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LAMPIRAN 
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Lampiran 1 

Surat Izin Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian SD Negeri 2 

Pangkalan 
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Surat Izin Penelitian SD Negeri 1 Mojoagung 
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Surat Izin Penelitian SD Negeri 1 Putatnganten 
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Lampiran 2 

Surat Keterangan Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian SD Negeri 

2 Pangkalan 
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Surat Keterangan Penelitian SD Negeri 1 Mojoagung 
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Surat Keterangan Penelitian SD Negeri 1 Putatnganten 
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Lampiran 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kelas Eksperimen dengan Model Pembelajaran Numbered Head Together 

(NHT) 

Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas 5 Semester II 

“Peristiwa Alam  Dan Dampaknya" 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

 

Nama Sekolah  : SD N 01 MOJOAGUNG 

Mata Pelajaran : IPA  

Kelas/Semester : 5/2 (Dus) 

Alokasi Waktu : 6 x 35 menit (3x pertemuan) 

Tanggal Pelaksanaan : April 2016 

 

 

I. Standar Kompetensi  

7. Memahami perubahan yang terjadi didalam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber energi 

II. Kompetensi Dasar  

7.6 Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan 

dampaknya bagi makhluk hidup dan lingkungan 

III. Indikator  

1. Menyebutkan jenis-jenis peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. 

2. Menjelaskan proses terjadinya peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia. 

3. Menyebutkan penyebab terjadinya peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia. 

4. Menyebutkan dampak terjadinya peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia 

5. Menyebutkan solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya 

peristiwa alam yang disebabkan manusia. 
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IV. Tujuan Pembelajaran  

- Setelah melihat gambar macam-macam peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia siswa diharapkan dapat menyebutkan jenis-jenis peristiwa 

alam yang terjadi di Indonesia dengan benar. 

- Setelah dijelaskan mengenai macam-macam peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia, siswa diharapkan mampu menyebutkan macam-

macam peristiwa alam yang dapat dicegah dan tidak dapat dicegah 

oleh manusia dengan benar. 

- Setelah di jelaskan mengenai macam-macam peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia, siswa diharapkan mampu menyebutkan macam-

macam peristiwa alam yang dapat diprediksi dan tidak dapat 

diprediksi oleh manusia dengan tepat. 

- Setelah berdiskusi kelompok mengenai proses terjadinya peristiwa 

alam yang terjadi di Indonesia, siswa diharapkan mampu ...  proses 

terjadinya peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dengan benar. 

- Setelah menyanyikan lagu “Penyebab Dan Dampak Peristiwa Alam” 

siswa diharapkan mampu menyebutkan penyebab peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia dengan tepat. 

- Setelah menyanyikan lagu “Penyebab Dan Dampak Peristiwa Alam” 

siswa diharapkan mampu menyebutkan dampak peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia dengan tepat. 

- Setelah melihat video tentang solusi yang dapat dilakukan manusia 

untuk mencegah terjadinya peristiwa alam, siswa diharapkan mampu 

menyebutkan solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya 

peristiwa alam yang disebabkan manusia. 

V. Karakter siswa yang diharapkan  

Disiplin, rasa hormat dan perhatian, tekun, tanggung jawab, dan ketelitian  
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VI. Materi Pembelajaran 

- Peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi makhluk 

hidup dan lingkungan 

VII. Metode Pembelajaran  

- Model Pembelajaran  : Numbered Head Together 

- Pendekatan Pembelajaran : Scientific 

- Strategi Pembelajaran  : Cooperative Learning  

- Metode Pembelajaran  : 

 Tanya jawab, ketika guru menanyakan kepada siswa mengenai 

apa saja peristiwa alam yang terjadi di Indonesia  

 Ceramah, ketika guru melakukan konfirmasi terhadap jawaban 

siswa dan saat menjelaskan materi.  

 Diskusi, saat siswa berdikusi tentang macam-macam, dampak, 

penyebab terjadinya peristiwa alam yang terjadi di Indonesia, 

dan solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya 

peristiwa alam. 

 Penugasan, ketika siswa mengerjakan soal yang diberikan oleh 

guru  

VIII. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  

- Media   :  

 Syair lagu “Penyebab Dan Dampak Peristiwa Alam” 

 Gambar-gambar macam-macam peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia 

 Video solusi yang dapat dilakukan manusia untuk mencegah 

terjadinya peristiwa alam 

- Alat : Kertas, karton, bolpoin, papan tulis, penghapus, amplop dan 

spidol.  

-  
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- Sumber Pembelajaran :  

Wiwik Winarti. ( 2009 ). Ilmu Pengetahuan Alam 5 : Untuk Sekolah 

Dasar / MI Kelas 5. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen 

Pendidikan Nasional. 

IX.  Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pertemuan 1 

Kegiatan 

Pendahuluan 

(Tahap 1) 

1. Guru memberikan salam dan mengajak semua 

siswa berdoa menurut agama dan keyakinan 

masing-masing. 

2. Guru mengabsen kehadiran siswa. 

3. Guru memberikan motivasi dengan 

memberikan gambar tentang macam-macam 

peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. 

4. Guru melakukan apersepsi untuk memulai 

pembelajaran.  

“Guru memulai pembelajaran dengan 

mengajukan pertanyaan kepada siswa apa saja 

peristiwa alam yang terjadi di Indonesia selain 

yang di tunjukkan oleh guru?”  

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  

6. Guru menjelaskan bahwa terdapat peristiwa 

alam yang dapat dicegah dan tidak dapat 

dicegah, dapat di prediksi dan tidak dapat 

diprediksi. 

 

10 

menit 
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Kegiatan 

Inti  

(Tahap 2) 

 

 

 

 

 

 

 

(Tahap 3) 

 

(Tahap 4) 

 

 

 

 

 

 

 

(Tahap 5) 

 

 

 

 

 

 

 

A. Eksplorasi 

7. Guru meminta siswa mengambil amplop yang 

ada di meja guru masing-masing satu. 

8. Siswa diminta membuka amplop yang diambil 

dari meja guru yang berisi nomor. 

9. Siswa yang mendapatkan nomor dengan warna 

yang sama berkumpul menjadi satu kelompok. 

10. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru 

mengenai langkah-langkah dalam 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

11. Setiap kelompok menerima materi dan 

pertanyaan diskusi dari guru. 

12. Siswa berdiskusi bersama kelompok untuk 

mengerjakan pertanyaan yang diberikan oleh 

guru 

13. Setiap siswa dalam kelompok melakukan 

lempar pertanyaan untuk memastikan setiap 

anggota kelompok mengetahui jawaban dari 

masing-masing pertanyaan 

B. Elaborasi 

14. Siswa dalam kelompok yang ditunjuk oleh 

guru menyampaikan hasil diskusi sesuai 

dengan nomor yang ditanyakan 

15. Siswa dari anggota kelompok lain menanggapi 

jawaban dari kelompok yang di tunjuk. 

16. Siswa mengumpulkan hasil diskusi di meja 

guru. 

 

40 

menit 
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(Tahap 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tahap 7) 

C. Konfirmasi 

17. Siswa diberikan kesempatan untuk 

menanyakan hal-hal yang belum dipahami dan 

mendiskusikan bersama guru. 

18. Siswa bersama guru mengoreksi hasil diskusi 

dalam pembelajaran yang telah dilakukan. 

19. Siswa dan guru menyimpulkan dan 

memberikan penguatan materi pembelajaran 

20. Siswa bersama guru melakukan refleksi 

pembelajaran mengenai apa saja yang telah 

didapatkan dalam pembelajaran 

21. Siswa bersama guru membuat rangkuman 

materi yang telah didapatkan 

22. Siswa diberikan pertanyaan lisan untuk 

memastikan pemahaman materi yang telah di 

ajarkan.   

Kegiatan 

Penutup  

23. Guru memberikan tindak lanjut berupa 

pekerjaan rumah dengan mencari penyebab 

dan dampak peristiwa alam. 

24. Guru memeprsilahkan siswa untuk istirahat 

10 

menit 

Pertemuan 2 

Kegiatan 

Pendahuluan 

(Tahap 1) 

1. Guru memberikan salam dan mengajak semua 

siswa berdoa menurut agama dan keyakinan 

masing-masing. 

2. Guru mengabsen kehadiran siswa. 

3. Guru memberikan motivasi dengan 

menyanyikan lagu “Penyebab Dan Dampak 

Peristiwa Alam” 

 

 

10 

menit 
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4. Guru melakukan apersepsi untuk memulai 

pembelajaran.  

“Guru memulai pembelajaran dengan 

mengajukan pertanyaan kepada siswa apa saja 

penyebab dan dampak dari peristiwa alam 

yang terjadi di Indonesia yang di gunakan 

untuk pekerjaan rumah pada pertemuan 

sebelumnya?”  

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  

6. Guru menjelaskan bahwa terdapat penyebab 

dan dampak negatif dan positif dari peristiwa 

alam yang terjadi di Indonesia. 

Kegiatan 

Inti  

(Tahap 2) 

 

 

 

 

 

(Tahap 3) 

 

(Tahap 4) 

 

 

 

 

 

A. Eksplorasi 

7. Siswa yang telah menjadi satu kelompok 

kembali berkumpul.  

8. Siswa dibagikan nomor untuk di pakai sebagai 

identitas mereka. 

9. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru 

mengenai langkah-langkah dalam 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

10. Setiap kelompok menerima materi dan 

pertanyaan diskusi dari guru. 

11. Siswa berdiskusi bersama kelompok untuk 

mengerjakan pertanyaan yang diberikan oleh 

guru 

12. Setiap siswa dalam kelompok melakukan 

lempar pertanyaan untuk memastikan setiap 

anggota kelompok mengetahui jawaban dari 

40 

menit 
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(Tahap 5) 

 

 

 

 

 

 

(Tahap 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tahap 7) 

masing-masing pertanyaan 

B. Elaborasi 

13. Siswa dalam kelompok yang ditunjuk oleh 

guru menyampaikan hasil diskusi sesuai 

dengan nomor yang ditanyakan 

14. Siswa dari anggota kelompok lain menanggapi 

jawaban dari kelompok yang di tunjuk. 

