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Lampiran 1: Surat izin penelitian 
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Lampiran 2: Surat keterangan penelitian  
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Lampiran 3 : RPP siklus I 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Model SNOWBALL TRHOWING 

  

 

 

 

 

Standar Kompetensi: 

9. Memahami perubabahan kenampakan permukaan bumi dan benda 

langit. 

Kompentensi Dasar: 

9.2.Mendeskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi dari hari ke hari. 

I. Indikator: 

1. Mengidentifikasi kedudukan benda langit, misalnya: mengamati 

penampakan benda-benda langit, waktu dan posisi matahari terbit dan 

tenggelam, penampakan bulan dari hari ke hari. 

2. Mencari informasi tentang kedudukan benda langit. 

II. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mendapatkan pembelajaran dengan metode snowball throwing, 

diharapkan: 

1. Siswa secara individu dan berkelompok dapat mengidentifikasi kedudukan 

benda langit, misalnya: mengamati penampakan benda-benda langit, 

waktu dan posisi matahari terbit dan tenggelam, penampakan bulan dari 

hari ke hari. 

2. Siswa secara individu maupun kelompok dapat mencari informasi tentang 

kedudukan benda langit. 

 Karakter siswa yang diharapkan:  Disiplin (discipline), Rasa hormat 

dan perhatian (respect), Tekun (diligence), Tanggung jawab 

(responsibility) dan Ketelitian (carefullness). 

Sekolah  : SDN Dukuh 02 Salatiga 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : IV/II 

Alokasi waktu : 4 x 35 menit (2x pertemuan) 
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III. Materi Ajar : Kenampakan Benda Langit ( sumber Ilmu 

pengetahuan Alam BSE, karangan Endang Susilowati-Wiyanto 

hal : 165-168 ) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulan tampak jelas di langit pada malam hari. Kalian sering 

mengamatinya bukan? Saat purnama, bulan berbentuk lingkaran 

penuh dan begitu indah. Akan tetapi, bulan purnama tidak bisa 

disaksikan tiap malam. Bentuk bulan selalu berubah-ubah. Apa 

yang menyebabkan perubahan kenampakan bulan? Temukanlah 

jawaban dengan menyimak bab ini. 

1. Kenampakan Bulan dari Hari ke Hari  

                Bulan termasuk benda langit yang gelap karena hanya mendapat cahaya        

dari matahari. Cahaya matahari yang diterima oleh bulan dipantulkan 

ke semua arah dan sebagian cahaya yang dipantulkan akan mengenai 

bumi. Jadi, apabila dilihat dari bumi, bulan seolah-olah bercahaya. 

Selama bulan beredar mengelilingi bumi, adakalanya bulan menerima 

cahaya matahari secara utuh, adakalanya sebagian, dan adakalanya 

tidak menerima cahaya sama sekali karena terhalang oleh Bumi. 

 Gambar 9.9 menunjukkan kedudukan bulan dengan bumi dan 

matahari, ketika bulan menempuh lintasan mengelilingi bumi. Selama 

bulan bergerak, terjadi perubahan antara posisi matahari, bulan dan 
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bumi. Perubahan itu menyebabkan perubahan 

bentuk bulan yang tampak dari bumi.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

2.Waktu dan Posisi Matahari Terbit dan Terbenam   

       Pada siang hari, bumi kita tampak terang benderang. Tahukah kamu 

mengapa demikian? Bumi tampak terang karena mendapat cahaya dari 

matahari. Sedangkan pada malam hari, bumi menjadi gelap karena tidak 

mendapat cahaya dari matahari. Perubahan ini terjadi karena bumi berputar 

pada porosnya. Bagian bumi yang terkena cahaya matahari mengalami siang 

atau terang. Sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari menjadi 

gelap atau malam.  

       Matahari selalu memancarkan cahaya sepanjang waktu. Namun karena bumi 

berputar, maka matahari tampak seperti terbit dan terbenam. Matahari 

tampak terbit saat fajar, sekitar pukul 5 – 6 pagi. Matahari terbit dari arah 

timur. Saat terbit, bumi masih tampak gelap, tetapi menit demi menit 

berikutnya makin terang. 

