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ABSTRAK 

Nur Azizah, Pengaruh model pembelajaran RADEC terhadap hasil belajar IPA 

pada siswa kelas III UPT SPF SD Inpres Mangasa 1. Skripsi, Program Studi 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Masalah utama dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran yang kurang 

inovatif dalam pembelajaran sehingga peneliti menerapkan model pembelajaran 

RADEC terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas III UPT SPF SD Inpres 

Mangasa 1. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada 

siswa kelas III UPT SPF SD Inpres Mangasa 1. 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif atau quasy eksperimen 

Nonequivalent Control Group Design. Sampel dan populasi adalah murid kelas III 

UPT SPF SD Inpres Mangasa 1 yang berjumlah 45 siswa. Instrument dalam 

penelitian ini adalah test dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan model pembelajaran RADEC dalam pembelajaran berpengaruh 

terhadap hasil belajar IPA pada kelas III UPT SPF SD Inpres Mangasa 1. Hal ini 

terbukti pada perolehan nilai rata-rata posttest hasil belajar kelompok eksperimen 

dengan menggunakan model pembelajaran RADEC dibandingkan dengan 

perolehan nilai rata-rata pada siswa kelompok kontrol tanpa menggunakan model 

pembelajaran RADEC. Rata-rata nilai posttest kelompok eksperimen sebesar 

76,09 dan kelompok kontrol sebesar 61,36. Perolehan tersebut diperkuat 

berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan uji- T menunjukkan syarat hasil t 

hitung > t tabel yaitu 3,338 > 2,016 dengan hasil hipotesis H0 ditolak dan H1 

diterima. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan model pembelajaran RADEC 

berpengaruh terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas III UPT SPF SD Inpres 

Mangasa 1. 

   

  

Kata Kunci : Pengaruh, model pembelajaran RADEC, hasil belajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan di era globalisasi menjadi sebuah tantangan yang sangat 

serius. Perubahan globalisasi sejalan dengan Pendidikan yang bersifat dinamis 

dan berubah-ubah. Akibatnya, aspek sistem pendidikan, seperti pengajaran dan 

pembelajaran yang merupakan fondasi dan tanggung jawab sekolah, juga harus 

terus diperbarui untuk tetap relevan. Secara khusus, penting untuk memastikan 

bahwa kegiatan dan sumber daya sekolah ditambah untuk memberi manfaat 

bagi guru dan siswa (Osen Tang, 2017). 

Hasil belajar menggambarkan bahwa kemampuan berpikir siswa 

Indonesia masih dalam kategori rendah. Rendahnya berpikir siswa Indonesia 

salah satunya disebabkan oleh proses pembelajaran yang belum 

mengembangkan aspek-aspek yang diujikan dalam test studi perbandingan 

tersebut. Pembelajaran tersebut kentara dengan pembelajaran konvensional atau 

pembelajaran yang didominasi penggunaan metode ceramah. Sehingga 

imbasnya siswa yang belajar di abad 21 tetapi masih mengalami proses 

pembelajaran dengan cara yang sama seperti siswa belajar pada abad 

sebelumnya. 

Sebetulnya berbagai model pembelajaran inovatif telah diciptakan 

untuk mengantisipasi kebutuhan dan permasalahan di abad 21, model 
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pembelajaran tersebut diantaranya model pembelajaran inkuiri, Project Based 

Learning (PjBL), dan Problem Based Learning (PBL) Sopandi (2017). 

Berdasarkan hasil observasi di UPT SPF SD Inpres Mangasa 1, bahwa 

pada pembelajaran IPA masih perlu diperbaiki. Dalam pembelajaran IPA kelas 

III UPT SPF SD Inpres Mangasa 1, (a) Kebanyakan siswa yang sering berbicara 

sendiri dalam proses belajar mengajar yang dapat mengganggu konsentrasi 

temannya, (b) Dalam proses belajar peserta didik kurang bersemangat untuk 

belajar IPA, (c) Dalam proses belajar mengajar siswa kurang memahami 

pembelajaran IPA, (d) Dalam proses belajar mengajar siswa kurang aktif dalam 

proses belajar IPA, (e) Dalam proses belajar siswa kurang tertarik dengan 

proses pembelajaran yang dilakukan yang mengakibatkan skor hasil belajar 

siswa rendah dari nilai KKM yang ditetapkan yaitu 70. Hal ini terjadi karena 

guru masih menggunakan  model pembelajaran yang biasa dalam proses belajar 

mengajar. Berdasarkan uraian masalah tersebut, maka peneliti akan  

menggunakan  model pembelajaran RADEC dan diharapkan dapat memberikan 

perubahan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. 

Model pembelajaran RADEC dikembangkan untuk mengatasi masalah 

rendahnya kualitas proses dan hasil belajar peserta didik (Sopandi, D. Iswara, 

2017). Pembelajaran dengan mengggunakan model pembelajaran RADEC 

masih jarang diberikan kepada siswa, akibatnya jarang pula ditemukan 

perangkat pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran ini, padahal 

perangkat pembelajaran tersebut merupakan salah satu faktor dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. Model pembelajaran ini diperkenalkan pertama kali dalam 
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suatu konferensi internasional di Kuala Lumpur, Malaysia yang menjadi 

alternatif model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi di Indonesia 

(Sopandi, 2017). Berbagai penelitian telah dilakukan, terbukti model 

pembelajaran RADEC dapat 8 memberi dampak positif diantaranya 

meningkatnya kemampuan literasi siswa, terbentuknya kemandirian siswa 

dalam belajar, membuat siswa dapat menghasilkan karya, terbinanya 

kemampuan siswa dalam berkolaborasi, serta menfasilitasi siswa dalam 

menguasai berbagai keterampilan abad 21. 

Menurut (Sopandi & Handayani, 2019) Model RADEC mampu 

membuat peserta didik untuk rajin membaca, meningkatkan pemahaman materi 

dan memotivasi mereka untuk mengantongi kompetensi yang dituntut pada 

zaman sekarang. Model RADEC memiliki keunggulan, diantaranya yaitu (1) 

memberikan kesempatan kepada guru untuk mendesain model yang digunakan 

agar proses pembelajaran menjadi menarik, (2) meningkatkan kinerja berpikir 

kritis pada peserta didik, (3) meningkatkan kemampuan menganalisis dan 

membaca siswa, (4) meningkatkan kerjasama dalam kelompok (Kaharuddin, 

2020). 

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa 

model pembelajaran RADEC ini bisa sebagai solusi untuk proses kegiatan 

pembelajaran yang mewadahi siswa dalam mengembangkan kemampuannya 

secara mandiri dan berkolaborsi bersama temannya untuk saling bertukar 

informasi serta memecahkan masalah. Selain itu, model pembelajaran ini sesuai 

dengan keadaan pendidikan di Indonesia yang mengharuskan siswa memahami 
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banyak pelajaran dengan waktu yang singkat, baik itu pelajaran yang 

berorientasi materi yaitu pemahaman konsep dan berorientasi pada pelajaran 

praktik dengan kemampuan berpikir kreatif. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran RADEC Terhadap 

Hasil Belajar IPA Pada Siswa Kelas III UPT SPF SD Inpres Mangasa 1”.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan rumusan 

masalah sebagai berikut: Apakah Ada Pengaruh Model Pembelajaran RADEC 

Terhadap Hasil Belajar IPA Pada Siswa Kelas III UPT SPF SD Inpres Mangasa 

1? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian tentang permasalahan penelitian, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk Mengetahui Pengaruh Model 

Pembelajaran RADEC Terhadap Hasil Belajar IPA Pada Siswa Kelas III UPT 

SPF SD Inpres Mangasa 1. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan dan penelitian, maka penelitian ini diharapkan 

mempunyai manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan bagi pengembangan keilmuan khususnya dalam pembelajaran IPA. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya 

yang lebih mendalam. 

b. Sebagai pertimbangan bagi guru Sekolah Dasar agar dapat menciptakan 

proses belajar mengajar secara optimal melalui pengembangan kemampuan 

siswwa yang sesuai dengan pembelajaran IPA khususnya dalam  penggunaan 

model pembelajaran RADEC. 

c. Dapat menjadi suatu pengalaman yang berharga bagi peneliti sebagai 

realisasi dari teori-teori yang diperoleh. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI, KERANGKA PIKIR, HIPOTESIS 

 

A. Kajian Teori 

1. Model Pembelajaran RADEC 

a.   Pengertian Model Pembelajaran RADEC 

Model pembelajaran RADEC merupakan model pembelajaran yang 

dirancang dari inquiry learning lalu dimodifikasi sedemikian rupa sama 

dengan kondisi siswa di Indonesia. Model pembelajaran RADEC adalah 

alternatif pilihan model pembelajaran yang menjadi solusi atas problematika 

pendidikan di Indonesia (Sopandi, 2017). Model ini diperkenalkan Sopandi 

pada tahun 2017 dalam kegiatan seminar Internasional di Kuala Lumpur, 

Malaysia. Pembentukan nama model ini disesuaikan dengan rangkaian 

kegiatan pembelajarannya antara lain Read, Answer, Discussion, Explain, dan 

Create (RADEC). 

Sintaks model RADEC mudah untuk diingat guru di jenjang 

pendidikan dasar dan menengah (Sopandi, dkk. 2018). Oleh karena itu, model 

ini tepat digunakan menjadi opsi penggunaan model pembelajaran inovatif di 

Indonesia. Selain mudah diingat sintaksnya, model ini terbentuk atas dasar 

pada sistem pendidikan di Indonesia yang mengharuskan siswa memahami 

banyak konsep keilmuan dengan waktu yang terbatas. Model ini menjadi 

solusi mutakhir untuk pendidikan yang menghendaki ketercapaian kompetensi 
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abad 21, karakter, dan kemampuan literasi serta persiapan untuk menghadapi 

ujian yang diselenggarakan sekolah maupun universitas. 

