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Lampiran 2 

 

Hasil Output Data 

1. Hasil Uji Validitas 
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2. Hasil Uji Normalitas 

 

 

Tests of Normality 

 MODEL Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

PRETEST 
EE ,126 40 ,108 ,960 40 ,172 

PP ,119 34 ,200
*
 ,966 34 ,366 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Tests of Normality 

 Model Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

posttest 
EE ,134 40 ,068 ,954 40 ,101 

PP ,138 34 ,098 ,940 34 ,060 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

3. Hasil Uji Homogenitas  

 

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

PRETEST 

Based on Mean 1,364 1 72 ,247 

Based on Median 1,386 1 72 ,243 

Based on Median and with 

adjusted df 
1,386 1 71,203 ,243 

Based on trimmed mean 1,441 1 72 ,234 

 

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

posttest 

Based on Mean ,072 1 72 ,789 

Based on Median ,049 1 72 ,825 

Based on Median and with 

adjusted df 
,049 1 71,893 ,825 

Based on trimmed mean ,082 1 72 ,775 
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4. Hasil Uji Homogenitas Koefidien Regresi Linear 

 

 

Parameter Estimates 

Dependent Variable: Posttest 

Parameter B Std. Error T Sig. 95% Confidence Interval Partial Eta 

Squared Lower Bound Upper Bound 

Intercept 56,569 3,579 15,808 ,000 49,430 63,708 ,784 

Pretest ,609 ,063 6,513 ,000 ,284 ,534 ,381 

[Model=1] -1,087 1,486 -,731 ,467 -4,051 1,878 ,008 

[Model=2] 0
a
 . . . . . . 

a. This parameter is set to zero because it is redundant. 

 

 

5. Hasil Uji ANCOVA 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Posttest 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 1731,039
a
 2 865,519 22,376 ,000 ,393 

Intercept 10520,237 1 10520,237 271,977 ,000 ,798 

Pretest 1641,039 1 1641,039 42,425 ,000 ,381 

Model 20,687 1 20,687 ,535 ,467 ,008 

Error 2668,961 69 38,681    

Total 436850,000 72     

Corrected Total 4400,000 71     

a. R Squared = ,393 (Adjusted R Squared = ,376) 
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Lampiran 3 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah  : SDN Kebowan 02 

Kelas/Semester : V/II 

Mata Pelajaran : IPA 

Materi Pokok  : Daur air dan peristiwa alam 

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

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhinya. 

 

C. INDIKATOR 

1. Menyebutkan manfaat air. 

2. Membedakan kegiatan sehari-hari yang memanfaatkan air dan tidak 

memanfaatkan air. 

3. Menyebutkan cara menghemat air. 

4. Membedakan perilaku manusia yang termasuk cara menghemat air dan 

bukan menghemat air. 

5. Mengurutkan proses daur air. 

6. Menyebutkan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan 

manfaat air dengan baik. 
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2. Setelah menyebutkan manfaat air, siswa mampu membedakan kegiatan 

sehari-hari yang memanfaatkan air dan tidak memanfaatkan air dengan 

benar. 

3. Setelah itu siswa mampu menyebutkan cara menghemat air dengan baik. 

4. Setelah menyebutkan cara menghemat air, siswa dapat membedakan 

perilaku manusia yang termasuk cara menghemat air dan yang bukan 

merupakan cara menghemat air dengan benar. 

5. Melalui model pembelajaran Example Non Example, siswa dapat 

mengurutkan proses daur air dengan cermat. 

6. Setelah mengurutkan proses daur air, siswa mampu menyebutkan kegiatan 

manusia yang dapat mempengaruhi daur air dengan benar. 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN (TERLAMPIR) 

 

F. METODE PEMBELAJARAN 

1. Model Pembelajaran 

a. Example Non Example 

2. Metode  

a. Ceramah  

b. Tanya jawab 

c. Penugasan 

d. Diskusi  

 

G. MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 

1. Papan tulis 

2. Gambar proses daur air 

3. Lembar Kerja Siswa 

4. Kompor gas dan panci 
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H. SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Sulistyanto, Heri. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 5: untuk SD dan Kelas 

V. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Azmiyawati, Choiril. 2008. IPA Salingtemas untuk kelas V SD/MI. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.  

