
 

 

LAMPIRAN 1 

KISI-KISI INSTRUMEN BUTIR SOAL IPA KELAS V  

SEMESTER II TAHUN AJARAN 2011/2012 

 

 

Nama Sekolah : SDN Kumpulrejo 01 Salatiga 

Kelas : V 

Mata pelajaran : IPA 

Waktu  :  

Jumlah soal : 30 

Bentuk soal/tes : Pilihan ganda dan uraian 

Guru : Suwarsono

Standar Kompetensi  

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

 

Kompetensi Dasar Indikator 

Proses Berfikir Tingkat Kesukaran Soal Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 
Rendah 

(C1) 

Sedang 

(C2-C3) 

Tinggi 

(C4-C6) 
Instrumen 



 

 

7.6. Mengidentifikasi 

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia dan 

dampaknya bagi 

makhluk hidup 

dan lingkungan. 

 

 Menyebutkan 

peristiwa alam 

banjir dan 

dampaknya  

 

 Menyebutkan 

peristiwa alam 

tanah longsor dan 

dampaknya  

 

 Menyebutkan 

peristiwa alam 

gunung meletus 

dan dampaknya  

 

 

 Menyebutkan 

peristiwa alam 

gempa bumi dan 

dampaknya  

 

 Menyebutkan 

peristiwa alam 

angin puting 

beliung dan 

dampaknya 

  

 

5 
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18 
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Teknik tes: 

- Pilihn 

ganda 

- Uraian 

- Pilihan ganda 

No. soal 1, 8, 

10, 11, 14 

 

 

- Pilihan ganda 

No. soal 2, 15 

 

 

 

 

- Pilihan ganda 

No. soal 6, 7, 12 

 

 

 

- Pilihan ganda 

No. soal 3 

 

 

 

- Pilihan ganda 

No. soal 9 

 

 

 

 

 



 

 

 Menyebutkan 

peristiwa alam 

tsunami dan 

dampaknya  

 

 Menyebutkan alat 

pengukur getaran 

gempa 

 

 Menyebutkan 

bencana alam 

yang terjadi di 

Indonesia  

 

 

 

 Menyebutkan 

tugas BMG 

 

 Menyebutkan 

usaha manusia 

untuk mencegah 

bencana alam 

 

 Membandingkan 

gempa bumi 

tektonik dan 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pilihan ganda 

No. soal 5, 13 

 

 

- Uraian  

No. soal 4 

 

 

 

 

- Uraian  

No. soal 1 

 

 

 

 

- Uraian  

No. soal 5 

 

 

- Uraian  

No. soal 2 

 

 

 

- Uraian  

No. soal 4 

 



 

 

vulkanik 

 

 Membuat laporan 

tentang bencana 

alam 

1 

 

 

1 

 

 

- Lembar kerja 

siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 2 

 

Instrumen Butir Soal Pilihan Ganda Sebelum Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 26 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 26 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 19.1923 34.882 .379 .865 
VAR00002 19.3846 33.606 .551 .860 
VAR00003 19.5000 35.300 .261 .868 
VAR00004 19.4615 33.378 .592 .859 
VAR00005 19.1538 34.775 .425 .863 
VAR00006 19.1923 34.882 .379 .865 
VAR00007 19.1923 34.882 .379 .865 
VAR00008 18.9231 37.114 .000 .869 
VAR00009 19.0769 35.434 .353 .865 
VAR00010 19.3462 35.195 .278 .868 
VAR00011 18.9231 37.114 .000 .869 
VAR00012 19.4231 34.734 .353 .865 
VAR00013 19.0769 34.314 .618 .860 
VAR00014 19.0769 35.434 .353 .865 
VAR00015 19.3846 32.806 .695 .855 
VAR00016 19.3462 35.195 .278 .868 
VAR00017 19.2308 35.625 .226 .869 
VAR00018 19.4615 33.378 .592 .859 
VAR00019 19.3462 35.195 .278 .868 
VAR00020 19.1923 34.322 .488 .862 
VAR00021 19.4231 34.734 .353 .865 
VAR00022 19.4231 34.734 .353 .865 
VAR00023 18.9231 37.114 .000 .869 
VAR00024 18.9231 37.114 .000 .869 
VAR00025 19.3846 33.606 .551 .860 
VAR00026 19.4615 33.378 .592 .859 
VAR00027 19.3846 32.806 .695 .855 
VAR00028 19.3462 34.875 .334 .866 
VAR00029 19.2308 35.625 .226 .869 
VAR00030 19.3846 33.606 .551 .860 

 

 
 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.900 30 



 

 

LAMPIRAN 3 

 

Instrumen Butir Soal Pilihan Ganda Sesudah Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 26 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 26 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 15.1923 34.882 .379 .870 

VAR00002 15.3846 33.606 .551 .865 

VAR00003 15.5000 35.300 .261 .873 

VAR00004 15.4615 33.378 .592 .863 

VAR00005 15.1538 34.775 .425 .868 

VAR00006 15.1923 34.882 .379 .870 

VAR00007 15.1923 34.882 .379 .870 

VAR00009 15.0769 35.434 .353 .870 

VAR00010 15.3462 35.195 .278 .873 

VAR00012 15.4231 34.734 .353 .870 

VAR00013 15.0769 34.314 .618 .865 

VAR00014 15.0769 35.434 .353 .870 

VAR00015 15.3846 32.806 .695 .860 

VAR00016 15.3462 35.195 .278 .873 

VAR00017 15.2308 35.625 .226 .874 

VAR00018 15.4615 33.378 .592 .863 

VAR00019 15.3462 35.195 .278 .873 

VAR00020 15.1923 34.322 .488 .867 

VAR00021 15.4231 34.734 .353 .870 

VAR00022 15.4231 34.734 .353 .870 

VAR00025 15.3846 33.606 .551 .865 

VAR00026 15.4615 33.378 .592 .863 

VAR00027 15.3846 32.806 .695 .860 

VAR00028 15.3462 34.875 .334 .871 

VAR00029 15.2308 35.625 .226 .874 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.873 26 



