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Lampiran 1

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Siklus 1

Sekolah : SD Negeri Bener 01

Kelas/Semester : V (Lima)/II (dua)

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam

Hari/Tanggal : Senin, 18 Maret 2013

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit (2 x pertemuan)

A. Standar Kompetensi

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubunganya dengan

penggunaan sumber daya alam.

B. Kompetensi Dasar

7.3 Mendeskripsikan struktur bumi.

C. Indikator

1. Memahami peta konsep proses terjadinya bumi.

2. Mengetahui lapisan-lapisan pada bumi (lapisan atmosfer, lapisan kerak

bumi, lapisan mantel bumi, lapisan inti bumi luar, dan lapisan inti dalam).

3. Memahami fungsi dari lapisan atmosfer.

4. Mengetahui susunan lapisan-lapisan atmosfer.
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D. Tujuan Pembelajaran

1. Melalui kegiatan tanyajawab siswa dapat memahami peta konsep

terjadinya bumidengan benar.

2. Melalui kegiatan Tanya jawab siswa dapat mengetahui lapisan-lapisan

pada bumi (lapisan atmosfer, lapisan kerak bumi, lapisan mantel bumi,

lapisan inti bumi luar, dan lapisan inti dalam)dengan tepat.

3. Melalui kegiatan tanyajawab siswa dapat memahami fungsi lapisan

atmosfer dengan tepat.

4. Melalui kegiatan menjodohkan siswa dapat mengetahui lapisan-lapisan

atmosfer dengan benar.

E. Materi Standar

 Proses terjadinya bumi

Bentuk Bumi yang bulat seringkali dihubungkan dengan proses

terbentuknya Bumi. Sementara itu, proses terbentuknya Bumi tidak dapat

dipisahkan dari terjadinya alam semesta. Para ilmuwan sependapat

bahwa benda-benda yang ada di alam semesta terbuat dari unsur yang

hampir sama. Proses terbentuknya pun terjadi secara bertahap.

Beberapailmuwan berpendapat bahwa benda-benda di alam semesta

terbentuk dari awan.

(a) (b) (c)
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a. Awan itu tersusun atas gas dan debu. Pada awalnya, awan itu terbentang

sampai ratusan juta kilometer. Adanya kekuatan gaya tarik menyebabkan

awan berbentuk seperti roda pipih yang besar. Roda tersebut selalu

berputar. Akibat gerakan itu, sebagian besar gas terkumpul di tengah

awan.

b. Awan tersebut kemudian membentuk gumpalan yang membesar. Gaya

tariknya pun juga besar sehingga menarik lebih banyak gas. Oleh karena

kekuatan gaya tarik ke semua arah sama besar, gumpalan itu merapat

membentuk bola bulat. Gumpalan inilah yang kemudian membentuk

Matahari. Gas atau debu yang letaknya sangat jauh dari Matahari juga

berputar mengelilinginya. Gas dan debu ini kemudian membentuk bola-

bola bulat yang lebih kecil dibandingkan Matahari.

c. Bola-bola tersebut merupakan awal dari pembentukan Bumi dan planet-

planet lain.

Namun bumi yang sekarang ini berbentuk bola bulat yang tersusun

atas batuan. Hal tersebut dikarenakan gaya tarik bumi semakin banyak

menggumpalkan gas dan debu sehingga semakin lama semakin padat.

Keadaan ini menyebabkan bola Bumimenjadi semakin panas. Butir-butir

debu yang ada di dalamnya kemudian meleleh.Sebagian besar debu-debu

yang meleleh itu terdiri atas batuan dan logam. Selanjutnya,bagian luar

Bumi mengalami pendinginan. Batuan dan logam yang meleleh itu

kemudianmenjadi bagian yang keras. Bagian inilah yang membentuk

bagian permukaan Bumi.

 Susunan Bumi
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Terdiri dari lapisan inti bumi dalam, inti bumi luar, selimut/mantel bumi,

kerak bumi, dan atmosfer.

Atmosfer tersusun dari udara yang melindungi bumi dari benda-benda

angkasa, menjaga air agar tidak menguap ke angkasa luar dan

menghalangi sinar ultraviolet dari matahari menerobos bumi. Atmosfer

tersusun dari lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer.

Memiliki ketebalan 640 km.

— Lapisan Troposfer termasuk lapisan yang paling dekat dengan

bumi, terbentang sejauh 10 km dari permukaan bumi. Lapisan

inilah yang mempengaruhi cuaca, sebagian besar awan yang

menyebabkan hujan terbentuk di lapisan ini.

— Lapisan stratosfer berjarak 10-50 km dari permukaan bumi.

Lapisan ozon berada di atas lapisan ini, lapisan ozon adalah

lapisan yang penting karena melindungi bumi dari sinar

ultraviolet dari matahari.

— Lapisan mesosfer berjarak 50-80 km di atas permukaan bumi.

Memiliki campuran oksigen, nitrogen dan karbon dioksida.

Kandungan uap airnya sedikit.