Sintaks model Read-Answer-Discuss-Explain-Create dijabarkan sebagi 

berikut (Yoga Adi Pratama, 2019): 

1. Read (Membaca) 

Bagian ini mengharuskan peserta didik untuk membaca informasi 

terlebih dahulu baik dari berbagai sumber manapun termasuk buku pelajaran, 

media cetak lainnya (majalah, koran, artikel dan sebagainya) dan yang 

bersumber dari media elektronik seperti internet. Untuk kegiatan membimbing 

peserta didik dalam rangka memahami informasi dibuatlah pertanyaan pra-

pembelajaran agar informasi yang mereka cari menjadi terarah. Pertanyaan 

pra-pembelajaran merupakan pertanyaan yang berkenaan dengan materi ajar 

yang akan dibahas. Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus mencakup beragam 

tingkat pertanyaan, dari pertanyaan dengan tingkat keterampilan berpikir 

rendah (lower order thinking skills) hingga keterampilan berpikir tingkat 

tinggi (higher order thinking skills). 

Pertanyaan pra-pembelajaran diajukan sebelum guru memulai proses 

belajar mengajar dari materi yang akan diajarkan. Peserta didik mesti 

menjawab pertanyaan-pertanyaannya setelah mereka melakukan kegiatan 

membaca. Kegiatan membaca dilakukan peserta didik secara mandiri di luar 

kelas. Ini dilakukan atas dasar bahwa beberapa informasi dapat mereka kuasai 

sendiri tanpa bantuan orang lain. Jika ada materi yang tidak dapat dikuasai 

oleh beberapa peserta didik, mereka dapat meminta peserta didik lain yang 
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telah paham untuk menjelaskan materi tersebut atau dijelaskan langsung oleh 

guru. Kegiatan ini dilakukan agar aspek sosial peserta didik meningkat. Untuk 

peningkatan aspek sosial tersebut memerlukan interaksi antar peserta didik 

maupun peserta didik dengan guru. Jika bahan ajar yang ditemukan dirasa 

sulit oleh seluruh peserta didik, barulah dijelaskan oleh guru. 

2. Answer ( Menjawab)  

Setelah melakukan kegiatan membaca di awal, peserta didik menjawab 

pertanyaan pra-pembelajaran berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh 

dari kegiatan Read (Membaca). Pertanyaannya disusun dalam bentuk lembar 

kerja. Mereka menjawab pertanyaan tersebut secara mandiri sebelum 

pembelajaran dimulai. Cara ini bertujuan agar peserta didik mengenali bagian 

mana dari bahan ajar yang dianggap mudah atau sulit secara mandiri. Selain 

itu, peserta didik melakukan apersepsi terhadap minat bacanya, mudah atau 

sulit memahami bahan bacaan, dan lain-lain. Selain itu, dengan mengamati 

jawaban peserta didik pada pertanyaan pra-pembelajaran, guru dapat 

mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang akan 

dibahas. Ini memungkinkan kebutuhan setiap peserta didik berbeda-beda. 

Oleh karena itu, guru dapat memberikan bantuan yang tepat untuk setiap 

peserta didik. 

3. Discuss (Diskusi) 

Diskusi dilakukan setelah kegiatan menjawab pertanyaan pra-

pembelajaran. Pada tahap ini, peserta didik membentuk kelompok untuk 

membahas jawaban mereka dari pertanyaan pra-pembelajaran. Guru 
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mendorong siswa yang berhasil memahami jawabanjawaban dari pertanyaan 

pra-pembelajaran untuk memberikan bimbingan kepada temannya yang belum 

paham. Guru juga menginstruksikan siswa yang belum paham terhadap materi 

yang akan dibahas untuk meminta bimbingan dari temannya yang sudah 

paham. 

Kegiatan ini menghendaki peserta didik untuk berdiskusi tentang 

jawaban mereka antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Guru 

memastikan bahwa adanya komunikasi yang terjalin antar anggota kelompok. 

Dengan melihat aktivitas seluruh kelompok, guru dapat mengidentifikasi 

kelompok yang telah menguasai bahan ajar yang dipelajari ataupun 

sebaliknya. Guru juga dapat mengetahui kelompok mana yang telah memiliki 

ide-ide kreatif sebagai bentuk penerapan konsep-konsep yang telah mereka 

kuasai.  

4. Explain (Menjelaskan) 

Setelah berdiskusi, peserta didik melakukan kegiatan presentasi. Bahan 

yang akan disajikan dalam bentuk presentasi tersebut mencakup indikator 

pembelajaran aspek kognitif yang telah dirumuskan dalam rancangan 

pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap ini, setiap kelompok menunjuk 

perwakilan anggotanya yang dianggap mampu menjelaskan materi yang akan 

dibawakan untuk ditampilkan di depan kelas. Dalam kegiatan ini, guru 

memastikan bahwa penampil dari utusan tiap kelompok menjelaskan secara 

benar materi yang dibawakan dan peserta didik lain memahami penjelasannya. 

Guru juga memotivasi peserta didik lain untuk memberikan pertanyaan, 
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bantahan, atau saran atas apa yang telah disampaikan oleh penampil dari 

kelompok yang sedang tampil. 

Pada tahap ini juga bisa digunakan oleh guru untuk menjelaskan 

konsep-konsep penting yang tidak bisa dipahami oleh peserta didik. Ketika 

menjelaskan, guru dapat memberikan penjelasan dengan peragaan, bantuan 

media video, power point atau hal-hal lain yang diharapkan dapat mengatasi 

ketidakpahaman peserta didik. 

5. Create (Membuat)  

Serangkaian kegiatan pada model ini dari R sampai E memiliki tujuan 

untuk meciptakan sesuatu atau merumuskan ide-ide kreatif tertentu. Guru 

memfasilitasi peserta didik untuk menggunakan pengetahuan yang telah 

mereka kuasai untuk menghasilkan ideide atau pemikiran kreatif. Ide-ide 

kreatif dapat dirumuskan sebagai pertanyaan produktif, identifikasi masalah, 

kesimpulan, atau bayangan akan membuat karya kreatif apa selanjutnya. 

Ketika guru mendapati peserta didik yang kesulitan untuk menghasilkan ide-

ide kreatif, guru perlu menginspirasi peserta didik tersebut. 

 

b. Karakteristik Model Pembelajaran RADEC 

Model pembelajaran RADEC memiliki karakteristik dalam 

pembelajaran diantaranya adalah: (1).Pembelajaran RADEC senantiasa 

mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran; 

(2).Pembelajaran RADEC mendorong siswa untuk belajar secara mandiri; 

(3).Pembelajaran RADEC senantiasa menghubungkan apa yang diketahui 
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siswa dengan materi yang dipelajari; (4).Pembelajaran RADEC 

menghubungkan materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata atau isu-isu 

kontemporer; (5).Pembelajaran RADEC senantiasa memberikan peluang bagi 

siswa untuk aktif mengajukan pertanyaan, berdiskusi, mengajukan ren9cana 

penyelidikan, dan menyimpulkan materi yang dipelajari; (6).Pembelajaran 

RADEC memberikan peluang kepada siswa untuk mempelajari materi secara 

mendalam melalui tugas prapembelajaran (Handayani, dkk. 2019). 

 

c. Keunggulan Model Pembelajaran RADEC 

Model pembelajaran RADEC memiliki beberapa keunggulan menurut 

(Sopandi, 2019) diantaranya yaitu: 

1. Dapat mendorong siswa untuk memperoleh keterampilan abad 21. 

Pada abad 21 ini ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh 

manusia yaitu pemahaman konseptual, berpikir kritis, kolaborasi dan 

komunikasi, dan berpikir kreatif. Keunggulan model RADEC lainnya adalah 

tahapan dari model ini mudah untuk dipahami dan diingat oleh guru. Hal ini 

terbukti dari penelitian yang dilakukan oleh Handayani & Sopandi (2019) 

yang hasilnya adalah sebanyak 97,2% guru yang mengikuti pelatihan tertarik 

untuk mengimplementasikan model pembelajaran RADEC di sekolah karena 

mudah untuk dipahami dan hasil implementasi di sekolahnya pun dapat 

membantu siswa untuk membangun karakter, meningkatkan pemahaman 

konseptual siswa dan mendorong siswa mengembangkan kompetensi adad ke-

21. 
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2. Langkah-langkah pembelajarannya mudah untuk dipahami oleh guru. 

Langkah-langkahnya terlihat dari singkatan dari nama model itu 

tersendiri yaitu Read, Answer, Discus, Explain and Create. Kemudahan dalam 

mengingat dan mengimplementasikan model pembelajaran RADEC ini 

terbukti dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa 

langkah-langkah model RADEC mudah untuk dihafal dan dipahami serta 

dapat membantu siswa untuk membangun budaya membaca, meningkatkan 

literasi siswa, meningkatkan pemahaman konseptual siswa dan mendorong 

siswa untuk mengembangkan kompetensi abad ke-21. 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa model pembelajaran RADEC 

memiliki keunggulan dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa, 

untuk memecahkan permasalahan pembelajaran yang belum sesuai dengan 

tuntutan tujuan pendidikan nasional dan tuntutan perlunya membekali peserta 

didik dengan keterampilan abad 21.  

 

2. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Purwanto (2010:54) mendefinisikan, “Hasil belajar adalah hasil yang 

dicapai dari proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan. Hasil 

belajar diukur untuk mengetahui pencapaian tujuan pendidikan sehingga hasil 

belajar harus sesuai dengan tujuan pendidikan”. 

Sedangkan Rusman (2012: 123) berpendapat, “Hasil belajar adalah 

sejumlah pengalaman yang diperoleh siswa yang mencakup ranah kognitif, 
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afektif, dan psikomotorik”. Belajar tidak hanya penguasaan konsep teori mata 

pelajaran saja, tapi juga penguasaan kebiasaan, persepsi, kesenangan, minat- 

bakat, penyesuaian sosial, macam-macam ketrampilan, cita-cita, keinginan, 

dan harapan. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa setelah 

melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan, baik 

itu yang menyangkut pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), maupun 

ketrampilan (psikomotorik). 