       Kapan matahari terbenam? Matahari tampak terbenam saat senja hari, sekitar 

pukul 6 petang. Matahari terbenam di ufuk barat atau arah barat. Saat mulai 
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terbenam, bumi masih tampak terang. Akan tetapi, menit demi menit 

berikutnya, bumi makin gelap. Akhirnya di ufuk barat, matahari terbenam 

sempurna dan bumi pun menjadi gelap. 

 

 

 

 

 

       

Matahari merupakan sebuah bintang. 

Bintang adalah benda langit yang dapat 

memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya 

matahari berasal dari seluruh matahari yang 

berpijar. Matahari tersusun dari gas yang 

amat panas. Karena panasnya, gas itu 

tampak berpijar dan mengeluarkan cahaya 

terang benderang. Cahaya itulah yang 

menerangi bumi di siang hari. Matahari tampak paling terang karena letak 

matahari paling dekat dengan bumi dibanding bintang lain. Ukuran matahari lebih 

besar dari pada bumi. Akan tetapi, letak matahari sangat jauh sehingga tampak 

kecil dilihat dari bumi. Matahari dikelilingi oleh planet-planet dan asteroid. Benda 

langit lain selain matahari adalah bulan dan bintang. Bagaimana sesungguhnya 

kenampakan matahari? Perhatikan gambar berikut! 

IV. Metode Pembelajaran 

Snowball Throwing 

V. Langkah-langkah Pembelajaran 

        Siklus 1  Pertemuan 1 
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1. Kegiatan Pendahuluan 

 Memberikan salam dan dilanjutkan doa. 

 Mengkondisikan kelas agar siswa siap menerima pelajaran yang 

akan dicapai. 

 Guru mengabsen kehadiran siswa. 

 Guru menyiapkan  buku pelajaran yang akan digunakan. 

  Guru memberikan apersepsi “ apakah siswa pernah melihat bulan? 

Mengapa bentuk bulan berubah-ubah dari hari kehari? Pada hari ke 

berapa terjadi bulan purnama? 

 Menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan dicapai dan 

menjelaskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 

2. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

 guru menyajikan garis besar materi tentang kenampakan bulan dari hari 

ke hari. 

b. Elaborasi 

 membagi siswa dalam kelompok secara heterogen ( masing-masing 

kelompok terdiri dari 4-5 orang ). 

 memanggil ketua masing-masing kelompok dan memberikan 

penjelasan yang mendetail tentang materi kenampakan bulan dari hari 

ke hari. 

 ketua-ketua kelompok kembali ke kelompok dan memberikan 

penjelasan ulang tentang materi kenampakan bulan dari hari ke hari 

yang baru saja didapatkan dari guru kepada seluruh anggota kelompok. 

 masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja untuk 

menuliskan pertanyaan apa saja mengenai materi kenampakan bulan 

dari hari ke hari. 

 kertas kerja tersebut dibentuk seperti bola dan melemparkan kepada 

siswa lain selama 15 menit. 
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 setelah siswa mendapatkan satu bola, diberikan kesempatan kepada 

siswa tersebut untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas 

tersebut secara bergantian. 

c. Konfirmasi 

 guru bersama siswa bertanya jawab mengenai materi kenampakan bulan 

dari hari ke hari. 

 guru bersama siswa meluruskan pemahaman yang keliru mengenai 

materi kenampakan bulan dari hari ke hari. 

3. Kegiatan Penutup 

 guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran 

 guru memberikan penguatan. 

 guru mengingatkan siswa bahwa ada pertemuan berikutnya. 

 guru menutup pelajaran 

Pertemuan 2 

1. Kegiatan Pendahuluan 

 guru membuka pelajaran, mengabsensi siswa dan memberikan 

apersepsi “mengapa pada siang hari bumi tampak terang? pukul berapa 

matahari biasanya terbit? 

 menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

 menjelaskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 

2. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

 guru menyajikan garis besar materi tentang waktu dan posisi matahari 

terbit. 

b. Elaborasi 

 Membagi siswa dalam kelompok secara heterogen ( masing-masing 

siswa terdiri dari 4-5 orang ). 