— Lapisan termosfer terbentang pada ketinggian 80-500 km di atas

permukaan bumi, di lapisan ini terjadi efek cahaya yang disebut

aurora.

— Lapisan eksosfer termasuk lapisan terjauh dari permukaan bumi,

jaraknya 700 km di atas permukaan bumi.
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Metode Pembelajaran: Ceramah, Tanya Jawab, Make a Match, dan Pemberian

Tugas

F. Langkah-langkah Pembelajaran

Pertemuan ke-1

a. Kegiatan Awal (5 menit)

 Guru memberikan salam pembuka kepada siswa

 Guru bertanya kepada siswa apakah sudah siap menerima atau mengikuti

pelajaran yang akan disampaikan oleh guru?

 Guru bertanya kepada siswa lapisan apa saja yang ada pada bumi?

 Guru memberitahukan kepada siswa tujuan pembelajaran yang akan

dicapai mengenai lapisan-lapisan dari bumi.

b. Kegiatan Inti

1. Eksplorasi (15 menit)

 Guru menunjukkan kepada siswa gambar struktur bumi (gambar

ditempel di papan tulis).

 Guru memberikan petunjuk/kartu yang berisi nama-nama lapisan

penyusun bumi.

 Siswa diminta memberikan nama pada bagian-bagian dari gambar

struktur bumi dengan menggunakan kartu/petunjuk yang sudah

disiapkan (kartu ditempel).

 Siswa yang lain bersama-sama mengamati dan menyebutkan bagian-

bagian lapisan penyusun bumi.

 Dengan bimbingan dari guru siswa mengidentifikasi lapisan

penyusun bumi (lapisan inti dalam, lapisan inti luar, lapisan

mantel/selimut dan kerak).
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2. Elaborasi (30 menit)

 Guru menyiapkan kartu berisi soal-soal yang berhubungan dengan

materi struktur bumi dan sebagian kartu yang lain adalah kartu

jawaban.

 Guru membagikan kartu soal dan kartu jawaban kepada siswa, setiap

siswa mendapatkan satu buah kartu (kartu soal/kartu jawaban).

 Tiap siswa memikirkan soal atau jawaban yang telah dipegang.

 Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya baik kartu soal

maupun kartu jawaban dengan benar akan mendapatkan poin/hadiah.

 Masing-masing pasangan soal dan jawaban menunjukkan hasil

diskusinya di depan kelas.

 Setelah satu babak selesai, kartu dikocok agar masing-masing siswa

mendapatkan kartu yang berbeda.

 Jika siswa tidak dapat mencocokan kartunya dengan benar maka,

akan mendapatkan hukuman yang telah disepakati bersama.

 Dengan bimbigan guru, bersama-sama siswa mencocokan hasil kerja

yang talah dilakukan.

3. Konfirmasi (10)

 Guru bertanya kepada siswa mengenai hal-hal yang belum diketahui

atau belum dipahami siswa dari pelajaran yang telah berlangsung.

 Guru memberikan penguatan kepada siswa manfaat yang diperoleh

dari mempelajari struktur bumi.

 Guru memberikan motivasi kepada siswa yang kurang berpartisipasi

aktif dalam bekerja sama.

c. Kegiatan Akhir (10 menit)

 Guru bersama dengan siswa, menyimpulkan pelajaran yang telah

berlangsung mengenai struktur bumi.

 Guru memberikan tugas kepada siswa menggambar struktur bumi

secara sederhana.
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 Mengakhiri pelajaran dengan mengucap salam.

Pertemuan ke 2

a. Kegiatan Awal (5 menit)

 Guru memberi salam pembuka kepada siswa.

 Guru bertanya kepada siswa apakah sudah siap menerima/mengikuti

pelajaran yang akan disampaikan guru?

 Guru bertanya jawab dengan siswa materi yang lalu. Apa yang sudah

mereka pelajari?

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai kepada

siswa mengenai unsur-unsur penyusun lapisan atmosfer.

b. Kegiatan Inti

1. Eksplorasi (15 menit)

 Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai lapisan-lapisan

penyusun atmosfer

 Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai unsur-unsur penyusun

lapisan-lapisan atmosfer

 Dengan bimbingan dari guru, siswa mengidentifikasi unsur-unsur

penyusun lapisan-lapisan atmosfer.

2. Elaborasi (30 menit)

 Guru menyiapkan kartu berisi soal-soal yang berhubungan dengan

materi unsur-unsur penyusun lapisan atmosfer dan sebagian kartu

yang lain adalah kartu jawaban.

 Guru membagikan kartu soal dan kartu jawaban kepada siswa, setiap

siswa mendapatkan satu buah kartu (kartu soal/kartu jawaban).

 Tiap siswa memikirkan soal atau jawaban yang telah dipegang.

 Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya baik kartu soal

maupun kartu jawaban dengan benar akan mendapatkan poin/hadiah.

 Masing-masing pasangan soal dan jawaban menunjukkan hasil

diskusinya di depan kelas.
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 Setelah satu babak selesai, kartu dikocok agar masing-masing siswa

mendapatkan kartu yang berbeda.

