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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN IPA 
BERBASIS CTL DAN INQUIRI DI SEKOLAH DASAR 

MURTINI 
murtinialifio@gmail.com 

Program Pasca Smjana 
Universitas Terbuka 

Pembelajaran lP A diarahkan untuk inquiri (penemuan) dan berbuat 
sehingga membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 
tentang alam yang ada di sekitarnya. Berdasarkan analisis kebutuban yang 
dilakukan dalarn proses pembelajaran lPA di Kelas V SDN Warujayeng 2 
ditemukan permasalabanya itu ketidaksesuaian perangkat pembelajaran yang 
digrmakan untuk mencapai tujuan pembelajaran terutarna buku ajar. Upaya 
untuk mengatasi masalab tersebut akan ketersediaan perangkat pembelajaran 
adalab melalui pengembangan perangkat pernbelajaran lPA SD. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran IPA berbasis CTL 
dan inquiri yang valid, efektif, dan dapat diterapkan yang terdiri dari modul 
siswa dan buku panduan guru untuk kelas V semester I. 

Penelitian pengembangan ini menggrmakan model pengembangan Borg 
& Gall yang memodifikasi model desain pembelajaran Dick & Carey yang telab 
di sederhanakan. Penelitian dilakukan di kelas V SDN Warujayeng 2 
Kecarnatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dengan jumlab siswa 20 orang 
sebagai subyeknya. Instnunent yang diganakan untuk mengumpulkan data 
berupa lembar validasi, angket, lembar observasi, dan lembar penilaian. 
Sumber data yang diperoleh dari para abli, guru, siswa, dan observer. 

Hasil penelitian menunjukkan (I) peroleban sebesar 77.08% dari 
validasi ahli isilmateri terhadap modul siswa, 79,190/o dari validasi isilmateri 
terbadap buku panduan guru, dan (2) peroleban sebesar 73,08% dari validasi 
abli pendidikan terhadap modul siswa, 75,00% dari validasi abli pendidikan 
terbadap buku panduan guru,(3) peroleban sebesar 75,00"/o dari validasi guru 
kelas V terbadap buku panduan guru, 87,50% dari validasi guru kelas V 
terhadap modul siswa ( 4) rata-rata perolehan skor uji coba kelompok kecil 
memperoleh peroleban 88,33%. (5) secara garis besar tingkat keterbacaan 
dan efektivitas produk perangkat pembelajaran memperoleh 84,85% dan 
82,97%. 

Saran pemanfaatan perangkat pembelajaran IPA berbasis CTL dan 
inquiri saat knrikulum 20 l3 sudab diterapkan dan digrmakan secara 
terintegrasi dengan mata pelajaran lain khususnya modul siswa sebagai 
sumber belajar pendukung. Saran diseminasi yaitu penyesuaian dengan 
karakteristik siswa, lingkungan sekolab, serta sarana prasarana yang ada di 
lingkungan sekolab lain agar tujuan pembelajaran bisa dicapai secara 
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optimal oleh siswa. Saran pengembangan produk lebih lanjut berupa I) 
perangkat pengembangan yang dikembangkan dapat divariasikan tidak hanya 
berbentuk cetak, namun dapat dapat diintegrasikan dengan penggunaan 
teknologi informasi dan komunikasi seperti multimedia interaktif, dan 2) 
perangkat pembelajaran IPA berbasis CTL dan inquiri dapat dikaji lagi 
lebih lanjut berkaitan dengan penerapan pembelajaran berbasis tematik 
integrasif agar dapat digunakan dalarn pembelajaran dengan knrikulum 2013. 

Kala Kunci : Modul, CTL, dan lnquiri 
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ABSTRACT 
DEVELOPMENT IPA OF LEARNING MODULE BASED 

ON CTL AND INQUIRI IN BASIC SCHOOL 

MURTINI 
murtinialifio@gmail.com 

Graduate program 
University Terbuka 

Science learning is directed to inquiri (discovery) and doing so that helps 
Science learning is directed to inquiri (discovery) and doing so that it helps 
students to gain a deeper understanding of the surrounding nature. Based on the 
analysis of needs done in the process of science learning in Class V SDN 
Warujayeng 2 found the problem was the discrepancy of learning devices used to 
achieve learning objectives, especially textbooks. Efforts to overcome these 
problems will be the availability of learning tools is through the development of 
learning devices IP A SD. This study aims to develop a valid, effective, and 
applicable learning tool based on CTL and inquiri which consists of student 
module and teacher manual for Grade V semester I. 

This development research uses the Borg & Gall development model that 
modifies the design model of Dick & Carey learning that has been simplified. The 
research was conducted in class V SDN Warujayeng 2 Districts Tanjunganom 
District Nganjuk with 20 students as subject. Instruments used to collect data in 
the form of validation sheets, questionnaires, observation sheets, and assessment 
sheets. Sources of data obtained from experts, teachers, students, and observers. 

The results showed that (1) the acquisition of 77.08% from the content I 
material content validation to the student module, 79.19% from the content I 
material validation to the teacher manual, and (2) the acquisition of 73.08% from 
the validation of the education expert on the module students, 75.000/o of the 
education expert's validation of the teacher manual, (3) the acquisition of 75.000/o 
of the validation of class V teacher to the teacher manual, 87 .50"/o of the 
validation of grade V teacher to the student module ( 4) -the results of small group 
trial scores acquired 88.33%. (5) in general the level oflegibility and effectiveness 
of learning device product obtained 84.85% and 82.97%. 

Advice on the use of CTL based learning tools and CTL inquiri when the 
2013 curriculum has been applied and used in an integrated manner with other 
subjects, especially the student module as a source of learning support. Suggestion 
dissemination that is adjustment with characteristic of student, school 
environment, and facility of existing infrastructure in other school environment so 
that the purpose of learning can be achieved optimally by student. Further product 
development suggestions 1) development tools developed can be varied not only 
in print but can be integrated with the use of information and communication 
technologies such as interactive multimedia, and 2) CTL based learning tools 
based on CTL and inquiri can be further studied with regard to applying thematic
based thematic learning to be used in learning with the 2013 cwriculum. 

Keywords: Module, CTL, and Inquiri 
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1. Identitas Mata Pelajaran 

a. Nama Sekolah 

b. Alamat Sekolah 

c. Mata Pel:ljaran 

d. Kelas I Semester 

e. Alokasi Waktu 

SDN Warujayeng 2 

n. R.A Karini No.75 KeLWarujayeng .Nganjuk 

Ilmu Pengetahuan AJam 

V I 1 

8 x 35 Menit ( 4 x pertemuan) 

2. Tujuan Penyusunan Panduan Untuk Guru 

Tujuan Penyusunan Panduan untuk Guru mt adalah untuk 

memberikan gambaran tentang materi apa saja yang disajikan dalam 

modul yang akan disampaikan kepada siswa serta cara- cara yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan materi yang terdapat di dalam modul 

untuk mala pelajaran IPA Kelas V Semester I di SDN Warujayeng 2 

Kecamatan Tanjunganom Nganjuk. 

3. Karakteristik Mata Pelajaran IPA di Sekolab Dasar 

IPA adalah suatu cara untuk mempelajari aspek-aspek tertentu dari 

alam secara terrganisir, sistematis, dan melalui metode-metode saintiftk 

yang terbakukan. Ruang lingkup IPA terbatas pada hal-hal yang dapat 

dipaharni oleh indra (penglihatan, sentuhan, pendengaran, rabaan, drm 

pengecapan). 

IPA memiliki karakteristik yang berbeda dengan disiphn ilmu lain. 

Karakteristik yang berbeda dengan disiplin ilmu lain tersebut disebut 

hakikat IPA. Pendidikan IPA menekankan pada pemberian pada 

pemberian pengalaman secara langsung untuk mengembangkan kompetensi 

agar siswa mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 

ilmiah. Pendidikan IP A diarahkan untuk mencari tabu dan berbuat, 

sehingga bisa membantu siswa memperleh pemahaman yang lebih 

mendalam tentang alam sekitar. 

. ._ ;. ~-:- ' 
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Pembelajaran berbasis IP A adalah proses transfer ilmu arah an tara 

guru dan siswa dengan metode tertentu. Pembei,Yaran berbasis IPA 

menjadikan IPA sebagai metode atau pendekatan dalam proses belajar 

mengajar. Dengan demikian pembelajaran akan lebih kreatif dari siswa 

akan menjadi lebih aktif dalam dalarn pembelajaran. 

IPA terbentuk dan berkembang melalui suatu proses ilmiab. Di 

dalarn pembelajaran IPA, proses ilmiab. Di dalam pembelajaran IPA, 

proses ilmiah tersebut hams dikembangkan terhadap siswa sebagai 

pengalarnan yang bermakna. IPA tidak hanya mengutamakan basil 

(produk). tetapi proses JUga sangat penting dalam membangnn 

pengetahuan siswa. 

Berdasarkan pennendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang Standar 

Kompetensi Lulusan. dapat dilihat beberapa tujuan mata pelajaran IPA di 

SD yaitu : (I) memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tnhan Yang 

Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindaban, dan keteraturan alam 

ciptaan-Nya, 2) mengembangkan pengetahuan dan pemabaman konsep

konsep IPA bennanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari

hari. (3) mengembangkan rasa ingin tabu sikap positif dan kesadaran 

tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, 

lingkungan, lingkungan, teknologi dan masyarakat, (4) mengembangkan 

ketrampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah 

dan membuat keputusan, (5) meuingkatkan kesadaran untuk berperanserta 

dalam memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam, (6) 

meningkatkan kesadaran nntuk menghargai alam dan segala keteraturannya 

sebagai salab satu ciptaan Tuhan, dan (7) mernperoleh bekal 

pengetahuan. konsep dan ketrampilan IP A sebagai dasar untuk 

melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

4. Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dan 

Inkuiri Yang Dikembangkan dalam Modul Pembelajaran 

Pendekatan CTL atau Contextual Teaching Leamingmerupakan 

pendekatan pembelajaran yang bisa membuat siswa terhbat aktif dalam 

' ,' .,--· 
' ~ '( 
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pembelajaran. Komalasari (20 17 : 7) menyatakan bahwa pendekatan 

kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara 

materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata siswa sehari-hari, baik 

dalam lingkuugan keluarga, sekolah, masyarakat maupun warga negara 

dengao untuk menemukan makna materi tersebut bagi kehidupanoya. 

Materi pembei,Yaran yang dikembangkan deogan peodekatan 

kontekstual memiliki karakteristik terseodiri. Pada saat pemilihao fakta, 

konsep, prinsip, dan prosedur yan hams dibelajarkan kepada stswa 

hendaknya memperhatikao beberapa hal yaitu : (I) keterkaitan deogan 

kooteks liogkuogan dimaoa siswa berada yang meliputi : (a) liogkuugan 

fisik, (b) lingkuugao sosial, (c) lingkuugan budaya, (d) lingkungan politis, 

dan (e) lingkungan psikologis, (2) keterkaitan dengao materi pelajarao 

lain secara terpadu, (3) mampu diaplikasiksu dalarn kehidupao siswa, (4) 

memberikan pengalaman langsung melalui kegiatan inkuiri, (5) 

mengerobangkan kemarnpuao kooperatif sekaligus keroandirian, dan (6) 

mengembangkan kemampuan melakukan refleksi. 

Penilaian autentik merupakan salah satu pilar dalam 

pembelajarao. Johnson (2012:288) mengemukakan bahwa penilaiao 

autentik memberi kesempatan kepada s1swa untuk menunjukkan 

kemampuan terbaik mereka sambil mempertunjukkan apa yang sudab 

dipelajari. Penilaiao autentik berfokus pada tujuao, melibatkao 

pembelajaran secara langsung, mengharuskan membangun keterkaitan dan 

kerja sama, dan meoaoamkao tiogkat berpikir yang lebih tioggi. 

Pembelajaran yang baik memang seharusnya ditekank:an pada upaya 

membantu peserta didik agar mampu mempelajari sesuatu, bukan 

ditekaokao pada diperolehnya sebauyak muogkio informasi di akhir 

pembelajarau. 

Menemukan atau inkuiri merupakan bagian inti dari 

pembelajaran kontek&ual. Inkuiri merupakan suatu proses untuk. 

memperoleh infonnasi melalui observasi atau eksperimen untuk 

memecahkun suatu masalah dengan menggunakan keruampuao berpikir 

kritis dan logis. Pendekatan inkuiri sebagai pembelajaran yang 
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mempersiapkan situasi bagi siswa untuk melakukan eksperimen sendiri, 

dalam arti luas ingin melihat sesuatu yang terjadi, ingin melakukan 

sesuatu, ingin menggunakan symbol-simbol dan mencari jawaban alas 

pertanyaan sendiri, mengbubungkan penemuan yang satu dengan 

penemuan yang lain, serta membandingkan sesuatu yang ditemakan oleh 

diri sendiri dengan yang ditemakan orang lain. 

Proses pembelajaran dalam bentuk inkuiri yaitu membangun 

pengetahuan atau konsep yang bermula dari melakakan observasi, 

bertanya, investigasi, analisis, kemudian membangun teori atau konsep. 

Siklus inkuiri meliputi observasi, hipotesis, pengumpulan data, analisis 

data, kemudian disimpulkan. 

Tujuan utama dari pendekatan inkuiri adalah pengembangan 

kemarnpuan berpikir. Dengan demikian pendekatan ini selain berorientasi 

pada basil belajar juga berorientasi pada proses belajar. Oleh karena itu 

kriteria keberhasilan dari proses pembelajaran pendekatan inkuiri bukan 

ditentukan sejauh mana siswa beraktivitas (mencari dan menemakan). 

Pembelajaran sebagai proses interaksi berarti menempatkan guru bukan 

sebagai somber belajar, tetapi pengatur lingkungan atau pengatur interaksi 

itu sendiri. 

Perno guru yang harus dilakukan menggunakan pendekatan 

inkuiri adalah guru sebagai penanya. Kemampuan siswa dalam menjawab 

pertanyaan termasuk bagian dari proses berpikir. Belajar bakan hanya 

mengingatkan sejmnlah fakta, melainkan juga proses berfikir yakni proses 

mengembangkan potensi seluruh otak, baik otak kiri maupun otak kanan. 

Pada saat melaksanakan pembelajaran menggunakan 

pendekatan inkuiri, terdapat beberapa langkah-langkah yang barus 

diperhatikan oleh guru. Sanjaya (2008:202) menyatakan bahwa terdapat 

beberapa langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

inkuiri yaitu (I) orientasi, (2) merumuskan masalah, (2) merumuskan 

masalah, (3) mermnuskan bipotesis, (4) mengumpulkan data, (5) menguji 

hipotesis, (6) mermnuskan kesimpulan. 
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5. Deskripsi Mata Pelajaran IPA (SK, KD, dan Iodikator) 

Standar Kompetensi : 4 Memahami hubungan anta!1l sifat bahan 
dengan penyusunnya dan perubahan sifat 
benda sebagai hasil suatu proses 

Ko~petensi Dasar 4.1 Mendeskripsikan hubungan antara sifat 
bahan dengan bahan penyusunnya, misalnya 
benang, kain, dan kertas. 

4.2 Menyimpulkan basil penyelidikan tentang 
perubahan sifat benda, haik sementara 
maupun tetap. 

lndikator Pencapaian Kompetensi 

4.!.1. Menyebutkan tiga nama benda (tali, benang, dan kain) 

4.1.2. Menyebutkan bahan penyusun tali 

4.1.3. Menyebutkan sifat bahan penyusun tali. 

4.1.4. Menyebutkan bahan penyusun henang. 

4.1.5. Menyebutk:an bahan penyusun kain. 

4.1.6. Menyebutkan bahan penyusun kain. 

4.1.7. Menyebutkan sifat bahan penyusunkain. 

4.1.8. Melakukan percobaan untuk mengetahui bahan penyusun tali. 

4.1.9. Melakukan percobaan untuk mengetahui sifat bahan penyusun tali. 

4.1.10. Menjelaskan bubungan antara sifat tali dengan bahan penyusun 

benang. 

4.1.1J.Melakukan percobaan untuk mengetahui bahan penyusun benang. 

4.!.12. Melakukan percobaan untuk mengetahui sifat bahan penyusun 

benang. 

4.1.13.Menjelaskan hubungan antara sifat benang dengan hahan 

penyusunnya. 

4.!.14. Melakukan percobaan untuk mengetahui bahan penyusun kain. 

4.1.15.Melakukan percobaan untuk mengetahui sifat bahan penyusun kain. 

4.Ll6.Menjelaskan hubungan antara sifat kain dengan bahan penyusunoya 
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4.2.1. Menyebutkan peristiwa yang terjadi pada gambar (pembakaran dan 

pemanasan). 

4.2.2. Menjelaskan faktor- faktor yang menyebabkan perubaban sifat benda. 

4.2.3. Menjelaskan sifat-sifat yang dimiliki oleh suatu benda (bentuk, 

warna, kelenturan, kekerasan, dan bau) 

4.2.4. Menyebutkan perubaban sifat benda yang bersifat sementara. 

4.2.5. Menyebutkan perubaban sifat yang bersifat tetap. 

4.2.6. Mendemonstrasikan babwa benda dapat mengalami perubaban sifat 

karena suatu proses. 

4.2.7. Menjelaskan perubaban sifat benda berdasarkan hasil percobaan. 

4.2.8. Menyimpulkan perubaban sifat benda yang bersifat sementara 

berdasarkan basil percobaan. 

4.2.9. Menyimpulkan perubaban sifat benda yang ben;ifat tetap berdasarkan 

hasil perenbaan. 

4.2.10.Membuat kesimpulan berdasarkan basil percobaan. 

Tujuan Pembelajaran 

Aspek Pengetahuan: 

I) Melalui pengamatan gam bar di dalam kegiatan mandiri I, siswa dapat 

menyebutkan riga nama benda (tali, benang, dan kain) 

2) Melalui pengamatan gambar di dalam kegiatan mandiri ~ siswa dapat 

menyebutkan tempat atau lokasi untuk menemukan tiga benda (tali, 

benda, dan kain). 

3) Melalui pengamatan gambar di dalam kegiatan mandiri I, Slswa dapat 

menyebutkan manfaat yang ditunjukkan oleh tiga benda (tali, benang, 

kain) dalam kehidupan sehari-hari. 

4) Melalui pengamatan gambar di dalam kegiatan mandiri II, siswa dapat 

menyebutkan jenis tali. 

5) Melalui pengamatan gambar di dalarn kegiatan mandiri II, siswa dapat 

menyebutk:an bahan penyusW1 tali. 

6) Melalui pengamatan garnbar di dalarn kegiatan mandiri II, siswa dapat 

menyebutkan bahan penyusun tali 
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7) Melalui peogamatan gambar di dalam kegiatan mandiri II, Siswa dapat 

menyebutkan jenis benang. 

8) Melalui pengamatan gambar di dalam kegiatan mandiri I~ siswa dapat 

menyebetkan baban penyusun benang. 

9) Melalui pengarnatan gambar di dalarn kegiatan mandiri II, siswa dapat 

menyebutkan sifat bahan penyusun benang. 

10) Melalui pengarnatan gambar di dalam kegiatan mandiri II, SISWa dapat 

menyebutkan bahan jenis kain. 

I I) Melalui pengamatan gambar di dalam kegiatan mandiri II, siswa dapat 

menyebutkan bahan penyusun kain. 

12) Melalui pengamatan gambar di dalam kegiatan mandiri II, stswa dapat 

menyebutkan sifat bahan penyusun kain. 

13) Melalui percobaan secara herkelompok, siswa dapat melakukan 

percobaan tentang bahan penyusun tali. 

14) Melalui pen:obaan secara berkelompok, s1swa dapat melakukan 

percobaan ten tang sifat baban penyusun tali. 

15) Berdasaikan basi] percobaan, siswa dapat membuat hubungan antara sifat 

tali dengan bahan penyusunnya. 

16) Melalui percobaan secara berkelompok, stswa dapat melakukan 

percobaan tentang bahan penyusun henan g. 

17) Melalui percobaan secara berkelompok, s1swa dapat melakukan 

peroobaan tentang sifat baban penyusun benang. 

18) Berdasal'kan basil percobaan, siswa dapat membuat kesimpulan 

hubungan antara sifat benang dengan bahan penyusunnya. 

I 9) Melalui percobaan secara berkelompok, stswa dapat melakukan 

percobaan tentang bahan penyusun kain. 

20) Melalui peroobaan secara berkelompok, s1swa dapat melakukan 

percobaan tentang sifat baban penyusun kain. 

21) Berdasarkan hasil percobaan, stswa dapat membuat kesimpulan 

hubungan antara sifat kain dengan baban penyusunnya. 

22) Melalui pengarnatan garnbar eli dalarn kegiatan mandiri I, s1swa dapat 

menyebutkan nama peristiwa yang tetjadi pada gambar. 
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23) Melalui pengamatan gambar di dalarn kegiatan mandiri II, siswa dapat 

menyebutkan proses yang dialarni oleb benda (kertas, lili, dan air) 

24) Melalui pengamatan garnbar di dalarn kegiatan mandiri II, siswa dapat 

menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki oleb suatu benda (bentuk, warna, 

kelenturan, kekerasan, dan bau) sebelmn mengalarni proses. 

25) Melalui pengarnatan garnbar di dalarn kegiatan mandiri II, siswa dapat 

menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki oleb suatu benda (bentuk, warna, 

kelenturan, kekerasan, dan bau) setelah mengalami proses. 

26) Melalui pengarnatan gambar di dalarn kegiatan mandiri II, siswa dapat 

menyebutkan jenis perubahan sifat benda yan bersifat sementara. 

27) Melalui pengarnatan gambar di dalarn kegiatan mandiri II, stswa dapat 

menyebutkanjenis perubahan sifat benda yan bersifat tetap. 

28) Melalui percobaan secara berkelompok, stswa dapat melakukan 

percobaan tentang peristiwa pembakaran kertas. 

29) Berdasarkan basil percobaan secara kelompok, siswa dapat menjelaskan 

perubaban sifat kertas akibat proses pembakaran. 

30) Berdastukan basil percobaan secara kelompok, s1swa dapat 

menyimpulkan Jems perubahan sifat benda pada proses pembakaran 

kertas. 

31) Melalui percobaan secara berkelompok, siswa dapat melakukan kegiatan 

percobaan tentang peristiwa pembakaran lilin. 

32) Berdasarkan basil percobaan secara kelompok, siswa dapat menjelaskan 

perubaban sifat lilin akibat proses pembakaran. 

33) Berdasarkan basil percobaan secara kelompok, stswa dapat 

menyimpulkan jenis perubaban sifat benda pada pembakaran lilin . 

34) Melalui percobaan secara berkelompok, siswa dapat melakukan kegiatan 

percobaan tentang peristiwa pemanasan air. 

35) Berdasarkan basil percobaan secara kelompok, siswa dapat menjelaskan 

perubahan sifat air akibat proses pemanasan . 

36) Berdaarkan basil percobaan secara kelompok, siswa dapat menyimpulkan 

jenis perubahan sifat benda pada pemanasan air. 
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37) Berdaarkan basil percobaan se<arn kelompok, siswa dapat menboat 

kesimpulan tentang kegiatan percobaan peristiwa pembakaran kertas. 

38) Berdaarkan basil percobaan secara kelompok, siswa dapat menbuat 

kesimpulan tentang kegiatan percobaan peristiwa pembakaran lilin. 

39) Berdaarkan basil percobaan secara kelompok, siswa dapat menboat 

kesimpulan tentang kegiatan percobaan peristiwa pemanasan air. 

Aspek sikap: 

40) Melalui kegiatan individu, siswa dapat menunjukkan sikap jujur. 

41) Melalui kegiatan individu, siswa dapat menunjukkan sikap mandiri. 

42) Melalui kegiatan individu, siswa dapat menunjukkan sikap disiplin. 

43) MeJalui kegiatan individu, siswa dapat menunjukkan sikap kelja keras. 

44) Melalui kegiatan kelompok, siswa dapat menunjukkan sikap toleransi 

45) Melalui kegiatan kelompok, stswa dapat menunjukkan sikap 

tanggungjawab. 

46) Melalui kegiatan kelompok, siswa dapat menunjukkan sikap bersahabat. 

Aspek Ketrampilan : 

47) Melaui kegiatan individu, siswa dapat mengerjakan togas indiv1du 

dengan terampil. 

48) Melalui kegiatan kelompok, s1swa dapat melaksanakan kegiatan 

kelompok dengan terampil. 

6. Alokasi Waktu 

Penentuan alokasi waktu setiap KD didasarkan pada jnmlah 

minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran penninggu dengan 

mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat 

kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar (BSNP, 2011:6). 

Alokasi waktu yang dicaotumkan dalarn panduao untuk gum ini 

merupakan perkiraan waktu untuk menguasai kompetensi dasar yang 

dibutubkan oleh siswa. Adapun pernbagian pelaksanaan pembelajaran 

untuk menguasai kompetensi yang hams diperoleh siswa akan disajikan 

. :.--- ·-:-
', . ' ". 
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dalam label 1.1. Alokasi waktu pembelajaran menggunakao modul adalah 

sebagai berikut: 

No 

I 

2 

-~ . . ' . \ 

.. · • .. J(!. . . ' . ' 

,' ' . 

K:ompetensi 
Dasar 
Mendeskrip 
sikao 
hubungan 
antara sifat 
bahan 
dengan 
bahan 
penyusunny 
a, misalnya 
benang, 
kain,dan 
kertas. 

Menyimpul 
kan basil 

Tabell.l Alokasi Waktu Pembelajaran 

·Indikator Pertemilalt Minggu . :Alokasi 
Ire- Ke- Waktu 

Menyebutkan tiga 
nama benda(tali, 
bemmg, dan kain) 
Menyebutkan bahan 

I penyusun tali I I 70" 
Menyebutkan sifat 
bahan peuyusuo tali 
Menyebutkan sifat 
bahan penyusun 
benaug 
Menyebutkan bah an 

I penyusuo kain 
Melakuk:an percobaan 
untuk mengetahui 
bahan penyusuo tali 
Melakukan percobaau 
uotuk mengetahui 
sifat bahan penyusun 
benang 
Melakukan percobaan 
untuk melakukan 3 2 70" 
mengetabui sifat 
bahan penyusun kain 
Menje1askan 
hubungan antara sifat 
tali dengan bah an 

I penyusuoannya. 
Menjelaskan 
hubungan antara sifat 
benang dengan bahan 

I penyusunnya 
Menjelaskau 
hubungan antara sifat 
kain dengau bahau 
penyuswmya. 

Menyebutkan 
peristiwa Y""!L teliadi 

. :.. . ;: .::::··:·:.:::.:~-
· . ..; 
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penyelidika pada gam bar 
n tentang (p<mbakaran dan 
perubahan pemanasan) 
sifat benda, Menjelaskan faetor-
baik faktor yang 
sementara menyebabkan 
maupun perubahan sifat benda 
tetap Menjelaskan sifat- 3 2 70 

sifat yang dimiliki 
oleb suatu benda 
(bentuk,wama, 
keleoturan,kekerasan, 
dan ban) 
Menyebutkan 
perubahan sifat benda 
yang bersifat 
sementara 
Menyebutkan 
perubahan sifat benda 

I van~ bersifat leta_!) 
Mendemostrasikan 
bahwa benda dapat 
mengalami perubahan 
sifat karena suatu 
proses 
Menjelaskan 
perubahan sifat benda 4 2 70" 
berdasarkan hasil 

I percobaan 
Menyimpulkan 
perubahan sifat 
sementara 
berdasarl:an basil 
oercobaan 
Menyimpulkan 
perubahan sifat tetap 
berdasarl:an basil 
percobaan 
Membuat kesimpulan 
berdasarl<an basil 

I percobaan. 
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7. Peranan Guru dalam Proses Pembelajaran 

Proses pembel,Yaran dengan menggunakan modul pembelajaran 

berlJasis CTL dan inkuiri dirnncang agar stswa dapat belajar dengan 

mandiri, dan sedikit mungkin bantuan dari rang lain. Kemandirian siswa 

dalarn belajar dengan menggunakan modul ini adalab tujuan utarna dalarn 

perancangan pembelajaran. Secara rinci peranan guru dalam proses 

pembelajaran dalarn perangkat pembelajaran ini adalab sebagai berikut: 

a. Umum 

Secara umum perlu disepakati bahwa peranan gwu dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan modul berbeda dengan 

pembelajaran konvensionaL Pada pembelajaran dengan menggunakan 

modul, guru bukan sebagai satu-satunya somber infonnasi dan 

somber ilmu. Guru lebih berperan sebagai pembimbing dan 

pendorong didalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Siswa lebih 

bersifat aktif dalam proses pembelajaran berlangsung, keaktifan siswa 

bertujuan memandirikan siswa dalam belajar dengan menggunakan 

modul sebagai sumber infonnasi dan sumber ilmu. 

b. Pelaksanaan Pembelajaran dengan Menggunakan Modnl 

Pada pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan 

modul tugas guru akan terbagi menjadi empat fase yaitu: (I) pada 

saat akan memulai pembelajaran berlangsungnya proses pembelajaran 

dengan mengunakan mndul, (2) pada saat berlangsungnya prosl:s 

pembelajaran dengan menggunakan modul, (3) pada saat s1swa telab 

selesai mengerjakan kegiatan mandiri dan kelompok pada satu 

kegiatan pembelajaran dalarn mndul, dan (4) pada saat s1swa telab 

menyelesaikan ulangan harian pada akhir kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan modul. 
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Keempat fase tersebut akan diunlikan dibawah ini. 

Fase 1 : Saat akan memulai pembelajan.n dengan menggunakan 

modul 

Sebelum modul diguuakan di dalam kelas pada proses pembelajaran , 

guru sudah mempelajari berikut ini. 

a Panduan untuk guru dau kegiatan serta baban pel'!iaran siswa, 

paling tidak selambat-lambatnya tiga hari sebelum mdul disajikan 

di kelas. Hal ini dirasa perlu karena dalam mencetak modul 

tidak Input dari kesalahan. Selain itu juga guru dapat menduga 

kesulitan-kesulitan apa yang mungkin akan dibadapi oleh siswa, 

serta guru memiliki kesempatan untuk: mencarikan jalan 

pemecahan masalah yang sebaik-baiknya 

b. Alat serta somber pembelajaran yang perlu disiapkan agar modul 

dapat dipelajari siswa secara optimal. Bila alat-alat yang 

diperlukao tidak dapat tersedia, guru hendaknya mengarnbil 

keputusan. Bila perlu mengadakan knsultasi dengan kepala seklah 

atau ternan sejawat. 

Fase 2 Saat berlangsung prses pembelajaran dengan 

menggunakan modul 

Proses pembelajaran antara kelas yang satu dengan kelas yang 

lain tentulah tidak sama. Sehingga kreativitas guru dalam 

membimbing dan mengarahkan siswa tetap diperlukan. Panduan hams 

diberikan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan modul, 

adapun pin-poin petunjuk dalarn proses pembelajaran dengan modul 

adalah sebagai beriknt 

a. Guru hendaknya menjelaskan kepada siswa bahwa mereka tidak 

bleb langsung mengerjakan bagian-bagian kegiatan mandiri dau 

kegiatan kelompok sebelum mempelajari materi dengan baik. 

·" ,.-• 
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Hail ini dilakukan pada saat pertama kalinya siswa menggunakan 

modul. 

b. Guru menjelaskan dao memberikan suasana yang sebaik 

mungkin, agar siswa tidak tergesa-gesa dalam mempelajari modul 

tetapi yang lebih diutamakan adalab penguasaao materi melalui 

prses belajar yang aktif dan sunggub-sunggub. 

c. Guru menjelaskan bahwa selama belajar dengan menggunakan 

mdul, siswa diperbalehkan bertanya baik dengan guru ataupun 

dengan ternan-ternan sekelasnya. Akan tetapi guru juga memberi 

penegasao kepada selurub siswa yaog sedaog belajar dengao 

menggunakan modul bahwa sikap atas belajar secara mandiri 

juga dinilai melalui pengamatan guru, oleh karena itu jika 

pertanyaan tidak bersifat mendesak lebih baik jika siswa tidak 

bertanya. Guru juga dapat mengarabkan siswa kepada hal-hal 

yang positif seperti teliti, berpikir kritis, dan konsentrasi. 

d. Selama siswa mengerjakan tugas hendaknya guru memeriksa 

kelas untuk mengetahui adakah kesulitan-kesulitan yang dialami 

siswa dalam memahami petunjuk dalam modul atau barangkali 

juga kesulitan yang dialami siswa dalam memahami petunjuk 

dalam modul atau sendiri. Selain itu juga untuk mengetahui 

apakab siswa mengeijakan modul dengao tertib, bersemaogat, 

tidak sating menggaoggu dan sebaliknya. 

e. Guru dapat mengambil tindakan yang berupa membantu stswa 

yang mendpat kesulitan, memberikan saran pada siswa yang 

mengalami kesulltan untuk bekerja sama atau bertanya kepada 

ternan lainnya tentang kesulitan yang dihadapinya. Guru 

hendaknya menegur siswa yang mengerjakan tugasllembar keija 

sebelum mempelajari materi. 

f. Menyediakan ala! dan baban yang dibutuhkan saat kegiatan keija 

kelompok sebingga pada saat keija kelompok dimulai, siswa bisa 

langsung menggunakannya. 
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g. Menyediakan kunci jawaban sesuai dengan tugas, sehingga siswa 

dapat dengan segera memeriksa sendiri basil pekeljaanya Siswa 

disarankan memeriksa kembali lembar kelja sebelum 

mencocokannya dengan kunci jawaban yang Ielah disediakan. 

Fase 3 : Saat siswa telah selesai mengerjakao kegiatan m.andiri 

dan kegialan kelmpk pada suatu kegialan pembelajann 

dalam modul 

Secara umum dapat dikatakan bahwa SJswa yang menyelesaikan 

belajar pada suatu kegiatan pembelajaran dalarn modul yaug Ielah 

meoyelesaikan tugasnya dengan baik. Alas dasar itulah heodakoya 

jangan mengambil modul yang belum diserahkan oleh siswa, sekalipun 

nampaknya siswa telah menyelesaikan tugasnya sebab mungkin s1swa 

ingin mempelajarinya lagi. Bila siswa telah menyerahkan mdul 

segeralah memeriksa basil tugas siswa. 

Fase 4 : Saat siswa menyelesaikan ulangan harlan pada akhir 

kegiatan pembelajaran dengan menggunakan modul. 

Bagi stswa yang telah mengerjakan tes formatif pada modul dan 

telah di nilai sesuai dengan Kriteria Kelulusan Maksimwn (KKM) 

yaitu 70 atau lebih dari KKM yang Ielah dilelapkau, hendakoya diberi 

tugas lain berupa pengayaan. 

Bagi siswa yang nilai tugasoya kmang dari KKM yang Ielah 

dilenlukan yaitu 70. heodakoya mengikuti remidi. Sebagai tindak lanjul 

guru sebaiknya memeriksa nomor-nornor soal milik siswa yang 

memiliki jawabao salah. sehingga gum dapal menyarankao kepada 

siswa unluk mempelajari lagi bagian dan kegiatao belajar yang 

mendukung untuk perbaikan pada nomor-nomor soal yang memiliki 

jawahao salah. 
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c. Penilaian 

· .. ·· ·····-~~.~ ·•·.· ' ..... _.,. .'· 
' ' ,. :" ' 

Penilaian mempun)'31 peranan penting dalam pembelajaran, 

Menurut BSNP (2007:14) penilaian merupakan serangkaian 

kegiatan untuk: memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan, data 

tentang proses dan basil belajar peserta didik yang dilakukan 

secara sistematis dan berkesinambungan. Secara sederhana Uno 

dan Satrio Koni (20!3:2) mengartikan penilaian sebagai proses 

pengukuran dan nn pengukuran untuk mernperoleh data 

karakteristik peserta didik dengan aturan tertentu. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan babwa 

penilaian memiliki esensi yang sangat tinggi daJam pencapaian 

kegiatan pembelajaran. Penilaian ditentukan pada kualitas kegiatan 

pembelajaran, sistem penilaian yang baik akan mendorong 

pendidik untuk menentukan strategi mengajar yang baik dan 

memotivasi siswa untuk belajar lebih baik. 

Perangkat pembelajaranyang dikembangkan ini menggunakan 

penilaian autentik. Penilaian autentik berfokus pada tujuan, 

melibatkan pembelajaran secara langsung, mengharuskan 

membangun keterkaitan dan kerj sarna, dan menanamkan tingkat 

berpikir yang lebih tinggi. Komalasari (20ll:l48) menyatakan 

babwa penilaian autentik dilakukan melalui tiga langkab 

perencanaan, tahap penyusunan alat penilaian, tahap pmgumpulan 

informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian 

basil belajar peserta didik, tahap pengolaban, dan tahap 

penggunaan informasi tentang basil belajar peserta didik. Teknik 

penilaian autentik dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti 

penilaian unjuk kerja, penilaian sikap, penilaian tertulis, penilaian 

proyek, penilaian produk, penilaian portopolio, penilaian diri (self 

assessment) 

Perangkat pembelajaran IPA berbasis CTL dan inkuiri ini 

menggunakan pendekatan penilaian proses dan penilaian basiL 

Dalam penilaian proses lll1 dilakukan pengamatan untuk 
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mengetahui sejauhmana proses yang dilakukan siswa dalam 

memahami konsep serta informasi tetang perilaku belajar siswa 

Penilaian basil dilakukan untuk mengetahui basil akhir dari 

pembelajaran yang telah dilakukan leh siswa. 

Instrumeu yang digunakan dalam kegiatan penilaiau oleh 

guru meuggunakan lembar penilaian aspek pengetahuau, sikap, 

ketnunpilau, dan aktivitas siswa yang dilakukan selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Penilaian aspek pengetahuan 

meuggunakan daftar cek (check-list), penilaian aspek sikap, 

ketrampilan dan aktivitas siswa menggunakan skala rentang 

(linkert) dengan !criteria penskoran nilai tertentu. Rubrik penilaian 

perangkat pembelajaran IPA berbasis CTL dan inkuiri dapat 

dijaharkan pads larnpiran RPP. 

d. Daftar Rujukan 

Badan Standar Nasional Pendidikan, 201 I. Pedoman Penyusunan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Di Sekolah 

Dasar.Jakart:a: Kementrian Pendidikan Nasional 

Direktorat Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan 

pendidikan Dasar 

Depdiknas , 2006. Standor Lvi don Standor Kompetensi Lu/umn, 

Jakarta: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

24 Tahun 2006. 

Jonshon, E.B. 2012. Contextual Teaching and Learning, Bandung: 

Kaifa 

Komalasari, K. 2013. Pembelajaran Kontekstual Konsep dan 

Aplikasi, Bandung: PT Refika Aditarna 

Put:ra, S. R. 2013. Desain Be/ajar Mengajar Kreat~f Berbasb,· 

Sains. Jogjakarta: Diva Press 

Uno, H. B. & S. Koni. 2013. Assesment Pembelajaran. Bandung: 

Penerbit Bumi Aksara 
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P~4euue 

Nama Sekolah 

Mata Pelajaran 

Kelas! Semester 

Standar Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

I. Mendeskripsikan 
hubungan antara 
sifat bahan 
dengan bahan 
penyusunnya, 
misalnya 
benang, kain, 
dan kertas. 

.,.A.. 
' ' t 18 ~· 
t.~v~ 

lndikator Pencapaian 
Kompetensi 

I) Menyebutkan riga 
nama benda (tali, 
benang, dan kain) 

2) Menyebutkan bahan 
penyusun tali. 