 memanggil ketua masing-masing kelompok dan memberikan 

penjelasan yang mendetail tentang materi waktu dan posisi matahari 

terbit. 
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 ketua-ketua kelompok kembali ke kelompok dan memberikan 

penjelasan ulang tentang materi waktu dan posisi matahari terbit yang 

baru saja didapatkan dari guru kepada seluruh anggota kelompok. 

 masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja untuk 

menuliskan pertanyaan apa saja mengenai materi waktu dan posisi 

matahari terbit. 

 kertas kerja tersebut dibentuk seperti bola dan melemparkan kepada 

siswa lain selama 15 menit. 

 setelah siswa mendapatkan satu bola, diberikan kesempatan kepada 

siswa tersebut untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas 

tersebut secara bergantian. 

c. Konfirmasi 

 guru bersama siswa bertanya jawab mengenai materi waktu dan posisi 

matahari terbit. 

 guru bersama siswa meluruskan pemahaman yang keliru mengenai 

materi waktu dan posisi matahari terbit. 

3. Kegiatan Penutup 

 guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran 

 guru memberikan penguatan. 

 guru mengingatkan siswa bahwa ada pertemuan berikutnya. 

 guru memberikan tes 

 guru menutup pelajaran. 

VI. Alat/Bahan/Sumber Belajar 

 Sumber Belajar: 

1. Ilmu Pengetahuan Alam BSE, karangan Endang Susilowati-Wiyanto hal : 

166-168. 

2. Sains IV, karangan Haryanto, hal:180- 183. 

3. Belajar Sains IV, karangan Endyah Murniati dkk, hal:95- 98. 

 Alat peraga : 

1. Kertas  
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VII. Penilaian 

      Format kriteria penilaian 

       Teknik penilaian  : Tes Tertulis  

       Bentuk Tes  : Pilihan Ganda 

       Butir Soal  : 20 soal 
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                             Evaluasi  

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

benar! 

1. Benda langit yang tidak memiliki cahaya dan hanya dapat dilihat jelas 

ketika malam tiba adalah . . . . 

a. Bintang 

b. Bulan 

c. Planet 

d. Matahari 

2. Bentuk bulan akan terlihat bulat penuh pada fase . . . . 

a. Bulan sabit 

b. Bulan bungkuk 

c. Bulan purnama 

d. Bulan separuh 

3. Pada siang hari kita merasakan panasnya matahari karena pada saat itu 

posisi matahari . . . . 

a. Berada di belakang 

b. Berada di atas kepala 

c. Berada di depan 

d. Berada di samping 

4. Di antara benda langit berikut yang bergerak mengitari bumi adalah . . . . 

a. Bulan 

b. Bintang 

c. Planet 

d. Matahari 

5. Matahari tampak terbit di sebelah . . . . 

a. Timur 

b. Utara 

c. Barat 

d. Selatan 

6. Pada malam hari, bumi tampak gelap. Hal ini disebabkan oleh . . . . 
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a. Bumi menjauhi matahari 

b. Bumi menjauhi bulan 

c. Bumi tidak mendapatkan cahaya dari bulan 

d. Bumi tidak mendapatkan cahaya dari matahari 

7. Perhatikan gambar dibawah ini. 

                

    Pada malam itu terjadi . . . . 

a. Bulan baru 

b. Bulan sabit 

c. Bulan purnama 

d. Bulan akhir 

8. Pada siang hari bumi tampak terang karena . . . . 

a. Bumi dekat dengan bulan 

b. Bumi mendapat cahaya dari matahari 

c. Bumi dekat dengan bintang 

d. Bumi mendapatkan cahaya dari bulan 

9. Bulan tidak mengeluarkan cahaya sendiri, melainkan memantulkan cahaya 

dari . . . . 

a. Listrik 

b. Meteor 

c. Satelit 

d. Matahari 

10. Benda langit yang memancarkan cahaya sendiri disebut . . . . 

a. Bulan 

b. Bintang 

c. Satelit 
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d. Roket 

11. Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

 

Kenampakan bulan seperti ini dinamakan . . . . 