 

b. Jenis-jenis Hasil Belajar 

Menurut Blomm (2012) hasil belajar mencakup kemampuan 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif mencakup Knowledge 

(pengetahuan, ingatan), Comprehension (pemahaman, menjelaskan, 

meringkas), Application (menerapkan), Analysis (meguraikan, menentukan 

hubungan), Synthesis (mengorganisasikan, merencakan, membetuk, banguna 

baru), Evaluating (menilai). Domain afektif adalah Receiving (sikap 

menerima), Responding (memberikan respons), Valuing (nilai), Organization 

(organisasi), Characterizati (karakteristik). Domain psikomotor juga 

mencakup keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan 

intelektual. Sementara, menurut Lindgren hasil pembelajaran meliputi 

kecakapan, informasi, penertian, dan sikap. 
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Berdasarkan uraian di atas peneliti simpukan bahwa jenis-jenis 

belajar meliputi: 

1. Domain Kognitif adalah kemampuan intelektual siswa, kognitif ini 

berkaitan dengan memahami, mengingat, menguraikan, mengorganisasikan 

dan mengvaliasi. 

2. Domain Afektif ini berkenaan dengan sikap, yaitu sikap siswa dalam 

berbagai tingkah laku, seperti bentuk perhatiannya dalam mengikuti 

pelajaran, adanya motivasi belajar, disiplin, menghargai guru dan hubungan 

sosial terhadap teman sekelas. 

3. Psikomotorik berkaitan dengan ketrampilan (skill) dan kemampuan 

bertindak individu.  

 

c. Kriteria Hasil Belajar 

Seorang guru harus mengetahui kriteria hasil belajar siswa yang 

diperoleh setelah melakukan proses belajar mengajar. Berikut ini kriteria hasil 

belajar yang dikemukakan oleh Nana Sudjana (2011), antara lain : 

1. Siswa dapat mengingat fakta, prinsip, kensep yang telah   dipelajarinya 

dalam kurun waktu yang cukup lama. Siswa dapat memberikan contoh dari 

konsep dan prinsip yang telah dipelajarinya.Siswa dapat mengaplikasikan atau 

menggunakan konsep, prinsip, yang telah dipelajarinya baik dalam bahan 

pelajaran maupun dalam praktek kehidupan sehari-hari. 
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2. Siswa mempunyai dorongan yang kuat untuk mempelajari bahan pelajaran 

lanjut dan mampu mempelajari sendiri dengan menggunakan prinsip dan 

konsep yang dikuasai. 

3. Siswa terampil mengadakan hubungan social seperti kerjasama dengan 

siswa lain. 

4. Siswa memperoleh kepercayaan diri bahwa ia mempunyai kemampuan dan 

kesanggupan dalam melakukan tugas belajar. 

 

 3. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

      a. Pengertian  Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Menurut Linawati, dkk. (2016:23) Ilmu pengetahuan alam (IPA) 

yaitu (a) suatu cabang pengetahuan yang menyangkut fakta-fakta yang 

tersusun secara sistematis dan menunjukkan berlakunya hukum-hukum 

umum; (b) pengetahuan yang di dapatkan dengan jalan studi dan praktek; (c) 

suatu cabang ilmu yang bersangkut paut dengan observasi dan klasifikasi 

fakta-fakta, terutama dengan disusunya hukum umum dengan induksi dan 

hipotesis. 

Selanjutnya Susanto (2016:167) dalam bukunya yang berjudul 

Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar IPA adalah usaha manusia 

dalam memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, 

serta menggunakan prosedur, dan dijelaskan dengan penalaran sehingga 

mendapatkan suatu kesimpulan. IPA berhubungan dengan cara mencari tahu 
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tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan 

kumpulan sistematis dan IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep. 

b. Tujuan Pembelajaran IPA 

Tujuan pembelajaran IPA menurut Depdiknas dalam Trianto 

(2010:143) adalah sebagai berikut : 

1. Kesadaran akan keindahan dan keteraturan alam untuk meningkatkan  

keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alam diciptakan oleh Tuhan kita 

wajib menjaga dan melestarikannya. 

2. Pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang dasar dari prinsip dan konsep, 

fakta yang ada di alam, hubungan saling ketergantungan, dan hubungan 

antara sains dan teknologi. Dengan alam kita bisa meningkatkan pengetahuan 

melalui proses memahami alam. 

3. Keterampilan dan kemampuan untuk menangani peralatan, memecahkan 

masalah, dan melakukan observasi. Alam dapat membantu kita dalam 

mengembangkan keterampilan melalui kegiatan alam dan observasi. 

4. Menimbulkan sikap ilmiah, antara lain skeptis, kritis, sensitive, objektif, 

jujur, benar, dan dapat bekerjasama dengan orang lain. 

5. Kebiasaan mengembangkan kemampuan berpikir analistis induktif dan 

deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip sains untuk menjelaskan 

berbagai peristiwa alam yang terjadi. 
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6. Apresiatif terhadap sains dengan menikmati dan menyadari keindahan 

keteraturan perilaku alam serta penerapannya dalam teknologi. Memberikan 

apresiasi kita terhadap alam melalui pemanfaatan teknologi.  

 

4. Ciri-ciri Makhluk Hidup 

Adapun ciri-ciri makhluk hidup menurut Azam Much (2015) yaitu ; 

1. Makan 

Makhluk hidup memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya. 

Seperti halnya kita setiap hari makan agar tubuhnya tidak terasa lemas dan 

tidak sakit atau bahkan meninggal dunia. Hewan dan tumbuhan pun juga 

memerlukan makanan, makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan. 

Dan makanan hewan berasal dari tumbuhan, sedangkan tumbuhan tidak sama 

dengan makanan manusia dan hewan, zat makanan yang diperlukan 

tumbuhan ada di dalam tanah. Zat makanan diserap melalui akar. Selain itu 

tumbuhan juga dapat mengolah makanan sendiri melalui fotosintesis. 

2. Bernapas 

Makhluk hidup semua perlu bernapas, setiap makhluk hidup 

mempunyai alat pernapasan di dalam tubuhnya. Manusia bernapas dengan 

paru-paru yang terletak didalam rongga, sedangkan hewan memiliki alat 

pernapasan khusus, ada yang bernapas menggunakan paruparu+kulit, paru-

paru, insang dan kulit. 
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3. Bergerak  

Setiap hari kalian dapat berjalan dan berlari menggunakan kaki. 

Berjalan dan berlari merupakan cara gerak. Hewan juga bergerak. Akan 

tetapi, cara bergerak bermacam-macam. Misalnya burung terbang 

menggunakan sayap dan ikan berenang menggunakan sirip 

4. Berkembang Biak 

Makhluk hidup berkembang biak untuk menghasilkan keturunan. 

Dengan berkembang biak, makhluk hidup memiliki anak. Manusia 

berkembang biak dengan cara melahirkan. Kamu dilahirkan, dijaga dirawat, 

oleh ibu hingga sekarang. Hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan 

ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Tumbuhan juga 

berkembang biak, tumbuhan berkembang biak dengan berbagai cara ada yang 

berkembang biak dengan tunas dan biji. 

5. Tumbuh  

Semua makhluk hidup tumbuh. Manusia, hewan dan tumbuhan 

mengalami pertumbuhan dari kecil hingga menjadi besar. Seperti manusia 

yang awalnya bayi-dewasa-remaja-tua, hewan dicontohkan ayam yang 

awalnya telur-ayam kecil-ayam dewasa-ayam remaja-ayam tua, tumbuhan 

juga mengalami pertumbuhan yang awalnya benih-tunaskeluar daun-keluar 

buah-tumbuh besar. 
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B. Kerangka Pikir 

Kerangka berpikir merupakan tindakan yang diambil dalam sebuah 

persoalan yang dihadapi dalam penelitian. Dalam  pembelajaran IPA kelas III 

UPT SPF SD Inpres Mangasa 1, siswa kurang tertarik dengan proses 

pembelajaran yang dilakukan akibatnya skor hasil belajar siswa rendah dari 

nilai KKM yang ditetapkan yaitu 70. Hal ini terjadi karena guru masih 

menggunakan model pembelajaran yang biasa dalam proses belajar mengajar. 

Berdasarkan uraian masalah tersebut, maka peneliti akan menggunakan 

model pembelajaran RADEC dan diharapkan dapat memberikan perubahan 

terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA. 

Pertama, yaitu pada kelas eksperimen sebelum diterapkan (treatment) 

perlakuan terlebih dahulu peneliti memberikan (pre-test) kepada siswa untuk 

mengetahui nilai awal siswa sebelum adanya perlakuan, setelah itu 

melakukan proses pembelajaran atau diberikan (treatment) perlakuan kepada 

siswa dengan menggunakan model pembelajaran RADEC, lalu peneliti 

memberikan (post-test) untuk mengetahui skor hasil belajar siswa setelah 

diberikan perlakuan. 

Kedua, yaitu pada kelas kontrol terlebih dahulu peneliti memberikan  

(pre-test) kepada siswa untuk mengetahui nilai awal siswa, setelah itu 

melakukan proses pembelajaran kepada siswa tanpa menggunakan  model  

RADEC,  lalu peneliti memberikan (post-test) untuk mengetahui skor hasil 

belajar siswa. 
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Kemudian skor hasil belajar siswa pembelajaran IPA pada kedua 

kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol akan di analisis dan di 

dapatkan sebuah temuan yaitu ada pengaruh model pembelajaran RADEC 

terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas III UPT SPF SD Inpres Mangasa 

1. 
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Kerangka pikir dapat dilihat melalui bagan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 
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C. Penelitian Relevan 

Terdapat hasil penelitian yang relevan dan berkaitan yang berkaitan 

dengan model pembelajaran RADEC diantaranya adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Ilham S, Syarifuddin, & Rukli, 2020) yang 

menyebutkan pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran RADEC 

berbantuan aplikasi Zoom terhadap kemampuan berpikir kritis IPA siswa kelas 

VI SDN Kalukuang 1 Makassar di era pandemi Covid-19 yang ditunjukkan 

berdasarkan hasil Sig (2-tailed) yaitu 0.000. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Pratama, 2020) yang dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran RADEC dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi siswa di sekolah dasar yang dilihat berdasarkan skor rata-rata 

post-test kelas RADEC sebesar 70,08 yang dibandingkan dari skor rata-rata 

pretest sebesar 40,44 yang artinya terdapat peningkatan sebesar 29,54. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Handayani, Sopandi, Syaodih, Suhendra, & 

Hermita, 2019) yang menyebutkan bahwa model RADEC sebagai alternatif 

model pembelajaran untuk meningkatkan HOTS. 

