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Nama Lengkap :
Nama Sekolah :
Kelas :
No.Absen :

SOAL UJI VALIDITAS PRETEST

Berilah tanda silang (X) pada huruf a,b,c, dan d yang merupakan jawaban yang

paling tepat!

1. Benda yang jatuh akan selalu mengarah ke bumi karena ada gaya….

a. Pegas b. Gravitasi c. Magnet d. Listrik

2. Paku akan bergerak-gerak mengikuti magnet, pada saat paku diletakan diatas

kertas atau triplek dan pada bagian bawah kertas atau triplek di beri magnet.

Hal ini menunjukan magnet menunjukan sifat magnet yang…..

a. Mempunyai 2 kutub c.  Mempunyai medan

magnet

b. Mempunyai gaya balok d. Dapat menembus

benda

3. Mengapa daerah kutub memliki gaya gravitasi lebih besar daripada daerah

khatulistiwa ....

a. karena jarak khatulistiwa lebih dekat dengan puast bumi

b. karena jarak kutub lebih dekat dengan puast bumi

c. karena jarak khatulistiwa jauh dengan puast bumi

d. karena jarak kutub jauh dengan puast bumi

4. Kekuatan magnet yang terbesar berada di…

a. Tengah c. Kutub atau ujung

b. Pangkal d. Semua bagian sama

Lamapiran 1
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5. Gambar  manakah yang memerlukan gaya yang  paling kecil adalah ........

a. b.

c. d.

6. Gaya yang ditimbulkan akibat dua buah permukaan yang saling bersentuhan

adalah gaya..

a. Gesek e. Gravitasi

b. Berat d. Magnet

7. 1. Balok kayu 5. Plastik

2. Kertas 6. Jarum

3. Paku 7. Gunting

4. Kabel

Benda di atas yang dapat di tarik magnet kecuali…

a. 1-2-3 c. 1-4-5

b. 4-5-6 d. 1-2-5

8. Kerugian yang dapat diakibatkan gaya gesek adalah ....

a. Memperlambat laju kendaraaan

b. Kita tidak mudah tergelincir

c. Sol pada sepatu menjadi tipis

d. Ban sepeda tidak mudah selip

9. Daerah yang dipengaruhi gaya tarik magnet di sebut…

a. Gaya magnet c. Perubahan magnet

b. Medan magnet d. Sumber magnet



45

10. Kutub utara magnet pada kompas menunjuk kearah..

a. Kutub utara bumi c. kutub timur bumi

b. Kutub selatan bumi d. kutub barat bumi

11. Gaya yang terjadi akibat proses gesekan pada permukaan benda disebut…

a. Gaya tarik c. Gaya magnet

b. Gaya dorong d. Gaya gesek

12. Bola yang sedang bergerak dapat berhenti, karena adanya….

a. Gaya magnet c. gaya tarik

b. Gaya gesek d. gaya gravitasi

13. Benda di berikut ini yang merupakan gaya pegas adalah….

a. Ketapel dan panah

b. Sisir dan pisau

c. Ketapel dan pisau

d. Bola basket dan kapak

14. Yang merupakan magnet silinder pada gambar diabawah adalah…..

a. A

b. B

c. C

d. E

15. Dari gambar di atas, yang merupakan magnet jarum adalah……

a. A

b. B

c. C

d. D
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16. Manfaat dari gaya gesek adalah….

a. Membantu orang berjalan

b. Membuat senar biola dapat bergesek

c. Membuat roda mobil dapat mengelinding di jalan tanpa selip

d. Membuat poros mesin bersentuhan dan menghasilkan panas

17. Besi dapat menjadi magnet karena mempunyai sifat feromagnetik, apakah

yang dimaksud dengan feromagnetik ....

a. bersifat benda yang ringan b.bersifat magnet yang lemah

c. tidak bersifat magnet d. bersifat magnet yang kuat

18. Bagaimana cara memperkecil gaya gesek ....

a. memperhalus permukaan kedua benda yang bergesekan

b. membuat corak pada permukaan ban kendaran

c. memasang karet pada alas sandal atau sepatu

d. membuat struktur paku pada alas sepatu bola

19. Logam yang termasuk magnet adalah….

a. Emas b. Besi c. Perak d. Tembaga

20. Apa yang dimaksud dengan magnetis ?

a. Benda yang tidak dapat di tarik oleh magnet

b. Benda yang dapat ditarik oleh magnet

c. Benda yang mengandung magnet

d. Benda yang tidak mengandung magnet

21. Yang di maksud dengan medan magnet adalah…..

a.Daerah terntentu yang di pengaruhi oleh gaya tarik graviatasi

b.Daerah tertentu di sekitar magnet  yang di pengaruhi oleh gaya tarik magnet

c.Daerah tertentu yang di pengaruhi oleh gaya gesek oleh kedua benda yang

bergesekan

d.Daerah tertentu di sekitar magnet  yang tidak di pengaruhi oleh gaya tarik

magnet
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22. Mamfaat utama gaya gravitasi ialah ....