a. Bulan purnama 

b. Bulan baru 

c. Bulan setengah 

d. Bulan sabit 

12. Fase bulan yang ditandai seluruh permukaan bulan yang disinari 

menghadap ke bumi disebut . . .  

a. Bulan baru 

b. Bulan cembung 

c. Bulan sabit 

d. Bulan purnama 

13. Bulan dan bintang dapat kita lihat pada waktu . . . . 

a. Siang 

b. Pagi 

c. Sore 

d. Malam 

14. Berikut yang bukan nama-nama bentuk bulan adalah . . . . 

a. Bulan sabit 

b. Bulan purnama 

c. Bulan susut 

d. Gerhana bulan 

15. Pada saat pagi, siang, dan sore hari kita akan merasakan perbedaan panas 

yang diakibatkan oleh . . . . 

a. Matahari 
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b. Angin 

c. Bulan 

d. Bintang 

16. Matahari akan terbenam pada pukul . . . . 

a. 4 sore 

b. 5 sore 

c. 6 petang  

d. 7 malam 

17. Salah satu akibat perputaran bumi pada porosnya adalah . . . . 

a. Banjir 

b. Gempa 

c. Pergantian musim 

d. Siang dan malam 

18. Benda langit yang dapat dilihat pada siang hari adalah . . . . 

a. Bintang 

b. Bulan 

c. Matahari 

d. Planet 

19. Matahari terbit saat fajar. Pada pukul. . .  

a. 4-5 pagi 

b. 5-6 pagi 

c. 6-7 pagi 

d. 7-8 pagi 

20. Siang hari dimulai pada saat . . . . 

a. Matahari terbit dari timur 

b. Matahari terbit dari barat 

c. Matahari terbenam dari timur 

d. Matahari terbenam dari barat 
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Kunci jawaban : 

1. B 

2. B 

3. B 

4. D 

5. 5 

6. D 

7. C 

8. B 

9. D 

10. A 

11. D 

12. D 

13. D 

14. D 

15. A 

16. C 

17. D 

18. C 

19. B 

20. A  
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                                                                                        Salatiga,  25 April 2013 
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                                    Lampiran 4 : RPP siklus 2 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Model SNOWBALL TRHOWING 

 

 

 

 

 

Standar Kompetensi: 

9. Memahami perubabahan kenampakan permukaan bumi dan benda 

langit. 

Kompentensi Dasar: 

9.2.Mendeskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi dari hari ke hari. 

I. Indikator: 

Pencapaian yang diharapkan dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe SNOWBALL TRHOWING adalah: 

3. Mengidentifikasikan kedudukan benda langit, misalnya: 

mengamati penampakan benda-benda langit, waktu dan posisi 

matahari tenggelam. 

4. Menjelaskan fungsi rasi bintang bagi kehidupan manusia. 

II. Tujuan pembelajaran 

            Setelah mendapatkan pembelajaran dengan metode snowball throwing    

diharapkan: 

 Siswa secara individu dan berkelompok dapat mengidentifikasi 

kedudukan benda langit, misalnya: mengamati penampakan 

benda-benda langit, waktu dan posisi matahari tenggelam. 

 Siswa secara individu maupu kelompok dapat menjelaskan fungsi 

rasi bintang bagi kehidupan manusia. 

 Karakter yang diharapkan : 

 Disiplin (discipline) 

Sekolah  : SDN Dukuh 02 Salatiga 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : IV/II 

Alokasi waktu : 4 x 35 menit (2x pertemuan) 
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 Tangung jawab (responsibility) 

 Kerjasama  

 

III. Materi Ajar 

          Waktu dan Posisi Matahari Terbit dan Terbenam (Ilmu Pengetahuan 

Alam BSE,   karangan Endang Susilowati – Wiyanto hal : 165 – 166 ) 

       Pada siang hari, bumi kita tampak terang benderang. Tahukah kamu 

mengapa demikian? Bumi tampak terang karena mendapat cahaya dari 

matahari. Sedangkan pada malam hari, bumi menjadi gelap karena tidak 

mendapat cahaya dari matahari. Perubahan ini terjadi karena bumi berputar 

pada porosnya. Bagian bumi yang terkena cahaya matahari mengalami siang 

atau terang. Sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari menjadi 

gelap atau malam.  

