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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan macam-macam sumber energi pada 

kegiatan melakukan observasi sesudah diterapkannya model pembelajaran Webbed dan ada 

tidaknya pengaruh penggunaan model pembelajaran Webbed terhadap pengetahuan macam-

macam sumber energi. Jenis penelitiannya menggunakan rancangan “Post-test Only Design”.  

Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial karena dalam 

penelitian ini ada tiga kelas, dan untuk melihat bagaimanakan pengaruh semua variabel bebas 

secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Data dianalisis juga dengan uji anova. 

Berdasarkan taraf signifikan 5%, hasil angka signifikansi (2-tailed) 0,000 berarti lebih kecil dari 

taraf signifikani 5% yaitu 0,05 (0,000 < 0,05) dengan demikian Ho ditolak. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa : (1) Nilai post test siswa menggunakan model 

webbed dengan bantuan LKS tergolong sangat baik , dengan nilai rata-rata 89,02. (2) Nilai post 

test siswa menggunakan model webbed tanpa bantuan LKS dengan nilai rata-rata 83,41. (3) Nilai 

post test siswa menggunakan model pembelajaran konvensional dengan nilai rata-rata 79,70. (4) 

Terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran webbed dengan bantuan LKS dalam 

kegiatan observasi benda-benda elektronik terhadap pengetahuan sub tema macam – macam 

sumber energy pada siswa kelas IV gugus 03 Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. 
 

Kata Kunci:  Webbed, Model Pembelajaran, IPA, Hasil Belajar, Materi Macam-macam Sumber 

Energi. 
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I. LATAR BELAKANG 

Pendidikan mempunyai peran yang 

sangat strategis  dalam meningkatkan 

kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) 

untuk  mewuwujudkan cita-cita bangsa 

Indonesia dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Pendidikan adalah suatu proses 

dalam rangka mempengaruhi peserta didik 

supaya mampu menyesuaikan diri sebaik 

mungkin dengan lingkungannya, dan dengan 

demikian akan menimbulkan perubahan 

dalam dirinya yang memungkinkannya 

dapat menyesuaikan diri dengan baik dalam 

kehidupan masyarakat. Hal tersebut sejalan 

dengan UUR.I. No. 2 Tahun 1989, Bab 1, 

Pasal 1 (dalam hamalik, 2007:2) yang 

menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar untuk menyiapkan peserta didik 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, 

dan/atau latihan bagi peranannya di masa 

yangakan datang. Seiring dengan 

perkembangan zaman dan kemajuan 

teknologi, bangsa Indonesia dituntut untuk 

mampu beradaptasi dengan meningkatkan 

kualitas dan sumber daya manusianya. Hal 

ini sangat penting untuk kemajuan Ilmu 

Pengetahuan yang semakin pesat terhadap 

pendidikan dengan perubahan kurikulum 

yaitu diberlakukannya kurikulum 2013. 

Dengan demikian, jelaslah bahwa tujuan 

pendidikan adalah untuk mengembangkan 

potensi manusia yang nantinya akan sangat 

bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. 

Kurikulum 2013 yang berorientasi 

pada peningkatan mutu dan proses 

pembelajaran menekankan pada 

pembentukan karakter budi pekerti dan 

akhlak mulia siswa secara seimbang. 

Perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum 

sebelumnya (KTSP) terlihat pada proses 

pembelajaran, dari siswa sebagai obyek 

pembelajaran menjadi subyek pembelajaran. 

Selain dari proses pembelajaran, perbedaan 

juga telihat pada hasil akhir yaitu dari 

berfokus pada pengetahuan akhir menjadi  

berbasis kemampuan dengan penilaian 

menyeluruh meliputi proses, portofolio, dan 

penilaian akhir yang menyeluruh. 

