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Surat Ijin Penelitian Di SD N 2 Babadan
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Surat Ijin Penelitian Di SD N 1 Babadan
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Surat Ijin Uji  Coba Instrumen Di SD N 1 Majasari
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Surat Keterangan Penelitian Di SD N 2  Babadan
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Surat Keterangan Penelitian Di SD N 1  Babadan
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Surat Keterangan Uji  Coba Instrumen Di SD N 1 Majasari
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RPP Kelas Eksperimen
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

KELAS EKSPERIMEN

Nama Sekolah : SD Negeri 02 Babadan

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas/Semester : 5/II

Alokasi Waktu : 2x35menit

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam

B. Kompetensi Dasar

7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah.

C. Indikator

1. siswa dapat Memahami proses terbentuknya tanah. 

2. siswa dapat menjelaskan jenis-jenis tanah berdasarkan ciri-cirinya. 

3. siswa dapat Menggolongkan jenis-jenis batuan berdasarkan ciri-cirinya

4. siswa dapat Mengolongkan jenis-jenis batuan berdasarkan proses 

terbentuknya.

D. Tujuan Pembelajaran

1. - Melalui penjelasan guru siswa dapat memehami proses terbentuknya         

   tanah.    

- melalui pengamatan tanah siswa dapat mengidentifikasi proses           

terbentuknya      tanah.

2. -Melalui metode mencari pasangan (make a match) siswa dapat    

mengidentifikasi jenis-jenis tanah berdasarkan ciri-cirinya. 

- Melalui metode mencari pasangan (make a match) siswa dapat  

menyebutkan jenis-jenis tanah berdasarkan ciri-cirinya. 

- Melalui metode mencari pasangan (make a match) siswa dapat  

menjelaskan jenis-jenis tanah berdasarkan ciri-cirinya. 



70

3. -Melalui metode mencari pasangan (make a match) siswa dapat   

mengidentifikasi batuan berdasarkan ciri-cirinya. 

- Melalui metode mencari pasangan (make a match) siswa dapat 

menggolongkan batuan berdasarkan ciri-cirinya. 

- Melalui metode mencari pasangan (make a match) siswa dapat 

menjelaskan batuan berdasarkan ciri-cirinya. 

4. -  Melalui metode mencari pasangan (make a match) siswa dapat   

   memberikan contoh batuan berdasakan proses terbentuknya.     

- Melalui metode mencari pasangan (make a match) siswa dapat 

menjelaskan batuan berdasakan proses terbentuknya.    

- Melalui metode mencari pasangan (make a match) siswa dapat 

Menggolongkan batuan berdasakan proses terbentuknya.     

E. Materi Pembelajaran  

MENGIDENTIFIKASI JENIS-JENIS TANAH

1. JENIS-JENIS BATUAN

Setiap jenis batuan mempunyai sifat yang berbeda. Sifat batuan tersebut 

meliputi bentuk, warna, kekerasan, kasar atau halus, dan mengilap atau tidaknya 

permukaan batuan. Kamu sebaiknya mengenal sifat-sifat batuan terlebih dahulu. 

Coba lakukan kegiatan berikut untuk mengenal lebih lanjut mengenai sifat-sifat 

batuan! Setiap batuan memiliki sifat dan ciri khusus. Hal ini disebabkan bahan-

bahan yang terkandung dalam batuan berbeda-beda. Ada batuan yang 

mengandung zat besi, nikel, tembaga, emas, belerang, platina, atau bahan-bahan 

lain. Bahan-bahan seperti itu disebut mineral. Tiap jenis batuan mempunyai 

kandungan mineral yang berbeda.

Berdasarkan proses terbentuknya, terdapat tiga jenis batuan yang 

menyusun lapisan kerak bumi. Tiga jenis batuan tersebut yaitu batuan beku 

(batuan magma atau vulkanik), batuan endapan (batuan sedimen), dan batuan 

malihan (batuan metamorf).
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a. Batuan Beku (Batuan Magma/Vulkanik)

Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma yang membeku. 

Magma merupakan benda cair yang sangat panas dan terdapat di perut bumi. 

Magma yang mencapai permukaan bumi disebut lava. Semula batuan beku berupa 

lelehan magma yang besar. Berbagai macam batuan beku dapat kamu amati dalam 

Tabel 11.1.
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b. Batuan Endapan (Batuan Sedimen)

Batuan endapan adalah batuan yang terbentuk dari endapan hasil 

pelapukan batuan. Batuan ini dapat pula terbentuk dari batuan yang terkikis atau 

dari endapan sisa-sisa binatang dan tumbuhan. Berbagai macam contoh batuan 

endapan disajikan dalam Tabel 11.2.
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c. Batuan Malihan (Metamorf)

Batuan malihan (metamorf) berasal dari batuan sedimen yang mengalami 

perubahan (metamorfosis). Batuan sedimen ini mengalami perubahan karena 

mendapat panas dan tekanan dari dalam Bumi. Jika mendapat panas terusmenerus, 

batuan ini akan berubah menjadi batuan malihan. Contoh batuan malihan dapat 

dilihat dalam Tabel 11.3.