        Matahari selalu memancarkan cahaya sepanjang waktu. Namun karena bumi 

berputar, maka matahari tampak seperti terbit dan terbenam. Matahari 

tampak terbit saat fajar, sekitar pukul 5 – 6 pagi. Matahari terbit dari arah 

timur. Saat terbit, bumi masih tampak gelap, tetapi menit demi menit 

berikutnya makin terang.  

       Kapan matahari terbenam? Matahari tampak terbenam saat senja hari, sekitar 

pukul 6 petang. Matahari terbenam di ufuk barat atau arah barat. Saat mulai 

terbenam, bumi masih tampak terang. Akan tetapi, menit demi menit 

berikutnya, bumi makin gelap. Akhirnya di ufuk barat, matahari terbenam 

sempurna dan bumi pun menjadi gelap. 
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       Matahari merupakan sebuah bintang. Bintang adalah benda langit yang dapat 

memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya matahari berasal dari seluruh 

matahari yang berpijar. Matahari tersusun dari gas yang amat panas. Karena 

panasnya, gas itu tampak berpijar dan mengeluarkan cahaya terang 

benderang. Cahaya itulah yang menerangi bumi di siang hari. Matahari 

tampak paling terang karena letak matahari paling dekat dengan bumi 

dibanding bintang lain. Ukuran matahari lebih besar daripada bumi. Akan 

tetapi, letak matahari sangat jauh sehingga tampak kecil dilihat dari bumi. 

Matahari dikelilingi oleh planet-planet dan asteroid. Benda langit lain selain 

matahari adalah bulan dan bintang. Bagaimana sesungguhnya kenampakan 

matahari? Perhatikan gambar berikut: 

 

Kenampakan Bintang ( Ilmu Pengetahuan Alam BSE, karangan Heri 

Sulistyanto – Edy Wiyono hal : 151-152 ) 

 

Apakah bintang itu? Bintang adalah benda langit 

yang memiliki cahaya sendiri Bintang hanya 

terlihat pada malam hari. Mengapa?  Bintang 

tidak nampak di siang hari karena cahaya yang 

dipancarkannya kalah terang dengan cahaya 

matahari. 

Matahari merupakan bintang terbesar. Bintang-

bintang lain hanya terlihat sebagai titik-titik 

cahaya karena ukurannya lebih kecil dan jaraknya lebih jauh dari bumi. 

 Di angkasa bertaburan jutaan bintang. Hampir semua bintang berada dalam suatu 

pasangan, kelompok atau gugusan. Gugusan bintang yang jumlahnya ratusan 

milyar disebut galaksi. Matahari termasuk di dalam galaksi yang dinamakan 

Bimasakti. Kumpulan bintang yang letaknya berdekatan dan membentuk suatu 

gambaran tertentu hingga mudah dikenali disebut rasi bintang. 

 Tahukah kamu bahwa masing masing-masing rasi bintang memiliki nama? 

Perhatikan uraian berikut ini! 
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a. Rasi bintang layang-layang 

Rasi bintang layang-layang disebut juga rasi bintang pari. Kita 

dapat melihat rasi bintang layang-layang ketika memandang langit sebelah 

selatan. Rasi bintang ini biasanya digunakan sebagai petunjuk arah selatan. 

b. Rasi bintang kalajengking 

Rasi bintang kalajengking dapat kita lihat ketika memandang langit 

bagian tenggara. Bintang-bintang akan terlihat bergabung dan membentuk 

seperti kalajengking atau scorpio. 

                       

c. Rasi bintang biduk 
 

Rasi bintang biduk disebut juga rasi  bintang beruang besar. Kita 

dapat melihat rasi bintang ini ketika memandang 

langit sebelah utara. Sekelompok bintang terlihat 

berkumpul membentuk formasi seperti beruang 

besar. 