 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 15.1923 34.882 .379 .870 

VAR00002 15.3846 33.606 .551 .865 

VAR00003 15.5000 35.300 .261 .873 

VAR00004 15.4615 33.378 .592 .863 

VAR00005 15.1538 34.775 .425 .868 

VAR00006 15.1923 34.882 .379 .870 

VAR00007 15.1923 34.882 .379 .870 

VAR00009 15.0769 35.434 .353 .870 

VAR00010 15.3462 35.195 .278 .873 

VAR00012 15.4231 34.734 .353 .870 

VAR00013 15.0769 34.314 .618 .865 

VAR00014 15.0769 35.434 .353 .870 

VAR00015 15.3846 32.806 .695 .860 

VAR00016 15.3462 35.195 .278 .873 

VAR00017 15.2308 35.625 .226 .874 

VAR00018 15.4615 33.378 .592 .863 

VAR00019 15.3462 35.195 .278 .873 

VAR00020 15.1923 34.322 .488 .867 

VAR00021 15.4231 34.734 .353 .870 

VAR00022 15.4231 34.734 .353 .870 

VAR00025 15.3846 33.606 .551 .865 

VAR00026 15.4615 33.378 .592 .863 

VAR00027 15.3846 32.806 .695 .860 

VAR00028 15.3462 34.875 .334 .871 

VAR00029 15.2308 35.625 .226 .874 

VAR00030 15.3846 33.606 .551 .865 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 4 

 

Instrumen Butir Soal Uraian Sebelum Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 40 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 40 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

S 1 15,95 30,459 ,436 ,624 

S 2 14,97 35,769 ,154 ,674 

S 3 15,10 35,579 ,144 ,677 

S 4 16,30 31,497 ,471 ,622 

S 5 15,93 29,610 ,480 ,614 

S 6 15,97 28,076 ,613 ,584 

S 7 15,18 32,866 ,237 ,667 

S 8 15,37 33,881 ,188 ,676 

S 9 15,83 34,302 ,217 ,667 

S 10 16,00 31,692 ,373 ,638 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,670 10 



 

 

LAMPIRAN 5 
 

Instrumen Butir Soal Uraian Sesudah Uji Validitas dan Reliabilitas 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 40 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 40 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

S 1 7,62 17,112 ,610 ,640 

S 4 7,98 20,230 ,408 ,701 

S 5 7,60 17,631 ,529 ,665 

S 6 7,65 18,182 ,485 ,679 

S 7 6,85 20,797 ,220 ,759 

S 10 7,67 18,174 ,537 ,664 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,725 6 



 

 

LAMPIRAN 6 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) 

Kelas Kontrol 

 

Nama Sekolah : SD Negeri Tegalrejo 05 Salatiga 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester  : V/2 

Pertemuan Ke-  : 28 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit  

 

 

Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

 

Kompetensi Dasar 

 7.6 Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya 

bagi makhluk hidup dan lingkungan 

 

Indikator  

1. Membuat suatu laporan berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman 

pribadi atau laporan surat kabar atau media lainnya tentang peristiwa alam 

2. Menjelaskan dampak dari peristiwa alam terhadap kehidupan manusia, 

hewan, dan lingkungan 

3. Memberi saran atau usulan cara mencegah banjir 

 

I. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan siswa mampu: 

1. Membuat suatu laporan berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman 

pribadi atau laporan surat kabar atau media lainya tentang peristiwa alam; 



 

 

2. Menjelaskan dampak dari peristiwa alam terhadap kehidupan manusia, 

hewan, dan lingkungan; 

3. Memberi saran atau usulan cara mencegah banjir. 

 

II. Materi Pembelajaran 

Peristiwa Alam 

 

III. Metode Pembelajaran 

Informasi, pemberian tugas, demonstrasi, dan kegiatan laboratorium 

 

IV. Langkah-Langkah Pembelajaran. 

Pertemuan Ke-28 

Kegiatan Awal 

1. Guru mengingatkan kembali materi yang telah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya. 

2. Guru menyediakan charta peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. 

Kegiatan Inti 

1. Dengan dipandu guru, siswa menyebutkan peristiwa alam yang terjadi 

di Indonesia. 

2. Dengan dipandu guru, siswa menyebutkan tindakan yang harus 

dilakukan berkenaan dengan peristiwa alam. 

Kegiatan Akhir 

1. Guru menyimpulkan dengan cara menjelaskan berbagai peristiwa alam 

yang terjadi di Indonesia. 

 

V. Alat/Bahan/Sumber Belajar 

 Buku Jendela IPA 5B terbitan PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 

halaman 87–102 

 Charta peristitwa alam yang terjadi di Indonesia 

 Alat-alat tulis 

 



 

 

VI. Penilaian 

 Keaktifan dalam menjawab pertanyaan, sikap, dan tingkah laku.  

 Mengerjakan tugas pada halaman 89 dan 92 serta soal latihan pada 

halaman 100–102. 

 

 

Salatiga, 4 Mei 2012 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LAMPIRAN 7 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Kelas Eksperimen 

 

Sekolah     : SD Negeri Kumpulrejo 01 Salatiga 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester  : V (lima)/ 2 (dua) 

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

Hari/ tanggal  : Jum’at, 4 Mei 2012 

 

A. Standar Kompetensi  

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

B. Kompetensi Dasar 

7.6. Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan 

dampaknya bagi makhluk hidup dan lingkungan. 

 

C. Indikator 

Pertemuan I 

- Siswa dapat menjelaskan peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. 

- Siswa dapat menyebutkan peristiwa alam yang terjadi di Indonesia  

- Siswa dapat mendeskripsikan peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia. 

- Siswa dapat mengidentifikasi dampak yang terjadi karena adanya 

peristiwa alam. 

 

Pertemuan II 

- Siswa dapat menyebutkan tindakan yang harus dilakukan dari 

peristiwa alam yang terjadi. 