3) Menyebutkan sifat 
bahan penyusun tali. 

4) Menyebutkan bahan 
penyusun benang. 

5) Menyebutkan sifat 

SILABUS PEMBELAJARAN 

SDN Warujayeng 2 

llmu Pengetahuan Alam (IPA) 

VII 

4. Memahami hubungan antara sifat bahan dengan penyusunnya dan perubahan sifat 

benda sebagai hasil suatu proses 

Materi Kegiatan Standar Penilaian AJokasi Sumber 
Pokok Pembelajaran Tehnik lnstrumen Waktu Belajar 

Penilaian Penilaian 
Struktur 1. Mengerjakan Penilaian Tes Hasil 2 X 35 Modul 
Penyusun kegiatan mandiri I Kognitif Bela jar menit siswa 
Benda yang ada di dalam her basis 

modul. CTLdan 
Penugasan inkuiri 

2. Melakukan Non-tes 
kegiatan tanya (!em bar 
jawab untuk observasi) 
membahas basil Observasi 
kerja tentang Penilaian Lingkungan 
kegiatan mandiri I. Afektif alam sekitar 

3. Mengerjakan 
ke,Uatan mandiri II Penilaian Proyek 
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bahan penyusun yang ada di dalam 
benang. modul. 

6) Menyebutkan bahan 4. Mempresentasikan 
penyusun kain. hasil kerja kegiatan 

mandiri II di depan 
7) Menyebutkan sifat kelas. 

bahan penyusun 
kain. 5. Membuat rangkaian 

materi yang telah 
dikuasai dengan 

8) Melakukan Struktur bahasa sendiri pada 
percobaan untuk PenyusWI lembar jurnal 
mengetahui bahan Benda belajar. 
penyusun tali. 

9) Melakukan 
percobaan untuk 6. Membentuk siswa 
mengetahui sifat menjadi beberapa 
bahan penyusun tali. kelompok, setiap 

kelompok terdiri 
10) Melakukan dari 5-6 orang. 

percobaan untuk 
mengetahui bahan 7. Mengerjakan 
penyusun benang. beberapa kelompok 

sesuai dengan 
11) Melakukan petunjuk kerja yang 

percobaan untuk telah dituhskan 

,>-_ \• .. 
'··~ 

""} 

Psikomotor 

Penilaian Tes Hasil 
Mektif Belajar 

Penilaian Penugasan 
Psikomotor Non-tes 

(I em bar 
observasi) 

Penilaian Observasi 
kognitif 

-· § f.'~:'f.Jlt 4.?4'1-!4. "" (1f-U'?,~t 
·' 

Modul 
stswa 
berbasis 
CTL dan 
inkuiri 

Lingkungan 
alam sekitar 

~ 
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p~~ 

mengetahui sifat dalam modul. Penilaian 
bahan penyusun Afektif Proyek 
ben an g. 8. Menuliskan basil 

kerja kelompokoya 
12) Melakukao pada modul. 

percobaan untuk Penilaian 
mengetahui bahao Psikomotor 
penyusun kain. 9. Mempresentasikan 

basil kerja 
13) Melakukao kelompok di depao 

percobaan untuk: kelas secara 
mengetahui sifat bergantian . 
bahan penyusun 
kain. 10. Membuat 

kesimpulan tentang 
14) Menjelaskao materi yang telah 

hubungan antara dipel~ari dengan 
sifat tali dengan bahasa sendiri pada 
bahan penyusunnya. lembar jumal 

belajar. 
IS) Menjelaskao 

hubungan antara Pernbahan 11. Mengerjakao Penilaian Tes Hasil 
sifat benang dengan Sifat ulangan harian Kognitif Belajar 2 X 35 
bahan penyusunnya. Benda yang ada di dalam menit 

modul. 
16) Menjelaskao Modul 

hubungan antara Penilaian Penugasan siswa 
sifat kain denean Afektif Non-tes berbasis 

- -

<~ }~ 
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~ ~ 
,.,.,. f/tttfJ;( -t(..-:f_.(4 -":",(~~ t 1.' 

bahan penyusunnya. (lembar CTLdan 
observasi) inkuiri 

2. Menyimpulkan 1) Menyebutkan Ja. Mengerjakan 
basil proses yang terjadi kegiatan mandiri I Penilaian 

' penyelidikan pada garnbar ( yang ada di dalam Psikomotor Observasi 
tentang pembakaran dan modul. 
perubahan sifat pemanasan) Lingkungan 
benda, baik alam sekitar 
semen tara 2) Menjelaskan faktor-
maupun tetap. faktor yang . Tanya jawab untuk 

menyebahkan membahas basil Penilaian Proyek 
perubahan sifat kerja siswa tentang Afektif 
benda. kegiatan mandiri I 

3) Menjelaskan sifat-
sifat yang dimiliki Membaca rnateri 
oleh suatu benda pembelajaran yang 
(bentuk, wama, adadidalarn 
kelenturan, kegiatan berlajar II 
kekerasan, dan bau). 

4) Menyebutkan 
~· Mengerjakan perubahan sifat 

benda yang bersifat kegiatan mandiri II 
semen tara. yang ada di dalarn 

modul 
5) Menvebutkan 

------

0 
.. 

· .. 

1 
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...A.. 
' 22 

perubahan sifat 
benda yang bersifat 
tetap perubahan 
sifat benda. 

6) Mendemonstrasikan 
bahwa benda dapat 
mengalami 
perubahan sifat 
karena suatu proses 

7) Menjelaskan 
perubahan sifat 
benda berdasarkan 
percobaan. 

8) Menyimpulkan 
perubahan sifat 
benda yang bersifat 

Perubahan 
Sifat 
Benda 

je. Mempresentasikan 
hasil kerja kegiatam 
mandiri II di depan 
kelas. 2 X 35 

Tes Hasil menit 
Belajar 

~. Membuat rangkuman 
materi yang telah Penugasan 
dikuasai dengan Non -tes Modul 
bahasa sendiri pada (!em bar SISWa 

lembar jurnal. observasi) berbasis 
CTLdan 

~· Membentuk siswa inkuiri 
menjadi beberapa 
kelompok , setiap Observasi 
kelompok terdiri dari 
5-6 orang. 

" Mengerjakan Lingkungan 
kegiatan kelompok alarn sekitar 
sesuai dengan 
petunjuk. kerja yang Proyek 
telah dituliskan 
dalarn modul. 

. Menuliskan basil 
kerja kelompokkuya 
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Pa..tduan '7«'lu 

semen tara pada modul. 
berdasarkan basil 
percobaan. . Mempresentasikan 

hasil kerja kelompok 
9) Menyimpulkan didepan kelas secara 

perubahan sifat bergantian. 
benda yang bersifat 
tetap berdasarkan . Tanyajawab dengan 
basil percobaan. siswa membahas 

hasil kerja kelompok 
IO)Membuat 

kesimpulan Membuat 
berdasarkan hasil kesimpulan tentang 
percobaan. materi yang telah 

dipelajari dengan 
bahasa sendiri . 

. Mengerjakan 
ulangan harian yang 
ada di dalarn modul. 

~ 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MENGGUNAKAN MODUL BERBASIS PENDEKA TAN CTL DAN INQUIRI 

A. Standar Kompetensi 

4. Memahami hubungan an tara sifat bahan dengan penyusunnya dan 

perubahan sifat benda sebagai suatu proses. 

B. Kom peteosi Dasar 

4.1. Mendeskripsikan hubungan antara sifat bahan dengan penyusunnya, 

Misalnya benang, kain, dan kertas. 

C. Indikator Peocapaian Kompetensi 

4.1.1. Menyebutkan tiga nama benda (tali, benang, dan kain) 

4.1.2. Menyebutkan bahan penyusun tali. 

4.1.3. Menyebutkan sifat bahan penyusun tali. 

4.1.4. Menyebutkan bahan penynsun benang. 

4 .1.5. Menyebutkan sifat bahan penyusun benang 

4.1.6. Menyebutkan bahan penynsun kain. 

4.1.7. Menyebutkan sifat bahan penusun kain. 

4.1.8. Melakukan percobaan untuk mengetahui bahan penyusun tali. 

4.1.9. Melakukan percobaan untuk mengetahui sifat bahan penyusun 

tali. 

4 .l.l 0. Menjelaskan hubungan antara sifat tali dengan bahan 

penyusunnya. 

4.1.11. Melakuk:an percobaan untuk mengetahui bahan penyusun 

benang. 

4.1.l2. Melakukan percobaan untuk mengetahui sifat bahan penyusun 

benang. 

4.l.l3. Menjelaskan hubungan antara sifat benang dengan bahan 

penyusunnya. 

4.1.14. Melakukan percobaan untuk mengetahui bahan penyusunkain. 

4.1.15. Melakukan percobaan untuk mengetahui sifat bahan penyusun 

kain. 
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4.1.16. Menjelaskan hubungan antara sifat kain dengan bahan 

penyusunuya. 

D. Tujuao Pembelajarao 

l.Aspek Kogoitif 

I) Melalui pengamatan gam bar di dalam kegiatan mandiri I, siswa 

dapat menyebutkan tiga nama benda (tali, benang, dan kain) 

2) Melalui pengamatan gambar di dalam kegiatan mandiri I, siswa 

dapat menyebutkan tempat atau lokasi untuk menemukan tiga 

nama benda (tali, benang, dan kain) 

3) Melalui pengamatan gambar di dalam kegiatan mandiri I, siswa 

dapat menyebutk:an manfaat yang ditunjukkan oleh tiga nama 

benda (tali, benang, dan kain) dalam kehidupan sehari-hari. 

4) Melalui pengamatan gam bar di dalarn kegiatan mandiri II, 

siswa dapat menyebutkanjenis tali. 

5) Melalui pengamatan gambar di dalarn kegiatan mandiri II, 

siswa dapat menyebutkan bahan penyusun tali. 

6) Melalui pengamatan gambar di dalarn kegiatan mandiri II, 

siswa dapat menyebutkan bahan penyusun tali. 

7) Melalui pengarnatan gambar di dalarn kegiatan mandiri II, 

siswa dapat menyebutkan jenis benang. 

8) Melalui pengarnatan gambar di dalarn kegiatan mandiri II, 

siswa dapat menyebutkan bahan penyusun benang. 

9) Melalui pengarnatan gambar di dalam kegiatan mandiri II, 

siswa dapat menyebutkan sifat bahan penyusun benang. 

10) Melalui pengarnatan gambar di dalarn kegiatan mandiri II, 

siswa dapat menyebutkan jenis kain. 

II) Melalui pengarnatan gambar di dalarn kegiatan mandiri II, 

siswa dapat menyebutkan bahan penyusun kain. 

12) Melalui pengamatan gambar di dalam kegiatan mandiri II, 

siswa dapat menyebutkan jenis kain. 
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13) Melalui percobaan secara berkelompok, s1swa dapat melakukan 

percobaan tentang baban penyusun tali. 

14) Melalui percobaan secara berkelompok, siswa dapat melakukan 

percobaan tentang sifat baban penyusun tali. 

15) Berdasarkan basil percobaan, siswa dapat membuat kesimpulan 

hubungan antara sifat tali dengan bahan penyusunnya. 

16) Melalui percobaan secara berkelompok, siswa dapat melakukan 

percoaan tentang baban penyusun benang. 

17) Melalui percobaan secara berkelompok, siswa dapat melakukan 

percobaan tentang sifat bahan penyusun benang. 

18) Berdasarkan basil percobaan, siswa dapat membuat kesimpu1an 

hubungan antara sifat benang dengan bahan penyusunnya. 

19) Melalui percobaan secara berkelompok, siswa dapat melakukan 

percobaan tentang bahan penyusun kain. 

20) Melalui percobaan secara berkelompok, siswa dapat melakukan 

percobaan tentang baban penyusun kain. 

21) Berdasarkan basil percobaan, siswa dapat membuat kesimpulan 

hubungan antara sifat kain dengan bahan penyusunnya. 

2.Aspek afektif 

1) Melalui kegiatan individu, siswa dapat menunjukkan sikap jujur. 

2) Melalui kegiatan individu, siswa dapat menunjukk:an sikap 

mandiri. 

3) Melalui kegiatan individu, stswa dapat menunjukkan sikap 

disiplin. 

4) Melalui kegiatan individu, siswa dapat menunjukkan sikap ketja 

keras. 

5) Melalui kegiatan individu, siswa dapat menunjukkan sikap 

toleransi. 

6) Melalui kegiatan individu, stswa dapat menunjukkan sikap 

tanggungjawab. 
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7) Melalui kegiatan individu, Stswa dapat menunjukkan sikap 

bersahabat. 

J.Aspek psikomotor 

I) Melalui kegiatan individu stswa dapat mengetjakan tugas 

individu dengan terampil. 

2) Melalui kegiatan kelompok, Stswa dapat melaksanakan kegiatan 

kelompok dengan terampil. 

E. Materi Ajar 

Struktur penyusun benda 

F. Pendekatan Pem belajaran 

Contextual Teaching Learning (CTL) dan Jnkuiri 

G. Metode Pembelajaran 

Ceramah, diskusi, Tanya jawab, penugasan, dan kerja kelompok 

H. Kegiatan Pembelajaran 

No Kegiatan Pembelajaran Alokasi Organisasi Metode 

Waktu Siswa Pembelajaran 

I. Pendahuluan 
1. Guru mengucapkan salam 

Klasikal Ceramah pembuka. 
. Guru mengajak siswa untuk 5 menit Klasikal Ceramah 

berdo'a sebelum dimulai 
pembelajaran. 
Guru mengabsen siswa, dan K.lasikal Ceramah 
siswa yang disebutkan namanya 
men~gkat tangan . 

2. Kegiatan Awal (CTL) 
I. Siswa menjawab apersepsi Klasikal Ceramah 

yang diberikan oleh guru 
};- Anak-anak hari ini kita 

akan belajar tentangjenis 
benda dan struktur 
penyusunnya. 

lo> Amatilah lingkungan 
sekitannu, benda-benda 
apa saja yang ada disana? 

lo> Pernahkah kahau 
5 menit mengamati tali sepatumu? 
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~ Seperti apakah 1llli 
sepatumu (wama, bahan 

12. 
dasar, lembut, aJou kasar)? 

Siswa mendengarbn motivasi 
yang disampaikan oleh guru. 

Klasikal Ceramah ~ Anak-<Uiak materi yang 
akan kita pelajari hari ini 
akan sangat betguna bagi 
kalian dalam kehidupan 
sehari ..fiari. 

Siswa mendengmkan tujuan 
pembelajaranyangakan 
dicapai. 
~ Setelah kalian meagikuti 

Klasikal Ceramah kegiatan pembelajaran bari 
. . dibarnpkan kah 1n1, an 
mampuuntuk 
menyebutkan nama tiga 
jenis benda dengan tepat. 
menjelaskan bahan 
penyusun tali dengan tepat, 
menjelaskan bahan 
penyusun benang dengan 
tepat, dan menjelaskan 
bahan penyusun kalu 
dengantePat. 

3. Kegiatan Inti (C'IT. dan 50m 
lnkuiri) Individu Klasikal Penugasan 

1. Siswa menerima modul yang enit 
diberikan guru Klasikal Penugasan 
Siswa ditugaskan untuk 
membaca petunjuk penggunaan 
modul yang ada di da1am modul 
stswa 
~ Anak-anak sebelum kaliau 

belajar menggunakan modul, 
coba kalian baca dan pahami 
pctunjuk penggunaan modul 
yang ada di dalam modul. Individu Penugasan 

Siswa ditugaskan uotuk 
membuka kegiatan 
pembelajaran I teotaog strukmr 
bahan penyusun beoda. Individu Penugasan 
Siswa mengetjakan kegiatan 
mandiri I yang ada di dalam Individu Penugasan 
modal. 
Gmu berkeliling untuk 
mengecek apabila ada kesulitan 
yang dialami oleh siswa. Individu Tanyajawab 

. Siswa bertanyajawab dengan 
guru untuk memhahas basil 
kerja siswa tentang kegiatan 
mandiri I. Kelompok Diskusi 

·Q··~···· .. · ', -_ ... ':-- -<· 
. . . 
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. Siswa mendiskusikan materi 
pembelajanm yang ada di dalam 
kegiatan pembelajanm I 

. Guru memberik:an semangat 
kepada siswa agar lebih 
bersemangat dalam mengikuti 
pembelajanm 

~. Siswa memgerjak:an kegiatan 
mandiri II yang ada dalam 
modul (kegialan mandiri II 
be!fongsi sebagai rumusan 
maralah dalam Jangkah inkuiri) 

10. Guru berkeliling uutuk 
mengecek apabila ada kesulitan 
yang dialami oleh siswa. 

ll.Beberapa siswa 
mempresentasikan basil kelja 
kegiatan mandiri II di depan 
kelas, siswa yang lain 
memberikan tanggapan 
(jawaban siswa dari kegiatan 
mandiri II adalah hipotesis) 

12.Guru memberikan penghargaan 
kepada siswa berupa penguatan, 
pujian,reward, dll 

13.Siswa diberikan kesempatan 
untuk bertanya tentang materi 
yang belum dipahami. 

14.Siswa membuat rangkuman 
materi yang telah dikuasai 
dengan bahasa sendiri pada 
lembar jurnal belajar yang telah 
disediakan dalam mudul. 

4. Kegiatan Akhir(ClL) 
. Simpulan 
Guru bersama-sama dengan siswa 
menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari. 
. Refleksi 
Gurumelakukan Tanyajawab 
dengan siswa tentang pelaksanaan 
kegiatan belajar yang telah 
dilakukan 

~· Tindak lanjut 
Guru memberikan tugas rumah 
kepada siswa serta mempelajari 
kembali materi yang telah 
dipelajari dengan mencari 
sumber-sumber lain yang relevan. 
. Guru mengakhiri pembelajanm 

dengan mengucapkan salam 
nenutun dab doa bersama. 

Klasikal 

lndividu 

Individu 

Individu 

Klasikal 

Klasikal 

Iodividu 

lO menit Klasikal 

Klasikal 

Klasikal 

Ceramah 

Penugasan 

Penugasan 

Presentasi 

Ceramah 

Tanyajawab 

Penugasan 

Cenuuah 
Tanyajawab 

Tanyajawab 

Ceramah 

$ . . . . 
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Pertemuan II (2 x 35 menit) 

No 
Siswa 

I. 
Guru mengucapkan salam Klasikal Cernmah 
pembuka. 5 menit 
Gtuu mengajak siswa untuk Klasikal Ceramah 
berdo'a sebelu.m dimulai 
pembelajaran 

>. ~uru mengabsen siswa, dan K.lasikal Cerarnah 
stswa namaoya 

~iswa 1 Awal . 
2 

apersest yang 5 menit Klasikal Ceramah 
diberikan oleh guru 
).. Anak-ansk pads pertemuan 

yang lalu kita telah belajar 
tentanf jenis benda dan 
struktur penyusunnya. 

Coba siapa yang masih ingat apa 
bahan penyusun dari tali,benaog, 
dan kain? 

Siswa mendengarlcan motovasi Klasikal Ceramah 
dari guru 
~ Anak-anak materi yang akan 

kita pelajari hari ini akan 
sangat berguna bagi kalian 
dalam kehidupan sehari-hari 

Siswa rnendengarkan tujuan Klasikal Ceramah 
pembelajaran yang akan dicapai 
"' Setelah kalian mengikuti 

kegitan pembelajaran hari 
ini, dihanlpkan kslian 
mampu untuk melakukan 
percobaan tentang bahan 
penyusun tali, benang, dan 
kain dengan tepa!, serta 
mampu untuk menjelaskan 
hubungan sifat tali, benang. 
dan kain dengan bahan 

1 benar. 
3 . I Inti (CTL ' [ 50menit 

11. Siswa menerima modul yang 
diberikan oleh guru Klasikal Penugasan 

~· Siswa membuka kegiatan 
pembelajaran I di dalam modul 

P· Siswa dibentuk menjadi Kelompok Penugasan 
beberaps kelompok, setisp 
kelompok terdiri dari 5-6 orang. 

~· Siswa peojel~ Kelompok Cerarnah 
mm• 

--; ·:·.-.· 
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p. Siswamembukakegiatan Kelompok Penugasan 
kelompok 
Guru menyediakan alat dan Kelompok Eksperimen 
bahan yang dibutuhkan untuk 
kegiatan percobaan. 
Setiap kelompok bekeija sama Kelompok Eksperimen 
untuk sesuai dengan petunjuk 
kelja yang Ielah dituliskaa 
dalam modul (tahap 
pengumpulan data dari kegiatan 
inkuiri) 
Guru berl<eliling untuk Kelompok Eksperimen 
mengecek apbila ada kesulitan 
yang dialami oleb kelompok. 
Guru memberikan semangat 
kepada siswa untuk bekerja Kelompok Eksperimen 
sama lebih kompak di dalam 
kelompok. 

lO.Siswa menuliskan hasil keija 
kelompoknya pada modul ( Kelompok Eksperimen 
tahap pengujian hipotesis dan 
membuat kesimpulan dari 
kegiatan inkuiri) 

ll.Perwakilan setiap kelompok 
mempresentasikan basil Kelompok Presentasi 
kerjanya di depan kelas secara 
bergantian,. kelompok yang lain 
memberikan tanggapan. 

12.Setiap kelompok diberikan 
kesempatan untuk bertanya 
tentang kegiatan yang telah Ke1ompok Tanyajawab 
dilakukan 

l3.Siswa kemba1i duduk pada 
bangkunya masing-masing. 

14.Guru memberikan penghargaan Klasikal Ceramah 
kepada siswa berupa penguatan, 
pujian, reward, dll Klasikal Ceramah 

IS.Siswa diberikan kesempatan 
untuk bertanya tentang materi 
yang belmn dipahami. 

l6.Siswa membuat kesimpulan K.lasikal Tanyajawab 
tentang materi yang telah 
dipelajari dengan bahasa sendiri 
pada lembar jnrnal bela jar yang lndividu Penugasan 
Ielah disediakan dalarn modul. 

17 .Siswa mengetjakan ulangan Individu Penugasan 
harian yang ada d.i dalam 
modul. 

4 Kegiatan Akhir 
. Simpulan Klasikal Ceramah 
Guru bersama-sama dengan siswa Tanyajawab 
menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari 

43618.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



. Refleksi 
Guru melakukan Tanya jawab 10 menit 
dengan siswa tentang pelaksanaan 
kegiatan belajar yang telah 
dilakukan 
. Tindak lanjut 
Guru memberikan tugas nnuah 
kepada siswa untuk mempelajari 
kembali materi yang telah 
dipelajari dengau mencari 
sumber-sumber lain yang relevan. 
. Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan mengucapkan salam 
do'a bersama. 

I. Somber Belajar 

J;;. Modul berbasis pendekatan ClL dan lnkniri 

» Lingkungan sekitar siswa 

J. Penilaian Hasil belajar 

Klasikal 

Klasikal 

}o> Prosedur 

» Jenis penilaian 

penilaian proses dan basil 

penilaian tes dan non tes 

Tanyajawab 

Ceramah 

J;;. Bentuk penilaian 

» Alat penilaian 

penilaian obyektif dan non obyektif 

I em bar pengarnatan dan instrument soal tes 

K. Lampiran 

I. Materi pembelajaran 

2. Lembar pengamatan 

3. Instrument 

·&;·32···· ' ~-, ':•"_-\; .'· 
' ' ' 
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LAMPIRANI 

MATER! PEMBELAJARAN 

a. Jenis Bahan dan Sifatnya 

l. Serat 

Penyusunan pertama dan tali adalah sernL Sera! berbentuk 

untaian-untaian yang tidak dapat dipisahkan lagi menggunakan 

tangan. Adapun macam-macam serta diantaranya nilon, senar, ijuk, 

kapas, dan wol. 

Serat ada dua macam yaitu serat alami dan serat sintesis. Serat 

alami berasal dan tumbuhan dan hewan. Serat tumbuhan diperoleh 

dan kapas dan kapuk. Sera! tumbuhan memiliki sifat yang kuat, 

lentur, Jembut, dan mudah menyerap air. Serat alami dioperoleh dari 

bulu binatang misalnya kambing, biri-biri, dan unta. Serat yang 

dihasilkan dari pengolahan bulu-bulu hewan disebut serat wol. Serat 

ini mempunyai sifat mudah menyerap air dan halus 

Serat alami dan serat sintetis 

Serat sintetis diperoleh dengan cara mengolah bahan plastik. Bahan 

yang terbuat dari serat sintetis adalah nilon. Serat ini mempunyai 

sifat tidak mudah kusut, kuat, dan tidak menyerap keringat. 

2. Benang 

Benang dapat dibentuk dan penggabungan serat yang dipilin

pilin. Struktur benang ini lebih padat sehingga lebih kuat jika 

dibandingkan dengan serat. Contohnya adalah benang jabit, benang 
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kasur, dan benang nilon. Benang jahit dan benang kasur tersusun 

dari serat kapas, sedangkan benang nilon tersusun dari serat nilon. 

Sifat benang diantaranya adalah lentur dan tidak mudah putus. 

Berbagai mac:am benang 

3. Tali atau Tambang 

Susunan atau gabungan dari beberapa benang akan membentuk 

tali atau tambang yang memiliki struktur yang kompleks. Tali terdiri 

dari beberapa macarn berdasark:an benang-benang penyusunnya. 

Adapun macam-macam tali tersebut diantaranya yaitu tali plastik, tali 

ijuk, dan tali kawat. Sifat tali diantaranya yaitu tidak kaku dan tidak 

mudah putus. 

Tali tersusun dari beberapa benang yang digabungkan dengan 

cara dipilin, dikepang, atau dianyam, dan dengan struktur yang lurus 

saja. Dilihat dari cara memilin, gabungan benang dikelompokkan 

menjadi dua yaitu menyerupai huruf "S" dan huruf ''Z". 

Selain struktur pilihan, benang dapat digabungk:an dengan disusun 

dengan menggunakan struktur kepang. Pada struktur kepang, beberapa 

utas benang dianyam satu sama lainnya. Struktur lurus dapat ditemui 

pada kabel listrik bagian dalam. 

4. Kain 

.. fS}· 

Serat dari kapas dapat disusun menjadi benang. Benang ini 

digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan kain. Untuk 

membuat kain ini dapat berasal dari sumber yang berbeda. 

Penyusunan benang ada yang berasal dari hewan dan memilik:i sifat 

tidak baku, tahan panas, dan lembut. Namun, ada juga kain yang 

membuat dari serat sintetis, seperti tetoron . 
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. '' , ___ .,·--." 

b. Struktur Penyusun Benda-Benda yang Lain 

Benda-benda yang ada di lingkungan sekitar sangatlab banyak. 

Dibawab ini merupakan tabel jenis baban, sifat baban, dan kegnnaan 

dari baban tersebut. 

No N&ma, 

Bahan. 

I. Kayu 

2. Bambu 

3. Karet 

4. Plastik 

5. Keramik 

Sifat bahan K<gunaan 

Kuat dan tabao lama. Jika dicat Dibuat kursi. 

atau di plitur kayu yang tua meJa, rak 

memiliki serat yang rapat dan baku, pintu, 

lebih kuat. dan lain-lain. 

Lentur dan berserat halus, Tikar, tudung 

mudah dibentuk, jika direndam saji, pagar, tas, 

di dalam a1r kekakuannya kursi, sangkar 

lebih kuat dan tidak mudab ayaru dan 

patab. burung, 

lain-lain 

Lentur, kenya!, kedap a1r, Karpel, 

dan 

alas 

tidak menghaotarkan listrik. kursi, bantalan 

dan penyekat panas. jembatan, ban 

motor, dan 

lain-lain. 

Lentur, ringan, kedap air, susab Ember plastik, 

membusuk, mudab dibentuk, kantong 

tidak mudab pecab, dan plastik, dan 

penyekat panas. lain-lain 

Mengkilap, licin, mudab Piring, gelas, 

dibentuk, kedap a1r, dan laban mangkok, alas 

panas. lantai, dan vas 

bunga, 

·<S)3s•··· ,- '- _-.- ' 

. .. 
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6. Kertas Tipis, tembus cahaya, lentur, Buku tu.Jis, 

ringan, dan mudah dibentuk. Koran, 

pembungkus 

kue, dan 

makanan, dan 

lain-lain. 

Dari contoh-contoh dari jenis bahan dan sifatnya maka dapat diambil 

kesimpulan sebahai berikut: 

»- Jenis bahan yang memiliki sifat lentur, ringan, mudah terbakar, 

mudah pecah, dan tipis digunakan, pada benda-benda yang tidak 

menerima beban terlalu berat. 

»- Jenis bahan yang memiliki sifat kuat, Laban lama, tidak mudah 

putus, dan kedap air digunakan pada benda-benda yang dapat 

menerima beban yang berat. 

);> Jenis bahan yang memiliki sifat kuat, lentur, kenyal, kedap air, 

tidak mudah patah, tahan panas, serta tidak mengbantarl<an Iistrik 

digunakan pada benda yang bemubungan dengan panas dan Iistrik. 
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Lampiran 2 

LEMBARPENGAMATAN 

Kegiafait"~~ajaran 
'.,.,,_ ,• ' ' ' .l·'· ;: - ,,r· 

··---~---.----~ ...... ~~--~~~-~-~, . .., 

' 
Kematiill Mand.iri I 
, .- . _-- -• -, ··- •. . I 

"'~--.... 

a. Daftar periksa kegiatan mandiri 1 
No Nama Siswa Ke2:"atan Nilai 

I. 
2. 
3. 
dst 

Rubrik penilaian 
Kegiatan 

I 2 3 4 

I - memberikan jawaban pemah atau tidak 
pemah melihat ketiga garnbar di da1am 
modul 

2 = menyebutkan nama gambar yang 
ditampilkan pada nomor l 

3 = menyebutkan dimana terdapat sering 
melihat gambar nomor 1 

4 = menyebutkan manfaat gam bar nomor 1 
dalam kehidupan sehari-hari 

5 = menyebutkan nama gambar yang 
ditampilkan pada nomor 2 

6 = menyebutkan dimana tempat sering 
melihat gambar nomor 2 

7 = menyebutkan manfaat gambar nomor 2 
dalam kehidupan sehari-hari 

8 = menyebutkan nama gambar yang 
ditampilkan pada gambar nomor 3 

9 = menyebutkan dimana tempat sering 
melihat gambar nomor 3 

5 

10 = menyebutkan manfaat gam bar nom or 3 
dalam kehidupan sehari-hari 

6 7 8 9 IO 

I kriteria Penilaian 
4 - jika jawahan sangat 

tepat 
3 = jika jawaban tepat 
2 = jika jawaban kurang 

tepat 
I ~ jika jawaban tidak 

tepat. 

a - _" 

. 
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Pedoman PenUaian 

PKM J = total p•rol•han nilai 

40 
x!O 

b. Penilaian sikap mengerjakan kegiatan mandiri 1 
No Namasiswa 

Jujur 

I. 
2. 
3. 
dst 

Pemberian Skor 
4 = sikap sudah membudaya 

3 = sikap sudah mulai berkembang 

2 = sikap sudah mulai terlihat 
1 = sikap masih belurn muncul 

Sika Nilai 
Mandiri disiplin Kerja 

keras 

Pedoman Penilaian 

PSKM l = total pwol,l!.on nilai xlO. 
16 

c. Penilaian ketrampilan mengerjakan kegiatan mandiri 1 
No Nama Siswa Nilai ket 
I. 
2. 
3. 
dst 

Rubrik penilaian ketrampilan 
Kriteria ketrampilan Kriteria Penilaian 

. Mengerjakao tugas dengao )o. Siswa mendapat skor 4 apabila 
tertib/tenang semua indicator di atas muncul. 

. Mengerjakan tugas dengao tidak ~ Siswa mendapat skor 3 apabila 
mengganggu ternan lain hanya ada 3 indikator di atas 

. Mengerjakan tugas dengan tepat yang muncul 
waktu lo> Siswa mendapat sk:or 2 apabila 

hanya ada 2 indikator di atas 
yang muncu1. 

:;... Siswa mendapat skor I apabila 
hanya adal indikator di atas 
yang muncul. 
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Pedoman Penilaian 

PKKM I 
total Plffol•han nil.zi 

4 
xiO 

a. Daftar periksa kegiatan mandiri 2 
No NamaSiswa Keyjatan Nilai 

I 2 
I. 
2. 
3. 

Dst 

Rubrik Penilaian 
Kegiatan 

I - menyebutkan jenis tali yang 
ditunjukkan pada gambar nomor I 

3 

2 ~ menyebutkan struktur penyusun tali 

4 5 

3 = menyebutkan sifat penyusun tali gambar 
nomor 1 

4 = menyebutkan jenis benang yang 
ditunjukkan 

5 = menyebutkan struktur penyusun benang 
yang ditampilkan pada gam bar nom or 2 

6 = menyebutkan sifat penyusun benang 
gambar nomor 2 

7 = menyebutkan jenis kain yang 
ditunjukkan pada gambar nomor 3 

8 = menyebutkan struktur penyusun kain 
9 = menyebutkan sifat penyusun kain 

gam bar 
10 ~ menuliskan tanggapan·tanggapan dari 

ternan 

Pedoman Penilaian 

6 7 8 9 10 

Kriteria Penilaian 
4 - jika jawaban sangat 

tepat 
3 = jika jawaban tepat 
2 ~ jika jawaban kurang 

tepat 
1 = jika jawaban tidak 

tepat. 

KM 2 
= total p'"'ol•han nilai X I O 

p 40 

_$. 
·'Yf 
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b. Penilaian sikap mengerjakan kegiatan mandiri 2 
No Nama Siswa Sikap Nilai 

Jujur Mandiri Disiolin Keria keras 
!. 
2. 
3. 

Pemberian skor 
4 = sikap sudah membudaya 
3 = sikap sudah mulai berkembang 

2 ~ sikap sudah mulai terlihat 

1 = sikap masih belum muncul 

Pedoman Penilaian 

PSKM 2 ~ 
total p•roldtan nillli 

16 
xlO 

c. Penilaian ketrampilan mengerjakan kegiatan mandiri 2 
No NamaSiswa Nilai Ket 
I. 
2. 
3. 
dst 

Rubrik penilaian ketrampilan 
Kriteria ketraJ!Ipilan Kriteria Penilaian 

. Mengerjakan tugas deugan Siswa mendapat skor 4 apabila 
tertiblteuang semua indicator di atas muncul 

. Mengerjakan tugas deugan tidak Siswa mendapat skor 3 apabila 
mengganggu ternan lain hanya ada 3 indikatur di alas yang 

. Mengerjakan tugas dengan tepat muncul 
waktu ~ Siswa mendapat skor 2 apabila 

hanya ada 2 indikator di alas yang 
muncul 

~ Siswa mendapat sk:or I apabila 
hanya ada I indikator di alas yang 
muncul 

Pedoman Penilaian 

~ . .., 
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a. Daftar periksa kegiatan kelompok 
No Kegialan 

I 
I. 
2. 
3. 
dst 

Rubrik penilaian 
Ke "atan 

1 menyebutkan bahan penyusun 
tali plastik yang diamati 

2 = mengisi table pengamatan 
penyusun tali plastik 

3 = menyebutkab sifat bahan 
penyusun tali plastik 
berdasarkan label pengamatan 

4 = membuat kesimpulan 
berdasarkan pengarnatan 

5 = menyebutkan bahan penyusun 
benang kasur yang diamati 

6 = mengisi tabel pengamatan 
penyusun benang kasur 

7 = menyebutkan sifat bahan 
penyusun benang kasur 
berdasarkan label pengamatan 

8 = membuat kesimpulan 
berdasarkan pengarnatan 

9 ~ menyebutkan baban penyusun 
kain strimin yang diamati. 

10 = mengisi tabel pengamatan 
penyusun kain strimin. 

2 

11 = menyebutkan sifat bahan 
penyusun kain strimin 
berdasarkan label pengarnatan. 

12 = membuat kesimpulan 
berdasarkaD en amat 

K rlalan Nilai 
3 4 5 6 7 8 9 10 

Kriteria Penilaian 
4 jika jawaban sangat tepat 
3 = jika jawaban tepat 
2 = jika jawaban kurang tepat 
I = jika jawaban tidak tepat. 

Pedoman Penilaian 

x!O 
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"·· Penilaian sikap mengerjakan kegiatan kelompok 
No Nama Siswa Sikap Nilai 

Toleransi Tani!:2UDJtiawab Bersahabat 
L 
2. 
3. 

Dst 

Pemberian skor 
4 ~ sikap sudah membudaya 

3 ~ sikap sudah mulai berkembang 
2 ~ sikap sudah mulai terlihat 
1 = sikap masih belum muncul 

Pedoman Penilaian 

PSKK = :oral pB7"0l•lum nilai xlO 
12 

c. Penilaian ketrampilan mengerjakan kegiatan kelompok 
No Nama Siswa Ketram ilan Nilai Kel 

A B c D 
1 
2 
3 
4 

Rubrik penilaian ketrampilan kegiatan kelompok 
Kritera Observasi Deskriosi Skor Peoca,..ian 

A - Bekerja sesuai dengan prosedur 4 - jika siswa bekeija sama 
sesuai prosedur dengan 
bautuan gum. 

3 = jika siswa bekerja sesuai 
prosedur dengan benar dan 
memerlukan bantuan guru. 

2 = jika siswa beketja sama 
sesuai prosedur dengan salah. 

1 = jika siswa tidak bekerja sama 
sesuai prosedur 

B - Mendengarkau 4 - jika siswa selalu 
mendengarkan ternan yang 
sedang berbicara. 

3 = jika siswa mendengarkan 
ternan yang sedang berbicara 
namun masih perlu sesekali 
diingaikan 
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• 2 - jika siswa mendeogarkan 
ternan yang sedaog berbicara 
namun masih perlu 
diingatkan lebih dari 3 kali. 

l ~ jika siswa masih perlu 
diingatkan untuk 
mendengarkan ternan yang 
sedang berbicara 

C = komunikasi non-verbal (kontak 4 = jika siswa merespon dan 
mata, bahasa tubuh, ekspresi menerapkan komunikasi non-
wajab dan suara) verbal dengan tepa! 

3 = jika siswa merespon terhadap 
komunikasi non-verbal yang 
ditunjukkan ternan 

2 = jika siswa membutuhkan 
bantuan dalam memahami 
bentuk komunikasi non-verbal 
yang ditunjukkan ternan 

1 = jika siswa tidak merespon 
terhadap komunikasi non-
verbal vang dituniukkan ternan 

D - Berpartisipasi menyampaikan 4 - jika siswa menyampaikan isi 
ide perasaan dan pikiran pembicaraan mampu 

menginspirasi temannya dan 
selalu mendukung dan 
memimpin lainnya saat 
diskusi . 