 Jika siswa tidak dapat mencocokan kartunya dengan benar maka,

akan mendapatkan hukuman yang telah disepakati bersama.

 Dengan bimbingan guru, bersama-sama siswa mencocokan hasil

kerja yang talah dilakukan.

3. Konfirmasi (10 menit)

 Guru bertanya mengenai hal-hal yang belum diketahui/dipahami

siswa dari pelajaran yang telah berlangsung.

 Memberikan penguatan kepada siswa manfaat yang diperoleh dari

mempelajari materi yang telah berlangsung.

c. Kegiatan Akhir (10 menit)

 Guru bersama dengan siswa menyimpulkan kegiatan yang telah

berlangsung mengenai pelajaran yang telah berlangsung.

 Guru memberikan evaluasi kepada siswa.

 Guru menganalisis hasil evaluasi.

 Memberikan motivasi kepada siswa agar lebih giat belajar, mengucap

salam.

G. Sumber dan Media Pembelajaran

 Sumber

— Buku BSE Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI kelas V oleh

choiril.

— Buku BSE Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI kelas V oleh

heri.

— Buku Science untuk SD kelas V oleh Tim BinaKarya Guru

 Media

— Gambar struktur bumi (lapisan-lapisan bumi)
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H. Penilaian

1. Prosedur Penilaian

a. Penilain awal sebelum kegiatan inti

b. Penilaian proses selama kegiatan inti

c. Penilaian hasil belajar

2. Teknik Penilaian

 Tes lisan

 Tes tertulis

3. Alat Penilaian

 Soal evaluasi (terlampir)

4. Pedoman Penilaian

Soal Evaluasi

Nilai = skor yang diperoleh x 100

Skor ideal
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Lampiran 2

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Siklus 2

Sekolah : SD Negeri Bener 01

Kelas/Semester : V (Lima)/II (dua)

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam

Hari/tanggal : Senin, 25 Maret 2013

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit (2 x pertemuan)

A. Standar Kompetensi

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubunganya dengan

penggunaan sumber daya alam.

B. Kompetensi Dasar

7.3 Mendeskripsikan struktur bumi.

C. Indikator

1. Memahami unsur pembentukan lapisan penyusun bumi (lapisan kerak,

lapisan mantel bumi, lapisan inti bumi luar, lapisan inti bumi dalam).

2. Mengetahui lapisan-lapisan pada matahari.
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D. Tujuan Pembelajaran

1. Melalui kegiatan menjodohkan kartu siswa dapat memahami unsur

pembentukan lapisan bumi (lapisan kerak bumi, lapisan mantel bumi,

lapisan inti bumi luar dan lapisan bumi dalam dengan benar).

2. Melalui kegiatan mencocokan kartu siswa dapat mengetahui lapisan-

lapisan pada matahari dengan tepat.

E. Materi Standar

Lapisan-lapisan pembentuk bumi :

— Lapisan inti bumi dalam terbentuk dari besi dan nikel padat. Memiliki

ketebalan 2.740 km dengan suhu ±4.500°C.

— Lapisan inti bumi luar terbentuk dari cairan besi, nikel, dan zat lain.

Memiliki ketebalan 2.000 km dengan suhu ±2.200°C.

— Lapisan mantel bumi terbentuk dari mineral silikat. Memiliki ketebalan

2.900 km dengan suhu ±3.700°C.suhu di mantel bumi yang berdekatan

dengan kerak bumi (mantel luar) sekitar 500-900 ºC, sedangkan suhu

mantel bumi yang berdekatan dengan inti bumi (mantel dalam).

— Lapisan kerak bumi tersusun dari batuan. Memiliki ketebalan 6-70 km

dengan suhu ±1.050°C. Ketebalan kerak bumi berkisar 5-10 km dari dasar
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samudra disebut kerak benua dan sekitar 30-50 km dari permukaan daratan

disebut kerak samudra. Gabungan kerak benua dan kerak samudra disebut

lempeng tektonik. Suhu pada batas terbawah kerak bumi sekitar 200-

400ºC.

Lapisan-lapisan pada Matahari :

Terdiri dari lapisan-lapisan berupa gas panas yaitu lapisan inti

matahari, kromosfer, fotosfer, dan korona. Matahari tersusun dari gas,

terutama hidrogen dan helium. Inti matahari bersuhu ± 15 juta °C karena

adanya reaksi nuklir.Energi matahari dihasilkan dari reaksi radiasai, energi

yang disebarkan keseluruh bagian matahari dengan radiasi dan konveksi.

Lapisan korona adalah lapisan terluar matahari yang melingkupi lapisan

fotosfer dan kromosfer, memiliki ketebalan sekitar 2.500.000 km.

Metode Pembelajaran :Ceramah, Tanya jawab, Make a Match, dan pemberian

tugas.

F. Langkah-langkah Pembelajaran

Pertemuan ke-1

a. Kegiatan awal (5 menit)

 Guru memberikan salam pembuka kepada siswa.