 

 

- Siswa dapat membuat suatu laporan berdasarkan hasil pengamatan 

dan pengalaman pribadi atau laporan surat kabar atau media lainnya 

tentang peristiwa alam misalnya banjir, gempa bumi, gunung meletus. 

- Siswa dapat memberi saran atau usulan cara mencegah banjir. 

. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan I 

1. Melalui pemaparan video tsunami, siswa dapat mengidentifikasi 5 

permasalahan peristiwa alam di Indonesia. 

2. Melalui pemaparan video tsunami, siswa dapat menjelaskan 5 

permasalahan peristiwa alam di Indonesia. 

3. Melalui sumber belajar, siswa dapat menemukan cara mengatasi 

permasalahan peristiwa alam di Indonesia. 

4. Melalui penyelidikan mandiri, siswa secara individu dapat 

mengumpulkan data tentang peristiwa alam di Indonesia. 

5. Melalui investigasi kelompok, siswa secara berkelompok dapat 

mengidentifikasi permasalahan peristiwa alam di Indonesia dengan 

terjun ke lapangan. 

6. Melalui diskusi kelompok, siswa secara berkelompok dapat 

menyusun laporan dengan mengklasifikasikan dampak peristiwa 

alam di Indonesia. 

7.  Melalui presentasi kelompok, siswa secara berkelompok dapat 

mempresentasikan dampak peristiwa alam di Indonesia. 

8. Melalui presentasi kelompok, siswa secara berkelompok dapat 

menanggapi hasil dari diskusi kelompok lain tentang dampak 

peristiwa alam yang terjadi. 

9. Melalui evaluasi, siswa secara individu dapat mengetahui peristiwa 

alam di Indonesia dengan benar. 

 

 

 



 

 

Pertemuan II 

1. Melalui pemaparan gambar-gambar peristiwa alam, siswa dapat 

menyebutkan tindakan yang harus dilakukan dari peristiwa alam 

yang terjadi 

2. Setelah investigasi mandiri dari berbagai sumber tentang peristiwa 

alam, siswa secara individu membuat suatu laporan tentang peristiwa 

alam. 

3. Melalui investigasi kelompok tentang peristiwa alam, siswa secara 

berkelompok dapat memberikan saran cara mengatasi banjir. 

4. Melalui presentasi kelompok, siswa secara berkelompok dapat 

memberikan saran cara mengatasi banjir. 

5. Dengan menganalisis hasil presentasi dari kelompok lain, siswa 

secara berkelompok dapat menanggapi menanggapi hasil dari diskusi 

kelompok lain tentang mengatasi banjir 

6. Melalui evaluasi permasalahan, siswa secara individu dapat 

memberikan saran cara mengatasi banjir. 

 

E. Materi Pembelajaran  

 

PERISTIWA ALAM BESERTA DAMPAKNYA 

 

Peta Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peristiwa Alam Beserta Dampaknya 

Peristiwa Alam yang Terjadi di Indonesia 

Gempa Bumi Gunung 

Meletus 

Banjir Tanah Longsor Angin puting 

beliung 



 

 

Semua jenis aktivitas alam disebut juga peristiwa alam. Segala macam 

bencana alam termasuk dalam peristiwa alam. 

1. Gempa Bumi  

Gempa dibedakan menjadi tiga, yaitu gempa vulkanik, runtuhan, dan 

tektonik. Gempa yang paling hebat yaitu gempa tektonik. Gempa tektonik 

terjadi karena adanya pergeseran kerak bumi. Sebagian besar gempa tektonik 

terjadi ketika dua lempeng saling bergesekan. Sedangkan gempa bumi akibat 

aktivitas gunung berapi disebut gempa vulkanik. Gempa bumi ini dapat 

mengakibatkan pohon-pohon tumbang, bangunan runtuh, tanah terbelah, dan 

makhluk hidup termasuk manusia menjadi korban. Gempa bumi mempunyai 

kekuatan yang berbeda-beda. Kekuatan gempa diukur menggunakan satuan 

skala Richter. Alat untuk mengukur gempa yaitu seismograf.  

Berikut ini adalah akibat yang ditimbulkan dari bencana gempa bumi 

yaitu: 

a. Bangunan menjadi rusak bahkan bisa hancur, misalnya rumah, tempat 

ibadah, gedung perkantoran, jempatan atau jalan raya. 

b. Banyak orang yang tewas akibat terkena runtuhan bangunan, tertimpa 

pohon, atau tertimbun tanah.  

c. Terjadinya kebakaran akibat kebocoran pipa gas atau kompor gas yang 

meledak. 

d. Terjadinya tanah longsor dan timbulnya lubang-lubang besar pada tanah. 

Terjadinya gempa tektonik dimulai dari sebuah tempat yang disebut 

pusat gempa. Pusat gempa dapat berada di daratan atau lautan. Pusat gempa 

yang berada di lautan dapat menyebabkan gempa bumi di bawah laut. Gempa 

seperti ini bisa menyebabkan gelombang hebat yang disebut tsunami. 

Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti “gelombang ombak lautan”. 

Gelombang itu bergerak menuju pantai dengan kecepatan sangat tinggi dan 

kekuatannya sangat besar. Kecepatannya dapat mencapai 1.000 km per jam. 

Ketika mencapai pantai, gelombang tersebut naik sehingga membentuk 

dinding raksasa. Tinggi gelombang laut normal antara 1-2 meter. Namun, saat 

tsunami tinggi gelombang laut dapat mencapai 30-50 meter. Gelombang ini 



 

 

akan bergerak cepat menuju daratan dan merusak segala sesuatu yang 

dilaluinya. Selain menelan korban jiwa, kerugian harta benda juga dialami 

warga yang daerahnya dihantam tsunami.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Gunung Meletus 

 

 

 

 

 

Gunung api yang sedang meletus dapat memuntahkan awan debu, 

abu, dan lelehan batuan pijar atau lava. Lava ini sangat panas. Saat 

menuruni gunung, lava ini dapat membakar apa saja yang dilaluinya. 