 

 

 
d. Rasi bintang waluku 

 
Berbeda dengan rasi bintang yang lain, rasi bintang waluku dapat 

kita lihat ketika memandang langit di sore hari di 

antara sebelah timur dan barat. Rasi bintang ini 

dikenal juga dengan sebutan rasi bintang Orion. 
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Pada jaman nenek moyang kita dulu, rasi bintang Orion dijadikan sebagai 

petnjuk untuk memulai bercocok tanam 

IV. Metode pembelajaran  

            Snowball Throwing 

V. Langkah-langkah Pembelajaran 

             Siklus II Pertemuan 1 

1. Kegiatan Pendahuluan 

 Memberikan salan dan dilanjutkan doa. 

 Mengkondisikan kelas agar siap menerima pelajaran yang   

akan dicapai. 

 Guru mengabsen kehadiran siswa. 

 Guru menyiapkan alat peraga serta buku pelajaran yang 

akan digunakan. 

 Guru mengadakan apersepsi “ mengapa pada malam hari 

bumi tampak gelap? Pada pukul berapa matahari terbenam? 

 Menjelaskan langkah-langkah pemebelajaran yang akan 

dicapai dan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

2. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

 guru menyajikan garis besar materi tentang waktu dan 

posisi matahari terbenam. 

b. Elaborasi 

 Membagi siswa dalam kelompok secara heterogen ( 

masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 orang ). 

 memanggil ketua masing-masing kelompok dan 

memberikan penjelasan yang mendetail tentang materi 

waktu dan posisi matahari terbenam. 

 Siswa mengamati gambar waktu dan posisi matahari 

terbenam. 
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 ketua-ketua kelompok kembali ke kelompok dan 

memberikan penjelasan ulang tentang materi waktu dan 

posisi matahari terbenam yang baru saja didapatkan dari 

guru kepada seluruh anggota kelompok. 

 masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja 

untuk menuliskan pertanyaan apa saja mengenai materi 

waktu dan posisi matahari terbenam. 

 kertas kerja tersebut dibentuk seperti bola dan 

melemparkan kepada siswa lain selama 15 menit. 

 setelah siswa mendapatkan satu bola, diberikan kesempatan 

kepada siswa tersebut untuk menjawab pertanyaan yang 

tertulis dalam kertas tersebut secara bergantian. 

c. Konfirmasi 

 guru bersama siswa bertanya jawab mengenai materi waktu 

dan posisi matahari terbenam. 

 guru bersama siswa meluruskan pemahaman yang keliru 

mengenai materi waktu dan posisi matahari terbenam. 

3. Kegiatan Penutup 

 guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran 

 guru memberikan penguatan. 

 guru mengingatkan siswa bahwa ada pertemuan berikutnya. 

 guru menutup pelajaran. 

 

Siklus II Pertemuan 2 

1. Kegiatan Pendahuluan 

 Memberikan salam dan dilanjutkan doa. 

 Mengkondisikan kelas agar siswa siap menerima pelajaran yang 

akan dicapai. 

 Guru mengabsen kehadiran siswa. 
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 Guru menyiapkan alat peraga serta buku pelajaran yang akan 

digunakan. 

 Guru memberikan apersepsi “ mengapa bintang hanya tampak pada 

malam hari? Apa fungsi rasi bintang bagi kehidupan manusia? 

 Menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan dicapai dan 

menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

2. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

 guru menyajikan garis besar materi tentang kenampakan bintang.. 

b. Elaborasi 

 Membagi siswa dalam kelompok secara heterogen ( masing-masing 

kelompok terdiri dari 4-5 orang ). 

 memanggil ketua masing-masing kelompok dan memberikan 

penjelasan yang mendetail tentang materi kenampakan bintang. 

 Siswa mengamati gambar kenampakan bintang. 

 ketua-ketua kelompok kembali ke kelompok dan memberikan 

penjelasan ulang tentang materi kenampakan bintang yang baru saja 

didapatkan dari guru kepada seluruh anggota kelompok. 

 masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja untuk 

menuliskan pertanyaan apa saja mengenai materi kenampakan 

bintang. 

 kertas kerja tersebut dibentuk seperti bola dan melemparkan kepada 

siswa lain selama 15 menit. 

 setelah siswa mendapatkan satu bola, diberikan kesempatan kepada 

siswa tersebut untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam 

kertas tersebut secara bergantian. 

c. Konfirmasi 

 guru bersama siswa bertanya jawab mengenai materi kenampakan 

bintang. 
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 guru bersama siswa meluruskan pemahaman yang keliru mengenai 

materi kenampakan bintang. 

