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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Mata Pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Alam 

Satuan Pendidikan  : Sekolah Dasar Negeri Campursalam 

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

Alokasi Waktu   : 4 x 35 (2x pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

7.  Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

B. Kompetensi Dasar 

7.1 Mendiskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan. 

C. Indikator 

7.1.1 Menjelaskan proses pembentukan tanah karena pelapukan. 

7.1.2 Menyebutkan jenis pelapukan (pelapukan fisika, pelapukan kimia, 

pelapukan biologi). 

7.1.3 Mengidentifikasi bahan penyusun tanah. 

7.1.4 Membedakan lapisan-lapisan tanah (lapisan atas, lapisan tengah, 

lapisan bawah, lapisan induk) 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui demonstrasi, siswa dapat menjelaskan pengertian pelapukan. 

2. Melalui pelapukan yang diberikan oleh guru, siswa dapat 

menyebutkan jenis pelapukan beserta contohnya (pelapukan fisika, 

pelapukan kimia, dan pelapukan biologi). 

3. Melalui pengamatan dalam diskusi kelompok, siswa dapat 

menyebutkan bahan penyusun tanah 

4. Melalui pengamatan dalam diskusi kelompok, siswa dapat 

membedakan lapisan-lapisan tanah. 

5. Melalui media jenis tanah (tanah lliat, tanah pasir, tanah kapur, dan 

tanah humus), siswa dapat menyebutkan jenis tanah berdasarkan 

komposisi penyusunnya. 

 

 

LAMPIRAN 1 
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E. Materi Pembelajaran 

1. Proses terbentuknya tanah 

a. Susunan tanah 

Tanah berlapis-lapis. Lapisan tanah berturut-turut dari atas adalah : 

1) Lapisan tanah atas 

2) Tanah lapisan bawah 

3) Lapisan bahan induk tanah 

b. Proses pembentukan tanah 

Tanah berasal dari pelapukan batuan dan sisa-sisa makhluk hidup 

proses pembentukan tanah sebagai berikut : 

1) Pelapukan fisika, pelapukan ini disebabkan karena perubahan suhu 

yang terjadi berulang-ulang. 

2) Pelapukan kimia, pelapukan ini disebabkan karena batuan bereaksi 

dengan oksigen dan uap air udara yang mudah bersenyawa dengan 

berbagai zat. 

3) Pelapukan biologis, pelapukan ini disebabkan karena aktivitas 

makhluk hidup. 

Tabah ada yang subur ada juga yang tandus. Agar tanah dapat 

difungsikan secara maksimal perlu mendapatkan perawatan yang benar. 

Perawatan tanah dilakukan dengan cara : 

a) Pengolahan tanah (penggemburan tanah) 

b) Mencegah terjadinya erosi dengan reboisasi 

c) Rotasi tanaman 

d) Menghindari pencemaran tanah (polusi tanah) 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model  : Teams Games Tournament 

Metode  : Tanya Jawab, Diskusi Kelompok, Ceramah, Penugasan 
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G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi kegiatan Alokasi 

waktu 

Pendahuluan 1. Guru mengkondisikan kelas dan menyiapkan media 

pembelajaran. 

2. Guru memberikan salam kepada siswa. 

3. Guru mengajak siswa berdoa menurut agama dan 

kepercayaan masing-masing untuk mengawali 

pembelajaran yang dipimpin oleh salah satu siswa.  

4. Guru mengabsen siswa. 

5. Guru melakukan apersepsi mengajak siswa untuk 

bernyanyi lagu “IPA ku Suka” 

Lirik lagi IPA ku Suka (Disini Senang Disana Senang) 

Disini IPA ... disana IPA.. 

Dimana-mana ku suka IPA.. 

Disana IPA .. disini IPA.. 

Dimana-mana ku cinta IPA.. 

Laaalalalalalalalalala.... 3x ku cinta IPA 

Lalalalalalalalalala....3x IPA ku suka 

6. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang isi lagu yang 

dinyanyikan 

7. Guru bertanya kepada siswa “Anak-anak kira-kira saat ini 

kita berpijak dimana? Apakah kalian pernah berfikir 

bagaimana bisa terbentuk tanah yang saat ini kita pijak.” 

8. Guru menginformasikan materi pembelajaran pada hari 

ini. 

9. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan pada hari ini 

 

20 Menit 

Pertemuan 1 

Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1. Guru menggali pengetahuan siswa dengan bertanya 

jawab tentang tanah. 

2. Guru menjelaskan tentang materi pembentukan tanah 

dengan media audo visual (video proses pembentukan 

tanah). 

3. Guru membentuk siswa dalam kelompok kecil, kurang 

lebih 3-4 siswa (Tahap Tim) 

4. Siswa diberi lembar latihan untuk memperdalam atau 

mempelajari lebih lanjut dalam anggota kelompok. 

5. Guru menjelaskan jenis-jenis pelapukan dan proses 

pelapukan (pelapukan fisika, pelapukan kimia, dan 

90 menit 
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pelapukan biologi). 

b. Elaborasi 
6. Guru membagikan lembar pengamatan dan bahan-

bahan untuk pengamatan (kegiatan mengidentifikasi 

bahan-bahan penyusun tanah) kepada kelompok. 

7. Melalui pengamatan yang dilakukan, siswa dalam 

kelompok dibimbing oleh guru mengidentifikasi 

bahan-bahan penyusun tanah. 

8. Siswa dalam kelompok mengamati jenis-jenis tanah 

melalui bebrapa tanah yang diberikan oleh guru. 

9. Siswa dalam kelompok menuliskan hasil pengamatan 

ke dalam lembar pengamatan yang dibagikan. 

10. Guru menunjuk beberapa siswa (perwakilan dari 

kelompok) maju  ke depan untuk membacakan hasil 

pengamatan. 

11. Siswa bersama guru membahas hasil pegamatan yang 

telah dilakukan. 

12. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang prosedur 

permainan dengan menggunakan pembelaaran TGT. 

13. Guru menyampaikan papan nama (pembaca 1 dan 2, 
penantang 1 dan 2), kartu jawaban, kartu nomor dan 
lembar penilaian (Tahap Games) 

14. (Tahap Tournament) Salah satu siswa mengocok kartu 
kemudian setiap siswa dalam kelompok mengambil 
kartu nomor. 

15. Siswa yang memperoleh angka tertinggi bertugas 

sebagai pembaca 1, tertinggi kedua menjadi penantang 

1, dan angka terendah menjadi pembaca 2. 

16. Pada putaran pertama, pembaca 1 mengocok kartu 

nomor, mengambil satu kartu nomor kemudian 

mengambil satu kartu soal sesuai dengan kartu nomor 

yang diambilnya. 