Namun saat dingin, aliran lava ini mengeras dan menjadi batu. Apabila 

lava ini bercampur dengan air hujan, dapat mengakibatkan banjir lahar 

dingin. Biasanya sebelum meletus, gunung api menunjukkan beberapa 

tanda seperti berikut: 

a. Terdengar suara gemuruh dari dalam tanah. 

b. Terjadinya gempa dengan kekuatan kecil hingga sedang. 

c. Naiknya suhu disekitar kawah gunung berapi. 

d. Keringnya sumber-sumber mata air. 

Letusan gunung berapi juga dapat merusak bangunan, daerah 

pemukiman, daerah pertanian, dan jalan-jalan akibat lelehan lahar dan lava 

panas yang merusak segala sesuatu yang dilaluinya. Manusia dan hewan juga 

menjadi korban akibat dari awan panas, lahar panas, atau gas beracun yang 



 

 

dikeluarkan pada saat gunung berapi meletus. Selain menimbulkan kerugian, 

ternyata letusan gunung api dapat memberikan keuntungan atau manfaat, 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Abu dan lahar dingin yang berasal dari letusan gunung api dapat 

menyuburkan tanah pertanian di sekitarnya sehingga dapat meningkatkan 

produksi pertanian. 

b. Banyak terdapat bahan galian, seperti bijih logam, besi, emas, perak dan 

tembaga. 

c. Hasil letusan seperti pasir dan batu dapat dimanfaatkan sebagai bangunan. 

d. Gunung berapi mengeluarkan belerang yang bisa digunakan pada industri 

dan membuat obat. 

e. Daerah gunung berapi dapat dijadikan obyek wisata yang menarik. 

Gunung meletus sering disertai dengan gempa bumi. Gempa bumi 

yang disebabkan oleh gunung meletus disebut gempa bumi vulkanik. 

Misalnya gempa yang terjadi saat Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883. 

Letusan Gunung Krakatau ini juga mengakibatkan gelombang tsunami. Lava 

pijar yang dimuntahkan oleh gunung api dapat membakar kawasan hutan 

yang dilaluinya. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan mati terbakar. Apabila 

lava pijar ini mengalir sampai ke permukiman penduduk, dapat memakan 

korban jiwa manusia dan menyebabkan kerusakan yang cukup parah.  

 

3. Banjir 

 

 

 

 

 

 

 

Bencana banjir diawali dengan curah hujan yang sangat tinggi. Curah 

hujan dikatakan tinggi jika hujan turun secara terus-menerus dan besarnya 



 

 

lebih dari 50 mm per hari. Air hujan dapat mengakibatkan banjir jika tidak 

mendapat cukup tempat untuk mengalir. Seringkali sungai tidak mampu 

menampung air hujan sehingga air meluap menjadi banjir. Sepanjang bulan 

Januari 2008 terjadi banjir di berbagai daerah. Banjir melanda kota-kota besar 

seperti Jakarta, Semarang, Solo, Aceh, dan Lampung.  

Bencana banjir dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar. 

Rumah-rumah dan ribuan hektare sawah yang ditanami padi rusak. Jalan-

jalan terputus tidak bisa dilewati. Korban banjir pun dapat terancam berbagai 

penyakit seperti diare, kolera, dan penyakit-penyakit kulit.  

 

4. Tanah Longsor 

 

 

 

 

 

 

Tanah longsor biasanya disebabkan oleh hujan yang deras. Hal ini 

karena tanah tidak sanggup menahan terjangan air hujan akibat adanya 

penggundulan hutan. Tanah longsor dapat meruntuhkan semua benda di 

atasnya. Selain itu, tanah longsor dapat menimbun rumah-rumah penduduk 

yang ada di bawahnya. Sepanjang bulan Januari 2008 terjadi tanah longsor di 

beberapa daerah. Bencana ini di antaranya terjadi di Brebes dan 

Tawangmangu yang memakan banyak korban harta dan jiwa.  

 

5. Angin Puting Beliung 

 

 

 

 



 

 

Angin puting beliung merupakan angin yang sangat kencang dan 

bergerak memutar. Puting beliung biasanya terjadi pada saat hujan deras yang 

disertai angin kencang. Kecepatan angin puting beliung bias mencapai 175 

km/jam. Angin puting beliung dapat menerbangkan segala macam benda 

yang dilaluinya. Akhir-akhir ini angin puting beliung sering terjadi di Negara 

kita. Beberapa daerah yang mengalami angin puting beliung yaitu Magelang, 

Lampung, Garut, Nusa Tenggara Timur, dan Banjarmasin. Peristiwa-

peristiwa alam tersebut tidak dapat kita cegah. Gempa bumi, gunung meletus, 

dan angin puting beliung dapat terjadi secara tiba-tiba. Namun, sebenarnya 

peristiwa alam itu dapat diperkirakan sebelumnya. Badan Meteorologi dan 

Geofisika (BMG) dapat memperkirakan peristiwa alam itu akan terjadi. 

Informasi itu diumumkan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat 

menyelamatkan diri. BMG juga bertugas mengamati kondisi cuaca harian. 

Stasiun meteorologi yang mengamati kondisi cuaca, biasanya berada di kota-

kota besar. BMG mempunyai alat-alat pengukur cuaca dan iklim antara lain 

seperti berikut: 

1. Alat untuk mengukur curah hujan (penakar hujan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Alat untuk mengukur kecepatan angin (anemometer). 

 

 

 

 

 



 

 

3. Alat untuk mengukur tekanan udara (barometer). 

 

 

 

 

 

 

Beberapa peristiwa alam dapat kita cegah, misalnya banjir dan tanah 

longsor. Beberapa usaha yang dapat kita lakukan untuk mencegah banjir 

sebagai berikut: 

1. Melakukan reboisasi atau penghijauan, khususnya di lereng bukit. 

2. Membuat sengkedan (teras) di lahan miring agar tanah tidak 

longsor diterjang hujan. 