 Guru bertanya kepada siswa apakah sudah siap mengikuti/menerima

pelajaran pada hari ini?
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 Guru bertanya kepada siswa mengenai pelajaran yang lalu. Lapisan apa

saja yang yang membentuk bumi?

 Guru memberitahukan kepada siswa tujuan pembelajaran yang akan

dicapai mengenai unsur-unsur pembentukan lapisan bumi.

b. Kegiatan inti

1. Eksplorasi (15 menit)

 Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai lapisan-lapisan bumi

melalui gambar lapisan bumi.

 Guru bertanya kepada siswa unsur-unsur apa saja yang menyusun

lapisan bumi.

 Dengan bimbngan guru, siswa mengidentifikasi unsur pembentukan

lapisan-lapisan penyusun bumi.

2. Elaborasi (30 menit)

 Guru menyiapkan kartu berisi soal-soal yang berhubungan dengan

materi unsur penyusun lapisan-lapisan pembentuk bumi dan

sebagian kartu yang lain adalah kartu jawaban.

 Guru membagikan kartu soal dan kartu jawaban kepada siswa, setiap

siswa mendapatkan satu buah kartu (kartu soal/kartu jawaban).

 Tiap siswa memikirkan soal atau jawaban yang telah dipegang.

 Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya baik kartu soal

maupun kartu jawaban dengan benar akan mendapatkan poin/hadiah.

 Masing-masing pasangan soal dan jawaban menunjukkan hasil

diskusinya di depan kelas.

 Setelah satu babak selesai, kartu dikocok agar masing-masing siswa

mendapatkan kartu yang berbeda.

 Jika siswa tidak dapat mencocokan kartunya dengan benar maka,

akan mendapatkan hukuman yang telah disepakati bersama.

 Dengan bimbigan guru, bersama-sama siswa mencocokan hasil kerja

yang talah dilakukan.

3. Konfirmasi (10 menit)
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 Guru bertanya kepada siswa mengenai hal-hal yang belum diketahui

atau dipahami siswa dari pelajaran yang telah berlangsung.

 Guru memberikan penguatan kepada siswa manfaat yang diperoleh

dari mempelajari unsur penyusun lapisan bumi.

 Guru memberikan motivasi kepada siswa yang kurang aktif dalam

bekerja sama.

c. Kegiatanakhir (10 menit)

 Guru bersama dengan siswa menyimpulkan pelajaran yang telah

berlangsung.

 Guru meminta siswa untuk mencatat materi yang telah dipelajari.

 Mengakhiri pelajaran dengan mengucap salam.

Pertemuan ke-2

a. Kegiatan awal (5 menit)

 Guru memberikan salam pembuka kepada siswa.

 Guru bertanya kepada siswa apakah sudah siap mengikuti/menerima

pelajaran pada hari ini?

 Guru bertanya kepada siswa mengenai pelajaran yang lalu. Apakah

matahari memiliki lapisan di dalamnya? Lapisan apas aja yang ada pada

matahari?

 Guru memberitahukan kepada siswa tujuan pembelajaran yang akan

dicapai mengenai lapisan-lapisan pembentuk matahari.

b. Kegiataninti

1. Eksplorasi (15 menit)

 Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai lapisan-lapisan matahari

melalui gambar lapisan matahari.

 Guru bertanya kepada siswa unsur-unsur apa saja yang menyusun

lapisan matahari.

 Dengan bimbngan guru, siswa mengidentifikas iunsu rpembentukan

lapisan-lapisan penyusun matahari.

2. Elaborasi (30 menit)
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 Guru menyiapkan kartu berisi soal-soal yang berhubungan dengan

materi unsure penyusun lapisan-lapisan pembentuk matahari dan

sebagian kartu yang lain adalah kartu jawaban.

 Guru membagikan kartu soal dan kartu jawaban kepada siswa, setiap

siswa mendapatkan satu buah kartu (kartu soal/kartu jawaban).

 Tiap siswa memikirkan soal atau jawaban yang telah dipegang.

 Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya baik kartu soal

maupun kartu jawaban dengan benar akan mendapatkan poin/hadiah.

 Masing-masing pasangan soal dan jawaban menunjukkan hasil

diskusinya di depan kelas.

 Setelah satu babak selesai, kartu dikocok agar masing-masing siswa

mendapatkan kartu yang berbeda.

 Jika siswa tidak dapat mencocokan kartunya dengan benar maka, akan

mendapatkan hukuman yang telah disepakati bersama.

 Dengan bimbingan guru, bersama-sama siswa mencocokan hasil kerja

yang talah dilakukan.

3. Konfirmasi (10 menit)

 Guru bertanya kepada siswa mengenai hal-hal yang belum diketahui

atau dipahami siswa dari pelajaran yang telah berlangsung.

 Guru memberikan penguatan kepada siswa manfaat yang diperoleh

dari mempelajari lapian-lapisan penyusun matahari.

 Guru memberikan motivasi kepada siswa yang kurang aktif dalam

bekerja sama.

c. Kegiatanakhir (10 menit)

 Guru bersama dengan siswa menyimpulkan pelajaran yang telah

berlangsung.