3 = jika siswa berbicara 
menerangkan dengan rinci 
dan merespon sesuai dengan 
topik 

2 = jika siswa masih 
membutuhkan bantuan guru 
dalam menerangkan dan 
respon terhadap topik 
diskusi. 

I = jika siswa jarang berbicara 
selama proses diskusi 
berlanggung. 

E - keruntutan berbicara dari awal 4 - jika siswa menyampaikan 
sampai akhir pendapatnya runtut dari awal 

sampai akhir 
3 = jika siswa menyampaikan 

pendapatnya secara runtut 
tetapi belum konsisten 

2 = jika siswa masih 
membutuhkan bantuan 
menyarnpaikan nendanatuva 
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No 

I 

2 
3 

dst 

Nama 

I 

jmh 

secara runtut dan konsisten 
I ~ jika siswa masih perlu berlatih 

untuk berbicara secara runtut. 

Pedoman Penilaian 

PKKK = totQI P'""Z.hlln nillli 

20 
xlO 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Aktivitas yang diamati Jml 
SkoR 

A B c D E 
2 3 4 I 2 3 4 I 2 3 4 I 2 3 4 I 2 3 4 

Rubrik Penilaian Aktivitas Siswa 

Aktivitas van2 diamati Kriteria Penilaian 
A. Membaca I memabami kegiatan 4- siswa mampu membaca dan 

prese 
ntase 

berisi masalah di dalam rnodul memahami kegiatan berisi masalah 
di dalam modul tanpa bimbingan 
gum. 

3= siswa mampu membaca dan 
memahami kegiatan berisi masalah 
di dalam modul di bawab 
bimbingan gum 

2= siswa belum mampu memahami 
masalab di dalam modul dan 
membutuhkan bimbingan guru 

I= siswa diam dan tidak: memahami 
masalab di dalam modul 

B. Menyelesaikan masalah atau 4= siswa dapat menyelesaikan masalah 
mendeskripsikan jSJ.waban masalah serta mendeskripsikan jawaban 

masalah dengan benar tanpa 
bimbingan gum. 

3~ siswa dapat mendeskripsikan dan 

n 
' -~ 
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menyelesaikan dengan beruudi 
bawah bimbingan guru 

2= siswa dapat menyelesaikan masalah 
namun masih belum sempurna 

I= siswa belum mampu 
mendeskripsikan jawaban di dalam 
modul 

C. Membandingkan jawaban atau 4= siswa mampu membandingkan dan 
berdiskusi dengan ternan mendiskusikan jawaban dengan 

ternan kelompok, serta berinteraksi 
dengan sangat baik 

3= siswa mampu membandingkan 
jawaban dengan ternan kelompok, 
namun masih di bawah bimbingan 
guru 

2= siswa berdiskusi kelompok dengan 
ternan sebaya narnun masih belum 
rnarnpu membandingkan jawaban 
dengan baik 

1 = siswa belum mampu mendiskusikan 
jawaban dengan ternan kelompok 
dengan baik, namun sudah 
berinteraksi. 

D. Bertanya atau menanggapi 4- siswa aktif bertanya dan anhlsias 
pertanyaan menjawab pertanyaan dari ternan 

3= siswa beberapa kali bertanya namun 
masih ragu dalam menanggapi 
pertanyaan 

2= siswa aktifbertanya dan bel urn 
mampu menanggapi pertanyaan. 

1~ siswa sedikit bertanya dan belum 
mampu menanggapi masalah. 

E. Menulis I menarik kesimpulan di 4- siswa menulis dan menarik 
dalam jurnal belajar kesimpulan pembelajaran di dalam 

modul dengan benar 
3= siswa menulis kesimpulan di dalam 

modul, setelah guru memberikan 
kesimpulan dahulu. 

2= siswa mencoba menulis kesimpulan 
di dalarn modul, narnun masih 
belum mampu menarik kesimpulan 

1 = siswa masih merasa kebingungan 
ketika menulis kesimpulan . . . • Presentase aktiv1tas s1swa (Ps) - - x 100% 

• 
Keterangan : a= total skor siswa 

~ jumlah skor total 
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Lampiran3 

INSTRUMEN TES TULIS, KUNCI JA WABAN, DAN 
PEDOMAN PENSKORAN 

a. Instrnmen Penilaian Tes Tulis 

•!• Soal Piliban Ganda 

I. Tali yang sering kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari 

terbuat dari ... 

a. kayu 

b. sera! 

c. batu 

d. tambang 

2. Tidak kaku dan tidak mudah putus merupakan sifat dari ... 

a. kayu 

b. sera! 

c. tali 

d. Kapas 

3. Benang terbentuk dari penggabungan .... 

a. kain yang dipilin-pilin 

b. tali yang dipilin-pilin 

c. tenang yang dipilin-pilin 

d. serat yang dipilin-pilin 

4. Bahan utama pembuatan kain yaitu ... 

a. serat 

b. benang 

c. tali 

d. kain 
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5. sifat bahan penyusun kain yaitu ... 

a. lembut, menyerap air, dan Ientur 

b. lembut, menyerap air, dan kaku 

c. lembut, tidak menyerap air 

d. lembut, tidak menyerap air, dan kaku 

6. Perhatikaulah gambar di bawah ini! 

Berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan, bahan 

penyusun tali tersebut adalah serat plastik. Untuk mendapatkan 

untaian-untaian serat plastic, dapat diperoleh dengan cara ... 

a. menggunting susunan tali 

b. membongkar susunan tali 

c. menganyarn susunan tali 

d. mengkepang susunan tali 

7. Tali plastik tersusun dari serat plastik yang mempunyai sifat... 

a. lentur, mudah putus, dan ringan 

b. kaku, tidak mudah putus, dan menyerap air 

c. lentur, tidak mudah putus, dan menyerap air 

d. lentur, tidak mudah putus, dan tidak menyerap air 

8. Untuk menerbangkan laying-layang dibutuhkan benang kasur. 

Hal tersebut dikarenakan bcnang kasur mempunyai sifat ... 

a. kaku, mudah putus, dan ringan 

b. lentur, mudah putus, dan ringan 

c. lentur, tidak mudah putus, dan ringan 

d. kaku, tidak mudah putus, dan ringan 
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9. Kain dapat terbentuk dari benang yang disusun dengan 

bantuan ... 

a. mesin tenun 

b. mesin jahit 

c. mesin pintal 

d. mesin obras 

I 0. Baju yang kamu pakai setiap hari terbuat dari kain katun, 

sehingga memberikan rasa yang nyaman. Hal ini dikarenakan 

kain tersebut mempunyai sifat ... 

a. lembut, ringan, dan tidak menyerap air 

b. lembut, ringan, dan menyerap air 

c. kasar, ringan, dan menyerap air 

d. kasar, ringan, dan tidak menyerap arr 

•!• Soal esay 

1. Suatu ketika kamu disuruh mengikat seekor kambing oleh 

ayahmu . karnbing tersebut harus bebas bergerak. Kamu disuruh 

membeli tali oleh ayahmu di sebuah took. Di toko tersebut 

terdapat tali kawat, senar, benang, dan tali plastik . Jenis tali 

manakah yang akan kamu beli ? Berilah alasanmu! 

2. Untuk bennain laying-layang kamu memerlukan benang untuk 

menariknya. Jenis benang apakah yang akan kamu pilih? Berilah 

alasanmu! 

3. Berilah 3 contoh benda yang terbuat dari kain wol dalam 

rumahmu 1 

4. Di antara kain nilon dan wol, manakah yang paling mudah 

menyerap keringat? berilah alasanmu! 
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b. Kunci jawaban dan pedoman penskoran 

Soal pilihan ganda 

No Kunci Jawaban 
Soal 

I. b. serat 

2. c. tali 

3. d. serat yang dipilin-pilin 

4. b.benang 

5. a.lembut, menyerap air, dan lentur 

6. b. membongkar susunan tali 

7. d. lentur, tidak mudah putus, dan tidak 
menyerap air 

8. c. lentur, tidak mudah putus, dan ringan 

9. a. mesin tenun 

10. b. lembut, ringan, dan tidak: menyerap air 

Total skor 

So al easa_1 .. 
No Soal Kunci jawaban 

I. Tali plastik, karena tali plastik memiliki 
sifat lentur, tidak mudah putus, dan 
ringan sehingga tidak membayangkan 

I iika diJrullakan untuk mencikat hewao 
2. Benang kasur, atau benang nilon. 

Karena benang tersebut mempunyai 
sifat lentur, ringan, dan tidak mudah 

I putus 
3. Handuk, kans kaki, dan jake! wol 

4. Kain wol, karena kain wol terbuat dari 
serat kapas. Serat ini memiliki sifat 

I vang davat menverao air 
Total skor 

Total skor pilihan ganda 
Total skor essay 

Skor akhir 

Penskoran 

Benar - 4 
Salah ~ 0 
Benar - 4 
Salah ~o 
Benar - 4 
Salah ~ 0 
Benar - 4 
Salah ~ 0 
Benar - 4 
Salah ~ 0 
Benar 4 
Salah ~ 0 
Benar - 4 
Salah ~ 0 
Benar - 4 
Salah ~o 
Benar - 4 
Salah ~ 0 
Benar - 4 
Salah ~ 0 

40 

Penskoran 
Skor maksimal-

15 

Skor maksimal -
15 

Skor maksimal -
15 

Skor maksimal 
15 

60 

40 
60 
100 

·· ..• ___ .··-....• 
-.- -
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Penilaian Kompetensi 

a. Setiap soal bagian A diberi bobot ~ 4 

b. Setiap soal bagian B diberi bobot ~ 15 

Jumlah keseluruhan soal 14 

Skor maksimum : 

(L;benar soa!Ax4)+(1:benarsoa1Bx15)= 100 

Penilaian Skor 

4 = sikap sudah membudaya 

3 = sikap sudah mulai berkembang 

2 = sikap sudah mulai terlihat 

1 = sikap masih belum muncul 

Pedoman Penilaian 

PSUH 
= roral p1roh1han nillzi 

16 
x10 

d. Penilaian ketrampilan mengerjakao ulangan harian . 
No Nama Siswa Nilai Ket 
I 
2. 
3. 

dst 

Rubrik penilaian ketrampilan 

Kriteria Ketrampilan Kriteria Penilaian 
I. Mengeijakan togas dengan ~ Siswa mendapat skor 4 apabila 

tertib/tenang semua indicator di atas muncul 
. Mengeijakan togas dengan tidak ). Siswa mendapat skor 3 apabila ada 

mengganggu ternan lain 3 indikator di atas yang muncul 
. Mengeijakan togas dengan tepa! ). Siswa mendapat skor 2 apabila ada 

waktu 2 indikator di atas yang muncul 
~ Siswa mendapat skor 1 apabila 

hanya ada1 indikator di atas yang 
muncu1 
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Pedom.an Penilaian 

PKUH = total p.,.o/11han nilai xi O 

' 

Mengetahui, 
Kepala SDN Warujayeng 2 

( ......................................... ) 
Nip ................................... . 

Nganjuk, .... maret 2017 
Guru Kelas V 

( .................................... ) 
Nip .................... . 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MENGGUNAKAN MODUL BERBASIS PENDEKATAN CTL DAN INQUIRI 

Nama Sekolah 

Mata Pelajaran 

Kelas I Semester 

Alokasi Waktu 

Pertemuan 

A. Standar Kompeteosi 

SDN Warujayeng 2 

Dmu Pengetahuau Alam ( IPA) 

v /1 

4 x 35 Menit (2 x pertemuan) 

Ill dan IV 

4. Memahami hubungan antara sifat bahan dengan penyusunnya dan 

perubahan sifat benda sebagai suatu proses. 

B. Kompeteosi Dasar 

4.2 Menyimpulkan basil penyelidikan tentang perubahan sifat benda, 

baik sementara maupun tetap 

C. Iodikator Peocapaiao Kompeteosi 

4.2.1 Menyebutkan petistiwa yang teijadi pada garnbar ( pembakaran dan 

pemanasan) 

4.2.2 Menyebabkan faktor-faktor yangmenyebabkan perubahan sifat 

benda. 

4.2.3 Menjelaskan sifat·sifat yang dimiliki oleh suatu benda ( bentuk, 

warna, kelenturan, kekerasan, dan bau) 

4.2.4 Menyebutkan perubahan sifat benda yang bersifat sementara 

4.2.5 Menyebutkan perubahan sifat benda yang bersifat tetap 

4.2.6 Mendemonstrasikan bahwa benda dapat mengalami perubahan sifat 

karena suatu proses. 

4.2.7 Menjelaskan perubahan sifat benda berdasarkan basil percobaan 

4.2.8 Menyimpulkan perubahan sifat benda yang bersifat sementara 

berdasarkan hasil percobaan 

4.2.9 Menyimpulkan perubahan sifat benda yang bersifat tetap 

berdasarkan basil percobaan. 

4.2.10 Membuat kesimpulan berdasarkan basil percobaan 

'-'·' 
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D. Tujuan Pembelajaran 

l.Aspek kognitif 

I) Melalui pengamatan gambar di dalam kegiatan mandiri I, stswa 

dapat menyebutkan nama petistiwa yang tetjadi pada gambar. 

2) Melalui pengamatan gambar di dalarn kegiatan manditi II, siswa 

dapat menyebutkan proses yang dialarni oleh benda (kertas, lilin, dan 

air). 

3) Melalui pengamatan gambar di dalarn kegiatan mandiri II, stswa 

dapat menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki oleh suatu benda ( 

bentuk, warna, kelenturan, kekerasan, dan bau) sebelum mengalami 

proses. 

4) Melalui pengamatan gam bar di dalarn kegiatan mandiri II, stswa 

dapat menyebutkan jenis perubahan sifat benda ( bentuk, warna, 

kelenturan, kekerasan, dan bau ) setelah mengalami proses. 

5) Melalui pengamatan gambar di dalam kegiatan mandiri II, siswa 

dapat menyebutkan jenis perubahan sifat benda yang bersifat 

semen tara. 

6) Melalui pengarnatan gambar di dalam kegiatan mandiri II, stswa 

dapat menyebutkanjenis perubahan sifat benda yang bersifat tetap. 

7) Melalui percobaan secara berkelompok, siswa dapat melakukan 

kegiatan percobaan tetang peristiwa pembakaran kertas 

8) Berdasarkan basil percobaan secara berkelompok, siswa dapat 

menjelaskan perubahan sifat kertas akibat proses pembakaran. 

9) Berdasarkan haasil percobaan secara berk:elompok, siswa dapat 

menyirnpulkan jenis perubahan sifat benda pada pembakaran 

kertas. 

10) Melalui percobaan secara berkelompok, siswa dapat melakokan 

kegiatan percobaan tentang peristiwa pembakaran lilin. 

11) Berdasarkan haasil percobaan secara berkelompok. siswa dapat 

menjelaskan perubahan sifat lilin akibat proses pembakaran. 

-1, -; 
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12) Berdasmkan haasil percobaan secara berkelompok, siswa dapat 

menyimpulkan jeois perubaban sifat Iilin akibat proses 

pembakaran. 

13) Melalui percobaan secara berkelompok, siswa dapat melakukan 

percobaan tentang peristiwa pemanasan air. 

14) Berdasatkan haasil percobaan secara berkelompok, siswa dapat 

menjelaskan perubahan sifat air akibat proses pemanasan. 

15) Berdasmkan haasil percobaan secara berkelompok, siswa dapat 

menyimpulkan perubahan sifat benda pada pemanasan air. 

16) Berdasmkan basil percobaan secara kelompok, siswa dapat 

membuat kesimpulan tentang kegiatan percobaan peristiwa 

pembakaran kertas. 

17) Berdasarkan basil percobaan secara berkelompok, siswa dapal 

membuat kesimpulan tentang kegiatan percobaan peristiwa 

pembakaran lilin. 

18) Berdasarkan basil percobaan secara berkelompok, siswa dapat 

membuat kesimpulan tentang kegiatan percobaan peristiwa 

pemanasan au. 

2.Aspek afektif 

1) Melalui kegiatan individu, siswa dapat menunjukkan sikap jujur. 

2) Melalui kegiatan individu, siswa dapat menunjukkan sikap 

mandiri. 

3) Melalui kegiatan individu, siswa dapat menunjuk.kan sikap 

disiplin . 

4) Melalui kegiatan individu, siswa dapat menunjukkan sikap keija 

keras. 

5) Melalui kegiatan kelompok, siswa dapat menunjukkan sikap 

toleransi. 

6) Melalui kegiatan kelompok, siswa dapat menunjukkan sikap 

tanggungjawab . 
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7) Melalui kegiatan kelompok, siswa dapat menuojukkau sikap 

bersahabat sababat. 

3.Aspek Psikomotor 

I) Melalui kegiatan individu, siswa dapat mengerjakan tugas 

individu dengan terampil. 

2) Melalui kegiatan kelompok, siswa dapat melaksanakau 

kegiatan kelompok dengan terampil. 

E. Materi Ajar 

Perubahan sifat benda 

F. Pendekatao Pembelajaran 

Contextual Teaching Learning (CTL) dan Inkuiri 

G. Metode Pembelajaran 

Ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan, eksperimen, dan kerja 

kelompok 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan I (2 x 35) 

No Kegiatan Pembelajaran 

I. Pendahuluan 
a. Gwu mengucapkan salam 

pembuka 
b. Guru mengajak siswa untuk 

berdo'a sebelum dimulai 
pembelajarau 

c. Guru mengabsen siswa., dan 
siswa yang disebutkan 
Il81IU~Iiva men t rnn••• 

2. Kegiatan Awal (CTL) 
1. Siswamenjawab apersepsi 

yang diberikan oleh guru. 
• Anak-anak hari ini kita 

akan belajar tentang faktor-
faktor yang menyebabkan 
perubahan sifat benda 

• Pemahkan kalian 
menga.mati ibu kalian yang 
sedang memasak air ruttuk 

Alokasi Organisasi Metode 
waktu Siswa Pemnbelaiaran 

Klasikal Ceramah 

5 menit Klasikal Ceramah 

Klasikal Ceramah 

Klasikal Ceramah 

5 menit 
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apa? 
• Biasanya ibu kalian 

memasak air untuk apa? 
2. Siswa mendengarlam motivasi Klasikal Ceramah 

guru 
• Anak -anak materi )'llllg 

akan kita pelajari hari ini 
akan sangat berguna bagi 
kalian dalam kebidupan 
sehari-hari. 

• Kalian horus bersemangat 
dalam mengikuti pelajaran 
agar kalian meqjadi anak 
)'llllg pandai 

3. Siswa mendengarlcan tujuan Klasikal Ceramah 
pembelajaran )'liilg 

disampaikan 
• Setelah kaJian mengikuti 

kegiatan pembelajaran hari 
ini, diharapkan kalian 
mampu untuk: menjelaskan 
peristiwa yang tetjadi pada 
benda dengan tepa~ 
menyebutkan fak.tor- factor 
)'llllg menyebabkan 
perubahan sifat benda 
karena suatu proses dengan 
benar, menjelaskan factor-
faktor penyebab pembaban 
sifat benda karena suatu 
proses dengan bahasanya 
sendiri, dan menyebutkan 
sifat perubaban pada benda 
karena suatu proses dengan 
teoat. 

3. Kegiatan Inti (CTL) 
l. Siswa menerima modul yang 

diberikan oleh guru 
Siswa membuka kegiatan Klasikal Penugasan 
pembelajaran II tentang 
faktor-faktm )'liDS 
menyebabkan perubahan sifat 
benda karena suatu proses 
Siswa mengeijakan kegiatan 
mandiri I yang ada di dalam Individu Penugasan 
modul 
Guru berkeliling untuk 50 menit 
mengecek apabila ada Individu Penugasan 
kesulitan yang diaJami oleh 
stswa 
Siswa bertanya jawab dengan lndividn Tanyajawab 
guru untuk membahas basil 

•
• 

-~ -

.· . 
. 
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kelja siswa tentang kegiatan 
mandiri I 

Kelompok Diskusi 
~- Siswa mendiskusikan materi 

pembelajanm yang ada di 
dalam kegiatan pembelajanm 
II 
Guru memberikan semangat Klasikal Ceramab 
kepada siswa agar lebih 
bersemaagat dalam mengikuti 
pembelajanm Individu Penugasan 

~- Siswa mengeJjakan kegiatan 
mandiri II yang ada di dalam 
modul ( kegiatan mandiri II 
beifungsi sebagai rumusan 
masalah dalam langkah 
inkuiri) lndividu Penugasan 
Guru berkeliling untuk 
mengecek apabila ada 
kesulitan yang dialarni oleh 
stswa. 

Individu Presentasi 
10. Beberapa siswa 

mempresentasikan basil keJja 
kegiatan mandiri II di dalam 
kelas, siswa yang lain 
memberikan tanggapan 
(jawaban siswa dari kegiatan 
mandiri 11 adalah hipotesis) 

ll. Guru memberikan Klasikal Cerarnah 
penghargaan kepada siswa 
bempa penguatan, pujian, 
reward,dll) Klasikal Tanyajawab 

12. Siswa d.iberikan kesempatan 
untuk bertanya tentang materi 
yang belum dipabami 

13. Siswa membuat rangkuman lndividu Penugasan 
materi yang telah dikuasai 
dengan bahasa sendiri pada 
lembar jwnal belajar yang 
telah disediakan dalam modul. 

4. Kegiatan Akhir (CTL) 
. Simp ulan Klasikal Cerarnab. 
Guru bersam-sama dengan siswa 
menyimpulkan materi yang telah Tanyajawab 
dipelajari 
. Relle!W 
Guru melakukan Tanyajawab K.lasikal Tanyajawab 
dengan siswa tentang pelak.sanaan 
kegiatan bel~ar yang telah 
dilakukan . Tindak lanjut Klasikal Ceramab 
Guru memberikan tugas nnnah 10 menit 
kepada siswa serta mempelajari 

,, :_ 
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kembali materi yang Ielah 
dipelajari dengan mencari 
sumber-sumber lain yang relevan 

Guru mengakhiri 
pembelajanm dengan 
mengucapkan salam penutup 
dan doa bersama. 

Pertemuan II ( 2 x 35 ) 

No Kegiatan Pembelajaran Alokasi Organisasi Met ode 
waktu siswa oembelaiaran 

I. Pendahuluan 
d. Guru meogueapkan salam 

Klasikal Ceramab pembuka 
e. Guru mengajak siswa Wltuk 

berdo'a sebelum dimulai 
5 menit Klasikal Ceramab 

pembelajaran. 
f. Guru mengabsen siswa, dan Klasikal Ceramab 

siswa yang disebutkan 
namanva menruuudcat tanJ!;an . 

2. Kegiatan Awal (CfL) 
1. Siswa menjawab apersepsi yang 

Klasikal Ceramab diberikan oleh guru 
• Anak-anak pada pertemuan 

yang lalu kita Ielah belajar 
teotang faktor .faktor yang 
menyebabkan perubahan 
sifat benda. Coba siapa yang 
masih ingat factor apa saja 
yang dapat menyebabkan 
perubahan sifat benda? 

5 menit Klasikal Ceramab Siswa mendengarkan motivasi 
guru 
• Anak-anak materi yang akan 

kita pelajari hari ini akan 
sangat berguoa bagi kalian 
dalarn kehidupan sehari-hari. 

• KaHan harus bersemangat 
dalam mengikuti pelajaran 
agar kalian menjadi anak 

Klasikal Ceramab yang pandai. 
Siswa mendengarkan tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai 
• Setelah kalian mengikuti 

kegiatan pembelajaran hari 
ini, dibarapkao kalian 
mampu untuk melakukan 
percobaan tetang peristiwa 
pemanasan dan pendinginao 
air, serta oembakaran kertas 
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dengan tepat, menjelaskan 
perubahan si&t benda yang 
terjadi akibat proses 
pemanasan, pendinginan, 
dan pembakanm dengan 
benar, menyebutkan sifat 
benda yang mengalami 
perubahan bersifat sementara 
dan tetap dengan tetap, dan 
menjelaskan sifat brnda 
yang mengalami perubahan 
bersifat sementara dan tetap 
dengan tepa!. 

3. Kegiatan Inti (CTL dan lnkuiri) 
1. Siswamenerimamodulyang 

diberikan oleh guru 
. Siswa membuka kegiatan Klasikal Penugasan 

pembelajaran II di dalam modul 50 menit 
Siswa dibentuk menjadi 
beberapa kelompok, setiap Kelompok Penugasan 
kelompok terdiri dari 5-6 orang 

Kelompok Ceramah . Siswa mendengarkan penjelasan 
guru tentang kegiatan yang akan 
dilakukan secara kelompok 

Kelompok Penugasan . Siswa membuka kegiatan 
kelompok 

. Guru menyediakan alat dan 
Kelompok Eksperimen bahan yang dibutuhkan nntuk 

kegiatan percobaan 
7. Setiap kelompok bekerja sama 

Kelompok Eksperimen untuk rnengerjakan kegiatan 
kelompok sesuai dengan 
petonjuk keija yang telab 
d.ituliskan dalam modu1 (tahap 
pengumpulan data dari 
kegiatan inkuiri) 

. Guru berkeliling untuk 
mengecek apabila ada kesulitan Kelompok Eksperimen 
yang dialami oleh kelompok 

. Guru memberikan semangat 
kepada siswa untuk bekerj a Kelompok Eksperimen 
sama lebih kompak di datam 
kelompok 

lO.Siswa menuliskan basil kerja Kelompok Eksperimen 
kelompoknya pada modul 
(tahap pengujian hipotesis dan 
membuat kesimpulan dari 
kegiatan inkuiri) 

ll.Perwakilan setiap kelompok 
mempresentasikan basil Kelompok Presentasi 
kerjanya di depan kelas secara 
bergantian, kelompok yang lain 
memberikan tanl!gapan 
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12.Siswa bertanyajawab dengan 
guru membahas basil kelja 

Kelompok Tanyajawab kelompok pada kegiatan 
kelompok 

13.Siswa diberikan kesempatan 
untuk bertanya tentang materi 
yang belum dipahami. Klasikal Tanyajawab 

14.Guru memberikan penghargaan 
kepada siswa berupa penguatan, 
pujian. reward, dll Klasikal Ceramab 

l5.Siswa membuat kesimpuJan 
Individu Penugasan tentang materi yang telah 

dipelajari dengan bahasa sendiri 
pada I em bar jurnal bela jar yang 
telab disediakan dalam mudul 

16.Siswa mengeljakan ulangan 
barian yang ada di dalaru mudul 

lndividu Penugasan 

4. Kegiatan Akhir (CTL) 
• Simpulan 

Klasikal Ceramah, Guru bersama-sama dengan siswa 
menyimpulkan materi yang telah 10 menit Tanyajawab 
dipelajari 

J>. Relleksi 
Guru melakukan tanya jawab Klasikal Tanyajawab 
dengan siswa tentang pelaksanaan 
kegiatan belajar yang telah 
dilakukan 

f. Tindak lanjut 
Guru memberikan tugas rumah Klasikal Tanyajawab 

secara berkelompok kepada siswa 
serta mempelajari kembali materi 
yang telah dipelajari dengan 
mencari sumber-sumber lain yang 
relevan 
. Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan mengucap salam 
penutup dan doa bersarua 

I. Somber Belajar 

• Modul berbasis pendekatan CTL dan lnkuiri 

• Lingkungan sekitar siswa 

J. Penilaian Hasil Belajar 

• Prosedur 

• Jenis penilaian 

• Bentuk penilaian 

• Alat penilaian 

Penilaian proses dan penilaian hasil 

Penilaian tes dan non tes 

Penilaian obyektif dan non obyektif 

Lembar pengamatan dan instrument soal tes 
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K. Lampiran 

I. Materi pembelajaran 

2. Lembar pengamatan 

3. Instrument tes tulis, knnci jawaban, dan pedoman penskoran 
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LAMPIRAN 1 

a. Sifat Benda 

1. Bentuk 

MA TERI PEMBELAJARAN 

Bentuk benda bennacam- macam. Ada yang berbentuk persegi, 

segitiga, lingkaran, bulat, bun dar, dan lain -lain. Air yang ada di dalam 

botol mempllllyai bentuk seperti botol. Bentuk air tergantung dari 

tempat atau wadahnya. Jika air dimasukkan ke dalam gelas, maka 

bentuknya juga akan mengikuti seperti gelas. 

2. Wama 

Pelangi yang tampak di langit mempunyai warna yang beragam. 

Wama pelangi yaitu merah, jingga, hijau, nila, dan ungu. Sebagaimana 

pelangi, benda - benda yang ada di sekitar kita juga mempunyai 

beraneka macam warna. Misalnya buah mangga yang masih mentah 

berwama hijau, batu berwarna hitarn, jeruk berwarna orange, dan lain 

sebagainya. 

3. Kelenturan 

Kelenturan ada1ah sifat suatu benda yang mudah dilengkungkan. 

Benda yang bersifat lcntur akan mudab dibengkokkan dan tidak 

mudab patah. Rotan adalab salab satu benda yang mempunyai sifat 

lentur. Jika dibengkokkan rotan tidak mudab patab. 

4. Kekerasan 

Kekerasan adalah kemampuan suatu benda untuk menahan beban 

yang diberikan oleh benda lain. Misalnya batu yang dipukul dengan 

palu akan sulit untuk pecab dibandingkan dengan batu bata yang 

dipukul dengan palu. Berarti batu mempunyai sifat lebih keras dari 

pada batu bata. 

5. Ban 

Beberapa benda yang kamu temui tentunya ada yang mempunyai 

bau yang berbeda-beda. Ada benda yang bersifat hanun, bau busuk, 

dan amis. Contoh benda yang bersifat harum yaitu parfum. Bau busuk 

biasanya kamu temukan pada buah yang sudah busuk. 
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b. Faktor-Faktor Penyebab Perubahan Sifat Benda 

1. Pemanasan 

Air yang bergejolak karena dipanaskan disebut mendidih. Jika rur 

tersebut dipanaskan secara terns menerus maka air di dalam panic 

tersebut akan semakin berkurang jumlahnya karena air tersebut akan 

berubah menjadi uap air. 

Jadi pemanasan dapat menyebabkan perubahan wujud benda. 

Wujud padat berubah menjadi cair. Wujud cair berubah menjadi gas. 

2. Pendinginan 

Jika air d.imasukkan ke dalam lemari es dan diinginkan dengan 

suhu 0° C, maka air akan berubah menjadi padat atau yang sering 

kamu sebut es batu. 

Jadi pendinginan dapat menyebabkan benda mengalami perubahan 

wujud. Wujud cair berubah menjadi padat. Wujud gas menjadi cair. 
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3. Pembakaran 

Kayu jika dibakar akan mengalami perubaban sifat. Kayu yang 

dibakar akan berubab menjadi arang. Bentuk dari kayu yang semula 

berupa batangan akan berubab menjadi potongan-potongan arang. 

Warna kayu juga akan berubab yang semula berwarna coklat berubab 

menjadi hitam. 

Kayu yang bersifat keras berubah menjadi arang yang sifatnya 

rapub. Arang jika terus dibakar akan berubab menjadi abo. Bentuk 

abo tidak sama seperti kayu sebelum dibakar. Walaupun wujud abo 

dan kayu sama-sama tennasuk benda padat, tetapi sifat kedua benda 

tersebut berbeda. 

Pembakaran kayu 

4. Pencampuran dengan air 

Untuk. membuat suatu gedung, seorang tukang biasanya membuat 

bahan baku bangunan dengan mencampur semen, pasrr, dan air. 

Semen pada umumnya berbentuk serbuk. Jika semen tersebut 

dicampur dengan air, maka akan menghasilkan campuran yang 

kental. Campuran semen dan air yang kental jika dibiarkan beberapa 

saat akan mengeras dan kaku. 

Campuran air dan semen 

43618.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



S. Pembusukao 

Pembusukan pada umumnya teJjadi pada buah-buaban dan 

sayuran. Penyebah pembusukan pada buab dan sayuran yaitu ada 

tidaknya bakteri dan jamur. Buah dan sayur yang semula keras 

lama-kelamaan berubah menjadi ookelat kehitaman. Baunya yang 

semula harum berubah menjadi bau busuk. 

Misalnya pada buah pisang yang telah matang akan membusuk 

jika dibiarkan selama beberapa hari. Buab pisang yang busuk baunya 

tidak sedap. Kulit buah pisang yang semula kuning berubah menjadi 

coklat kehitaman. Jika pisang tersebut dipegang dengan Iangan, 

dagingnya terasa lunak. 

Buah yang busuk 

6. Perkaratao 

Perkaratan tetjadi pada benda yang terbuat dari logam besi. 

Perkaratan disebabkan bersenyawanya oksigen yang berasal dari udara 

dengan besi. Besi sebelum berkarat bentuknya padat, kuat, dan keras. 

Setelah mengalami perkaratan besi berubah menjadi keropos, mudah 

patab, dan berwarna kecokelatan. 

Perkaratan pada besi 

, .. -·.·· 

43618.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



c. Jenis --Jenis Pernbahan Sifat Benda 

I. Perubahan Sifat Benda Yang Bersifat Sementara (Perubahan Fisika) 

Perubahan sifat benda yang bersifat sementara adalah perubahan 

sifat pada benda yang dapat kembali ke wujud semula. Perubahan 

ini disebut juga perubahan fisika. Contoh perubahan yang bersifat 

sementara yaitu perubahan wujud pada air. 

Air yang benvujud cair jika didinginkan dengan suhu o0 dapat 

berubah menjadi es yang berwujud panat. Perubahan wujud cair 

menjadi padat disebut membeku. Es yang berwujud padat jika jika 

dipanaskan akan berubah menjadi air yang berwujud cair. Perubahan 

wujud padat menjadi cair disebut mencair. Perubahan sifat benda 

pada air tersebut bersifat sementara karena benda dapat kembali ke 

wujud semula. Perubahan wujud air digambarkan seperti bahan 

dibawah m1. 

Mencair 

Es 
(padat) 

! I 
Air 
(cair) 

menguap 

Uap air 
(Gas) 

t"'"'em'"'b"'eku,._ ___ _JI t'--_ _,m.,eng"""em"'b""un"---____J 

Keterangan : 

I 

t 

1 = dipanaskan 

~ didinginkan 

Gambar perubahan sementara pada air 
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2. Perubahan Sifat Benda yang Bersifat Tetap (Perubahan Kimia) 

Perubahan sifat benda yang bersifat tetap adalah perubahan sifat 

benda yang tidak dapat kembali ke wujud semula Perubahan ini 

menghasilkan zat barn yang berwujud tetap. Perubahan ini disebut 

juga sebagai perubahan kimia. Perubahan yang bersifat tetap 

disebabkan oleh pembakaran, pencampuran air dengan semen, 

pembusukan, dan perkaratan. 

Contoh perubahan yang bersifat tetap yaitu pada kertas dan kayu 

yang memiliki sifat keras. pada~ dan bentuk tetap jika dibakar akan 

tetap berubah menjadi abu. Bila dikmnpulkan maka abu tersebut 

tidak dapat dijadikan kayu atau kertas kembali. 
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BABIV 

HASIL PENGEMBANGAN 

A. Penyajian Produk yang Dikem bangkan 

Produk yang dikembangkan merupakan inti penelitian 1m 

dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk: mengembangkan sebuah 

produk untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lapangan. Produk yang 

dikembangkan yaitu perangkat pembelajaran IP A yang terdiri dari 

modul siswa dan buku panduan guru. 

I. Modul Siswa 

Modul stswa merupakan produk yang ditujukan untuk 

digunakan oleh stswa sebagai sumber belajar. Produk tnt 

dikembangkan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa dan 

tujuan pernbelajaran. Modul siswa terdiri dari dari sampul modul, 

prakata, daftar tst, panduan pengenalan modul, petunjuk 

penggunaan modul, pendabuluan, kerangka tst, materi 

pembelajaran, kegiatan mandiri dan kegiatan kelompok, tugas di 

rumah, jurnal belajar, rangkuman, dan ulangan harlan. 

2. Buku Panduan Guru 

Buku panduan guru merupakan produk yang ditujukan untuk 

digunskan oleh guru sebagai pedoman dalarn pembelajaran 

menggunakan modul. Buku panduan guru terdiri dari sampul, 

prak:ata, daftar isi, dan isi buku panduan guru. Pada bagian isi 

76 
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tercantum ideotitas mala pelajaran, tujuan penyusooan buku 

panduan guru, karakteristik mala pelajaran IPA di SD, pendekatan 

CTL dan inquiri yang dikembangkan, deskripsi mala pelajaran 

IPA, alokasi waktu, peranan guru dalam proses pembelajaran, 

penilaian, kunci jawaban, daftar rujukan, dan RPP. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data pada penelitian dan pengembangan perangkat 

pembelajaran IP A berbasis CTL dan mqum secara berurutan 

adalab tanggapan ahli isi/materi pelajaran IPA, ahli pendidikan, 

guru kelas V SDN Warujayeng 2, uji kelompok kecil, dan uji 

kelompok lapangan. Data hasil validasi dan uji coba dipaparkan 

sebagai berikut: 

1. Data Basil Uji Validasi Ahli Isi/Materi 

Uji ahli isi/materi diperlukan sebagai evaluator terhadap 

isi/materi yang sudah dikembangkan oleh peneliti. Data yang 

diperoleh berupa data kuantitatif dan kualitatif lembar 

validasi yang diberikan peneliti kepada ahli isi/materi. 

Hasil validasi dari ahli isilmateri terhadap modul stswa 

menunjukkan perolehan 77,08 %. Setelah dikonversi pada 

label tingkat kevalidan, produk tersebut termasuk dalam 

kategori cukup valid. Ahli isi/rnateri Juga melakukan 

validasi terhadap buku panduan guru dan modul s1swa yang 
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masih satu kesatuan perangkat pembelajaran berbasis CTL 

dan inquiri. 

Hasil vatidasi ahli isi/materi terhadap buku panduan guru 

menunjukkan perolehan 79,1?0/o yang berarti mendapatkan 

kategori sangat valid. Hasil vatidasi ahli isilmateri terhadap 

perangkat pembelajaran disajikan pada tampiran 3. 

Saran dan komentar dari ahli!materi yaitu mengenai soal-

soal yang dikembangkan di dalam tidak hanya mengukur C I 

dan C2 saja. Beberapa catatan berupa saran dan komentar 

dari ahli isi/materi secara keseluruhan tentang perangkat 

pembelajaran berbasis CTL dan Inquiri dapat dilihat pada 

tabel 4.1 

Tabel4.1 
Saran dan Komentar Uji Validasi Ahli lsi/Materi 

No Saran dan Komentar 

I Sebaiknya dilengkapi kisivkisi soal untuk menanyakan pengukuran hasil belajar 

SISWa 

2 Soal-soal latihan dan tes sebaiknya tidak hanya mengukur ranah Cl dan C2 saja 
tetapi dikembangkan sampai C4 

3 Pada buku siswa tidak perlu ada kunci iawaban 

Saran dan komentar dari basil UJI validasi isi/materi 

selanjutnya dijadikkan bahan untuk merevtsi produk 

pengembangan sebelum diujicobakan kepada siswa. 
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2. Data Hasil U ji Validasi Ah6 Pendidikan 

Uji ahli pendidikan bertujuan untuk mengevaluasi desain 

produk, kualitas fisik produk, dan kelengkapan komponen 

produk perangkat pembelajaran yang sudah dikemhangkan. 