17. Pembaca 1 membaca soal, menjawab soal yang dibaca. 
Apabila anggota kelompok ada yang tidak setuju 
dengan jawaban 1, maka penantang 1 diberi hak untuk 
menjawab, jika jawaban penantang 1 juga tidak 
setujui, maka penantang 2 berhak menjawab. 

18. Pembaca 2 membacakan kunci jawaban. 

19. Pada putaran kedua, posisi pembaca 1 ditempati 

penantang 1, posisi penantang 1 ditempati penantang 

2, posisi penantang 2 ditempati pembaca 2 dan posisi 

pembaca 2 ditempati pembaca 1.  

20. Setiap pergantian nomor soal posisi tempat duduk 
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berpindah searah jarum jam. 

21. Turnament selesai apabila seluruh soal telah terambil. 

c. Konfirmasi 

1. Guru menginformasikan bahwa waktu pembelajaran 

hampir habis dan tournament dilanjutkan pada 

pertemuan selanjunya. 

2. Guru memberikan umpan balik dalam bentuk lisan, 

tulisan. 

3. Guru mengkonfirmasi bahwa seluruh kegiatan yang 

dilakukan siswa dari menganalisis masalah sampai 

pemaparan sudah bagus tapi perlu ditingkatkan dan 

jangan takut salah 

4. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menanyakan hal-hal yang belum dipahami. 

Penutup 1. Guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran hari ini. 

2. Guru menyampaikan kegiatan pertemuan selanjutnya 

adalah melanjutkan kegiatan turnament (Teams 

Games Turnament) dan guru meminta siswa untuk 

mempersiapkan diri dan kelompoknya dengan baik 

dan maksimal lagi. 

 

Pertemuan 2 

Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1. Guru bertanya jawab mengenai pelajaran pada 

pertemuan sebelumnya.  

2. Guru menyampaikan kepada siswa bahwa hari ini 

siswa akan belajar dengan permainan dan sambil 

berturnament melanjutkan dari pertemuan 

sebelumnya. 

b. Elaborasi  

1. Guru meminta siswa untuk kembali ke kelompoknya 

masing-masing sama seperti pada pertemuan 

sebelumnya dan melanjutkan mengerjakan kartu 

nomor yang berisi soal. 

2. Guru menyampaikan bahwa setiap pergantian nomor 

soal posisi tempat duduk berpindah searah jarum jam. 

Turnament selesai setelah seluruh soal telah terambil. 

3. Guru bersama siswa melakukan pembahasan soal-

soal yang telah terjawab. 

c. Konfirmasi (Tahap Penghargaan) 
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1. Guru memberikan umpan balik dalam bentuk lisan, 

tulisan, dan reward atas keberhasilan siswa. 

2. Siswa merekap hasil skor, guru mengumpulkan 

lembar skor penilaian pada setiap meja. 

3. Guru mengumumkan perolehan skor untuk setiap 

kelompok. 

4. Guru memberikan penghargaan pada kelompok 

yang memperoleh skor tertinggi. 

5. Guru bersama siswa membahas soal yang belum 

bisa dikerjakan oleh siswa dalam permainan tadi. 

Penutup 1. Guru bersama guru menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran hari ini. 

2. Mengerjakan soal evaluasi (posttes). 

15 Menit 

 

H. Sumber, Alat dan Bahan Belajar 

1. Sumber :  

Silabus Kelas V 

Azam Much. 2009. Akrab dengan Dunia IPA untuk kelas V. Solo : 

PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 

Azmiyati Choiril, Wigati Hadi, Rohana. 2008. IPA 5 Salingtemas. 

Jakarta : Pusat Perbukuan Depdiknas. 

Haryanto. 2004. Sains untuk Sekolah Dasar V. Jakarta : Erlangga 

Rahmawati Herlina. 2008. Mengenal Lingkungan Sekitar Kita. 

Jakarta : Nobel Edumedia. 

2. Alat :        Media : 

Paku berkarat       LCD 

  

Batu yang ditumbuhi lumut     Laptop  

Batu yang pecah      Speaker 

Gelas/botol bekas      Papan 

Tulis 

Pengaduk Kayu      Video 

film gerak bersuara 

3. Bahan : 

Contoh tanah : tanah humus, tanah pasir, dan tanah kapur  
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I. Penilaian 

1. Teknik penilaian Tes tertulis (terlampir) 

2. Jenis tes  : pilihan ganda 

3. Penilaian soal : jumlah soal benar x 5 

FORMAT KRITERIA PENILAIAN 

 PRODUK (HASIL DISKUSI) 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. Konsep *Semua Benar 

*Sebagian Besar Benar 

*Sebagian Kecil Benar 

*Semua Salah 

4 

3 

2 

1 

 

 PERFORMASI 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. Pengetahuan *Pengetahuan 

*Kadang-kadang Pengetahuan 

*Tidak Pengetahuan 

4 

2 

1 

2. Praktek *Aktif Praktek 

*Kadang-kadang aktif 

*Tidak aktif 

4 

2 

1 

3. Sikap *Sikap 

*Kadang-kadang Sikap 

*Tidak Sikap 

4 

2 

1 

 

 LEMBAR PENILAIAN 

No Nama Siswa 
Performansi Jumlah 

Skor 
Nilai 

Pengetahuan Praktek Kerjasama 

1. 

2. 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Satuan Pendidikan  : Sekolah Dasar Negeri Wanutengah 

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

 Alokasi Waktu  : 4 x 35 (2 X pertemuan)  

 

A. Standar Kompetensi 

7.  Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

B. Kompetensi Dasar 

7.1 Mendiskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan. 

C. Indikator 

7.1.1 Menjelaskan proses pembentukan tanah karena pelapukan. 

7.1.2 Menyebutkan jenis pelapukan (pelapukan fisika, pelapukan kimia, 

pelapukan biologi). 

7.1.3 Mengidentifikasi bahan penyusun tanah. 

7.1.4 Membedakan lapisan-lapisan tanah (lapisan atas, lapisan tengah, 

lapisan bawah, lapisan induk) 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui demonstrasi, siswa dapat menjelaskan proses pembentukan tanah 

dan pelapukan. 

2. Melalui pelapukan yang diberikan oleh guru, siswa dapat menyebutkan 

jenis pelapukan beserta contohnya (pelapukan fisika, pelapukan kimia, dan 

pelapukan biologi). 

3. Melalui pengamatan dalam diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan 

bahan penyusun tanah 

4. Melalui pengamatan dalam diskusi kelompok, siswa dapat membedakan 

lapisan-lapisan tanah. 