3. Jangan membuang sampah di sungai, selokan, atau saluran air 

lainnya karena dapat menghambat aliran air dan menyebabkan 

pendangkalan sungai.  

4. Membersihkan saluran air agar menjadi lancer 

5. Pembuatan tanggul permanen di sekitar aliran sungai  

 

F. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran  : Berbasis masalah (Problem Based 

Learning-PBL) 

 

 

G. Langkah-langkah pembelajaran 

Pertemuan I 

Tahap Uraian kegiatanpembelajaran Estimasi 

waktu 

Karakter yang 

diinginkan 

Pendahuluan  

 

1. Apersepsi: Siswa menerima pertanyaan dari guru 

“pernahkah anak-anak melihat peristiwa tsunami di 

Aceh?”  

Fase 1: Orientasi permasalahan 

2. Motivasi : Nah anak-anak kita akan bersama-sama 

10 menit Komunikasi  

 

 

 

 

Keseriusan  



 

 

menyaksikan video tentang tsunami. 

3. Siswa menyimak tujuan pembelajaran dari guru  

4. Siswa menyimak langkah-langkah pembelajaran 

dari guru. 

 

Keseriusan  

 

Keseriusan  

Kegiatan Inti Fase 2: Organisasi Penelitian 

9. Siswa dibagi menjadi  5 kelompok dengan 

diberikan topik permasalahan yang berbeda tentang 

peristiwa alam yaitu 

Kelompok A : peristiwa alam gempa bumi 

Kelompok B : peristiwa alam gunung meletus 

Kelompok C : peristiwa alam banjir 

Kelompok D : peristiwa alam tanah longsor 

Kelompok E : peristiwa alam angin puting beliung 

 

Fase 3: Investigasi Mandiri 

10. Selain melihat video peristiwa alam pada awal 

pembelajaran, setiap anggota kelompok mencari 

informasi dari buku, koran, gambar, atau 

pengalaman pribadi tentang topik permasalahan 

yang telah ditentukan. 

 

Fase 4: Investigasi Kelompok 

11. Masing-masing anggota kelompok kembali ke 

kelompoknya dan mengumpulkan semua data atau 

informasi yang telah mereka dapatkan.  

 

Fase 5: Mengembangkan artefak dan exhibit 

12. Masing-masing kelompok mendiskusikan 

akibat yang ditimbulkan dari masing-masing 

peristiwa alam tersebut.  

40 menit  

Tanggungjawab, 

partisipasi,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keseriusan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjasama  

 

 

 

 

 

 

Tanggung jawab 

 

 

 



 

 

 

Fase 6: Mempresentasikan artefak dan exhibit 

13. Masing-masing kelompok mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok di depan kelas kepada 

teman-teman yang lain. 

 

Fase 7: Menganalisis proses mengatasi masalah 

14. Kelompok yang lain saling bertanya dan 

menanggapi terhadap kelompok yang sedang 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. 

 

Fase 8: Mengevaluasi proses mengatasi masalah 

15. Siswa saling mengevaluasi hasil diskusi yang telah 

disampaikan. 

 

 

 

Tanggungjawab  

  

 

 

 

Partisipasi 

 

 

 

 

Tanggungjawab 

Penutup 1. Siswa bersama guru membuat kesimpulan. 

(konfirmasi) 

2. Guru mengadakan refleksi dengan menanyakan 

kepada siswa tentang: hal-hal yang dirasakan 

siswa, materi yang belum dipahami dengan baik, 

kesan dan pesan selama mengikuti 

pembelajaran.(konfirmasi) 

3. Siswa mengerjakan tes yang diberikan guru. 

(elaborasi) 

20 menit Kerjasama  

 

 

Mandiri  

 

 

 

 

 

Mandiri 

 

 

Pertemuan II 

Tahap Uraian kegiatanpembelajaran Estimasi 

waktu 

Karakter yang 

diinginkan 

Pendahuluan  

 

1. Apersepsi: Siswa menerima pertanyaan dari guru 

“pernahkah anak-anak melihat peristiwa banjir di 

Jakarta?”  

10 menit Komunikasi  

 

 

 



 

 

Fase 1: Orientasi permasalahan 

2. Motivasi : ini gambar apa anak-anak? (siswa 

diperlihatkan gambar-gambar peristiwa alam serta 

dampaknya) 

3. Siswa menyimak tujuan pembelajaran dari guru  

4. Siswa menyimak langkah-langkah pembelajaran 

dari guru. 

Keseriusan  

 

Keseriusan  

 

Keseriusan  

Kegiatan Inti Fase 2: Organisasi Penelitian 

1. Siswa dibagi menjadi  5 kelompok dengan 

diberikan topik permasalahan yang berbeda tentang 

peristiwa alam yaitu 

Kelompok A : dampak peristiwa alam gempa bumi 

Kelompok B : dampak peristiwa alam gunung 

meletus 

Kelompok C : dampak peristiwa alam banjir 

Kelompok D : dampak peristiwa alam tanah 

longsor 

Kelompok E : dampak peristiwa alam angin puting 

beliung 

 

Fase 3: Investigasi Mandiri 

2. Selain melihat gambar-gambar peristiwa alam pada 

awal pembelajaran, setiap anggota kelompok 

mencari informasi dari buku, koran, gambar, atau 

pengalaman pribadi tentang topik permasalahan 

yang telah ditentukan. 

 

Fase 4: Investigasi Kelompok 

3. Masing-masing anggota kelompok kembali ke 

kelompoknya dan mengumpulkan semua data atau 

40 menit  

 

 

Tanggungjawab, 

Partisipasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keseriusan  

 

 

 

 

 

 

Partisipasi  

Kerjasama  

 

 



 

 

informasi yang telah mereka dapatkan.  

 

Fase 5: Mengembangkan artefak dan exhibit 

4. Masing-masing kelompok mendiskusikan tindakan 

yang harus dilakukan dari peristiwa alam yang 

terjadi serta memberikan saran cara mencegah 

bencana alam tersebut.  