Harnpannya, perangkat pembelajaran yang sudah 

dikembangkan oleh peneliti nantinya memiliki daya tarik 

tersendiri bagi siswa sehingga mampu mendorong aktivitas 

dan perolehan basil belajar yang maksimal. 

Hasil perolehan uji validasi pendidikan terhadap modul 

stswa menunjukkan basil persentasi 73,07 %. Setelah 

dikonversi pada tabel tingkat kelayakan, produk tersebut 

termasuk dalam kategori cukup valid. Berdasarkan kriteria 

tersebut produk yang sudah dikembangkan dapat digunakan 

dengan revtsi kecil. Hasil uji validasi ahli pendidikan 

terhadap modul siswa dapat dilihat pada label 4.2 

Tabel 4.2 
Basil Validasi Ahli Pendidikan Pada modul Siswa 

No Aspek yang Dinilai Skor Nilai 

I. Kemenarikan desain cover modul 3 
2. Kesesuaian antara materi dan media van~ disediakan 4 
3. Kekonsistenan penggunaan spast, judul, sub judul, dan 3 

pengetikan materi 
4. Kekonsistenan penggunaan ukuran hwuf 3 
5. Kejelasan tulisan I PenR.etikan 3 
6. Pemilihan warna, ienis huruf, dan bacw-ound 4 
7. Kualitas teks dalam modul 3 
8. Kualitas tabel dalam modul 3 
9. Keteq>adoao gambar dan teks 3 
10. Gambar menggunakan konteks lokal 2 
II. Kuabtas gambar yaog digunakao 3 
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12. 2 
13. 3 

I Total Skor 38 

I ::.-!;~i~N !_!_ill_ 
52 

xlOO% 73,07% 

Ahli pendidikan juga memvalidasi buku panduan guru yang 

disusun dalam satu rangkaian perangkat pembelajaran. Hasil 

perolehan validasi buku panduan guru mendapatkan skor 

persentasi sebesar 90,62 %. Setelah dikonverser pada tingkat 

kelayakan produk, buku panduan guru mendapat kriteria 

cukup valid dan dapat digunakan dengan revisi keciL 

Sedangkan untuk validasi ahli pendidikan. Berikut 1m 

disajikan hasil validasi ahli pendidikan terhadap buku 

panduan guru pacta tabel 4.3. 

Tabel 4.3 
Hasil Validasi Ahli Pendidikan pada Buku Panduan Guru 

Aspek yang Dinilai Skor Nilai 

2. Kekonsistenan penggunaan spasi, 
materi 

penggunaan dalam buku 4 

X 100% 
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Saran dan komentar dari ahli pendidikan yaitu mengen01 

tala letak gainbar, gainbar kurang tajam, penulisan dan 

memperhatikan pengambilan rujukan. Beberapa catatan berupa 

saran dan komentar dari ahli pendidikan secara keseluruhan 

tentang mempeijelas dan mempertegas sub pembahasan, 

peranan guru dal01n proses pembelajaran dengan modul ( 

sebagai langkah-langkah guru dalarn penggunaim modul IP A 

berbasis CTL dan lnquiri) dapat dilihat pada Tabel 4.4 

Tabel 4.4 
Saran dan Komentar Uji Validasi Abli Pendidikan 

No Saran dan Komentar 

I. Secara umum modul ini sudah memadai dan lavak pakai. 
2. TO!a letak •=bar, 001nbar dan penulisan masih perlu diperhatikan 
3. Pengambilan ruiukan masih perlu diperhatikan 
4. Memperhatikan peranan guru dalarn proses pembelaciaran dengan modul 
s. LanRk:ah-langkah penggunaan modul diperhatikan 

Saran dan komentar dari basil uji validasi ahli pendidikan 

selanjutnya dijadikan bahan untuk mereVIst produk 

pengembangan sebelum diujicobak:an kepada siswa. 

3. Data Basil Uji Validasi Guru Kelas V SDN Warujayeng 

2 

Uji validasi terhadap guru kelas V SDN Warujayeng 2 

diperlukan sebagai evaluator terhadap modul dan buku 

panduan siswa yang sudah dikembangkan oleh peneliti. Data 

yang diperoleh berupa data kuantitatif dan kualitatif melalui 

lembar validasi yang diberikan peneliti kepada guru kelas V. 
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No 

I. 

2. 

3 

4. 

5 

6. 

7. 

8. 

9 

10. 

82 

Hasil perolehan uji validasi temadap guru kelas V 

menunjukkan perolehan sebesar 87,50 %. Selanjutnya basil 

tersebut dikonversikan pada tingkat kevalidan produk 

sebagaimana yang disajikan pada Bab III maka basil tersebut 

mendapat kriteria sangat valid dan dapat digunakan. Berikut 

ini basil validasi dan guru kelas V dapat dilihat pada tabel 

4.5 

Tabel 4.5 
Hasil Validasi Guru Kelas V pada Modul Siswa 

Aspek Yang Dinilai Skor Nilai 

Kalimat yang dipakai sederhana dan langsung pada topik 4 
maupun sasaran 
Kebakuan istilah bahasa Indonesia yang digunakan mendukung 3 
siswa dalam belajar 
Bahasa yang digunak:an semi fonnal (guna membantu 4 
pemahaman bagi siswa) 
Pesan atau informasi disampaikan dengan bahasa yang menarik 4 
dan lazim dalam komunikasi tulis bahasa Indonesia 
Bahas yang digunakan membangkitkan rasa senang ketika siswa 4 
membacanya dan mendorong siswa untuk mempelajari modul 
pembelajaran tersebut 
Bahasa yang digunakan mampu merangsang SISWa untuk 3 
mempertanyakan suatu hal lebih jauh, dan mencari jawaban 
secara mandiri 
Bahasa yang digunakan dalam menjelaskan sesuai dengan tingkat 3 
oerkembansz.an kognltif siswa 
Tata kalimat yang digunakan untuk menyampaikan pesan 3 
mengacu pada kaidah tata bahasa yang baik dan benar 
Ejaan yang digunakan mengacu kepada pedoman ejaan yang 3 
disempurnak:an 
Konsisten oen2.1Wnaan istilah dalam modul oembelaiaran 4 

Total Skor Perolehan 35 
Skor maksimal ( 4 x I 0 ) 40 
Persentase ( Total Skor Pero/.ehan ) X IOO % 87,50%' 

Guru juga melakukan validasi terhadap buku panduan 

guru yang masih satu kesatuan perangkat pembelajaran 

berbasis CTL dan iukniri. Hasil validasi terhadap buku 

panduan guru sebesar 94.11%. Sesuai konversi tingkat 
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I. 
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3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

10. 

II. 
12. 
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14. 
15. 
16. 

16. 
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kevalidan yang ditentukan pada bah III, basil validasi 

panduan guru masuk dalam kategori sangat valid dan dapat 

digunakan. Beriknt ini disajikan basil validasi panduan guru 

pada label 4.6 

Tabel 4.6 
Basil Validasi Guru Kelas V pada Buku Panduan Guru 

Aspek Yang Dinilai Skor Nilai 

Penva"ian orakata 4 
Penyajian daftar isi 4 
Ke"elasan identitas mata pelajaran 4 
Keielasan tuiuan penvusunannva buku oanduan 4 
Kejelasan karakteristik mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 3 
Kejelasan pendekatan CTL dan iquiri yang dikembangkan dalam 3 
modul pembelaiaran __ 
Keielasan deskriosi mata oela· aran lP A (SK, KD, dan Indikator 4 
Kejelasan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 4 
Kejelasan indikator menggambarkan perolehan basil belajar yang 4 
dapat diukur 
Kejelasan tujuan pembelajaran menggambarkan perolehan basil 4 
belaiar Vat\2 daoat diukur 
Kejelasan alokasi wak:tu yang akan digunakan 4 
Ke" elasan peran guru dalam proses pembela· aran 4 
Ke"elasan oenilaian proses dan hasil belaiar 4 
Ke,h:lasan kunci jawaban yang akan disa"ikan 4 
_KeteQatan sumber yang digunakan dalam daftar rujuk~n 3 
Kejelasan rencana pelaksanaan pembe!ajaran yang akan 4 
diWJ.nakan 
Ket~tan sumber bacaan guru y~n~ disaiikan 3 

Total skor perolehan 64 
Skor Maksimal ( 4 x 17 68 
p (total skor perolehan I OO o/c resentase x o 94,11% 

Saran dan komentar dari guru kelas V yaitu letak dan 

ukuran gambar yang kurang jelas dan kurang besar. 

Berberapa catatan berupa saran dan komentar dari guru kelas 

V secara keseluruhan tentang modul siswa dan buku 

panduan guru dapat dilibat pada label 4. 7 
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Tabd4.7 
Saran dan komentar Uji Validasi Guru Kelu V 

No Saran dan komentar 

I. Secara keseluruhan (t vana. dikembanclwl sudah b~s 
2. Materi S&ZUI:at luas sehin2.ua siswa akan lebih memahami 
3. Gambar dipe!jelas dan diperjelas 

Saran dan komentar dari basil uji validasi guru kelas V 

selanjutnya dijadikan bahan untuk: merevtst produk 

pengembangan sebelum diujicobakan kepada siswa. 

4. Data Hasil Uji Coba Kelompok Kecil 

Uji coba kelompok kecil dilakukan pada hari kamis 

tanggal 2 Oktober 2017. Subyek uji coba sebanyak enam 

orang siswa kelas V SDN Warujayeng 2 kecamatan 

Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Keenam orang tersebut 

terdiri dari dua orang siswa berkemampuan baik, dua orang 

berkemampuan sedang, dan dua orang stswa berkemampuan 

rendah. Tujuan uji coba kelompok kecil adalah untuk 

mengetahui tingkat keterbacaan produk modul siswa. Data 

keterbacaan produk modul siswa pada UJI coba kelompok 

kecil diperoleh dari angket tanggapan siswa. 

Proses uji coba berlangsung selama kurang lebih 90 rnenit 

setelah jam istirahat dan peneliti tetap berada disekitar siswa 

untuk membimbing apabila ada kesulitan yang dihadapi 

siswa agar mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Hasil 

perolehan rata-rata dari uji coba kelompok kecil sebesar 
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88,33 %.Setelah dikonservasi, persentase keterbacaan modul 

siswa tersebut tennasuk dalam kategori sangat baik. Berikut 

ini disajikan basil uji coba kelompok kecil pada kelompok 

kecil pada label 4.8 

Tabtl 4.8 
Hasil Uji Coba Kelompok Kec:il 

No Aspek yang dinilai Skor Perolebao Siswa Kf>-
I 2 3 4 5 ~ 

I. Apakah petunjuk penggunaan modul untuk 3 3 4 3 4 4 
siswa ini bisa kalian pahami 

2. Apakah petunjuk bagian-bagian pada modul 3 3 4 4 4 4 
bisa membantu kalian dalam belajar 
men~nakan modul 

3. Apakah uraian isi materi jelas dan bisa kamu 4 3 4 3 4 4 
___p_ahami 

4. Apakah tampilan modul (tu1isan, gambar, 3 3 3 4 4 4 
ilustrasi) yang ada pada modul bisa membantu 
kalian dalam belajar 

5. Apakah kalian bisa memahami bahasa yang 4 3 3 3 3 3 
ada dalam modul 

6. Apakah soal-soal yang terdapat pada modul 3 3 4 4 4 4 
berhubungan dengan masalah kehidupan 
sehari-hari bisa kalian 

7. Apakah kegiatan belajar yang terdapat pada 4 3 3 3 4 4 
modul bisa membantu kalian memahami 
materi IPA . 

8. Apakah kalian bisa mengerjakan soal-soal 3 3 4 4 3 4 
I pada ke~iatan mandiri dan keciatan kelompok 

9. Apakah kalian bisa membuat kesimpulan 3 3 3 3 4 4 
dalam jurnal belajar 

10. Apakah kamu bisa 
I pada ulanAAO harian 

mengerjakan soal~soal 3 3 4 4 4 4 

Jumlah skor perolehan 33 1 3o 36 35 39 39 
Persentase Skor 82,5 75 90 87,5 1 97,5 I 97,5 
RAta-rata 88,33% 

Saran dan komentar dari basil uji coba kelompok kecil yaitu 

mengena1 materi pembelajaran yang disajikan di dalam 

modul dapat membuat stswa senang untuk belajar. Beberapa 

catatan berupa komentar dan saran yang dirangkum dari 

lembar angket keterbacaan disajikan pada tabel4.9 
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Tabd4.9 
Saran dan Kommtar Uji Coba Kelompok Kec:il 

No Saran dan komentar 

l Sava senamz: belaiac IPA dell£a1l buku ini karena bisa mengerti dan praktik IPA 
2 Saya senang belajar dengan buku modul IPA ini karena banyak Jatihan dan 

pntktiknya 
3 Sava tertarik mempela · ari modul IP A tenta bahan sifat benda 
4 Saya bisa memahami pelajaran IPA dengan buku modul ini 

Saran dan komentar dari basil uji coba kelompok kecil 

selanjutnya dijadikan bahan merevisi produk pengembangan. 

5. Data basil Uji Coba Lapangan 

Uji coba lapangan dilaksanakan pada senm tanggal 5 

oktober 2017. Subyek dalam UJI coba lapangan mt 

merupakan gnru dan seluruh siswa kelas V SDN Warujayeng 

2 yang betjumlah 20 orang. Namun hanya sebanyak 14 orang 

siswa sudah mengikuti UJI coba sebelumnya, yaitu uji coba 

kelompok kecil. Data UJI coba lapangan bertujuan untuk 

mengetahui tingkat keterbacaan dan efektivitas produk 

perangkat pembelajarana. Hasil UJI coba lapangan dan 

analisis yang dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut. 

a. Aktivitas Belajar Siswa 

Salah satu indikator yang menentukan keefektifan 

perangkat pembelajaran adalah tingkat aktivitas siswa. 

Aktivitas siswa diamati oleh 3 orang observer yang 

mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran . 
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Pengamatan aktivitas stswa dilakukan pada setiap 

pertemuan sebanyak empat kali . Pada pertemuan I 

aktivitas siswa tertinggi terletak pada aktivitas menulis 

atau menarik kesimpulan di dalam jurnal mengajar 

dengan presentasi sebesar 78,57%. Sedangkan aktivasi 

terendah terletak pada aktivitas membaca dan 

memahami kegiatan terisi masalah di dalam modul 

dengan presentase sebesar 64,28 %. Pertemuan II 

aktivitas tertinggi terletak pada aktivitas 

membandingkan jawaban atau berdiskusi dengan ternan 

dengan presentase sebesar 80,35 % dan aktivasi 

terendah yaitu membaca/memahami kegiatan berisi 

masalah dalam modul dengan presentase sebesar 69,69% 

Pada pertemuan III aktivitas tertinggi terletak pada 

aktivitas menulislmenarik kesimpulan di dalam jurnal 

belajar dengan presentase sebesar 89,28 %. Sedangkan 

aktivitas terendah yaitu bertanya atau menaggap1 

pertanyaan dan membaca dan memahami kegiatan berisi 

masalah di dalam modul dengan presentase sebesar 

83,39 %. Pertemuan N aktivitas tertinggi terletak pada 

aktivitas menulislmenarik kesimpulan di dalam jurnal 

belajar dengan persentase sebesar 92,85 %, sedangkan 

aktivitas terendah yaitu bertanya atau menanggapi 

pertailyaan dengan persentase sebesar 85,57% 
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Secara umum, aktivitas stswa meningkat dari setiap 

pertemuan. Pada pertemuan I hingga petemuan IV 

mengalami peningkatan aktivitas stswa dengan 

persentase 5,79 %. Persentase rata-rata aktivitas s1swa 

dari pertemuan I hingga pertemuan IV yaitu 81,97%. 

Berdasarkan konversi persentase aktivitas stswa tersebut 

termasuk dalam kategori sangat aktif. Hasil perhitungan 

persentase tingkat aktivitas siswa pada uji coba lapangan 

dapat dilihat pada tabel 4 .12. 

Tabel4.l2 
Persentase Aktivitas Siswa pada Uji Coba Lapangan 

No Aktivitas Siswa Skor perolehan Pertemuan Rata-rata Katego 
ke- %J Penentase ri 

I 2 3 4 Keaktifan 
I C%l 

1 Membaca dan memahami 64,28 69,64 83,39 89,28 76,64 Aktif 
kegiatan berisi masalah di 
dalam modul 

2 Menyelesaikan masa\ah a tau 69,64 73,21 85,71 87,50 79,01 Aktif 
mendeskripsikan jawaban r-s.ng,,-3 Membandingk:an jawaban at au 75,00 75,00 87,50 87,50 81,28 
berdiskusi den~mn ternan Aktif 

4 Bertanya dan menaggapi 71,42 75,00 83,39 87,50 79,32 Aktif 
aan 

5 Menulis/menarik kesimpulan di 78,57 80,35 89,28 87,50 83,92 Sangat 

dalam jumal belajar Alctif 

6 Rata-rata skor 73,92 75,10 86,42 92,85 81,97 San gat 

Aktif 

Berdasarkan hasi1 ana1isis tersebut, aktivitas siswa di 

tiap pertemuan memenuhi kategori aktif. Pada aktivitas 

ke-2 yaitu berisi tentang menyelesaikan masalah atau 

mendeskripsikan jawaban masalah sudah memenuhi 

!criteria aktif namun masih memiliki persentase yang 
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paling rendah diantara aktivitas-alctivitas stswa yang 

lainnya. Hal tersebut dikarenakan masih ada siswa yang 

kurang giat untuk membaca, sehingga materi yang ada 

dalam modul masih belum sepenulmya dapat dipabami. 

Untuk mengatasi hal 1m, guru secara terus menerus 

memberikan motivasi kepada siswa agar lebih raJm 

membaca. Ketika ada siswa yang sudah mulai tidak 

konsentrasi dalam membaca, guru mendatanginya untuk 

memberikan masehat-nasehat dan memotivasi secara 

langsung. Motivasi dan nasehat yang diberikan oleh 

guru temyata sangat bermanfaat bagi siswa. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya peningkatan persentase 

aktivitas siswa ke-2 pada setiap pertemuan . 

b. Hasil Belajar Siswa 

Data basil belajar adalah data yang berasal dati 

basil kegiatan mandiri, kegiatan kelomJXlk dan tes akhir 

kompetensi yang terdapat di dalam modul siswa. Hasil 

belajar pacta aspek pengetahuan, sikap, dan ketrampilan 

secara berturut-turut dijelaskan sebagai berikut. 

Hasil bela jar SISWB pacta aspek pengetahuan 

(kognitif) pacta rentang skor 82 - 85 merupakan 

perolehan nilai terbanyak yang dicapai oleh SISwa 

sebanyak 4 orang atau 28, 57 %. Kemudian rentang 
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skor 86 - 89 merupakan nilai terbanyak kedua yang 

dicapai oleh siswa sebanyak 3 orang atau 21,42 %. 

sedangkan rentang skor tertinggi yaitu 94 - 97 hanya 

dicapai oleh siswa sebanyak seorang siswa atau 7,14 

%. Rentang skor terendah yaitu 74 - 77 dicapai oleh 2 

orang siswa atau 14,28% 

Perbedaan persentase hasil belajar siswa pada aspek 

pengetahuan (kognitif) secara jelas dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

Aspek Kognitif Pengetahuan 
------ l 

• rentang skor 74-77 

• rentang skor 78-81 

rentang skor 82-85 

• rentang skor 86-89 

• rentang skor 90-93 

• rentang skor 94-97 

Gambar 4.1 
Diagram Distribusi Hasil Belajar Aspek Pengetahuan 

Dari gambar 4.1 terlihat perolehan hasil belajar pada 

aspek pengetahuan paling banyak ditunjukkan oleh 

warna hijau dengan rentang skor 82 - 85 dengan 

presentase sebesar 29 %, sedangkan perolehan nilai 
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yang paling sedikit di tunjukkan wama orenge dengan 

presentase sebesar 7% pada rentang nilai 94 - 97 

Perolehan hasil belajar siswa pada aspek sikap ( 

afektif ), frekuensi peringkat tertinggi dicapai pada 

rentang skor 85 - 89 yaitu sebanyak 5 orang atau 35,71 

%. Pada rentang skor 70 - 74 dicapai oleh 3 orang 

siswa atau 21, 42 %, sedangkan pada rentang skor 75 -

79 dicapai sebanyak seorang siswa atau 7,14 %. Pada 

rentang skor 80 - 84 dicapai oleh 3 orang siswa atau 

21,42 %, dan pada rentang skor 90- 94 dicapai oleh 

seorang stswa atau 7,14 % dan rentang skor 95-99 

dicapai oleh seorang siswa sebanyak 7,14%. Perbedaan 

persentase perolehan hasil belajar pada aspek sikap 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

Aspek Sikap (Afektif) 

• rentang skor 70-74 

• rentang skor 75-79 

• rentang skor 80-84 

• rentang skor 85-89 

• rentang skor 90-94 

• rentang skor 95-99 

Gambar4.2 
Diagram Diskripsi Basil Belajar Aspek Sikap 

43618.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



92 

Dari gambar 4.2 terlihat perolehan hasil belajar 

siswa pada aspek 

Sikap paling banyak ditunjukkan oleh wama ungu 

dengan rentang skor 85 - 89 dengan persentase sebesar 

36 %, sedangkan perolehan nilai yang paling sedikit 

ditunjukkan oleh wama merah, orenge, dan biru muda 

dengan persentase sebesar 7 % pada rentang nilai 75 -

79. Rentang nilai 70- 74 dan 80 - 84 ditunjukkan oleh 

wama biru dan hijau dengan persentase 21 %, 

Perolehan basil belajar s1swa pada aspek 

ketrarnpilan ( psikomotor ), frekuensi peringkat tertinggi 

dicapai pada rentang skor 89 - 95 yaitu sebanyak 4 

orang atau 29 %. Frekuensi terendah pada rentang skor 

75-81 yaitu banya I orang siswa atau 7 %, sedangkan 

pada rentang skor 61 - 67, 82 - 88 dan 96 - 100 sarna

sarna mencapai frekuensi sebanyak 2 orang siswa atau 

14 %. Pada rentang skor 68 - 74 dicapai oleh 3 orang 

siswa atau 21 %. Perbedaan persentase perolehan basil 

belajar pada aspek ketrampilan dapat dilihat pada 

garnbar di bawah ini. 
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Aspek Ketrampilan (Psikomotor) 

• rentang skor 61-67 

• rentang skor 68-74 

• rentang skor 75-81 

• rentang skor 82-88 

• rentang skor 89-95 

• rentang skor 96-100 

Gambar4.3 
Diagram distribusi Hasil Belajar Aspek Ketrampilan 

Dari gambar 4.3 terlihat perolehan hasil belajar 

stswa pada aspek ketrampilan paling banyak 

ditunjukkan oleh wama hijau dengan rentang skor 89 -

95 dengan persentase sebesar 29 %, sedangkan 

perolehan nilai yang paling sedikit ditunjukkan oleh 

warna hijau dengan persentase sebesar 7 % pada 

rentang nilai 75 - 81 . Perolehan terbesar kedua yaitu 

pada rentang skor 68 - 74 yaitu sebesar 21 %. Pada 

rentang skor 61 - 67, 82 - 88, serta 96 - 100 

ditunjukkan oleh warna biru dan orenge dengan 

persentase sebesar 14 %. 

Keefektifan produk perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan berdasarkan analisis basil belajar stswa 

menunjukkan 85,71 % siswa mendapatkan mencapai 
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skor ~ 70 dari 1 00 atau dengan kata lain ada 12 siswa 

yang sudah mencapai nilai ketuntasan yang telah 

ditetapkan. Data basil belajar siswa secara proposional 

menurut tiga aspek (pengetahuan, sikap, dan 

ketrampilan), frekuensi tertinggi dicapai pada rentang 

skor 85 - 89 yaitu banyak: 5 orang siswa atau sebesar 

35 %, dan terendah dicapai pada rentang skor 75 - 79, 

90 - 94, serta 95, 99 yaitu 3 orang siswa atau sebesar 

7,14 %. Perbedaan perolehan basil akhir bela jar s1swa 

dapat dilihat pada gambar 4.4 di bawah ini 

.---------

Distribusi Hasil Akhir Belajar Siswa 

• rentang skor 70-74 

• rentang skor 75-79 

• rentang skor 80-84 

• rentang skor 85-89 

• rentang skor 90-94 

• rentang skor 95-99 

Gambar4.4 
Diagram Distribusi Basil Akhir Belajar Siswa 

Diagram distribusi hasil akhir belajar siswa di atas 

menunjukkan bahwa siswa mencapai ketuntasan belajar 

terbanyak ditunjukkan oleh wama ungu dengan rentang 
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skor 85 - 89 dengan per.;entase sebesar 36%. Peringkat 

ketuntasan kedua yang dicapai oleh siswa ditunjukkan 

oleh warna hijau pada rentang skor 80- 84 dan warua 

biru pada rentang skor 70 -74 dengan persentase 

sebesar 21%. Peringkat ketuntasan terakhir yang dicapai 

oleh siswa ditunjukkan oleh warna orange pada rentang 

skor 95- 99, warua biru muda pada rentang skor 90-

94, dan warna merah pada rentang skor 95- 99 dengan 

persentase 7 %. 

c. Tanggapan Guru 

Data tanggapan guru diperlukan dalarn proses 

pengembangan ini untuk mengetahui keterbacaan produk 

pada saat uji lapangan. Informasi dari guru digunakan 

sebagai rujukan dalam melakukan revisi produk untuk 

disesuaikan dengan teori dalam proses pembelajaran. 

Tanggapan guru dikumpulkan melalui angket yang 

diberikan peneliti pada guru kelas V , lbu Binti ffiul 

Qori'ah SPd. sebagai pengguna perangkat pembelajaran. 

Hasil tanggapan guru terhadap modul s1swa 

menunjukk:an perolehan nilai dengan persentase sebesar 

92,36 % Berdasarkan tabel konversi data keterbacaan, 

modul siswa yang dikembangk:an berkategori sangat 

baik. Dengan demikian modul stswa yang 
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dikembangkan dapat digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Berikut ini disajikan basil tanggapan guru terhadap 

modul siswa pada tabel 4.13 di bawab tru. 

... Dl!:}jet H "I A k T 8D228Dan uru na a 0 u . .... TabeJ 4.13 
G d M d I s· 

Aspek yang Dinilai 

Ketepatan judul kegiatan pembelajaran dalam mempresentasikan isi materi 
I oembelaiaran 

Kejelasan oetunjuk dalam setiap kegi_!ltan belajar 
Kesesuaian antara Standar Kompetensi, kompetensi Dasar, Indikator, dan 
Tuluan Pembelajaran 
Kesesuaian Tu"uan Pembelaiaran d~n oaoaran materi 
Kejelasan uraian materi dalam modul 
Ke · elasan contoh-contoh soal da\am modul 
Kejelasan kegiatan mandiri, kegiatan kelompok, dan ulangan harian dalarn 
modul 
Kesesuaian antara ga_mbar/ilustrasi deR£an materi dalam modul 
Bahasa yang digunakan membangkitkan rasa senang ketika siswa 
membacanya dan mendorong SISwa untuk mempelajari modul 

I pembelajaran tersebut secara tuntas 
Bahasa yang digunakan mampu merangsang siswa untuk mempertanyakan 
suatu hallebih · auh, dan mencari ·a waban secara mandiri 
Bahasa yang digunakan dalam menjelaskan sesuai tingkat perkembangan 
kognitif 
Bahasa yang digunakan dalam menjelaskan sesuai dengan tingkat 
perkembangan emosional 
Materi pembela"aran yang ada di dalam modul bersifat kontektual 
Pembelajaran dalam modul mengarahkan siswa untuk belajar secaoa 
inkuiri 

Total Skor Nilai 

Presentasi (% 

Skor 
nilai 

4 

3 
4 

4 
4 
4 
4 

4 
4 

3 

3 

3 

4 
4 

52 

92,86 

Hasil perolehan angket tanggapan guru terhadap 

buku panduan guru menunjukkan persentase skor 

sebesar 97,22 %. Setelah dikonversi, persentase skor 

tersebut berkategori sangat baik dan dapat digunak:an 

dalam pembelajaran. Hasil tanggapan guru terhadap 

buku panduan guru dapat dilihat pada tabel 4.14 

dibawah ini. 
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Tabel 4.14 
Augket Taaggapan Guru pada Buku Panduan Guru 

No Aspek yang dinBai Skor 
Nilai 

I Bahasa yang digunakan dalam buku panduan mudab 4 

untuk dipabami 
2 Buku panduan guru dapat membantu mempennudab 4 

untuk memoelaiari mndul 
3 Ketepatan halaman sampul dalam mempresenlasikan isi 4 

modul pembelaiamn 
4 Penyajian prakata 4 

5 Penvaiian daftar isi 4 

6 Kejelasa identilas mata pelajaran 4 

7 Keielasan tuiuan oenyusunan buku panduan guru 3 
8 Kejelasan karakteristik mata pelajamn Ilmu 4 

Pengetahuan Alam (IP A) 
9 Kejelasan pendekatan CTL dan Inkuiri yang 4 

dikembangkan dalam produk modul pembelajaran 
10 Kejelasan Deskrivsi mala Pelajaran 4 

II Kejelasan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi 4 

Dasar (KD) 
12 Kejelasan lndikator menggambarkan perolehan basil 4 

belajar yang dapat diukur 
13 Kejelasan tujuan Pembelajaran menggambarkan 4 

perolehan hasil belajar yang dapat diukur. 
14 Kejelasan alokasi waktu yang akan digunakan 4 

~~c--

15 Kejelas~n peran guru dalam proses pembelajaran 4 
---- -

16 Kejelasan penilaian (evaluasi) hasil belajar 3 

17 Kejelasan kunci jawaban yang disajikan 4 

18 Ketepatan sumber yang digunakan dalam daftar rujukan 4 

Total Skor Nilai 70 

Preseotase (o/o) 97,22 

Saran dan komentar guru mengenai keterbacaan 

perangkat pembelajaran yaitu mengenai pengembangan 

perangkat pembelajaran seperti ini agar diaplikasikan 

pada mata pelajaran yang lain. Catatan berupa saran 

dan komentar guru pada lembaga angket seperti pada 

tabel di bawah ini. 
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Tabd 4.16 
Saran dan Komentar Guru Kelas V 

No Saran dan Komentar 

l Perangk:at ini sangat bagus. Banyak siswa yang akhimya meminta 
pembelajaran seperti ini karena mereka merasa lebih bisa memahami 
ana yang dioelaiari. 

2 Kembangkanlab pembelajaran seperti ini tidak haoya pada mata 
I pelajarao lP A saja, tetapi kalau bisa pada semua mata pelajaran . 

Berdasarkan tabel 4.16 dapat disimpulkao babwa guru 

dan siswa sangat menyukai model pembelajaran yang 

telah dikembangkan oleh peneliti. Siswa akan bisa lebih 

memahami materi yang sedang dipelajari, serta bisa 

lebih meningkatkan keaktifan siswa di dalam 

pembelajaran. 

Catatan berupa saran dan komentar dari guru kelas V 

SDN Warujayeng 2 yang berperan sebagai pengguna 

perangkat pembelajarao digunakan sebagai baban 

perbaikan untuk produk akhir berupa modul pembelajarao 

berbasis CTL dan Inkuiri. 

d. Keterlaksanaan Pembelajaran 

Keterlaksanaan pembelajarao untuk data 

keterbacaan produk dikwnpulkan pembelajarao untuk 

data keterbacaan produk dikwnpulkan melalui Iembar 

observasi keterlaksanaan perangkat pembelajaran selama 

pembelajaran berlangsung. Lembar observasi ini 
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bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan prodnk 

perangkat pembelajaran. Perolehan skor akhir mengenai 

keterlaksanaan pembelajaran ditunjnkkan angka sebesar 

81,88 %. Hasil tersebut dikonversi berada pada kriteria 

sangat baik. Hasil observasi keterlaksanaan 

pembelajaran menggunakan modul pembelajaran 

berbasis CTL dan Inquiri dapat dilibat pada tabel 4.17 

di bawah ini. 

Tabel 4.17 
Basil observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 

No Skor Nilai (%) Skor 

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III Pertemuan IV 
Akhir 
(%) 

I. 73,92 75,00 86,42 92,21 81,88 

B. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui 

tingkat kelayakan produk perangkat pembelajaran IPA berbasis CTL dan 

Inquiri berupa modul untnk siswa dan bnku panduan Guru berdasarkan 

sajian data pada masing-masing kriteria yaitu kevalidan, keterbacaan, 

dan keefektifan produk. 

1. Analisis Kevalidan Produk 

Analisis kevalidan prodnk dilaknkan oleh para ahli yang 

dianggap sesuai dengan kriteria pada subyek uji coba pada bab III 

untuk menguji kesesuaian prodnk perangkat pembelajaran IPA 

berupa modul untuk siswa dan buku panduan guru. Data uji coba 

43618.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



100 

dianalisa menggunakan rumus yang telah dijelaskan pada bah IT!, 

dikonversikan dan didiskripsikan sebagai data kualitatif. 

Paparan data uji coba validasi dari abli/isi materi, abli 

pendidikan, dan guru kelas V sudah dijadikan pada pembahasan 

sebelumnya merupakan data pendukung untuk menguji tingkat 

kelayakan produk. Hasil sajian data di alas akan direkapitulasi 

untuk mempermudah mengetahui tingkat kelayakan produk secara 

keseluruhan. 

Hasil rekapitulasi tingkat kelayakan produk dari ahli isi materi 

sebesar 81,84 %, validasi ahli pendidikan diperoleh sebesar 

77,79%. dan perolehan dari guru kelas V diperoleh sebesar 90,75 

%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa produk ini berada 

pada kriteria sangat valid dan dapat digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Rekapitulasi tingkat kelayakan produk tersaji pada 

Tabel 4.19 berikut. 

Tabe14.19 
Rekapitulasi Tingkat Kelayakan Produk 

Skor perolehan Rata rata 
No Subyek Modulsiswa buku panduan Guru (%) 

(%) Wo) 

I Ahli isi/amteri 73 07 90,62 81,84 
2 Ahli Pendidikan 73,08 75 00 77,79 
3 Guru Kelas V 87 50 9400 90,75 

RataMrata 83 46 

2. Analisis Keterbacaan Produk 

Analisis keterbacaan produk adalah untuk mengetahui sejauh 

mana perangkat pembelajaran IPA berbasis CTL dan Inquiri yang 

dibuat sesuat dengan karakteristik stswa sebagai pengguna. 
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Keterangan produk diukur melalui kemudahan guru dan s1swa 

dalam menggunakan perangkat pembelajaran dan basil analisis dan 

uji coba berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Data 

keterbacaan produk perangkat pembelajaran diperoleh dan UJI coba 

kelompok kecil menggunakan angket tanggapan siswa dan uji 

coba lapangan menggunakan angket tanggapan guru serta lembar 

observasi keterlaksanaan pembelajaran. 

Hasil angket tanggapan siswa diperoleh persentase skor sebesar 

91,25 %. Setelah dikonversi, persentase skor tersebut berkategori 

sangat baik perolehan skor rata-rata akhir keterlaksanaan, 

pembelajaran ditunjukkan sebesar 94,17 %. setelah dikonversikan, 

persentase skor tersebut berkategori sangat baik Paparan data 

angket tanggapan stswa dan guru serta lembar observasi 

keterlaksanaan pembelajaran disajikan pada Tabel 4.20 di bawah 

In!. 

No 

I 
2 
3 

Tabel4.20 
Rekapitulasi Keterbacaan Produk 

Subyek uji Coba Presentasi skor 

Siswa 91,25 % 
Guru 94,17% 
Keterlaksanaan pembelaiaran 84,85 % 
Rata-rata 84,85 % 

Kriteria Penilaian 

Sangat baik 
Sangat baik 
San~t baik 

Berdasarkan analisis tabel di atas, dapat dikatakan bahwa 

modul IP A berbasis CTL dan lnquiri telah memenuhi unsur 

keterbacaan untuk digunakan dalam pembelajaran. 
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3. Analisis keefektifan Produk 

Analisis keefektifan produk bertujuan unluk mengetahui sejauh 

mana ketercapaian tujuan pembelajaran yang dapat dilihat dari 

kualitas proses belajar siswa dan basil belajar siswa melalui 

implementasi pembelajaran menggunakan modul IPA berbasis CfL 

dan Inquiri. Keefektifan dinilai dari basil analisis dan aktivitas 

belajar siswa serta ketercapaian tujuan pembelajaran melalui basil 

belajar siswa. 

Keefektifan modul dapat diketahui berdasarkan indikator

indikator, yaitu (I) aktivitas siswa selama pembelajaran pada saat 

uji coba lapangan minimal memperoleh !criteria " aktif', dan (2) 

analisis basil belajar siswa menunjukkan 85 %. siswa mendapatkan 

mencapai skor 2: 70 dari 100. Paparan data mengenai aktivitas 

belajar siswa selama proses pembelajaran sudah disajikan pada 

pembahasan sebelumnya. 

Hasil perolehan aktivittas belajar siswa mencapai skor 81,88%. 

Persentase ini menunjukkan aktivitas belajar siswa tergolong sangat 

aktif sedangkan indikator basil belajar siswa menunjukkan basil 

perolehan sebesar 84,06 % siswa mencapai skor 2: 70 dari 100. 

Dengan demikian keefektifan modul berdasarkan aktivitas dan 

basil belajar siswa efektif untuk digunakan. Berikut ini disajikan 

rekapitulasi data keefektifan produk pada tabel 4.21 di bawah ini. 
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I 
2 

Tabel 4.21 
Rekapitului Keefektifan Produk 

Sumberdata Skor Perolehan 

Aktivitas bela"ar siswa 81,88% 
Hasil belaiar siswa 8406% 
Rata- rata 82,97 o;. 

103 

Kriteria 
Peroleban 

Sannt baik 
Saneat baik 

Berdasarkan analisis pada sua indikator keefektifan produk di 

alas, dapat dikatakan bahwa modul IPA berbasis CTL dan lnquiri 

ini efektif untuk digunakan dalam pembelajaran. 

1. Revisi Produk 

Revisi produk yang dilakukan terdiri dari tiga tahap yaitu 

(a) revisi tahap pertama yaitu berupa catatan dari ahli 

isi/materi, ahli pendidikan, dan guru kelas V, (b) revisi tahap 

kedua yaitu uji coba kelompok kecil, dan (c) tahap reviSt 

ketiga yaitu setelah uji coba lapangan yang terdiri dari 

tanggapan guru dan keterlaksanaan pembelajaran. 