 

I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1 Pertemuan 1 

Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

 Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 a. Guru memberikan salam. 

b. Guru mengkondisikan kelas 

agar siswa dapat mengikuti 

pembelajaran dengan baik. 

c. Guru mengecek kehadiran 

siswa. 

 

d. Guru memberikan soal 

pretest 

e. Guru melakukan apersepsi 

dengan bertanya jawab 

mengenai kegiatan yang 

memanfaatkan air. 

f. Guru mengkonfirmasi materi 

yang akan diajarkan. 

g. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

a. Siswa menjawab salam. 

b. Siswa memperhatikan perintah 

dari guru. 

 

c. Siswa memperhatikan saat 

guru mengecek kehadiran 

siswa. 

d. Siswa mengerjakan soal 

pretest 

e. Siswa secara antusias 

menjawab pertanyaan dari 

guru. 

f. Siswa memperhatikan guru 

saat menyampaikan materi. 

g. Siswa memperhatikan saat 

guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

2 Kegiatan Inti (60 menit)  

2.1 Eksplorasi  

 Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 a. Menggali pengetahuan siswa a. Siswa secara antusias 
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dengan melakukan tanya 

jawab mengenai manfaat air. 

b. Guru menjelaskan materi 

tentang cara menghemat air. 

 

c. Guru bersama siswa 

melakukan tanya jawab 

tentang berbagai hal yang 

merupakan cara menghemat 

air dan berbagai hal yang 

tidak termasuk cara 

menghemat air. 

d. Guru meminta siswa untuk 

mencatat materi yang telah 

disampaikan. 

e. Guru mendemonstrasikan 

proses daur air melalui 

kegiatan mendidihkan air. 

 

 

f. Guru memberikan 

kesempatan siswa untuk 

bertanya tentang demonstrasi 

yang ditunjukkan. 

menjawab pertanyaan guru. 

 

b. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru mengenai cara 

menghemat air. 

c. Siswa bersama guru 

melakukan tanya jawab 

mengenai berbagai hal yang 

merupakan cara menghemat 

air dan berbagai hal yang tidak 

termasuk cara menghemat air. 

 

d. Siswa mencatat materi yang 

telah disampaikan guru. 

 

e. Siswa mengamati demonstrasi 

yang dilakukan guru dan 

mencoba melakukan hal 

seperti yang didemonstrasikan 

oleh guru. 

f. Siswa bertanya kepada guru 

tentang demonstrasi yang 

telah dilakukan. 

 

 Pertemuan 2  

 g. Guru menjelaskan kembali 

mengenai materi proses daur 

air dan manfaat air. 

 

h. Guru mempersiapkan 

g. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru mengenai 

proses daur air dan manfaat 

air. 

h. Siswa memperhatikan saat 
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gambar-gambar sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

yaitu gambar skema daur air 

yang benar dan gambar 

skema daur air yang salah. 

i. Guru menempelkan gambar 

di papan tulis. 

 

 

j. Guru membagi kelompok 

yang terdiri dari 2-3 orang. 

guru mempersiapkan gambar-

gambar yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

 

 

i. Siswa memperhatikan  pada 

saat guru menyajikan gambar 

di papan tulis. 

 

j. Siswa memperhatikan guru 

saat pembagian kelompok. 

2.2 Elaborasi (60 menit)  

 k. Guru memberi petunjuk 

berupa penjelasan singkat 

tentang gambar yang 

disajikan. 

l. Guru meminta siswa untuk 

menganalisis gambar yang 

telah disajikan bersama 

kelompok. 

m. Guru meminta siswa untuk 

mencatat hasil diskusi 

analisis gambar pada lembar 

kerja siswa yang sudah 

disediakan. 

n. Guru berkeliling untuk 

mengamati diskusi setiap 

kelompok. 

o. Guru meminta perwakilan 

kelompok untuk 

k. Siswa memperhatikan 

petunjuk yang diberikan oleh 

guru dan mengamati gambar. 

 

l. Siswa menganalisis gambar 

yang telah disajikan oleh guru. 