 Guru memberikan evaluasi kepada siswa.

 Guru menganalisis hasil evaluasi.

 Memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih giat belajar lagi.

 Mengakhiri pelajaran dengan mengucap salam.
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G. Sumber dan Media Pembelajaran

 Sumber

— Buku BSE Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI kelas V oleh choiril.

— Buku BSE Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI kelas V oleh heri.

— Buku Science untuk SD kelas V oleh Tim BinaKarya Guru

 Media

— Gambar struktur matahari (lapisan-lapisan matahari)

H. Penilaian

1. Prosedur Penilaian

a. Penilain awal sebelum kegiatan inti

b. Penilaian proses selama kegiatan inti

c. Penilaian hasil belajar

2. Teknik Penilaian

 Tes lisan

 Tes tertulis

3. Alat Penilaian

 Soal evaluasi (terlampir)

3. Pedoman Penilaian

Soal Evaluasi

Nilai = skor yang diperoleh x 100

Skor ideal
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a. Lapisan kerak c. Lapisan mantel dalam

b. Lapisan mantel luar d. Lapisan inti luar

7. lapisan atmosfer memiliki ketebalan ....

a. ± 700 kilometer c. ± 640 kilometer

b. ± 670 kilometer d. ± 540 kilometer

8. Lapisan atmosfer tersusun atas lapisan, kecuali ....

a. Lapisan litosfer c. Lapisan termosfer

b. Lapisan eksosfer d. Lapisan mesosfer

9. Lapisan atmosfer yan paling dekat dengan permukaan bumi ....

a. Hidrosfer c. Mesosfer

b. Troposfer d. Termosfer

10. Lapisan atmosfer yang mempunyai jarak 80-500 km di atas permukaan

bumi....

a. Lapisan hidrosfer c. Lapisan stratosfer

b. Lapisan eksosfer d. Lapisan termosfer

11. Lapisan atmosfer yang palin jauh dari permukaan bumi yaitu ....

a. Lapisan hidrosfer c. Lapisan stratosfer

b. Lapisan eksosfer d. Lapisan termosfer

12. Lapisan yang mempengaruhi cuaca, membentuk sebagian awan

menyebabkan hujan adalah ....

a. Mesosfer c. Stratosfer

b. Termosfer d. Troposfer

13. Terjadi efek cahaya yang disebut aurora terdapat pada lapisan ....

a. Termosfer c. Termosfer

b. Mesosfer d. Stratosfer

14. Lapisan troposfer terbentang sejauh .... dari permukaan bumi

a. 10 km c. 40 km

b. 20 km d. 60 km

15. Urutan lapisan atmosfer dari luar ke dalam adalah ....

a. Eksosfer, termosfer, mesosfer, strstosfer dan troposfer

b. Eksosfer, mesosfer, termosfer, troposfer dan stratosfer
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c. Troposfer, strstosfer, mesosfer, termosfer dan eksosfer

d. Troposfer, strstosfer, termosfer, mesosfer dan eksosfer

16. Jarak lapisan eksosfer dengan permukaan bumi adalah....

a. 700 km c. 600 km

b. 750 km d. 650 km

17. Stasiun luar angkasa terdapat pada lapisan....

a. Eksosfer c. stratosfer

b. Troposfer d. Termosfer

18. Lapisan atmosfer yang mengandung ozon adalah....

a. Troposfer c. stratosfer

b. Mesosfer d. Termosfer

19. Lapisan yang berperan melindungi bumi dari serangan meteor adalah....

a. Lapisan mesosfer c. Lapisan troposfer

b. Lapisan termosfer d. Lapisan eksosfer

20. Perubahan cuaca, angin, suhu, takanan dan kelembapan udara terjadi pada

lapisan....

a. troposfer c. mesosfer

b. stratosfer d. termosfer

Kunci jawaban evaluasi:

1. C 11. B

2. D 12. D

3. B 13. C

4. C 14. A

5. A 15. A

6. A 16. A

7. C 17. D

8. A 18. A

9. B 19. A

10. D 20. A
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Lampiran 4

Nama :

Kelas :

No. Absen    :

Lembar Evaluasi

1. Kerak sangat keras karena merupakan lapisan....

a. mineral c. tanah

b. magma d. batuan

2. Urutan lapisan bumi dari luar ke dalam....

a. kerak, inti dan mantel c. selimut, kerak dan inti

b. kerak, mantel dan inti d. inti, mantel dan kerak

3. Magma yang mencapai permukaan bumi disebut....

a. Lahar panas c. Lava

b. Lahar dingin d. Kawah

4. Makhluk hidup tinggal dan menjalani hidupnya pada permukaan lapisan....

a. Kerak c. atmosfer

b. Mantel/selimut d. Inti bumi luar

5. Lapisan bumi yang merupakan satu-satunya lapisan cair adalah....

a. Lapisan inti bumi luar c. Lapisan mantel bumi

b. Lapisan intibumi dalam d. Lapisan kerak



91



92

12. Lapisan terluar matahari yang melingkupi lapisan fotosfer dan kromosfer

serta memiliki ketebalan sekitar 2.500.000 km adalah....