L Revisi Tahap I 

Revisi tahap I dilakukan berdasarkan hasil data berupa 

catatan dari ahli/materi, ahli pendidikan, dan guru kelas V 

yang kemudian dianalisa untuk digunakan sebagai pijakan 

merevisi produk yang berupa modul. 

a. Catatan Berupa Saran dan Komentar dari Ahli Isi/Materi 

terhadap produk Perangkat Pembelajaran 

Pacta revisi tahap ini didasari catatan berupa saran dan 

komentar dari ahli isi/materi terhadap produk perangkat 

pembelajaran. Saran dan komentar dari ahli isi/materi yaitu 
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mengenai karakteristik CTL dan Inquiri yang masih kurang 

tampak pada modul siswa. Selain itu soal-soal yang 

dikembangkan di dalam modul tidak hanya mengukur Cl 

dan C2 saJa. Berdasarkan catatan ternebut selanjutnya 

dilakukan revisi. Adapun rincian saran dan komentar yang 

disajikan dasar revisi dapat dilihat pada label 4.22 di 

bawah ini. 

Tabtl 4.22 
Saran dan Komentar dari Ahli lsi/Materi 

No Catatao Revisi Keterangan 
I Sebaiknya dilengkapi kisi- Membuat kisi-kisi Sudah direvisi 

kisi soal untuk menanyakan soal untuk 
pengukuran hasil bel ajar mengukur hasil 
siswa bel ajar 

2 Soal-soal latihan mengukur Membuat kisi-kisi Sudah direvisi 
ranah Cl dan C2 saja tetapi >Oal yang 
dikembangkan sampai C4 tingkatannya 

bertahap C 1 sampai 
C4 

3 Pada buku siswa tidak perlu Menghapus kunci Sudah direvisi 
kunci jawaban jawaban di modul 

siswa 
b. Catatan Berupa Saran dan Komentar dan Ahh Pendtdtkan 

terhadap Produk Perangkat Pembelajaran 

Saran dan komentar dari ahli pendidikan yaitu mengenru 

tala letak gambar, gambar kurang tajarn, penulisan dan 

memperhatikan pengambilan rujukan. Beberapa catatan 

berupa saran dan komentar dari ahli pendidikan secara 

keseluruhan tentang mempeQelas dan mempertegas sub 

pembahasan. Berikut ini rincian catatan berupa saran dan 

komentar dari ahli pendidikan sebagai landasan dalam 

melakukan revisi tahap I di sajikan dalarn 4.23 di bawah 

IDl. 
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Tabel 4.23 
Saran daa Komentar dari Abli Pendidilwt 

No Catalan Revisi Keterangan 

I Secara umum perangkat '"' - -
sudah cukup memadai dan layak 

lllOkai 
2 Konsistensi tata letak gambar Memperbaiki tata Sudah 

,penulisan dan lainya masih letak ,penulisan direvisi 
I nerlu diDerhatikan. secara konsisten 

3 Gambar dipertajam dan ukuran Memperbaiki dan Sudah 
perlu diperhatikan. mempertajam direvisi 

ukuran gambar 

c. Catalan Berupa Saran dan Komentar dari Guru Kelas V 

terhadap Produk Perangkat Pembelajaran 

Saran dan komentar dari guru kelas V yaitu mengenru 

ukuran gambar yang kurang besar sehingga terlihat masih 

kurang jelas. Berikut ini rincian catatan berupa saran dan 

komentar dari guru kelas V sebagai landasan dalarn melakukan 

revisi tabap I disajikan dalarn Tabel4.24 di bawab ini. 

Tabel4.24 
Saran dan Komentar dari Guru Kelas V 

No Catatan Revisi Keterangan 

I Secara keseluruhan perangkat - -
pembelajaran yang dikembangkan 
sudah bagus 

2 Materi pelajaran yang dikembangkan - -
dalam modul 

.. 
sangat kaya '"' sehingga SISW8 akan bisa lebih 

memahami materi van2 dipelaiari 
3 Gamb>rr di dalam modul lebih Gambar di dalam Sudah 

diperjelas I diperjelas modul sudah direvisi 
diperbesar dengan 
ukuran yang 

I proposional 
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2. Revisi Tahap II 

Revisi tahap II dilakukan herdasarkan basil UJI coba 

kelompok kecil dianalisis dan dijadikan landasan untuk 

merevisi bahan ajar. Catatan berupa saran dan komentar dalam 

angket tanggapan stswa tidak mendapatkan data untuk 

melakukan revist, hanya berupa komentar positif terkait 

dengan pengalaman selama UJI coba kelompok kecil. Saran 

dan komentar dari basil UJI coba kelompok kecil yaitu 

mengenai rnateri pembelajaran yang disajikan di dalam modul 

dapat membuat siswa senang untuk belajar. Berikut 1m rinc1an 

catatan berupa saran dan komentar dari basil UJI coba 

kelompok kecil disajikan dalam tahel 4.25 di bawah ini. 

Tabel4.25 
Saran dan Komentar dari Basil Uji Coba Kelompok Kedl 

No Catatan Revisi 
I Saya senang belajar IPA dengan -

buku ini karena bisa mengerti dan 
praktik !PA 

2 Saya senang belajar dengan buku -
modul IP A ini karena banyak 
latihan dan oraktiknva 

3 Saya tertarik mempelajari modul -
IP A tentang perubahan sifat 
benda 

4 Saya bisa memahami pelajaran -
IP A dengan buku modul ini 

3. Revisi Tahap III 

Keterangan 

Revisi tahap Ill merupakan langkah revisi terakhir dalam 

pengembangan perangkat pembelajaran IPA berbasis CTL dan 

lnquiri. Catalan berupa saran dan komentar dalam angket 

tanggapan guru dan lembar ohservasi keterlaksanaan 
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pembelajaran tidak mendapatkan data untuk melakukan revlSI, 

hanya data berupa komentar positif terkait dengan pengalaman 

selama uji coba lapangan. 

Saran dan komentar guru mengenai keterbacaan perangkat 

pembelajaran yaitu mengenat pengembangan perangkat 

pembelaja.rnn seperti agar bisa diaplikasikan pada mata 

pelajaran yang lain. Adapun nnCian catatan berupa saran dan 

komentar dari guru dan observer dijelaskan pada tabel 4.26 

dan 4.27 di bawah ini. 

Tabel 4.26 
Saran dan komentar Guru dari Basil Uji Coba Lapangan 

No Catatan Revisi Keteranean 
I Perangkat 

.. 
sangat bagus, '"' - -

banyak siswa yang akhirnya 
meminta pembelajaran seperti ini 
kMena mereka menM lebih 
memahami materi Yll!l8 dipelajari. 

2 Kembangkanlah pembelajaran - -
seperti ini tidak hanya pada mata 
pelajaran IPA saja. Tetapi kalau 
bisa pada semua mata pelajaran 

Tabel 4.26 
Saran dan komentar observer Terhadap Keterlaksanaan Pembelajaran 

No Catatan Revisi Keterangan 

I Dengan penerapan perangkat - -
pembelajaran ini, siswa lebih antusias 
dalam merl$!;ikuti vern bela· aran. 
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A. Simpulan 

BABV 

SIMPULAN DAN SARAN 

Hasil uji coba di lapangan menunjukkan bahwa produk perangkat 

pembelajaran IPA berbasis CTL dan Inkuiri dapat meningkatkan 

aktivitas dan basil belajar siswa. Hal tersebut sesuai dengan peranan 

CTL seperti yang disarnpaikan oleh Hobri (2009: 18) yang menyatakan 

bahwa pelajaran dengan CTL dapat membantu siswa menjadi lebih aktif 

sebagai pembelajar dan reflektif dengan pengalamannya. Sesuai dengan 

peranan CTL tersebut, malca peranan guru di dalam pembelajaran 

adalah membantu siswa menemukan makna dengan cara menerapkan 

pengetahuan di dunia nyata siswa. 

Perananan CTL dalam pembelajaran didukung oleh inquiri. Kegiatan 

- kegiatan inquiri yang mendukung CTL akan lebih mengak:tifkan siswa 

di dalam pembelajaran. Siswa melakukan proses pembelajaran dengan 

penyelidikan untuk mendapatkan jawaban suatu permasalahan yang 

mereka hadapi. Pembelajaran seperti ini akan lebih bennakna dari pada 

siswa mendengar ceramah dari guru di depan kelas. Hal tersebut senada 

dengan pertanyaan yang disarnpaikan oleh Yamin (2013: 143) bahwa 

inquiri lebih menekankan agar siswa dipandang sebagai subyek belajar 

dan bertujuan agar hasil belajar lebih bermakna bagi siswa. Pernyataan 

tersebut di dukung oleh pendapat Jufri. (20 13: 92 ) yang menyatakan 

bahwa pembelajaran berbasis inquiri merupakan salah satu pembelajaran 
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yang berperan penting dalam membangnn paradiqma pembelajaran 

konstruktivistik yang menekankan pada keaktifan belajar siswa. proses 

pembelajaran berlangsung secarn alamiab, siswa beketja dan mengalami 

bukan transfer pengetabuan dari gum ke siswa. Perangkat pembelajaran 

IPA berbasis CTL dan lnquiri yang dikembangkan menjadi sangat 

penting dilaksanak:an dalam pembelajaran agar siswa memperoleh basil 

belajar yang lebih bermakna. 

Hasil penelitian lain yang mendukung basil penelitian ini yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Tali, Zulkardi (2009) dengan judul 

penelitian "Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Kontekstua1 

Pokok Bahasan Turunan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Palembang" 

mengunkapkan bahwa perangkat pembelajaran berbasis kontekstual yang 

dihasilkan tennasuk dalam kategori efektif, praktis, serta dapat 

meningkatkan basil belajar siswa. Muhlisin (2012) dengan judul 

"Pengembangan Perangkat Pembelajaran IPA Terpadu Berbasis 

Contextual Teaching And Learning (CTL) dengan model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Student Teans Achievement Divisin (STAD) Tema 

Polusi Udara" menyatakan bahwa perangkat pembelajaran yang 

dihasilkan termasuk dalam kategori efektif, praktis, serta dapat 

meningkatkan basil belajar siswa. Rosmanila, Zaini, & Muchyar (2011) 

dalam penelltiannya berjudul "Penerapan Bahan Ajar Berbasis Inquiri 

Terhadap Pemahaman Konsep Saling Ketergantungan di Sekolah Dasar 

Kecamatan Beruntung Barn Kabupaten Banjar" menyatakan bahwa 

penerapan bahan ajar berbasis inquiri berpengaruh positif terhadap 
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pemahaman konsep saling ketergantungan eli Sekolah Dasar Kecamatan 

Beruntung Barn Kabupaten Banjar. 

Perangkat pernbelajaran IPA berbasis CTL dan Inquiri yang tereliri 

dari modul stswa, dan buku panduan guru yang dikembangkan 

menggunakan model Borg & Gall yang mengadopsi model desain 

pembelajaran Dick & Carey mempunyai kelebihan yaitu antara lain 

sebagai berikut: 

l. Perangk:at pembelajaran disusun secara sistematis sebagai sumber 

belajar guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran, sehingga 

guru dan siswa lebih mudah untuk menggunakannya. 

2. Perangkat pembelajaran berbasis CTL dan mqum elitulis untuk 

kepentingan stswa sehingga struktumya disesuaikan dengan 

karakteristik siswa setempat. 

3. Perangkat pembelajaran mencantumkan dan menjelaskan tujuan 

pembelajaran sehingga aktivitas belajar dan basil belajar sesua1 

dengan tujuan pembelajaran. 

4. Perangkat pembelajaran disusun berdasarkan analisis konsep, 

materi, dan siswa setempat sehingga sangat relevan hila diterapkan 

eli sekolah yang bersangkutan. 

5. Perangkat pembelajaran ini didesain dengan menggunak:an konteks 

lokal siswa, sehingga segala materi dan gambar-gambar yang ada 

dalam modul siswa sudah sangat dekat dengan kehidupan sehari

hari siswa. 
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6. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan kbususnya modul 

berbasis CTL dan inquiri mempennudah siswa untuk rnemahami 

materi yang dipelajari khususnya materi struktur bahan penyusun 

benda dan perubaban sifat benda karena disertai contoh-contoh 

yang nyata serta kegiatan-kegiatan mqum yang bertujuanku agar 

siswa bisa sendiri konsep-konsep yang dipelajari. 

7. Perangkat pembelajaran IPA berbasis 

dikernbangkan menggnnakan knriknlum 

CTL dan 

2006 (KTSP), 

Inquiri 

namun 

masih relevan jika digunakan pada kurikulum 2013 karena setiap 

tahapan pendekatan CTL dan inquiri masih mencenninkan 

pendekatan saintifik. 

Perangkat pembelajaran ini juga mempunyat 'beberapa kelemahan 

yaitu antara lain sebagai berikut 

1. Perangkat pembel:ljaran disusun berdasarkan karakteristik stswa 

kelas V SDN Warujayeng 2 kecamatan Tanjunganom kabupaten 

Nganjuk, sehingga dibutuhkan eksperimen lebih lanjut apabila 

didiseminasikan ke sekolah lain. 

2. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan hanya dibatasi pada 

materi struktur bahan penyusun benda dan perubahan sifat benda, 

sehingga perangkat pernbelajaran hanya dapat dignnakan pada saat 

mempelajari materi tersebut. 

3. Perangkat pembe1ajaran yang dikembangkan terutama modul siswa 

tidak akan efektif apabila daya minat membaca siswa kurang. 
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B. Saran Pemanfaatan, Desiminasi dan Pengembaogan Produk Lebih 

Lanjut 

1. Saran Pemanfaatan 

Perangkat pembelajaran IPA berbasis CTL dan inquiri m1 akan 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Pada saat saat kurikulum 2013 sidab diterapkan, perangkat ini 

akan digunakan secara terintegrasi dengan mata pelajaran yang 

lain khususnya modul untuk siswa sebagai sumber belajar 

pendukung. 

b. Karena kemampuan s1swa berbeda-beda, maka sebelum kegiatan 

pembelajaran dilakukan sebaikuya modul dipelajari terlebih dahulu 

oleh siswa agar rnemudahkan dalam proses pembelajaran. 

c. Perangkat pembelajaran khususnya modul siswa dapat digunakan 

untuk siswa kelas V SD pada materi struktur bahan penyusun 

benda dan perubahan sifat benda. 

2. Saran Diseminasi 

Produk perangkat pembelajaran IPA berl>asis CTL dan inquiri 

diharapkan tidak hanya dimanfaatkan untuk: siswa kelas V SDN 

Warujayeng 2 saja, namun juga dapat digunakan oleh seluruh kelas 

V di seluruh wilayah kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. 

Hal yang hams diperhatikan dalarn penyebaran tabap luas yaitu 

penyesuatan dengan karakteristik siswa, lingkungan sekolah, serta 

sarana dan prasarana yang ada dilinkungan sekolah. Hal terse but 
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dilakukan dengan harapan keoptimalan pencapaian tujuan 

pembelajaran yang bisa dicapai siswa. 

3. Saran Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

Prodnk yang telah dikembangkan berupa perangkat pembelajaran 

IP A berbasis CTL dan inquiri ini berpeluang untuk dikembangkan 

lebih lanjut. Saran untuk pengembangan lebih lanjut berupa: 

a. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan dapat divariasikan 

tidak hanya berbentuk cetak namun dapat diintegrasikan dengan 

penggunaan teknologi infonnasi dan komunikasi seperti 

multimedia interaktif. 

b. Perangkat pembelajaran IPA berbasis CTL dan inquiri dapat 

dikaji lagi lebih lanjut berkaitan dengan penerapan pembelajaran 

berbasis tematik integratif agar dapat digunakan dalam 

pembelajaran dengan kurikulum 2013, yaitu sebagai berikut: 

1. Perlu dilakukan penyesuaian kembali tujuan pembelajaran 

IPA pada kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa 

melalui analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar. 

2. Pada pengembangan selanjutnya disarankan untuk 

dikembangkan dalam pembelajaran tematik terpadu dengan 

pendekatan multi-disipliner dengan mata pelajaran lain 

yang saling berkaitan. 
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Lampian 1 
Perumusan Pengembangan Tujuan Pembelajanm 

Standar Kompetensi lndikator Pencapaiao Tujuan 
Komoetensi n .... r Kompeteosi Pembelajaran 

4.Memahami 4.1 1) Menyebutkan tiga Melalui 
hubungan antara Mendeskripsikan macam benda (tali, pengamatan 
sifat bahan hubungan antara benang, dan kain) gambar di da1am 
den gao sifat dengan kegiatan mandiri 
penyusunnya bahan 1, siswa dapat 
dan perubahan penyusunnya, menyebutkan tiga 
sifat benda misalnya benang naros benda ( tali, 
sebagai basil benang, dan 
suatu proses kain). 

Melaui 
pengamatan 
ga.mbar di dalam 
kegiatan mandiri, 
siswa dapat 
menyebutkan 
tempat atau 
lokasi untuk 
menemukan tiga 
benda 
( tal~ benang, dan 
kain). 
Melalui 
pengamatan 
gambar di dalam 
kegiatan mandiri 
1, siswa dapat 
menyebutkan 
manfaat yang 
ditunjukkan o1eh 
tiga nama benda ( 
tali, benang, dan 
kain).da1arn 
kebidupan sehari-
hari. 

2) Menyebutkan bahan Melaui 
penyusun tali. pengamatan 

gambar di dalarn 
kegiatan mandiri 
II, siswa dapat 
menyebutkan 
jenis tali. 

• Melaui 
pengarnatan 
gambar di dalam 
kegiatan mandiri 
II, siswa dapat 
menyebutkan 
bahan penvusun 
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tali 
3) Menyebutkan sifirt Melaui 

bahan penyusun tali. pengamatan 
gambar di dalam 
kegiatan mandiri 
II, siswa dapat 
menyebutkan 
sifatbahan 
penyusun tali. 

4) Menyebutkan bahan Melaui 
penyusun benang pengamatan 

gambar di dalam 
kegiatan mandiri 
II, siswa dapat 
menyebutkan 
jenis benang. 
Melaui 
pengamatan 
gambar di dalam 
kegiatan mandiri 
II, siswa dapat 
menyebutkan 
bahan penyusun 
benang. 

5) Menyebutkan sifat Melaui 
bahan penyusun kain pengamatan 

gambar di dalam 
kegiatan mandiri 
II, siswa dapat 
menyebutkan 
jenis kain . 

6) Menyebutkan bahan • Melaui 
penyusun kain pengamatan 

gambar di dalam 
kegiatan mandiri 
II, siswa dapat 
menyebutkan 
jenis kain. 
Melaui 
pengamatan 
gambar di dalam 
kegiatan mandiri 
II, siswa dapat 
menyebutkan 
buban. 
penyusun kain 

7) Menyebutkan sifat Melaui 
bahan penyusunkain pengamatan 

gambar di dalam 
kegiatan mandiri 
II, siswa dapat 
menyebutkan 
sifat bahan 
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penyusun ksin. 
8) Melakukan percobaan ~ Melalui 

untuk mengetahui percobaan secara 
bahan penyusun tali berlrelompok • 

siswadapat 
melakukan 
percobaan 
teu1lmg bahan 
peoyusun tali. 

9) Melakukan percobaan Melalui 
untuk mengetahui sifat percobaan secara 
bahan penyusun tali. bed<elompok • 

siswadapat 
melakukan 
peroobaan 
tentang sifat 
bahan penyusun 
tali 

IO)Menjelaskan hubungan Berdasarkan basil 
antara sifat tali dengan percobaan, siswa 
bahan penyusunnya. dapat mebuat 

kesimpulan 
hubungan antara 
sifat tali dengan 
bahan 
penyusunnya. 

ll)Melakukan percobaan Melakukan 
untuk mengetahui percobaan secara 
bahan penyusun berkelompok , 
benang siswa dapat 

melakukan 
percobaan 
tentang bahan 
penyusun benang 

12)Melakukan percobaan Melakukan 
untuk mengetahui sifat percobaan secara 
bahan penyusun berkelompok , 
benang siswadapat 

melakukan 
peroobaan 
tentang sifat 
bahan penyusun 
benang 

13)Menjelaskan hubungan Berdasarkan basil 
antara sifat benang percobaan ,siswa 
dengan bahan dapat membuat 
penyusunnya. kesimpulan 

hubungan antara 
sifat benang dan 
bahan 
penyusunnya. 
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14)Melakukan percobaan Melalui 
untuk mengetahui sifat percobaan secara 
bahan peoyusun kain kelompok , siswa 

dapat melakukan 
percobaan 
tentang bahan 
peoyusun kain. 

15)Melakukao pen:obaan Melalui 
untuk mengetahui sifat percobaan secara 
bahan peoyusun kain kelompok , siswa 

dopa! melakukan 
percobaan 
tentang sifat 
bahan penyusun 
kain. 

16)Meqjelaskao hubungan Berdasarkao basil 
antara sifat kain percobaan ,siswa 
dengan bahan dapat membuat 
penyusunnya kesimpulan 

hubwtgan antara 
sifat kain dengan 
bahan 

42. penyusunnya 
Menyimpulkan I) Menyebutkan peristiwa Melalui 
basil penelitian yang tetjadi pado pengamatan 
tentang gambar (pembakamn gambar di dalam 
perubahan sifat dan pemanasan) kegiatan mandiri 
benda baik I, siswa dapa.t 
sementara atau menyebutkan 
tetap nama peristiwa 

yang tetjadi pada 
gambar. 

~) Menjelaskao factor- Melalui 
faktoryang peogamatan 
menyebabkan perubahan gambar di dalam 
sifat benda. kegiatan mandiri 

n, siswa dapat 
menyebutkan 
proses yang 

~) Menjelaskao sifat-sifat dialami oleh 
yang dimiliki oleh suatu henda(kertas, 
benda (bentuk, wama, lilin. dan air). 
kelentura.n, kekerasan, Melalui 
dan bau) pengamatan 

gambar di dalam 
kegiatan mandiri 
!~ siswa dapat 
menyebutkan 
nama peristiwa 
sifat- sifat yang 
dimiliki oleb 
suatu benda 
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(bentuk, warna, 
kelenturan, 
keke,._dan 
bau sebelum 
mengaJami 
proses. 
Melalui 
pengamatan 
gambar di dalam 
kegiatan mandiri 
n. siswa dapat 
menyebutkan 
sifat-sifat yang 
memiliki leh 
suatu benda 
(bentuk, warns, 
kelenturan, 
kekerasan, dan 
bau sebelum 
mengalami 
proses. 

) Menyebutkan perubahan Melalui 
sifat benda yang bersifat pengamatan 
sementara gambar di dalam 

kegiatan mandiri 
II, siswa dapat 
menyebutkan 
jenis perubahan 
sifat benda yang 
bersifat 
semen tara. 

) Menyebutkan perubahan Melalui 
sifat benda yang bersifat pengamatan 
tetap. gambar di dalam 

kegiatan mandiri 
n, siswa dapat 
menyebutkan 
jenis perubahan 
sifat benda yang 
bersifat tetap. 

~) Mendemonstrasikan Melalui 
bahwa benda dapat percobaan secara 
mcngalami perubahan beri<elmpok, 
sifat karena suatu proses. siswa dapat 

melakukan 
kegiatan 
percobaan 
tentang peristiwa 
pembakaran 
kertas. 
Melalui 
percobaan secara 
beri<elmook, 
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siswadapat 
melakukan 
kegiatan 
percobaan 
tentang peristiwa 
pembakaran lilin. 
Berdasarkan basil 
percobaan secara 
berkelompok , 
siswadapat 
menjelaskan 
perubahan sifat 
air akibat prses 

b) Menjelaskan peubahan 
pemanasan. 
Berdasarkan basil 

sifat benda berdasarlam percobaan secara 
basil percobaan berkelompok , 

siswa dapat 
menjelaskan 
perubahan sifat 
kertas akibat 
proses 
pembakaran 
Berdasarkan basil 
percobaan secara 
berkelompok , 
siswa dapat 
menjelaskan 
perubahan sifat 
lilin akibat prses 
pembakaran 
Berdasarkan basil 
percobaan secara 
berkelompok , 
siswadapat 
menjelaskan 
perubahan sifat 
air akibat prses 

~) Menyimpulkan 
pemanasan 
Berdasarkan basil 

perubahan sifat benda percobaan secara 
yang bersifat sementara berkelompok , 
berdasarlam basil siswadapat 
percobaan menyimpulkan 

jenis perubahan 
sifat benda pada 
pembakaran 
kertas 
Berdasarkan basil 
percobaan secara 
berkelompok , 
siswadapat 
men_jelaskan 
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perubohan sifat 
bendapoda 
pemanasan air. 

) Menyimpulkan llerdasarlam basil 
perubahan sifat benda pen:obaan secara 
yang bersifat tetap berltel001pok , 
berdasarkan basil siswadapat 
percobaan. menyimpulkan 

jeuis perubahan 
sifat benda pada 
pembakaran 
kerboS 
Berdasarkan basil 
percobaan secara 
berltelompok , 
siswadapat 
menyimpulkan 
jenls perubahan 
sifat benda pada 
pembakaran lilin 
Berdasarltan basil 
percbaan secara 
berltelompok, 
siswadapat 
menyimpulkan 
jenis perubahan 
sifat benda pada 
pemanasan air. 

I 0). Membuat kesimpulan Berdasarkan basil 
berdasarkan basil percbaan secara 
percobaan berkelompok, 

siswadapat 
membuat 
kesimpulan 
tentang kegiatan 
percobaan 
peristiwa 
pembakaran 
kerboS 
Berdasarkan basil 
percbaan secara 
berltelompok, 
siswadapat 
membuat 
kesimpulan 
tentang kegiatan 
percobaan 
peristiwa 
pembakaran lilin 
Berdasarkan basil 
percbaan secara 
berltelompok, 
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Lampiran 2 

KISI- KISI SOAL PENILAIAN 

Standar Kompetensi (SK) Kompetensi Dasar (1(D) Taraf Berpikir KD 
4, Memaham.i hubungan antara si..filt baban .I Mendeskripsikan hubungan antara sifat bahan Proses Pengetahuan : Analisis (C4) 

dengan penyusunnya dan perubahan sifitt penyusunnya, misalnya benang, kain, dan kertas . Proses Si.kap: Penentuan Si.kap (A3) 
benda sebagai hasil suatu proses .2 Menyimpulkan basil penyelidikan tentang perubahan Proses Ketram.pilan: Precision (P3) 

sifat benda, baik sementara maupun tetap. 
Proses Pengetahuan : Analisis (C4) 
Proses Si.kap: Penentuan sn;(p~f) 
Proses Ketramnilan : Precision 3 

ULANGAN HARlAN I 

IDdikator Kategori Proses Jenis In strum eo Nomor Rumusan Soal 
Proses Berpiklr Penilaiao Peallaian Soal 

l.Menyebutkan bahan penyusun tali Pemahaman Memahami Hasil Tes Pilihan I . Tali yang sering kam.u gunakan dalam. kehidupan 
(C2) Ganda sehari-hari terbuat dari... 

a. Kayu 
b. Serat 
c. Batu 
d. Tambana. 

2.Menyebutkan sifat bahan penyusun tali Pemahaman Memaham Hasil Tes Pilihan 2 . Tidak kaku dan tidak mudah putus merupakan sifat 
(C2) Ganda dari ... 

a. Kain 
b. Serat 
c. Tali 
d. Kaoas 

3. Menyebutkan bahan penyusun Pemahamao Memaham HasH Tes Pilihan 3 . Benang lerbentuk dari peoggabwtgan ... 
benang (C2) Ganda a. Kain yang dipiiin-pilin 

b. Tali yang dipilin-pilin 
c. Beruum VBil2 dinilin-nilin 
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d. Serat van• dioilin-oilin 
4. Menyebutkan bahan penyusun kain Pemahaman Memaham Hasil Tes Pilihan 4 . Bahan utama pembuat kain yaitu .... 

(C2) Ganda •• Serat 
b. Benang 
c. Tali 
d. Kain 

5. Menyebutkan sifat bahan penyusun Pemahaman Memahami Hasil Tes Pilihan 5 . Sifat bahan pen}'USWl kain yaitu ... 
(C2) Ganda •• Lembut, menyerap air, dan lentur 

b. Lembut. menyerap air, dan kaku 
c. Lembut, tidak menyerap air, dan lentur 
d. Lcmbut: tidak menverai, air daD kaku 

6. Melakukan percobaan untuk Ponerapan Membuktilcan Hasil Tes Pilihan 6 . Perbatikan bar dibawah ini ! 
mengetahui bahan penyusun tali (C3) Gonda 

111111 
Ber pereobaan yang telah J<amu lakukan, baban 
penyw>un tali tersebut adalah serat plastik. 
Untuk mendapatkan untaian-untaian serat plastik dapat 
diperoleh dengan cara .... 

a. Menggunting susunan tali 
b. Membongkar susunan tali 
c. Menganyam susunan tali 
d. M an2 susunan tali 

7. Menjelaskan hubungan antara sifirt tali Pemabaman Memahami Hasil Tes Pilihan 7 . Tali plastik tersusun dari serat plastik yang mempunyai 
dengan bahan penyusunnya (C2) Gonda sifat. .. 

a. Lentur, mudah putus, dan menyerap air 
b. Kaku, tidak mudah putus 
c. Lentur, tidak mudah putus, dan menyerap air 
d. Lentur tidak mudah nutus dan tidak menyerap air. 

8. Melakukan percobaan untuk Pemahamau Memahami Hasil Tes Pilihan 8 . Untuk menerbangkan layang·layang dibutuhkan benang 
mengetahui sifilt bahan penyusun (C2) Gonda kasur. Hal tersebut dikarenakan benang kasur 
henan g. mempunyai sifat. •. 

a. Kaku. mudah putus,dan ringan 
b. Kaku, tidak mudah putus, daD tidak menyerap air. 
c. LeDtur tidak mudali ,.,.,:,_ daD m air 
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d. Lentur, tidak mudah outus. dan rinoan 
9. Melakukan percobaan untuk Penerapan Mengbubungk Hasil Tes Pilihan 9 . Kain dapat terbentuk dari benang yang di susun dengan 

mengetahui sifat bahan penyusun kain (C3) an Ganda bantuan ... 
a. Mesin tenun 
b. Mesinjahit 
c. Mesin pinta! 
d Mesin obras 

10. Melakukan percobaan lDltuk Penerapan Menghubungk Hasil Tes Pilihan 10 0. Baju yang kamu paka1 satiap hart terbuat dari kaJn katun, 
mengetahui sifat bahan penyusun kain (C3) an Ganda sehingga memberikan rasa yang nyaman. Hal ini 

dikarena:kan kain tersebut mempunyai sifat ... 
a. Lembut, ringan.dan tidak menyerap air 
b. Lembut, ringan, dan menyerap air 
c. Kasar, ringan., dan menyerap air 
d. Kasar, rinnn. dan tidak meD.yerap air 

II. Melakukan percobaan untuk Analisa (C4) menganalisis Hasil essay 1 1. Suatu ketika kamu disurub mengikat seekor kambing 
mengetabui sifat bahan penyusun tali o1eh ayahmu. Kambing tersebut horus bebas bergerak. 

Kamu disuruh membeli tali oleh ayahmu disebuah toko. 
Di toko tersebut terdapat tali kawat, senar, bemmg, dan 
tali piastik. Jenis tali manakah yang akan kam.u beli ? 
Berilab. alasanmul 

12. Melakukan percobaan untuk Analisa (C4) menganalisis Hasil esaay 2 2. Untuk bermain layangMlayang kam.u memerlukan 
mengetahui bahan penyusun benang benang untuk menariknya. Jenis benang apakah yang 

akan kam.u pilih ? Berilah alasanmu ! 
13. Melakukan percobaan untuk Pemabaman (C2) Menjelaskan Hasil essay 3 3. Berilah conth benda yang terbuat dari kain wol dalam 

men~etahui bahan penvusun kain rumahmu! 
14. Melakukan percobaan Wltuk Pemahaman (C2) Menjelaskan Hasil essay 4 4. Di antara kain nilon dan wol, manakah yang paling 

men_getahui sifat bahan penyusun kain mudah menyerap k · Berilah alasannm.u! i 
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ULANGAN HARlAN II 

lndikator 

1. Menyebutkan peristiwa yang terjadi pada 
gambar (pembakaran dan pemanasan ) 

2. Menje1askan fakiOr.faktor yang 
menyebabkan perubahan sifat benda 

3. Menjelaskan sifat-sifat yang dimiliki oleh 
suatu bends (bentuk, wama, kelenturan, 
kekerasan, dan bau ) 

4. Menyebutkan pernbahan sifat benda yang 
bersifat sementara 

Kategori 
p.,... 

Pemaluunao 
(C2) 

Proses 
Beroikir 

Memahami 

I Pemabamaa I Memahariti I 
(C2) 

Pemahaman Memahami 
(C2) 

Penernpan Mengguua 
(CJ) kan konsep 

Jenis 
Penilaian 

HasU 

Iostrumen 
Penilaiao 
Tes Pilihan 

Ganda 

Hasil -~ Tes Pilih&i I 
Ganda 

Hasil Tes Pilihan 
Ganda 

Hasil Tes Pilihan 
Gaada 

Nomor 
Soal 

l 

2 

3 

126 

Rumusao Soal 

a. 
b. Pemanasan 
c. Pendinginan 
d. Perkaratan r Di bawah ini merupakan faktor-faktor yang 
menyebabkan perubahan sifat benda yaitu, kecuali ... 
a. Pemanasan 
b. Pendinginan 
c. Perkaratan 
d. Pencampuran semen denRSD oasir 
Bush pisang yang telah mengalami pembusukan 
mempunyai sifat ... 
a. Berwarna coklat kehitaman ,lunak, berair,dan 

barum 
b. Berwama coklat kehitaman ,lunak, berair,dan bau 

busuk 
c. Berwarna kuning, keras. dan harum 
d. Berwarna kunin lunak berair dan beu busuk 
Es batu akan mencair jika dipanaskan atau dibiarkan di 
temnat terbuka. Perubahan Dada es batu tersebut 
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termasuk perubahan yang bersifat. .. 
a. Tetap 
b. Permanen 
c. Semen tara 
d. Selamanva 

5. Menyebutkan perubahan sifat benda yang Penerapan Mengguna HasH Tes Pilihan 5 5. Pagar pinto sekolah yang terbuat dari besi lama-
bersifat tetap (C3) kan konsep Ganda kelarnaan akan berubah menjadi cokelat karena 

terkena air hujan. Perubahan pada pagar tersebut 
termasuk njenis perubahan yang bersifat ... 
a. Tetap 
b. Sementara 
c. Sebenlar 
d. Tidak pennanen 

6. Mendemonstrasikan bahwa benda dapat Analisis Menghubu Hasil Tes Pilihan 6 6. Berdasarkan percobaan yang Ielah kamu lakukan 

I 

mengalami perubahan sifat karena suatu (C4) ngkan Ganda tentang pembakamn kertas , urutkanlnh perubahan 
proses. bentuk dibnwnh ini dengan benar I 

a. Kertas -+ abu -+arang 
b. Kertas ---+arang -+abu 
c. Arang -+kertas -+ abu 
d. Abu -+kertas -arang 

7. Menjelaskan pcrubahan sifat benda Pemahamn Menyimpu Hasil Tcs Pilihan 7 7. Mengapa air yang dipanaskan secara terus menerus 
berdasarkan basil percobaan (C2) Jkan Ganda isinya semakin lama scmakin sedikit? 

a. Karena air tersebut tumpnh ke bnwnh 
b. Karena air tersebut bergejolak 
c. Karena air tersebut berubah menjadi uap air 
d. Karena air tersebut berubah meniadi es. 

8. Menyimpulkan perubahan sifat benda yang Pemahamn Memahami Hasil Tes Pilihan 8 8. Berdasarkan basil percobnan yang telnh dilakukan' 
bersifat sementara berdasarkan hasil (C2) Ganda dibawnh ini yang termasukjenis perubahan yang 
percobnan bersifat sementara adalah ... 

a. Kertas yang di bnkar den air yang dipanaskan 
b. Lilin yang dibnkar dan air yang dipanaskan 
c. Kertas yana dibnkar dan lilin van• dibnkar 
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d. Kertas dan lilin yang di bakar serta air yang 
dioanaskan 

9. Menyimpulkan perubahan sifat benda yang Pemahamn Memahami Hasil Tes Pilihan 9 9. Berdasarkan basil percobaan yang telah dilakukan, 
bersifat tetap berdasarkan basil percobaan (C2) Ganda dibawah ini yang tennasuk jenis perubahan yang 

bersifat tetap adalah ... 
a. Kertas yang dibakar dan air yang dipanaskan 
b. Lilin yang dibakar dan air yang dipanaskan 
c. Kertas yang dibakar 
d. Kertas dan lilin yang dibakar serta air yang 

dioanaskan 
0. Membuat kesimpulan berdasarkan basil Pemahamn Memahami Hasil Tes Pilihan 10 IO.Bagaimanakah sifat paku sebelurn dan sesudah 

percobaan (C2) Ganda berkarat? 
a. Sebelurn berkarat (keras, bau karat, dan berwama 

hitam ) , setelah berkatar (lunak, tidak berbau, 
dan berwama cokelat ) 

b. Sebelurn berkarat (lunak, tidak berbau, dan 
berwama cokelat ) , setelah berkarat (keras, bau 
karat, dan berwama hitam ) 

c. Sebelum berkarat (lunak, bau karat, dan 
berwama cokelat), setelah berkarat (keras, tidak 
berbau,dan berwama bitam ) 

d. Sebelurn berkarat (keras, tidak berbau, dan 
berwama hitam ), setelah berkarat (lunak, bau 
karat, dan berwama cokelatl 

1. Menyebutkan perubahan sifat benda yang Pemahamn Memaha.mi Hasil Essay I I. Tuliskan tiga contoh beoda yang dapat meogalami 
bersifat tetap. (C2) pembusukan I 

2. Mendemonstrasikan bahwa benda dapat Penerapan Menganali HasH Tes Pilihan 2 . Suatu ketika Arif ingin membuat minuman kepi. Ia 
mengalami perubahan sifat karena suatu (CJ) sis Gaada mulai memasak air . Agar lobih oopat mendidib ,ia 
proses memasukan segelas air ke dalam panei. Setelah air 

mendidih, ia kembali menuangkanoya ke dalam gelas 
semula. Si Arifterkejut karena air yang ia tuangkan ke 
daiam gelas tidak penuh ..,.,.; semula . Kemanakah 
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air tersebut? Apakah yang menyebabkan air berlrurang 
? Jelaskan alasanmu I 

3. Monyimpulkan pcru.bahan sifat bendayans Pemabaman Monunjuk HasH Tes Pilihan 3 ~· lbu memasak menggunakan kayu bakat. Ape bull 
bersifat tetap berdasarkan basil percobaan (C2) kan G"'da pem~0 kayu tersebut ? Bagalmana perubaban 

sifat-si a? 
14. Membuat kesimpulan berdasarkan basil 4 . Ayah menimbun sampab dedaunan di dalam tanah . 
~rcobaan Menurutmu , perubaban apa yang akan te!jadi pada 

sampab tersebut ? mengapa demikian I 
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L4mpiar3 

LEMBAR V ALIDASI AIILI MATERI MODUL IPA 
BERBASIS CTL DAN INQUIRI DI SEKOLAII DASAR 

A. Judul penelltian dan pengembangan : 
PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN BERBASIS CTL DAN 
INKUIRI DI SEKOLAH DASAR 

B. Identitas RespondeD 
Nama 
Pendidikan Terakhir 
Pekedaan/Jabman 
Alamat 

C. Petnnjuk pengisian 

: Dr.HM.Khusnul Maarif M.Pd) 
: 83. Teknologi Pendidikan 
: Pengawas TK. SD dan PLB Kec. Nganjuk 
: Ds. Padasan, Kec. Baron, Kab. Nganjuk 
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I. Berilab tanda dengan melingkari angka berdasarkan tingkat tanggapan dan 

penilaian produk modul pembelajaran 
2. Berilab komentar dan saran pada kolom yang disediakan guna perbaikan 

produk modul pembelajaran IPA berbasis CTL dan Iukuiri. 
3. Kriteria Penilaian dijelaskan sebagai berikut. 