 

Fase 6: Mempresentasikan artefak dan exhibit 

5. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok di depan kelas kepada teman-

teman yang lain. 

 

Fase 7: Menganalisis proses mengatasi masalah 

6. Kelompok yang lain saling bertanya dan 

menanggapi terhadap kelompok yang sedang 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. 

 

Fase 8: Mengevaluasi proses mengatasi masalah 

7. Siswa saling mengevaluasi hasil diskusi yang telah 

disampaikan. 

 

 

 

 

 

Tanggung jawab 

 

 

 

 

 

Tanggungjawab  

  

 

 

 

 

 

Partisipasi,  

Tanggungjawab 

Penutup 1. Siswa bersama guru membuat kesimpulan. 

(konfirmasi) 

2. Guru mengadakan refleksi dengan menanyakan 

kepada siswa tentang: hal-hal yang dirasakan 

siswa, materi yang belum dipahami dengan baik, 

kesan dan pesan selama mengikuti 

pembelajaran.(konfirmasi) 

3. Siswa mengerjakan tes yang diberikan guru. 

(elaborasi) 

20 menit Kerjasama  

 

 

Mandiri  

 

 

 

 

 

Mandiri 

 



 

 

4. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sumber Belajar: 

1) KTSP SD Negeri Kumpulrejo 01 

2) Silabus 

3) Dian P., Suprihatin dkk, IPA untuk SD/MI kelas V. penerbit CV 

Sindunata. 

4) Choiril Azmiyawati, dkk, IPA 5 Salingtemas untuk kelas V SD/MI. 

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.  

5) Rosa Kemala, 2006. Jelajah IPA 5 untuk kelas 5 SD. Yudhistira 

6) Koran/ surat kabar tentang peristiwa alam 

7) Buku penunjang lain yang relevan 

2. Media pembelajaran 

1) Gambar-gambar peristiwa alam 

2) Video peristiwa alam tsunami 

3) Lembar Kerja Siswa 

 

5. Penilaian 

a. Jenis penilaian  

i. Proses belajar: unjuk kerja, diskusi kelompok, presentasi 

ii. Hasil belajar: tes formatif 

b. Bentuk penilaian 

i. Unjuk kerja: pengamatan (membentuk kelompok, diskusi 

kelompok, presentasi) 

ii. Tes: pilihan ganda dan subyektif (isian) 

c. Instrumen (terlampir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LAMPIRAN 8 

Hasil homogenitas dan Normalitas 

Test of Homogeneity of Variances 

nilai 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.648 1 54 .205 

 

ANOVA 

nilai 

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1091.237 1 1091.237 10.249 .002 

Within Groups 5749.621 54 106.474   

Total 6840.857 55    

 

 

Normalitas 

Descriptive Statistics 

kelas N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

eksperimen 26 83.38 9.761 60 98 

kontrol 30 74.53 10.776 60 92 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Kelas eksperimen Kelas kontrol 

N 26 30 

Normal Parameters
a,b

 Mean 83.38 74.53 

Std. Deviation 9.761 10.776 

Most Extreme Differences Absolute .175 .178 

Positive .167 .178 

Negative -.175 -.110 

Kolmogorov-Smirnov Z .893 .973 

Asymp. Sig. (2-tailed) .402 .300 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Diffe

rence 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Nilai 

Tes 2 

Equal 

variances 

assumed 

1.648 .205 3.201 54 .002 8.851 2.765 3.308 14.394 

Equal 

variances not 

assumed 

  

3.224 53.882 .002 8.851 2.745 3.347 14.355 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LAMPIRAN 9 

 

 

 

Mata Pelajaran : IPA    

Kelas / Semester  : V/ II 

Kompetensi Dasar : 7.6. Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup dan 

lingkungan 

Nama  :  

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang 

tepat! 

1. Bencana alam ada yang dapat kita cegah dan ada yang tidak dapat kita 

cegah. Kelompok bencana alam yang dapat kita cegah yaitu …. 

a. banjir dan gunung meletus 

b. gempa bumi dan tanah longsor 

c. banjir dan tanah longsor 

d. puting beliung dan gunung meletus 

2. Tanah tidak sanggup menahan terjangan air hujan akibat adanya 

pengundulan hutan. Pembuatan terasering di lereng bukit bertujuan …. 

a. memperbaiki susunan tanah 

b. mencegah tanah longsor 

c. menyuburkan lapisan tanah 

d. mencegah banjir 

3. Gempa dibedakan menjadi 3, yaitu gempa vulkanik, runtuhan dan tektonik. 

Gempa yang disebabkan karena adanya pergeseran kerak bumi disebut …. 

a. tanah longsor 

b. gempa bumi vulkanik 



 

 

c. gempa bumi tektonik 

d. angin puting beliung  

4. Kekuatan gempa diukur dengan menggunakan satuan skala Richter. Alat 

yang digunakan untuk mengukur getaran gempa yaitu …. 

a. barometer  

b. hidrometer 

c. termometer 

d. seismograf  

5. Gempa bumi yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan terjadinya 

gelombang air laut yang sangat besar. Gelombang air laut ini sering disebut 

…. 

a. episentrum 

b. tsunami 

c. vulkanik 

d. tektonik 

6. Gunung berapi yang sedang meletus dapat memuntahkan awan debu, abu, 

dan lelehan batuan pijar. Cairan panas yang dikeluarkan gunung api saat 

meletus disebut …. 

a. magma 

b. vulkanik 

c. lava 

d. kawah 

7. Gunung meletus sering disertai dengan gempa bumi. Gempa bumi vulkanik 

disebabkan oleh …. 

a. bergesernya kerak bumi 

b. letusan gunung api 

c. tanah longsor 

d. getaran permukaan bumi 

8. Air hujan dapat mengakibatkan banjir jika tidak mendapat cukup tempat 

untuk mengalir. Seringkali sungai tidak mampu menampung Tindakan yang 

benar untuk mencegah banjir yaitu …. 