 

 

 

m. Siswa mencatat hasil diskusi 

analisis gambar pada lembar 

kerja yang sudah disiapkan. 

 

 

n. Siswa berdiskusi bersama 

kelompok masing-masing. 

 

o. Siswa maju ke depan kelas 

untuk membacakan hasil 
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membacakan hasil diskusi ke 

depan kelas. 

p. Guru melakukan tanya jawab 

dengan kelompok tentang 

alasan gambar yang mereka 

analisis. 

diskusi mereka. 

 

p. Siswa bersama guru 

melakukan diskusi atau tanya 

jawab tentang alasan gambar 

yang mereka analisis. 

2.3 Konfirmasi   

 Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 q. Guru menanamkan konsep 

materi atau menjelaskan 

kembali tentang materi 

proses daur air dan hal-hal 

yang mempengaruhi daur air. 

r. Guru bersama siswa 

melakukan tanya jawab 

tentang hal-hal yang belum 

diketahui. 

s. Guru bersama siswa 

membuat kesimpulan tentang 

materi yang telah diajarkan. 

q. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

 

r. Siswa bersama guru 

melakukan tanya jawab 

tentang hal-hal yang belum 

diketahui. 

s. Siswa bersama guru membuat 

kesimpulan tentang materi 

yang telah dipelajari. 

3 Kegiatan Penutup (10 menit)  

 Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 a. Guru memberikan penguatan 

serta membagikan lembar 

kerja evaluasi (Posttest) 

kepada masing-masing siswa. 

 

b. Guru menutup pembelajaran 

dengan salam. 

a. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi dan setelah selesai 

mengerjakan, siswa 

mengumpulkan hasil kerja 

masing-masing. 

b. Siswa menjawab salam. 
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J. PENILAIAN 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penelitian 

Bentuk 

Instrumen 

Instrumen 

Soal 

1. Menyebutkan manfaat 

air. 

2. Membedakan kegiatan 

sehari-hari yang 

memanfaatkan air dan 

tidak memanfaatkan 

air. 

3. Menyebutkan cara 

menghemat air. 

4. Membedakan perilaku 

manusia yang termasuk 

cara menghemat air dan 

bukan menghemat air. 

5. Mengurutkan proses 

daur air. 

6. Menyebutkan kegiatan 

manusia yang dapat 

mempengaruhi daur air.  

Tugas individu 

 

Tugas kelompok 

Soal pilihan 

ganda 

 

 

Format Kriteria Penilaian 

 Penilaian Produk 

No. Aspek  Kriteria  Skor  

1. Konsep  o Semua benar 

o Sebagian besar benar 

o Sebagian kecil benar 

o Semua salah 

4 

3 

2 

1 
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LAMPIRAN RPP 1 

1. MATERI 

DAUR AIR 

Manfaat dan Cara Menghemat Air 

Manfaat air bagi manusia diantaranya adalah 

1. minum 

2. mandi 

3. mencuci 

4. masak 

5. menyiram tanaman 

6. transportasi laut 

7. sumber PLTA 

Banyak sekali manfaat air bagi kehidupan manusia oleh sebab itu 

manusia harus menghemat penggunaan air bersih. Cara menghemat air 

antara lain: 

1. mencuci motor ketika kotor saja 

2. menyiram tanaman dengan air secukupnya atau dengan air hujan 

3. mematikan kran air ketika tidak digunakan 

4. mencuci pakaian tidak setiap hari 

Daur Air dan Kegiatan Manusia yang Mempengaruhi Daur Air 

Daur air merupakan sirkulasi (perputaran) air secara terus-menerus dari 

bumi ke atmosfer dan kembali ke Bumi. Daur air ini terjadi melalui proses 

evaporasi (penguapan), presipitasi (pengendapan), dan kondensasi 

(pengembunan). 
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Air di laut, sungai, dan danau menguap karena pengaruh panas dari 

sinar matahari. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Proses 

penguapan ini disebut evaporasi. Uap air naik dan berkumpul di udara. 

Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air (jenuh). Proses 

ini disebut presipitasi (pengendapan). Jika suhunya turun, uap air akan 

berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini 

disebut kondensasi (pengembunan). Titik-titik air di awan kemudian akan 

turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan 

itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan 

meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui 

sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan juga 

ada yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau. Kondisi ini akan 

menambah jumlah air di tempat tersebut.  