Pada proses pembelajaran guru 

mempunyai peranan penting dalam 

menentukan keberhasilan murid dalam 

belajar. Dalam meningkatkan kemampuan 

murid khususnya pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam sangat dibutuhkan 

kemampuan dari guru untuk 

mengembangkan kreasi belajar, mampu 

menarik minat murid untuk mempelajari 

Ilmu Pengetahuan Alam. Oleh karena itu, 

diperlukan terobosan baru dalam proses 

pembelajaran yaitu dengan mengajak siswa 

ikut berpartisipasi dalam proses belajar dan 

didukung dengan bantuan LKS yang mampu 

menarik minat siswa. Dengan demikian guru 

tidak hanya mentransfer ilmu yang 

dimilikinya melainkan juga 

mempertimbangkan aspek intelegensi dan 

kesiapan belajar murid, sehingga murid 
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tidak mengalami depresi mental seperti 

kebosanan dan mengantuk. 

Dari Observasi yang dilakukan di SD 

gugus 03 Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten 

Kediri, Ilmu Pengetahuan Alam merupakan 

pelajaran yang kurang disukai oleh siswa. 

Mereka beranggapan bahwa pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam itu sangat sulit dipahami 

dan membosankan. Padahal Ilmu 

Pengetahuan Alam merupakan suatu kajian 

ilmu yang sangat bermanfaat dalam 

menunjang perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Selain itu, juga bermanfaaat 

dalam membentuk dan mengembangkan 

pola pikir siswa tersebut. Sehingga 

diperlukan suatu model pembelajaran yang 

dapat membuat siswa termotivasi dalam 

mengikuti pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang 

dilakukan di SDN gugus 03 kelas IV  

Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, 

presentase siswa yang mendapat nilai diatas 

KKM masih jauh dari kata baik. Karenakan 

sebagian besar siswa pada kelas tersebut 

belum dapat memahami tentang macam-

macam sumber energi, maka dipandang 

perlu dilakukan pembenahan proses 

pembelajaran, terutama yang menyangkut 

strategi atau model pembelajaran. 

Penggunaan model mengajar yang tepat 

merupakan suatu alternatif dalam usaha 

menumbuhkan rasa senang bagi murid 

dalam mengikuti pelajaran. Sehingga murid 

dapat mempelajari Ilmu Pengetahuan Alam 

dengan rasa senang dan dapat menyerap 

ilmu yang diberikan oleh guru dan 

lingkungan belajarnya. Model pembelajaran 

Webbed yang diterapkan oleh guru 

diharapkan dapat berlangsung secara aktif 

dan efisien. 

Salah satu solusi yang dapat 

digunakan untuk mengatasi masalah yang 

dihadapi adalah dengan menggunakan 

model pembelajaran yang sesuai dengan 

karakter anak. Model pembelajaran dapat 

menciptakan suasana belajar yang aktif, 

membantu siswa memahami materi 

pelajaran yang sulit, dan membantu guru 

mengajarkan materi yang kompleks, adalah 

model pembelajaran Webbed. Model 

 pembelajaran ini lebih menekankan pada 

keterlibatan siswa dalam proses belajar 

secara aktif dalam proses pembelajaran, 

sehingga siswa dapat memperoleh 

pengalaman langsung dan terlatih untuk 

dapat menemukan sendiri berbagai 

pengetahuan yang dipelajarinya. 

Model Webbed ini menekankan pada 

penerapan konsep belajar sambil melakukan 

sesuatu (learning by doing). Oleh karena itu, 

guru perlu mengemas atau merancang 

pengalaman belajar yang akan 

mempengaruhi kebermaknaan belajar siswa. 

Pengalaman belajar yang menunjukkan 

kaitan unsur-unsur konseptual menjadikan 

proses pembelajaran lebih efektif. Kaitan 

konseptual antar mata pelajaran yang 
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dipelajari akan membentuk skema, sehingga 

siswa akan memperoleh keutuhan dan 

kebulatan pengetahuan. Selain itu, dengan 

penerapan pembelajaran terpadu model 

webbed yang menggunakan pendekatan 

tematik di sekolah dasar akan sangat 

membantu siswa, karena sesuai dengan 

tahap perkembangan siswa yang masih 

melihat segala sesuatu sebagai satu kesatuan 

(Trianto, 2010: 56).  