15. Siswa mengumpulkan hasil diskusi di meja 

guru. 

C. Konfirmasi 

16. Siswa diberikan kesempatan untuk 

menanyakan hal-hal yang belum dipahami dan 

mendiskusikan bersama guru. 

17. Siswa bersama guru mengoreksi hasil diskusi 

dalam pembelajaran yang telah dilakukan. 

18. Siswa dan guru menyimpulkan dan 

memberikan penguatan materi pembelajaran 

19. Siswa bersama guru melakukan refleksi 

pembelajaran mengenai apa saja yang telah 

didapatkan dalam pembelajaran 

20. Siswa bersama guru membuat rangkuman 

materi yang telah didapatkan 

21. Siswa diberikan pertanyaan lisan untuk 

memastikan pemahaman materi yang telah di 

ajarkan.  

Kegiatan 

Penutup  

22. Guru memberikan tindak lanjut berupa 

pekerjaan rumah dengan meminta siswa untuk 

mencari solusi yang dapat dilakukan untuk 

10 

menit 
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mencegah terjadinya peristiwa alam yang 

disebabkan manusia. 

23. Guru masuk ke pembelajaran selanjunya 

 

Pertemuan 3 

Kegiatan 

Pendahuluan 

(Tahap 1) 

1. Guru memberikan salam dan mengajak 

semua siswa berdoa menurut agama dan 

keyakinan masing-masing. 

2. Guru mengabsen kehadiran siswa. 

3. Guru menanyakan mengenai tindak lanjut 

pada pertemuan sebelumnya tentang solusi 

yang dapat dilakukan manusia untuk 

mencegah terjadinya peristiwa alam. 

4. Guru melakukan apersepsi untuk memulai 

pembelajaran.  

“Guru memulai pembelajaran dengan 

mengajukan pertanyaan kepada siswa apa 

saja solusi yang dapat dilakukan manusia 

untuk mecegah terjadinya peristiwa alam di 

Indonesia yang di gunakan untuk pekerjaan 

rumah pada pertemuan sebelumnya?”  

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  

6. Guru menjelaskan secara singkat bahwa 

terdapat solusi yang dapat di cegah dari 

peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. 

 

 

10 

menit 

Kegiatan 

Inti  

(Tahap 2) 

A. Eksplorasi 

7. Siswa yang telah menjadi satu kelompok 

kembali berkumpul. 

40 

menit 
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(Tahap 3) 

 

(Tahap 4) 

 

 

 

 

 

 

 

(Tahap 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tahap 6) 

 

 

 

 

 

 

8. Siswa dibagikan nomor untuk di pakai 

sebagai identitas mereka. 

9. Setiap kelompok menerima materi dan 

pertanyaan diskusi dari guru. 

10. Siswa berdiskusi bersama kelompok untuk 

mengerjakan pertanyaan yang diberikan 

oleh guru 

11. Setiap siswa dalam kelompok melakukan 

lempar pertanyaan untuk memastikan setiap 

anggota kelompok mengetahui jawaban dari 

masing-masing pertanyaan 

B. Elaborasi 

12. Siswa dalam kelompok yang ditunjuk oleh 

guru menyampaikan hasil diskusi sesuai 

dengan nomor yang ditanyakan 

13. Siswa dari anggota kelompok lain 

menanggapi jawaban dari kelompok yang di 

tunjuk. 

14. Siswa mengumpulkan hasil diskusi di meja 

guru. 

C. Konfirmasi 

15. Siswa diberikan kesempatan untuk 

menanyakan hal-hal yang belum dipahami 

dan mendiskusikan bersama guru. 

16. Siswa bersama guru mengoreksi hasil 

diskusi dalam pembelajaran yang telah 

dilakukan. 
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(Tahap 7) 

17. Siswa dan guru menyimpulkan dan 

memberikan penguatan materi pembelajaran 

18. Siswa bersama guru melakukan refleksi 

pembelajaran mengenai apa saja yang telah 

didapatkan dalam pembelajaran 

19. Siswa bersama guru membuat rangkuman 

materi yang telah didapatkan 

20. Guru memberikan soal (post-test) untuk 

menguji kemampuan siswanya berkaitan 

dengan materi yang telah dipelajari 

Kegiatan 

Penutup  

21. Guru mampersilahkan murid untuk 

beristirahat 

10 

menit 

X. Penilaian Pembelajaran  

 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Instrumen 

/ Soal 

- Menyebutkan jenis peristiwa 

alam yang terjadi di Indonesia. 

- Menjelaskan proses terjadinya 

peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia. 

- Menyebutkan penyebab 

terjadinya peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia. 

- Mnyebutkan dampak terjadinya 

peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia 

- Teknik 

tes   

Pilihan 

ganda  

 

Terlampir  
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Lampiran 2  

Syair Lagu “Tiga Golongan Hewan” 

 

  Penyebab Dan Dampak Peristiwa Alam  

   (Nada : Balonku Ada Lima)  

 

  Mari kita belajar  

  Tentang peristiwa alam  

  Yang terjadi di Indonesia  

  Ayo belajar bersama 

   Bagai mana dampaknya hey... 

   Dan juga penyebabnya  

   Bagai mana terjadinya 

   Ayo cari tahu bersama  
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Lampiran 4 

Lembar Kerja Siswa 

Pertemuan 1 

Diskusikan dengan teman satu kelompokmu topik dibawah ini! 

1. Sebutkan jenis-jenis peristiwa alam yang kalian ketahui!(minimal 6) 

2. Sebutkan masing-masing 3 peristiwa alam apa saja yang dapat diprediksi dan 

tidak dapat di prediksi kedatangannya? 

3. Sebutkan masing-masing 2 peristiwa alam yang dapat dicegah dan tidak dapat 

dicegah? 

4. Jelaskan secara singkat bagaimana proses terjadinya peristiwa alam yang telah 

kalian sebutkan? 

 

Pertemuan 2 

Diskusikan dengan teman satu kelompokmu topik dibawah ini! 

1. Sebutkan masing-masing 3 peristiwa alam apa saja yang sering dan tidak pernah 

terjadi di Indonesia? 

2. Apa saja penyebab terjadinya peristiwa alam yang sering terjadi di indonesia? 

3. Sebutkan dan berilah alasan dampak negatif dari peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia? 

4. Sebutkan dan berilah alasan dampak positif dari peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia? 

 

Pertemuan 3 

1. Sebutkan solusi apa saja yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya 

peristiwa alam yang disebabkan oleh manusia? 

2. Hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk membantu korban bencana alam yang 

sering terjadi? 
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Lampiran 5 

Kunci jawaban Lembar Kerja Siswa 

Pertemuan 1 

1. Banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, angin puting beliung, gempa bumi, 

embun, abrasi, pelangi, dan tsunami 

 

2. Dapat diprediksi : 

- Banjir 

- Gempa bumi vulkanik 

- Tsunami  

Tidak dapat diprediksi : 

- Puting beliung 

- Gempa bumi tektonik 

- Gunung meletus 

 

3. Dapat dicegah : 

- Tanah longsor 

- Banjir  

Tidak dapat dicegah : 

- Gempa bumi 

- Tsunami 

- Angin puting beliung 

 

4. Banjir : disebabkan karena daerah resapan yang semakin sempit, gundulnya 

hutan, tersumbatnya saluran pembuangan yang tersumbat oleh sampah yang 

dibuang sembarangan dan curah hujan yang sangat besar yang disebabkan oleh 

angin muson yang terjadi di Indonesia 

Tanah longsor : penebangan liar dan penggundulan hutan yang dilakukan oleh 

manusia, sehingga tidak ada yang menahan longsornya tanah. 

Kebakaran hutan : kemarau yang berkepanjangan, pembukaan lahan oleh oknum 

yang tak bertanggung jawab, puntung rokok yang dibuang sembarangan. 

Angin puting beliung : angin yang bergerak memutar dengan cepat dan dapat 

merusak semua yang dilewatinya. 

Gempa bumi : terjadi karena pregeseran lempeng bumi yang menyebabkan bumi 

bergerak yang disebut denga gempa tektonik, dan gempa yang disebabkan karena 

letusan gunung berapi yang disebut dengan gempa vulkanik. 

Tsunami : terjadi akibat gempa bumi yang terjadi di daerah lautan yang 

mengakibatkan gelombang ombak yang besar. 
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Pertemuan 2 

1. Yang sering terjadi di Indonesia : 

- Banjir, gempa bumi, angin puting beliung, tsunami, dan kebakaran 

hutan 

Yang tidak pernah terjad di Indonesia : 

- Badai salju, musim gugur, musim semi 

2. Banjir : curah hujan yang sangat besar, kurangnya daerah resapan, 

tersumbatnya aliran air, membuang sampah sembarangan di sungai 

Kebakaran hutan : kemarau yang berkepanjangan, pembukaan lahan baru, 

membuang puntung rokok sembarangan 

Angin puting beliung : angin yang bergerak memutar dengan cepat 

Gemap bumi : letusan gunung berapi dan pergeseran lempeng bumi 

Tsunami : gempa bumi yang terjadi di daerah lautan yang menyebabkan 

gelombang yang sangat besar. 

 

3. Dampak negatif :  

a. Gunung meletus : menyebabkan kerusakan karena terkena lahar, lava dan 

bebatuan 

b. Tsunami : merusak pemukiman dan lahan yang di laluinya 

c. Kebakaran hutan : menyebabkan polusi udara, hilangnya habitat hewan, 

hilangnya udara bersih 

 

4. Dampak positif : 

a. Gunung meletus : abu vulkanik yang dapat menyuburkan tanah 

b. Angin : membantu nelayan melaut 

 

Pertemuan 3 

1. -     melakukan reboisasi,  

- membuang sampah pada tempatnya,  

- melestarikan hutan,  

- membersihkan selokan,  

- memperluas daerah resapan air, 

- menanam bakau di pantai. 