 

D. Hioptesis Penelitian 

Berdasarkan Teori dan Kerangka pikir, maka hipotesis pada penelitian 

ini adalah Ada Pengaruh Model Pembelajaran RADEC Terhadap Hasil Belajar 

IPA Pada Siswa Kelas III UPT SPF SD Inpres Mangasa 1. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian Eksperimen. Penelitian 

eksperimen adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mencari 

pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan, Jenis penelitian ini yaitu Quasi experimental design, bentuk 

desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari True eksperimental 

designs. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan perlakuan model 

pembelajaran RADEC untuk mencapai pengaruh terhadap hasil belajar 

pada siswa kelas III yang bertujuan untuk mengetahui hasil belajar IPA 

pada siswa kelas III UPT SPF SD Inpres Mangasa 1 dengan menggunakan 

model pembelajaran RADEC. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di UPT SPF SD Inpres Mangasa 1 yang 

beralamat di Jl.Syech Yusuf Lr III No.2, Kel. Gunung Sari, Kec. 

Rappocini, Kab. Kota Makassar. Berfokus pada aktivitas belajar mengajar 

dan hasil belajar siswa kelas III dengan menggunakan model pembelajaran 

RADEC pada tahun ajaran 2022/2023. 
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C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas III UPT SPF SD 

Inpres Mangasa 1 yang terdiri dari dua kelas, dengan jumlah siswa kelas 

III A 23 Siswa, dan kelas III B 22 Siswa.  

Tabel 3.1 Populasi Siswa Kelas III UPT SPF SD Inpres Mangasa 1. 

No Kelas Jenis kelamin Jumlah 

  Laki-laki Perempan  

1 III A 14 9 45 

2 III B 11 11  

                                  Sumber : UPT SPF SD Inpres Mangasa 1. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang mewakili populasi 

tersebut. Sugiyono (2019:127) mengatakan bahwa sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Penelitian ini menggunakan Sampling Jenuh, yaitu teknik penentuan 

sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, yaitu 

seluruh siswa kelas III A berjumlah 23 siswa yang terdiri dari 14 siswa 

laki-laki dan 9 siswa perempuan sebagai kelas eksperimen. Sedangkan 

kelas III B berjumlah 22 siswa yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 11 

siswa perempuan sebagai kelas kontrol. 
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Berdasarkan teknik pengambilan sampel, maka penelitin 

menetapkan siswa kelas III UPT SPF SD Inpres Mangasa 1. 

                   Tabel 3.2 Sampel Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Rombongan Belajar Perlakuan Jumlah Siswa 

Kelas III A Eksperimen 23 

Kelas III B Kontrol 22 

Total - 45 

               Sumber : UPT SPF SD Inpres Mangasa 1. 

D. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Desain Tipe Nonequivalent Control 

Group Design. Dalam desain ini hampir sama dengan Pretest-Posttest 

Control Group Design, hanya pada desain ini kelompok  eksperimen 

maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random (Sugiyono, 2018: 

114). Desain ini dapat digambarkan seperti berikut: 

       Tabel 3.3 Desain Tipe Nonequivalent Control Group Design. 

Kelompok Pretest Perlakuan Posttest 

Eksperimen O 1 X O 2 

Kontrol O 3 - O 4 

    Sumber: Sugiyono, (2015: 79) 

 

Keterangan: 

𝑶𝟏 = Pretest kelompok eksperimen 

𝑶𝟑 = Pretest kelompok kontrol 
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X = Perlakuan menggunakan model pembelajaran RADEC (hanya 

kelompok eksperimen yang mendapatkan perlakuan) 

𝑶𝟐 = Posttest untuk kelompok eksperimen 

𝑶𝟒 = Posttest untuk kelompok kontrol. 

 

E. Variabel Penelitian  

Menurut Sugiyono (2016: 38) variabel penelitian pada dasarnya 

adalah segala sesuatu yang berbentuk apapun yang telah disiapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan diteliti, sehingga peneliti memperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun 

variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan terjadi 

perubahan pada variabel terikat. Dalam penelitian ini, yang menjadi 

variabel bebas adalah model pembelajaran RADEC. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang berubah setelah mendapat 

perlakuan dari variabel bebas. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel 

terikat adalah hasil belajar IPA. 
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F. Definisi Oprasional Variabel 

Penelitian ini terdiri dari variabel bebas (eksogen) dan variabel tak 

bebas (endogen). Variabel bebas pada penelitian ini adalah model 

pembelajaran RADEC dan variabel terikat adalah hasil belajar IPA. 

1. Model pembelajaran RADEC adalah Model RADEC yang mampu 

membuat peserta didik untuk rajin membaca dan meningkatkan 

pemahaman materi. Model RADEC memiliki langkah-langkah yaitu 

(Read) membaca, (Answer) menjawab, (Discuss) diskusi, (Explain) 

menjelaskan, dan (Create) menyimpulkan. 

2. Hasil belajar IPA adalah kemampuan yang dimiliki siswa sebelum dan 

setelah menerima pengalaman belajarnya. Tes hasil belajar menggunakan 

soal pilihan ganda 10 butir soal, di ukur melalui pretest-posttest yang 

dilakukan oleh peneliti. 

 

G. Prosedur Penelitian 

Sugiyono (2017) prosedur penelitian adalah cara ilmiah yang 

dipergunakan oleh seorang peneliti guna memperoleh data dengan tujuan 

dan kegunaan tertentu. Sehingga langkah ilmiahnya sendiri menujukan 

adanya kegiatan penelitian yang bersifat empiris dan sistematis. Adapun 

prosedur penelitian ini yaitu : 

1. Tahap Perencanaan  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah : 

a. Melakukan observasi di sekolah. 
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b. Mengidentifikasikan masalah yang akan diteliti.  

c. Mengurus perizinan sekolah yang akan dijadikan tempat penelitian.  

d. Memilih materi yang akan digunakan dalam penelitian. 

e. Membuat RPP dan LKPD yang akan digunakan untuk meneliti. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah : 

a. Kelas eksperimen 

1. Melaksanakan pre-test pada awal pembelajaran untuk mengetahui 

penguasaan materi siswa sebelum melaksanakan pembelajaran melalui 

model pembelajaran RADEC. 

2. Melakukan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran RADEC pada pembelajaran IPA. 

3. Melaksanakan post-test untuk mengetahui penguasaan materi siswa 

setelah melaksanakan pembelajaran melalui model pembelajaran RADEC. 

b. Kelas kontrol 

1. Melaksanakan pre-test pada awal pembelajaran untuk mengetahui 

penguasaan materi siswa sebelum melaksanakan pembelajaran. 

2. Melakukan kegiatan pembelajaran IPA dengan tidak menerapkan model 

pembelajaran RADEC. 

3. Melaksanakan post-test untuk mengetahui penguasaan materi siswa 

setelah melaksanakan pembelajaran IPA. 

3. Tahap Pengolahan Data 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah : 
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a. Menganalisis Data Hasil Penelitian dan Pelaporan.  

b. Setelah melaksanakan serangkaian kegiatan penelitian, selanjutnya 

peneliti akan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk 

menganalisis data sesuai dengan prosedur. 

c. Data yang telah terkumpul menggunakan instrumen-instrumen yang ada 

kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik 

deskriptif dan teknik analisis inferensial. 

 

H. Instrumen Penelitian 

Sugiyono (2017 :102) menyatakan, ‘’Instrument penelitian adalah 

suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun soasial yang 

diamati.  Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian.’’ 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi  

Penelitian yang dilakukan dengan mengunjungi secara langsung 

objek penelitian untuk mendapatkan data-data yang duperlukan dalam 

penyusunan. 

2. Tes  

Perangkat tes yang digunakan adalah tes hasil belajar, perangkat 

tes yang digunakan ini berupa soal pilihan ganda sebanyak 10 butir. Tes 

diberikan sebelum pembelajaran (pre-test) dan setelah pembelajaran (post-

test). 
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3. Dokumentasi  

(Sugiyono, 2018) dokumentasi adalah untuk memperoleh data 

langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, 

peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data 

yang relevan penelitian. Dokumentasi dilakukan dalam penelitian untuk 

mengambil gambar sekolah yang diteliti dan aktivitas peserta didik. 

  

I. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut (Sugiyono, 2018:224) Teknik pengumpulan data 

merupakan langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data, jika peneliti tidak mengetahui teknik 

pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapat data yang 

memenuhi standar.  

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti 

adalah instrumen berupa tes berbentuk soal, dalam penelitian ini tes yang 

digunakan adalah tes awal (pre-test) dan tes akhir (post-test). Adapun 

langkah-langkah (prosedur) pengumpulan data yang akan dilakukan 

sebagai berikut : 

1. Pre-test (tes awal) 

Pre-test adalah tes awal yang dilakukan peneliti untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa sebelum melaksanakan pembelajaran. 
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2. Treatment (pemberian perlakuan) 

Dalam hal ini peneliti memberikan perlakuan kepada siswa kelas 

eksperimen tentang materi ciri-ciri makhluk hidup pada pembelajaran 

IPA.  

3. Post-test (tes akhir) 

Setelah treatment, tindakan selanjutnya adalah post-test yang 

dilakukan peneliti untuk mengetahui kemampuan siswa setelah diberikan 

treatment (perlakukan). 