Air di sungai akan mengalir ke laut. Di lain pihak sebagian air di 

sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan 

bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses perjalanan air di 

daratan itu terjadi dalam daur air. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jumlah 

air di Bumi secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya wujud dan 

tempatnya yang berubah. 
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Hal-hal yang dapat menyebabkan terganggunya daur air antara lain: 

1. pembengunan jalan dengan aspal dan beton 

2. penggundulan hutan 

3. membiarkan lahan kosong tidak ditanami tanaman 

 

2. MEDIA 
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3. LEMBAR KERJA KELOMPOK 

Kelompok: 

Anggota Kelompok:   

 1. _______________________________ 

 2. _______________________________ 

 3. _______________________________ 

 

A. Judul 

Cara menghemat air 

B. Tujuan 

Siswa dapat mengurutkan proses daur air dengan benar. 

C. Kegiatan 

 Langkah-langkah: 

1. Amati gambar/bagan yang telah ditunjukkan oleh guru! 

2. Diskusikan dengan kelompok! 

3. Gambarlah skema daur air yang dianggap benar dan tulis   

alasannya pada kolom di bawah ini! 

 

Gambar Alasan 
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4. SOAL  

A. SOAL PRETEST 

 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d sesuai dengan pilihan jawaban 

yang benar! 

1. Air sangat penting bagi manusia karena.... 

a. air merupakan kebutuhan paling penting 

b. air sumber utama kehidupan  

c. air memiliki manfaat bagi manusia meskipun sedikit 

d. air mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia 

2. Dalam kehidupan sehari-hari, air banyak dimanfaatkan oleh kita. Salah satu 

manfaat air adalah untuk.... 

a. bahan makanan   

b. mencuci 

c. bahan bangunan  

d. bermain 

3. I. Mencuci V. Makan 

II. Mandi   IV. Minum 

III. Main  

Dari beberapa kegiatan di atas, yang merupakan manfaat dari air adalah.... 

a. I, II, dan V    

b. I, II, dan IV 

c. I, III, dan IV   

d. III, IV, dan V 

4. Berikut ini adalah manfaat air bagi manusia adalah.... 

a. mencuci, transportasi, mengecat 

b.  mandi, transportasi, menyiram tanaman 

c. minum, memasak, mengecat 

d. mandi, berenang, mengisi bahan bakar 

5. Di bawah ini bukan manfaat air dalam kehidupan sehari-hari manusia.... 

a. mencuci, memasak, menyiram tanaman 

b. mandi, mencuci, menggosok gigi 
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c. mandi, memasak, mengisi bahan bakar 

d. masak, mandi, minum 

6. Di bawah ini merupakan salah satu cara yang baik dalam menggunakan air 

adalah.... 

a. menggosok air dengan air secukupnya 

b. menyiram bunga dengan banyak air 

c. menggunakan air untuk bermain-main 

d. mencuci kendaraan yang masih bersih 

7. Salah satu contoh tindakan penghematan air yaitu …. 

a. mencuci pakaian tiap hari dalam jumlah sedikit 

b. mencuci kendaraan rutin tiap hari 

c. menyiram tanaman dengan air keran 

d. mematikan kran setelah selesai digunakan 

8. Dalam kehidupan sehari-hari, air banyak dimanfaatkan oleh kita. Salah satu 

manfaat air adalah digunakan untuk.... 

a. bahan makanan 

b. sumber energi PLTU 

c. sumber energi PLTA 

d. bermain 

9. Yang bukan merupakan contoh cara yang baik dalam menggunakan air 

adalah.... 

a. menutup kran setelah digunakan 

b. menyiram tanaman dengan bekas air cucian 

c. mencuci pakaian sedikit demi sedikit 

d. mencuci kendaraan jika kotor 

10. I. Membiarkan air ledeng terbuka 

II. Menyiram  tanaman secukupnya 

III. Mencuci dengan air sumur 

IV. Mencuci kendaraan setiap hari 

Kegiatan di atas yang merupakan cara untuk menghemat air adalah.... 

a. I dan II   
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b. daur alam terganggu 

c. daur ulang terganggu 

d. semua jawaban benar 

20. Kegiatan manusia yang menyebabkan daur air terganggu adalah.... 

a. penebangan pohon secara liar 

b. hutan yang gundul 

c. penutupan jalan dengan beton 

d. semua jawaban benar 

 

B. SOAL POSTTEST 

 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d sesuai dengan pilihan jawaban 

yang benar! 