 

2. -     menyumbangkan dana seikhlasnya, 

- memberikan pakaian yang masih layak yang sudah tidak digunakan, 

- membantu mencari korban yang hilang, 

- medoakan agar semua korban selalu diberi kesabaran dan ketabahan 
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Lampiran 6  

Instrumen Soal Evaluasi Pilihan Ganda 

 

Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang benar! 

1. Peristiwa alam yang dapat menimbulkan kerugian disebut .... 

a. Bencana alam 

b. Sifat alam 

c. Daur ulang 

d. Akibat alam 

2. Pergeseran kerak bumi dapat menyebabkan terjadinya bencana .... 

a. Tanah longsor 

b. Gempa bumi vulkanik 

c. Gempa bumi tektonik 

d. Angin puting beliung 

3. Pada lereng bukit dibuat terasiring bertujuan untuk .... 

a. Memperbaiki susunan tanah 

b. Mencegah tanah longsor 

c. Menyuburkan lapisan tanah 

d. Mencegah banjir 

4. Gempa bumi yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan gelombang air lau 

yang sangat besar yang disebut .... 

a. Episentrum  

b. Tsunami  

c. Vulkanik 

d. Tektonik  

5. Bencana alam yang disebabkan oleh hutan yang gundul yaitu .... 

a. Gempa bumi dan tsunami 

b. Gunung meletus dan banjir 

c. Banjir dan tanah longsor 

d. Puting beliung dan tsunami 

6. Berikut ini merupakan peristiwa alam yang berdampak negatif bagi kehidupan 

adalah .... 

a. Banjir 

b. Terjadinya embun 

c. Cuaca cerah 

d. Terjadinya pelangi 

Nama         : 

No. Absen : 
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7. Salah satu cara mencega banjir adalah dengan cara memperbaiki drainase. Sistem 

drainase adalah .... 

a. Sistem pembuangan limbah 

b. Sistem penampungan air 

c. Sistem pembagian air 

d. Sistem penyaluran air 

8. Episentrum adalah .... 

a. Skala gempa 

b. Penyebab gempa 

c. Dampak gempa 

d. Pusat gempa 

9. Alat yang digunakan untuk mengukur getaran gempa adalah .... 

a. Barometer 

b. Hidrometer 

c. Termometer 

d. Seismograf  

10. Cairan panas yang dikeluarkan saat gunung api meletus disebut .... 

a. Magma  

b. Vulkanik  

c. Lava 

d. Kawah  

11. Tempat tinggal hewan menjadi hilang jika terjadi .... 

a. Hujan lebat 

b. Penetapan cagar alam 

c. Kebakaran hutan 

d. Angin muson 

12. Tindakan untuk mencegah banjir adalah dengan .... 

a. Membuang sampah disungai 

b. Mendirikan bangunan di tepi-tepi sungai 

c. Menebangi pohon-pohon  

d. Melakukan reboisasi 

13. Angin kencang yang gerakannya memutar disebut dengan angin .... 

a. Puting beliung 

b. Topan  

c. Laut 

d. Darat  
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14. Gempa bumi di pulau jawa pada tahun 2006 dengan korban 5,782 jiwa terjadi di 

.... 

a. Cilacap dan Sidoarjo 

b. Cilacap dan Porong 

c. Yogyakarta dan Sidoarjo 

d. Yogyakarta dan Klaten 

15. Kebakaran hutan terjadi di Indonesia mengakibatkan munculnya protes dari 

negara-negara tetangga Indonesia karena .... 

a. Kebakaran hutan yang terlalu sering 

b. Gangguan kabut dari kebakaran 

c. Indonesia kurang menjaga hubungan baik dengan negara tetangga 

d. Kebakaran terjadi disebabkan oleh negara tetangga 

16. Berikut ini termasuk peristiwa alam yang menyebabkan gempa bumi adalah .... 

a. Terjadi tsunami 

b. Terjadi erosi 

c. Letusan gunung berapi 

d. Terjadi kebakaran hutan 

17. Hutan yang terbakar akan berakibat parah yaitu .... 

a. Pencemaran udara 

b. Hilangnya kayu berkualitas tinggi 

c. Rusaknya lahan pertanian 

d. Rusaknya daerah pemukiman 

18. Kegiatan manusia yang dapat mengakibatkan banjir adalah .... 

a. Membuang sampah pada tempatnya 

b. Membuang sampah di sungai 

c. Mencuci baju di sungai 

d. Membersihkan sampah di parit 

19. Setiap pagi kita selalu melihat titik-titik air di dedaunan. Titik-titik air tersebut 

adalah .... 

a. Air hujan 

b. Embun  

c. Awan  

d. Air sungai 

20. Penanaman hutan bakau tertujuan untuk .... 

a. Mengurangi abrasi 

b. Sebagai habitat hewan 

c. Sebagai tempat berteduh 
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d. Sebagai tempat rekreasi 

21. Banjir dikota-kota besar umumnya disebabkan oleh .... 

a. Penggundulan hutan  

b. Meluapnya air laut 

c. Tidak memiliki saluran air 

d. Berkurangnya daerah resapan air 

22. Berikut ini dampak yang terjadi akibat penggundulan hutan, kecuali .... 

a. Erosi 

b. Tsunami 

c. Banjir 

d. Kekeringan  

23. Salah satu perlengkapan untuk menghadapi bencana alam adalah .... 

a. Uang  

b. Beras  

c. Baju  

d. PPPK 

24. Bencana alam yang dapat kita cegah yaitu.... 

a. Puting beliung 

b. Gempa bumi 

c. Banjir  

d. Gunung meletus 

25. Peristiwa alam yang tidak pernah terjadi di Indonesia adalah .... 

a. Tanah longsor 

b. Badai salju 

c. Gunung meletus 

d. Banjir   
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Lampiran 7 

Kunci Jawaban  

1. A 

2. C 

3. B 

4. B 

5. C 

6. A 

7. D 

8. D 

9. D 

10. A 

11. C 

12. D 

13. A 

14. D 

15. B 

16. C 

17. A 

18. B 

19. B 

20. A 

21. D 

22. B 

23. D 

24. C 

25. B 
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Lampiran 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kelas Kontrol dengan Model Pembelajaran Jigsaw 

Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas 5 Semester II 

“Peristiwa Alam  Dan Dampaknya" 

 

 

 

     Disusun oleh: 

Yan Yulian Prakoso (292012106) 

 

 

PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 

2015 / 2016 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Nama Sekolah  : SD N 01 PUTATNGANTEN 

Mata Pelajaran : IPA  

Kelas/Semester : 5 ( Lima ) / 2 ( Dua ) 

Alokasi Waktu : 6 x 35 menit (3 x pertemuan) 

Tanggal Pelaksanaan : April 2016 

I. Standar Kompetensi  

7. Memahami perubahan yang terjadi didalam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber energi 

II. Kompetensi Dasar  

7.6 Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan 

dampaknya bagi makhluk hidup dan lingkungan 

III. Indikator  

6. Menyebutkan jenis-jenis peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. 

7. Menjelaskan proses terjadinya peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia. 

8. Menyebutkan penyebab terjadinya peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia. 

9. Menyebutkan dampak terjadinya peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia 

10. Menyebutkan solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya 

peristiwa alam yang disebabkan manusia. 

IV. Tujuan Pembelajaran  

- Setelah melihat gambar macam-macam peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia siswa diharapkan dapat menyebutkan jenis-jenis peristiwa 

alam yang terjadi di Indonesia dengan benar. 
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- Setelah dijelaskan mengenai macam-macam peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia, siswa diharapkan mampu menyebutkan macam-

macam peristiwa alam yang dapat dicegah dan tidak dapat dicegah 

oleh manusia dengan benar. 

- Setelah di jelaskan mengenai macam-macam peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia, siswa diharapkan mampu menyebutkan macam-

macam peristiwa alam yang dapat diprediksi dan tidak dapat 

diprediksi oleh manusia dengan tepat. 

- Setelah berdiskusi kelompok mengenai proses terjadinya peristiwa 

alam yang terjadi di Indonesia, siswa diharapkan mampu ...  proses 

terjadinya peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dengan benar. 

- Setelah menyanyikan lagu “Penyebab Dan Dampak Peristiwa Alam” 

siswa diharapkan mampu menyebutkan penyebab peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia dengan tepat. 

- Setelah menyanyikan lagu “Penyebab Dan Dampak Peristiwa Alam” 

siswa diharapkan mampu menyebutkan dampak peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia dengan tepat. 

- Setelah melihat video tentang solusi yang dapat dilakukan manusia 

untuk mencegah terjadinya peristiwa alam, siswa diharapkan mampu 

menyebutkan solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya 

peristiwa alam yang disebabkan manusia.  

V. Karakter siswa yang diharapkan  

Disiplin, rasa hormat dan perhatian, tekun, tanggung jawab, dan ketelitian  

VI. Materi Pembelajaran 

- Peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi makhluk 

hidup dan lingkungan 

VII. Metode Pembelajaran  

- Model Pembelajaran  : Jigsaw 

- Pendekatan Pembelajaran : Scientific 
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- Strategi Pembelajaran  : Cooperative Learning  

- Metode Pembelajaran  : 

 Tanya jawab, ketika guru menanyakan kepada siswa mengenai 

apa saja peristiwa alam yang terjadi di Indonesia  

 Ceramah, ketika guru melakukan konfirmasi terhadap jawaban 

siswa dan saat menjelaskan materi.  

 Diskusi, saat siswa berdikusi tentang macam-macam, dampak, 

penyebab terjadinya peristiwa alam yang terjadi di Indonesia, 

dan solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya 

peristiwa alam. 

 Penugasan, ketika siswa mengerjakan soal yang diberikan oleh 

guru  

VIII. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  

- Media   :  

 Syair lagu “Penyebab Dan Dampak Peristiwa Alam” 

 Gambar-gambar macam-macam peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia 

 Video solusi yang dapat dilakukan manusia untuk mencegah 

terjadinya peristiwa alam 

- Alat : Kertas, karton, bolpoin, papan tulis, penghapus, amplop dan 

spidol.  