a. Inti c.fotosfer luar

b. Korona d. Kromosfer dalam

11. Urutan lapisan matahari dari luar ke dalam adalah....

a. Inti, korona, kromosfer, dan fotosfer

b. Inti, fotosfer, korona, dan kromosfer

c. Fotosfer, kromosfer, korona, dan inti

d. Fotosfer, korona, kromosfer, dan inti

12. Energi matahari dihasilkan dari reaksi....

a. Reaksi kimia c. Reaksi radiasi

b. Reaksi fisika d. Reaksi nuklir

13. Suhu inti matahari sebesar....

a. ±20 juta ˚C c. ±10 juta ˚C

b. ±25 juta ˚C d. ±15 juta ˚C

Kunci jawaban evaluasi :

1. D 6. B 11. B
2. B 7. C 12. B
3. C 8. B 13. C
4. A 9. C 14. C
5. A 10.B 15. D
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Kartu jawaban

1. Gumpalan awan tersusun atas gas dan debu

2. Lapisan atmosfer, lapisan inti dalam, lapisan inti luar, lapisan

mantel/selimut, lapisan kerak

3. Selubung udara yang menyelimuti bumi

4. Lapisan troposfer, lapisan stratosfer, lapisan mesosfer, lapisan termosfer,

dan lapisan eksosfer

5. Melindungi bumi dari pancaran sinar ultraviolet dan panas dari matahari

6. Lapisan Mantel Bumi (Mantel Luar dan Mantel Dalam)

7. Lapisan Inti Dalam Bumi

8. a. Lapisan Kerak

b. Lapisan Terluar Penyusun Bumi

9. Lapisan Luar Bumi
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Kartu soal (pertemuan ke-2)

1. Lapisan atmosfer yang paling dekat dari permukaan bumi?

2. Lapisan atmosfer yang paling jauh dari permukaan bumi?

3. Lapisan atmosfer yang berjarak 10-50 km dari permukaan bumi?

4. Lapisan atmosfer yang mempengaruhi cuaca?

5. Lapisan atmosfer yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet?

6. Lapisan yang terletak di atas lapisan mesosfer?

7. Jarak lapisan eksosfer dari permukaan bumi?

8. Lapisan termosfer terbentang pada ketinggian?

9. Campuran udara pada lapisan mesosfer?

10. Gambar yang ditunjukkan huruf C adalah lapisan?

Kartu jawaban

1. Lapisan troposfer

2. Lapisan eksosfer

3. Lapisan stratosfer

4. Lapisan troposfer

5. Lapisan ozon

6. Lapisan termosfer

7. 700 km di atas permukaan bumi

8. 80-500 km di atas permukaan bumi

9. Oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida

10. Mesosfer
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Siklus 2

Kartu soal (pertemuan 1)

1. Lapisan terluar permukaan bumi?

2. Lapisan terdalam bumi dan merupakan pusat bumi?

3. Lapisan kerak bumi tersusun atas?

4. Gabungan kerak benua dan kerak samudra adalah ?

5. Lapisan mantel atau selimut bumi memiliki ketebalan?

6. Lapisan inti bumi terdiri dari lapisan?

7. Lapisan inti luar terdiri dari?

8. Lapisan inti dalam terbentuk dari?

9. Lapisan yang terdiri atas magma kental bersuhu 1.400ºC-2.500ºC?

10. Lapisan inti bumi mempunyai ketebalan?

Kartu jawaban

1. Lapisan kerak

2. Lapisan inti dalam bumi

3. Batuan keras dan dingin setebal 15-60 km

4. Lempeng tektonik

5. Mencapai 2.900 km

6. Lapisan inti luar dan lapisan inti dalam

7. Besi, nikel dan oksigen

8. Besi dan nikel padat

9. Lapisan mantel atau selimut

10. ±2.255 km (int iluar ±1.200 km dan inti dalam ±4.500 km)
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Kartu soal (pertemuan ke-2)

1. Salah satu sumber cahaya yang dibutuhkan makhluk hidup?

2. Sebagian besar lapisan matahari tersusun atas?

3. Suhu di permukaan matahari dan di dalam inti matahari?

4. Matahari terdiri dari beberapa lapisan?

5. L apisan terluar matahari yang menyerupa ipiringan berwarna emas?

6. Partake-partikel penyusun kromosfer?

7. Lapisan korona banyak mengandung?

8. Lapisan terluar yang melindungi lapisan fotosfer dan kromosfer?

9. Tebal dan suhu lapisan fotosfer?

10. Lapisan korona memiliki ketebalan dan suhu?

Jawaban

1. Matahari

2. Hidrogen, oksigen, helium dan beberapa gas lainnya

3. 6000ºC dan 15.000.000ºC

4. Fotosfer, kromosfer, korona dan inti

5. Lapisan fotosfer

6. Proton, neutron, dan elektron

7. Besi,nikel, zat kapur dan orgon

8. Lapisan korona

9. 320 km dan 5.700 kelvin

10. 2.500.000 km dan 1.000.000 kelvin
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Lampiran 6