a. Menahan segala benda tetap berada di bumi

b. Menghentikan benda yang sedang bergerak

c. Menunjukan kutub utara dan selatan bumi

d. Mengurangi gaya gesekan antara dua permukaan benda

23. Paku yang di lilit kawat dank e dua kutub di aliri listrik yang dapat menjadi

magnet. Magnet yang di hasilkan merupakan contoh …..

a. Magnet buatan

b. Magnet alami

c. Penghasil magnet

d. Magnet listrik

24. Pernyataan berikut yang merupakan salah satu contoh magnet buatan dengan

cara induksi adalah..

a. Megosokan pengaris ke rambut

b. Paku yang diliti kawat dan di sembungkan kedua ujung kawat dengan ke

dua kutub batrai.

c. Kepala paku di tempelkan pada magnet dan ujun paku di dekatkan dengan

benda yang dapat di tarik magnet.

d. Semua pernyataan salah

25. Magnet dapat dibuat dengan tiga cara, kecuali ....

a. Menginduksi b. Menggosok

c. Memanaskan d. mengalirkan arus listrik
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Kunci Jawaban

1. A

2. D

3. B

4. D

5. C

6. A

7. C

8. C

9. B

10. A

11. D

12. B

13. A

14. A

15. C

16. C

17. D

18. A

19. B

20. C

21. A

22. D

23. A

24. C

25. C
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Nama Lengkap :

Nomor Absen :

Nama Sekolah :

Kelas :

SOAL UJI VALIDITAS POSEST

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling

tepat!

1. Pada siang hari semua isi ruangan kamarmu menjadi jelas kelihatan

karena…..

a. Pada siang hari udara bersih

b. Pada siang hari terang karena adanya cahaya

c. Pada siang hari terang jika hujan tidak turun

d. Pada siang hari udara terasa panas

2. Berikut ini bukan sifat cahaya adalah….

a. Dapat di pantulkan c. Dapat di biaskan

b. Dapat diserap d. Dapat merambat lurus

3. Pada suatu malam, lampu di Rumah padam. Untuk menerangi ruang

belajarnya Mega menyalakan sebuah lilin dan meletakan di atas meja dekat

meja belajarnya. Sementara Mega belajar, datanglah Liza adiknya dan duduk

di atas meja tempat Mega meletakan lilin, dan menutupi cahaya lilin.

Bagaimana cahaya lilin itu setelah Liza duduk di atas meja tersebut:…

a. Menyerap ke dalam badannya Liza

b. Menutupi badannya Liza sehingga penglihatan Mega menjadi samar

c. Memantul ke dinding dan keluar ke halaman

d. Menembus badannya Liza dan terus bersinar ke arah Mega yang sedang

belajar
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4. Matahari, listrik dan lilin. Dari  benda-benda tersebut, pernyataan yang benar

untuk di luntarkan adalah…

a. Benda-benda yang digunakan pada malam hari

b. Benda-benda yang digunakan untuk menjemur pakaian

c. Benda-benda sumber cahaya

d. Benda-benda yang tidak tampak pada malam hari

5. Zhoo giat bersepeda. Agar tidak kepanasan dan silau matanya, Zhoo

menggunakan topi untuk melindungi wajahnya. Saat menggunakan topi,

cahaya matahari akan:….

a. Menembus dan masuk mengenai wajah Zhoo

b. Tidak dapat menembus dan tidak mengenai wajah Zhoo

c. Tidak dapat menembus dan memantul ke wajah Zhoo

d. Memantul dan menembus ke wajah Zhoo

6. Sebuah pensil dimasukan ke dalam gelas berisi maka pensil terlihat patah. Hal

ini terjadi karena adanya peristiwa….