Selain guru harus dapat memilih 

model pembelajaran yang sesuai dengan 

karakter anak, guru juga dapat 

menggunakan LKS untuk memudahkan 

anak dalam memahami materi. LKS yang 

digunakan harus sesuai dengan karakteristik 

anak. Dalam pembelajaran anak harus 

dilibatkan secara aktif dan membentuk 

pengetahuannya sendiri berdasarkan 

pengalaman secara langsung. Hal ini sesuai 

dengan pembelajaran model webbed yaitu 

belajar sambil melakukan sesuatu. Sehingga 

anak tidak merasa bosan dengan 

pembelajaran yang menggunakan ceramah 

saja. Berdasarkan  uraian masalah di atas, 

maka peneliti ingin melakukan penelitian 

tentang “ Pengaruh Model Pembelajaran 

Webbed dengan Bantuan LKS dalam 

Kegiatan Obsrvasi Benda-benda Elektronik 

terhadap Pengetahuan Sub tema Macam-

macam Sumber Energi Siswa Kelas IV 

Gugus 03 Kecamatan Ngadiluwih 

Kabupaten Kediri. 

 

II. METODE PENELITIAN 

A.    Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel adalah seperangkat 

komponen yang ada dalam sebuah 

penelitian.  

Menurut Sugiyono (2013: 60) menjelaskan : 

“Variabel penelitian pada dasarnya adalah 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

Dapat disimpulkan bahwa variabel 

penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau 

nilai orang, objek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini 

terdapat 2 jenis varibel yang diteliti : 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas adalah merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat). Pada penelitian 

ini yang menjadi variabel bebasnya adalah 

pengaruh model pembelajaran Webbed 

dengan bantuan LKS. Definisi 

operasionalnya adalah pengaruh model 

Webbed dengan bantuan LKS. Indikator dari 

variabel ini adalah: 

a. Persiapan penggunaan model 

b. Perhatikan respon dan reaksi siswa 

c. Petujuk dan informasi mengenai 

tugas-tugas yang harus dikerjakan 

dalam menerapkan model 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

ZAENAL MARGA SAPUTRA | 11.1.01.10.0392 
FKIP – PGSD 

simki.unpkediri.ac.id    
|| 8|| 

 

2. Variabel terikat 

 Variabel ini sering disebut variabel 

output, kriteria, konsekuen. dalam SEM 

(Structural Equation Modeling) Permodelan 

Persamaan Struktural, variabel ini disebut 

sebagai variabel indogen. Pada penelitian 

ini, yang menjadi variabel terikat adalah 

pengetahuan macam-macam sumber energi. 

Definisi oprasionalnya adalah pengetahuan 

macam-macam sumber energi. Indikator 

dari variabel ini adalah: 

a. Mengidentifikasi macam-macam 

sumber energi 

b. Menjelaskan macam-macam sumber 

energi 

c. Melakukan observasi terhadap 

benba-benda elektronik 

B. Teknik dan Penekatan Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, 

menggunakan pendekatan kuantitatif 

karena semua data yang diambil berupa 

nilai angka dari test. Pendekatan 

kuantitatif sangat sesuai jika diterapakan 

pada penelitian yang bertujuan untuk : 

a. Mendapatkan suatu jawaban 

kuantitatif  

b. Meneliti suatu perubahan, dapat akan 

lebih akurat jika digunakan    secara 

numerik 

c. Memprediksikan suatu keadaan  

d. Etika penelitian tersebut bertujuan 

untuk menguji hipotesis. 

2. Teknik Penelitian 

Teknik penelitian yang digunakan 

peneliti dalam penelitian kuantitatif ini 

adalah penelitian true eksperimen.  

Eksperimen1 X1 O1 

Eksperimen2 X2 O2 

Kontrol X3 O3 

 

Keterangan:  

 X1 = Perlakuan dengan menggunakan      

Model Webbed dengan bantuan LKS. 