LAMPIRAN 2 
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5. Melalui media jenis tanah (tanah lliat, tanah pasir, tanah kapur, dan tanah 

humus), siswa dapat menyebutkan jenis tanah berdasarkan komposisi 

penyusunnya. 

E. Materi Pembelajaran 

1. Proses terbentuknya tanah 

a. Susunan tanah 

Tanah berlapis-lapis. Lapisan tanah berturut-turut dari atas adalah : 

1) Lapisan tanah atas 

2) Tanah lapisan bawah 

3) Lapisan bahan induk tanah 

b. Proses pembentukan tanah 

Tanah berasal dari pelapukan batuan dan sisa-sisa makhluk hidup 

proses pembentukan tanah sebagai berikut : 

1) Pelapukan fisika, pelapukan ini disebabkan karena 

perubahan suhu yang terjadi berulang-ulang. 

2) Pelapukan kimia, pelapukan ini disebabkan karena batuan 

bereaksi dengan oksigen dan uap air udara yang mudah 

bersenyawa dengan berbagai zat. 

3) Pelapukan biologis, pelapukan ini disebabkan karena 

aktivitas makhluk hidup. 

Tabah ada yang subur ada juga yang tandus. Agar tanah 

dapat difungsikan secara maksimal perlu mendapatkan 

perawatan yang benar. Perawatan tanah dilakukan dengan 

cara : 

a) Pengolahan tanah (penggemburan tanah) 

b) Mencegah terjadinya erosi dengan reboisasi 

c) Rotasi tanaman 

d) Menghindari pencemaran tanah (polusi tanah) 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model  : Student Team Archievent Division (STAD) 

Metode  : Tanya Jawab, Diskusi Kelompok, Ceramah, Penugasan 

 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi kegiatan Alokasi 

waktu 

Pendahuluan 1. Guru mengkondisikan kelas dan menyiapkan media 
pembelajaran. 

2. Guru memberikan salam kepada siswa. 

20 Menit 
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3. Guru mengajak siswa berdoa menurut agama dan 
kepercayaan masing-masing untuk mengawali 
pembelajaran yang dipimpin oleh salah satu siswa.  

4. Guru mengabsen siswa. 
5. Guru melakukan apersepsi mengajak siswa untuk 

bernyanyi lagu “IPA ku Suka” 
6. Lirik lagi IPA ku Suka (Disini Senang Disana 

Senang) 
Disini IPA ... disana IPA.. 
Dimana-mana ku suka IPA.. 
Disana IPA .. disini IPA.. 
Dimana-mana ku cinta IPA.. 
Laaalalalalalalalalala.... 3x ku cinta IPA 
Lalalalalalalalalala....3x IPA ku suka 

7. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang isi lagu 
yang dinyanyikan 

8. Guru bertanya kepada siswa “Anak-anak kira-kira 
saat ini kita berpijak dimana? Apakah kalian pernah 
berfikir bagaimana bisa terbentuk tanah yang saat ini 
kita pijak.” 

9. Guru menginformasikan materi pembelajaran pada 
hari ini. 

10. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 
dilaksanakan pada hari ini 

 

Pertemuan 1 

Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 
1. Guru menggali pengetahuan siswa dengan bertanya 

jawab tentang tanah. 

2. Guru menjelaskan tentang materi pembentukan tanah 

dengan media audo visual (video proses 

pembentukan tanah). (Presentasi Kelas) 

3. Guru membentuk siswa dalam kelompok kecil, 

kurang lebih 3-4 siswa Tim) 

4. Siswa diberi lembar latihan untuk memperdalam atau 

mempelajari lebih lanjut dalam anggota kelompok. 

5. Guru menjelaskan jenis-jenis pelapukan dan proses 

pelapukan (pelapukan fisika, pelapukan kimia, dan 

pelapukan biologi). 

b. Elaborasi 
1. Guru membagikan lembar pengamatan dan bahan-

bahan untuk pengamatan (kegiatan mengidentifikasi 

bahan-bahan penyusun tanah) kepada kelompok. 

2. Melalui pengamatan yang dilakukan, siswa dalam 

kelompok dibimbing oleh guru mengidentifikasi 

bahan-bahan penyusun tanah. 

90 menit 
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3. Siswa dalam kelompok mengamati jenis-jenis tanah 

melalui bebrapa tanah yang diberikan oleh guru. 

4. Siswa dalam kelompok menuliskan hasil pengamatan 

ke dalam lembar pengamatan yang dibagikan. 

5. Guru menunjuk beberapa siswa (perwakilan dari 

kelompok) maju  ke depan untuk membacakan hasil 

pengamatan. 

6. Siswa bersama guru membahas hasil pegamatan yang 

telah dilakukan. 

7. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

prosedur permainan dengan menggunakan 

pembelaaran STAD. 

8. Siswa belajar dalam kelompok/tim untuk menguasai 

materi. 

9. Siswa menjawab kuis dari materi yang relevan 

dengan materi yang telah disajikan untuk menguji 

pengetahuan masing-masing siswa secara individu. 

(Kuis) 

10. Kuis selesai apabila seluruh soal telah terjawab. 

11. Guru bersama siswa merekap hasil skor yang 
diperoleh masing-masing individu/siswa. (Skor 
kemajuan Individual) 

c. Konfirmasi 

1. Guru memberikan penghargaan pada siswa atau 

individu yang memperoleh skor tertinggi. (Rekognisi 

tim) 

2. Guru memberikan umpan balik dalam bentuk lisan, 

tulisan. 

3. Guru mengkonfirmasi bahwa seluruh kegiatan yang 

dilakukan siswa dari menganalisis masalah sampai 

pemaparan sudah bagus tapi perlu ditingkatkan dan 

jangan takut salah 

4. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menanyakan hal-hal yang belum dipahami. 

Penutup 1. Guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran hari ini. 

2. Guru menyampaikan kegiatan pertemuan selanjutnya 

adalah mengerjakan soal evaluasi (posttest). 

 

Pertemuan 2 

Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 
1. Guru bertanya jawab mengenai pelajaran pada 

pertemuan sebelumnya.  

2. Guru menyampaikan kepada siswa bahwa hari ini 
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siswa akan mengerjakan soal evaluasi (postest) 

berdasarkan materi yang telah diajarkan pada 

pertemuan sebelumnya. 

 
b. Elaborasi  
1. Guru membagikan soal evaluasi (postest). 

2. Siswa mengerjakan soal sesuai waktu yang telah 

ditentukan. 

c. Konfirmasi  

1. Setelah selesai mengerjakan guru memberikan 
kesempatan pada siswa untuk bertanya tentang materi 
yang belum dipahami. 