- Sumber Pembelajaran   

Wiwik Winarti. ( 2009 ). Ilmu Pengetahuan Alam 5 : Untuk Sekolah 

Dasar / MI Kelas 5. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen 

Pendidikan Nasional. 
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IX.  Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pertemuan 1 

Kegiatan 

Pendahuluan 

(Tahap 1) 

1. Guru memberikan salam dan mengajak 

semua siswa berdoa menurut agama dan 

keyakinan masing-masing. 

2. Guru mengabsen kehadiran siswa. 

 

3. Guru memberikan motivasi dengan 

memberikan gambar tentang macam-

macam peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia 

4. Guru melakukan apersepsi untuk 

memulai pembelajaran.  

“Guru memulai pembelajaran dengan 

mengajukan pertanyaan kepada siswa 

apa saja peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia selain yang di tunjukkan oleh 

guru?” 

5. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran  

6. Guru menjelaskan bahwa terdapat 

peristiwa alam yang dapat dicegah dan 

tidak dapat dicegah, dapat di prediksi dan 

tidak dapat diprediksi.  

10 

menit 
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Kegiatan 

Inti  

(Tahap 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tahap 3) 

 

 

 

 

(Tahap 4) 

 

 

 

(Tahap 5) 

 

 

 

 

 

 

 

A. Eksplorasi 

7. Guru meminta siswa mengambil amplop 

yang ada di meja guru masing-masing 

satu. 

8. Siswa diminta membuka amplop yang 

diambil dari meja guru yang berisi nomor 

dan tugas diskusi.  

9. Siswa yang mendapatkan nomor dengan 

warna yang sama berkumpul menjadi 

satu kelompok disebut dengan kelompok 

awal. 

10. Setiap anggota kelompok membaca tugas 

masing-masing 

11. Siswa mendengarkan penjelasan dari 

guru mengenai langkah-langkah dalam 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

12. Setiap anggota kelompok yang memiliki 

tugas yang sama berkumpul menjadi satu 

kelompok baru yang disebut kelompok 

ahli 

13. Kelompok ahli berdiskusi bersama untuk 

mengerjakan pertanyaan yang diberikan 

oleh guru 

14. Setiap anggota kelompok saling bertanya 

untuk memastikan semua anggota 

mengerti dengan pertanyaan dan jawaban 

yang telah di diskusikan 

 

40 

menit 
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(Tahap 6) 

 

 

 

 

 

 

 

(Tahap 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tahap 8) 

B. Elaborasi 

15. Setelah semua anggota mengerti, anggota 

kembali ke kelompok awal. 

16. Anggota kelompok awal yang sudah 

berkumpul saling membagikan informasi 

yang di dapat dalam diskusi sebelumnya 

C. Konfirmasi 

17. Siswa diberikan kesempatan untuk 

menanyakan hal-hal yang belum 

dipahami dan mendiskusikan bersama 

guru. 

18. Siswa bersama guru mengoreksi hasil 

diskusi dalam pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

19. Siswa menyimpulkan dan guru 

memberikan penguatan materi 

pembelajaran 

20. Siswa bersama guru melakukan refleksi 

pembelajaran mengenai apa saja yang 

telah didapatkan dalam pembelajaran 

21. Siswa bersama guru membuat 

rangkuman materi yang telah didapatkan 

22. Siswa diberikan pertanyaan lisan untuk 

memastikan pemahaman materi yang 

telah di ajarkan. 

Kegiatan 

Penutup  

23. Guru memberikan tindak lanjut berupa 

pekerjaan rumah dengan mencari 

penyebab dan dampak peristiwa alam. 

10 

menit 
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24. Guru mempersilahkan siswa untuk 

istirahat. 

Pertemuan 2 

Kegiatan 

Pendahuluan 

(Tahap 1) 

1. Guru memberikan salam dan mengajak 

semua siswa berdoa menurut agama dan 

keyakinan masing-masing. 

2. Guru mengabsen kehadiran siswa. 

3. Guru memberikan motivasi dengan 

menyanyikan lagu “Penyebab Dan 

Dampak Peristiwa Alam” 

4. Guru melakukan apersepsi untuk 

memulai pembelajaran.  

“Guru memulai pembelajaran dengan 

mengajukan pertanyaan kepada siswa 

apa saja penyebab dan dampak dari 

peristiwa alam yang terjadi di Indonesia 

yang di gunakan untuk pekerjaan rumah 

pada pertemuan sebelumnya?”  

5. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran  

6. Guru menjelaskan bahwa terdapat 

penyebab dan dampak negatif dan positif 

dari peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia.   

 

 

10 

menit 

Kegiatan Inti  

(Tahap 2) 

(Tahap 3) 

 

A. Eksplorasi 

7. satu kelompok kembali berkumpul. 

8. Setiap anggota kelompok membaca tugas 

masing-masing 

40 

menit 
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(Tahap 4) 

 

 

(Tahap 5) 

 

 

 

 

 

 

 

(Tahap 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tahap 7) 

 

 

9. Siswa mendengarkan penjelasan dari 

guru mengenai langkah-langkah dalam 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

10. Setiap anggota kelompok yang memiliki 

tugas yang sama berkumpul menjadi satu 

kelompok baru, disebut kelompok ahli 

11. Kelompok ahli berdiskusi bersama untuk 

mengerjakan pertanyaan yang diberikan 

oleh guru 

12. Setiap anggota kelompok saling bertanya 

untuk memastikan semua anggota 

mengerti dengan pertanyaan dan jawaban 

yang telah di diskusikan 

B. Elaborasi 

13. Setelah semua anggota kelompok ahli 

mengerti, anggota kembali ke kelompok 

awal. 

14. Anggota kelompok awal yang sudah 

berkumpul saling membagikan informasi 

yang di dapat dalam diskusi sebelumnya 

C. Konfirmasi 

15. Siswa diberikan kesempatan untuk 

menanyakan hal-hal yang belum 

dipahami dan mendiskusikan bersama 

guru. 

16. Siswa bersama guru mengoreksi hasil 

diskusi dalam pembelajaran yang telah 

dilakukan. 
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(Tahap 8) 

17. Siswa dan guru menyimpulkan dan 

memberikan penguatan materi 

pembelajaran 

18. Siswa bersama guru melakukan refleksi 

pembelajaran mengenai apa saja yang 

telah didapatkan dalam pembelajaran 

19. Siswa bersama guru membuat 

rangkuman materi yang telah didapatkan 

20. Siswa diberikan pertanyaan lisan untuk 

memastikan pemahaman materi yang 

telah di ajarkan.  

Kegiatan 

Penutup  

21. Guru memberikan tindak lanjut berupa 

pekerjaan rumah dengan meminta siswa 

untuk mencari solusi yang dapat 

dilakukan untuk mencegah terjadinya 

peristiwa alam yang disebabkan manusia. 

22. Siswa dipersilahkan untuk istirahat 

10 

menit 

Pertemuan 3 

Kegiatan 

Pendahuluan 

(Tahap 1) 

1. Guru memberikan salam dan mengajak 

semua siswa berdoa menurut agama dan 

keyakinan masing-masing. 

2. Guru mengabsen kehadiran siswa. 

3. Guru memberikan motivasi dengan 

memperlihatkan video tentang solusi 

yang dapat dilakukan manusia untuk 

mencegah terjadinya peristiwa alam. 

4. Guru melakukan apersepsi untuk 

memulai pembelajaran.  

 

 

10 

menit 
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“Guru memulai pembelajaran dengan 

mengajukan pertanyaan kepada siswa 

apa saja solusi yang dapat dilakukan 

manusia untuk mecegah terjadinya 

peristiwa alam di Indonesia yang di 

gunakan untuk pekerjaan rumah pada 

pertemuan sebelumnya?” 

5. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran  

6. Guru menjelaskan secara singkat bahwa 

terdapat solusi yang dapat di cegah dari 

peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. 

Kegiatan Inti  

(Tahap 2) 

 

(Tahap 3) 

 

 

 

 

(Tahap 4) 

 

 

 

(Tahap 5) 

 

 

 

A. Eksplorasi 

7. Siswa yang telah menjadi satu kelompok 

kembali berkumpul  

8. Setiap anggota kelompok membaca tugas 

masing-masing 

9. Siswa mendengarkan penjelasan dari 

guru mengenai langkah-langkah dalam 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

10. Setiap anggota kelompok yang memiliki 

tugas yang sama berkumpul menjadi satu 

kelompok baru yang disebut kelompok 

ahli 

11. Kelompok ahli berdiskusi bersama untuk 

mengerjakan pertanyaan yang diberikan 

oleh guru 

 

40 

menit 
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(Tahap 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tahap 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Setiap anggota kelompok saling bertanya 

untuk memastikan semua anggota 

mengerti dengan pertanyaan dan jawaban 

yang telah di diskusikan 

B. Elaborasi 

13. Setelah semua anggota kelompok ahli 

mengerti, anggota kembali ke kelompok 

awal. 

14. Anggota kelompok awal yang sudah 

berkumpul saling membagikan informasi 

yang di dapat dalam diskusi sebelumnya 

C. Konfirmasi 

15. Siswa diberikan kesempatan untuk 

menanyakan hal-hal yang belum 

dipahami dan mendiskusikan bersama 

guru. 

16. Siswa bersama guru mengoreksi hasil 

diskusi dalam pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

17. Siswa dan guru menyimpulkan dan 

memberikan penguatan materi 

pembelajaran 

18. Siswa bersama guru melakukan refleksi 

pembelajaran mengenai apa saja yang 

telah didapatkan dalam pembelajaran 

19. Siswa bersama guru membuat 

rangkuman materi yang telah didapatkan 
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(Tahap 8) 20. Guru memberikan soal (post-test) untuk 

menguji kemampuan siswanya berkaitan 

dengan materi yang telah dipelajari 

Kegiatan 

Penutup  

21. Guru dan siswa berdoa sesuai dengan 

agama dan keyakinan masing-masing 

untuk mengakhiri pembelajaran 

10 

menit 

 

X. Penilaian Pembelajaran  

 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Instrumen / 

Soal 

- Menyebutkan jenis-jenis 

peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia. 