 

J. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh 

responden atau sumber data lain terkumpul. Dalam penelitian ini teknik 

analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan inferensial 

Sugiono (2019: 241). 

1. Analisis statistik deskriptif 

Analisis statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan 

untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan hasil belajar siswa yang telah diberikan treatment yaitu 

model pembelajaran RADEC. Hasil belajar siswa tersebut akan 

dibandingkan dengan sebelum diberikan perlakuan berupa penggunaan 

model pembelajaran RADEC. Adapun analisis deskriptif yang dilakukan 

adalah mencari nilai rata-rata (mean), modus, median dan standar deviasi. 
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Setelah rata-rata skor telah didapat, maka peneliti mengklasifikasikan hasil 

tersebut. 

2. Analisis Statistik Inferensial 

Analisis statistik inferensial merupakan teknik statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan 

untuk populasi. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel 

yang diambil dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Untuk 

menguji normalitas ini digunakan aplikasi SPSS (Statistical Package for 

Social Science) versi 28 for windows. Data hasil belajar siswa akan 

berdistribusi normal jika signifikansi > 0,05. Sebaliknya jika tidak 

berdistribusi normal jika signifikansi yang diperoleh < 0,05. Adapun taraf 

kesalahan (a) yang digunakan adalah 0,05. 

b. Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas variansi adalah pengujian untuk 

mengetahui apakah variansi-variansi dari sejumlah populasi sama atau 

tidak. Pengujian ini menggunakan aplikasi SPSS (Statistical Package for 

Social Science) versi 28 for windows. Adapun taraf kesalahan (taraf 

siginifikan) yang digunakan adalah a = 0,05. Kaidah pengujiannya adalah 

sebagai berikut : 

1) Jika nilai Sig > 0.05 maka H0 ditolak dan H1 diterima (data homogen). 
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2) Jika nilai Sig < 0.05 maka H0 diterima dan H1 ditolak (data tidak 

homogen). 

c.   Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

terdapat pengaruh model pembelajaran RADEC terhadap hasil belajar IPA 

pada siswa kelas III UPT SPF SD Inpres Mangasa 1. Pengujian ini 

dilakukan dengan metode uji independent sampel t pada program SPSS 

(Statistical Package for Social Science) versi 28 for windows. Adapaun 

taraf kesalahan (a) yang digunakan adalah 0,05 dan df = N-2. Untuk 

menguji hipotesis tersebut, diuji secara inferensial yaitu: 

H0 : 𝜇1 = 𝜇2  

H1 : 𝜇1 > 𝜇2 

Keterangan : 

H0 = Tidak terdapat pengaruh model pembelajaran RADEC terhadap hasil 

belajar IPA pada siswa kelas III UPT SPF SD Inpres Mangasa 1. 

H1 = Terdapat pengaruh model pembelajaran RADEC terhadap hasil 

belajar IPA pada siswa kelas III UPT SPF SD Inpres Mangasa 1. 

Kaidah Pengujian: 

Jika sig > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika sig < 0,05 

maka H0 ditolak dan H1 diterima. atau jika thitung > ttabel maka H0 

ditolak dan H1 diterima, berarti terdapat pengaruh model pembelajaran 

RADEC terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas III UPT SPF SD 

Inpres Mangasa 1.Sebaliknya jika thitung < t tabel maka H0 diterima dan 
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H1 ditolak, berarti tidak terdapat pengaruh model pembelajaran RADEC 

terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas III UPT SPF SD Inpres 

Mangasa 1. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mencari apakah ada pengaruh 

model pembelajaran RADEC terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas III 

UPT SPF SD Inpres Mangasa 1.  Dalam penelitian ini dilakukan pada dua 

kelas yaitu kelas III A sebagai kelas eksperimen dan kelas III B sebagai kelas 

kontrol. Pembelajaran pada kelas eksperimen dengan menggunakan model 

pembelajaran RADEC sedangkan untuk kelas kontrol menggunakan metode 

konvensional. Hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui sejauh mana 

model pembelajaran RADEC berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

a. Hasil Belajar IPA Siswa Sebelum dan Sesudah diberikan Perlakuan 

atau Pretest dan Posttest.. 

 Pretest diberikan kepada siswa pada pertemuan pertama dan posttest 

diberikan kepada siswa pada pertemuan terakhir. Hasil prettest dan posttest 

tersebut kemudian dikumpulkan, diperiksa dan dianalisis oleh peneliti. 

Statistik hasil belajar IPA siswa sebelum di berikan perlakuan (pretest dan 

posttest) dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Hasil Belajar IPA sebelum dan setelah 

diberikan perlakuan (treatment) atau pretest dan posttest pada kelas 

Eksperimen dan kelas Kontrol 

 Nilai Statistik 

Statistik Deskriptif Pretest Posttes 

 Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Banyaknya Sampel 23 22 23 22 

Nilai Tertinggi 70 70 100 90 

Nilai Terendah 10 10 50 40 

Skor Ideal 100 100 100 100 

Rentang Skor 50 50 50 50 

Skor Rata-rata 37,83 32,73 76,09 61,36 

Standar Deviasi 14,7 15,7 15,8 13,5 

   (Sumber: Hasil data statistik deskriptif) 

 

Tabel 4.1 menunjukkan nilai tertinggi hasil belajar IPA siswa pada 

pretest kelas eksperimen mencapai nilai tertinggi 70 dengan skor rata-rata 

37,83 dan kelas kontrol mencapai nilai tertinggi 70 dengan skor rata-rata 

32,73. Sedangkan posttest kelas eksperimen mencapai nilai tertinggi 100 

dengan skor rata-rata 76,09 dan kelas kontrol mencapai nilai 90 dengan skor 

rata-rata 61,36. 

Jika skor hasil belajar IPA siswa sebelum dan setelah diberikan 

perlakuan pretest dikelompokkan ke dalam lima kategori, maka diperoleh 

distribusi skor frekuensi dan persentase pada tabel 4.2 berikut:  
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Tabel 4.2 Distribusi dan Persentase Hasil Belajar IPA sebelum dan 

setelah diberikan Perlakuan (Treatment) atau pretest dan posttest 

  Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Skor Kategori Petest Posttest Pretes Posttest 

  F P% F P% F P% F P% 

100-90 Sangat Tinggi 0 0 7 30,43 0 0 1 4,54 

89-80 Tinggi 0 0 4 17,39 0 0 3 13,63 

79-65 Sedang 1 4,34 6 26,08 1 4,54 3 13,63 

64-55 Rendah 2 8,69 4 17,39 2 9,09 7 31,81 

0-54 Sangat Rendah 20 86,95 2 8,69 19 86,36 8 36,36 

  23 100 23 100 22 100 22 100 

 

Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa pretest pada kelas eksperimen dan  

kelas kontrol tidak terdapat siswa yang memperoleh kategori nilai sangat 

tinggi, untuk posttest kelas eksperimen 7 siswa yang memperoleh kategori 

nilai sangat tinggi dengan persentase 30,43 dan 1 siswa kelas kontrol yang 

memperoleh kategori sangat nilai tinggi dengan persentase 4,54. 

Data dari distribusi frekuensi skor hasil belajar siswa kelas III UPT SPF  

SD Inpres Mangasa 1, pada pretest dan posttes kelas eksperimen maupun 

kelas kontrol dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 Deskripsi Ketuntasan Hasil Belajar IPA sebelum dan setelah 

perlakuan (treatment) atau pretest dan posttest 

  Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Skor Kategori Petest Posttest Pretes Posttest 

  F P% F P% F P% F P% 

≥ 70 Tuntas 1 4,34 17 73,91 1 4,54 7 31,81 

≤ 70 Tidak 

Tuntas 

22 95,65 6 26,08 21 95,45 15 68,18 

                (Sumber: Hasil olah data deskripsi ketuntasan pretest dan posttest)  

 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas perbandingan dapat dilihat bahwa terjadi 

peningkatan yang signifikan terhadap hasil ketuntasan nilai siswa pada 

masing-masing kelas eksperimen yang diberi perlakuan dengan menggunakan  
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model pembelajaran RADEC dengan kelas kontrol yang menggunakan metode 

konvensional. 

Data dari distribusi frekuensi skor ketuntasan hasil belajar siswa kelas III 

UPT SPF  SD Inpres Mangasa 1, pada pretest dan posttes kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut: 

 

 

2. Analisis Statistik Inferensial 

Pada bagaian analisis data statistik inferensial digunakan untuk 

menguji hipotesis penelitian, dengan ini digunakan program IBM SPSS for 

windows versi 28 Sebelum uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji 

normalitas dan uji himogenitas.  
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dimaksudkan untuk mengetahui distribusi atau 

sebaran skor data dari keterampilan berkomunikasi sains siswa. Uji 

normalitas menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan 

kriteria pengujian pada signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal. 

Hasil uji normalitas pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat 

pada table berikut ini. 

Tabel 4.4 Rekapitulasi Uji Normalitas untuk Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol 

No Hasil Signifikan Keterangan 

 Belajar Eksperimen Kontrol  

1 Pretest 0,051 0,017 Normal 

2 Posttest 0,080 0,073 Normal 

 

Tabel 4.4 uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan semua data yang di 

dapat baik kelas eksperimen dan kelas control berdistribusi normal, karena 

nilai signifikannya > 0,05.   

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data dari hasil 

penelitian pada kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai nilai varian 

yang sama atau tidak. Dikatakan mempunyai nilai varian yang sama/ tidak 

berbeda (homogen) apabila taraf signifikannya yaitu > 0,05 dan jika taraf 
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signifikannya yaitu < 0,05 maka data disimpulkan tidak mempunyai nilai 

varian yang sama/ berbeda (tidak homogen). 