Penutup 1. Guru bersama guru menyimpulkan kegiatan 
pembelajaran hari ini. 

15 Menit 

 

H. Sumber, Alat dan Bahan Belajar 

1. Sumber :  

Silabus Kelas V 

Azam Much. 2009. Akrab dengan Dunia IPA untuk kelas V. Solo : 

PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 

Azmiyati Choiril, Wigati Hadi, Rohana. 2008. IPA 5 Salingtemas. 

Jakarta : Pusat Perbukuan Depdiknas. 

Haryanto. 2004. Sains untuk Sekolah Dasar V. Jakarta : Erlangga 

Rahmawati Herlina. 2008. Mengenal Lingkungan Sekitar Kita. 

Jakarta : Nobel Edumedia. 

 

2. Alat :        Media : 

Paku berkarat       LCD 

  

Batu yang ditumbuhi lumut     Laptop  

Batu yang pecah      Speaker 

Gelas/botol bekas      Papan 

Tulis 

Pengaduk Kayu      Video 

film gerak bersuara 

3. Bahan : 

Contoh tanah : tanah humus, tanah pasir, dan tanah kapur  

I. Penilaian 

1. Teknik penilaian Tes tertulis (terlampir) 

2. Jenis tes   : pilihan ganda 

3. Penilaian soal  : jumlah soal benar x 5 
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FORMAT KRITERIA PENILAIAN 

 PRODUK (HASIL DISKUSI) 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. Konsep *Semua Benar 

*Sebagian Besar Benar 

*Sebagian Kecil Benar 

*Semua Salah 

4 

3 

2 

1 

 

 PERFORMASI 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. Pengetahuan *Pengetahuan 

*Kadang-kadang Pengetahuan 

*Tidak Pengetahuan 

4 

2 

1 

2. Praktek *Aktif Praktek 

*Kadang-kadang aktif 

*Tidak aktif 

4 

2 

1 

3. Sikap *Sikap 

*Kadang-kadang Sikap 

*Tidak Sikap 

4 

2 

1 

 

 LEMBAR PENILAIAN 

No Nama Siswa 
Performansi Jumlah 

Skor 
Nilai 

Pengetahuan Praktek Kerjasama 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 
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MATERI PEMBELAJARAN 

 

STANDAR KOMPETENSI 

7.  Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

KOMPETENSI DASAR 

1.1 Mendiskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan. 

INDIKATOR 

1.1.1 Menjelaskan proses pembentukan tanah karena pelapukan. 

1.1.2 Menyebutkan jenis pelapukan (pelapukan fisika, pelapukan kimia, 

pelapukan biologi). 

1.1.3 Mengidentifikasi bahan penyusun tanah. 

1.1.4 Membedakan lapisan-lapisan tanah (lapisan atas, lapisan tengah, 

lapisan bawah, lapisan induk) 

 

PROSES PEMBENTUKAN TANAH 

1. Proses terbentuknya tanah 

a. Susunan tanah 

Tanah berlapis-lapis. Lapisan tanah berturut-turut dari atas adalah : 

1) Lapisan tanah atas 

2) Tanah lapisan bawah 

3) Lapisan bahan induk tanah 

b. Proses pembentukan tanah 

Tanah berasal dari pelapukan batuan dan sisa-sisa makhluk hidup 

proses pembentukan tanah sebagai berikut : 

1) Pelapukan fisika, pelapukan ini disebabkan karena perubahan suhu 

yang terjadi berulang-ulang. 

2) Pelapukan kimia, pelapukan ini disebabkan karena batuan bereaksi 

dengan oksigen dan uap air udara yang mudah bersenyawa dengan 

berbagai zat. 

3) Pelapukan biologis, pelapukan ini disebabkan karena aktivitas 

makhluk hidup. 

LAMPIRAN 3 
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Tabah ada yang subur ada juga yang tandus. Agar tanah dapat 

difungsikan secara maksimal perlu mendapatkan perawatan yang benar. 

Perawatan tanah dilakukan dengan cara : 

a) Pengolahan tanah (penggemburan tanah) 

b) Mencegah terjadinya erosi dengan reboisasi 

c) Rotasi tanaman 

d) Menghindari pencemaran tanah (polusi tanah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA PEMBELAJARAN : 

Media Audio Visual (film gerak bersuara) 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tujuan 

Mengidentifikasi bahan penyusun tanah 

 Alat dan bahan 

1. Gelas plastik/botol  

2. Pengaduk kayu 

3. Tanah yang berasal dari kebun atau ladang 

4. Air  

 Langkah Kerja : 

1. Isilah gelas/botol dengan air, jangan sampai penuh 

2. Masukkan tanah ke dalam gelas/botol tersebut 

3. Aduklah air dan tanah dengan pengaduk kayu sampai 

bercampur 

4. Biarkan sekitar 10 menit, kemudian amatilah ! 

 Jawablah pertanyaan berikut ! 

1. Apakah terbentuk endapan didasar gelas? 

2. Berapa banyak lapisan yang terbentuk? 

3. Adakah bahan yang terdapat dipermukaan air? Sebutkan ! 

4. Adakah bahan yang terdapat di dasar gelas/botol? Sebutkan 1 

5. Bagaimana warna iar? 

6. Tuliskan kesimpulan dari kegiatan in ! kemudian, susunlah 

laporan dan kumpulkan kepada gurumu ! 
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LEMBAR PENGAMATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Pengamatan : 

Kesimpulan : 
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Pemerintah Kabupaten 
Temanggung Pendidikan UPTD 

Kecamatan Parakan 
Sekolah Daasar Negeri 

Campursalam 

Mata Pelajaran :Ilmu Pengetahuan 
Alam 

Kelas   : V (Lima) 

Bentuk Soal  : Pilihan Ganda 

Waktu   : 50 Menit 

Berilah tanda silang (X) pada 
jawaban yang tepat ! 

