
v 
 

                                       

 ABSTRAK 
                                            
Anggun Anggriani, 2022. Pengaruh Model Pembelajaran Generatif 
Berbantuan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Terhadap 
Keterampilan Proses Sains Dan Hasil Belajar IPA Materi  Kalor Siswa 
Kelas V Sekolah Dasar Gugus II Kecamatan Tamalate. Dibimbing 
oleh Syarifuddin Kune dan Sitti Fithriani Saleh. 
 

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui ada pengaruh 
model pembelajaran generatif berbantuan lembar kerja peserta didik 
(LKPD) terhadap keterampilan proses sains materi kalor siswa kelas 
V Sekolah Dasar Gugus II Kecamatan Tamalate; 2) untuk 
mengetahui ada pengaruh model pembelajaran generatif berbantuan 
lembar kerja peserta didik (LKPD) terhadap hasil belajar IPA materi 
kalor siswa kelas V Sekolah Dasar Gugus II Kecamatan Tamalate; 3) 
untuk mengetahui ada pengaruh model pembelajaran generatif 
berbantuan lembar kerja peserta didik (LKPD) dan tanpa berbantuan 
lembar kerja peserta didik (LKPD)   terhadap keterampilan proses 
sains dan hasil belajar IPA materi  kalor siswa kelas V Sekolah Dasar 
Gugus II Kecamatan Tamalate. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan metode quasi eksperimen 
(Nonequivalent Control Group Design) yang melibatkan 60 sampel 
berdasarkan purposive sampling kelas V di SD Inpres Malengkeri 
Bertingkat 1 yang dibagi menjadi 2 kelas, yakni kelas eksperimen dan 
kelas kontrol, kemudian dilakukan pre-test dan post-test pada dua 
kelas tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa penerapan 
model generatif berbantuan lembar kerja siswa (LKPD) secara 
deskriptif dapat dikemukakan bahwa keterampilan proses sains nilai 
rata-rata kelas eksperimen adalah 96,00 sedangkan kelas kontrol 
adalah 77,83. Sedangkan dalam hasil belajar nilai rata-rata kelas 
eksperimen adalah 85,40, sedangkan kelas kontrol adalah 75,60. 
Berdasarkan hasil analisis uji Multivariate Tests menunjukan pada 
baris generatif-LKPD bahwa nilai signifikansi baik Pillai's Trace, 
Wilks' Lambda, Hotelling's Trace dan Roy's Largest Root diperoleh 
sebesar 0,000 < 0,05 atau lebih kecil dari r-tabel. Maka dengan 
demikian Ho ditolak dan Ha diterima, jadi  terdapat pengaruh model 
pembelajaran generatif berbantuan lembar kerja peserta didik 
(LKPD) terhadap keterampilan proses sains dan hasil belajar IPA 
materi  kalor siswa kelas V Sekolah Dasar Gugus II Kecamatan 
Tamalate. 

 
Kata kunci: model  pembelajaran generatif, keterampilan proses sains, 
hasil belajar. 
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