Dari hasil perhitungan uji homogenitas menggunakan program 

IBM SPSS for windows versi 28 diketahui bahwa nilai signifikannya adalah 

0,304. Karena nilai yang diperoleh dari uji homogenitas taraf signifikannya 

0,304 > 0,05 maka data mempunyai nilai varian yang sama/ tidak berbeda 

(homogen). 

c. Uji Hipotesis 

Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas yang sebelumnya telah 

dilakukan menunjukkan bahwa data yang diperoleh dari kedua kelompok 

berdistirbusi normal dan bersifat homogen, maka tahap selanjutnya melakukan 

pengujian hipotesis dengan uji-t (independent sampe t test). Uji-t dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran RADEC dalam 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas III UPT SPF SD Inpres Mangasa 

1.  

Kriteria pengujian hipotesis sebagai berikut : 

H0 = Ditolak, tidak terdapat pengaruh model pembelajaran RADEC 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas III UPT SPF SD Inpres Mangasa 1. 

H1 = Diterima, terdapat pengaruh model pembelajaran RADEC terhadap 

hasil belajar IPA siswa kelas III UPT SPF SD Inpres Mangasa 1. 

Dalam uji hipotesis ini peneliti menggunakan program IBM SPSS 

for windows versi 28  dengan uji T test metode independent sample T test. 
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Hasil uji T test metode independent sample T test dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

 

Tabel 4.5 Nilai Uji Hipotesis (Independent Samples Test) 

Kelompok Mean 

 

t hitung t tabel sig (2-tailed) 

Eksperimen 76,09  

3,338 

 

2,016 

 

0,002 
Kontrol 61,36 

  

  Berdasarkan tabel 4.5 diatas, untuk menentukan harga nilai t tabel dengan 

mencari nilai t tabel menggunakan tabel distribusi t dengan taraf signifikan a = 

0,05 : 2 = 0,025 dan db= N-2 = 45-2 = 43 maka diperoleh nilai t tabel = 2,016. 

Nilai t hitung pada tabel diperoleh = 3,338 maka nilai t hitung > t tabel = 

3,338 > 2,016 atau nilai sig (2-tailed) sebesar 0,002 < 0,05  maka diperoleh 

nilai 0,002 < 0,05 dengan demikian H1 diterima dan H0 ditolak. Dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran RADEC terhadap 

hasil belajar IPA pada siswa kelas III UPT SPF SD Inpres Mangasa 1. 

 

B. Pembahasan 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas III UPT SPF SD Inpres Mangasa 1. 

Adapun subjek penelitian yaitu siswa kelas III A sebagai kelas eksperimen dan 

siswa kelas III B sebagai kelas kontrol. Perbedaaan antara kelas   eksperimen dan 

kelas kontrol adalah cara guru dalam menyampaikan materi. Pada kelas 

eksperimen guru menyampaikan materi dengan menggunakan model 
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pembelajaran RADEC sedangkan pada kelas kontrol guru menyampaikan 

materi sama seperti pembelajaran biasanya dengan menggunakan metode 

konvensional. 

Perbedaan cara guru dalam menyampaikan materi bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh model pembelajaran RADEC terhadap hasil belajar IPA siswa 

kelas III UPT SPF SD Inpres Mangasa 1. Sebelum  kegiatan penelitian ini, terlebih 

dahulu dilakukan pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum 

diberikan perlakuan  (treatment). Pretest hasil belajar kelas eksperimen 

dilaksanakan pada hari  Jum’at 12 Agustus 2022 sedangkan kelas kontrol 

dilaksanakan pada hari Selasa 23 Agustus 2022. 

Berdasarkan pretest hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol, 

didapatkan nilai rata-rata pretest kelompok eksperimen yaitu 37,83 dan nilai 

rata-rata pretest pada kelompok kontrol yaitu 32,73. Hal ini menunjukkan 

bahwa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebelum diberikan 

perlakuan memiliki kemampuan awal yang tidak jauh berbeda. Selanjutnya 

dilakukan uji prasyarat analisis data pretest hasil belajar kelas eksperimen dan 

kelas kontrol yaitu melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Setelah 

melakukan uji normalitas Asymp Sig Kolmogorov-Smirnov pada kelas 

eksperimen diperoleh nilai sig sebesar 0,051> 0,05 dan pada kelas kontrol 

diperoleh nilai sig sebesar 0,017 > 0,05 maka data dikatakan berdistribusi 

normal. Sedangkan pada                uji homogenitas diperoleh nilai Sig. pretest 

eksperimen dan kontrol sebesar 0,304 > 0,05. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa data pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol 
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dinyatakan berdistribusi normal dan memiliki kemampuan yang sama atau 

homogen. Sehingga penelitian dapat dilakukan pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol tersebut. 

Penelitian dikelas eksperimen dilaksanakan pada hari Sabtu 13 

Agustus 2022. Materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu materi tentang 

ciri-ciri makhluk hidup. Selama pembelajaran siswa tertarik untuk belajar dan 

lebih berperan aktif saat menggunakan model pembelajaran RADEC . 

Penelitian dikelas kontrol dilaksanakan pada hari Rabu 24 Agustus 

2022. Materi yang digunakan sama dengan kelas eksperimen yaitu materi 

tentang ciri-ciri makhluk hidup. Guru menjelaskan materi, siswa 

mendengarkan dan mencatat penjelasan dari guru. Dengan penggunaan media 

buku cetak terlihat siswa kurang antusias dalam pembelajaran dan belum 

berani menyampaikan isi dari bacaan. Beberapa siswa juga mengobrol ketika 

guru menyampaikan materi yang diajarkan, sehingga proses pembelajaran 

berlangsung kurang efektif. 

Setelah diberikan perlakuan pada kelas  eksperimen dan diberikan 

pembelajaran pada kelas kontrol, kemudian siswa diberikan posttest untuk 

megetahui nilai akhir hasil belajar siswa. Dari posttest hasil belajar kelas 

eksperimen dan kelas kontrol diperoleh data nilai rata-rata kelas eksperimen 

sebesar 76,09 dan nilai rata-rata kelas kontrol sebesar 61,36. Nilai rata-rata 

kelas eksperimen lebih besar dari nilai rata-rata kelas kontrol dengan selisih 

sebesar 14,73. Selanjutnya data posttest kelas eksperimen dan kontrol dilakukan  

uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas Asymp sig Kolmogorov-
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Smirnov pada posttest kelas eksperimen diperoleh nilai sebesar 0,080 > 0,05 

dan pada kelas kontrol diperoleh nilai 0,073 > 0,05 data dikatakan 

berdistribusi normal. Pada uji homogenitas  diperoleh nilai Sig. posttest hasil 

belajar kelompok eksperimen dan kontrol sebesar 0,304> 0,05. Dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa data posttest   hasil belajar kelas eksperimen 

dan kelas kontrol dinyatakan berdistribusi normal dan homogen sehingga uji 

independent sampel t test dapat dilakukan. 

Uji independent sampel t test dapat dilakukan setelah melakukan uji 

normalitas dan uji homogenitas pada pretest dan posttest. Kriteria yang 

digunakan untuk mengambil kesimpulan hipotesis dengan taraf signifikansi 5% 

(0,05) yaitu apabila nilai t hitung < t tabel atau sig > 0,05 maka H0 diterima dan 

H1 ditolak, yang artinya tidak ada pengaruh model pembelajaran RADEC  

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas III UPT SPF SD Inpres Mangasa 1. 

Sebaliknya apabila nilai t hitung > t tabel atau sig < 0,05 maka H1 diterima 

dan H0 ditolak, yang artinya ada pengaruh model pembelajaran RADEC  

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas III UPT SPF SD Inpres Mangasa 1. 

Pada uji independent sampel t test diperoleh nilai t hitung sebesar 

3,338 dan t tabel sebesar 2,016 maka t hitung > t tabel = 3,338 > 2,016 atau 

nilai sig (2-tailed) sebesar 0,002 maka diperoleh 0,002 < 0,05 dengan 

demikian H1 diterima dan H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh model pembelajaran RADEC terhadap hasil belajar IPA pada siswa 

kelas III UPT SPF SD Inpres Mangasa 1. 
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Penelitian ini sama dengan yang dilakukan oleh (Pratama, 2020) yang 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran RADEC dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa di sekolah dasar yang dilihat 

berdasarkan skor rata-rata post-test kelas RADEC sebesar 70,08 yang 

dibandingkan dari skor rata-rata pretest sebesar 40,44 yang artinya terdapat 

peningkatan sebesar 29,54. 

Dalam penelitian ini telah dibuktikan bahwa model pembelajaran 

RADEC  berpengaruh terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas III UPT 

SPF SD Inpres Mangasa 1. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka 

dapat disimpulkan: 

1. Hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dengan menggunakan model 

pembelajaran RADEC didapatkan nilai rata-rata sebesar 76,09 dan nilai KKM 

tuntas yaitu frekuensi 17 murid dengan persentase 73,91%.  

2. Ada pengaruh model pembelajaran RADEC terhadap hasil belajar IPA pada 

siswa kelas III dengan materi ciri-ciri makhluk hidup di UPT SPF SD Inpres 

Mangasa 1. Hal ini dilkuatkan oleh hasil uji hipotesis dengan nilai sig 0,002. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan 

diatas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut: 

a. Bagi Siswa 

Siswa disarankan untuk dapat meningkatkan hasil belajarnya 

berdasarkan materi yang sudah diberikan oleh pihak sekolah maupun sumber 

belajar lainnya seperti buku dan sebagainya, sehingga hasil belajar dapat dicapai 

dengan maksimal. 
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b. Bagi Guru 

 Guru diharapkan mampu melanjutkan penggunaan model 

pembelajaran RADEC dalam proses pembelajaran IPA sesuai dengan kondisi 

siswa. 

c. Bagi Sekolah 

 Pihak sekolah diharapkan dapat memfasilitasi dan mendukung 

pengembangan media pembelajaran, mengingat pentingnya dan bergunanya 

media dalam proses belajar mengajar karena dapat membantu siswa dalam 

menerima materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Penelitian ini dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya dan sebagai 

bahan referensi untuk melanjutkan penelitian. Hal ini perlu dilakukan agar 

proses pembelajaran selanjutnya bisa lebih inovatif dan berkembang sesuai 

dengan kemajuan zaman yang semakin modern. 
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LAMPIRAN 1 RPP 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

(KELAS EKSPERIMEN) 

 
Sistem Pendidikan : UPT SPF SD Inpres Mangasa 1 

Kelas/ Semester : III / 1 (satu) 

Tema 1  : Makhluk Hidup 

Subtema 1  : Ciri-Ciri Makhluk Hidup 

Muatan Terpadu : IPA 

Alokasi Waktu : 2 pertemuan (2 x 45) menit  

 

A. KOMPETENSI INTI 

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

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 

tetangganya.  