1. Tanah yang sering diresapi 
adalah. . . 
a. Humus 
b. Tanah Liat 
c. Batu 
d. Pasir 

2. Humus juga disebut. . . 
a. Bunga tanah 
b. Permukaan tanah 
c. Unsur tanah 
d. Bahan tanah 

3. Tanah liat banyak digunakan 
dalam pembuatan kerajinan 
berupa. . . 
a. Mainan 
b. Alat musik 
c. Kaca 
d. Keramik  

4. Permukaan batu yang ada di 
sungai yang airnya deras 
biasanya. . . 
a. Halus 
b. Kasar 
c. Bergelombang 
d. Pecah-pecah 

5. Jika terus mengalami 
pelapukan, batuan akan 
berubah menjadi. . . 
a. Kerikil 
b. Pasir 

c. Tanah 
d. Debu 

6. Tanah kebun banyak 
mengandung. . . 
a. Humus 
b. Lempung 
c. Pasir 
d. Batu 

7. Tanah yang paing baik untuk 
ditanami adalah tanah. . . 
a. Pasir 
b. Liat 
c. Kerikil 
d. Humus 

8. Jenis tanah yang kurang 
menyerap air adalah. . . 
a. Tanah liat 
b. Tanah endapan 
c. Tanah gembur 
d. Tanah vulkanis 

9. Pelapukan batuan yang terjadi 
karena dialiri air laut secara 
terus menerus dinamakan. . . 

a. Abrasi  
b. Erosi 
c. Agrasi 
d. Kapitasi 

10. Ciri-ciri tanah berhumus 
yaitu . . . 

a. Putih 
b. Gelap 
c. Kuning 
d. Merah 

11. Batuan-batuan berikut yang 
termasuk jenis batuan beku 
adalah. . . 

a. Batu granit, batu apung, batu 
pasir 

b. Batu pasir, batu serpih, batu 
kapur 

c. Batu apung, batu obsidian, 
batu granit 

d. Batu basal, batu pualam, batu 
sabak 

12. Lumut yang menempel pada 
batuan lama kelamaan batuan 
tersebut akan lapuk. Dari 

SOAL VALIDITAS 
LAMPIRAN 6 
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peristiwa tersebut termasuk 
pelapukan. . . 

a. Biologi 
b. Fisika 
c. Kimia 
d. Alam 

13. Tanah berasal dari pelapukan. 
. . 

a. Batuan 
b. Logam 
c. Baja 
d. Perunggu 

14. Hujan asam merupakan 
contoh peristiwa . . . 

a. Pelapukan fisika 
b. Pelapukan kimia 
c. Pelapukan akibat manusia’ 
d. Pelapukan biologi 

15. Ciri batuan lunak, warna 
putih keabu-abuan, 
membentuk gas 
karbondioksida bila ditetesi 
asam, termasuk ciri batuan. . . 

a. Batu gamping (kapur) 
b. Batu obsidian 
c. Batu granit 
d. Batu konglomerat 

16. Bahan-bahan penyusun tanah 
yang berupa butiran-butiran 
sangat halus yaitu. . . 

a. Pasir 
b. Debu 
c. Kerikil 
d. Batu 

17. Bahan cair yang sangat panas 
dan terdapat di dalam perut 
bumi disebut. . . 

a. Magma 
b. Lava 
c. Lahar 
d. Kawah 

18. Hujan asam merupakan 
contoh peristiwa. . . 

a. Pelapukan kimia 
b. Fisika 
c. Pelapukan akibat manusia 

d. Pelapukan biologi 
19. Jenis tanah yang paling 

subur, sehingga bermanfaat 
bagi pertanian adalah tanah. . 
. 
a. Berhumus 
b. Berkapur 
c. Berpasir 
d. Liat 

20. Di bawah ini batu yang 
termasuk batuan sedimen 
atau batuan endapan adalah. . 
. 

a. Batu granit 
b. Batu basal 
c. Batu gamping 
d. Batu pualam 

21. Berikut ini batuan yang tidak 
termasuk jenis batuan 
berdasarkan proses 
terbentuknya adalah. . . 

a. Batuan beku 
b. Batuan endapan 
c. Batuan malihan 
d. Batuan induk 

22. Batuan memiliki sifat dan ciri 
yang berbeda. Hal ini 
disebabkan oleh perbedaan . . 
. 

a. Kandunga mineralnya 
b. Tempat ditemukannya 
c. Kegunaannya 
d. Proses pelapukannya 

23. Berikut termasuk proses 
pelapukan tanah secara fisika, 
kecuali. . . 

a. Akibat angin 
b. Akibat suhu 
c. Kibat lumjut 
d. Akibat sinar matahari 

24. Pelapukan yang disebabkan 
oleh faktor alam (angin, air, 
perubahan suhu, dan 
gelombang laut) disebut. . . 

a. Pelapukan fisika 
b. Pelapukan kimia 
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c. Pelapukan biologi 
d. Pelapukan alami 

25. Pelapukan biologis dapat 
disebabkan oleh. . . 

a. Pengikisan air garam 
b. Perubahan cuaca 
c. Hujan asam 
d. Lumut kerak 

26. Pelapukan yang disebabkan 
oleh perubahan suhu yang 
berulang-ulang disebut. . . 

a. Fisika 
b. Kimia 
c. Biologi 
d. ekologi 

27. Pelapukan karena air, 
misalnya air hujan dan air 
terjun yang mengenai batuan 
secara terus menerus dapat 
mengakibatkan batuan. . . 

a. Keras 
b. Lunak 
c. Rusak 
d. Retak dan pecah 

28. Suatu batuan memiliki ciri-
ciri berikut. 

1) Berwarna coklat 
bercampur abu-abu muda 

2) Mempunyai rongga-
rongga 

3) Dapat terapung di air 

Jenis batuan tersebut adalah. . . 

a. Batu kapur 
b. Batu apung 
c. Batu kali 
d. Batu marmer 

29. Di bawah ini batuan yang 
sering digunakan untuk bahan 
bangunan adalah. . . 

a. Batu granit dan batu basal 
b. Batu obsidian 
c. Batu audesit 
d. Batu apung 

30. Pelapukan batuan di gurun 
pasir terjadi karena. . . 

a. Perubahan suhu yang drastis 
b. Getaran permukaan 
c. Terjangan ombak yang terus 

menerus 
d. Masuknya akar ke sela-sela 

batuan dalam waktu yang 
lama 

31. Berikut ini yang tidak 
termasuk lapisan tanah 
adalah. . . 

a. Lapisan atas 
b. Lapisan tengah 
c. Lapisan beku 
d. Lapisan bawah 

32. Di antara jenis batuan berikut 
yang paling lunak yaitu. . . 

a. Batu apung 
b. Batu kapur 
c. Batu karang 
d. Batu hitam 

33. Lapisan permukaan bumi 
yang sering kita pijak adalah. 
. . 

a. Tanah  
b. Rumput 
c. Batu 
d. Kebun 

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

a. Pengeringan 
b. Pelapukan 
c. Pembekuan 
d. Pemanasan 

35. Berdasarkan proses 
terbentuknya, batu pasir dan 
batu kapur tergolong batuan. .  

a. Beku 
b. Metamor 
c. Endapan 
d. Andesit 

36. Batuan yang termasuk dari 
batuan yang terkikis atau dari 
endapan sisa-sisa binatang 
dan tumbuhan adalah. . . 

a. Batuan beku 



106 
 

b. Batuan endapan 
c. Batuan malihan 

d. Batuan induk 
37. Cepat lambatnya pelapukan 

dapat dipengaruhi oleh. . . 
a. Penyusunan dan tingkat 

kekerasan batuan 
b. Jenis batuan 
c. Macam batuan 
d. Umur batuan 

38. Pelapukan biologis 
disebabkan oleh. . . 

a. Tumbuhan 
b. Angin 
c. Air 
d. Gelombang laut 

39. Batuan yang berasal dari 
endapan hasil pelapukan 
tulang dan cangkang hewan-
hewan laut dan biasanya 
sebagai bahan campuran 
pembuat semen adalah. . . 