 X2 = Perlakuan dengan menggunakan 

Model Webbed tanpa bantuan LKS. 

 X3 = Perlakuan dengan menggunakan 

Model Konvensional. 

O1 = Nilai posttest setelah diterapkan Model 

Webbed dengan bantuan LKS. 

O2  = Nilai posttest setelah diterapkan 

Model Webbed tanpa bantuan  LKS. 

O3 = Nilai posttest setelah diterapkan Model 

konvensional. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

 Tempat penelitian ini akan 

dilakukan di 1 Gugus SDN Kecamatan 

Ngadiluwih Kabupaten Kediri. 

Penelitian dilakukan di gugus tersebut 

dikarenakan sekolah yang akan di 

jadikan tempat penelitian terbuka dan 

selalu menerima berbagai 

pembaharuan yang bersifat 

membangun. 

2. Waktu Penelitian 

   Waktu penelitian dilaksanakan 

sejak dimulainya pelaksanaan 
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bimbingan seminar dengan mencari 

sumber-sumber kajian pustaka yang 

menunjang penyusunan prososal. 

Penyusunan proposal dimulai dengan 

pengajuan judul pada tahap akhir, 

yaitu penyusunan laporan hasil 

penelitian. 

III. Hasil dan Kesimpulan 

1. Hasil 

a. Data Hasil Nilai Post Test  

Menggunakan Model Webbed Dengan 

Bantuan LKS 

Dari  data  yang  diperoleh  dari  

kelas  IV SDN Slumbung  di  atas  dapat  

disimpulkan  bahwa  untuk  post  test,  

diperoleh  Mean  (rata-rata)  =  89.0278;  

Median  =  90.0000;  Standart  Deviasi/  

Simpangan  Baku  =  8.58399 ;  Nilai  

Maksimum  =  100.00;  Nilai  Minimum  

=  73.00;  Range  =  27.00;  Jumlah  

Siswa  =  36. 

b. Data Hasil Nilai Post Test  

Menggunakan Model Webbed  tanpa 

Bantuan LKS 

Dari  data  yang  diperoleh  dari  

kelas  IV SDN Banggle 1  di  atas  dapat  

disimpulkan  bahwa  untuk  post  test,  

diperoleh  Mean  (rata-rata)  =  83.4194;  

Median  =  87.0000;  Standart  Deviasi/  

Simpangan  Baku  =  1.14303;  Nilai  

Maksimum  =  100.00;  Nilai  Minimum  

=  53.00;  Range  =  47.00;  Jumlah  

Siswa  =  31 

c. Data Hasil Nilai Post Test  

Menggunakan Model Konvensional 

Dari  data  yang  diperoleh  dari  

kelas  IV SDN Seketi  di  atas  dapat  

disimpulkan  bahwa  untuk  post  test,  

diperoleh  Mean  (rata-rata)  =  79.7000;  

Median  =  87.0000;  Standart  Deviasi/  

Simpangan  Baku  =  1.46219  ;  Nilai  

Maksimum  =  93.00;  Nilai  Minimum  

=  40.00;  Range  =  53.00;  Jumlah  

Siswa  =  20. 

2. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

diperoleh, maka dapat disajikan 

beberapa simpulan sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh pembelajaran pada siswa 

kelas IV SD Negeri Slumbung 

Kabupaten Kediri pada kegiatan 

melakukan observasi benda-benda 

elektronik menggunakan model 

pembelajaran Webbed dengan bantuan 

LKS 

2. Ada pengaruh pembelajaran pada siswa 

kelas IV SD Negeri Banggle 1 

Kabupaten Kediri pada kegiatan 

melakukan observasi benda-benda 

elektronik menggunakan model 

pembelajaran Webbed tanpa bantuan 

LKS  

3. Ada pengaruh pembelajaran pada siswa 

kelas IV SD Negeri Seketi Kabupaten 

Kediri pada kegiatan melakukan 

observasi benda-benda elektronik 
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menggunakan pembelajaran 

Konvensional  
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