Lembar Observasi Siklus I untuk Kegiatan Pembelajaran IPA di Kelas V

SD Negeri Bener 01 Kecamatan Tengaran

Pertemuan I

A. Pengamatan Aktifitas Guru

No Aspek yang Diamati
Kemunculan

Ya Tidak

1. Memotivasi siswa 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

3.
Menggunakan media/alat peraga secara

efektif dan efisien


4.
Memberikan kesempatan siswa untuk

bertanya


5. Mengajukan pertanyaan kepada siswa 

6.
Membimbing siswa dalam mencocokan

kartu


7.
Membimbing siswa dalam melaporkan hasil

mencocokan kartu


8. Mengelola waktu secara efisien 

9. Melaksanakan refleksi 
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Lampiran 7
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Lampiran 7

Lembar Observasi Siklus I untuk Kegiatan Pembelajaran IPA di Kelas V

SD Negeri Bener 01 Kecamatan Tengaran

Pertemuan II

A. Pengamatan Aktifitas Guru

No Aspek yang Diamati
Kemunculan

Ya Tidak

1. Memotivasi siswa 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

3.
Menggunakan media/alat peraga secara

efektif dan efisien


4.
Memberikan kesempatan siswa untuk

bertanya


5. Mengajukan pertanyaan kepada siswa 

6.
Membimbing siswa dalam mencocokan

kartu


7.
Membimbing siswa dalam melaporkan hasil

mencocokan kartu


8. Mengelola waktu secara efisien 

9. Melaksanakan refleksi 
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Lampiran 8

Lembar Observasi Siklus II untuk Kegiatan Pembelajaran IPA di Kelas V

SD Negeri Bener 01 Kecamatan Tengaran

Pertemuan I

A. Pengamatan Aktifitas Guru

No Aspek yang Diamati
Kemunculan

Ya Tidak

1. Memotivasi siswa 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

3.
Menggunakan media/alat peraga secara

efektif dan efisien


4.
Memberikan kesempatan siswa untuk

bertanya


5. Mengajukan pertanyaan kepada siswa 

6.
Membimbing siswa dalam mencocokan

kartu


7.
Membimbing siswa dalam melaporkan hasil

mencocokan kartu


8. Mengelola waktu secara efisien 

9. Melaksanakan refleksi 
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Lampiran 9

Lembar Observasi Siklus II untuk Kegiatan Pembelajaran IPA di Kelas V

SD Negeri Bener 01 Kecamatan Tengaran

Pertemuan II

A. Pengamatan Aktifitas Guru

No Aspek yang Diamati
Kemunculan

Ya Tidak

1. Memotivasi siswa 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

3.
Menggunakan media/alat peraga secara

efektif dan efisien


4.
Memberikan kesempatan siswa untuk

bertanya


5. Mengajukan pertanyaan kepada siswa 

6.
Membimbing siswa dalam mencocokan

kartu


7.
Membimbing siswa dalam melaporkan hasil

mencocokan kartu


8. Mengelola waktu secara efisien 

9. Melaksanakan refleksi 
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Lampiran 10

Hasil Belajar IPA Pra Siklus

No. Nama Siswa KKM Hasil Keterangan
1. MN 70 70 Tuntas
2. RAR 70 40 Belum Tuntas
3. LI 70 76 Tuntas
4. AN 70 78 Tuntas
5. AM 70 80 Tuntas
6. AH 70 45 Belum Tuntas
7. DF 70 65 Belum Tuntas
8. MF 70 70 Tuntas
9. MFS 70 80 Tuntas
10. NC 70 73 Tuntas
1. NS 70 60 Belum Tuntas
12. RA 70 70 Tuntas
13. RIR 70 75 Tuntas
14. RAM 70 70 Tuntas
15. RO 70 55 Belum Tuntas
16. UL 70 65 Belum Tuntas
17. VF 70 50 Belum Tuntas
18. ZA 70 46 Belum Tuntas
19 AL 70 68 Belum Tuntas
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Lampiran 11

Hasil Belajar IPA Siklus I

No. Nama Siswa KKM Hasil Keterangan
1. MN 70 75 Tuntas
2. RAR 70 50 Belum Tuntas
3. LI 70 80 Tuntas
4. AN 70 80 Tuntas
5. AM 70 90 Tuntas
6. AH 70 80 Tuntas
7. DF 70 65 Belum Tuntas
8. MF 70 70 Tuntas
9. MFS 70 85 Tuntas
10. NC 70 75 Tuntas
1. NS 70 60 Belum Tuntas
12. RA 70 75 Tuntas
13. RIR 70 80 Tuntas
14. RAM 70 80 Tuntas
15. RO 70 70 Tuntas
16. UL 70 70 Tuntas
17. VF 70 55 Belum Tuntas
18. ZA 70 70 Tuntas
19 AL 70 60 Belum Tuntas
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Lampiran 12