2. JENIS-JENIS TANAH

Bahan-bahan pembentuk tanah dapat berbeda-beda dari satu tempat 

dengan tempat lainnya. Demikian juga dengan jenis-jenis tanah. Jenis tanah juga 

dapat berbeda di setiap tempat. Hal ini tergantung pada jenis batuan yang

mengalami pelapukan di tempat itu. Jenis tanah dapat dibedakan menjadi tanah 

berhumus, tanah berpasir, tanah liat, dan tanah berkapur.
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a. Tanah Berhumus

Tanah ini mengandung banyak humus dan berwarna gelap. Tanah 

berhumus merupakan tanah yang paling subur.

b. Tanah Berpasir

Tanah berpasir mudah dilalui air dan mengandung sedikit bahan organik. 

Pada umumnya, tanah berpasir tidak begitu subur. Namun, ada tanah berpasir 

yang subur, misalnya tanah berpasir di sekitar gunung berapi. Hal ini karena 

adanya abu vulkanik yang mengandung banyak unsur hara.

c. Tanah Liat

Tanah liat sangat sulit dilalui air. Tanah ini sangat lengket dan mudah 

dibentuk ketika basah. Oleh karena itu, tanah liat sering digunakan sebagai bahan 

dasar pembuatan batu bata dan gerabah.

d. Tanah Berkapur

Tanah ini mengandung bebatuan. Tanah jenis ini sangat mudah dilalui air 

dan mengandung sedikit sekali humus. Oleh karena itu, tanah berkapur tidak 

begitu subur. Jenis tanah yang berbeda menyebabkan tanah mempunyai manfaat 

yang berbedabeda pula. Tanah yang subur baik untuk bercocok tanam. Kerikil dan 

pasir dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Tanah liat digunakan sebagai bahan 

pembuatan gerabah, batu bata, genting, dan benda kerajinan lain.

Jenis-jenis tanah penting kita ketahui terutama jika akan bercocok tanam. Jenis 

tanah menentukan tingkat penyerapan air, kandungan mineral tanah, dan 

kemampuan akar tumbuhan menembus tanah.

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model : cooperative learning

Metode : 1. Ceramah 

`   2. Diskusi atau metode make a match (mencari pasangan) 

3. Tanya Jawab

  4. Penugasan
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G. Alat dan Sumber Belajar

Alat/bahan : 1. Kartu soal dan kartu jawaban

2. LKS (lembar kerja siswa)

Sumber Belajar : Buku BSE IPA kelas 5 Choiril Azmiyawati, dkk. 2008. 

IPA 5 Salingtemas. Jakarta : Intan pariwara

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan ke-1 (2 x 35 menit) 

a. Kegiatan Awal/apersepsi (10 menit)

 Salam, do’a, dan absensi 

Motivasi mengikuti pelajaran 

Menyampaikan tujuan pembelajaran

b. Kegiatan Inti (50 menit)

 Eksplorasi

 Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi yang 

akan diajarkan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa. 

 Elaborasi

 Siswa membaca materi yang ada di buku pelajaran mengenai sifat-

sifat dan jenis-jenis tanah.

 Guru menjelaskan materi yang akan disampaikan

 Siswa mendiskusikan materi yang disampaikan.

 Konfirmasi

 Membuat kesimpulan bersama

 Memberi kesempatan kepada siswa yang akan bertanya

c. Kegiatan Penutup (10 menit)

 Memberi tugas membaca materi selanjutnya  

Pertemuan ke-2 (2 x 35 menit) 

a. Kegiatan awal (10 menit)

 Guru memberi salam, mengajak siswa berdo’a  

 Absensi

 Menyampaikan tujuan pembelajaran.
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b. Kegiatan Inti ( 45 menit)

 Eksplorasi

 Tanya jawab mengenai pelajaran yang lalu.

 Melakukan percakapan dengan sisswa agar siswa lebih aktif.

 Elaborasi

 Guru menyiapakan kartu soal dan kartu jawaban.

 Guru membagi siswa kedalam dua kelompok, kelompok pertama 

mendapat kartu soal dan kelompok kedua mendapat kartu jawaban

 Dengan aba-aba tertentu, persilahkan siswa mencari pasangannya 

masing-masing.

 Yang mendapat pasangan tercepat akan mendapatkan hadiah(poin 

lebih).

 Setelah semua mendapat pasangannya masing-masing, siswa 

dipersilahkan duduk dengan pasangannya masing-masing. 

 Panggil semua pasangan maju kedepan untuk mencocokan bersama-

sama apakah jawabannya sudah benar atau tidak.

 Seluruh pasangan maju untuk menempel pasangan kartu ditempat 

yang sudah disediakan.

c. Konfirmasi 

 Guru Bersama-sama dengan siswa mencocokan hasil kerja yang telah 

dilakukan oleh siswa.

 Memberikan motivasi kepada siswa yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif.

d. Kegiatan Penutup ( 15 menit)  

 Dengan bimbingan guru siswa membuat kesimpulan dari kegiatan 

yang dilakukan.

 Guru memberikan penghargaan kepada siswa.

 Melakukan tes evaluasi
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RPP Kelas Kontrol
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

KELAS KONTROL

Nama Sekolah : SD Negeri 1 Babadan

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas/Semester : 5/II

Alokasi Waktu : 2x35menit

A. Standar Kompetensi 

8. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam

B. Kompetensi Dasar

8.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah.

C. Indikator

5. siswa dapat Memahami proses terbentuknya tanah. 