Kriteri Skala Penilaian 

4 3 2 I 
Sangat sesuai Sesuai Tidak sesuai Sangat tidak sesuai 

Sangat menarik Menarik Tidak menarik Sangat tidak menari 
Sangat tepat Tepat Tidak tepat Sangat tidak tepat 
Sangat jelas Jelas Tidakjelas Sangat tidak jelas 

D. ldentitas Mata Pelajaran 
Sekolab : SDN Warujayeng 2 Kabupaten Nganjuk 
Kelas I semester : V I I 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetabuan Alarn (IPA) 
Standar Kompetensi : Memabarni hubungan antara sifat baban dengan 

Kompetensi Dasar 

penyusunoya dan perubaban sifat benda sebagai basil 
proses. 
I. Mendeskripsikan hubuogan antara sifat baban 

dengan baban penyusunnya, misalnya benang, 
kain, dan kertas. 

2. Menyimpulkan hasil penyelidikan tentang 
perubaban sifat benda, baik sementara maupun 
tetap 
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E. Instnunen Penilaian Modul Siswa 

No I Aspek yan~~; dinilai I SkorNilai 
A. Relevansi 
I Kesesuaian materi dengan kompetensi I 2 3 4 
2 Kesesuaian tugas dengan kompetensi I 2 3 4 
3 Kesesuaian contoh-contoh kompetensi I 2 3 4 
4 Kesesuaian latihan dengan kompetensi I 2 3 4 
5 Kesesuaian uraian materi deagan kompetensi I 2 3 4 
6 Kemudahan untuk memahami uraian materi I 2 3 4 
7 Kesesuaian uraian materi dengan tingkat perkembanagn I 2 3 4 

8 Kemudahan dalam memahami ilustrasi I 2 3 4 
9 Keeakupan pernberian latihan dan butir soal I 2 3 4 
10 Tmgkat kesulitan tugas yang barus dikeriakan I 2 3 4 
B. Kelengkapan Sajian komponen 
11 Ketepatan iudul bab dalam mempresentasikan isi I 2 3 4 
12 Penyajian daftar isi I 2 3 4 
13 Penyajian panduan pengenalan modul I 2 3 4 
14 Penyajian petunjuk modul I 2 3 4 
IS Penyajian tujuan dalam pendahuluan untuk mendorong I 2 3 4 . 

tkan siswa untuk belaiar lebih laiJiut m 
16 Penyajian pengenalan terbadap topik yang akan dipelajari I 2 3 4 

dalam peodabuluan untuk mendorong meningkatkan siswa 
untuk belaiar lebih laniut. 

17 Penyajian infonnasi tentang pelajaran yang akan dipelajari I 2 3 4 
dalarn pendabuluan untuk mendorong meningkatkan siswa 
untuk belaiar Jebih laniut. 

18 Penyajian basil belajar yang hendak dicapai dalarn I 2 3 4 
pendahuluan untuk mendorong meningk.atkan siswa untuk 
belaiar lebih laniut. 

19 Penyajian orientasi dalam pendahuluan untuk mendorong I 2 3 4 
meni!lgkatkan siswa untuk belajar lebih lanjut. 

20 Penyajian uraian materi pokok dalarn modul belajar siswa I 2 3 4 
sesuai dengan standar kom i dan kompetensi dasar 

21 Keterkaitan penyajian kegiatan mandiri siswa dengan I 2 3 4 
materi van• dipelaiari 

22 Keterkaitan penyajian kegiatan kelompok siswa dengan I 2 3 4 
materi van• dipelajari 

23 Penyajian jumal mengajar sebagai bentuk kegiatan I 2 3 4 
merangn,;;, materi yang telab dipelajari 

24 Penyajian "Tugas di Rumah" sebagai bentuk internksi I 2 3 4 
~an an.-ota keluar•a, terutama kedua orang tua 

25 Penyajian ran sebagai penutup kegiatan belajar I 2 3 4 
26 Penyajian ulangan harlan sebagai penutup kegiatan belajar I 2 3 4 
27 Penyajian glosarium seb..& penutup kegiatan belaiar l 2 3 4 
28 Penyajian sumber rujukan sebagai penutup kegiatan I 2 3 4 

belaiar 
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29 I Penvaiian kunci iawaban sebaitai nenutuo kelrlatan belaiar I l 2 13 14 
C. Kebahasaan 
30 Kalirnat yang dipakai sederhana dan langsung pada topik l 2 3 4 

maupun sasaran 
31 Kebakuan istilah Bahasa Indonesia yang digunakan l 2 3 4 

meod siswa dalam belajar 
32 Bahasa yang digunakan semi fonnal (gona membantu l 2 3 4 

n haci siswa) 
33 Pesan atau infonnasi disarnpaikan dengan bahasa yang I 2 3 4 

menarik dan lazim dalam komunikasi tulis bahasa 
Indonesia 

34 Bahasa yang digunakan membangkitkan rasa senang ketika I 2 3 4 
memoe!aiari modul oembelaiaran tel>ebut secara tuntas. 

35 Bahasa yang digunakan mampu merangsang siswa untuk I 2 3 4 
mempertanyakan suatu hallebih jauh, mencari jawaban 
secara mandiri. 

36 Bahas yang digunakan dalarn menjelaskan sesuai dengan l 2 3 4 
tinakai oerkembangan koi1.Ditif siswa 

37 Tala kalimat yang digunakan untuk menyarnpaikan pesan l 2 3 4 
mengacu pada kaidah tala bahasa yang baik dan benar 

38 Ejaan yang digunakan mengacu kepada pedoman ejaan l 2 3 4 
I yang disempumakan 

39 Konsistensis penggunaan istilah dalarn modul I 2 3 4 
I pembelaiaran 

D. Kesesuaian Saiiao dene:an Tuntutan Pembelaiaran vane: Terousat Pada Siswa 
40 Mendorong rasa keingintahuan siswa pada materi pokok l 2 3 4 

I pembelajaran 
41 Mendorong terjadinya interaksi siswa dengan sumber l 2 3 4 

bela jar 
42 Mendoron£ siswa memban£UD nen£etahuannya sendiri l 2 3 4 
43 Mendorong siswa belajar secara berkelomook I 2 3 4 
44 MendoronR siswa men isi bacaan I 2 3 4 
E. Penyajian Langkah-Lan!d<ah CTL dan lnkuiri di dalam Modo! 
45 Materi yang disampaikan dalam modul membuat siswa l 2 3 4 

akan belajar lebih bermakna dengan cara bekeJja sendiri, 
dan mengkonstroksi sendiri pengetahuan dan ketrampilan 
barunya 

46 Melaksanakan kegiatan tukuiri l 2 3 4 

• Rumusan masalah disajikan di dalarn modul berupa 
pertanyaan-pertanyaan yang menantang dan 
membutuhkan percobaan untuk mengetahui 
kebenarannya 

• Hipotesis yang berupa jawaban siswa atas rumusan 
masalah yang telah disajikan 

• Mengumpulkan data diSI\iikan dalarn bentuk kegiatan 
percobaan untuk memperoleh data yang aknrat 

• Menguji hipotesis disajikan den£80 meneaitkan 
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siswa dengan data yang 
percobaan sehingga diperoleh kebenarannya. 

• Merumuskan kesimpulan disajikan dengan membuat 
sesuai basil percobaan dengan kalimat 

F. Instrumen Penilaian Buku Panduan Guru 
No <YBDK• 

I Ketepatan halaman sampul dalam mempresentasikan isi 
bahan ajar 

2 
3 1 daftar isi 
4 1mata 
5 lbnku >guru 
6 mala ollmu 

Alam_(IPA) 
7 >CTLdan yang 

8 Kejelasan mala 'IPA I """ 
9 Kompetensi (SK) dan Kompetensi 

Dasar (KD) 
10 ~~Y'!;;t 1 basil 

11 
I ru.;il • vano-dana! , 

., 
12 waktu yang akan , 
13 1 neran ouru 

14 !dan~ 
15 1 lrnnci l yanR · 
16 r yang ' ' daftar • 
17 yang 

18 ~ 1 guru yangdiSiijliW! 

Tota~Skor ( 1+ 
~(4x18) 

Presentase [ X 100%] 
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mm4 

I 2 3 4 
I 2 3 4 
I 2 3 4 
I 2 3 4 
I 2 3 4 

I 2 3 4 

I 2 3 4 

1 2 3 4 

I 2 3 4 

I 2 3 4 

I 2 3 4 
I 2 3 4 
I _2 3 4 
I 2 3 4 
I 2 3 _4 
I 2 3 4 

I 2 3 4 
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Berilah komentar dan saran secara keseluruhan dari perangkat pembell\iaran lP A 
berbasis pendekatsn CTL dan Inkuiri ini : 
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................................................................................................................................................ 
················································································································································ ................................................................................................................................................ 
······························································································································· ················· 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

Nganjuk, ........... .2017 
Validator, 

(Dr.HM.Khusnul Maarif M.Pd) 
NIP :196504171085041 001 
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Lamplrtut 4 

LEMBAR V ALIDASI AHLI MATERI MODUL IPA 
BERBASIS CTL DAN INQUIRI DI SEKOLAH DASAR 

A. Judo! penelltiau dan pengembangan : 
PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN BERBASIS CTL DAN 
INKUIRI Dl SEKOLAH DASAR 

B. ldenlitu Responden 
Nama 
Pendidikan Terakhir 

PekegaaniJabatan 
Alamat 

C. Petunjuk pengisian 

: Dr.HM.Khusnul MaarifM.Pd) 
: 83. Teknnlogi Pendidikan 

: Pengawas TK. SD dan PLB Kec. Nganjuk 
: Ds. Padasan, Kec. Baron. Kab. Nganjuk 

135 

4. Berilah tanda dengan melingkari angka berdasarkan tingkat tanggapan dan 

penilaian produk modul pembelajaran 
5. Berilah komentar dan saran pada kolom yang disediakan guna perbaikan 

produk modul pembelajaran IP A berbasis CTL dan lnkuiri. 
6. Kriteria Penilaian dijelaskan sebagai berikut. 

Kriteri Skala Penilaian 

4 3 2 I 
Sangat sesuai Sesuai Tidak sesuai Sangat tidak sesuai 

Sangat menarik Menarik Tidak menarik Sangat tidak menari 
Sangat tepat Tepa! Tidak tepa! Sangat tidak tepa! 
Sangat jelas Jelas Tidakjelas Sangat tidak jelas 

D. ldenlitu Mata Pelajaran 
Sekolah : SDN Warujayeng 2 Kabupaten Nganjuk 
Kelas I semester : V I I 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengelahuan Alarn (IPA) 
Standar Kompetensi : Memahami hubungan antara sifat baban dengan 

Kompetensi Dasar 

penyusmmya dan perubaban sifat benda sebagai basil 
proses. 
I. Mendeskripsikan hubungan antara sifat baban 

dengan bahan penyusunnyn, misalnya benang. 
kain, dan kertas. 

2. Menyimpulkan basil penyelidikan tentang 
perubaban sifat bendn, baik sementara maupun 
tetap 
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E. Instrumen Penilaian Modul Guru 

No Aspek van!! dinilai 
I Kemenarikan desain cover modul 
2 Kesesuaian antara maleri dan media yaog disediakan 
3 Kekonsislenan penggunaan spasi, judul, sub judul, dan 

, pen~etikan materi 
4 Kekonsistenan aan ukuran huruf 
5 Kejelasan tulisan I JlOngetikan 
6 Pemilihan warna, jenis huruf, dan background 
7 Kualitas leks dalam modul 
8 Kualitas tabel dalam inodul 
9 Keterpaduan gambar dan leks 
10 Gambar m konteks lokal 
II Kualitas garobar yang di ao . 
12 Ketepatan ukuran ~bar 
13 Ketepatan penempatan gambar 

Jumlah Skor perolehan 

Skor Nilai 
I 2 liP 
I 2 3 
I 2 Q} 4 

I 2 14 
I 2 4 
123[JI 
I 2 Q! 4 

I 2~ 
I 2 4 
I Q 3 ~ 
I 2 ~r-t 
I 3 4 
I 3 4 

Total Skor Perolehan ( 1+ 2+3+4) gg 
~----------~S=k•~r~M~a~ks~un=·~a~l~ ~4~•=13~1L-) __________ t-~J~ __ 

Presentase I TotalSkorPeroleh.an X 100% I 7Jt-07 

F. Instrumen Penilaian Buku Panduan Guru 
No Aspek yang dinilai Skor Nilai 
I Kemenarikan desain cover buku panduan modul guru I 2 ~ 4 
2 Kekonsistenan penggunaan spasi, judul, sub judul, dan I 2 3 ~ I pengetikan materi 
3 Kekonsistenan penggwtaan ukuran huruf dalam buko I 2 31~ 

I panduan guru 

~ 4 Keielasan tulisan I pengetikan I 2 3 
5 Pemilihan warna, jenis huruf, dan back~und I 2 (!) 

6 Kualitas teks dalam buku panduan guru I 2 3 
7 Kualitas tabel dalarn buko oanduan guru I 2 3 
8 Keterpaduan label dan teks dalam buku panduan I 2 (J 4 

Jumlah Skor perolehan 
Total Skor Perolehan ( 1+ 2+3+4) '-9 

Skor Maksimal (4 x 8) _q;t 
Presentase [ TotdSkorPeroleJuua X 100%1 !')o1C.2 
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l 
Berilah komentar dan saran secara keseluruhan dari modul pembellgaran lP A 
berbasis CTL dan inkuiri : ........ t: .. ·~··7) .... ;:;.~: .. , ............. 4Tt:;. .... ~-- .... ~ ................................. . ... ~ .... ~ ........... -: ................................. r .. -...... ~ ... ; .. "l"o ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

··:.· "il~·==········~·········-··· .. ························································ 
••••••••• , ....... T ....... r ... ··············o··:.::.~.-.. '!.=--~.:':":":" ••••••.••.••.••.•••.••. 
··········· ······························E····························································································· 
··"'-···· .............. ~ ..... : .................... ···"·~······················································· 
·························-···········································;····················~~··············· 

.. ~............................................. ........ ..... .. . ··············r·-··-·-············· 
··:····~····················~:··························;··················a···;·····~··:· 

·······T·····'~····?T.~ .... ~······~··f··'···'·'·=·······~~ 
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............................................................................................... 
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Lllmplrtm 5 

LEMBAR V ALIDASI GURU KELAS V MODUL IPA 
BERBASIS CTL DAN INKUIRI DI SEKOLAH DASAR 

A. Judul penelitian dan pengembangan : 
PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN BERBASIS CTL DAN 
INKUIRI DI SEKOLAH DASAR 

B. ldentitas RespondeD 
Nama 
Pekeijaan I Jabatan 
Alamat 

C. Petunjnk pengisian 

: ERIK DWI SAPUTRI 
: Guru Kelas V 
: Ds. Karopungbaru, Kec. Taojunganom, Kah. Nganjuk 

138 

I. Berilah Ianda dengan melingkari angka berdasarkan tingkat tanggapan dan 
penilaian produk modul pembelajaran 

2. Berilah komentar dao saran pada kolom yang disediakan guna perbaikan 
produk modul pembelajarao IPA berbasis CTL dan Inkuiri. 

3. Kriteria Penilaiao dijelaskan sebagai berikut. 

Kriteri Skala Penilaian 

4 3 2 1 
Sangat sesuai Sesuai Tidak sesuai Sangat tidak sesuai 

Sangat menarik Menarik Tidak menarik Sangat tidak menari 
Sangat tepat Tepat Tidak tepat Sangat tidak tepa! 
Sangat jelas Jelas Tidakjelas Sangat tidak jelas 

D. ldentitas Mala Pelajaran 
Sekolah : SDN Warujayeng 2 Kabupaten Nganjuk 
Kelas I semester : V I I 
Mala Pelajaran : Ilmu Pengetabuan Alarn (IPA) 
Standar Kompetensi : Memaharni hubungan antara sifat bahan dengan 

Kompetensi Dasar 

penyusunnya dan perubahan sifat benda sebagai basil 
proses. 
I. Mendeskripsikan hubungan aotara sifat bahan 

dengan bahan penyusunnya, misalnya benang, 
kain, dan kertas. 

2. Meoyimpulkan basil penyelidikan tentang 
perabahan sifat benda, baik sementara maupun 

tetap 
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E. J.mtrumenPenilaianModul Siswa 
No Asoek yang dinilai Skor Nilai 
I Kalimat yang dipakai sederhana dan langsung pada topik I 2 3 ~ mauoun sasaran 
2 Kebakuan istilah Bahasa Indonesia yang digunakan I 2 rD 4 

mend siswa dalam belaiar 
3 Bahasa yang digunakan semi formal (guna membantu I 2 3 ~ o -ba~J siswa ) · 
4 Pesan atau infomoasi disampaikan dengan bahasa yang I 2 3 ~ menarik dan lazim dalarn komunikasi tulis bahasa 

Indonesia 
5 Bahasa yang digunakan membangkitkan I8SI1 senang I 2 3 ~ ketika siswa membacanya dan mendorong siswa untuk 

memoelaiari modul oembelaiaran tersebut secara tuntas 
6 Bahasa yang digunakan mampu merangsang siswa untuk I 2 ~ 4 

mempertanyakan suatu hallebih jauh, dan mencari 
I jawaban secara mandiri 

7 Bahasa yang digunakan dalam menjelaskan sesuaia I 2 ~ 4 
dengan tingkm oerkembangan kognitif siswa 

8 Tala kalimat yang digunakan untuk menyampaikan pesan I 2 ~ 4 
mengacu pada kaidah lata bahasa yang baik dan benar 

9 Ejaan yang digunakan mengacu kepada pedoman ejaan I 2 K!' 4 
I van~ disemounoakan 

10 Konsisten istilah dalam modul oembelaiaran I 2 3 4) 

Jumlah Skor perolehan "" Total Skor Perolehan (I+ 2+3+4) 
Skor Maksimal (4 I 10 ) 40 

Presentase [ TotalSkorPerolelum X 100%] %7,so.% 

F. In t s rumen en1 a1an u u an uan P"l"RkPd G om 
No AJoek VBD2 dinilai Skor Nilai 
I Penvaiian orakata I 2 3 l4) 
2 Penyajiao daftar isi I 2 3 100 
3 Keielasan identitas mala oelaiaran I 2 3 4J 
4 Kejelasan tujuan unan buku DaDduan lrufU I 2 3 K"4) 

5 Kejelasa karakteristik mala pelajaran Jlmu Peogetabuan I 2 ~ 4 
Alano (IPA). 

6 Kejelasan pendekatan CTL dan inkuiri yang I 2 i\V 4 
dikem dalano modul pembelajaran 

7 Kejelasan deskripsi mala pelajaran IPA ( SK, KD, dan I 2 13; f-±J 
indikator) 

8 Kejelasan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi I 2 3 I® 
Dasar(KD) 

9 Kejelasan indikator menggambarkan oerolehan basil I 2 3 41 
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belaiar vana dapat diukur 
10 Kejelasan tujuan pembelajaran menggambarkan I 2 3 0> 

peroleban basil belajar yana dapat diukur 
11 Kejelasan alokasi waktu yang akan di I 2 3 ~ 
12 Keielasan oeran RUTU dalarn ; pembelaiaran I 2 3 I~ 
13 Kejelasan penilaian proses dan basil belajar I 2 

~ 1& 14 Keielasan kunci iawaban vana akan disaiikan I 2 
15 Ketepatan rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan I 2 . 

16 Kejelasan rencana pelaksanaan pembelajaran yang I . 2 Q) 4 

17 K sumber bacaan garo yartg disajikan I 2 (:l) 4 

Jumlah Skor perolehan w 
Total Skor Perolelum (1+ 2+3+4) 

Skor Maksimal (4 x 17 ) (OS 

Presentase [ TotalSkorrerorelum x 100%] 9f, II% 

Berilsb saran dan komentar secara keseluruban dari produk modul pembelajaran berbasis 
pendekatan CTL dan lukuiri ini : 

···i··.···~;;c;;·;;,. .. ···r<-e"ii·iz;;:;;¥-;;:;;;······e;:c;-;;··"lc:;;i·······a;;······iin<i;;;&;·;;··~~~-···~d:at. .. . 
·········b···········································f. ........ ']!J ......... 0. .. ).J ...................... :;J ........................... . 
............ '!2.\!~.: ................................................................................ ········································ 
···a.-:···"M~It;.;····Ia~···o.-:r·"l;;{,-;····r-e·r,·;-·····~····gr:s·w;···Cii.o~····"l-e·"b;K···iiUn:,-;,xc;;;;; ................................ u ............................. -~9 .................................................................... . 
. . . . . . . . . . . ·ca .................................................... ·;;·;·;:,.:.:·; ............................................................... . 
... L ......... '!:~.~ .... A{.':':.'J.~0.Y .. ~~----~:J::-:: .. ~-"'-~·-·························································· 
................................................................................................................................................ 

·································································································································· 

Nganjuk, .................. 2017 
Validator, 

I ERIK DWI SAPUTRI) 
NIP.-
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Lampiran 6 

ANGKET RESPON SISWA UJI KELOMPOK KECIL 
MODUL IPA BERBASIS CTL DAN INKUIRI DI SEKOLAH DASAR 

A. ldentitas Responden 
Nama : . .And.ini...D~~... .. M~.~t.<~.L ................................. . 
Kelas :.Y' .. (.hm ... L ......................................................... . 
No Presensi : .... el ........................................................................... . 

B. Petunjuk pengisian 
I. Berilah tanda silang (X) pacta kolom pilihan jawaban yang telab di sediakan 

2. Jawablah sesuai apa yang kamu alami dan rasakan 

Kriteri Skala Penilaian 

4 3 2 I 
Sangat sesuai Sesuai Tidak sesuai Sangat tidak sesuai 

Sangat menarik Menarik Tidak menarik Sangat tidak menari 
Sangat tepat Tepat Tidak tepat Sangat tidak tepat 
Sangat jelas Jelas Tidakjelas Sangat tidakjelas 

C. ldentitas Mata Pelajaran 
Sekolah SDN Warujayeng 2 Kabupaten Nganjuk 

Kelas I semester VI I 
Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alarn (IPA) 
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D. Instrumeo Peoilaiao 
No < VBD2' Skor Nilai 
I penggunaan I untuk siswa ini bisa I 12 !3 r~ kalian pahami 

2 Apakah petunjuk bagian-bagian pada modul bisa 
2_ 10 I $ 

membantu kalian dalam belajar menggunakan modul 

13 t isi 1 t bisa • lv 
14 i) yang 

IV ada pada modul bisa membantu kalian dalam belajar 

15 'bisa 1 yang ada 

I"' modul 

16 yang terdapat pada 

dengan masalah kehidupan sehari-hari bisa kalian lj,? 
mengerti 

7 yang t pada. I bisa 

membantu kalian memahami materi lP A I"' 
18 1 bisa~ 

I"' mandiri dan kegiatan kelompok 

19 • bisa 1 v 
Jurnal Belajar 

10 t kamu bisa I pada ulangan v 
harlan 

Total Skor Perolehan (I+ l~ ~ 
Skor Maksimal (4 x 10) 40 

Presentase I X 100% I "'·' 'U 
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Berilah saran dan komentar secara keseluruhan dari modul pembelajaran berbasis 
pendekatan CTL dan lnkuiri ini : 
....... S..<;1~ ..... ?. .\l -"'"'.. .b.~ l!?.j0. .c: ..... !'!.<. <1.9."' '\ ... r>l.\?.d \! L.. i.n..i.. ... . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . .. . . . . . 

:::::::~:;;:y~:::: I~:£±0.£!:~ :::~I~.i.;:;:::: :: If.f.i::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : 
: ::::~g.:\i;;::: :::F.i~~i~:;x;::::::J.~qg0:; ::::r.:~\010~0.~:::\P.B: : : :: :: :: :: : : 

· R - lo-NganJuk, .................. 2017 
Siswa, 

< ........... A..~;0!11.i. .. P:.M .. 1 
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Lampiran 6 

ANGKET RESPON SISWA UJI KELOMPOK KECIL 
MODUL IPA BERBASIS CTL DAN INKUIRI DI SEKOLAH DASAR 

A. ldentitas RespondeD 
Nama ~r~t.i~J. ... I!!.~~~--·-~f:'1 ....... ?:.r#...~ .. . .v Kelas 
No Presensi :o:3.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 

B. Petunjuk pengisian 
I. Berilah tanda silang (X) pada kolom pilihanjawaban yang telah di sediakan 
2. Jawablah sesuai apa yang karnu alami dan rasakan 

Kriteri Skala Penilaian 

4 3 2 I 
Sangat sesuai Sesuai Tidak sesuai Sangat tidak sesuai 

Sangat rnenarik Menarik Tidak menarik Sangat tidak menari 
Sangat tepat Tepat Tidak tepat Sangat tidak tepat 
Sangat jelas Jelas Tidakjelas Sangat tidak jelas 

C. ldentitas Mata Pelajaran 
Sekolah SDN Warujayeng 2 Kabupaten Nga~juk 
Kelas I semester VI I 
Mata Pelejaran Ilmu Pengetahuan A! am (IPA) 
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D. Instrumen Penilaian 
No Aspek vaoe:-dinilai Skor Nilai 
l Apakah petunjuk penggunaan modul untuk siswa ini bisa l 2 3 4 

kalian pahami \1 
2 Apakah petunjuk bagian-bagian pada modul bisa 

membantu kalian daJam belajar menggunakan modul >( 

3 Apakah uraian isi materi jelas dan bisa kalian pehami v 
4 Apakab tampilan modul (tulisan, gambar, ilustrasi ) yang 

ada pada modul bisa membantu kalian dalam belajar 
..; 

5 Apakah kalian bisa memabami bahasa yang ada dalam 

modul v 
6 Apakah soal-soal yang terdapat pada modul berhubungan 

dengan masalah kehidupan sehari-hari bisa kalian v' 
mengerti 

' 7 Apakah kegiatan belajar yang terdapat pada modul bisa 

membantu kalian memahami materi IP A fV 
8 Apakah kalian bisa mengerjakan soal-soal pada kegiatan v 

mandiri dan kegiatan kelompok 

9 Apakah kalian bisa membuat kesimpulan dalam kegiatan 

Jurnal Belajar iY 
lO Apakah kamu bisa mengeijakan soal-soal pada ulangan 

harlan IV 

Jumlah Skor perolehan 

Total Skor Peroleban (I+ 2+3+4) ~. 
Skor Maksimal (4 x 10 ) W> 

p t ( Tota1Skorl'erolehan lOO%] reseo ase ~ x W,. ~~ 

• 
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Berilah saran dan komentar secara keseiuruhan dari modui pembelajaran berbasis 

pendei,alan CTL dan lnkuiri ini ~ ( • o:M-t 1 • 
···:····~--(1~tl ...... K.r.Jg.n_t<, ... M ~.v.-.\1.P..€; .. g_~· g,n. ....... 1:\':1.!' ........... \p . ..l.PA 
.......... c.n.1,;:,,,_ ......... h.J.S.a. .... !M .. f..Nl<l.d.b.a.~...... .el~ '4.-:Ca.b ....... ..l. .. If.. 

"':""~·)'!- .1 f . ' . "'<F' ........... U:.n.f .. 4.n..f .. M .. O..a .. ~ ..... J.nJ... ............................................................... , .... . 
.... :::.. Sa. o........ .e.otr..t.!!t.r.i.k ..... U.n.tU4. ..... l;~ ... t .. !Y.I'.P.ed!.<X_.}.f':?.q_ ... . 
... . . .. M. J..Y..t..... &.o;.La.fl:.!J. peru .. v..a.b.a.n ......... .SLf: .. .eu. .... . 
.......... .. b..el'l..J€L. '· ..... .... . ....... . ..... ..... . ......... . ................... . 

. uk 11. .. to .. NganJ , .................. 2017 
Siswa, 

' 

• 
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Lampiran 6 

ANGKET RESPON SISWA UJI KELOMPOK KECIL 
MODUL IPA BERBASIS CTL DAN INKUIRI Dl SEKOLAH DASAR 

A. ldentitas Responden 
Nama 

Kelas : Tlav4cJJ~'!!~~~ ••• ~.~~~·~·~··•••••••• 
No Presensi : .. !.& ....................................................................... . 

B. Petuojuk pengisian 
I. Berilah tanda silang (X) pada kolom pilihan jawaban yang telah di sediakan 
2. Jawablah sesuai apa yang kamu alami dan rasakan 

Kriteri Skala Penilaian 

4 3 2 I 
Sangat sesuai Sesuai Tidak sesuai Sangat tidak sesuai 

Sangat menarik Menarik Tidak menarik Sangat tidak menari 
Sangat tepat Tepat Tidak tepa! Sangat tidak tepat 
Sangat jelas Jelas Tidakjelas Sangat tidak jelas 

C. ldentitas Mata Pelajaran 
Sekolah : SDN Warujayeng 2 Kabupaten Nganjuk 

Kelas I semester 

Mata Pelajaran 

VI! 
: llrnu Pengetahuan Alam (IPA) 
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D. lnstrumen Penilaian 
No Aspek Y&Dl! dinilai Skor Nilai 
I Apakah petunjuk penggunaan modul untuk siswa ini bisa I 2 3 4 

kalian pabami v 
2 Apakab petunjuk bagian-bagian pada modul bisa 

membantu kalian dalam belajar menggunakan modul v 
3 Apakah uraian isi materi jelas dan bisa kalian pehami lr -

4 Apakah tampilan modul (tulisan, gambar, ilustrasi ) yang 

ada pada modul bisa membantu kalian dalam belajar II 
5 Apakah kalian bisa memabami babasa yang ada dalam 

modul v 
6 Apakah soal-soal yang terdapat pada modul berhubungan 

dengan masalah kehidupan sehari-hari bisa kalian IV 
mengerti 

' 7 Apakah kegiatan belajar yang terdapat pada modul bisa 

membantu kalian memahami materi lP A v 
8 Apakab kalian bisa mengeijakan soal-soal pada kegiatan 

mandiri dan kegiatan kelompok lr 
9 Apakah kalian bisa membuat kesimpulan dalam kegiatan 

Jumal Belajar v 
10 Apakah kamu bisa mengerjakan soal-soal pada ulangan 

harian lr 

Jumlah Skor perolehan IS 
Total Skor Peroleban ( l+ 2+3+4) 3> 

Skor Maksimal (4 x 10) 

p [Total Slwr Puolehan lOO% } reseotase x o ~ ~)' 
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Berilah saran dan komentar secara keseluruhan dari modul pembelajaran berbasis 

pendekatan CTL dan Ink~ ini : _ , 

.......... .Se.l.a.¥~a.a ... FY..e~.:'!«ftln ...... ..l.((.t!: ... Jo.L .. .5a:-Ya,.s.etJ12TJ&:~ ... .... . 
... ... .. J<:tlrt':~m .v.l?.tS.a.Pr&:k.t.C?f..t.~w., ... j.:.u: ... : . .i:>! ........... ....... : .... . 

Nganjuk , .................. 2017 
Siswa, 

• 
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Lampiran 6 

ANGKET RESPON SISWA UJI KELOMPOK KECIL 
MODUL IPA BERBASIS CTL DAN INKUIRI Dl SEKOLAH DASAR 

A. ldentitas Responden 
Nama 
Kelas 
No Presensi 

B. Petunjuk pengisian 

: ...... .A .. <W. ........ I>,l'IQo).Q.."-.... B:s't:n~ ... ~'~············· 
: ........ ? ....................................................................... . 
. 0'{ .................................................................................... 

I. Berilah tanda silang (X) pada kolom pilihan jawaban yang telah di sediakan 
2. Jawablah sesuai apa yang kamu alami dan rasakan 

Kriteri Skala Penilaian 

4 3 2 I 
Sangat sesuai Sesuai Tidak sesuai Sangat tidak sesuai 

Sangat menarik Menarik Tidak menarik Sangat tidak menari 
Sangat tepa! Tepa! Tidak tepat Sangat tidak tepat 
Sangat jelas Jelas Tidak jelas Sangat tidak jelas 

C. ldentitas Mata Pelajaran 
Sekolah SDN Warujayeng 2 Kabupaten Ngar\iuk 
Kelas I semester 
Mata Pelajaran 

VII 
llmu Pengetahuan Alam (IPA) 
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D. Iostrumeo Penilaian 
• No Asnek va02 dinilai Skor Nilai 

1 Apakah petunjuk penggunaan modu1 untuk siswa ini bisa 1 2 3 4 

kalian pahami V' 

2 Apakah petunjuk bagian·bagian pada modul bisa 

membantu kalian dalam belajar menggunakan modul lv 
3 Apakah uraian isi materi jelas dan bisa k.alian pehami lv 
4 Apakah tampilan modu1 (tu1isan, gambar, ilustrasi ) yang 

ada pada modul bisa membantu kalian dalam belajar I../ 
5 Apakah ka1ian bisa memahami bahasa yang ada da1am 

modul iv' 
6 Apakah soal-soa1 yang terdapat pada modu1 berhubungan 

dengan masalah kehidupan sehari-hari bisa kalian lv 
mengerti 

7 Apakah kegiatan be1ajar yang terdapat pada modu1 bisa 

membantu kalian memahami materi IP A IV 
8 Apakah ka1ian bisa mengerjakan soal-soal pada kegiatan 

mandiri dan kegiatan kelompok ../' 

9 Apakah kalian bisa membuat kesimpulan dalam kegiatan 

Jurnal Belajar /V 
10 Apakah karnu bisa rnengerjakan soal-soal pada ulangan 

harian ../ 

Jumlah Skor perolehan 

Total Skor Pero1eban ( I+ 2+3+4) 36 

Skor Maksimal (4 x 10) ~0 
p t ( TotalSJwrPeroleh.an lOO%) ~-1¥· resen ase x 

L___ 
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Berilah saran dan komentar secara keseluruhan dari modul pembelajarau berbasis 
P"1J-dekatan CTL dan lnkuiri ini : 
.... ::::.E:c.p.. ~- .k.~i .. kb.}lr .. aecggmkoo .. ...Jl.. .... .. . ..... 

··································································-···-·············-··························································· 

::::::::::::s:~··~··~··~··~·~:~J~i~k;:::;h~·\8~ 
:::::::::::: ~;[ :::: :::: : : ·::: :: ::::::::::: :: :: : :::::::::: :::: : ... : : ::: ::::::: :: :::: ::: ::::::::: 

. k .;1. - [0-NganJU , .................. 2017 

Siswa, 
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Lamplran 6 

ANGKET RESPON SISWA UJI KELOMPOK KECIL 
MODUL IPA BERBASIS CTL DAN INKUIRI Dl SEKOLAH DASAR 

A. ldentitas RespondeD 
Nama , Edo. .. .A{Il.rkl ... ~.a,kek::t.i ................................. . 
Kelas "-.( I , 1"1 C\. : .. v..: . .l.. .................................................................... . 
No Presensi :0.6 .......................................................................... . 

B. Petunjuk pengisian 
I. Berilah tanda silang (X) pada kolom pilihan jawaban yang Ielah di sediakan 
2. Jawablah sesuai apa yang kamu alami dan rasakan 

Kriteri Skala Penilaian 

4 3 2 I 
Sangat sesuai Sesuai Tidak sesuai Sangat tidak sesuai 

Sangat menarik Menarik Tidak menarik Sangat tidak menari 
Sangat tepat Tepat Tidak tepa! Sangat tidak tepat 
Sangat jelas Jelas Tidak jelas Sangat tidakjelas 

C. ldentitas Mata Pelajaran 
Sekolah : SDN Warujayeng 2 Kabupaten Nganjuk 

Kelas I semester : VI I 
Mala Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
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D. lostrumeo Peoilaiao 
' ~ . 
' No Aspek yang dinilai Skor Nilai 

I Apakah petunjuk penggunaan modul untuk siswa ini bisa I 2 3 4 

kalian pahami ul 

2 Apakah petunjuk bagian-bagian pada modul bisa 
v 

membantu kalian dalam belajar menggunakan modul 

3 Apakah uraian isi materi jelas dan bisa kalian pehami v 
4 Apakah tampilan modul (tulisan, gambar, ilustrasi ) yang 

ada pada modul bisa membantu kalian dalam belajar v 

5 Apakah kalian bisa memahami bahasa yang ada dalam 

modul v 

6 Apakah soal-soal yang terdapat pada modul berhubungan 

dengan masalah kehidupan sehari-hari bisa kalian v 
mengerti 

7 Apakah kegiatan belajar yang terdapat pada modul bisa 

membantu kalian memaharni materi IP A 
v 

8 Apakah kalian bisa mengeljakan soal-soal pada kegiatan 

mandiri dan kegiatan kelompok 
v 

9 Apakah kalian bisa membuat kesimpulan dalam kegiatan 

Jumal Belajar 
v 

10 Apakah kamu bisa mengetjakan soal-soal pada ulangan 
v 

harlan 

Jumlah Skor perolehan 5o 
Total Skor Peroleban (I+ 2+3+4) 

' 
Skor Maksimal (4 x 10 ) f4a 1-p [ Total Skor Perolehan l OO% ) ,1;; l% resentase x o 

-
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• 

Berilah saran dan komentar secara keseluruhan dari modul pembelajaran berbasis 
pendekatan CTL dan lnkuiri ini : 

················~"'-····"""-"'n?l····b.hjar. .... donq:.."·-~---l"rls.lk ... lpo..JJli. ......................... . 