a. Batu serpih 
b. Batu pasir 
c. Batu sabak 
d. Batu kapur 

40. Sebelum ditemukan batu dan 
kertas, batuan ini dipakai 
untuk menulis. Batuan ini 
termasuk batuan malihan. 
Jenis batuan yang dimaksud 
adalah. . . 

a. Batu andesit 
b. Batu sabak 
c. Batu granit 
d. Batu breksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELAMAT 

MENGERJAKAN 
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KUNCI JAWABAN SOAL VALIDITAS 

1. B 21. D 
2. A 22. A 
3. D 23. D 
4. B 24. A 
5. C 25. D 
6. A 26. A 
7. D 27. D 
8. A 28. B 
9. A 29. A 
10. B 30. A 
11. C 31. C 
12. A 32. B 
13. A 33. A 
14. A 34. B 
15. A 35. C 
16. B 36. A 
17. A 37. B 
18. A 38. A 
19. A 39. C 
20. C 40 A 
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Pemerintah Kabupaten Temanggung Pendidikan UPTD Kecamatan Parakan 
Sekolah Daasar Negeri  

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas    : V (Lima) 

Bentuk Soal   : Pilihan Ganda 

Waktu    : 50 Menit 

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang tepat ! 

1. Tanah liat banyak digunakan dalam pembuatan kerajinan berupa. . . 
a. Mainan 
b. Alat musik 
c. Kaca 
d. Keramik  

2. Permukaan batu yang ada di sungai yang airnya deras biasanya. . . 
a. Halus 
b. Kasar 
c. Bergelombang 
d. Pecah-pecah 

3. Jika terus mengalami pelapukan, batuan akan berubah menjadi. . . 
a. Kerikil 
b. Pasir 
c. Tanah 
d. Debu 

4. Tanah yang paing baik untuk ditanami adalah tanah. . . 
a. Pasir 
b. Liat 
c. Kerikil 
d. Humus 

5. Jenis tanah yang kurang menyerap air adalah. . . 
a. Tanah liat 
b. Tanah endapan 
c. Tanah gembur 
d. Tanah vulkanis 

6. Pelapukan batuan yang terjadi karena dialiri air laut secara terus menerus 
dinamakan. . . 

a. Abrasi  
b. Erosi 
c. Agrasi 
d. Kapitasi 

7. Ciri-ciri tanah berhumus yaitu . . . 
a. Putih 

SOAL PRETEST LAMPIRAN 8 
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b. Gelap 
c. Kuning 
d. Merah 

8. Batuan-batuan berikut yang termasuk jenis batuan beku adalah. . . 
a. Batu granit, batu apung, batu pasir 
b. Batu pasir, batu serpih, batu kapur 
c. Batu apung, batu obsidian, batu granit 
d. Batu basal, batu pualam, batu sabak 

9. Lumut yang menempel pada batuan lama kelamaan batuan tersebut akan 
lapuk. Dari peristiwa tersebut termasuk pelapukan. . . 

a. Biologi 
b. Fisika 
c. Kimia 
d. Alam 

10. Hujan asam merupakan contoh peristiwa . . . 
a. Pelapukan fisika 
b. Pelapukan kimia 
c. Pelapukan akibat manusia’ 
d. Pelapukan biologi 

11. Jenis tanah yang paling subur, sehingga bermanfaat bagi pertanian adalah 
tanah. . . 

a. Berhumus 
b. Berkapur 
c. Berpasir 
d. Liat 

12. Di bawah ini batu yang termasuk batuan sedimen atau batuan endapan 
adalah. . . 

a. Batu granit 
b. Batu basal 
c. Batu gamping 
d. Batu pualam 

13. Berikut ini batuan yang tidak termasuk jenis batuan berdasarkan proses 
terbentuknya adalah. . . 

a. Batuan beku 
b. Batuan endapan 
c. Batuan malihan 
d. Batuan induk 

14. Pelapukan yang disebabkan oleh faktor alam (angin, air, perubahan suhu, 
dan gelombang laut) disebut. . . 

a. Pelapukan fisika 
b. Pelapukan kimia 
c. Pelapukan biologi 
d. Pelapukan alami 

15. Pelapukan biologis dapat disebabkan oleh. . . 
a. Pengikisan air garam 
b. Perubahan cuaca 
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c. Hujan asam 
d. Lumut kerak 

16. Pelapukan karena air, misalnya air hujan dan air terjun yang mengenai 
batuan secara terus menerus dapat mengakibatkan batuan. . . 

a. Keras 
b. Lunak 
c. Rusak 
d. Retak dan pecah 

17. Pelapukan batuan di gurun pasir terjadi karena. . . 
a. Perubahan suhu yang drastis 
b. Getaran permukaan 
c. Terjangan ombak yang terus menerus 
d. Masuknya akar ke sela-sela batuan dalam waktu yang lama 

18. Cepat lambatnya pelapukan dapat dipengaruhi oleh. . . 
a. Penyusunan dan tingkat kekerasan batuan 
b. Jenis batuan 
c. Macam batuan 
d. Umur batuan 

19. Batuan yang berasal dari endapan hasil pelapukan tulang dan cangkang 
hewan-hewan laut dan biasanya sebagai bahan campuran pembuat semen 
adalah. . . 

a. Batu serpih 
b. Batu pasir 
c. Batu sabak 
d. Batu kapur 

20. Sebelum ditemukan batu dan kertas, batuan ini dipakai untuk menulis. 
Batuan ini termasuk batuan malihan. Jenis batuan yang dimaksud adalah. . 
. 

a. Batu andesit 
b. Batu sabak 
c. Batu granit 
d. Batu breksi 
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KUNCI JAWABAN SOAL PRETEST 

1. D 11. A 
2. B 12. C 
3. C 13. D 
4. D 14. D 
5. A 15. D 
6. A 16. A 
7. B 17. A 
8. C 18. B 
9. A 19. C 
10. A 20. A 
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Pemerintah Kabupaten Temanggung Pendidikan UPTD Kecamatan Parakan 
Sekolah Daasar Negeri  

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas    : V (Lima) 

Bentuk Soal   : Pilihan Ganda 

Waktu    : 50 Menit 

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang tepat ! 