6. siswa dapat menjelaskan jenis-jenis tanah berdasarkan ciri-cirinya. 

7. siswa dapat Menggolongkan jenis-jenis batuan berdasarkan ciri-cirinya

8. siswa dapat Mengolongkan jenis-jenis batuan berdasarkan proses 

terbentuknya.

D. Tujuan Pembelajaran

1. -melalui penjelasan guru siswa dapat memehami proses terbentuknya 

tanah.

-melalui pengamatan tanah siswa dapat mengidentifikasi proses 

terbentuknya tanah.

2. -Melalui metode mencari pasangan (make a match) siswa dapat    

mengidentifikasi jenis-jenis tanah berdasarkan ciri-cirinya. 

-Melalui metode mencari pasangan (make a match) siswa dapat  

menyebutkan jenis-jenis tanah berdasarkan ciri-cirinya. 

-Melalui metode mencari pasangan (make a match) siswa dapat  

menjelaskan jenis-jenis tanah berdasarkan ciri-cirinya. 

3. -Melalui metode mencari pasangan (make a match) siswa dapat      

mengidentifikasi batuan berdasarkan ciri-cirinya. 



80

-Melalui metode mencari pasangan (make a match) siswa dapat 

Menggolongkan batuan berdasarkan ciri-cirinya. 

-Melalui metode mencari pasangan (make a match) siswa dapat 

menjelaskan batuan berdasarkan ciri-cirinya. 

4. -Melalui metode mencari pasangan (make a match) siswa dapat 

Memberikan contoh batuan berdasakan proses terbentuknya.     

-Melalui metode mencari pasangan (make a match) siswa dapat 

menjelaskan batuan berdasakan proses terbentuknya.     

-Melalui metode mencari pasangan (make a match) siswa dapat 

Menggolongkan batuan berdasakan proses terbentuknya.     

E. Materi Pembelajaran  

MENGIDENTIFIKASI JENIS-JENIS TANAH

F. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab

G. Alat dan Sumber Belajar

Alat/bahan :  LKS (lembar kerja siswa)

Sumber Belajar : Buku BSE IPA kelas V 8. Choiril AZmiyawati, dkk.        

2008. IPA 5 Salingtemas. Jakarta : Intan pariwara

H. Langkah-langkah Kegiatan 

Pertemuan I (2 X 35menit)

d. Kegiatan Awal/apersepsi (10 menit)

 Salam, do’a, dan absensi 

Motivasi mengikuti pelajaran 

Menyampaikan tujuan pembelajaran

e. Kegiatan Inti (50 menit)

 Eksplorasi

 Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi yang 

akan diajarkan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa. 

 Elaborasi
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 Siswa membaca materi yang ada di buku pelajaran mengenai sifat-

sifat dan jenis-jenis tanah.

 Guru menjelaskan materi yang akan disampaikan

 Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa.

 Konfirmasi

 Membuat kesimpulan bersama

 Memberi kesempatan kepada siswa yang akan bertanya

f. Kegiatan Penutup (10 menit)

 Memberi tugas membaca materi selanjutnya  

Pertemuan II (2 X 35menit)

a. Kegiatan Awal/apersepsi (10 menit)

 Salam, do’a, dan absensi 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran

b. Kegiatan Inti (50 menit)

 Eksplorasi

 Tanya jawab mengenai pelajaran lalu

 Elaborasi

 Melanjutkan materi sebelumnya mengenai sifat-sifat dan jenis-jenis 

tanah.

 Guru menjelaskan materi yang akan disampaikan.

 Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa.

 Konfirmasi

 Membuat kesimpulan bersama-sama 

 Memberi kesempatan kepada siswa yang bertanya 

 Melakukan tes untuk evaluasi 

c. Kegiatan Penutup (10 menit) 

 Memberi motivasi kepada semua siswa 

 Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi 

yang disampaikan
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Soal Uji Validitas Pretest
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LATIHAN SOAL IPA

MENDESKRIPSIKAN SIFAT-SIFAT CAHAYA 

SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2012/2013

Ma ta Pelajaran : IPA Nama : 

Kelas : Nomor :

Hari/Tanggal : 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang paling benar !

1. Cahaya bergerak dengan lintasan yang.....

a. Berliku-liku c. Lurus

b. Bergelombang d. Memantul

2. Benda yang dapat tembus cahaya adalah....

a. Air bening c. Air susu

b. Buku d. Kopi

3. Benda yang tembus cahaya akan.....

a. Memantulkan cahaya 

b. Membelokkan cahaya 

c. Menyerap cahaya

d. Meneruskan cahaya

4. Cahaya yang dapat diuraikan menjadi beberapa warna yaitu cahaya.....

a. Hitam c. Merah

b. Hijau d. Putih

5. Jarak bayang-bayang ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Itu adalah 

salah satu sifat bayang-bayang pada....

a. Cermin datar b. Cermin lengkung

c. Cermin cekung d. Cermin cembung

6. Benda gelap akan...... cahaya

a. Meneruskan c. Membiaskan

b. Menyerap d. Memantulkan

7. Kita dapat melihat benda karenan adanya beberapa hal berikut, kecuali....

a. Sumber cahaya c. Matahari

b. Udara d. Lampu
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8. Alat kerja dokter, lampu sepeda, dan reflektor pada senter menggunakan.....