.k.ocuna. .. ~<>.\1. .. 14fum. ... ~.\.~,.~.li"'\!,\;~"'t"'········································· 

.:>,-to-
Nganjuk, .................. 2017 

Siswa, 
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Lampiran 6 

ANGKET RESPON SISW A UJI KELOMPOK KECIL 
MODUL IPA BERBASIS CTL DAN INKUIRI Dl SEKOLAH DASAR 

A. ldentitas 
Nama 
Kelas 

Respond en 
:.f. [(;t. ~ .?. !.5.~. t. f.!:~. Q ~.t.~ .':'. ~·~· ........................... . 
:.Y. ............................................................................. . 

No Presensi :.1 ........................................................................ . 

B. Petunjuk pengisian 
I. Berilah tanda silang (X) pacta kolom pilihanjawaban yang telah di sediakan 

2. Jawablah sesuai apa yang kamu alami dan ra<;akan 

Kriteri Skala Penilaian 

4 3 2 I 
Sangat sesuai Sesuai Tidak sesuai Sangat tidak sesuai 

Sangat menarik Menarik Tidak menarik Sangat tidak menari 
Sangat tepat Tepat Tidak tepat Sangat tidak tepat 
Sangat jelas Jelas Tidakjelas Sangat tidakjelas 

C. ldentitas Mata Pelajaran 
Sekolah : SON Warujayeng 2 Kabupaten Nganjuk 

Kelas I semester VI I 
Mata Pelajaran : llmu Pengetahuan Alam (!PA) 

43618.pdf
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I 
j 

D. Instrumen Penilaian 
• No Aspek yan~ dinilai Skor Nilai 

I Apakah petunjuk penggunaan modul untuk siswa ini bisa I 2 3 4 

kalian pahami .; 
2 Apakah petunjuk bagian-bagian pada modul bisa 

membantu kalian dalam belajar menggunakan modul v 
3 Apakah uraian isi materi jelas dan bisa kalian pehami \_.. 

4 Apakah tampilan modul (tulisan, gambar, ilustrasi) yang 

ada pada modul bisa membantu kalian dalam belajar IV 
5 Apakah kalian bisa memahami bahasa yang ada dalam 

modul \..--

6 Apakah soal-soal yang terdapat pada modul berhubungan 

dengan masalah kehidupan sehari-hari bisa kalian 1~.--
mengerti 

7 Apakah kegiatan belajar yang terdapat pada modul bisa 

membantu kalian memahami materi IP A 
v 

8 Apakah kalian bisa mengerjakan soal-soal pada kegiatan 

mandiri dan kegiatan kelompok 
I 1/ 

9 Apakah kalian bisa membuat kesimpulan dalam kegiatan 

J umal Belajar IV 

10 Apakah kamu bisa mengerjakan soal-soal pada ulangan 

harian 
[V 

Jumlah Skor perolehan 3 
Total Skor Perolehan (I+ 2+3+4) 

Skor Maksimal (4 x 10) 4 
p [ TotalSkor Perolehan lOO% J resentase X o ~l. > 
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• 

Berilah saran dan komentar secara keseluruhan dari modul pembelajaran berbasis 
pendekatan CTL dan Inkuiri ini : 

.................. S.~ll<' .... ~'!""3 ... ~.'1l'.' . ..il':" ... ~.OIIS<l~ ... ~ .... i~i .... ~.C!I<III."····~-~---·············· . 
!rltnaorN clan prtlk/1~ ;r.n 
••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••• '1. •• : ••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. .;>-to· Nganjuk , ................. .2017 
Siswa. 

fran~ista !ria o~kllti~ (. .................................... , 

43618.pdf
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Lampiran 7 

No. Nama A 

1 2 3 4 

I Alifah Amli Ramandina 3 

2 Ariel Fairus Santoso 2 

3 Cahya Dwi Ningtyas 3 

4 Frimanda Agiswara 3 
5 Mmoela Eka Ayu V. 3 
6 Marisa Arianti 3 

7 Melda Dwi Lestari 4 

8 Moch.Rahmad Z 2 

9 Muh.Tomi Nur R 2 

10 Muh.Bagus Arifin 2 

II Yusuf Adi Prasetyo 2 

12 Safll'8. Azizah R.P 4 

13 Nur Rohmah Avu L 3 

14 Della Amanda 3 
~ Skor Yang Dicapai 39 

l Skor Maksimal 56 
Presen1ase 64.28% 

-

HASIL OBSERV ASI AKTIVIT AS SISWA 
PERTEMUANI 

AKT1V1TAS YANG DIAMAT! 

B c 
I 2 3 4 1 2 3 4 I 2 

4 4 
2 2 2 

3 3 
4 4 

3 4 
3 4 
3 3 

2 3 2 
2 3 
2 2 
2 2 2 

3 3 

3 3 

3 2 

D 

39 42 43 
56 56 56 

3 

3 
3 
3 

3 
3 

3 
3 

69.64% 75.00% 71.42% 

14-/ 

PRESEN 
E 

JML. 
SKOR TASE 

4 1 2 3 4 

4 4 19 95% 
3 II 55% 

4 4 17 85% 
4 3 18 90'4 

4 17 85% 
3 16 80% 

2 15 75% 
2 11 55% 

3 13 65% 
3 12 60% 

4 12 60% 
4 3 17 85% 

3 15 75% 
3 14 70% 

4-4 207 
56 280 

78.570/o 73.92% 

43618.pdf
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No. Nama A 

1 l 3 4 

I Alifah Azmi Ramandina 3 

2 Ariel Fairus Santoso 2 
3 Cahya Dwi Nin.otY" 4 
4 FrimandaAgiswara 4 
5 Marcela Eka Ayu V. 3 

6 Marisa Arianti 3 

7 Melda Dwi Lestari 3 

8 Moch.Rahmad Z 2 

9 Muh.Tomi Nur R 2 
10 Muh.Bagus Arifin 2 
11 Yusuf Adi Prasetyo 2 

12 Safira Azizah RP 3 
13 Nur Robmah Avu L 3 
14 Della Amanda 3 

L Skor Yang Dicapai 39 
2: Skor Maksimal 56 

Presentase 69.64% 

HASIL OBSERV ASI AKTIVJT AS SISWA 
PERTEMUANU 

AKTIVIT AS YANG DIAMA T1 
B c 

1 l 3 4 1 l 3 4 1 l 
4 4 

2 3 
3 4 

4 3 
4 3 
4 4 
4 3 

3 2 
3 2 2 
3 3 

2 2 2 
3 4 
3 3 

2 3 

D 

42 43 44 
56 56 56 

3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 

75.00% 76.78% 78.5Pio 

!42 

JML. 
E 

PRESEN 

4 I l 3 4 
SKOR TASE 

4 4 19 95% 
2 12 60% 

4 4 19 95% 
4 18 90% 

4 3 17 85% 
4 3 18 90% 

3 16 800/o 
2 12 60'4 

2 11 55% 
3 14 70% 

2 10 50% 
4 4 !8 90% 

3 !5 75% 
4 3 !5 15% 

45 214 1070'4 
56 280 

80.35% 76.43% 

43618.pdf
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No. Nama A 

1 2 3 4 

I Alifah Azmi Ramandina 3 

2 Ariel Fairus Santoso 3 

3 C"""' Dwi Ningtyas 4 

4 Frimanda Aciswara 4 

s MarcelaEkaAvuV. 4 

6 Marisa Arianti 3 

7 Melda Dwi Lestari 3 
8 Mocb.Rahmad z 3 
9 Muh. Tomi Nur R 3 

10 Muh.Ba""' Arifin 3 

II Yusuf Adi 0 3 

12 Safira Azizah RP 4 

13 Nur Rohmah Ayu L 3 

14 Della Amanda 3 
L Skor Yang Dicapai 43 

2: Skor MaksimaJ 56 
Presentase 82.14% 

HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

PERTEMUANDI 

AKTIVITASYANG DIAMAT! 
B c D 

1 2 3 4 I 2 3 4 1 2 

4 4 

4 4 

3 4 
3 4 

4 3 
3 4 

4 3 
3 3 
3 3 

4 4 

3 3 
3 3 

3 3 

4 4 
48 49 47 
56 56 56 

3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 
3 

3 

3 

85.71% 87.500/o 83.39% 

14;! 

E 
JML PRESEN 

2 3 4 
SKOR TASE 

4 1 
4 4 19 95% 

3 17 8S% 

4 4 19 95% 

4 4 19 95% 
4 4 19 9S% 
4 4 18 90% 

4 17 85% 

3 IS 75% 

3 IS 75% 
3 17 85% 
3 IS 75% 

4 17 85% 
3 15 75% 

4 18 90% 
50 240 
56 280 

89.28% 86.37% 

43618.pdf
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No. Nama A 

1 2 3 4 
I Alifah Azmi Ramandina 4 
2 Ariel Fairus Santoso 3 
3 Cahya Dwi Ningtyas 3 
4 FrimandaA . 4 
5 Marcela Eka Ayu V. 4 
6 Marisa Arianti 4 
7 Melda Dwi Lestari 3 
8 Moch.Rahmad z 3 
9 Muh. Tomi Nur R 3 
10 Muh.Ba<us Arifin 4 
II Yusuf Adi Prasetyo 3 
12 Safua Azizah R.P 4 
13 Nur Robmah Ayu L 4 
14 Della Amanda 4 

L Skor Yang Dicapai so 
2: Skor Maksimal 56 

Presentase 89.28% 
-

HASIL OBSERV ASI AKTIVITAS SISWA 

PERTEMUAN IV 

AKTIVITAS YANG DIAMAT! 
B c 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 3 

3 4 
4 3 

3 3 
3 3 

4 4 
4 3 
4 3 
4 4 
4 4 

53 50 
56 56 

D 

3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

48 
56 

94.64% 89.28% 85.71% 

144 

JML PRESEN 
E 

SKOR TASE 
4 1 2 3 4 

4 19 95% 
4 18 90% 

4 4 19 95% 
4 3 19 95% 
4 4 19 95% 
4 4 19 95% 

4 17 85% 
3 15 75% 

4 16 80% 
4 19 95% 

3 16 80% 
4 18 90% 

4 3 19 95% 
4 3 19 95% 

51 252 
56 280 

91.070/o 98.44% 

43618.pdf
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14> 
REKAPITULASI AKTIVIT AS SISW A 

NO. PERTEMUAN I (%) PERTEMUAN II (%) PERTEMUAN Ill (%) PERTEMUAN IV (%) RATA- RATA (%) 

I 73.92% 76.43% 86.37% 98.44% 83.79% 
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Lampiran 8 

INSTRUMEN HASIL BELAJAR SISWA 

KEGIA TAN PEMBELA.JARAN I 
1. Keglataa Maadiri 1 .. Daftar Periksa: A.spek Peaeetahuan 

No Nama Slswa 
I 2 3 4 

I Alifah Azmi R 4 4 3 2 
2 Ariel Fairus S 4 3 3 2 

3 CahyaDwiN 4 4 3 3 
4 Frimanda A 4 4 3 3 
5 Marcela Eka A . V 4 4 3 2 
6 Marisa Arianti 4 3 4 4 
7 Melda DwiL 4 4 3 3 
8 Moch:. Rahmad Z 4 3 2 3 
9 Muh. Tomi Nur R 4 3 3 2 
10 Muh. Bogus A 4 4 3 2 
II Yusuf Adi P 4 3 3 2 
12 Saflra A. R. P 4 4 3 3 
13 Nur Rohmah A. L 4 4 3 2 
14 Della Amanda 4 3 3 3 

Jamlah 56 50 42 36 
Rata-rata 4 3.6 3 2.6 

RUBRIK PENILAIAN 
Keeiatap 
I - memberikan iawaban pemah atau tidak 

pemah melihat ketika gambar di dalam modul 
2 = menyebutkan nama gambar yang 

Wtampi!kan pada nomor I 
3 = menyebutkan dimana tempat sering 

melihat gambar nomor I 
4 = menyebutkan manfaa1 gambar nomor 1 

dalam kehidupan schari-hari 
5 = menyebutkan nama gambar yang 

ditampilkan pada nomor 2 
6 .. menyebutkan dimana tempat sering 

melihat gambar nomor 2 
7 = menyebutkan manfaat gambar nomor 2 

dalam kehidupan sehari-hari 
8 = menyebutkan nama gambar yang 

ditampilkan pada nomor 3 
9 = menyebut:kan dimana tempat sering 

melihat gambar nomor 3 
10 = menyebutkan manfaat gambar nomor 3 

dalam kehidupan sehari-hari 

Keebttao Jml 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

55 
3.9 

6 7 8 9 10 Skor 
4 3 4 3 4 35 
3 3 4 3 3 32 
4 2 4 3 3 34 
4 2 4 4 3 35 
4 2 4 3 3 33 
2 2 4 3 3 33 
4 2 4 4 4 36 
4 3 4 3 3 32 
3 3 4 3 3 32 
4 2 4 3 3 33 
3 3 4 3 3 32 
4 2 4 4 3 35 
4 2 4 3 3 33 
4 3 4 4 4 36 

51 34 56 46 45 471 
3.6 2.4 4 3.3 3.2 33.64 

Kriteria PenU.iu 
4- jikajawaban sangat tepat 
3 = jika jawaban tepat 
2 = jikajawaban kurang tepat 
I = jikajawaban tidak tepat 

146 

NUal 

87.50 
80.00 
85.00 
87.50 
82.50 
82.50 
90.00 
80.00 
80.00 
82.50 
80.00 
87.50 
82.50 
90.00 

1,177.50 

84.11 

43618.pdf
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Pedoman PenUaiao 

PKMI= 

b . 

, .• , .. =-,~= .. ., .. ,.,_.,,, .. ,_, % 1 0 0 
•• 

ailaia Slka Pe • op 

.. 

-· No 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
!I 
!2 
!3 
14 

NamaSiswa 
Jujur Ma•dlri 

Alifah Azmi R 4 4 
Ariel Fairus S 2 3 
CahvaDwiN 4 4 
Frimanda A 4 4 
Maroela Eka A . V 3 3 
Marioa Arianti 3 3 
Melda Dwi L 4 4 
Moch. Rahmad Z 2 3 
Muh. Tomi Nur R 2 2 
Muh. Bogus A 3 3 
Yusuf Adi P 2 3 
Safira A. R P 4 4 
Nur Rohmah A. L 4 4 
Della Amanda 4 4 

Jumlab 45 48 

Rata-rata 3.2! 3.43 
Pemberian skor 
4 = sikap sudah membudaya 
3 = sikap sudah mulai berkembang 
2 = sikap sudah mulai terlihat 
I = sikap masih belum muncul 

Pedomao peskoran 
PSKM l = roralpft'ol.Mti ,.aot X 100 

•• 

Disipli• 

3 

2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
4 
3 
39 

2.79 

147 

Jmb 
Kerja 

'"'' 
Nilai ..... 

4 15 93.75 
3 10 62.50 
4 15 93.75 
4 15 93.75 
3 12 75.00 

3 12 75.00 
4 15 93.75 
3 10 62.50 
3 9 56.25 
3 !2 75.00 
3 10 62.50 
3 !4 87.50 
3 !5 93.75 

3 14 87.50 
46 !78 !,!12.50 

329 12.7! 79.46 

43618.pdf
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c. Penilaian Ketrampilan 

No NamaSbwa 

I Alifah Amti R 
3 Ariel Fairus S 
5 CahyaDwiN 

8 Frimanda A 
10 Marcela Eka A . V 
II Marisa Arianti 
12 Melda DwiL 
13 Moch. Rabmad Z 
14 Muh. Tomi Nur R 
15 Muh. Dagus A 
16 Yusuf Adi P 
17 Safua A. R. P 
18 Nur Rohmah A. L 
20 Della Amanda 

Jumlah 
Rata-rata 

Rubrik Penllalan ketrampilan 

Kriteria Ketrampilan 

1. Mengetjakan tugas dengan tertibltenang 

2. Mengetjakan tugas dengan tidak 
mengganggu ternan lain 

3. Mengerjakan tugas dengan tepat waktu 

Pedomao Penilaian 

148 

Jumlab skor Nilai 

4 100.00 

2 50.00 
4 100.00 
4 100.00 

3 75.00 

3 75.00 

4 100.00 

2 50.00 

2 50.00 

3 75.00 
2 50.00 

4 100.00 
3 75.00 

3 75.00 

43 1,075.00 

3.07 76.79 

Kriteria Penilaian 

);> Siswa mendapat skor 4 apabila 
semua indikator di atas muncul 

> Siswa mendapat skor 3 apabila hanya 
3 indikator di atas yang muncul 

> Siswa mendapat skor 2 apabila hanya 
2 lndikator di atas yang muncut 

> Siswa mendapat skor I apabila 

hanya ada 1 indikator di atas 

yang muncul 

PKKM l = roral ,..,..r.~won flilai x t.OO 
•• 

43618.pdf
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149 
Kegiatao Mandiri 2 

a. D fta Periksa As k P b a ' eoeeta ... 
No Nama Saw. K .... tao Jml 

Nllal 
I 2 3 4 

I Alifab. Azmi R 4 4 4 4 
2 Ariel Fairus S 2 2 3 4 
3 C~DwiN 3 4 4 4 
4 F-A 3 4 3 4 

' Marcela Eta A . V 4 3 3 4 
6 Marisa Arianti 3 4 4 4 
7 Melda DwiL 4 4 4 4 
8 Moch. Rahmad z 2 2 3 4 
9 Muh. Tomi Nur R 3 3 3 4 
10 Muh. A 3 4 3 4 
II Yusuf Adi P 2 2 3 4 
12 Safira A. R. P 4 3 3 4 
13 Nur Robmah A. L 3 4 3 4 
14 Ddla Amonda 3 4 3 4 

J .... Ja 43 47 46 " R• .. ·ratll 3.1 3.4 3.3 

~ Rubrik Penlletahua.a 

I "' menyebutkan jenis tali yang ditunjukkan pada 
gambar nomor 1 

2 ~ menyebutkan struktur pcnyusun tali yang 
ditampilkan 

4 

3 = menycbutkan sifat pc:nyusun tali gambar nomor I 
4 - mcnyebutkan jenis benang yang ~ukkan 

pada gambar nornor 2 
S = menyebutkan struktur penyll'IWl benang yang 

dltampilkan pada nomor 2 
6 = menyebulkan sifat penyusun benang pada 

gambar nomor 2 
7 = menyebutkan jenis kain yang ditunjukkan pada 

gambar nomor 3 
8 = menyebutkan struktur pcnyusun kain yang 

ditampllkan pada pmbar nomor 3 

' 3 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 

32 
2.3 

9 - menyebutkan sifat penyusun kain gambar nomor 3 
10 = menuliskan dari ternan 

6 7 8 9 10 
Sko• 

4 4 3 3 4 37 
2 4 2 2 2 25 
3 4 3 3 3 33 
3 4 3 4 4 34 
3 • 3 4 4 " 3 4 2 3 3 32 
4 • 3 4 4 38 
2 • 2 2 2 25 
3 4 2 3 3 30 
3 4 3 4 4 34 
2 • 2 2 2 25 
3 • 3 4 4 " 3 4 3 4 4 34 
3 4 3 4 4 34 

41 " 37 46 47 4SI 
2.9 4 2.6 3.3 3.4 32.21 

4- jikajawaban sangat tepat 
J .. jikajawabao tepat 
2= jikajawaban kunmgtepat 
I"' jikajawaban tidak tepat 

PedodUin Peallaian 

PKM2 = 

92.50 
62.50 
82.50 
85.00 
87.50 
80.00 
95.00 
62.50 
75.00 
85.00 
62.50 
87.50 
85.00 
85.00 

1127.50 
80.54 

total :!1'..-t>lorlaon niloi .. ]( 100 
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.. 
No 

l 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

ll 
12 
l3 
14 

P llaia Sika en • •• 
Sikap 

NamaSbwa 
Jaj•r Maadiri 

Alifah Azmi R 4 4 
Ariel Faints S 3 3 
CahvaDwiN 4 3 
frimanda A 4 3 
Marcela Eka A . V 3 3 
Marisa Arianti 3 3 
Melda DwiL 4 3 
Moch. Rahmad Z 3 2 
Muh. Tomi Nur R 3 2 
Muh. B..., A 3 3 
Yusuf Adi P 3 2 
Safira A. R. P 4 3 
Nur Rohmah A. L 4 3 
Della Amanda 4 3 

Jumlah 49 40 

Rata·rata 3.50 2.86 
Pemberian skor 
4 = sikap sudah membudaya 
3 = sikap sudah mu1ai beJkcmbang 
2 = sikap sudah mulai terllhat 

I = sikap masih belum muncul 

Ptdoman peskonn 

Diliplin 

4 
2 

3 
3 
3 
3 
4 
2 
2 

3 
2 
3 

3 
3 
40 

2.86 

PSKM2= raual ,.,_ot.b• oailml 

•• X 100 

150 

Kerja ...... 
J•• Nllal ... , 

4 16 100.00 
4 12 15.00 
3 13 81.25 
4 14 87.50 
4 l3 81.25 
4 l3 81.25 

4 15 93.75 
3 10 62.50 
3 10 62.50 
4 l3 81.25 

3 10 62.50 
4 14 87.50 
3 l3 81.25 
4 14 87.50 

51 180 1125.00 
3.64 12.86 80.36 

43618.pdf
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b. Peoilaian KetrampUan 

No Na .. Sinva 

I Atifilh Azmi R 

2 Ariel Fairus S 
3 CahvaDwiN 

4 Frimanda A 

5 Marcela Eka A. V 

6 Marisa Arianti 
7 Melda DwiL 
8 Moch. Rahmad Z 

9 Muh. Tomi Nur R 

10 Muh. Bogus A 

II Yusuf Adi P 
12 Salira A. R. P 

13 Nur Rohmah A. L 

14 Della Amanda 
Jumlab 

Rata-rata 

Rubrik Penilaian ketrampilan 

Krlteria Ketrampilan 
I. Mengetjakan tugas dengan tertibltenang 
2. Mengetjakan tugas dengan tidak 

mengganggu ternan lain 
3. Mengerjakan tugas dengan tepat waktu 

Pedoman Penllaian 

PKKM2 ~ tocal p-olahon nflaf 

•• 

Jaml:ah skor Nllai 

4 100 
3 75 
4 100 

4 100 

3 75 
3 75 
4 100 
2 so 
3 75 
3 75 
3 75 
4 100 
3 75 
4 100 

47 1175 

3.36 83.93 

Kriteria Peailalan 
> Siswa mendapat skor 4 apabila 

semua indikator di atas muncul 
> Siswa mendapat skor 3 apabila 

hanya ada 3 indikator di atas yang 
muncul 

151 

> Siswa mendapat skor 2 apabila hanya 
2 indikator di alaS yang muncul 

» Siswa mendapat skor 1 apabila 
hanya ada t indikator di atas yang 
muncul 

x100 

43618.pdf
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J. Kegla .. • Kelompok .. Dafbr Periksa As_p~k ~eta•••• 

No N ... sna Keafataa Jml 
Nibil 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 
.... 

I Alifab. AmU R 4 3 4 3 4 3 • 3 4 3 4 3 42 87.50 
2 Ariel Fainls S 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 39 81.25 
3 DwiN 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 41 85.42 
4 -A 4 3 3 3 4 3 • 3 4 3 3 3 40 83.33 
5 Man:da Eb A . V 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 41 85.42 
6 MariSI AriaDI:i 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 42 87.50 
7 Mdda DwiL 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 46 95.83 
8 Mod>. g-., z 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 39 81.25 
9 Muh. Tomi Nur R 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 40 83.33 
10 Muh A 4 3 3 3 4 3 • 4 4 3 3 4 42 87.SO 
II Yusuf Adi P 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 39 81.25 
12 Safinl A. R. p 4 4 4 3 4 3 • 4 4 4 4 4 46 95.83 
!3 Nur Robmlh A. L 4 3 3 3 4 3 • 4 4 3 3 4 42 87.50 .... 52 41 42 39 52 39 48 44 52 41 45 44 539 1122.92 ....... 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 41.46 86.45 

RabrikP ••• 
IKH!obo Krlteria Peaia.illa 
I - rocnydlutbd bahan penyusun tali plastik yang di amali 4= jikajawaban sangat tepat 

2 - mcngisi tabel pengalll8&8l1 peoyusun tali plastik 3= jibjawaban tepat 
3 "" menyebutkJm sifat baban penyusun tali plastik 2= jika jawaban kurang tepat --- I= jika jawaban tidak tepat 

4 --........... "'""""""'-5 "' mcnyebutlaat baban pc:nyusun bcnang kasur 
6 ~ mengjsi tabel pengamatan penyusunan beoang 

"""" 7 "' menyebutkan sifat bahan penyustm kain strimin Pedomaa PeaU.Iaa 
yang di amati 

8 = membuat kesimpuJWl berdasarkan pengamatan PKK-

9 "' menyebutkan bahan penyustm kain strimin yang di r .. eol,. ... .,,.,.. .. fllld.i X tOO 

I 0 "' mengisi tabcl pengamatan penyusun kain strimin .. 
II = mcnyebutkan sifat bahan penyusun kain sllimin ---12--...-i.o-
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a. Penilaian Slkap 

Slbp 
No NamaSiswa 

Tolenllli 
Taaguag 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 

Alifah Azmi R 3 
Ariel Fairus S 2 
CahyaDwi N 3 
Frimanda A 3 
Marcela Eka A . V 2 
Marisa Arianti 3 
Melda DwiL 3 
Mocb. Rahmod Z 2 
Muh. Tomi Nur R 2 
Muh. Dagus A 3 
Yusuf Adi P 2 
Safira A. R. P 3 
Nur Rohmah A.L 3 
Della Amanda 3 

Jumlah 37 
Rata-rata 2.64 

Pemberian skor 
4 "' sikap sudab mcmbudaya 
3 = sikap sudah mulai berkcmbang 
2 = sikap sudah mulai terlihat 

I = sikap masih belum muncul 

Pedoman peaskoran 

PSKK = , •• ,_ •• ,.".,.-,.:' .. :' .. """-"""1 .. "'-t X 100 
•• 

lawab 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 

46 
3.29 
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Jm• .. ., Nibil 
Beruhabat 

4 11 91.67 

4 9 75.00 
4 10 8333 
4 10 83.33 
4 9 75.00 
4 11 91.67 

4 11 91.67 
3 8 66.67 
4 9 75.00 
4 10 83.33 

3 8 66.67 
4 11 91.67 
4 10 8333 
4 10 8333 
54 137 IJ41.67 

3.86 9.79 81.55 
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a. Penilaian Ketrampilan 

No NamaSiswa 
A 

I Allfah Azmi R 3 
2 Ariel Fairus S 3 
3 CahyaDwlN 3 
4 F-A 3 
5 Marcela Eka A . V 3 
6 Marisa Arianti 3 
7 Melda Dwi L 3 
8 Moch. Rahmad Z 3 
9 Muh. Tomi Nur R 3 
10 Muh. Bagus A 3 
II Yusuf Adi P 3 
12 Safira A. R. P 3 
13 Nur Rohmah A. L 3 
14 Della Amanda 3 

Jumlab 42 

Rata-rata 3.00 

Rubrik Penilaian ketrampilan 
Kriteria Ketrampllan 
A ~ beketja sesuai dengan prosedur 

B = mendengarkan 

C = Komunikasi non-verbal ( kontak 
mata, bahasa tubuh, ekspresi wajah, 
dan suara) 
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Ketrampllaa JMH 
Nllal 

B c D E SKOR 

4 3 4 4 18 90.00 
2 2 3 2 12 60.00 
4 3 4 4 18 90.00 
3 2 3 4 15 75.00 
3 2 3 4 15 75.00 
3 2 3 3 14 70.00 
4 3 4 4 18 90.00 
2 2 3 2 12 60.00 
3 2 2 3 13 65.00 
3 2 3 3 14 70.00 
3 2 3 2 13 65.00 
4 3 4 4 18 90.00 
3 2 3 4 15 75.00 
3 4 4 4 18 90.00 
44 34 46 47 213 1065.00 

3.14 2.43 329 3.36 15.21 

Krlteria PeaUaian 
4~ jika siswa bekerja sesuai dengan prosedur 

dengan benar tanpa bantu an guru 
3= jika siswa bekelja sesuai dengan prosedur 

dengan benar memerlukan bantuan guru 
2= jika siswa beketja sesuai dengan prosedur 

dengan salah 

75.71 

I= jika siswa tidak bekerja sesuai dengan prosedur 

4= jika siswa selalu mendengarkan ternan yang 
sedang berblcara 

3= jika siswa selalumendengarkan ternan yang 
sedang berbicara namun masih perlu 
sesekali diingalkan 

2= jika siswa mendengarkan ternan yang sedang 
berbicara namun masih perlu diingatkan 
lebih dari 3 kali 

1 = jika siswa masib perlu diingatkan wrtuk 
mendengarbm ceman yang sedang berbicara 

4= jika siswa merespon dan menerapkan 
komunikasi non-verbal dengan tepat 

3= jika siswa merespon dengan tepat terhadap 
komunikasi non-verbal yang ditunjukkan 
ternan 
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D. Berpartisipasi menyampaikan ide, 
perasaan dan pikiran 

E. Keruntutan bicara dari awal sampai 
akhir 

Pedoman peskoran 

PSKK= rotcalp..-o~lla" "ftlif X 100 
•• 

2- jika siswa membutuhkan bantuan da1am 
memahami bentuk komunikasi non-verbal 
yang ditunjukkan ternan 

I= jika siswa tidak rnerespon terhadap kornunikasi 
non-verbal yang dituqjuklcan ternan 

4= jika siswa menyampaikan isi pembicaraan 
mampu menginspirasi temannya dan selalu 
mendukung dan mernimpin lainnya saat 
diskusi 

3= jika siswa berbicara menerangkan dengan 
rinci dan merespon sesuai dengan topik 

2= jika siswa masih membutuhkan bantuan guru 
dalam menerangkan dan merespon terltadap 
topik diskusi 

1= jika siswajarang berbicara selama proses 
diskusi berlangsung 

4= jika siswa menyampaikan pendapatnya 
runtut dari awal sampai akhir 

3= jika siswa menyampaikan pendapatnya 
runtut tetapi belum konsisten 

2= jika siswa masih membutuhkan bantuan 
menyampaikan pendapatnya secara runtut 
dan konsisten 

1= jika siswa masih perlu berlatih untuk 
berbicara secara runtut 
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3, Ula•gan Harian 
a. Peailaian Kompetensi 

LJawaban Benar 
No Naaasiswa Soal LSI«>• PG 

PG Euav 
I Alifah Amti R 10 4 40 
2 Ariel Falrus S 8 3 32 
3 CahyaOw; N 10 3 40 
4 Frimanda A 10 4 40 
s Maroela Eka A . V 9 3 36 
6 Marisa Arianti 9 3 36 
7 Melda Dwi L 10 4 40 
8 Moch. Rlhmad Z 7 3 28 
9 Muh. Tom.i Nur R 7 3 28 
10 Muh • .._A 8 3 32 
II Yusuf Adi P 6 3 24 
12 Safira A. R. p 9 3 36 
13 Nur Rohmah A. L 8 3 32 
14 Della Amanda 9 3 36 

Jamlab 120 45 480 
lblhl-nta 8.57 3.21 34.29 

Rabrlk PeoUalan 

a. Setiap soal bagian A (PO) diberi bobot = 4 

b. Setiap soal bagian B (PG) diberi bobot = 15 

Jwnlah keseluruhan soall4 

Skor maksimwn : 

(L benar soaJ Ax 4) + ( L benar soaJ B x 15) = 100 
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LE ... y Nllal 

60 100 
4S 77 
4S 8S 
60 100 
45 81 
45 81 
60 100 
4S 73 
45 73 
4S 77 
45 69 
45 81 
45 77 
45 81 

67S 1155 
48.21 82.50 
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c. Penllalaa Ketnmpilan 

No Nama Slswa 

I Alifilh Azmi R 

2 Ariel Fairus S 
3 ~DwiN 
4 FrimondaA 

' Marcela Eka A . V 
6 Marisa Arianti 

7 Mclda DwiL 
8 ModL ....... z 
9 Muh. Tomi Nur R 
10 Muh. 8- A 
11 Yusuf Adi P 
12 Safira A. R. p 
13 Nur Robmah A L 
14 Delli Amonda 

Jumlah 
Raq-nta 

Rubrik Penllaian ketrampilan 

Kriteria Ketnmpilan 
I. Mongogobn ..... dcngan temblteruu>g 

2. --..... dcngan tidok 
mengganggu ternan lain 

3. Mongogobn ..... dcngan- waktu 

Pedoman Penilaian 

Ju.llllah. skor .... 
4 100 
3 " 4 100 
3 " 3 " 4 100 
4 100 
3 1S 
3 1S 
3 1S 
3 1S 
4 100 
3 1S 
4 100 
48 1200 

3.43 85.71 

Kriteria Penilalan 
> Siswa mendapat slror 4 apabila sernua 

indikator di atas muncul 
> Siswa mendapat skor 3 apabila hanya ada 

3 indikator di atas yang mWlCul 
> Siswa mendapat skor 2 apabila hanya ada 

2 indikator di atas yang muncul 
> Siswa mendapat skor I apabila hanya ada 

I indikator di atas yang muncul 

PKUH = tdta.lp ..... olorhonnilai x lOO 

•• 
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Rekapjtulasi Hasil Bdlljar Sliwa Alpek Peagetab11aa (kognltlf) 

Rubrlk Penilalan 
• Nilai Kegiatan Mandiri I (KM I) = 20 "'o x Skor Kegiatan rnandiri l (KM 1 
• Nilai Kegiatan Mandiri 2 (KM 2) = 20% x Sk« Kegiatan aumdiri 2 (KM 2) 
• Nilai Kegiatan Kclompok (KK) .,. 20% x Skor Kegiatan Kdompok {KK) 

"" 40 % x Skor Nilai Ulaogan Harlan 
• Nilai Akhir{NA) = Nilai KM I + Nilai KM 2 + ntlai KK + nilal UH 
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Rebpihllul 111111 Belajar Sinra Aspdt Sikap 

R11brik Pe11ilal8a 
• Nilai Kcgiatan Mandiri I (KM I) = 20 % x Skor Kcgiatan mandiri I (KM I 
• Nilai Kegiatan Mandiri 2 (KM 2) = 20% x Skor Kegiatan mandiri 2 (KM 2) 
• Nilai Kegialan Kelompok. (KK) = 20% x Skor Kcgiatan Kelompoic (KK) 

• Nilai Ulangan Hariaa ( UH) = 20% x Skor NiJai UJangan Harlan 
• Nilai Akhir (NA) .. Nilai KM I+ Nilai KM 2 + nilai KK.+ nilai UH 
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RekapituWI HuH Bdajar Silw• Aspek Ketnmpllln 

Rubrik Penllaian 
• Nilai Kegiatan Maodiri I (KM I) "" 20 Yo x Slror Kegiabm maodiri I (KM I 
• Nilai Kegiatao Mandiri 2 (KM 2) = 20% x Skor Kegiatan mandiri 2 (KM 2) 
• Nilai Kegiatao Kelompok: (KK.) "' 20 Y. x Skor Kcgiatan Kelompok (KK) 

• Nilai Uiaogan Harian ( UH) "'lo-A. x Skor Nilai Ulangan Harlan 
• Nilai Akhir (NA) - Nilai KM 1 +Ni\ai KM2+ nilai KK.+nilai UH 
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RekapHalul HuH Aldllr Belljar Sliwa 

No Namasiswa 
Nilai -I Alifab Amli R 90.50 93.35 

2 Aric1 Fairus S 76.00 75.00 
3 ,CahyaDwiN 84.00 85.41 

• F-A 90.66 85.40 
5 Marcela Eka A . V 82.98 17.50 

• Mlrisa Arianti 82.40 83.33 

7 Mclda DwiL 95.66 90.83 

8 ............ , 74.40 6833 
9 Muh. Tomi Nur R 76.86 71.44 
10 Muh. &gus A 81.30 81.86 
II Yusuf Adi P 72.80 68.33 
12 Safira A R. P 85.95 88.33 

13 Nur Robmab. A L 81.30 84.20 
14 DolloAmondo 83.90 86.66 

'""""' 1158.71 1139.97 -- 82.77 81.43 

Rubrik Penllaiao 

• Slror Aspek Peogetahuan ( kognitif) 
• Skor Aspek Sikap ( AfektiJ) 
• Skor Aspck Ketrampilan ( Psikomotor ) 
• Nilui Akhir 

- NilaiAkhir 
P•ik - "' 98.00 54.30 18.67 19.60 92.51 
69.00 45.60 15.00 13.80 74.40 
98.00 50.40 17.08 19.60 87.08 
85.00 54.40 17.08 17.00 88.48 
15.00 49.79 15.50 15.00 80.30 

89.00 49.44 16.67 17.80 83.87 
88.00 51.40 18.17 17.60 93.16 

62.00 44.64 13.67 12.40 70.67 
75.00 46.12 14.29 15.00 15.40 

69.00 48.78 16.37 13.80 84.94 
77.00 43.68 13.67 15.40 72.77 
93.00 51.51 17.67 18.60 87.87 

15.00 48.78 16.84 15.00 80.64 

93.00 50.34 17.33 18.60 86.23 
1146.00 695.23 227.99 229.20 4597.10 

81.86 49.66 16.29 16.37 112.74 

= 60% x Nilai Aspck Peogetahuan 
= 20% x Nilai Aspck: Sikap ( Afcktif) 
= 20% x Nilai Aspd:: Ketrampilan ( Psikomotor ) 
.. Skor Kognitif+Skor Afcktif+Skor Psikomotor 
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DESKRIPTOR PENILAIAN AKTIVITAS SISWA 

Aktivitas yang diamati 
A. Membaca/ memahami kegiatan berisi masalah di dalam 

modul 

B. Menyelesaikan masalah atau mendeskripsikanjawaban 
masalah 

C. Membandingkanjawaban atau berdiskusi dengan ternan 

D. Bertanya atau mampu menanggapi pertanyaan 

D. Bertanya atau menanggapi pertanyaan 

E. Menulis/menarik kesimpulan di jumal belajar 

Kriteria Penilaian 
4 = Siswa mampu membaca dan memahami kegiatan berisi masalah di daJam modul 

birnbingan guru 
3 ~ Siswa mampu membaca dam memahami kegiatan beri!J masalah di dalam modul di 

bawah bimbingan gum 
2 = Siswa belum mampu memahami masalah di da1am modul dan membutuhkan bimbingan 

guru 
1 = Siswa diam dan tidak memahami masaJah di dalam modul 
4 = Siswa dapat menyelesaikan masalah serta mendeskripsikan jawaban masalah dengan 

benar tanpa bimbingan guru 
3 = Siswa dapat mendeskripsikan dan rnenyelesaikan masalah dengan benar di bawah 

bimbingan guru 
2 = Siswa dapat mendeskripsikan masalah namun masih belum sempuma 
I = Siswa belum mampu mendeskripsikanjawaban di dalam modul 
4 = Siswa mampu membandingkan dan mendeskripsikanjawaban dengan ternan kelompok, 

serta berinteraksi dengan sangat baik. 
3 = Siswa mampu rnembandingkan jawaban dengan ternan kelompok, namun masih di 

bawah bimbingan gum 
2 = Siswa berdisk:usi kelompok dengan ternan sebaya namun masih belum mampu 

membandingkan jawaban dengan baik. 
I ~ Siswa belum mampu mendiskusikanjawaban dengan ternan kelompok, dengan baik, 

namun sudah berinteraksi. 
4 = Siswa aktifbertanya dan antusias rnenjawab pertanyaan dari ternan. 
3 ~ Siswa bebempa kali bertanya namun masih ragu dalam menanggapi pertanyaan 
2 = Siswa berdiskusi kelompok dengan ternan sebaya namun rnasih belum mampu 

membandingkan jawaban dengan baik. 
1 = Siswa bel urn rnampu mendeskripsikan jawaban dengan ternan kelompok dengan baik, 

namun sudah berinteraksi 
4 = Siswa aktif bertanya dan antusias menjawab pertanyaan dari ternan. 
3 ~ Siswa bebempa kali bertanya dan namun masih ragu dalam menanggapi pertanyaan. 
2 ~ Siswa aktifbertanya dan belum mampu menanggapi pertanyaan 
l ~ Siswa se<likit bertanya dan belum mampu menanggapi pertanyaan. 
4 ~ Siswa menulis dan menarik kesimpulan pembelajaran di dalam modul dengan benar. 
3 = Siswa rnenulis kesimpulan di dalam modul, setelah guru rnemberikan kesimpulan 
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Lamp/ran 9 

ANGKET RESPON GURU MODUL PEMBELAJARAN IPA 
BERBASIS CTL DAN INKUIRI DI SEKOLAH DASAR 

A. Judul peneHiian dan pengembangan : 
PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN BERBASIS CTL DAN 
INKUIRI Dl SEKOLAH DASAR 

B. ldentitas Reoponden 
Nama 
Pekeljaan I Jabatan 
Alamat 

C. Petnnjuk pengisian 

: ERIK DWI SAPUTRI 
: Guru Kelas V 
: Ds. Kampungbaru, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk 

I. Berilab tanda (-,') pada kolom piliban jawaban yaog telab disediakan. 
2. Jawablab sesuai apa yaog anda alami dan relevan 

16J 

3. Berilab komentar dan saran pada kolom yang disediakan guna perbaikan 
produk mndul pembelajaran IPA berbasis CTL dan Inkuiri .. 