- Menjelaskan proses 

terjadinya peristiwa alam 

yang terjadi di Indonesia. 

- Menyebutkan penyebab 

terjadinya peristiwa alam 

yang terjadi di Indonesia. 

- Menyebutkan dampak 

terjadinya peristiwa alam 

yang terjadi di Indonesia 

- Menyebutkan solusi yang 

dapat dilakukan untuk 

mencegah terjadinya 

peristiwa alam yang 

disebabkan manusia. 

- Tekni

k tes   

Pilihan 

ganda  

 

Terlampir  
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Lampiran 2  

Syair Lagu “Tiga Golongan Hewan” 

 

  Penyebab Dan Dampak Peristiwa Alam  

        (Nada : Balonku Ada Lima)  

 

  Mari kita belajar  

  Tentang peristiwa alam  

  Yang terjadi di Indonesia  

  Ayo belajar bersama 

   Bagai mana dampaknya hey... 

   Dan juga penyebabnya  

   Bagai mana terjadinya 

   Ayo cari tahu bersama  
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Lampiran 4 

Lembar Kerja Siswa 

 

Pertemuan 1 

Diskusikan dengan  teman satu kelompokmu topik dibawah ini! 

Kelompok 1 

Bagaimana proses terjadinya gempa bumi? 

Kelompok 2 

Apa saja penyebab terjadinya gempa bumi? 

Kelompok 3 

Sebutkan apa saja dampak yang di timbulkan oleh gempa bumi? 

Kelompok 4 

Apa saja solusi dari peristiwa gempa bumi yang dapat kita lakukan? 

 

 

Pertemuan 2 

Diskusikan dengan teman satu kelompokmu topik dibawah ini! 

Kelompok 1 

Bagaimana proses terjadinya gunung berapi? 

Kelompok 2 

Apa saja penyebab terjadinya gunung berapi? 

Kelompok 3 

Sebutkan apa saja dampak yang di timbulkan oleh gunung berapi? 

Kelompok 4 

Apa saja solusi dari peristiwa gunung berapi yang dapat kita lakukan? 
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Pertemuan 3 

Diskusikan dengan teman satu kelompokmu topik dibawah ini! 

Kelompok 1 

Bagaimana proses terjadinya banjir? 

Kelompok 2 

Apa saja penyebab terjadinya banjir? 

Kelompok 3 

Sebutkan apa saja dampak yang di timbulkan oleh banjir? 

Kelompok 4 

Apa saja solusi dari peristiwa banjir yang dapat kita lakukan? 
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Lampiran 6 

Kunci jawaban Lembar Kerja Siswa 

 

Pertemuan 1 

1. Proses terjadinya gempa bumi : gempa bumi adalah getaran permukaan bumi 

oleh kekuatan dari dalam bumi. Terdapat beberapa proses terjadinya gempa bumi 

adalah sebagai berikut : 

a. Gempa yang terjadi karena pergerakan lempeng bumi sehingga pada 

permukaan bumi menjadi bergerak dan terjadilah gempa. 

b. Gempa yang terjadi karena letusan gunung berapi. Gunung yang meletus 

dapat menggetarkan permukaan bumi. 

c. Gempa yang terjadi karena pusatgempa berada di laut dapat menimbulkan 

gelombang pasang yang sangat besar yang disebut tsunami 

 

2. Penyebab terjadinya gempa bumi : 

a. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena pergerakan lempeng bumi 

sehingga permukaan bumi menjadi bergetar 

b. Gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena letusan gunung berapi 

c. Gempa laut adalah adalah gempa yang terjadi karena pusat gempa terdapat di 

dasar laut dan dapat menyebabkan terjadinya tsunami. 

 

3. Dampak terjadinya gempa bumi : 

a. Tanah menjadi terbelah yang dapat menyebabkan rusaknya jalan 

b. Runtuhnya rumah penduduk karena getaran gempa bumi 

c. Jatuhnya korban jiwa karena terkena reruntuhan 

 

4. Solusi gempa bumi : 

a. Pergi ke tempat yang tinggi seperti gunung dan bukit apabila terjadi gempa 

laut 

b. Membantu korban bencana gempa bumi seperti dana dan baju yang masih 

layak pakai 

c. Membantu menemukan korban gempa bumi yang hilang dan mendoakannya. 
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Pertemuan  2 

1. Proses terjadinya gunung meletus : dorongan dari dapur magma yang menekan 

untuk mengeluarkan lava, lahar dan bebatuan yang ada di dalamnya. 

2. Penyebab terjadinya gunung meletus : kegiatan yang ada di dalam dapur magma 

yang dapat mengeluarkan material padat, cair dan gas. 

3. Dampak terjadinya gunung meletus :dapat menimbulkan korban, pemukiman 

menjadi tertutup abu vulkanik, benda yang di lalui lahar akan terbakar dan 

hangus, tahan menjadi subur, bebatuan yang dikeluarkan digunakan untuk bahan 

bangunan. 

4. Solusi : menghindari abu vulkanik, mengungsi di tempat yang aman, 

memanfaatkan bebatuan yang di keluarkan sebagai bahan bangunan, menanami 

lahan yang terkena abu vulkanik yang dapat menyuburkan tanah. 

 

Pertemuan 3 

1. Proses terjadinya banjir : 

- Tersumbatnya aliran air karena membuang sampah di sungai 

- Berkurangnya daerah resapan akibat pembangunan yang berlebihan dikota-

kota besar 

- Berkurang daerah resapan karena penggundulan hutan 

2. Penyebab terjadinya banjir : 

- Tersumbatnya aliran sungai dan got karena sampah 

- Tidak adanya daerah resapan air karena pembangunan gedung-gedung 

bertingkat di kota besar 

- Hilangnya daerah resapan air karena penebangan liar yang menyebabkan 

penggundulan hutan 

3. Dampak terjadinya banjir : 

- Jatuhnya korban jiwa 

- Menimbulkan penyakit kepada korban banjir 

- Rumah penduduk menjadi tergenang air 

- Rusaknya elektronik karena kebanjiran 

4. Solusi dari banjir : 

- Jangan membuang sampah sembarangan 

- Melakukan reboisasi di hutan-hutan yang gundul 

- Melaporkan apabila ada yang melakukan penebangan hutan 

- Memperluas daerah resapan air di kota besar 

- Bekerja bakti membersihkan sungai dan got  
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Lampiran 7  

Instrumen Soal Evaluasi Pilihan Ganda 

 

 

 

Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang benar! 

1. Peristiwa alam yang dapat menimbulkan kerugian disebut .... 

a. Bencana alam 

b. Sifat alam 

c. Daur ulang 

d. Akibat alam 

2. Pergeseran kerak bumi dapat menyebabkan terjadinya bencana .... 

a. Tanah longsor 

b. Gempa bumi vulkanik 

c. Gempa bumi tektonik 

d. Angin puting beliung 

3. Pada lereng bukit dibuat terasiring bertujuan untuk .... 

a. Memperbaiki susunan tanah 

b. Mencegah tanah longsor 

c. Menyuburkan lapisan tanah 

d. Mencegah banjir 

4. Gempa bumi yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan gelombang air lau 

yang sangat besar yang disebut .... 

a. Episentrum  

b. Tsunami  

c. Vulkanik 

d. Tektonik  

5. Bencana alam yang disebabkan oleh hutan yang gundul yaitu .... 

a. Gempa bumi dan tsunami 

b. Gunung meletus dan banjir 

c. Banjir dan tanah longsor 

d. Puting beliung dan tsunami 

Nama         : 

No. Absen : 
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6. Berikut ini merupakan peristiwa alam yang berdampak negatif bagi kehidupan 

adalah .... 

a. Banjir 

b. Terjadinya embun 

c. Cuaca cerah 

d. Terjadinya pelangi 

7. Salah satu cara mencega banjir adalah dengan cara memperbaiki drainase. Sistem 

drainase adalah .... 

a. Sistem pembuangan limbah 

b. Sistem penampungan air 

c. Sistem pembagian air 

d. Sistem penyaluran air 

8. Episentrum adalah .... 

a. Skala gempa 

b. Penyebab gempa 

c. Dampak gempa 

d. Pusat gempa 

9. Alat yang digunakan untuk mengukur getaran gempa adalah .... 

a. Barometer 

b. Hidrometer 

c. Termometer 

d. Seismograf  

10. Cairan panas yang dikeluarkan saat gunung api meletus disebut .... 

a. Magma  

b. Vulkanik  

c. Lava 

d. Kawah  

11. Tempat tinggal hewan menjadi hilang jika terjadi .... 

a. Hujan lebat 

b. Penetapan cagar alam 

c. Kebakaran hutan 

d. Angin muson 

12. Tindakan untuk mencegah banjir adalah dengan .... 

a. Membuang sampah disungai 

b. Mendirikan bangunan di tepi-tepi sungai 

c. Menebangi pohon-pohon  

d. Melakukan reboisasi 
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13. Angin kencang yang gerakannya memutar disebut dengan angin .... 

a. Puting beliung 

b. Topan  

c. Laut 

d. Darat  

14. Gempa bumi di pulau jawa pada tahun 2006 dengan korban 5,782 jiwa terjadi di 

.... 

a. Cilacap dan Sidoarjo 

b. Cilacap dan Porong 

c. Yogyakarta dan Sidoarjo 

d. Yogyakarta dan Klaten 

15. Kebakaran hutan terjadi di Indonesia mengakibatkan munculnya protes dari 

negara-negara tetangga Indonesia karena .... 