a. Cermin datar       c. Cermin lurus

b. Lensa cekung d. Lensa cembung

9. Cahaya memiliki sifat yang dapat......

a. Merambat lurus c. Dipantulkan

b. Dibiaskan d. Semua jawaban benar

10. Benda-benda berikut yang dapat ditembus cahaya adalah......

a. Kertas, karton c. Kayu, besi

b. Bola, senga d. Kaca, lensa

11. Jarak bayangan dengan jarak benda yang berada di depan cermin datar 

adalah....

a. Sama c. Lebih dekat

b. Berbeda d. Lebih jauh

12. Ketika berenang, kaki terlihat lebih pendek. Ini menunjukkan bahwa 

cahaya....

a. Dapat dipantulkan c. Dapat dibiaskan

b. Menembus benda bening   d. Merambat lurus

13. Di antara jenis benda berikut yang biasa digunakan untuk bercermin 

adalah.....

a. Cermin datar c. Cermin cekung

b. Lensa cembung d. Cermin cembung

14. Pemanfaatan sifat-sifat cahaya dalam karya sederhana, KECUALI....

a. Persikop b. Cermin

c. Lup d. Kaleidoskop

15. Lilin dan lampu disebut sumber cahaya karena......

a. Memancarakan cahaya sendiri

b. Memancarkan cahaya matahari

c. Tidak dapat memancarkan cahaya

d. Tidak adanya cahaya

16. Apasaja yang kamu ketahui dari warna pelangi.....

a. Merah, hitam, kuning, coklat, biru, nila, dan    ungu
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b. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu

c. Pink, hitam, ungu, hijau, biru, kuning, dan orange

d. Pink, merah, hijau, biru, hitam, kuning, dan coklat

17. Peristiwa yang merupakan bukti cahaya merambat lurus yaitu....

a. Memantultan cahaya pada cermin

b. Rambatan cahaya matahari yang lurus ketika melewati genting kaca

c. Pensil yang dimasukan ke dalam air kelihatan patah

d. Kaki terlihat lebih pendek saat berenang

18. Benda yang dapat memantulkan cahaya sendiri KECUALI.....

a. Matahari c. Lilin

b. Udara d. Lampu

19. Matahari terbit dari......

a. Selatan c. Barat

b. Timur d. Utara

20. Matahari terbenam ke......

a. Utara c. Selatan

b. Barat d. Timur

21. Sifat cahaya yang merambat lurus dimanfaatkan manusia pada....

a. Lampu kendaraan dan senter 

b. Cosmos dan senter 

c. Lilin dan kipas angin

d. Lampu kendaraan dan kipas angin

22. Dibawah ini yang merupakan sumber cahaya adalah......

a. Matahari c. Baterai

b. Dinamo d. Generator

23. Jika cahaya tidak dapat menembus suatu benda maka akan terbentuk....

a. Gambar c. Pantulan

b. Bayangan d. Potongan

24. Warna pelangi terbentuk karena cahaya matahari diuraikan oleh.....

a. Titik-titik air c. Awan

b. Bulan d. Cahaya
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25. Apabila cahaya merambat dari udara ke air, cahaya tersebut akan dibiaskan 

dengan arah.....

a. Menjauhi garis normal b. Sejajar garis normal

c. Mendekati garis normal d. Berlawanan arah dengan garis normal

26. Peristiwa pembelokan arah rambatan cahaya setelah melewati medium 

rambatan yang berbeda disebut.....

a. Pemantulan c. Pembauran

b. Pembiasan d. Perambatan

27. Pada peristiwa pembiasan, pensil yang dimasukkan ke dalam air jernih akan 

tampak....

a. Lurus c. Putus

b. Melengkung d. Patah

28. Dasar kolam yang airnya jernih terlihat lebih dangkal yang sebenarnya 

merupakan salah satu peristiwa......

a. Pemantulan cahaya 

b. Pembiasan cahaya 

c. Perambatan cahaya

d. Pembentyukan cahaya

29. Bila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang lebih rapat maka 

cahaya akan dibiaskan mendekati.....

a. Garis normal c. Garis vertikat

b. Garis horizontal d. Garis lurus

30. Bayangan yang dibentuk oleh cermin datar mempunyai sifat.....

a. Bayangan bersifat nyata

b. Jarak benda ke cermin sama jarak bayangan ke cermin

c. Bayangan terbalik

d. Bayangan lebih kecil dari pada benda aslinya

31. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung yaitu.....

a. Maya, tegak, dan diperkecil

b. Nyata, tegak, dan diperkecil
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c. Maya, terbalik, dan sama besar

d. Nyata, terbalik, dan sama besar

32. Pemantulan teratur akan terjadi ketika cahaya mengenai benda di bawah ini 

yaitu....

a. Tembok c. Dinding

b. Kaca d. Almari

33. Berikut ini yang bukan sifat bayangan cermin datar adalah ....

a. bayangan sama dengan benda 

b. Tegak 

c. maya

d. bayangan diperkecil

34. Alat yang digunakan untuk menunjukkan bahwa cahaya putih matahari 

merupakan kumpulan warna-warna adalah.....

a. Periskop c. Cakram warna

b. Kaca pembesar d. Teleskop

35. Gelas bening dapat ditembus oleh cahaya. Hal ini menujukkan bahwa cahaya 

memiliki sifat......