 

 

a. membuang sampah di sungai 

b. mendirikan bangunan di tepi sungai 

c. menebangi pohon-pohon yang tidak berguna 

d. melakukan reboisasi 

9. Angin kencang yang bergerak memutar disebut angin …. 

a. puting beliung 

b. topan 

c. laut 

d. darat 

10. Bencana banjir diawali dengan curah hujan yang sangat tinggi. Salah satu 

upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir adalah …. 

a. Menebang pepohonan yang ada di hutan secara liar 

b. Mengadakan penghijauan di lahan-lahan yang kosong 

c. Membuang sampah di sungai 

d. Menebang pohon yang ada di pinggir jalan 

11. Bencana alam yang pada dasarnya disebabkan oleh adanya pengundulan 

hutan yaitu ….   

a. gempa bumi dan tsunami 

b. gunung meletus dan banjir 

c. banjir dan tanah longsor 

d. angin puting beliung dan tsunami 

12. Peristiwa alam sering terjadi di Indonesia. Berikut ini yang termasuk 

peristiwa alam adalah …. 

a. kecelakaan motor 

b. tanggul jebol 

c. gunung meletus 

d. kebakaran rumah 

13. Banyak peristiwa alam yang pernah terjadi Indonesia. Peristiwa alam di 

Indonesia yang menelan banyak korban jiwa adalah …. 

a. gempa di Yogyakarta 

b. lumpur di Sidoarjo 



 

 

c. tsunami di Aceh 

d. banjir di Jakarta 

14.  Menyempitkan aliran air di kota-kota besar dapat menimbulkan bencana 

…. 

a. gempa 

b. banjir 

c. tanah longsor 

d. pencemaran udara 

15. Untuk mencegah terjadinya tanah longsor di lahan miring dapat dilakukan 

dengan cara …. 

a. pembuatan talud 

b. pembuatan saluran air 

c. pembuatan jalan berunduk 

d. pembuatan terasering 

16. Pembuatan terasering bertujuan untuk mencegah …. 

a. erosi 

b. gunung meletus 

c. gempa bumi 

d. abrasi 

17. Bencana yang ditimbulkan oleh angin kencang yang terjadi bersama-sama 

hujan adalah …. 

a. banjir 

b. tanah longsor 

c. topan badai 

d. abrasi 

18. Kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya banjir adalah …. 

a. membuang sampah pada tempatnya 

b. membuang sampah di sungai 

c. mencuci baju di sungai 

d. membersihkan sampah di parit 



 

 

19. Pembuatan lahan miring di lereng bukit agar tanah tidak longsor diterjang 

air hujan disebut … 

a. sengkedan 

b. reboisasi 

c. penghijauan 

d. hutan kota 

20. Bencana alam ada yang dapat kita cegah dan ada yang tidak dapat kita 

cegah. Kelompok bencana alam yang tidak dapat kita cegah adalah …. 

a. angin puting beliung, gunung meletus, tanah longsor 

b. angin puting beliung, gempa bumi, banjir 

c. banjir, tanah longsor, gunung meletus 

d. gunung meletus, gempa bumi, angin puting beliung 

 

21. Sebenarnya peristiwa alam dapat diperkirakan sebelumnya. Badan yang 

dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengetahui peristiwa alam yang 

akan terjadi adalah …. 

a. Badan Meteorologi Nasional 

b. Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi 

c. Badan Usaha Milik Negara 

d. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 

22. Gunung berapi yang sedang meletus dapat memuntahkan awan debu, abu, 

dan lelehan batuan pijar. Gempa bumi yang disebabkan oleh gunung 

meletus disebut gempa …. 

a. tektonik 

b. mekanik 

c. vulkanik 

d. tsunami 

23. Berikut ini bukan cara yang baik untuk mengatasi banjir di kota adalah …. 

a. membuang sampah ke sungai 

b. menggali sungai 

c. membuat saluran irigasi 



 

 

d. membuang enceng gondok di sungai 

24. Kegiatan di bawah ini yang bukan termasuk peristiwa alam adalam …. 

a. gempa bumi 

b. gelombang tsunami 

c. tanah longsor 

d. kebakaran pabrik 

25. Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh …. 

a. letusan gunung berapi 

b. tanah longsor 

c. gelombang tsunami 

d. lapisan bumi yang tenggelam 

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas 

dan tepat! 

1. Sebutkan lima bencana alam dan akibat negatifnya bagi manusia! 

2. Sebutkan tiga usaha yang dapat dilakukan manusia untuk mencegah banjir 

dan tanah longsor! 

3. Mengapa gunung meletus mempunyai pengaruh yang menguntungkan? 

4. Apa perbedaan gempa bumi tektonik dengan gempa bumi vulkanik? 

5. Apa tugas dari Badan Meteorologi dan Geofisika? 

 

Selamat Mengerjakan 

Penilaian  

I  = B x 1 = 25 

II  = B x 5 = 25 

 

 

 

 

 

+ 

50 x 2 = 100 



 

 

KUNCI JAWABAN 

 

I.  

1. C  6. C  11. C  16. A  21. D 

2. B  7. B  12. C   17. C  22. C 

3. C  8. D  13. C  18. B  23. A 

4. D  9. A  14. B  19. A  24. D 

5. B  10.B  15. D  20. D  25. A 

 

II.  

1. Gempa bumi   = jalan-jalan rusak, rumah hancur 

Tanah longsor   = rumah tertimbun tanah, tidak ada air besih 

Banjir    = tidak bisa sekolah, tidak ada air bersih,  

Tsunami   = rumah-rumah hancur, banyak korban jiwa 

Angin puting beliung  = rumah hancur, pohon-pohon tumbang 

2. a.   Melakukan reboisasi atau penghijauan, khususnya di lereng bukit. 

b. Membuat sengkedan (teras) di lahan miring agar tanah tidak longsor 

diterjang hujan. 

c. Jangan membuang sampah di sungai, selokan, atau saluran air lainnya 

karena dapat menghambat aliran air dan menyebabkan pendangkalan 

sungai.  