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar,melihat,membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan factual dalam bahasa yang jelas, sistematis 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR  

 

IPA 

Kompetensi Dasar Indikator  

1.1 Mengidentifikasi ciri-ciri dan 

kebutuhan makhluk hidup 

 

1.1.1 Membedakan ciri-ciri antara 

makhluk hidup dengan 

benda mati. 

1.1.2 Menyimpulkan 5 ciri-ciri 

makhluk hidup dan benda 

mati 
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C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui membaca siswa dapat membedakan ciri- ciri antara makhluk 

hidup dan benda mati dengan benar. 

2. Melalui kerja kelompok, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk 

hidup dan benda mati dengan benar. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Materi pokok: ciri-ciri makhluk hidup, menyanyikan lagu anak-anak. 

2. Uraian singkat materi: 

a. Makhluk hidup memiliki ciri dan kebutuhan akan makanan, 

bernapas, bergerak, tumbuh, dan berkembangbiak. Makhluk tak 

hidup/  benda mati tidak memiliki kelima ciri-ciri tersebut. 

b. Lagu anak adalah lagu yang diciptakan khusus untuk anak-

anak. Contohnya adalah lagu “satu-satu”. Lagu tersebut dapat 

diubah untuk memahami ciri-ciri makhluk hidup. 

 

E. MODEL PEMBELAJARAN 

• Model Read-Answer-Disscus-Explain-Create (RADEC) 

 

F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN  

 

Kegiatan Deskripsi Alokasi 

Waktu 

 

Pendahuluan  
• Kelas dibuka dengan salam, menanyakan 

kabar, dan mengecek kehadiran siswa. 

• Kelas dilanjutkan dengan berdo’a terlebih 

dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. 

• Menyanyikan lagu Grauda Pancasila. 

• Guru melakukan apersepsi 

• Siswa memperhatikan penjelasan guru 

tentang tujuan dan aktivitas pembelajaran 

yang akan dilakukan. 

 

15 menit 

Kegiatan  

Inti 

• Guru membagikan buku materi kepada 

siswa tentang ciri-ciri makhluk hidup. 

• Guru meminta kepada siswa untuk 

membaca dan menyimak materi ciri-ciri 

makhluk hidup. 

• Siswa membaca dan menyimak materi ciri-

70 menit 
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ciri makhluk. (Read) 

• Guru memberikan pertanyaan kepada siswa 

tentang materi ciri-ciri makhluk hidup. 

• Siswa menjawab pertanyan dari guru 

tentang materi ciri-ciri makhluk hidup. 

(Answer) 

• Guru membagi siswa dalam 5 kelompok 

yang terdiri dari 4-5 orang. 

• Guru meminta kepada siswa untuk 

berdiskusi tentang pertanyaan yang 

diberikan. 

• Siswa berdiskusi atau bertukar fikiran 

dengan teman kelompoknya . (Disscus) 

• Setiap kelompok mendiskusikan 

pertanyaan yang diberikan. 

• Wakil dari salah satu kelompok naik 

membacakan/ mempresentasikan hasil 

diskusinya. (Explain) 

• Kelompok lainnya mendengarkan dan 

memberikan tanggapan. 

• Siswa menyimpulkan hasil diskusinya. 

(Create) 

• Guru memberikan konfirmasi kepada siswa 

apabila jawaban yang diperoleh siswa 

masih kurang tepat. 

• Guru memberikan penguatan terhadap hasil 

kelompok yang sudah benar. Guru juga 

memberikan motivasi bagi kelompok yang 

belum benar hasil kerjanya. 

• Guru dan siswa bersama-sama 

menyanyikan lagu ciri-ciri makhluk hidup. 

 

Penutup  
• Guru dan siswa melakukan refleksi atas 

pembelajaran yang telah berlangsung. 

• Guru bersama siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

• Kelas ditutup dengan do’a bersama yang 

dipimpin oleh ketua kelas. 

5 menit 
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G. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

• Media : 

1. Gambar makhluk hidup dan benda mati 

2. Lirik lagu “Ciri-ciri makhluk hidup” 

3. LKPD 

• Sumber Belajar : 

1. Buku Guru dan Buku Siswa Kelas III, Tema 1: Makhluk Hidup, 

Subtema 1: Ciri-Ciri Makhluk Hidup, Pembelajaran 1, Buku 

Tematik Terpadu Kurikulum 2013 (Revisi 2017) Jakarta : 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 

2. Lingkungan sekitar 

 

H. PENILAIAN (ASESMEN) 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru yaitu 

dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi unjuk kerja atau 

hasil karya/ projek dengan rubric penilaian. 

 

 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

 

Alfi Sahar, S.Pd 

NIP.19831020 201001 1 014 

Makassar, 7 Agustus 2022 

 

Guru Kelas III A 

 

 

 

 

Purnamasari, S.Pd 

NIP. 19880623 201001 2 016 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

(KELAS KONTROL) 

 
Sistem Pendidikan : UPT SPF SD Inpres Mangasa 1 

Kelas/ Semester : III / 1 (satu) 

Tema 1  : Makhluk Hidup 

Subtema 1  : Ciri-Ciri Makhluk Hidup 

Muatan Terpadu : IPA 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit  

 
A. KOMPETENSI INTI 

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

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 

tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar,melihat,membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan factual dalam bahasa yang jelas, sistematis 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR  

 

IPA 

Kompetensi Dasar Indikator  

1.2 Mengidentifikasi ciri-ciri dan 

kebutuhan makhluk hidup 

 

1.2.1 Membedakan ciri-ciri antara 

makhluk hidup dengan 

benda mati. 

1.2.2 Menyimpulkan 5 ciri-ciri 

makhluk hidup dan benda 

mati 
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C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui pengamatan gambar makhluk di sekitarnya, siswa dapat 

membedakan ciri- ciri antara makhluk hidup dan benda mati dengan 

benar. 

 

2. Melalui pembelajaran, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk 

hidup dan benda mati dengan benar. 

 
D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Materi pokok: ciri-ciri makhluk hidup, menyanyikan lagu anak-anak. 

2. Uraian singkat materi: 

a. Makhluk hidup memiliki ciri dan kebutuhan akan 

makanan, bernapas, bergerak, tumbuh, dan 

berkembangbiak. Makhluk tak hidup/benda mati tidak 

memiliki kelima ciri-ciri tersebut. 

b. Lagu anak adalah lagu yang diciptakan khusus untuk anak-

anak. Contohnya adalah lagu “satu-satu”. Lagu tersebut 

dapat digubah untuk memahami ciri-ciri makhluk hidup. 

 

E. METODE PEMBELAJARAN 

• Metode ceramah 

• Konvensional 

 

F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN  

 

Kegiatan Deskripsi Alokasi 

Waktu 

 

Pendahuluan  
• Kelas dibuka dengan salam, menanyakan 

kabar, dan mengecek kehadiran siswa. 

• Kelas dilanjutkan dengan berdo’a terlebih 

dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. 

• Menyanyikan lagu Grauda Pancasila. 

• Guru melakukan apersepsi 

• Siswa memperhatikan penjelasan guru 

tentang tujuan dan aktivitas pembelajaran 

yang akan dilakukan. 

 

15 menit 

Kegiatan 
• Guru menjelaskan materi kepada siswa 

tentang ciri-ciri makhluk hidup. 
70 menit 
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Inti • Guru meminta kepada siswa untuk 

mendengarkan dan menyimak materi yang 

sedang dijelaskan. 

• Siswa mendengarkan dan menyimak materi 

yang dijelaskan oleh guru. 

• Guru memberikan tugas berbentuk LKPD 

kepada siswa. 

• Siswa mengerjakan tugas yang diberikan 

oleh guru. 

• Beberapa siswa diminta untuk naik 

mempresentasikan hasil tugasnya. 

• Guru dan siswa bersama-sama membahas 

tugas tersebut dan memberikan konfirmasi 

kepada siswa apabila konsep yang 

diperoleh siswa kurang tepat. 

•  Guru dan siswa bersama-sama 

menyanyikan lagu ciri-ciri makhluk hidup. 

 

Penutup  
• Guru dan siswa melakukan refleksi atas 

pembelajaran yang telah berlangsung. 

• Guru bersama siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

• Kelas ditutup denga do’a bersama yang 

dipimpin oleh ketua kelas. 

5 Menit 

 

 

G. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

• Media : 

1. Gambar makhluk hidup dan benda mati 

2. Lirik lagu “Ciri-ciri makhluk hidup” 

4. LKPD 

• Sumber Belajar : 

1. Buku Guru dan Buku Siswa Kelas III, Tema 1: Makhluk Hidup, 

Subtema 1: Ciri-Ciri Makhluk Hidup, Pembelajaran 1, Buku 

Tematik Terpadu Kurikulum 2013 (Revisi 2017) Jakarta : 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 

2. Lingkungan sekitar. 
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H. PENILAIAN (ASESMEN) 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru yaitu 

dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi unjuk kerja atau 

hasil karya/ projek dengan rubric penilaian. 