a. Merambat lurus 

b. Dapat dipantulkan 

c. Menembus benda bening

d. Dapat dibiaskan

36. Dibawah ini yang bukan termasuk benda tembus cahaya adalah.....

a. Gelas bening c. Kaca jendela

b. Karton d. Plastik bening

37. Apakah gelas kaca ini tembus cahaya......

a. Ya c. Mungkin

b. Tidak d. Tidak tahu
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38. Berikut ini yang bukan termasuk sumber cahaya adalah ....

a. bintang c. bulan

b. lampu senter d. matahari

39. Cahaya putih akan terurai menjadi tujuh warna jika dilewatkan pada sebuah ....

a. prisma c. cermin

b. kacamata d. Periskop

40. Pada peristiwa pemantulan cahaya, besar sudut datang selalu sama dengan ....

a. sudut siku-siku    c. sudut pantul       

b. sudut lurus d. sudut bias  
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KUNCI JAWABAN SOAL UJI VALIDITAS PRETEST

MENDESKRIPSIKAN  SIFAT – SIFAT KESEBANGUNAN DAN SIMETRI

1. C 21. A
2. A 22. A
3. D 23. B
4. D 24. A
5. A 25. A
6. B 26. B
7. B 27. D
8. B 28. B
9. D 29. A
10. D 30. B
11. A 31. A
12. C 32. B
13. A 33. D
14. B 34. C
15. A 35. C
16. B 36. B
17. B 37. A
18. B 38. A
19. B 39. A
20. B 40. C
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Soal Uji Validitas Posttest
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LATIHAN SOAL IPA
MENDESKRIPSIKAN JENIS-JENIS TANAH

SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Ma ta Pelajaran : IPA Nama : 
Kelas   : Nomor :
Hari/Tanggal   : 
Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang paling benar !
1. Lapisan permukaan bumi yang sering kita pijak adalah ....

a. Tanah c. Batu

b. Rumput d. Kebun

2. Batuan yang terbentuk dari endapan hasil pelapukan batuan dinamakan.... 

a. Batuan endapan c. Batuan beku 

b. Batuan metamorf d.  Batuan malihan 

3. Berikut ini, yang tidak termasuk lapisan tanah adalah ....

a. Lapisan atas c.  Lapisan batuan induk

b. Lapisan tengah d. Tebing

4. Proses pengikisan tanah disebut ....

a. Reboisasi c. Erosi

b. Terasering d. Sengkedan

5. Batuan akan berubah menjadi tanah setelah mengalami proses ....

a. Pengeringan c. Pembekuan

b. Pelapukan d. Pemanasan

6. Jenis tanah yang banyak menyusun daerah pantai adalah ....

a. Tanah lempung c. Tanah liat

b. Tanah pasir d. Tanah berkapur

7. Tanah yang kadar humusnya sangat kurang akibat pengikisan air disebut ....

a. Tanah berkapur c. Tanah liat

b. Tanah humus d. Tanah pasir

8. Batu yang digunakan untuk membuat lantai marmer adalah batuan.... 

a. Kapur   c.  Malihan  

b. Pualam  d. Granit  

9. Pelapukan batuan yang disebabkan perubahan suhu adalah ….
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a. Pelapukan kimia 

b. Pelapukan fisika 

c. Pelapukan biologi

d. Pelapukan biokimia

10. Tanah yang banyak mengandung unsur hara adalah tanah ….

a. Humus c. Liat

b. Lempung d. Berpasir

11. Urutan tanah berdasarkan komposisinya adalah ….

a.  Tanah berpasir, tanah humus, tanah berkapur, tanah liat

b.  Tanah humus, tanah berpasir, tanah liat, tanah berkapur

c.  Tanah berpasir, tanah berkapur, tanah liat, tanah humus

d.  Tanah berkapur, tanah liat, tanah berpasir, tanah humus

12. Bahan induk tanah terdirin atas bahan-bahan.... 

a.  Batu kerikil  

b.  Batu apung  ‘

c.  Hasil pelapukan batuan

d.  Hasil pelapukan vulkanik 

13. Perhatikan ciri-ciri tanah berikut.

1) Tidak licin

2) Tidak kasar

3) Melekat di jari

4) Mudah dibentuk

Hal-hal di atas merupakan ciri-ciri tanah ….

a. Humus c. Berkapur

b. Liat d. Berpasir

14. Pelapukan yang terjadi karena pengaruh berbagai faktor alam disebut 

pelapukan ....

a. Biologi c. Kimia

b. Fisika d. Mekanik

15. Batu yang bermanfaat untuk campuran pembuat semen adalah....

a. Batu serpih   c. Batu apung
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b. Batu andesit  d. Batu kapur

16. Pelapukan yang terjadi karena faktor iklim disebut pelapukan ....

a. Biologi c. Kimia

b. Fisika d. Mekanik

17. Tanah yang sangat baik ditanami tanaman pangan adalah ….

a. Tanah liat c. Tanah humus

b. Tanah berpasir d. Tanah berkapur

18. Tanah merupakan hasil pelapukan dari ....

a. Tanah liat c. Batuan

b. Pasir d. Tebing

19. Batuan yang terbentuk dari proses pengendapan adalah.... 

a. Batuan beku  c. Batuan endapan 

b. Batuanm sedimen d. Batuan vulkanik 

20. Batuan yang berasal dari magma yang membeku disebut.... 

a. Batuan sedimen c. Batuan endapan 

b. Batuan metemorf d. Batuan beku 

21. Tanah yang mengandung sedikit bahan organik yang berasal dari makhluk 

hidup dan merupakan jenis tanah yang tidak begitu subur disebut ....

