peserta didik lebih antusias dalam mengikuti pelajaran dibandingkan

dengan pertemuan sebelumnya. Peserta didik mau bertanya ketika tidak mengerti.

Mereka sangat senang belajar dengan bapak Sriyanto.

Interpretasi : peserta didik senang dengan pembelajaran yang dilakukan oleh

Bapak Sriyanto di dalam kelas.
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Catatan Lapangan 4

Kelas Eksperimen

Hari, tanggal : Selasa, 15 April 2014

Jam : 12.50 – 15.00

Sumber Data : Observasi

Seperti pertemuan sebelumnya, peserta didik sangat antusias. Bahkan

untuk pertemuan kedua ini lebih antusias lagi. Peserta didik merasa lebih

tertantang dibanding dengan pertemuan sebelumnya. Peserta didik lebih fokus

dalam pembelajaran. Tidak ada satupun peserta didik yang bermain-main sendiri.

Semua peserta didik mau bertanya ketika ada kesulitan.

Peserta didik yang bernama Junior, ketika diwawancarai, lebih senang

pertemuan kedua dari pada pertemuan pertama. Hal ini karena pertemuan kedua

menggunakan permainan mencari jejak yang lebih menantang dari pada

bereksperimen.

Interpretasi : peserta didik merasa belajar di luar kelas lebih menantang dan

menyenangkan.
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