a. Kebakaran hutan yang terlalu sering 

b. Gangguan kabut dari kebakaran 

c. Indonesia kurang menjaga hubungan baik dengan negara tetangga 

d. Kebakaran terjadi disebabkan oleh negara tetangga 

16. Berikut ini termasuk peristiwa alam yang menyebabkan gempa bumi adalah .... 

a. Terjadi tsunami 

b. Terjadi erosi 

c. Letusan gunung berapi 

d. Terjadi kebakaran hutan 

17. Hutan yang terbakar akan berakibat parah yaitu .... 

a. Pencemaran udara 

b. Hilangnya kayu berkualitas tinggi 

c. Rusaknya lahan pertanian 

d. Rusaknya daerah pemukiman 

18. Kegiatan manusia yang dapat mengakibatkan banjir adalah .... 

a. Membuang sampah pada tempatnya 

b. Membuang sampah di sungai 

c. Mencuci baju di sungai 

d. Membersihkan sampah di parit 

19. Setiap pagi kita selalu melihat titik-titik air di dedaunan. Titik-titik air tersebut 

adalah .... 

a. Air hujan 

b. Embun  

c. Awan  
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d. Air sungai 

20. Penanaman hutan bakau tertujuan untuk .... 

a. Mengurangi abrasi 

b. Sebagai habitat hewan 

c. Sebagai tempat berteduh 

d. Sebagai tempat rekreasi 

21. Banjir dikota-kota besar umumnya disebabkan oleh .... 

a. Penggundulan hutan  

b. Meluapnya air laut 

c. Tidak memiliki saluran air 

d. Berkurangnya daerah resapan air 

22. Berikut ini dampak yang terjadi akibat penggundulan hutan, kecuali .... 

a. Erosi 

b. Tsunami 

c. Banjir 

d. Kekeringan  

23. Salah satu perlengkapan untuk menghadapi bencana alam adalah .... 

a. Uang  

b. Beras  

c. Baju  

d. PPPK 

24. Bencana alam yang dapat kita cegah yaitu.... 

a. Puting beliung 

b. Gempa bumi 

c. Banjir  

d. Gunung meletus 

25. Peristiwa alam yang tidak pernah terjadi di Indonesia adalah .... 

a. Tanah longsor 

b. Badai salju 

c. Gunung meletus 

d. Banjir   
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Lampiran 8 

Kunci Jawaban  

1. A 

2. C 

3. B 

4. B 

5. C 

6. A 

7. D 

8. D 

9. D 

10. A 

11. C 

12. D 

13. A 

14. D 

15. B 

16. C 

17. A 

18. B 

19. B 

20. A 

21. D 

22. B 

23. D 

24. C 

25. B 
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Lampiran 5 

Instrumen Uji Validitas Soal Tes 

Nama Siswa  : 

Nama Sekolah : 

Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang benar! 

1. Peristiwa alam yang dapat menimbulkan kerugian disebut .... 

a. Bencana alam 

b. Sifat alam 

c. Daur ulang 

d. Akibat alam 

2. Peristiwa alam berikut akibat campur tangan manusia, kecuali .... 

a. Kekeringan  

b. Banjir 

c. Gunung meletus 

d. Tanah longsor 

3. Pergeseran kerak bumi dapat menyebabkan terjadinya bencana .... 

a. Tanah longsor 

b. Gempa bumi vulkanik 

c. Gempa bumi tektonik 

d. Angin puting beliung 

4. Pada lereng bukit dibuat terasiring bertujuan untuk .... 

a. Memperbaiki susunan tanah 

b. Mencegah tanah longsor 

c. Menyuburkan lapisan tanah 

d. Mencegah banjir 

5. Gempa bumi yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan gelombang air lau 

yang sangat besar yang disebut .... 

a. Episentrum  

b. Tsunami  

c. Vulkanik 

d. Tektonik  

6. Bencana alam yang disebabkan oleh hutan yang gundul yaitu .... 

a. Gempa bumi dan tsunami 

b. Gunung meletus dan banjir 

Nilai: 
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c. Banjir dan tanah longsor 

d. Puting beliung dan tsunami 

7. Peristiwa alam yang muncul setelah terjadi hujan dan akibat pembiasan cahaya 

disebut .... 

a. Embun 

b. Pelangi 

c. Banjir 

d. Cuaca  

8. Berikut ini merupakan peristiwa alam yang berdampak negatif bagi kehidupan 

adalah .... 

a. Banjir 

b. Terjadinya embun 

c. Cuaca cerah 

d. Terjadinya pelangi 

9. Salah satu cara mencega banjir adalah dengan cara memperbaiki drainase. Sistem 

drainase adalah .... 

a. Sistem pembuangan limbah 

b. Sistem penampungan air 

c. Sistem pembagian air 

d. Sistem penyaluran air 

10. Berikut ini 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 

11. Gempa yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi disebut .... 

a. Vulkanik 

b. Tektonik 

c. Periodik 

d. Sistemik  

12. Episentrum adalah .... 

a. Skala gempa 

b. Penyebab gempa 

c. Dampak gempa 

d. Pusat gempa 
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13. Alat yang digunakan untuk mengukur getaran gempa adalah .... 

a. Barometer 

b. Hidrometer 

c. Termometer 

d. Seismograf  

14. Cairan panas yang dikeluarkan saat gunung api meletus disebut .... 

a. Magma  

b. Vulkanik  

c. Lava 

d. Kawah  

15. Dampak positif dari gunung api yang meletus adalah .... 

a. Abu vulkanik 

b. Awan panas 

c. Aliran lava 

d. Suara yang keras 

16. Tempat tinggal hewan menjadi hilang jika terjadi .... 

a. Hujan lebat 

b. Penetapan cagar alam 

c. Kebakaran hutan 

d. Angin muson 

17. Tindakan untuk mencegah banjir adalah dengan .... 

a. Membuang sampah disungai 

b. Mendirikan bangunan di tepi-tepi sungai 

c. Menebangi pohon-pohon  

d. Melakukan reboisasi 

18. Angin kencang yang gerakannya memutar disebut dengan angin .... 

a. Puting beliung 

b. Topan  

c. Laut 

d. Darat  

19. Badan pemerintah yang bertugas menangani bencana adalah .... 

a. BNPB 

b. BMKG 

c. BBG 

d. PVMBG 
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20. Di Indonesia memiliki banyak gunung berapi dikarenakan .... 

a. Di Indonesia terdapat pertemuan lempeng bumi 

b. Wilayah Indonesia merupakan daerah yang subur 

c. Letak Indonesia yang diapit dua benua 

d. Letak indonesia diantara dua samudra 

21. Gempa bumi di pulau jawa pada tahun 2006 dengan korban 5,782 jiwa terjadi di 

.... 

a. Cilacap dan Sidoarjo 

b. Cilacap dan Porong 

c. Yogyakarta dan Sidoarjo 

d. Yogyakarta dan Klaten 

22. Kebakaran hutan terjadi di Indonesia mengakibatkan munculnya protes dari 

negara-negara tetangga Indonesia karena .... 

a. Kebakaran hutan yang terlalu sering 

b. Gangguan kabut dari kebakaran 

c. Indonesia kurang menjaga hubungan baik dengan negara tetangga 

d. Kebakaran terjadi disebabkan oleh negara tetangga 

23. Berikut ini termasuk peristiwa alam yang menyebabkan gempa bumi adalah .... 

a. Terjadi tsunami 

b. Terjadi erosi 

c. Letusan gunung berapi 

d. Terjadi kebakaran hutan 

24. Kebakaran yang terjadi di Indonesia pada umumnya disebabkan karena .... 

a. Gesekan dahan-dahan kering 

b. Musim kemarau yang berkepanjangan 

c. Terjadinya gempa bumi 

d. Pembukaan lahan untuk pertanian 

25. Hutan yang terbakar akan berakibat parah yaitu .... 

a. Pencemaran udara 

b. Hilangnya kayu berkualitas tinggi 

c. Rusaknya lahan pertanian 

d. Rusaknya daerah pemukiman 

26. Bencana alam tsunami dapat disebabkan oleh .... 

a. Badai 

b. Angin topan  

c. Gempa bumi 

d. Kebakaran hutan 
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27. Kegiatan manusia yang dapat mengakibatkan banjir adalah .... 

a. Membuang sampah pada tempatnya 

b. Membuang sampah di sungai 

c. Mencuci baju di sungai 

d. Membersihkan sampah di parit 

28. Aliran lava yang bercampur air hujan disebut ... 

a. Air  

b. Magma  

c. Lahar  

d. Abu vulkanik 

29. Setiap pagi kita selalu melihat titik-titik air di dedaunan. Titik-titik air tersebut 

adalah .... 

a. Air hujan 

b. Embun  

c. Awan  

d. Air sungai 

30. Saat hujan turun sering terdengar suara yang sangat keras. Suara tersebut adalah 

.... 

a. Gempa  

b. Petir  

c. Kilat  

d. Guntur  

31. Penanaman hutan bakau tertujuan untuk .... 

a. Mengurangi abrasi 

b. Sebagai habitat hewan 

c. Sebagai tempat berteduh 

d. Sebagai tempat rekreasi 

32. Banjir dikota-kota besar umumnya disebabkan oleh .... 

a. Penggundulan hutan  

b. Meluapnya air laut 

c. Tidak memiliki saluran air 

d. Berkurangnya daerah resapan air 

33. Berikut ini dampak yang terjadi akibat penggundulan hutan, kecuali .... 

a. Erosi 

b. Tsunami 

c. Banjir 

d. Kekeringan  
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34. Salah satu perlengkapan untuk menghadapi bencana alam adalah .... 

a. Uang  

b. Beras  

c. Baju  

d. PPPK 

35. Bencana alam yang dapat kita cegah yaitu.... 

a. Puting beliung 

b. Gempa bumi 

c. Banjir  

d. Gunung meletus 

36. Peristiwa alam yang tidak pernah terjadi di Indonesia adalah .... 

a. Tanah longsor 

b. Badai salju 

c. Gunung meletus 

d. Banjir  

37. Salah satu bencana alam yang sulit diprediksi datangnya adalah .... 

a. Gunung meletus 

b. Gempa bumi 

c. Banjir 

d. Angin topan 

38. Berikut ini tempat yang harus dihindari saat terjadi tsunami adalah .... 

a. Lembah 

b. Bukit 

c. Pantai 

d. Gunung  

39. Dibawah ini yang tidak termasuk bencana alam adalah .... 

a. Banjir 

b. Longsor dan gempa 

c. Tsunami 

d. Musibah tabrakan 

40. Banjir rob terjadi karena meluapnya air .... 

a. Sungai 

b. Rawa 

c. Danau 

d. Laut  
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Kunci jawaban : 