 

 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

 

Alfi Sahar, S.Pd 

NIP.19831020 201001 1 014 

Makassar, 7 Agustus 2022 

 

Guru Kelas III B 

 

 

 

 

Suparti, S.Pd 

NIP. 19670122 198803 2 004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

LAMPIRAN 2. TES HASIL BELAJAR PRETEST DAN POSTTEST  

Tes Hasil Pretest dan Posttest 

Nama :  

Kelas : 

Focus Pelajaran : 

 

BERILAH TANDA SILANG (X) PADA HURUF A,B,C,D ATAU PADA 

JAWABAN YANG BENAR! 

1. Gambar di bawah menunjukkan bahwa makhluk hidup ini memiliki ciri-

ciri…. 

 

a. Makan 

b. Bergerak 

c. Berkembangbiak 

d. Bernapas 

 

Teks berikut digunakan untuk menjawab 3 soal di bawahnya. 

Perhatikan teks berikut! 

 

“Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan benda tak 

hidup. Makhluk hidup memerlukan oksigen untuk kelangsungan 

hidupnya. Makhluk hidup bernapas untuk mendapatkan oksigen. 

Selain makanan, makhluk hidup juga memerlukan makanan untuk 

tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan makhluk hidup ditandai 

dengan perubahan bentuk dan ukuran.” 
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2.  Arti kata oksigen pada teks tersebut adalah …. 

a. Ruang di atas bumi yang berisi hawa 

b. Lapisan udara yang melingkupi bumi 

c. Gerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang 

bertekanan rendah 

d. Gas yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau 

 

3. Kalimat yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah …. 

a. Makhluk hidup dan makhluk tak hidup memiliki persamaan 

b. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dipengaruhi oleh 

makanan 

c. Benda tak hidup mengalami perubahan bentuk dan ukuran 

d. Bentuk dan ukuran makhluk hidup selalu sama 

 

4. Arti kata bernapas pada teks tersebut adalah …. 

a. Mengambil udara 

b. Berpindah dari tempat atau kedudukan 

c. Mengisap dan mengeluarkan napas 

d. Memancarkan sesuatu (pada); menyemburi 

 

 

5. Gambar di atas merupakan hewan ikan. Ikan bernapas menggunakan… 

a. Paru-paru 

b. Insang 

c. Kulit 

d. Trakea 
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6. Manakah hewan yang berkembangbiak dengan cara melahirkan… 

a. Kucing     b. Ayam 

                

 

b. Kupu-kupu   c. Semut 

                  

 

7. Tumbuhan yang bias bergerak dengan menutup daunnya ketika disentuh 

adalah… 

a. Bunga mawar 

b. Buah nangka 

c. Bunga putri malu  

d. Eceng gondok 

 

8. Manakah yang termasuk ciri-ciri makhluk hidup… 

a. Berkembang biak 

b. Makan 

c. Bernapas 

d. Semua benar 
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9. Agar manusia bertenaga, maka manusia membutuhkan… 

a. Pakaian 

b. Kawin 

c. Makanan 

d. Olahraga 

 

10. Gambar burung merpati dibawah ini bisa terbang sampai tinggi. Hal itu 

menunjukkan ciri-ciri bahwa makhluk hidup dapat… 

 

a. Melayang 

b. Terbang 

c. Di langit 

d. Bergerak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

LAMPIRAN 3. PRETEST DAN POSTTEST  KELAS KONTROL 
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LAMPIRAN 4. PRETEST DAN POSTTEST  KELAS KONTROL 
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LAMPIRAN 5. LKPD KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL 
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LAMPIRAN 6. DATA HASIL PRETEST-POSTTEST KELAS 

EKSPERIMEN DAN KONTROL 

1. Data hasil pretest kelas eksperimen 

No Nama Siswa Nilai 

1 Zahirah Talita Darmawansyah 30 

2 Dafa Rafif Arkhan 20 

3 Ramadhan 40 

4 Qatasya Nurfadilah 30 

5 Nur Sakinah Putri Ramadhani 60 

6 Mahesa 50 

7 Baim Maulana 40 

8 Alghaza 30 

9 Sisilia Nurul Qolbi 50 

10 Muh Arfan 30 

11 Rehan Karim 40 

12 Herawati 70 

13 Ulfaira Humairah 50 

14 Muh Faiz Mumtaz 20 
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15 Muhammad Arif 30 

16 Muh Fatir 40 

17 Ahmad Dzaky 40 

18 Fajhrin 30 

19 Asma Wati 20 

20 Rifal Arifin 30 

21 Kahalfatullah 10 

22 Nayla Aqilah 50 

23 Delisa Putri Aulia 60 
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2. Data hasil pretest kelas kontrol 

No Nama Siswa Nilai 

1 Adeeva Jihan 30 

2 Cinta Naura Febriani 20 

3 Eeliyah Septiani 30 

4 M Fathir Rizky 40 

5 Muh Abidzar Maulana 20 

6 Muh Alif 60 

7 Muh Kardika 30 

8 Muh Naufal Ayyaasya Basri 50 

9 Muh Syarif N 70 

10 Devi Dwi Anjarwati 40 

11 Muhammad Alif 20 

12 Muhammad Budiman 60 

13 Nabila Qanita Rusman 20 

14 Namira Riyya Shadiqah 30 

15 Nuri Az Zahra Ilham 20 

16 Risdalia 40 
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17 Riska Sahirah 20 

18 Salsabila 20 

19 Silverius Krisna 10 

20 Zulkifli Mus Syahputra 30 

21 Kurniawan 40 

22 Sakira Ayu Andira 20 
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3. Data hasil posttest kelas eksperimen 

No Nama Siswa Nilai 

1 Zahirah Talita Darmawansyah 70 

2 Dafa Rafif Arkhan 60 

3 Ramadhan 80 

4 Qatasya Nurfadilah 70 

5 Nur Sakinah Putri Ramadhani 100 

6 Mahesa 80 

7 Baim Maulana 70 

8 Alghaza  60 

9 Sisilia Nurul Qolbi 80 

10 Muh Arfan 70 

11 Rehan Karim 90 

12 Herawati 100 

13 Ulfaira Humairah 90 

14 Muh Faiz Mumtaz 50 

15 Muhammad Arif 60 

16 Muh Fatir 80 
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17 Ahmad Dzaky 70 

18 Fajhrin 60 

19 Asma Wati 50 

20 Rifal Arifin 90 

21 Kahalfatullah 70 

22 Nayla Aqilah 100 

23 Delisa Putri Aulia 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

4. Data hasil posttestt kelas kontrol 

No Nama Siswa Nilai 

1 Adeeva Jihan 70 

2 Cinta Naura Febriani 50 

3 Eeliyah Septiani 60 

4 M Fathir Rizky 80 

5 Muh Abidzar Maulana 60 

6 Muh Alif 90 

7 Muh Kardika 50 

8 Muh Naufal Ayyaasya Basri 60 

9 Muh Syarif N 80 

10 Devi Dwi Anjarwati 60 

11 Muhammad Alif 50 

12 Muhammad Budiman 80 

13 Nabila Qanita Rusman 40 

14 Namira Riyya Shadiqah 60 

15 Nuri Az Zahra Ilham 60 

16 Risdalia 70 



75 
 

17 Riska Sahirah 50 

18 Salsabila 60 

19 Silverius Krisna 40 

20 Zulkifli Mus Syahpytra 50 

21 Kurniawan 70 

22 Sakira Ayu Andira 50 
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LAMPIRAN 7. UJI STATISTIK 

 

Descriptive Statistics 

 N 

Minimu

m 

Maximu

m Mean 

Std. 

Deviation 

PreTest 

Eksperimen 

23 10 70 37.83 14.758 

PostTest 

Eksperimen 

23 50 100 76.09 15.880 

PreTest Kontrol 22 10 70 32.73 15.791 

PostTest Kontrol 22 40 90 61.36 13.556 

Valid N (listwise) 22     

 
 

Tests of Normality 
 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Hasil Belajar 

Siswa 

PreTest 

Eksperimen 

.180 23 .051 .956 23 .384 

PostTest 

Eksperimen 

.171 23 .080 .926 23 .090 

PreTest Kontrol .205 22 .017 .881 22 .012 

PostTest Kontrol .176 22 .073 .937 22 .174 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

Test of Homogeneity of Variance 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Hasil Belajar 

Siswa 

Based on Mean 1.081 1 43 .304 

Based on Median .814 1 43 .372 

Based on Median and 

with adjusted df 

.814 1 40.914 .372 

Based on trimmed 

mean 

1.152 1 43 .289 
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Independent Samples Test 

 Levene

's Test 

for 

Equalit

y of 

Varian

ces 

t-test for Equality of Means 

F Si

g. 

T df Sig

. 

(2-

tail

ed) 

Mean 

Differ

ence 

Std. 

Error 

Differ

ence 

95% 

Confidence 

Interval of 

the 

Difference 

Lo

wer 

Up

per 

H

A

S  

I 

L 

B 

E 

L 

A 

J 

A 

R 

S  

I  

S 

W 

A 

Equal 

varia

nces 

assu

med 

1

,

0 

8

1 

,3

04 

3,3

38 

43 ,00

2 

14,72

3 

4,411 5,8

28 

23,

619 

Equal 

varia

nces 

not 

assu

med 

  3,3

50 

42,

468 

,00

2 

14,72

3 

4,395 

 

 

 

 

 

 

 

5,8

56 

23,

590 
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Group Statistics 
 

Kelas N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Hasil Belajar 

Siswa 

PostTest 

Eksperimen 

23 76.09 15.880 3.311 

PostTest Kontrol 22 61.36 13.556 2.890 
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LAMPIRAN 8. DOKUMENTASI 

 

Gambar 1. Pemberian pretest kelas eksperimen 

 

 

Gambar 2. Pemberian pretest kelas kontrol 
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Gambar 3. Proses pembelajaran kelas eksperimen 
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Gambar 4. Proses pembelajaran kelas kontrol 

 



82 
 

 

Gambar 5. Pemberian posttest  kelas eksperimen 

 

Gambar 6. Pemberian posttest kelas kontrol 
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Gambar 7. Foto bersama kelas eksperimen 
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Gambar 8. Foto bersama kelas kontrol 
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LAMPIRAN 9. PERSURATAN
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