 

1. Jenis tanah yang paling subur, sehingga bermanfaat bagi pertanian adalah 
tanah. . . 

a. Berhumus 
b. Berkapur 
c. Berpasir 
d. Liat 

2. Di bawah ini batu yang termasuk batuan sedimen atau batuan endapan 
adalah. . . 

a. Batu granit 
b. Batu basal 
c. Batu gamping 
d. Batu pualam 

3. Berikut ini batuan yang tidak termasuk jenis batuan berdasarkan proses 
terbentuknya adalah. . . 

a. Batuan beku 
b. Batuan endapan 
c. Batuan malihan 
d. Batuan induk 

4. Pelapukan yang disebabkan oleh faktor alam (angin, air, perubahan suhu, 
dan gelombang laut) disebut. . . 

a. Pelapukan fisika 
b. Pelapukan kimia 
c. Pelapukan biologi 
d. Pelapukan alami 

5. Pelapukan biologis dapat disebabkan oleh. . . 
a. Pengikisan air garam 
b. Perubahan cuaca 
c. Hujan asam 
d. Lumut kerak 

SOAL POSTTEST 
LAMPIRAN 10 
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6. Pelapukan karena air, misalnya air hujan dan air terjun yang mengenai 
batuan secara terus menerus dapat mengakibatkan batuan. . . 
a. Keras 
b. Lunak 
c. Rusak 
d. Retak dan pecah 

7. Pelapukan batuan di gurun pasir terjadi karena. . . 
a. Perubahan suhu yang drastis 
b. Getaran permukaan 
c. Terjangan ombak yang terus menerus 
d. Masuknya akar ke sela-sela batuan dalam waktu yang lama 

8. Cepat lambatnya pelapukan dapat dipengaruhi oleh. . . 
a. Penyusunan dan tingkat kekerasan batuan 
b. Jenis batuan 
c. Macam batuan 
d. Umur batuan 

9. Batuan yang berasal dari endapan hasil pelapukan tulang dan cangkang 
hewan-hewan laut dan biasanya sebagai bahan campuran pembuat semen 
adalah. . . 
a. Batu serpih 
b. Batu pasir 
c. Batu sabak 
d. Batu kapur 

10. Sebelum ditemukan batu dan kertas, batuan ini dipakai untuk menulis. 
Batuan ini termasuk batuan malihan. Jenis batuan yang dimaksud adalah. . 
. 

a. Batu andesit 
b. Batu sabak 
c. Batu granit 
d. Batu breksi 

11. Tanah liat banyak digunakan dalam pembuatan kerajinan berupa. . . 
a. Mainan 
b. Alat musik 
c. Kaca 
d. Keramik  

12. Permukaan batu yang ada di sungai yang airnya deras biasanya. . . 
a. Halus 
b. Kasar 
c. Bergelombang 
d. Pecah-pecah 

13. Jika terus mengalami pelapukan, batuan akan berubah menjadi. . . 
a. Kerikil 
b. Pasir 
c. Tanah 
d. Debu 

14. Tanah yang paing baik untuk ditanami adalah tanah. . . 
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a. Pasir 
b. Liat 
c. Kerikil 
d. Humus 

15. Jenis tanah yang kurang menyerap air adalah. . . 
a. Tanah liat 
b. Tanah endapan 
c. Tanah gembur 
d. Tanah vulkanis 

16. Pelapukan batuan yang terjadi karena dialiri air laut secara terus menerus 
dinamakan. . . 

a. Abrasi  
b. Erosi 
c. Agrasi 
d. Kapitasi 

17. Ciri-ciri tanah berhumus yaitu . . . 
a. Putih 
b. Gelap 
c. Kuning 
d. Merah 

18. Batuan-batuan berikut yang termasuk jenis batuan beku adalah. . . 
a. Batu granit, batu apung, batu pasir 
b. Batu pasir, batu serpih, batu kapur 
c. Batu apung, batu obsidian, batu granit 
d. Batu basal, batu pualam, batu sabak 

19. Lumut yang menempel pada batuan lama kelamaan batuan tersebut akan 
lapuk. Dari peristiwa tersebut termasuk pelapukan. . . 

a. Biologi 
b. Fisika 
c. Kimia 
d. Alam 

20. Hujan asam merupakan contoh peristiwa . . . 
a. Pelapukan fisika 
b. Pelapukan kimia 
c. Pelapukan akibat manusia’ 
d. Pelapukan biologi 
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KUNCI JAWABAN SOAL POSTTEST 

1. A 11. D 

2. C 12. B 

3. D 13. C 

4. D 14. D 

5. D 15. A 

6. A 16. A 

7. A 17. B 

8. B 18. C 

9. C 19. A 

10. A 20. A 
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LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF 
TIPE TEAMS GAMES TURNAMENT (TGT) 

Sekolah   : SD Negeri Campursalam 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester  : V/2 

Pokok Bahasan : Bumi dan Alam Semesta (Pembentukan Tanah) 

 

 

Petunjuk :  

a. Bacalah dengan cermat setiap indikator keterampilan guru mengajar 
b. Berilah tanda cek () pada kolom untuk setiap aspek yang diamati! 

 

 

No. ASPEK YANG DIAMATI YA TIDAK 
 

I PRA PEMBELAJARAN   
1. Kesiapan ruang, alat, dan media pembelajaran   
2. Memeriksa kesiapan siswa   
II MEMBUKA PEMBELAJARAN   
3. Melakukan kegiatan apresepsi   
4. Menyampaikan kompetensi (tujuan) yang ingin dicapai 

dan rencana kegiatan 
  

III KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN   
A. Penyajian Kelas (Class Presentation)   
 Penguasaan Materi   
5. Materi yang disampaiakan sesuai dengan model yang 

digunakan 
  

6. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran   
7. Menyampaikan materi sesuai dengan hierarki belajar   
 Pengelolaan Kelas   
8. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi 

(tujuan) yang akan dicapai 
  

9. Melaksanakan pembelajaran runtut   
10. Menguasai kelas   
11. Melaksanakan pembelajaransesuai waktu yang 

dialokasikan 
  

LAMPIRAN 13 
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B. Kelompok (Teams)   
Belajar dalam Kelompok   
12. Siswa belajar dalam kelompok 3-4 siswa untuk menguasai 

materi 
  

13. Siswa mengerjakan lembar kegiatan dalam kelompok/tim 
untuk menguasai materi 

  

14. Merespon positif partisipasi siswa dalam pembelajaran   
15. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa   
C. Permainan (Games)   
16. Guru menyususn dan merancang game dari materi yang 

relevan dengan materi yang telah disajikan untuk menguji 
pengetahuan. 