1. A  21.   D 

2. C  22.   B 

3. C  23.   C 

4. B  24.   B 

5. B  25.   A 

6. C  26.   C 

7. B  27.   B 

8. A  28.   C 

9. D  29.   B 

10. C  30.   D 

11. A  31.   A 

12. D  32.   D 

13. D  33.   B 

14. A  34.   D 

15. A  35.   C 

16. C  36.   B 

17. D  37.   D 

18. A  38.   C 

19. B  39.   D 

20. A  40.   D 
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Lampiran 6 

Output Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Soal Tes Hasil Belajar IPA 

 

Uji Validitas Instrumen Soal Tes Hasil Belajar IPA 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item_1 26.07 39.375 .574 .750 

item_2 26.37 39.275 .203 .754 

item_3 26.53 37.913 .407 .745 

item_4 26.37 38.447 .344 .748 

item_5 26.23 38.392 .430 .746 

item_6 26.20 37.407 .684 .738 

item_7 26.20 40.510 .014 .760 

item_8 26.23 39.220 .263 .752 

item_9 26.83 38.351 .438 .746 

item_10 25.77 33.220 .190 .804 

item_11 26.27 39.582 .177 .755 

item_12 26.37 37.482 .513 .741 

item_13 26.43 38.185 .372 .747 

item_14 26.47 42.257 -.273 .774 

item_15 26.50 40.052 .064 .760 

item_16 26.13 39.292 .350 .751 

item_17 26.07 39.375 .574 .750 

item_18 26.27 39.030 .281 .751 

item_19 26.30 40.079 .078 .759 

item_20 26.57 39.220 .196 .754 

item_21 26.83 38.971 .312 .750 

item_22 26.40 38.179 .380 .747 

item_23 26.73 37.168 .587 .738 
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item_24 26.63 39.275 .192 .755 

item_25 26.30 38.355 .389 .747 

item_26 26.47 39.499 .153 .756 

item_27 26.10 39.266 .438 .750 

item_28 26.47 40.189 .044 .761 

item_29 26.23 37.495 .615 .739 

item_30 26.70 39.390 .183 .755 

item_31 26.07 39.375 .574 .750 

item_32 26.33 39.195 .225 .753 

item_33 26.73 39.099 .241 .752 

item_34 26.23 37.357 .643 .738 

item_35 26.10 39.748 .285 .753 

item_36 26.13 39.361 .331 .751 

item_37 26.43 39.357 .179 .755 

item_38 26.37 39.895 .099 .758 

item_39 26.23 40.116 .086 .758 

item_40 26.63 40.171 .048 .761 

 

 

Uji Reliabilitas Instrumen Soal Tes Hasil Belajar IPA 

Reliability Statistics 

 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.788 .791 30 
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Lampiran 7 

Data Hasil Belajar IPA Siswa (Pretest) Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

No Absen Nilai Kelas Eksperimen No Absen Nilai Kelas Kontrol 

1. 54 1. 50 

2. 56 2. 50 

3. 54 3. 58 

4. 48 4. 56 

5. 50 5. 54 

6. 50 6. 56 

7. 52 7. 54 

8. 48 8. 58 

9. 52 9. 53 

10. 70 10. 48 

11. 56 11. 56 

12. 58 12. 58 

13. 54 13. 54 

14. 52 14. 54 

15. 52 15. 52 

16. 54 16. 50 

17. 56 17. 54 

18. 50 18. 54 

19. 48 19. 54 

20. 60 20. 58 

21. 66 21. 58 

22. 58 22. 56 

23. 56 23. 54 

24. 58 24. 54 
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25. 58 25. 68 

26. 56 26. 54 

27. 56 27. 56 

28. 54 28. 44 

29. 52   

30. 54   
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Lampiran 8 

Data Hasil Belajar IPA Siswa (Posttest) Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Daftar Nilai Posttest Kelas Eksperimen 

No Absen Nilai Kelas Eksperimen No Absen Nilai Kelas Kontrol 

1. 88 1. 80 

2. 90 2. 86 

3. 88 3. 86 

4. 74 4. 80 

5. 84 5. 78 

6. 88 6. 90 

7. 72 7. 78 

8. 64 8. 80 

9. 80 9. 78 

10. 94 10. 60 

11. 86 11. 82 

12. 86 12. 88 

13. 76 13. 80 

14. 88 14. 76 

15. 90 15. 64 

16. 88 16. 64 

17. 78 17. 92 

18. 88 18. 76 

19. 86 19. 74 

20. 86 20. 82 

21. 90 21. 84 

22. 82 22. 78 

23. 80 23. 86 

24. 80 24. 80 
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25. 86 25. 90 

26. 88 26. 64 

27. 82 27. 78 

28. 84 28. 58 

29. 90   

30. 88   
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Lampiran 9 

Hasil Observasi Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Eksperimen Model 

Pembelajaran Numbered Head Together 

Lembar Observasi Kinerja Guru dalam melaksanakan  

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT Pertemuan 1 

Langkah 

Kegiatan 
Aspek Yang Diamati 

Keterlaksanaan 

Ya Tidak 

Kegiatan 

Awal 

1. Guru mengkondisikan siswa untuk siap 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 
√  

2. Guru melakukan apersepsi untuk memulai 

pembelajaran 
√  

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran √  

4. Guru menyampaikan materi pembelajaran 

secara singkat 
√  

Kegiatan 

Inti 

Eksplorasi 

5. Membentuk kelompok @ 6 siswa. 
√  

6. Guru memberikan nomor pada masing-

masing anggota kelompo 
√  

7. Guru menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. 
√  

8. Guru membagikan materi dan lembar 

diskusi. 
√  

9. Guru membimbing siswa dalam berdiskusi √  

10. Guru membimbing setiap anggota 

kelompok melakukan lempar pertanyaan 

untuk memastikan semua anggota 

kelompok mengetahui jawaban dari soal 

diskusi.  

√  
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Lembar Observasi Kinerja Guru dalam melaksanakan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT Pertemuan 2 

Langkah 

Kegiatan 
Aspek Yang Diamati 

Keterlaksanaan 

Ya Tidak 

Kegiatan 

Awal 

1. Guru mengkondisikan siswa untuk siap 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 
√  

2. Guru melakukan apersepsi untuk memulai 

pembelajaran 
√  

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran √  

4. Guru menyampaikan materi pembelajaran 

secara singkat 
√  

Kegiatan 

Inti 

Eksplorasi 

5. Membentuk kelompok @ 6 siswa. 
√  

6. Guru memberikan nomor pada masing-

masing anggota kelompo 
√  

7. Guru menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. 
√  

8. Guru membagikan materi dan lembar 

diskusi. 
√  

9. Guru membimbing siswa dalam berdiskusi √  

10. Guru membimbing setiap anggota 

kelompok melakukan lempar pertanyaan 

untuk memastikan semua anggota 

kelompok mengetahui jawaban dari soal 

diskusi.  

√  
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Lembar Observasi Kinerja Guru dalam melaksanakan  

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT Pertemuan 3 

Langkah 

Kegiatan 
Aspek Yang Diamati 

Keterlaksanaan 

Ya Tidak 

Kegiatan 

Awal 

1. Guru mengkondisikan siswa untuk siap 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 
√  

2. Guru melakukan apersepsi untuk memulai 

pembelajaran 
√  

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran √  

4. Guru menyampaikan materi pembelajaran 

secara singkat 
√  

Kegiatan 

Inti 

Eksplorasi 

5. Membentuk kelompok @ 6 siswa. 
√  

6. Guru memberikan nomor pada masing-

masing anggota kelompo 
√  

7. Guru menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. 
√  

8. Guru membagikan materi dan lembar 

diskusi. 
√  

9. Guru membimbing siswa dalam berdiskusi √  

10. Guru membimbing setiap anggota 

kelompok melakukan lempar pertanyaan 

untuk memastikan semua anggota 

kelompok mengetahui jawaban dari soal 

diskusi.  

√  
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Lembar Observasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT Pertemuan 1 

Langkah 

Kegiatan 
Aspek Yang Diamati 

Keterlaksanaan 

Ya Tidak 

Kegiatan 

Awal 

1. Siswa mempersiapkan buku catatan pembelajaran 

dan alat tulis  
√ 

 

 

2. Siswa antusias mengikuti pembelajaran √  

3. Siswa mencatat kompetensi-kompetensi yang 

akan dicapai. 
√  

4. Siswa menyimak materi pembelajaran  √ 

Kegiatan 

Inti 

Eksplorasi  

5. Siswa duduk sesuai dengan kelompok masing-

masing. 

√  

6. Siswa menerima dan memakai nomor dalam 

setiap kelompok yang diberikan oleh guru. 
√  

7. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru 

mengenai langkah-langkah dalam pembelajaran 

kooperatif tipe NHT 

√  

8. Siswa menerima materi dan lembar diskusi dari 

guru 
√  

9. Kelompok mendiskusikan permasalahan yang 

diberikan oleh guru 
 √ 

10. Setiap anggota kelompok melakukan lempar 

pertanyaan untuk memastikan semua anggota 

mengetahui jawaban dari soal diskusi. 

√  

Elaborasi  

11. Siswa / nomor yang dipanggil dalam setiap 

kelompok mempresentasikan hasil diskusi. 

√  
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Lembar Observasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT Pertemuan 2 

Langkah 

Kegiatan 
Aspek Yang Diamati 

Keterlaksanaan 

Ya Tidak 

Kegiatan 

Awal 

1. Siswa mempersiapkan buku catatan 

pembelajaran dan alat tulis  
√ 

 

 

2. Siswa antusias mengikuti pembelajaran √  

3. Siswa mencatat kompetensi-kompetensi yang 

akan dicapai. 
√ 

 

4. Siswa menyimak materi pembelajaran  √ 

Kegiatan 

Inti 

Eksplorasi  

5. Siswa duduk sesuai dengan kelompok masing-

masing. 