1. Dalam kehidupan sehari-hari, air banyak dimanfaatkan oleh kita. Salah satu 

manfaat air adalah untuk.... 

a. mencuci 

b. bermain  

b. bahan makanan  

d. bermain 

2. Berikut ini adalah manfaat air bagi manusia adalah.... 

a.  mandi, transportasi, menyiram tanaman 

b. mandi, berenang, mengisi bahan bakar 

c. mandi, berenang, mengisi bahan bakar 

d. minum, memasak, mengecat 

3. Air sangat penting bagi manusia karena.... 

a. air mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia 

b. air merupakan kebutuhan paling penting 

c. air sumber utama kehidupan 

d. air memiliki manfaat lagi manusia meskipun sedikit 
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4. Di bawah ini merupakan salah satu cara yang baik dalam menggunakan air 

adalah.... 

a. menggosok air dengan air secukupnya 

b. menyiram bunga dengan banyak air 

c. menggunakan air untuk bermain-main 

d. mencuci kendaraan yang masih bersih 

5. I. Mencuci V. Makan 

II. Mandi   IV. Minum 

III. Main  

Dari beberapa kegiatan di atas, yang merupakan manfaat dari air adalah.... 

a. I, II, dan IV    

b. I, II, dan V 

c. V, III, dan IV   

d. III, IV, dan I 

6. Dalam kehidupan sehari-hari, air banyak dimanfaatkan oleh kita. Salah satu 

manfaat air adalah digunakan untuk.... 

a. bermain 

b. sumber energi PLTU 

c. bermain 

d. sumber energi PLTA 

7. Di bawah ini bukan manfaat air dalam kehidupan sehari-hari manusia.... 

a. masak, mandi, minum 

b. mencuci, memasak, menyiram tanaman 

c. mandi, mencuci, menggosok gigi 

d. mandi, memasak, mengisi bahan bakar 

8. Daur air di bumi adalah.... 

a. awan – sungai – hujan – laut – mata air – uap air  

b. laut – uap air – awan – hujan – mata air – sungai  

c. uap air – hujan – sungai – mata air – laut – awan  

d. sungai – awan – hujan – laut – uap air – mata air 
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13. Kegiatan manusia yang menyebabkan daur air terganggu adalah.... 

a. penebangan pohon secara liar 

b. hutan yang gundul 

c. penutupan jalan dengan beton 

d. semua jawaban benar 

14. Uap air yang suhunya turun akan berubah menjadi air. Air ini berkumpul di 

angkasa kemudian turun menjadi.... 

a. kabut  c. hujan 

b. embun  d. titik-titik air 

15. Yang bukan merupakan contoh cara yang baik dalam menggunakan air 

adalah.... 

a. menutup kran setelah digunakan 

b. menyiram tanaman dengan bekas air cucian 

c. mencuci pakaian sedikit demi sedikit 

d. mencuci kendaraan jika kotor 

16. Penggundulan hutan merupakan salah satu hal yang dapat mengakibatkan.... 

a. daur air terganggu 

b. daur alam terganggu 

c. daur ulang terganggu 

d. semua jawaban benar 

17. Daur adalah.... 

a. perubahan-perubahan tertentu yang berulang dalam suatu pola 

b. perubahan yang menghasilkan jenis zat baru 

c. perubahan-perubahan yang mengakibatkan terjadinya perubahan struktur 

d. perubahan yang menghasilkan jenis struktur baru 

18. Berikut ini yang merupakan kegiatan menghemat air adalah.... 

a. menguras kolam ikan setiap hari 

b. mencuci piring dengan air mengalir 

c. bermain dengan air 

d. mengumpulkan air hujan untuk menyirami tanaman 
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5. KUNCI JAWABAN 