a. Tanah berpasir c. Tanah liat

b. Tanah berhumus d. Tanah berkapur

22. Jenis batu berikut ini yang tidak di manfaatkan untuk bahan bangunan 

adalah.... 

a. Batu pasir  c. Batu basal

b. Batu sabak  d. Batu granit 

23. Salah satu contoh batuan beku adalah.... 

a. Batu granit c. Batu marmer  

b. Batu pasir  d. Batu serpih 

24. Bagian tanah yang butirannya paling besar adalah.... 

a. Pasir   c. Batu kerikil 

b. Tanah liat  d. Debu 
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25. Tanah humus adalah tanah yang ....

a.  Sukar menyerap air

b.  Kurang baik untuk lahan pertanian

c.  Butiran tanahnya halus

d. Berasal dari pelapukan sisa hewan atau tumbuhan

26. Batuan yang berasal dari batuan kapur yang mengalami perubahan karena 

panas dan tekanan dinamakan.... 

a. Batu beku  c. Batu sedimen 

b. Batu kerikil  d. Batu marmer  

27. Batuan yang terbentuknya dari lahar/magma yang membeku di permukaan 

bumi dinamakan.... 

a. Batuan vulkanik c. Batuan sedimen 

b. Batuan malihan d. Batuan beku 

28. Di bawah ini yang termasuk jenis batuan endapan adalah....

a. Batu marmer  c. Batu andesit

b. Batu apung  d. Batu breksi

29. Berwarna hitam atau coklat tua, permukaan halus dan mengkilap adalah ciri-

ciri batu....

a. Batu obsidian  c. Batu sabak

b. Batu granit  d. Batu basal

30. Tanah di daerah pegunungan banyak mengandung ....

a. Pasir c. Logam

b. Humus d. Batu

31. Salah satu ciri tanah berhumus adalah mengandung banyak ....

a. Pasir c. Kapur

b. Humus d. Air



96

32. Gambar batu dibawah  ini dinamakan....

a.Batu konglomerat c.Batu sabak

b.Batu obsidian  d.Batu marmer

33. Batu yang digunakan untuk bangunan candi dan arca adalah....

a. batu apung  c. Batu andesit

b. batu basal  d. Batu granit

34. Jenis tanah yang paling sukar dilalui air yaitu . . . .

a. tanah berpasir c. tanah berkapur

b. tanah berhumus d. tanah liat

35. Yang termasuk ciri-ciri batu basal adalah....

a. Berwarna hijau keabu-abuan,permukaan   kasar

b. Berwarna putih, permukaan kasar

c. Berwarna putih keabu-abuan, permukaan kasar

d. Berwarna coklat, permukaan kasar  

36. Tanah merupakan lapisan kulit bumi yang tipis dan terletak di .... 

a.  Inti bumi    c.  Mantel bumi 

b.  Permukaan bumi d.  Dalam bumi

37. Akmal menemukan batu yang ciri-cirinya ringan dan memiliki banyak 

lubang. Ketika dimasukan ke dalam air, batu tersebut tidak tenggelem tetapi 

mengapung. Batu yang akmal temukan adalah.... 

a. Batu serpih  c. Batu kapur 

b. Batu pualam  d. Batu apung
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38. Gambar dibawah ini adalah jenis tanah...

a. Berakpur c. Berpasir

b. Berhumus d. Berkapur

39. Berikut ini makhluk hidup yang dapat menyebabkan pelapukan secara biologi 

adalah ….

a. Jamur dan lumut

b. Ganggang dan lumut

c. Jamur dan tumbuhan paku

d. Lumut dan tumbuhan paku

40. Lapisan tanah yang bersifat pejal dan merupakan lapisan paling bawah adalah 

....

a. Tanah lapisan atas

b. Tanah lapisan bawah

c. Lapisan bahan induk

d. Lapisan batuan induk
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KUNCI JAWABAN SOAL POSTEST

MENDESKRIPSIKAN JENIS-JENIS TANAH

1. A 21. A
2. A 22. B
3. D 23. A
4. C 24. C
5. B 25. D
6. D 26. C
7. A 27. D
8. C 28. D
9. A 29. A
10. D 30. B
11. B 31. B
12. C 32. A
13. B 33. C
14. B 34. D
15. D 35. A
16. B 36. B
17. C 37. D
18. C 38. B
19. C 39. A
20. D 40. B
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Soal Pretest
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LATIHAN SOAL IPA

MENDESKRIPSIKAN SIFAT-SIFAT CAHAYA 

SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2012/2013

Ma ta Pelajaran : IPA Nama : 

Kelas : Nomor :

Hari/Tanggal : 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang paling benar !