Hasil Belajar IPA Siklus II

No. Nama Siswa KKM Hasil Keterangan
1. MN 70 73 Tuntas
2. RAR 70 67 Belum Tuntas
3. LI 70 87 Tuntas
4. AN 70 80 Tuntas
5. AM 70 93 Tuntas
6. AH 70 80 Tuntas
7. DF 70 73 Tuntas
8. MF 70 80 Tuntas
9. MFS 70 93 Tuntas
10. NC 70 75 Tuntas
1. NS 70 75 Tuntas
12. RA 70 87 Tuntas
13. RIR 70 80 Tuntas
14. RAM 70 80 Tuntas
15. RO 70 75 Tuntas
16. UL 70 87 Tuntas
17. VF 70 75 Tuntas
18. ZA 70 100 Tuntas
19 AL 70 70 Tuntas
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Lampiran 13

Perbandingan Nilai Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II

No. Nama Siswa
Nilai

Kondisi Awal Siklus I Siklus II
1. MN 70 75 73
2. RAR 40 50 67
3. LI 76 80 87
4. AN 78 80 80
5. AM 80 90 93
6. AH 45 80 80
7. DF 65 65 73
8. MF 70 70 80
8. MFS 80 85 93
10. NC 73 75 75
11. NS 60 60 75
12. RA 70 75 87
13. RIR 75 80 80
14. RAM 70 80 80
15. RO 55 70 75
16. UL 65 70 87
17. VF 50 55 75
18. ZA 46 70 100
19. AL 68 60 70

Jumlah Nilai 1236 1350 1530
Rata-rata 65 70,5 80,5
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Lampiran 14

Tabel Uji Validitas dan Reliabilitas Soal Evaluasi Siklus I

Item-Total Statistics

Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance if
Item Deleted

Corrected Item-
Total Correlation

Squared Multiple
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

soal1 13.48 42.862 .685 . .876
soal2 13.67 43.233 .584 . .878
soal3 13.57 43.957 .478 . .881
soal4 13.67 46.633 .076 . .890
soal5 13.62 42.648 .676 . .876
soal6 13.57 43.957 .478 . .881
soal7 13.95 44.848 .449 . .882
soal8 13.57 42.757 .666 . .876
soal9 13.48 42.862 .685 . .876
soal10 14.10 46.490 .299 . .884
soal11 13.48 44.662 .392 . .883
soal12 13.90 44.790 .419 . .882
soal13 13.62 42.648 .676 . .876
soal14 13.57 43.957 .478 . .881
soal15 13.67 43.233 .584 . .878
soal16 13.76 46.690 .072 . .890
soal17 13.48 44.562 .408 . .882
soal18 13.48 44.562 .408 . .882
soal19 13.62 42.648 .676 . .876
soal20 13.71 46.314 .124 . .889
soal21 14.00 45.700 .330 . .884
soal22 13.48 42.862 .685 . .876
soal23 13.57 42.757 .666 . .876
soal24 13.57 43.957 .478 . .881
soal25 13.90 47.490 -.042 . .891
soal26 13.48 42.862 .685 . .876
soal27 13.95 48.348 -.193 . .893
soal28 13.81 47.962 -.115 . .893
soal29 13.86 45.829 .221 . .886
soal30 13.57 42.757 .666 . .876

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

Cronbach's Alpha
Based on

Standardized Items N of Items

.885 .881 30
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Lampiran 15

Tabel Uji Validitas dan Reliabilitas Soal Evaluasi Siklus II

Item-Total Statistics

Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance if
Item Deleted

Corrected Item-
Total Correlation

Squared Multiple
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

soal1 11.14 33.029 .644 . .836
soal2 10.90 35.190 .164 . .850
soal3 10.81 32.862 .573 . .837
soal4 10.81 36.762 -.093 . .858
soal5 11.14 34.429 .357 . .844
soal6 10.71 33.414 .501 . .840
soal7 11.00 36.000 .033 . .854
soal8 10.86 32.429 .645 . .835
soal9 11.29 35.814 .151 . .849
soal10 11.10 33.590 .493 . .840
soal11 11.19 34.562 .364 . .844
soal12 11.14 33.029 .644 . .836
soal13 11.05 33.348 .514 . .839
soal14 10.90 34.490 .282 . .847
soal15 10.81 32.862 .573 . .837
soal16 11.14 36.829 -.108 . .857
soal17 11.14 35.629 .121 . .850
soal18 11.10 33.590 .493 . .840
soal19 10.95 35.248 .157 . .850
soal20 10.86 32.429 .645 . .835
soal21 11.05 34.548 .294 . .846
soal22 11.24 36.090 .053 . .851
soal23 10.81 32.862 .573 . .837
soal24 10.71 33.414 .501 . .840
soal25 11.05 36.148 .011 . .854
soal26 11.10 34.190 .377 . .843
soal27 11.14 33.029 .644 . .836
soal28 10.81 32.862 .573 . .837
soal29 11.24 35.990 .076 . .851
soal30 10.86 32.429 .645 . .835

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

Cronbach's Alpha Based
on Standardized Items N of Items

.848 .843 30
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Lampiran 16

DOKUMENTASI

Siklus I
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Siklus II



120



121