Kriteri Skala Penilaian 

4 3 2 1 
Sangat sesuai Sesuai Tidak sesuai Sangat tidak sesuai 

Sangat menarik Menarik Tidak menarik Sangat tidak menari 
Sangat tepat Tepat Tidak tepat Sangat tidak tepat 
Sangat jelas Jelas Tidakjelas Sangat tidak jelas 

D. Identitas Mata Pelajaran 
Sekolab : SDN Warujayeog 2 Kabupaten Nganjuk 
Kelas I semester : V I I 
Mata Pelajaran : llmu Pengetabuan Alam (IP A) 
Standar Kompetensi : Memabami hubuogan antara sifat baban dengan 

Kompetensi Dasar 

penyusunnya dan perubaban sifat benda sebagai hasil 

proses. 
I. Mendeskripsikan hubungan antara sifat bahao 

dengan baban penyusunnya, misalnya benang, 
kaio, dan kertas. 

2. Menyimpulkan basil penyelidikan tentaog 
perubahan sifat benda, baik sementara maupun 
tetap 
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E Instrumen PenHaian Modul . 
No Aspek yang Dinilai SkorNHai 
I Ketepataojudul kegiatao pembelajarao dalam I 2 3 ~ mempresentasikan isi materi _l)eltlbel'li_arao 
2 Kejelasan petunjuk dalam setiap dalam kegiatan I 2 ~ 4 

belaiar 
3 Kesesuaian antara Standar Kompetensi, kompetensi I 2 3 ~ Dasar, lndikator, dan TujuanPembelaiarao 
4 Kesesuaian Tujuan Pembelajarao dengao paparan I 2 3 ~ materi 
5 Kejelasao uraian materi dalam modul I 2 3 4 
6 Kejelasan contoh-contoh soaJ dalam modul I 2 3 4 
7 Kejelasao kegiatan maodiri, kegiatan kelompok, dao I 2 3 ~ 

u)nna•n hariao dalam modul 
8 Kesesuaiao antara gambar/ilustrasi dengan materi I 2 3 ~ dalammodul 
9 Bahasa yang digunakan membangkitkan rasa senang I 2 3 I® 

ketika siswa membacanya dan mendorong siswa untuk 
mempelajari modul pembelajarao tersebut secara 
tuntas 

10 Bahasa yaog digunakan mampu merangsang siswa I 
untuk mempertanyakao suatu hallebih jauh, dan 

2 G) 4 

meucari jawaban secara maodiri 
II Bahasa yaog digunakan dalaru menjelaskan sesuai I 2 0 4 

tirud<at PCrkembangan koo.nitif 
12 Bahasa yang digunakan dalam menjelaskan sesuai I 2 (2) 4 

dem~an tin,ikat perkembangan emosional 
13 Materi pembelajaran yang ada di dalam modul bersifat I 2 3 ~ kontektual 
14 Pembelajarao dalam modul mengarahkan siswa untuk I 2 3 I~ 

belajar secara inkuiri 
Total Skor NHai 5A 
Presentasi (%) ~. ~ 

F Instrumen Penilaian Buku Panduan Guru . 
No Aspek yan2 DinHai Skor Nilai 
I Bahasa yaog digunakan dalam buku panduan mudah 1 2 3 I® 

untukdi i 
2 Buku panduan guru dapat membantu mempennudah 1 2 3 I~ 

untuk mempelaiari modul 
3 Ketepatan halamao sampul dalaro mempresentasikan I 2 3 ~ isi modul pembelajaran 
4 Pen_yajian ~ta I 2 3 1(4) 

5 Penyajian daHar isi I 2 3 ~ 
6 Keielasa identitas mala pelaiaran I 2 3 [(4) 

7 Kejelasao tujuan unan buku panduan gt1111 I 2 m 4 
8 Keielasao karakteristik mala pelajarao Ilmu I 2 3 ICY 
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9 

10 
11 

12 

13 

14 
15 
16 
17 
18 

Pene;etahuan Alam (IPA) 
Kejelasan pendekatan CJL dan Inkuiri yang 
dikem dalam produk modul pembelaiaran 
Kejelasan Deskripsi mata Pelajaran 
Kejelasan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi 
Dasar(KD) 
Kejelasan Indikator menggambarkan perolehan basil 
belajar y.mg dapat diukur 
Kejelasan tujuan Pembelajaran menggambarkan 
perolehan basil belaiar v- daoat diukur. 
Kejelasan alokasi waktu yang akan di 
Kejelasan peran IIUrU dalam proses pembelajaran 
Kejelasan penilaian (evaluasi) basil belajar 
Kejelasan kunciiawaban vao~ disaiikan 
Ketepatan sumber yang digunakao dalam daftar 
ruiukao 
Total Skor Nilai 
Presentase (%) 

16.5" 

I 2 3~ 

I 2 3 (4") 

I 2 3@ 

I 2 30) 

I 2 3(!) 

I 2 3 (4") 

I 2 3 G 
I 2 3) 4 
I 2 3 ~ 
I 2 3 ~ 

8J, '-Z . 

Berilah saran dan komentar secara keseluruhan dari mosul pembell\iaran ini: 

··~····p~r;,~···kdrTn;··::a~···;.:~···c~-u-s·····bii······r"JiJiirR ................. okf.;-;~·· .. ············ 
................. ::! .......... , .......... 1.1 •••...••• ':':11.. ···: '!:; ..... '.'2'5' ............. ······ ~ ...............•.. Y.P. .......... . 
........ . 1!!:'.17ll~.':'!'. ........ ~.'!!..b..~!<::i.'?:.'::!: .'!. ... !'.'.1.. ~ r._h : •... ~"!. ........................................................... . 
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Lampiran 10 

HASIL OBSERV ASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kriteria Skala Penilaian 

4 3 2 1 
Sangat sesuai Sesuai Tidak sesuai Sangat tidak sesuai 

Sangat menarik Menarik Tidak menarik Sangat tidak menari 
Sangat tepa! Tepa! Tidak tepat Sangat tidak tepa! 
SanRat ielas Jelas Tidak ielas SaDRat tidak jelas 

A. Instrumen Penllaian Keterlaksanaan Pembelajaran Pertem.uan I 
No Aspek yang Di Nilai Skor 

Nilai 
I Memberikan apersepsi dengan mengkaitkan pengetahuan 

3 yang dimiliki siswa dengan materi yang akan dipelajari 
2 Memberikan motivas:i kepada siswa tentang pentingnya materi 

3 I yang akan dipelajari 
3 Me · elaskan 1\Iiuan pembelajaran yang akan dicapai 3 

4 Membagikan modul kepada siswa 3 

5 Menngaskan siswa untuk membaca petunjnk penggunaan 3 
modul 

6 Menngaskan siswa untuk mengejakan kegiatan mandiri I 3 

7 Mengecek siswa apabila ada yang mengalami kesulitan 3 
dalam mengetjakan kegiatan modul II 

8 Melaknkan tanya jawab membabas basil kegiatan mandiri I 3 

9 Menngasi siswa untuk mengerjakan kegiatan mandiri II _, 
10 Mengecek siswa apabila ada yang mengalami kesulitan 3 

dalam menReriakan keeiatan mandiri II 
II Menngaskan siswa untuk mempresentasikan basil ketja 3 kegiatam mandiri II 
12 Memberikan penghargaan kepada siswa berupa 3 

tan.pujian, dan reward 
13 Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang 

3 ma1eri yang belum dipabami 
14 Menugaskan siswa untuk membuat rangkuman psda jumal 

3 meORaiar 
15 Mengarahkan dam membimbing siswa untuk membuat B 

kesimpulan atau materi yang telab dipelajari 
16 Melaknkan refleksi dengan bertanya jawab dengan siswa .s 

tenlanR keonatan belaiar vanR telab dilaknkan 
17 Memberikan tindak lanjut untuk mempelajari kembali materi ;1. 

. YaDR telab dipelajari 
Totalskor Nilai .!>" 

Presentasi Skor (%) 73·9• 
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B. Instrumen Penllaian Keterlaksanun Pembelajaran Pertemuan IT 
No Aspek yang Di Nilai Skor 

Nilai 
I Memberikao apersepsi dengao mengkaitkan pengetabuao 

1 yan~ dimiliki siswa den~an materi ~ akan dipelaiari 
2 Memberikao motivasi kepada siswa teotang pentingoya materi 

I yang akan dipelajari 3 

3 Menjelaskan tujuao pembelajaran yang akan dicapai 3 
4 Mem 

. 
modul kepada siswa 4_ 

5 Membentuk siswa menjadi beberapa kelompok yang lerdiri 
dari4 orang 3 

6 Memberikan penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan 
3 secara berkelompok 

7 Menyediakan alai dan baban yang dibutnbkan untuk kegiatan 
;l. 

pereobaan 
8 Menugaskan kepada siswa untuk mengetjakan kegiatan 

l. kelomook 
9 Mengawasi ketja kelompok siswa untuk meugecek kesulitan- !i 

kesulitan yang dialami oleh setiap kelompok 
10 Memberikan motivasi kepada setiap kelompok agar lebih 3 semaogat dalarn menyelesaikan tugas kelompok 
11 Membimbing siswa untuk menuliskan basil ketja kelompok 3 

pada lembar yang_disediakan 
12 Menugaskan siswa untuk mempresentasikan hasil kerja :2 

kelompok di depan kelas 
13 Membimbing siswa untuk berdiskosi memberikan saran dan 3 

komentar alas presentasi yang dilakukao oleh kelompok lain 
14 Memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk :2 

bertanya tentang kegiatan yang belum dipahami selaroa kerja 
kelompok 

15 Memberikan aan bero , pujian ,reward .L; 

16 Menugaskan siswa untuk membuat kesimpulan materi yang 
3 Ielah dipel,.jari nada iumal belajar 

17 Menugaskan siswa untuk mengetjakan ulangao harlan 3 

18 Mene;awasi siswa yang sedang men~et:iakan ulaogao harlan " 19 Mengarahkan dan membimbing siswa untuk memhual g 
kesimpulan alas materi yang Ielah dipelajari 

20 Melakukan refleksi dengao bertanya jawab dengao siswa 3 lebtang kegiatan belajar v~ Ielah dilakukan 
21 Memberikao tindak lanjul untuk mempelajari kembali yang 3 

telah dipelaiari 
Totalskor Nilai ~" 

Presentasl Skor (%) 7S• oo 
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C. lnstrumen Penilaian KeterlaklaiUWl Pembelajaran Pertemuan m 
No Aspek yong Di NUai Skor 

Nilai 
I Memberikan apersepsi dengan mengkaitkan pengetahuan Lt ! y- dimiliki siswa dengan materi y- akan dipelajari 
2 Memberikan motivasi kepada siswa lentang pentingnya materi -'t , yang akan dipelajari 
3 Menielaskan tuiuan pembell!jaran yang akan dicapai /t 
4 Mem 

. 
modul k"""rl• siswa II 

5 Menllj!;askan siswa unluk mengerjakan keltiatan mandiri t .It 
6 Mengecek kesulitan·kesutitan yang dialami oleh siswa 4 
7 Melakukan tanyajawab untuk membahas basil kegiatan 

mandiri l 3 
8 Menugaskan siswa untuk mempresentasikan basil ketja 3 

keltiatan mandiri II 
9 Menugaskan siswa untuk mempresentasikan basil ketja 3 

kegiatan mandiri II 
tO Membimbing siswa untuk melakukan diskusi atas presentasi 

3 I yang telah dilakukan 
It Memberikan penghargaan berupa penguatan.pujian, dan 3 

reward 
12 Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang 

materi YRUR belwn di 
3 

13 Menugaskan siswa untuk membual rangkwnan pada jumal 3 
belaiar 

14 Mengarahkan dan membimbing siswa untuk membuat 
3 kesimpulan alas maleri yang Ielah dilakukan 

15 Memberikan tindak lanjul untuk mempelajari kern bali materi It I yang Ielah dipelaiari 
Totalskor NUai S:i. 

Presentasi Skor (%) ga, J;~ 

43618.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



D llllltrumen Penilaian Keterlaksanaan Pembelajaran Pertemuan IV . 
No Aspek yang Di Nilai Skor 

Nilai 
I Memberikan apersepsi dengan mengkaitlam pengetahuan 

It I yang dimiliki siswa dengao materi yang aksu dipelajari 
2 Memberikan motivasi kepada siswa tentaog pentingnya materi 

-+ yang akan dipelajari 
3 Mergelaskso tujuan pembelajarao yang aksu dicapai 4 
4 Mem 

. modul kepada siswa ;, 
5 Membeotnk siswa menjadi bebempa kelompok yang terdiri .f dari4 orang 
6 Memberikao penjelasan lentaog kegiatao yang aksu dilakukao 

.It secam berkelompok 
7 Menyediaksu alat dao baban yang dibutuhkao untnk kegiatan 

I percobaao 3 
8 Menugaskan kepada siswa untnk mengeJjaksu kegiatao 3 

kelompok 
9 Mengawasi keJja kelompok siswa untnk mengecek kesulitao-

1r kesulitao yang dialami oleh seliap kelompok 
10 Memberikan motivasi kepada setiap kelompok agar lebih 

1 semangal dalam meoyelesaikan tugas kelompok 
11 Membimbing siswa uotnk menuliskan hasil keJja kelompok 1 

I pada lembar van• disediakan 
12 Menugaskan siswa uotnk mempresenlasikan hasil kelja it 

kelompok pada lembar yang di sediaksu 
13 Membimbing siswa uotnk berdiskusi memberikan saran dao it 

komentar alas preseolasi yang dilakukao oleh kelompok lain 

( 

14 Memberikan kesempatao kepada setiap kelompok uotnk 
bertanya tentaog kegiatan yang belum dipahami selarna kelja 2 

kelompok 
15 Memberikan penghargaao berupa penguatao,pujian, dao 1 reward 
16 Menngaskan siswa uotnk membual kesimpulan materi yang 3 

telab dipelaiari oada iurnal belaiar 
17 Menugaskan siswa uotnk mengeljaksu ulangan harian 
18 Mengawasi siswa yano sedano menoeriaksu ulanoan harian 
19 Mengarabkan dao membimbing siswa untnk membimbing 

siswa untnk membual kesimpulan alas materi yang telab ~ 
dipelaiari 

20 Melakukan refleksi dengan bertaoya jawab dengan siswa 'l tentaog ke · belajar yang Ielah dilakukan 
21 Memberikan tindak lanjul uotnk mempelajari kembali yang ~ 

Ielah dipelajari 
Totalskor Nilai 78 

Presentasi Skor (%) 8iJ.' :<J 
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E. Rekapltulasi Penilaian Keterlaksanaan Pembelajaran 

No SkorNilai Skor 
Pertemuanl Pertemuan II Pertemuanm Pertemuan IV Akbir 

I(%) 
1 73 ,'!_~ 7S,oo if{,' '{~ 8 ::J I .:lf 8t,gg 
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN 
MODUL PEMBELAJARAN IPA BERBASIS CTL DAN INKUIRI DI 

SEKOLAH DASAR 

A. Judul penelitian dan pengembangan: 
PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN BERBASIS CTL DAN 
INKUIRI DI SEKOLAH DASAR 

B. Identitas RespondeD 
Nama 

Jabatan 

C. Petunjuk pengisian 

:DINA YULITA SARJ 

: Mahasiswa S2 Pendidikan Dasar 

UT UPBJJ Malang Pokjar Nganjuk 

a. Berilab Ianda (,J) pada kolom pilihan jawabao yang telab disediakan. 
b. Jawablab sesuai apa yang anda alami dan relevan 
4. Berilab komentar dan saran pada kolom yang disediakan guna perbaikao 

produk modul pembelajaran IPA berbasis CTL dan Inkuiri .. 

Kriteri Skala Penilaian 

4 3 2 1 
Sangat sesuai Sesuai Tidak sesuai Sangat tidak sesuai 

Sangat menarik Menarik Tidak meoarik Sangat tidak menari 
Sangat tepat Tepat Tidak tepat Sangat tidak tepat 
Sangat jelas Jelas Tidakjelas Sangat tidak jelas 

D. Identitas Mata Pelajaran 
Sekolab : SDN Warujayeng 2 Kabupaten Nganjuk 
Kelas I semester : V I I 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetabuan Alarn (IP A) 
Standar Kompetensi : Mernabami hubungan antara sifat baban dengan 

Kompetensi Dasar 

penyusunnya dan perubaban sifat benda sebagai basil 
proses. 
1. Mendeskripsikan hubungan antara sifat baban 

dengan baban penyusunnya, misalnya benang, 
kain, dan kertas. 

3. Menyimpulkan basil penyelidikan tentang perubaban sifat benda, baik 
sementara maupun tetap 

43618.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



1"17-

E. Instrumen PeneHtian Pertemuan I 
No Aspek yang Di Nilai SkorNilai 

I 2 3 4 
I Memberikan apersepsi dengan mengkaitkan pengetahuan 

yang dimililci siswa dengan materi yang akan dioellliari v 
2 Memberikan motivasi kepada siswa tentang pentingnya materi 

1/ yang akan dipelajari 
3 Menjelaskan tujuan oembel'li_aran yang_ akan di~ v 
4 Memb 

0 

modulk siswa v 
5 Menugaskan siswa untuk membaca petunjuk penggunaan 

modul v 
6 Menlll!askan siswa untuk mengeiakan kelriatan mandiri I "' 7 Mengecek siswa apabila ada yang mengalami kesulitan 

dalam mengerjakan kegiatan modul II L-

8 Melakukan tanya jawab membahas basil kegiatan mandiri I v 
9 MenURasi siswa untuk. m · akan kegiatan mandiri II v 
10 Mengecek siswa apabila ada yang mengalami kesulitan v dalam mengerjakan kegiatan mandiri II 
11 Menugaskan siswa untuk mempresentasikan hasil ketja 

kegiatam mandiri II .... 

12 Memberikan penghargaan kepada siswa berupa 
tan,puiian, dan rewanl 

v 

13 Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang v' 
materi yang belum di 

. 
14 Menugaskan siswa untuk membuat rangkuman pada jurnal 

v' mengajar 
15 Mengarahkan dam membimbing siswa untuk membuat v 

kesimpulan atau materi vang telab dioelaiari 
16 Melakukan refleksi dengan bertanyajawab dengan siswa v 

tenlaru! keltiatan belajar yang telab dilakukan 
17 Memberikan tindak lanjut untuk mempelajari kembali materi v 

1 yang telab dipelajari 
Totalskor NUal 

Presentasi Skor (%) 

Bf'1~tf':•n~~pe~~~1aj~ini: mbe{4 
·································································································~·····~············ 
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cUt\1. .wvil'l'U>n~ l)ne~'Y"\~ · Nganjuk ••.••••••••••••• 2017 
Observer, 
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LEMBAR OBSERV ASI KETERLAKSANAAN 
MODUL PEMBELAJARAN IPA BERBASIS CTL DAN INKUIRI D1 

SEKOLAII DASAR 

A. Judul penelitian dan pengembangan : 
PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN BERBASIS CTL DAN 

INKUIRI Dl SEKOLAH DASAR 

B. ldentitas RespondeD 
Nama 

Jabatan 

C. Petunjuk pengisian 

:DINA YULITA SARI 

: Mahasiswa S2 Pendidikan Dasar 

UT UPBJJ Malang Pokjar Nganjuk 

c. Berilah Ianda ('/) pada kolom pilihan jawaban yang telah disediakan. 
d. Jawahlah sesuai apa yang anda alami dan relevan 

1'8 

5. Berilah komentar dan saran pada kolom yang disediakan guna perbaikan 
prndnk modul pembelajaran IPA berbasis CTL dan Inkoiri .• 

Kriteri Skala Penilaian 

4 3 2 1 
Sangat sesuai Sesuai Tidak sesuai Sangat tidak sesuai 

Sangat menarik Menarik Tidak menarik Sangat tidak menari 
Sangat tepa! Tepat Tidak tepa! Sangat tidak tepa! 
Sangat jelas Jelas Tidakjelas Sangat tidak jelas 

D. ldentitas Mata Pelajaran 
Sekolah : SDN Warujayeng 2 Kabupaten Nganjnk 

Kelas I semester : V I I 
Mata Pelajaran : llmu Pengetabuan Alarn (IPA) 
Standar Kompetensi : Memahami hubungan antara sifat bahan dengan 

Kompetensi Dasar 

penyusunnya dan perubahan sifat benda sebagai basil 

proses. 
l. Mendeskripsikan hubungan antara sifat bahan 

dengan bahan penyusunnya, misalnya benang, 

kain, dan kertas. 
2. Menyimpulkan basil penyelidikan tentang 

perubahan sifat benda, baik sementara maupun 

tetap 
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F Instrumen Penilaian Pertemuan II . 
No Aspek yang Di Nilai SkorNilai 

I 2 3 4 
I Memberikan apersepsi dengan mengkaitkan pengetahuan 

I V8D2 dimiliki siswa dengan maleri yang akan dipelajari v 
2 Memberikan motivasi kepada siswa tentang pentiognya 

materi vanR akan <fulelajari " 
3 Meojelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai v 
4 Mem 

. 
modul kepada siswa v 

5 Membentuk siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri 
dari 4 OillDil 

v 
6 Memberikan penjelasan tentang kegiatan yang akan 

dilakukan secara berkelompok v 

7 Meoyediakan alai dan bahan yaog dibutuhkan untuk kegiatan 
I percobaao 

v 

8 Menugaskao kepada siswa untuk mengeJjakan kegiatan v 
kelompok 

9 Mengawasi ketja kelompok siswa untuk: mengecek kesulitan- v 
kesulitan van2 dialami oleh setiap kelompok 

10 Memberikao motivasi kepada seliap kelompok agar lebih v' 
semao2at dalarn menyelesaikan tu2as kelompok 

11 Membimbing siswa untuk meouliskao hasil keJja kelompok v I pada lembar yang disediakan 
12 Menugaskao siswa untuk mempresentasikao hasil kelja 

kelompok di depan kelas v 
13 Membimbing siswa untuk berdiskusi memberikan saran dan v 

komentar alas oresentasi yan2 dilakukan oleh keloltlpok lain 
14 Memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk 

bertanya tentang kegiatan yang belum dipahami selarna kelja v 
kelompok 

15 Memberikan argaan berupa tan, pujian ,reward v 
16 Menngaskan siswa untuk: membuat kesimpulan materi yang v telah diJlO!'!iari padajumal bell\iar 
17 MenQRaskao siswa untuk meogerjakan ulangan hariao v 
18 Meugawasi siswayang sedang mengerj_akan ulan~ harian v 
19 Mengarahk.an dan membimbing siswa lllltuk membuat v 

kesimoulan alas materi YODR telah dioelajari 
20 Melakukan refleksi dengan bertanya jawah dengan siswa v 

tebtanR kegiatan belajar yang Ielah dilakukan 
2! Memberikan tindak lanjul untuk mempelajari kembali yang v Ielah dipelajari 

Totalskor Nilai 
Presentasi Skor (%) 
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Berilah saran dan komentar tentang pelaksanaan perangkat pembelajaran ini : 

··········K·······hi .................................. if4tM; ................................................................... . 
···='···~~t··~:re~~ai····ai1······tttz.!"t1.~d ..... t~.l .. ~s~.~ll:~~~ ... . 
····························································~··········································································· 
····:.:····s·············-k~·,r-r,"irol·····ui1liH.i. .. ifu.~Wu:il;······tr;;·rii.ili~;·····p.e·j,j,j·~·······;, ........... J.\w.!\ ........................................................................ :.1;7 .............................. ~. 

·········································································································································· 

Nganjuk , ................ 2017 
Observer, 

~· 
!DINA YULITASARI) 
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LEMBAR OBSERV ASI KETERLAKSANAAN 

MODUL PEMBELAJARAN IPA BERBASIS CTL DAN INKUIRI Dl 
SEKOLAII DASAR 

A. Judul penelitian dan pengembangan : 
PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAIARAN BERBASIS CTL DAN 
INKUIRI DI SEKOLAH DASAR 

B. ldentitas Responden 
Nama :DINA YULITA SARI 

Jabatan : Mabasiswa S2 Pendidikan Dasar 

UT UPBJJ Malang Polgar Nganjuk 

C. Petunjuk pengisian 
e. Berilah tanda ('V) pacta kolom piliban jawaban yang Ielah disediakan. 
f. Jawablah sesuai apa yang anda alami dan relevan 

17jj 

6. Berilah komentar dan saran pada kolom yang disediakan guos perbaikan 
produk modul pembelajaran IP A berbasis CTL dan Inkuiri .• 

Kriteri Skala Penilaian 

4 3 2 1 
Sangat sesuai Sesuai Tidaksesuai Sangat tidak sesuai 

Sangat meuarik Meuarik Tidak meuarik Sangat tidak menari 
Sangat tepat Tepat Tidak tepa! Sangat tidak tepat 
Sangat jelas Jelas Tidakjelas Sao gat tidak jelas 

D. ldentitas Mata Pelajaran 
Sekolah : SDN Warujayeng 2 Kabupaten Nganjuk 
Kelas I semester : V /I 
Mala Pelajaran : llmu Pengetabuan Alarn (IPA) 
Standar Kompetensi : Memahami hubungan antara sifat bahan dengan 

Kornpetensi Dasar 

penyusunnya dan perubahan sifat benda sebagai basil 
proses. 
I. Mendeskripsikan hubungan antara sifat bahan 

dengan bahan penyusunnya, misalnya benaog, 
kain, dan kertas. 

2. Menyimpulkan basil penyelidikan tentang 
peruhahan sifat benda, baik sementara maupun 
tetap 
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E. Instrnmen Penilaian Pertemuan ill 

No 
I 

2 

3 
4 
5 
6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Asoek VllDl! Di Nilai SkorNilai 
Memberikan apersepsi dengao mengkaitkao pengetahuan I 2 3 4 

I Ylllll! dimiliki siswa den~an materi van~ akan dioelaiari 
Memberikan motivasi kepada siswa tentang pentingnya materi 

I y~ akan dioelajari v 
Menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai v 
Mem 

. modul keoada siswa v 
Men siswa untuk m · akan kegiatan mandiri I v 
M=ecek kesulitan·kesulitan van~ dialami oleh siswa o/ 

Melakukan tanya jawab untuk membahas basil kegiatan v mandiri I 
Menngaskan siswa untuk mempresentasikan basil ketja 
kegiatan mandiri II v 
Menngaskan siswa untuk mempresentasikan basil ketja 
kegiatan mandiri II v 
Membimbing siswa untuk melakukan diskusi atas presentasi 

I v~ telah dilakukan v 
Memberikan penghargaan berupa penguatan,pujian. dan lv reward 
Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang 

t/ materi yang belum dipahami 
Menngaskan siswa untuk membuat rangkuman pada jumal lv belajar 
Mengarahkan dan membimbing siswa untuk: membuat lv 
kesimpulan atas materi v~ Ielah dilakukan 
Memberikan tindak lanjut untuk mempelajari kembali materi v 

I yang telah dipelajari 
Totalskor Nilai 

Presentasi Skor (%) 

Nganjuk •.............. .2017 
Obsenrer, 

(DIN~~~ 
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LEMBAROBSERVASIKETERLAKSANAAN 
MODUL PEMBELAJARAN IPA BERBASIS CfL DAN INKUIRI Dl 

SEKOLAII DASAR 

A. Judul penelitian dan pengembangan : 
PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN BERBASIS CTL DAN 
INKUIRI DI SEKOLAH DASAR 

B. ldentitas Responden 

Nama 

Jahatan 

:DINA YULITA SARI 

: Mahasiswa 82 Pendidikan Dasar 

UT UPBJJ Malang Pokjar Nganjuk 

C. Petunjuk pengisian 
a. Berilah tanda (-.I) pada kolom pilihan jawaban yang Ielah disediakan. 
b. Jawablah sesuai apa yang anda alami dan relevan 

178 

c. Berilah komentar dan saran pada kolom yang disediakan guna perbaikan 
produk modul pembelajaran IPA berbasis CTL dan lnkuiri .. 

Kriteri Skala Penilaian 

4 3 2 1 
Sangat sesuai Sesuai Tidak sesuai Sangat tidak sesuai 

Sangat menarik Menarik Tidak menarik Sangat tidak menari 
Sangat tepa! Tepat Tidak tepa! Sangat tidak tepat 
Sangat jelas Jelas Tidakjelas Sangat tidak jelas 

A. Identitas Mala Pelajaran 
Sekolab : SDN Warujayeng 2 Kabupaten Nganjuk 
Kelas I semester : V /I 
Mala Pelajaran 
Standar Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

: Dmu Pengetabuan Alarn (IPA) 
: Memahami hubungan antara sifat bahan dengan 

penyusunnya dan perubahan sifat benda sebagai basil 
proses. 
I. Meodeskripsikan hubungan antara sifat bahan 

dengan bahan penyusunnya, misalnya benang, 
kain, dan kertas. 

2. Menyimpulkan basil penyelidikan tentang 
perubahan sifat benda, baik sementara maupun 
tetap 
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B. lnstrumen Peallaian Pertemuan IV 
No Aspek yang Di Nilai SkorNilai 

I 2 3 4 
I Memberikan apersepsi dengan mengkaitkan pengetahuan 

I Y3lll! dimiliki siswa den~an materi yang akan dipelaiari 
v 

2 Memberikan motivasi kepada siswa tentang pentingnya materi v 
I yang akan dipelajari 

3 Menjelaskan tuiuan pembelajaran yang akan dicapai .~ 

4 Mem 
. 

modulk siswa v 
5 Membentuk siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri 

1"'-' dari 4orang 
6 Memberikan penjelasan lentang kegiatan yang akan dilakukao v 

secara betkelompok 
7 Menyediakan alai dan bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan 

I percobaan v 
8 Menngaskan kepada siswa untuk mengeljakan kegiatan v 

kelompok 
9 Mengawasi keJja kelompok siswa untuk mengecek kesulitan-

\_, 
kesulitan yang dialami oleb setiap kelompok 

10 Memberikan motivasi kepada seliap kelompok agar lebih v 
semangat dalam menyelesaikan tugas kelompok 

II Membimbing siswa untuk menuliskan hasil kerja kelompok 
I oada lembar yang disediakan v 

12 Menngaskan siswa untuk mempresentasikan basil kelja 
kelompok pada lembar yang di sediakan 

v 

13 Membimbing siswa untuk berdiskusi memberikan saran dan 
komentar alas presentasi yang dilakukan oleh kelompok lain 

v 
14 Memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk 

bertanya tentang kegiatan yang belum dipahami selama kelja v 
kelompok 

15 Memberikan penghargaan berupa penguatan,pujian, dan 
\1 reward 

16 Menugaskan siswa untuk membuat kesimpulan materi yang v 
telah dipelajari oada iumal belaiar 

17 Menngaskan siswa untuk mengeljakan ulangan harlan v' 

18 Mengawasi siswa yang sedang mengetiakan ulangan harlan v 

19 Mengarahkan dan membimbing siswa untuk membimbing 
siswa untuk membual kesimpulan atas materi yang telah v 
dipelajari 

20 Melakukan retleksi dengan bertanya jawab dengan siswa 
1.-

tentang kegiatan belajar yang Ielah dilakukao 
21 Memberikan tindak lanjul untuk mempelajari kembali yang v Ielah dipelaiari 

Totalskor Nilai 
Presentasi Skor (%) 
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Berilah saran dan komentar lentang pelaksanaan perangkat pembebgaran ini : 

···:.:··.tWlli·····w···~········,·····M;···········;;;···· .. s,:·········a:r;;;;···AW«iimJz.:.w:.······ 
················~·TuiJilll:···~tvi···~··~~·u:a;;·····~a:;:;··········· 
:::::::~:::::::::::::::::::::::::::: .. :: .. ::::::: .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. ::::::::::::::::::::::::::: 
........... ································· .. ...... ·················~········~ ............. a.~Qf ............. . 
····:····~···w;;······mrn;:~·····~················~ii···lii··~··················wa;,·····r::··················· 

................ ··················~······· .......... : ....................................................................... . 

Nganjuk ,. ............... 2017 
Obsenrer, 

(DINA YULIT A SARI l 

43618.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Destribusi Hasil Belajar Siswa (Aspek kognitit; Afektif, dan Psikomotor) 

<Go lwnlah siswa (n) ~ 14 
<Go Skor Minimal ~ 70,72 
<• Skor Maksimal ~ 95,29 
<• langkauan Data (l) ~ 95,29 - 70,72 

~ 24,57 

Banyak Kelas Interval (K) 

K~I+3,31ogn 

3,3 log 14 

·· 3,3 log 14 

K ~ I + 3,3 (1,15) 

K ~ I + 3,79 

~ 4, 79 ( Banyaknya kelas interval yang digunakan adalah 5 kelas ) 

Panjang Interval Kelas ( C ) 

C ~ J: K 

C~24,57:5 

C ~ 4,91 (Panjang interval kelas yang digunakan adalah 5) 

Tahel Destribusi Hasil Akhir Belajar Siswa (Aspek KAP) 

Kelas Interval Rentan• Skor Frekuensi Persentase I%) 
I 70-74 3 21,42 
2 75-79 I 7,14 
3 89-84 3 21,42 
4 85-89 5 35,71 
5 90-94 I 7,14 
6 95-99 I 7,14 

lumlah 14 100,00 

l'Y 
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Distribusi Hasil Belajar Siswa Aspek Pengetabuan (Kognitif) 

<• Jwnlab siswa (n) ~ 14 
•!• Skor Minima] = 74,54 
•!• Skor Maksimal = 95,48 
<• Jangkauan Data (J) ~ 95,48 - 74,54 

~ 20,94 

Banyak Kelas Interval (K) 

K~1+3,31ogn 

K ~ I + 3,3 log 14 

K ~ I + 3,3 (1,15) 

K ~ I + 3,79 

~ 4, 79 ( Banyaknya kelas interval yang digunakan adalab 5 kelas ) 

Panjang Interval Kelas ( C ) 

C ~ J: K 

c~2o,94:5 

C ~ 4, 188 (Panjang interval kelas yang digunakan adalab 4) 

Tabel Destribusi Hasil Akhir Belajar Siswa (Aspek KAP) 

Kelas Interval Rentang Skor Frekuensi Persentase (%) 
I 74 -77 2 14,28 
2 78 - 81 2 14,28 
3 82 - 85 4 28,75 
4 86-89 3 21,42 
5 90-93 2 14,28 
6 94 -94 I 7,14 

Jumlab 14 100,00 

182. 
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Distribusi Hasil Belajar Siswa Aspek Sikap (Afektif) 

<• Jumlah siswa (n) ~ 14 
-> Skor Minimal ~ 67,84 
•!• Skor Maksimal = 95,42 
•:• Jangkauan Data (J) ~ 95,42 - 67,84 

~ 27,58 

Banyak Kelas Interval (K) 

K~I+3,3logn 

K ~ I + 3,3 log 14 

K ~ I + 3,3 log 14 

K ~ I + 3,3 (1,15) 

K ~ I + 3,79 

~ 4, 79 ( Banyaknya kelas interval yang digunakan adalah 5 kelas ) 

Panjang Interval Kelas ( C ) 

C ~ J: K 

c~24,57:5 

C ~ 4,91 (Panjang interval kelas yang digunakan adalah 5) 

Tabel Destribusi Hasil Akbir Belajar Siswa (Aspek KAP) 

Kelas Interval Rentang Skor Frekuensi Persentase (%) 
I 70-74 3 21,42 
2 75 -79 I 7,14 
3 89-84 3 21,42 
4 85-89 5 35,71 
5 90-94 I 7,14 
6 95-99 I 7,14 

Jumlah 14 100,00 

1(\1 
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Distribusi Hasil Belajar Siswa Aspek Ketrampilan (Psikomotor) 

•!• Jwnlah siswa (n) = 14 
o) Skor Minimal ~ 61,6 
-> Skor Maksimal ~ 98,5 
,:0 Jangkauan Data (J) ~ 98,5-61,6 

~ 36,9 

Banyak Kelas lnteiVal (K) 

K~J+3,3Iogn 

K ~ I + 3,3 log 14 

K ~ I + 3,3 log 14 

K ~ I + 3,3 (1,15) 

K ~ I + 3,79 

~ 4, 79 ( Banyaknya kelas inteiVal yang digunakan adalab 5 kelas ) 

Panjang lnteiVal Kelas ( C ) 

C ~ J: K 

c~36,9:5 

C ~ 7,38 (Panjang inteiVal kelas yang digunakan adalab 7) 

Tabel Destribusi Hasil Akbir Belajar Siswa (Aspek KAP) 

Kelas Interval Rentang Skor Frekuensi Persentase (%) 
I 61-67 2 14,28 
2 68-74 3 21,42 
3 75-81 I 7,14 
4 82-88 2 14,28 
5 89-95 4 28,57 
6 96- 100 2 14,28 

Jumlab 14 100,00 
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