a. Pembiasan cahaya c. Perambatan cahaya

b. Penguraian cahaya d. Penguapan air

7. Yang dimaksudkan dengan benda bening adalah:

a. Benda yang dapat memantulkan cahaya

b. Benda yang terbuat dari kaca

c. Benda yang berwarna-warni

d. Benda yang dapat ditembus oleh cahaya

8. Berikut ini cahaya alamiah, kecuali….

a. Kunang-kunang c. Matahari

b. Obor d. Fosfor

9. Bayangan yang terjadi pada cermin cembung akan tampak….

a. Lebih dekat dan lebih besar c. Lebih jauh dan lebih

besar
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b. Lebih dekat dan lebih kecil d. Lebih jauh dan lebih

kecil

10. Cahaya alami yang banyak digunakan manusia untuk pebangkit tenaga

listrik….

a. Cahaya Patir c. Cahaya Matahari

b. Cahaya Listrik d. Cahaya Rembulan

11. Malam hari untuk meneranggi ruangan besar yang gelap kita memerlukan….

a. Bola lampu c. Senter

b. Lilin d. Pelita

12. Jika dilihat dari permukaan kolam renang, koin yang dijatuhkan ke dalam air

akan tampak…dari pada aslinya

a. Lebih jauh c. Lebih dekat

b. Lebih tipis d. Lebih tebal

13. Benda berikut yang membelokan cahaya adalah….

a. Kaca bening c. Kayu

b. Besi d. Logam

14. Sifat-sifat cahaya antara lain….

a. Dapat di pantulkan, merambat dengan berkas sembarangan

b. Dapat di belokan, merambat memerlukan medium

c. Dapat di pantulkan dan merambat lurus

d. Dapat di luruskan oleh zat lain

15. Cahaya merambat pada zat berikut ini lebih cepat dari pada saat merambat

dalam minyak, kecuali….

a. Udara c. Sirup

b. Air Teh d. Agar-agar

16. Berikut ini bukti adanya pemantulan cahaya, kecuali....

a. Cermin

b. Benda terlihat ketika siang hari

c. Penglihatan tergangu saat terhalang benda lain
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d. Daerah di sekitar jendela pada pagi hari nampak terang

17. Seberkas cahaya selalu merambat….

a. Lurus c. Melengkung

b. Lurus dan melengkung d. Berkelok-berkelok

18. Kita dapat melihat suatu benda, karena adanya pemantulan cahaya….

a. Dari mata ke benda tersebut c. Dari benda ke mata

b. Dari sumber cahaya ke mata d. Dari mata kesumber

cahaya

19. Arah perambatan cahaya berupa....

a. Berkas garis sembarangan c. Berkas garis lurus

b. Berkas garis bergelombang d. Berkas garis membelok

20. Menurut kamu, jika kamu menyalakan senter dan mengarahkannya ke arah

tanganmu, maka cahaya dari senter tersebut tidak dapat menembus tanganmu.

Hal ini terjadi karena:…..

a. Cahaya dari senter terbatas

b. Tangan memantulkan cahaya

c. Bagian dari sifat cahaya yang terbatas

d. Salah satu ciri dari cahaya yaitu tidak dapat menembus benda yang bukan

benda bening

21. Di bawah ini yang merupakan pernyataan yang benar tentang cahaya yang

tidak dapat menembus benda adalah:…..

a. Air dalam aqua galon dapat dilihat dengan jelas

b. Budi melihat Ria sedang belajar dari jendela kamarnya yang terbuat dari

kaca

c. Kojat berteduh dalam rumah karena hari itu matahari bersinar sangat terik

d. Boy dapat dengan jelas melihat warna teh milik Adidin dalam gelas kaca.
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22. Sebelum kamu berangkat ke sekolah, kamu selalu sarapan. Kamu dapat

melihat warna teh atau susu dalam gelasmu dengan jelas. Hal itu terjadi

karena:…..

a. Gelas memiliki warna sama dengan minuman sarapan.

b. Gelas merupakan benda yang digunakan untuk minum.

c. Gelas warnanya bening.

d. Gelas sudah dicuci.