A. PRETEST 

1. D  11. C   

2. C  12. A   

3. C  13. D   

4. B  14. A  

5. C  15. A 

6. A  16. A 

7. D  17. B 

8. C  18. A 

9. C  19. A 

10. B  20. D 

 

B. POSTTEST 

1. B  11. D  

2. A  12. C   

3. A  13. D   

4. A  14. C  

5. A  15. C 

6. D  16. A 

7. D  17. A 

8. B  18. D 

9. A  19. A 

10. A  20. B 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekoalah : SDN Plumbon 04 

Kelas/Semester : V/II 

Mata Pelajaran : IPA 

Materi Pokok  : Daur air dan peristiwa alam 

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

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhinya. 

 

C. INDIKATOR 

1. Menyebutkan manfaat air. 

2. Membedakan kegiatan sehari-hari yang memanfaatkan air dan tidak 

memanfaatkan air. 

3. Menyebutkan cara menghemat air. 

4. Membedakan perilaku manusia yang termasuk cara menghemat air dan 

bukan menghemat air. 

5. Mengurutkan proses daur air. 

6. Menyebutkan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan 

manfaat air dengan baik. 
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2. Setelah menyebutkan manfaat air, siswa mampu membedakan kegiatan 

sehari-hari yang memanfaatkan air dan tidak memanfaatkan air dengan 

benar. 

3. Setelah itu siswa mampu menyebutkan cara menghemat air dengan baik. 

4. Setelah menyebutkan cara menghemat air, siswa dapat membedakan 

perilaku manusia yang termasuk cara menghemat air dan yang bukan 

merupakan cara menghemat air dengan benar. 

5. Melalui model pembelajaran Picture and Picture, siswa dapat 

mengurutkan proses daur air dengan cermat. 

6. Setelah mengurutkan proses daur air, siswa mampu menyebutkan kegiatan 

manusia yang dapat mempengaruhi daur air dengan benar. 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN (TERLAMPIR) 

 

F. METODE PEMBELAJARAN 

1. Model Pembelajaran 

a. Picture and Picture 

2. Metode  

a. Ceramah 

b. Tanya jawab 

c. Penugasan 

d. Diskusi 

 

G. MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 

1. Papan tulis 

2. Gambar proses daur air 

3. Lembar Kerja Siswa 

4. Kompor gas dan panci 
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H. SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Sulistyanto, Heri. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 5: untuk SD dan Kelas V. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Azmiyawati, Choiril. 2008. IPA Salingtemas untuk kelas V SD/MI. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.  

 

I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1 
Pertemuan 1 

Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

 Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 a. Guru memberikan salam. 

b. Guru mengkondusikan kelas 

agar siswa dapat mengikuti 

pembelajaran dengan baik. 

c. Guru mengecek kehadiran 

siswa. 

d. Guru memberikan soal 

pretest. 

e. Guru melakukan apersepsi 

dengan bertanya jawab 

mengenai cara memanfaatkan 

air. 

f. Guru menginformasikan 

materi yang akan 

disampaikan. 

g. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

a. Siswa menjawab salam. 

b. Siswa memperhatikan perintah 

dari guru. 

 

c. Siswa memperhatikan guru 

mengecek kehadiran siswa. 

d. Siswa mengerjakan soal pretest. 

 

e. Siswa secara antusias menjawab 

pertanyaan dari guru. 

 

  

f. Siswa memperhatikan saat guru 

menyampaikan materi. 

 

g. Siswa memperhatikan saat guru 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 
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2 Kegiatan Inti (60 menit)  

2.1 Eksplorasi   

 Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 a. Menggali pengetahuan siswa 

dengan melakukan tanya 

jawab mengenai manfaat air 

dengan menggunakan 

gambar. 

b. Guru menjelaskan materi 

cara menghemat air. 

 

c. Guru bersama siswa 

melakukan tanya jawab 

tentang berbagai hal yang 

merupakan cara menghemat 

air dan berbagai hal yang 

tidak termasuk cara 

menghemat air. 

d. Guru meminta siswa untuk 

mencatat materi yang telah 

disampaikan. 

e. Guru mendemonstrasikan 

proses daur air melalui 

kegiatan mendidihkan air. 

f. Guru meminta siswa bersama 

kelompoknya untuk 

melakukan proses daur air 

melalui kegiatan 

mendidihkan air. 

g. Guru bersama siswa bertanya 

a. Siswa secara antusias menjawab 

pertanyaan guru. 