  

17. Kesiapan perlengkapan untuk permainan (papan nama, 
kartu soal, kartu kunci jawaban, kartu nomor) 

  

18. Penjelasan tentang prosedur permainan TGT   
D. Turnament/Kompetensi (Tournamet)   
Prosedur permainan   
19. Siswa memainkan game akademik dalam kemampuan 

yang homogen, dengan meja turnamen tiga sampai empat 
peserta. 

  

20. Siswa bermain sesuai prosedur permainan yang benar   
21. Memfasilitasi terjadinya interaksi guru, siswa, dan sumber 

belajar. 
  

 Pembelajaran yang memicu dan memelihara ketertiban 
siswa 

  

22. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran   
23. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam 

belajar 
  

E. Pengakuan Kelompok (Teams Recognition)   
24. Siswa merekap hasil skor yang diperoleh   
25. Guru mengumumkan perolehan skor untuk setiap 

kelompok 
  

26. Guru memberikan penghargaan pada kelompok dan 
individu yang memperoleh skor tertinggi 

  

F. Penilaian proses dan hasil belajar   
27. Memantau kemajuan belajar   
28. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi 

(tujuan) 
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LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF 
TIPE STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) 

Sekolah   : SD Negeri Wanutengah 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester  : V/2 

Pokok Bahasan : Bumi dan Alam Semesta (Pembentukan Tanah) 

 

 

Petunjuk : 

a. Bacalah dengan cermat setiap indikator keterampilan guru mengajar 
b. Berilah tanda cek () pada kolom untuk setiap aspek yang diamati! 

 

 

No. ASPEK YANG DIAMATI YA TIDAK 
 

I PRA PEMBELAJARAN   
1. Kesiapan ruang, alat, dan media pembelajaran   
2. Memeriksa kesiapan siswa   
II MEMBUKA PEMBELAJARAN   
3. Melakukan kegiatan apresepsi   
4. Menyampaikan kompetensi (tujuan) yang ingin dicapai 

dan rencana kegiatan 
  

III KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN   
A. Presentasi Kelas   
5. Materi yang disampaiakan sesuai dengan model yang 

digunakan 
  

6. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran   
7. Menyampaikan materi sesuai dengan hierarki belajar   
 Pengelolaan Kelas   
8. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi 

(tujuan) yang akan dicapai 
  

9. Melaksanakan pembelajaran runtut   
10. Menguasai kelas   
11. Melaksanakan pembelajaransesuai waktu yang 

dialokasikan 
  

B. Tim   
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12. Siswa belajar dalam kelompok 3-4 siswa untuk 
menguasai materi 

  

13. Siswa mengerjakan lembar kegiatan dalam kelompok/tim 
untuk menguasai materi 

  

14. Merespon positif partisipasi siswa dalam pembelajaran   
15. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa   
C. Kuis   
16. Guru menyusun dan merancang game dari materi yang 

relevan dengan materi yang telah disajikan untuk menguji 
pengetahuan masing-masing siswa secara individu 

  

17. Kesiapan perlengkapan untuk permainan (kartu nomor 
soal, kartu jawaban) 

  

18. Penjelasan tentang prosedur permainan STAD   
19. Siswa mengerjakan kuis secara individual..   
20. Siswa bermain sesuai prosedur permainan yang benar   
21. Memfasilitasi terjadinya interaksi guru, siswa, dan 

sumber belajar. 
  

22. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran   
23. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam 

belajar 
  

D Skor Kemajuan Individual   
24. Guru bersama siswa merekap hasil skor yang diperoleh 

masing-masing individu 
  

E. Rekognisi Tim   
25. Guru mengumumkan perolehan skor tertinggi   
26. Guru memberikan penghargaan pada siswa atau individu 

yang memperoleh skor tertinggi 
  

27. Memantau kemajuan belajar   
28. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi 

(tujuan) 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

SOAL1 30.8500 25.924 .132 .787 

SOAL2 30.8500 25.924 .132 .787 

SOAL3 31.0500 24.155 .440 .775 

SOAL4 31.0000 24.737 .335 .780 

SOAL5 31.2500 23.776 .449 .774 

SOAL6 31.1000 25.147 .192 .786 

SOAL7 30.9500 24.997 .312 .781 

SOAL8 31.3000 24.432 .311 .781 

SOAL9 31.0500 24.050 .465 .774 

SOAL10 31.4000 24.147 .379 .778 

SOAL11 30.9500 24.261 .521 .774 

SOAL12 31.0500 23.945 .490 .773 

SOAL13 30.9000 25.568 .196 .785 

SOAL14 31.1000 24.305 .377 .778 

SOAL15 31.0000 24.947 .282 .782 

SOAL16 31.1500 25.397 .129 .789 

SOAL17 30.8500 25.924 .132 .787 

SOAL18 30.8000 26.274 .000 .788 

SOAL19 31.0500 24.261 .415 .776 

SOAL20 31.0500 23.629 .567 .770 

SOAL21 30.9000 24.832 .439 .778 

SOAL22 30.9000 25.779 .128 .787 

SOAL23 30.9500 25.418 .195 .785 

SOAL24 30.8000 26.274 .000 .788 

SOAL25 31.0000 24.632 .362 .779 

SOAL26 31.0500 25.313 .171 .787 

SOAL27 30.9500 24.576 .430 .777 

SOAL28 31.0500 25.208 .195 .786 
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SOAL29 31.1000 23.884 .472 .773 

SOAL30 30.9500 27.734 -.413 .805 

SOAL31 31.2500 25.039 .191 .787 

SOAL32 31.0500 26.050 .006 .794 

SOAL33 30.8500 26.450 -.098 .791 

SOAL34 30.9500 25.945 .052 .790 

SOAL35 30.9000 25.568 .196 .785 

SOAL36 30.8000 26.274 .000 .788 

SOAL37 31.0500 23.418 .618 .767 

SOAL38 31.0500 26.471 -.086 .797 

SOAL39 30.9500 24.997 .312 .781 

SOAL40 31.0000 24.842 .309 .781 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.787 40 
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Independent Samples Test 

  Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  

Lower Upper 

NILAI Equal 
variances 
assumed 

.731 .398 .582 37 .564 2.07895 3.57114 -5.15687 9.31476 

Equal 
variances not 
assumed 

  
.580 35.721 .566 2.07895 3.58405 -5.19181 9.34971 
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