23. Lensa yang dapat mengumpulkan sinar, sehingga terjadi titik api adalah

lensa…

a. Cekung c. Cembung

b. Datar d. cekung dan cembung

24. Bayangan yang terjadi pada cermin cekung akan tampak…

a. Lebih dekat dan lebih besar c. lebih dekat dan lebih kecil

b. Lebih jauh dan lebih besar d. lebih jauh dan lebih kecil

25. Cermin yang digunakan pada kaca spion mobil atau motor adalah…

a. Cermin datar c. Cermin cembung

b. Cermin cekung d. Cermin rias
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Kunci Jawaban :

1. B

2. B

3. B

4. C

5. B

6. C

7. D

8. B

9. D

10. C

11. A

12. D

13. A

14. C

15. D

16. C

17. A

18. A

19. C

20. D

21. C

22. C

23. C

24. A

25. C
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Nama Sekolah :

Kelas :

No.Absen :

Soal Pretest
Berilah tanda silang (X) pada huruf a,b,c, dan d yang merupakan jawaban yang

paling tepat!

1. Benda yang jatuh akan selalu mengarah ke bumi karena ada gaya….

b. Pegas b. Gravitasi c. Magnet d. Listrik

2. Paku akan bergerak-gerak mengikuti magnet, pada saat paku diletakan diatas

kertas atau triplek dan pada bagian bawah kertas atau triplek di beri magnet.

Hal ini menunjukan magnet menunjukan sifat magnet yang…..

c. Mempunyai 2 kutub c.  Mempunyai medan

magnet

d. Mempunyai gaya balok d. Dapat menembus

benda

3. Kekuatan magnet yang terbesar berada di…

c. Tengah c. Kutub atau ujung

d. Pangkal d. Semua bagian sama

4. Gaya yang ditimbulkan akibat dua buah permukaan yang saling bersentuhan

adalah gaya..

c. Gesek e. Gravitasi

d. Berat d. Magnet

5. 1. Balok kayu 5. Plastik

2. Kertas 6. Jarum

3. Paku 7. Gunting

4. Kabel

Benda di atas yang dapat di tarik magnet kecuali…

c. 1-2-3 c. 1-4-5

Lamapiran 3
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d. 4-5-6 d. 1-2-5

6. Daerah yang dipengaruhi gaya tarik magnet di sebut…

c. Gaya magnet c. Perubahan magnet

d. Medan magnet d. Sumber magnet

7. Kutub utara magnet pada kompas menunjuk kearah..

c. Kutub utara bumi c. kutub timur bumi

d. Kutub selatan bumi d. kutub barat bumi

8. Gaya yang terjadi akibat proses gesekan pada permukaan benda disebut…

c. Gaya tarik c. Gaya magnet

d. Gaya dorong d. Gaya gesek

9. Bola yang sedang bergerak dapat berhenti, karena adanya….

c. Gaya magnet c. gaya tarik

d. Gaya gesek d. gaya gravitasi

10. Benda di berikut ini yang merupakan gaya pegas adalah….

e. Ketapel dan panah

f. Sisir dan pisau

g. Ketapel dan pisau

h. Bola basket dan kapak

11. Yang merupakan magnet silinder pada gambar diabawah adalah…..

e. A

f. B

g. C

h. E
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12. Diari gambar di atas, yang merupakan magnet jarum adalah....

e. A

f. B

g. C

h. D

13. Manfaat dari gaya gesek adalah….

e. Membantu orang berjalan

f. Membuat senar biola dapat bergesek

g. Membuat roda mobil dapat mengelinding di jalan tanpa selip

h. Membuat poros mesin bersentuhan dan menghasilkan panas

14. Logam yang termasuk magnet adalah….

b. Emas b. Besi c. Perak d. Tembaga

15. Apa yang dimaksud dengan magnetis ?

e. Benda yang tidak dapat di tarik oleh magnet

f. Benda yang dapat ditarik oleh magnet

g. Benda yang mengandung magnet

h. Benda yang tidak mengandung magnet
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Kunci jawaban

1. B

2. D

3. D

4. A

5. D

6. B

7. A

8. D

9. D

10. A

11. A

12. C

13. C

14. B

15. C
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Nama Lengkap :

Nomor Absen :

Nama Sekolah :

Kelas :

Soal Postest

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling

tepat!