3. Karena dari abu dan lahar dingin yang berasal dari letusan gunung api 

dapat menyuburkan tanah pertanian di sekitarnya sehingga dapat 

meningkatkan produksi pertanian, banyak terdapat bahan galian, seperti 

bijih logam, besi, emas, perak dan tembaga, hasil letusan seperti pasir dan 

batu dapat dimanfaatkan sebagai bangunan, gunung berapi mengeluarkan 

belerang yang bisa digunakan pada industri dan membuat obat, daerah 

gunung berapi dapat dijadikan obyek wisata yang menarik. 

4. Gempa bumi tektonik terjadi karena adanya pergeseran kerak bumi. 

Sedangkan gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya akibat aktivitas 

gunung berapi. 



 

 

5. Tugas dari Badan Meteorologi dan Geofisika yaitu dapat mengetahui 

peristiwa alam yang akan terjadi, menyampaikan informasi kepada 

masyarakat tentang peristiwa alam yang akan terjadi sehingga masyarakat 

dapat menyelamatkan diri. BMG juga bertugas mengamati kondisi cuaca 

harian. Stasiun meteorologi yang mengamati kondisi cuaca, biasanya 

berada di kota-kota besar. 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LAMPIRAN 10   

 

 
 



 

 

LAMPIRAN 11   

 



 

 

 

LAMPIRAN 12  

 
 
 
 



 

 

 

LAMPIRAN 13  

 
 



 

 

LAMPIRAN 14  

 



 

 

LAMPIRAN 15  

 

Lembar Kerja Diskusi  

Pertemuan 1 

Mata Pelajaran : IPA    

 Kelas / Semester  : V/ II 

Kompetensi Dasar : 7.6. Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup dan 

lingkungan 

Tanggal pelaksanaan : 

Nama kelompok :  

 

 

 

 

Kamu telah mengetahui beberapa jenis bencana alam. Diskusikan 

bersama teman-temanmu mengenai dampak dari bencana alam 

tersebut! Berilah saran cara mencegah bencana alam tersebut! Tulislah 

hasil diskusimu dan bahaslah di kelas! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 16 

Lembar Kerja Diskusi  

Pertemuan 2 

Mata Pelajaran : IPA    

 Kelas / Semester  : V/ II 

Kompetensi Dasar : 7.6. Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup dan 

lingkungan 

Tanggal pelaksanaan : 

Nama kelompok :  

 

 

 

 

 

 

 

Kamu telah mengetahui beberapa jenis bencana alam. Diskusikan 

bersama teman-temanmu mengenai dampak dari bencana alam 

tersebut! Berilah saran cara mengatasi banjir! Tulislah hasil diskusimu 

dan bahaslah di kelas!  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 17 

Lembar pengamatan aktivitas diskudi kelompok dalam model pembelajaran 

berbasis masalah: 

N

o 

Indikator 

yang diamati 

Kelompo

k 1 

Kelompo

k 2 

Kelompo

k 3 

Kelompo

k 4 

Kelompo

k 5 

skor skor skor skor skor 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Siswa mau 

dan mampu 

mengemukak

an pendapat 

dan saling 

berdiskusi 

dengan 

kelompok 

                    

2. Kelompok 

yang bertanya 

baik dengan 

guru maupun 

dengan teman 

sekelompokm

u maupun 

dengan 

kelompok 

lain 

                    

3. Kelompok 

melakukan 

kegiatan yang 

terkait 

dengan 

pembelajaran 

IPA 

                    

4. Kelompok 

mampu 

menyelesaika

n lembar 

kerja diskusi 

                    

5. Kelompok 

mempresenta

sikan hasil 

diskusi 

                    

Jumlah skor      
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Rubrik Penilaian Ketika Presentasi 

 

Mata Pelajaran : IPA    

 Kelas / Semester  : V/ II 

Kompetensi Dasar : 7.6. Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup dan 

lingkungan 

Tanggal pelaksanaan :  

Petunjuk  : Berilah tanda cek (√ ) pada nomor yang sesuai! 

 Nama kelompok :   

 

 

 

 

 

No. Indikator 
Skor 

1 2 3 4 

1.  Menyampaikan presentasi di depan kelas 

 

    

2.  Kejelasan menyampaikan masalah      

3.  Menanggapi pertanyaan kelompok lain 

 

    

4.  Penggunaan bahasa dalam presentasi 

 

    

JUMLAH 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

KETERANGAN : 

 

1. Dalam menyampaikan presentasi 

 Skor 1 jika tidak ada yang bersedia menyampaikan. 

 Skor 2 jika berani maju namun dengan rasa takut/gugup. 

 Skor 3 jika berani menyampaikan hanya 2 dari anggota kelompok. 

 Skor 4 jika semua anggota kelompok berani menyampaikan dengan jelas. 

2. Menjawab soal permasalahan  

Skor 1 jika menjawab soal permasalahan atau < 30% 

Skor 2 jika menjawab soal permasalahan 30 % - 55 % 

Skor 3 jika menjawab soal permasalahan 56 % - 80 % 

Skor 4 jika menjawab soal permasalahan 81 % - 100 % 

3. Menjawab pertanyaan kelompok lain 

 Skor 1 jika tidak pernah menjawab pertanyaan dari kelompok lain. 

 Skor 2 jika berani menjawab namun jawaban kurang tepat. 

Skor 3 jika berani menjawab 1 pertanyaan dari kelompok lain dengan 

jawaban tepat ataumenambah jawaban teman. 

Skor 4 jika berani menjawab 2 atau lebih pertanyaan kelompok lain 

dengan jawaban tepat dan mudah dipahami. 

4. Penggunaan Bahasa dalam presentasi 

Skor 1 jika tidak menggunakan bahasa Indonesia  

Skor 2 jika menggunakan bahasa campuran 

Skor 3 jika presentasi dengan menggunakan bahasa Indonesia namun 

kurang tepat. 

Skor 4 jika presentasi dengan menggunakan bahasa dengan tepat 

 

 

Nilai =  Jumlah Skor x 100 
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