3. Kegiatan Penutup 

 guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran 

 guru memberikan penguatan. 

 guru memberikan tes 

 guru menutup pelajaran. 

1. Alat/Bahan/Sumber Belajar 

 Sumber Belajar: 

4. Ilmu Pengetahuan Alam BSE, karangan Heri sulistyanto- Edi Wiyono, 

hal:146- 153. 

5. Sains IV, karangan Haryanto, hal:180- 183. 

6. Belajar Sains IV, karangan Endyah Murniati dkk, hal:95- 98. 

 Alat peraga : 

10. Kertas  

11. Gambar  

2. Penilaian 

      Format kriteria penilaian 

       Teknik penilaian  : Tes Tertulis  

       Bentuk Tes  : Pilihan Ganda 

       Butir Soal  : 20 soal 

                  
              

             
      

Evaluasi  

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

benar! 

1. Bintang-bintang yang saling berdekatan dikelompokkan menjadi . . . . 

a. Rasi planet 

b. Rasi bulan 
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c. Rasi matahari 

d. Rasi bintang 

2. Rasi bintang yang dapat dilihat sore hari adalah rasi bintang . . . . 

a. Layang-layang 

b. Beruang besar 

c. Kalajengking 

d. Waluku 

3. Bintang tampak berkedip-kedip dan kecil karena . . . . 

a. Bintang bentuknya bulat dan kecil 

b. Bumi lebih besar dari bintang 

c. Bintang lebih kecil dan lebih redup dari pada matahari 

d. Bintang letaknya sangat jauh dari bumi 

4. Benda yang dapat kita lihat pada siang hari pada siang hari adalah. . . . 

a. Meteor 

b. Bintang 

c. Bulan 

d. Matahari 

5. Matahari terbenam disebelah . . . . 

a. Timur 

b. Utara 

c. Barat 

d. Selatan 

6. Matahari akan terbenam pada pukul . . . . 

a. 4 sore 

b. 5 sore 

c. 6 petang 

d. 7 malam 

7. Diantara benda langit berikut yang bergerak mengitari bumi adalah . . . . 

a. Bulan 

b. Bintang 

c. Planet 
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d. Matahari 

8. Bintang dapat dilihat pada waktu . . . . 

a. Siang 

b. Pagi 

c. Malam 

d. Sore 

9. Matahari adalah bintang yang paling terang bila dilihat dari bumi. Hal ini 

disebabkan karena . . . . 

a. Jaraknya paling dekat dengan bumi 

b. Matahari lebih besar 

c. Letaknya paling jauh 

d. Bentuknya bulat 

10. Jika matahari akan terbenam tampak berwarna . . . . 

a. Kuning 

b. Merah tembaga 

c. Jingga 

d. Merah 

11. Berikut yang bukan nama-nama rasi bintang adalah . . . . 

a. Layang-layang 

b. Kalajengking 

c. Cembung 

d. Biduk 

12. Rasi bintang yang biasanya digunakan sebagai petunjuk arah selatan 

adalah . . . . 

a. Waluku 

b. Biduk 

c. Layang-layang 

d. Kalajengking 

13. Rasi bintang layang-layang sering juga disebut sebagai . . . . 

a. Rasi bintang pari 

b. Rasi bintang orion 
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c. Scorpio 

d. Rasi bintang biduk 

14. Rasi bintang kalajengking dapat kita lihat dibagian . . . . 

a. Barat 

b. Timur 

c. Selatan 

d. Tenggara 

15. Rasi bintang kalajengking biasa kita sebut sebagai . . . . 

a. Orion 

b. Scorpio 

c. Pari 

d. Biduk 

16. Pada zaman nenek moyang kita dulu, rasi bintang orion dijadikan sebagai 

petunjuk untuk memulai bercocok tanam. Rasi bintang orion biasa disebut 

sabagai . . . . 