1. Pada siang hari semua isi ruangan kamarmu menjadi jelas kelihatan karena…..

a. Pada siang hari udara bersih

b. Pada siang hari terang karena adanya cahaya

c. Pada siang hari terang jika hujan tidak turun

d. Pada siang hari udara terasa panas

2. Berikut ini bukan sifat cahaya adalah….

a. Dapat di pantulkan c. Dapat di biaskan

b. Dapat diserap d. Dapat merambat lurus

3. Sifat-sifat cahaya antara lain….

a. Dapat di pantulkan, merambat dengan berkas sembarangan

b. Dapat di belokan, merambat memerlukan medium

c. Dapat di pantulkan dan merambat lurus

d. Dapat di luruskan oleh zat lain

4. Cahaya merambat pada zat berikut ini lebih cepat dari pada saat merambat dalam

minyak, kecuali….

a. Udara c. Sirup

b. Air Teh d. Agar-agar

5. Berikut ini bukti adanya pemantulan cahaya, kecuali....

a. Cermin

b. Benda terlihat ketika siang hari

c. Penglihatan tergangu saat terhalang benda lain
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d. Daerah di sekitar jendela pada pagi hari nampak terang

6. Seberkas cahaya selalu merambat….

a. Lurus c. Melengkung

b. Lurus dan melengkung d. Berkelok-berkelok

7. Kita dapat melihat suatu benda, karena adanya pemantulan cahaya….

a. Dari mata ke benda tersebut c. Dari benda ke mata

b. Dari sumber cahaya ke mata d. Dari mata kesumber cahaya

8. Arah perambatan cahaya berupa....

a. Berkas garis sembarangan c. Berkas garis lurus

b. Berkas garis bergelombang d. Berkas garis membelok

9. Bayangan yang terjadi pada cermin cembung akan tampak….

a. Lebih dekat dan lebih besar c. Lebih jauh dan lebih besar

b. Lebih dekat dan lebih kecil d. Lebih jauh dan lebih kecil

10. Berikut ini cahaya alamiah, kecuali….

a. Kunang-kunang c. Matahari

b. Obor d. Fosfor

11. Cahaya alami yang banyak digunakan manusia untuk pebangkit tenaga

listrik….

a. Cahaya Patir c. Cahaya Matahari

b. Cahaya Listrik d. Cahaya Rembulan

12. Malam hari untuk meneranggi ruangan besar yang gelap kita memerlukan….

a. Bola lampu c. Senter

b. Lilin d. Pelita

13. Jika dilihat dari permukaan kolam renang, koin yang dijatuhkan ke dalam air

akan tampak…dari pada aslinya

a. Lebih jauh c. Lebih dekat

b. Lebih tipis d. Lebih tebal
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14. Benda berikut yang membelokan cahaya adalah….

a. Kaca bening c. Kayu

b. Besi d. Logam

15. Sebuah pensil dimasukan ke dalam gelas berisi maka pensil terlihat patah. Hal ini

terjadi karena adanya peristiwa….

a. Pembiasan cahaya c. Perambatan cahaya

b. Penguraian cahaya d. Penguapan air
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Kunci Jawaban

1. B

2. B

3. C

4. D

5. C

6. A

7. B

8. C

9. A

10. B

11. C

12. A

13. D

14. A

15. A
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OUTPUT UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

Validitas dan Reliabilitas Soal Uji Validitas

Reliability StatisticsCronbach'sAlpha N of Items.9640 25
Item-Total Statistics

Scale mean
if item
deleted

Scale
variance if
item
deleted

Correlated
item total
correlaiton

Alpha if item
deleted

VAR00001
VAR00002
VAR00003
VAR00004
VAR00005
VAR00006
VAR00007
VAR00008
VAR00009
VAR00010
VAR00011
VAR00012
VAR00013
VAR00014
VAR00015
VAR00016
VAR00017
VAR00018
VAR00019
VAR00020
VAR00021
VAR00022
VAR00023
VAR00024
VAR00025

18.1000
18.1000
17.0500
18.1000
17.9000
18.0500
18.1500
17.0250
18.0500
18.1000
18.8500
18.1750
18.1250
18.1250
18.1500
18.0750
17.1750
17.0500
18.0500
18.1250
17.8750
17.1000
17.8500
17.8000
17.0500

54.9641
54.1436
60.7667
53.9897
60.4513
54.9205
54.3872
59.7942
54.0487
54.0923
59.7205
55.6353
54.3173
55.4455
54.4897
54.0199
58.5583
60.5615
54.6641
54.0609
60.0096
60.0923
59.8744
60.3179
59.4846