1. Cahaya bergerak dengan lintasan yang.....

a. Berliku-liku c. Lurus

b. Bergelombang d. Memantul

2. Benda yang tembus cahaya akan.....

a. Memantulkan cahaya b. Membelokkan cahaya 

c. Menyerap cahaya d. Meneruskan cahaya

3. Cahaya yang dapat diuraikan menjadi beberapa warna yaitu cahaya.....

a. Hitam c. Merah

b. Hijau d. Putih

4. Benda gelap akan...... cahaya

a. Meneruskan c. Membiaskan

b. Menyerap d. Memantulkan

5. Kita dapat melihat benda karenan adanya beberapa hal berikut, kecuali....

a. Sumber cahaya c. Matahari

b. Udara d. Lampu

6. Cahaya memiliki sifat yang dapat......

a. Merambat lurus c. Dipantulkan

b. Dibiaskan d. Semua jawaban benar

7. Benda-benda berikut yang dapat ditembus cahaya adalah......

a. Kertas, karton c. Kayu, besi

b. Bola, senga d. Kaca, lensa
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8. Jarak bayangan dengan jarak benda yang berada di depan cermin datar 

adalah....

a. Sama c. Lebih dekat

b. Berbeda d. Lebih jauh

9. Ketika berenang, kaki terlihat lebih pendek. Ini menunjukkan bahwa cahaya....

a. Dapat dipantulkan c. Dapat dibiaskan

b. Menembus benda bening   d. Merambat lurus

10. Di antara jenis benda berikut yang biasa digunakan untuk bercermin 

adalah.....

a. Cermin datar c. Cermin cekung

b. Lensa cembung d. Cermin cembung

11. Lilin dan lampu disebut sumber cahaya karena......

a. Memancarakan cahaya sendiri

b. Memancarkan cahaya matahari

c. Tidak dapat memancarkan cahaya

d. Tidak adanya cahaya

12. Peristiwa yang merupakan bukti cahaya merambat lurus yaitu....

a. Memantultan cahaya pada cermin

b. Rambatan cahaya matahari yang lurus ketika melewati genting kaca

c. Pensil yang dimasukan ke dalam air kelihatan patah

d. Kaki terlihat lebih pendek saat berenang

13. Benda yang dapat memantulkan cahaya sendiri KECUALI.....

a. Matahari c. Lilin

b. Udara d. Lampu

14. Sifat cahaya yang merambat lurus dimanfaatkan manusia pada....

a. Lampu kendaraan dan senter 

b. Cosmos dan senter 

c. Lilin dan kipas angin

d. Lampu kendaraan dan kipas angin
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15. Jika cahaya tidak dapat menembus suatu benda maka akan terbentuk....

a. Gambar c. Pantulan

b. Bayangan d. Potongan

16. Pemantulan teratur akan terjadi ketika cahaya mengenai benda di bawah ini 

yaitu....

a. Tembok c. Dinding

b. Kaca d. Almari

17. Berikut ini yang bukan sifat bayangan cermin datar adalah ....

a. bayangan sama dengan benda b. Tegak

d. bayangan diperkecil c. maya

18. Dibawah ini yang bukan termasuk benda tembus cahaya adalah.....

a. Gelas bening c. Kaca jendela

b. Karton d. Plastik bening

19. Apakah gelas kaca ini tembus cahaya......

a. Ya c. Mungkin

b. Tidak d. Tidak

20. Pada peristiwa pemantulan cahaya, besar sudut datang selalu sama dengan ....

a. sudut siku-siku    c. sudut pantul       

b. sudut lurus d. sudut bias     
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Soal Posttest
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LATIHAN SOAL POSTTEST IPA
MENDESKRIPSIKAN JENIS-JENIS TANAH

SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Ma ta Pelajaran : IPA Nama : 
Kelas   : Nomor :
Hari/Tanggal   : 
Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang paling benar !
1. Batuan yang terbentuk dari endapan hasil pelapukan batuan dinamakan.... 

a. Batuan endapan c. Batuan beku 

b. Batuan metamorf d.  Batuan malihan 

2. Berikut ini, yang tidak termasuk lapisan tanah adalah ....

a. Lapisan atas c.  Lapisan batuan induk

b. Lapisan tengah d. Tebing

3. Batuan akan berubah menjadi tanah setelah mengalami proses ....

a. Pengeringan c. Pembekuan

b. Pelapukan d. Pemanasan

4. Tanah yang kadar humusnya sangat kurang akibat pengikisan air disebut ....

a. Tanah berkapur c. Tanah liat

b. Tanah humus d. Tanah pasir

5. Tanah yang banyak mengandung unsur hara adalah tanah ….

a. Humus c. Liat

b. Lempung d. Berpasir

6. Tanah yang sangat baik ditanami tanaman pangan adalah ….

a. Tanah liat c. Tanah humus

b. Tanah berpasir d. Tanah berkapur

7. Tanah merupakan hasil pelapukan dari ....

a. Tanah liat c. Batuan

b. Pasir d. Tebing

8. Bagian tanah yang butirannya paling besar adalah.... 

a. Pasir   c. Batu kerikil 

b. Tanah liat  d. Debu
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9. Tanah humus adalah tanah yang ....

a.  Sukar menyerap air

b.  Kurang baik untuk lahan pertanian

c.  Butiran tanahnya halus

d. Berasal dari pelapukan sisa hewan atau tumbuhan

10. Batuan yang terbentuknya dari lahar/magma yang membeku di permukaan 

bumi dinamakan.... 