√ 

 

6. Siswa menerima dan memakai nomor dalam 

setiap kelompok yang diberikan oleh guru. 
√ 

 

7. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru 

mengenai langkah-langkah dalam pembelajaran 

kooperatif tipe NHT 

√ 

 

8. Siswa menerima materi dan lembar diskusi dari 

guru 
√ 

 

9. Kelompok mendiskusikan permasalahan yang 

diberikan oleh guru 
√ 

 

10. Setiap anggota kelompok melakukan lempar 

pertanyaan untuk memastikan semua anggota 

mengetahui jawaban dari soal diskusi. 

√ 

 

Elaborasi  

11. Siswa / nomor yang dipanggil dalam setiap 

kelompok mempresentasikan hasil diskusi. 

√ 
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Lembar Observasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT Pertemuan 3 

Langkah 

Kegiatan 
Aspek Yang Diamati 

Keterlaksanaan 

Ya Tidak 

Kegiatan 

Awal 

1. Siswa mempersiapkan buku catatan 

pembelajaran dan alat tulis  
√ 

 

 

2. Siswa antusias mengikuti pembelajaran √  

3. Siswa mencatat kompetensi-kompetensi yang 

akan dicapai. 
√ 

 

4. Siswa menyimak materi pembelajaran √  

Kegiatan 

Inti 

Eksplorasi  

5. Siswa duduk sesuai dengan kelompok masing-

masing. 

√ 

 

6. Siswa menerima dan memakai nomor dalam 

setiap kelompok yang diberikan oleh guru. 
√ 

 

7. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru 

mengenai langkah-langkah dalam pembelajaran 

kooperatif tipe NHT 

√ 

 

8. Siswa menerima materi dan lembar diskusi dari 

guru 
√ 

 

9. Kelompok mendiskusikan permasalahan yang 

diberikan oleh guru 
√ 

 

10. Setiap anggota kelompok melakukan lempar 

pertanyaan untuk memastikan semua anggota 

mengetahui jawaban dari soal diskusi. 

√ 

 

Elaborasi  

11. Siswa / nomor yang dipanggil dalam setiap 

kelompok mempresentasikan hasil diskusi. 

√ 
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Lampiran 10 

Hasil Observasi Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Kontrol Model Pembelajaran 

Student Teams Achievement Division 

Lembar Observasi Kinerja Guru Dalam Melaksanakan  

Model Pembelajaran Jigsaw Pertemuan 1 

 

Indikator Aspek yang diamati 
Keterlaksanaan 

Ya Tidak 

Kegiatan 

Awal 

1. Guru mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti 

kegiatan pembelajaran 
√ 

 

2. Guru melakukan apersepsi untuk memulai 

pembelajaran 
√ 

 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran √  

4. Guru menyampaikan materi pembelajaran secara 

singkat 
√ 

 

Kegiatan 

Inti 

 

Eksplorasi  

5. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

@ 4 siswa 

√ 

 

6. Guru membagikan tugas kepada setiap kelompok 

masing-masing anggota mendapat 1 tugas 
√ 

 

7. Guru menjelaskan langkah-langkah model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 
√ 

 

8. Guru menyampaikan tata cara pembentukan 

kelompok ahli. 
√ 

 

9. Guru membimbing siswa dalam berdiskusi √  

Elaborasi  

10. Guru membimbing siswa dalam pengembalian 

kelompok awal 

√ 

 

11. Guru mendampingi dalam penyampaian hasil 

diskusi 
√ 
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Lembar Observasi Kinerja Guru Dalam Melaksanakan  

Model Pembelajaran Jigsaw Pertemuan 2 

 

Indikator Aspek yang diamati 
Keterlaksanaan 

Ya Tidak 

Kegiatan 

Awal 

1. Guru mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti 

kegiatan pembelajaran 
√ 

 

2. Guru melakukan apersepsi untuk memulai 

pembelajaran 
√ 

 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran √  

4. Guru menyampaikan materi pembelajaran secara 

singkat 
√ 

 

Kegiatan 

Inti 

 

Eksplorasi  

5. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

@ 4 siswa 

√ 

 

6. Guru membagikan tugas kepada setiap kelompok 

masing-masing anggota mendapat 1 tugas 
√ 

 

7. Guru menjelaskan langkah-langkah model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 
√ 

 

8. Guru menyampaikan tata cara pembentukan 

kelompok ahli. 
√ 

 

9. Guru membimbing siswa dalam berdiskusi √  

Elaborasi  

10. Guru membimbing siswa dalam pengembalian 

kelompok awal 

√ 

 

11. Guru mendampingi dalam penyampaian hasil 

diskusi 
√ 

 

Konfirmasi  

12. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengajukan pertanyaan dari materi yang 

belum dipahami 

√ 
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Lembar Observasi Kinerja Guru Dalam Melaksanakan  

Model Pembelajaran Jigsaw Pertemuan 3 

 

Indikator Aspek yang diamati 
Keterlaksanaan 

Ya Tidak 

Kegiatan 

Awal 

1. Guru mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti 

kegiatan pembelajaran 
√ 

 

2. Guru melakukan apersepsi untuk memulai 

pembelajaran 
√ 

 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran √  

4. Guru menyampaikan materi pembelajaran secara 

singkat 
√ 

 

Kegiatan 

Inti 

 

Eksplorasi  

5. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

@ 4 siswa 

√ 

 

6. Guru membagikan tugas kepada setiap kelompok 

masing-masing anggota mendapat 1 tugas 
√ 

 

7. Guru menjelaskan langkah-langkah model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 
√ 

 

8. Guru menyampaikan tata cara pembentukan 

kelompok ahli. 
√ 

 

9. Guru membimbing siswa dalam berdiskusi √  

Elaborasi  

10. Guru membimbing siswa dalam pengembalian 

kelompok awal 

√ 

 

11. Guru mendampingi dalam penyampaian hasil 

diskusi 
√ 

 

Konfirmasi  

12. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengajukan pertanyaan dari materi yang 

belum dipahami 

√ 
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Lembar Observasi Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran Menggunakan Model 

Pembelajaran Jigsaw Pertemuan 1 

Indikator Aspek yang diamati 
Keterlaksanaan 

Ya Tidak 

Kegiatan 

Awal 

 

1. Siswa mempersiapkan buku catatan 

pembelajaran dan alat tulis 
√ 

 

2. Siswa antusias mengikuti pembelajaran √  

3. Siswa mencatat kompetensi-kompetensi 

yang akan dicapai 
√ 

 

4. Siswa menyimak materi pembelajaran √  

Kegiatan 

Inti 

 

Eksplorasi  

5. Siswa duduk sesuai dengan kelompok 
√ 

 

6. Siswa menerima tugas diskusi yang 

diberikan oleh guru 
√ 

 

7. Siswa menyimak penjelasan dari guru 

mengenai langkah-langkah pembelajaran 
√ 

 

8. Anggota kelompok yang memiliki tugas 

sama menjadi satu kelompok (kelompok 

ahli/baru) 

√ 

 

9. Siswa berdiskusi sesuai dengan tugasnya 

masing-masing 
√ 

 

Elaborasi  

10. Siswa kembali ke kelompok awal 
√ 

 

11. Siswa menyampaikan hasil diskusi pada 

kelompok awal 
√ √ 



 



 

178 
 

Lembar Observasi Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran Menggunakan Model 

Pembelajaran Jigsaw Pertemuan 2 

Indikator Aspek yang diamati 
Keterlaksanaan 

Ya Tidak 

Kegiatan 

Awal 

 

1. Siswa mempersiapkan buku catatan 

pembelajaran dan alat tulis 
√ 

 

2. Siswa antusias mengikuti pembelajaran √  

3. Siswa mencatat kompetensi-kompetensi 

yang akan dicapai 
√ 

 

4. Siswa menyimak materi pembelajaran √  

Kegiatan 

Inti 

 

Eksplorasi  

5. Siswa duduk sesuai dengan kelompok 
√ 

 

6. Siswa menerima tugas diskusi yang 

diberikan oleh guru 
√ 

 

7. Siswa menyimak penjelasan dari guru 

mengenai langkah-langkah pembelajaran 
√ 

 

8. Anggota kelompok yang memiliki tugas 

sama menjadi satu kelompok (kelompok 

ahli/baru) 

√ 

 

9. Siswa berdiskusi sesuai dengan tugasnya 

masing-masing 
 √ 

Elaborasi  

10. Siswa kembali ke kelompok awal 
√ 

 

11. Siswa menyampaikan hasil diskusi pada 

kelompok awal 
√ 
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Lembar Observasi Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran Menggunakan Model 

Pembelajaran Jigsaw Pertemuan 3 

Indikator Aspek yang diamati 
Keterlaksanaan 

Ya Tidak 

Kegiatan 

Awal 

 

1. Siswa mempersiapkan buku catatan 

pembelajaran dan alat tulis 
√ 

 

2. Siswa antusias mengikuti pembelajaran √  

3. Siswa mencatat kompetensi-kompetensi 

yang akan dicapai 
√ 

 

4. Siswa menyimak materi pembelajaran √  

Kegiatan 

Inti 

 

Eksplorasi  

5. Siswa duduk sesuai dengan kelompok 
√ 

 

6. Siswa menerima tugas diskusi yang 

diberikan oleh guru 
√ 

 

7. Siswa menyimak penjelasan dari guru 

mengenai langkah-langkah pembelajaran 
√ 

 

8. Anggota kelompok yang memiliki tugas 

sama menjadi satu kelompok (kelompok 

ahli/baru) 

√ 

 

9. Siswa berdiskusi sesuai dengan tugasnya 

masing-masing 
√ 

 

Elaborasi  

10. Siswa kembali ke kelompok awal 
√ 

 

11. Siswa menyampaikan hasil diskusi pada 

kelompok awal 
√ 
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