a. Layang-layang 

b. Biduk 

c. Waluku 

d. Kalajengking 

17. Rasi bintang biduk disebut juga rasi bintang beruang besar. Rasi bintang 

ini dapat kita lihat di sebelah . . . . 

a. Selatan 

b. Utara 

c. Tenggara 

d. Timur 

18. Orion sering disebut sebagai . . . 

a. Rasi bintang waluku 

b. Rasi bintang biduk 

c. Rasi bintang layang-layang 

d. Rasi bintang kalajengking 

19. Rasi bintang biduk disebut juga sebagai . . . . 
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a. Orion 

b. Scorpio 

c. Beruang besar 

d. Pari 

20. Rasi bintang layang-layang dapat kita lihat dilangit sebelah . . . . 

a. Selatan 

b. Timur 

c. Tenggara 

d. Barat 

 

Kunci jawaban  

1. D 

2. D 

3. D 

4. D 

5. C 

6. C 

7. D 

8. C 

9. A 

10. B 

11. C 

12. C 

13. A 

14. D 

15. B 

16. C 

17. B 

18. A 

19. C 

20. A 
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                                                                              Salatiga,  30 April 2013 

                                      

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Lampiran 5 : Daftar nilai ulangan harian IPA kelas IV SDN Dukuh 

Pra Siklus 

No Nama siswa Nilai T/TT 

1 WN 82 T 

2 CT 92 T 

3 FN 70 T 

4 AP 90 T 

5 AU 64 TT 

6 AWS 78 T 

7 DPY 38 TT 

8 FAS 57 TT 

9 FRK 64 TT 

10 FAA 88 T 

11 FP 60 TT 

12 FA 64 TT 

13 LDA 84 T 

14 MAK 90 T 

15 TBS 78 T 

16 TN 76 T 

17 VC 62 TT 

18 FRH 76 T 

19 MAA 62 TT 

20 LS 62 TT 

21 RS 64 TT 

22 YKP 70 T 

23 YTY 64 TT 
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Lampiran 6 : Daftar Nilai Hasil Belajar IPA Siklus I Kelas IV SD 

Dukuh 02 Salatiga 

Siklus I 

No Nama siswa Nilai T/TT 

1 WN 85 T 

2 CT 85 T 

3 FN 65 TT 

4 AP 70 T 

5 AU 70 T 

6 AWS 70 T 

7 DPY 60 TT 

8 FAS 75 T 

9 FRK 70 T 

10 FAA 85 T 

11 FP 65 TT 

12 FA 65 TT 

13 LDA 85 T 

14 MAK 75 T 

15 TBS 65 TT 

16 TN 80 T 

17 VC 90 T 

18 FRH 90 T 

19 MAA 60 TT 

20 LS 75 T 

21 RS 90 T 

22 YKP 80 T 

23 YTY 80 T 

 

 

 



90 
 

 

Lampiran 7 : Daftar Nilai Hasil Belajar IPA Siklus II Kelas IV SD Dukuh 02 

Salatiga 

Siklus II 

No Nama siswa        Nilai T/TT 

  1 WN 90 T 

  2 CT 85 T 

  3 FN 80 T 

  4 AP      90 T 

  5 AU      95 T 

  6 AWS      95 T 

  7 DPY      75 T 

  8 FAS      75 T 

  9 FRK      75 T 

  10 FAA      95 T 

  11 FP      70 T 

  12 FA      75 T 

  13 LDA      85 T 

  14 MAK      85 T 

  15 TBS      80 T 

  16 TN      85 T 

  17 VC      80 T 

  18 FRH      85 T 

  19 MAA      75 T 

  20 LS      75 T 

  21 RS      95 T 

  22 YKP      75 T 

23 YTY      80 T 
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Siklus I 

Kegiatan Belajar 

 

 

 

Kegiatan diskusi kelompok 
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Membagikan soal evaluasi 
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Kegiatan siswa mengerjakan soal evaluasi 

 

 

 

Siklus II 

Kegiatan Belajar 

 



94 
 

 

Kegiatan diskusi kelompok 
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Membagikan soal evaluasi 

 

 

 

Kegiatan siswa mengerjakan soal evaluasi 
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