a. Batuan vulkanik c. Batuan sedimen 

b. Batuan malihan d. Batuan beku 

11. Batuan yang terbentuk dari proses pengendapan adalah.... 

a. Batuan beku  c. Batuan endapan 

b. Batuanm sedimen d. Batuan vulkanik 

12. Di bawah ini yang termasuk jenis batuan endapan adalah....

a. Batu marmer  c. Batu andesit

b. Batu apung  d. Batu breksi

13. Berwarna hitam atau coklat tua, permukaan halus dan mengkilap adalah ciri-

ciri batu....

a. Batu obsidian  c. Batu sabak

b. Batu granit  d. Batu basal

14. Tanah di daerah pegunungan banyak mengandung ....

a. Pasir c. Logam

b. Humus d. Batu

15. Salah satu ciri tanah berhumus adalah mengandung banyak ....

a. Pasir c. Kapur

b. Humus d. Air

16. Gambar dibawah ini adalah jenis tanah...

a. Berakpur c. Berpasir

b. Berhumus d. Berkapur



106

17. Lapisan tanah yang bersifat pejal dan merupakan lapisan paling bawah adalah 

....

a. Tanah lapisan atas b. Tanah lapisan bawah

c. Lapisan bahan induk d. Lapisan batuan induk

18. Batu yang digunakan untuk bangunan candi dan arca adalah....

a. batu apung  c. Batu andesit

b. batu basal  d. Batu granit

19. Jenis tanah yang paling sukar dilalui air yaitu . . . .

a. tanah berpasir c. tanah berkapur

b. tanah berhumus d. tanah liat

20. Yang termasuk ciri-ciri batu basal adalah....

a. Berwarna hijau keabu-abuan,permukaan   kasar

b. Berwarna putih, permukaan kasar

c. Berwarna putih keabu-abuan, permukaan kasar

d. Berwarna coklat, permukaan kasar  
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Daftar Nilai Pretest Kelas Eksperimen Dan Kelas Kontrol
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DAFTAR NILAI PRETEST KELAS EKSPERIMEN DAN 

KELAS KONTROL

No
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol
Nama Nilai Nama Nilai

1. Absen 1 50 Absen 1 70
2. Absen 2 60 Absen 2 50
3. Absen 3 40 Absen 3 75
4. Absen 4 85 Absen 4 55
5. Absen 5 75 Absen 5 65
6. Absen 6 55 Absen 6 60
7. Absen 7 75 Absen 7 60
8. Absen 8 65 Absen 8 75
9. Absen 9 40 Absen 9 85
10. Absen 10 85 Absen 10 85
11. Absen 11 70 Absen 11 60
12. Absen 12 75 Absen 12 65
13. Absen 13 55 Absen 13 70
14. Absen 14 50 Absen 14 65
15. Absen 15 75 Absen 15 50
16. Absen 16 60 Absen 16 80
17. Absen 17 80 Absen 17 85
18. Absen 18 85 Absen 18 75
19. Absen 19 55 Absen 19 75
20. Absen 20 70 Absen 20 45
21. Absen 21 70 Absen 21 55
22. Absen 22 60
23. Absen 23 45
24. Absen 24 60
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Daftar Nilai Posttest Kelas Eksperimen Dan Kelas Kontrol
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DAFTAR NILAI POSTTEST KELAS EKSPERIMEN DAN 

KELAS KONTROL

No
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol
Nama Nilai Nama Nilai

1. Absen 1 85 Absen 1 70
2. Absen 2 95 Absen 2 40
3. Absen 3 75 Absen 3 60
4. Absen 4 80 Absen 4 70
5. Absen 5 85 Absen 5 60
6. Absen 6 85 Absen 6 55
7. Absen 7 90 Absen 7 65
8. Absen 8 80 Absen 8 65
9. Absen 9 90 Absen 9 50
10. Absen 10 70 Absen 10 60
11. Absen 11 75 Absen 11 65
12. Absen 12 80 Absen 12 45
13. Absen 13 85 Absen 13 65
14. Absen 14 90 Absen 14 50
15. Absen 15 75 Absen 15 70
16. Absen 16 75 Absen 16 55
17. Absen 17 80 Absen 17 60
18. Absen 18 75 Absen 18 65
19. Absen 19 70 Absen 19 55
20. Absen 20 80 Absen 20 65
21. Absen 21 80 Absen 21 75
22. Absen 22 80
23. Absen 23 65
24. Absen 24 70
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Dokumentasi Kegiatan Penelitian



112

DOKUMENTASI PENELITIAN

FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN DI KELAS EKSPERIMEN

KEGIATAN PRE TES KEGIATAN AWAL 
PEMBELAJARAN

GURU MENJELASKAN PERATURAN 
METODE PEMBELAJARAN MAKE A 
MATCH

SISWA MENCARI PASANGANYA

SISWA MENDISKUSIKAN KARTU 
SOAL DAN KARTU JAWABAN 
DENGAN PASANGANNYA

SISWA MENJELASKAN HASIL 
KERJANYA



113

FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN DI KELAS KONTROL

KEGIATAN AWAL
PEMBELAJARAN

GURU MENJELASKAN MATERI 
PEMBELAJARAN

SISWA MENDENGARAKAN GURU
MENJELASKAN MATERI 

PEMBELAJARAN

SISWA MEMBACA MATERI 
PEMBELAJARAN

GURU MENGAJUKAN 
PERTANYAAN KEPADA SISWA

SISWA MENGERJAKAN SOAL 
POSTTEST