.7467

.8725

.0256

.8963

.0478

.8008

.7997

.1537

.9425

.8804

.8608

.6074

.8261

.6579

.7845

.9167

.0620

.1589

.8422

.8648

.0574

.1804

.1156

.0000

.1104

.9622

.9610

.9615

.9607

.9674

.9617

.9617

.9612

.9604

.9609

.9657

.9636

.9614

.9631

.9618

.9606

.9621

.9611

.9613

.9610

.9665

.9609

.9659

.9657

.9625
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Out Put Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen Soal Postest

Reliability Statistics
Cronbach's

Alpha N of Items

.9640 25

Scale
mean if
item
deletd

Scale
variance
if item
deleted

Corrected
item total
correlation

Alphe
if item
deleted

VAR00001
VAR00002
VAR00003
VAR00004
VAR00005
VAR00006
VAR00007
VAR00008
VAR00009
VAR00010
VAR00012
VAR00013
VAR00014
VAR00015
VAR00016
VAR00017
VAR00018
VAR00019
VAR00020
VAR00021
VAR00022
VAR00023
VAR00024
VAR00025

13.3750
13.3750
17.3250
17.3750
17.4250
13.3000
16.4250
13.3000
13.3250
13.3750
13.4500
13.4000
13.4000
13.4250
13.3500
13.4500
13.3250
13.3250
17.8750
17.4000
17.3750
17.8500
17.8000
17.3250

53.7788
52.9071
59.5583
60.7532
60.2250
63.7635
60.1224
53.6000
52.8404
62.8558
54.4077
53.1179
54.1949
53.2250
52.7974
53.3308
53.3532
53.4558
60.0096
62.8103
59.9071
59.8744
59.3179
62.2763

.7421

.8773

.1249

.1014

.0853

.7915

.0780

.8505

.9431

.8853

.6080

.8248

.6623

.7727

.9197

.7645

.8585

.8417

.0574

.0718

.0773

.1156

.1645

.0083

.9766

.9753

.9758

.9751

.9769

.9762

.9760

.9756

.9748

.9753

.9780

.9758

.9774

.9762

.9749

.9765

.9755

.9757

.9665

.9754

.9753

.9659

.9657

.9769
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN( RPP )

Sekolah :  SD Negeri Watuagung 01 Tuntang

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA )

Kelas/Semester : V/ 2

Waktu : 2 x 45 menit

A. Standar Kompetensi:

6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya/model

B. Kompetensi Dasar

6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya

C. Indikator

o Mendemonstrasikan sifat cahaya yang mengenai berbagai benda ( bening,

berwarna, dan gelap )

D. Tujuan Pembelajaran:

o Siswa dapat menjelaskan tentang  pembiasan cahaya setelah mempelajarai

pembiasan cahaya pada komik pembiasan cahaya.

o Siswa dapat menyebutkan sifat cahaya setelah mempelajari pembiasan cahaya

pada komik pembiasan cahaya.

o Siswa dapat memahami bayangan yang terjadi pada benda bening, berwarna

dan gelap setelah mempelajari komik tentang pembiasan cahaya.

o Siswa dapat memahami bahwa benda terlihat oleh mata karena benda

memantulkan cahaya setelah membaca komik tentang pembiasan cahaya.

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ), Rasa

hormat dan     perhatian ( respect

), Tekun ( diligence ) , Tanggung

jawab ( responsibility ) Dan

Ketelitian ( carefulness).

Lamapiran 7
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E. Materi Pembelajaran

( Terlampir )

F. Media Belajar

o Komik pembiasan cahaya

o Buku BSE IPA Kelas V Salingtemas.

G. Kegiatan Pembelajaran

4. Pendahuluan

o Salam

o Doa

o Apersepsi

Mengapa pelangi ada setelah hujan?

5 menit

5. Kegiatan Inti

 Eksplorasi

 Guru Mengajukan pertanyaan tentang sifat-sifat cahaya

 Guru mengali pengetahuan tentang sifat-sifat cahaya

 Guru membagikan materi berupa komik

 Guru meminta siswa untuk memahami isi komik

 Siswa mencatat hal-hal yang penting yang ada dalam

komik.

 Guru mengawasi siswa, dan memberi kesempatan untuk

bertanya hal-hal yang tidak jelas pada materi yang

disajikan

 Elaborasi

 Siswa menjelaskan yang dimaksud dengan pembiasan

cahaya.

 Siswa menyebutkan sifat cahaya pada pembiasan cahaya.

 Siswa menyebutkan 1 (satu) contoh bayangan cahaya pada

40 menit
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benda bening.

 Siswa menjelaskan benda yang terlihat mata karena

pembiasan cahaya.

 Konfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi, guru:

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui

siswa

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan

6. Penutup

o Memberikan kesimpulan bahwa

- Berkas cahaya merambat lurus

- Cahaya dapat menembus benda-benda bening

o Guru memberikan evaluasi.

o Guru menutup pelajaran

15 menit

(10 m

e

n

i

t

)

H. Metode Pembelajaran

o Diskusi

o Penugasan

I. Penilaian

o Jumlah soal : 15 butir

o Skor penilaian : B : 15 x 100 = 15: 15 x 100 = 100
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OUTPUT UJI HOMOGENITAS

Hasil Uji Homogenitas Pre Tes

Test of Homogeneity of Variances

Pretes

Levene Statistic df1 df2 Sig.

1.886 1 36 .178

Jika signifikansi > 0,05, maka Ho diterima
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OUTPUT UJI NORMALITAS

Hasil Uji Normalitas Hasil Belajar Pre Tes

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Pretes

N 38
Normal Parametersa Mean 72.5263

Std. Deviation 6.71721
Most Extreme Differences Absolute .197

Positive .118
Negative -.197

Kolmogorov-Smirnov Z 1.217
Asymp. Sig. (2-tailed) .103

a. Test distribution is Normal.

Hasil Uji Normalitas Hasil Belajar Pos Tes

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Postes

N 38

Normal Parametersa Mean 71.1842
Std. Deviation 1.26509E

1

Most Extreme Differences Absolute .152
Positive .135
Negative -.152

Kolmogorov-Smirnov Z .936
Asymp. Sig. (2-tailed) .345

a. Test distribution is Normal.
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OUTPUT UJI T-Test

Hasil Uji T-Test Post Test

Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

Pair 1 Sebelum Perlakuan 72.5263 38 6.71721 1.08968
Sesudah Perlakuan 86.1842 38 8.57670 1.39132

Paired Samples Test
Pair 1

Sebelum Perlakuan -
Sesudah Perlakuan

Paired Differences Mean -13.65789

Std. Deviation 9.75172
Std. Error Mean 1.58194

95% Confidence Interval
of the Difference

Lower -16.86320
Upper -10.45258

T 8.633
Df 37
Sig. (2-tailed) .000
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DAFTAR NILAI PRE TEST

SISWA KELAS V SDN WATUAGUNG 01
TUNTANG

NO NAMA SISWA NILAI NO NAMA SISWA NILAI

1 HAR 68 20 HER 68

2 HID 64 21 AD 64

3 KRIS 72 22 ADI 72

4 KUR 80 23 AR 72

5 MAY 76 24 DWI 68

6 MIS 80 25 EL 68

7 IHS 76 26 MEI 72

8 IZ 84 27 NAT 68

9 RIZ 76 28 RA 76

10 NOV 64 29 TRI 68

11 PRIS 80 30 WIS 76

12 PUS 72 31 AZ 76

13 RAN 76 32 DEL 76

14 IL 64 33 DEW 80

15 SAT 68 34 DIY 80

16 SA 76 35 FIT 64

17 SWE 84 36 FAI 76

18 TEG 56 37 FEB 76

19 VIG 60 38 GIT 80

Jumlah Nilai 2756

Rata-rata 72.52
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DAFTAR NILAI POS TEST
SISWA KELAS V SDN WATUAGUNG 01

TUNTANG

NO NAMA SISWA NILAI NO NAMA SISWA NILAI

1 HAR 85 20 HER 85

2 HID 95 21 ADI 90

3 KRIS 95 22 AD 85

4 KUR 80 23 AR 80

5 MAY 95 24 DWI 85

6 MIS 90 25 EL 55

7 IHS 80 26 MEI 75

8 IZ 95 27 NAT 90

9 RIZ 90 28 RA 80

10 NOV 90 29 TRI 75

11 PRIS 70 30 WIS 80

12 PUS 95 31 AZ 95

13 RAN 85 32 DEL 85

14 IL 80 33 DEW 90

15 SAT 90 34 DIY 90

16 SA 90 35 FIT 90

17 SWE 95 36 FAI 90

18 TEG 75 37 FEB 95

19 VIG 90 38 GIT 95

Jumlah Nilai 3275

Rata-rata 86.18
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DOKUMENTASI PROSES PEMBELAJARAN

MENGGUNAKAN PENGGUNAAN MEDIA

PEMBELAJARAN KOMIK
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