 

 

 

b. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru mengenai cara 

menghemat air. 

c. Siswa bersama guru melakukan 

tanya jawab mengenai berbagai 

hal yang merupakan cara 

menghemat air dan berbagai hal 

yang tidak termasuk 

menghemat air. 

 

d. Siswa mencatat materi yang 

telah disampaikan guru. 

 

e. Siswa mengamati pada saat 

guru berdemonstrasi. 

 

f. Siswa melakukan percobaan 

mengenai proses daur air 

melalui kegiatan mendidihkan 

air. 

 

g. Siswa bersama guru bertanya 

jawab mengenai apa yang sudah 
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jawab mngenai apa yang 

telah dipraktekkan. 

dipraktekkan. 

 Pertemuan 2  

 h. Guru menjelaskan kembali 

mengenai materi proses daur 

air dan manfaat air. 

i. Guru membagi siswa 

menjadi 4 kelompok. 

h. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru mengenai 

proses daur air dan manfaat air 

i. Siswa memperhatikan guru saat 

pembagian kelompok. 

2.2 Elaborasi (60 menit)  

 Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 j. Guru meminta siswa untuk 

mendiskusikan lembar kerja 

tentang proses daur air. 

k. Guru berkeliling untuk 

mengamati diskusi setiap 

kelompok. 

l. Guru menunjuk setiap 

kelompok untuk maju ke 

depan kelas memasangkan 

gambar pada tabel yang 

sudah disediakan. 

m.  Guru meminta kelompok 

yang mendapat giliran utama 

untuk mengurutkan gambar 

yang sudah disediakan sesuai 

pemahaman. 

n. Guru melakukan tanya jawab 

dengan kelompok yang 

bersangkutan tentang alasan 

dalam pengurutan gambar. 

j. Siswa mendiskusikan lembar 

kerja dengan kelompok masing-

masing. 

k. Siswa berdiskusi bersama 

kelompok. 

 

l. Siswa memperhatikan pada saat 

guru melakukan penunjukkan 

dengan cara mengacak 

kelompok. 

 

m. Kelompok yang terpilih 

mengurutkan gambar pada 

tabel.  

 

 

n. Siswa bersama guru melakukan 

diskusi atau tanya jawab 

tentang alasan pengurutan 

gambar. 



143 
 

 
 

2.3 Konfirmasi   

 Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 o. Guru menanamkan konsep 

materi atau menjelaskan 

kembali tentang materi 

proses daur air dan peristiwa 

alam. 

p. Guru bersama siswa 

melakukan tanya jawab 

tentang hal-hal yang belum 

diketahui. 

q. Guru bersama siswa 

membuat kesimpulan tentang 

materi yang telah diajarkan. 

o. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

 

p. Siswa bersama guru melakukan 

tanya jawab tentang hal-hal 

yang belum diketahui. 

 

q. Siswa bersama guru membuat 

kesimpulan tentang materi yang 

telah dipelajari. 

3 Kegiatan Penutup (10 menit)  

 Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 a. Guru memberikan penguatan 

serta membagikan lembar 

kerja evaluasi (posttest) 

kepada masing-masing siswa. 

 

b. Guru menutup pembelajaran 

dengan salam. 

a. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi dan setelah selesai 

mengerjakan, siswa 

mengumpulkan hasil kerja 

masing-masing. 

b. Siswa menjawab salam. 
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J. PENILAIAN 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penelitian 

Bentuk 

Instrumen 

Instrumen 

Soal 

1. Menyebutkan manfaat air. 

2. Membedakan kegiatan sehari-

hari yang memanfaatkan air 

dan tidak memanfaatkan air. 

3. Menyebutkan cara menghemat 

air. 

4. Membedakan perilaku 

manusia yang termasuk cara 

menghemat air dan bukan 

menghemat air. 

5. Mengurutkan proses daur air. 

6. Menyebutkan kegiatan 

manusia yang dapat 

mempengaruhi daur air. 

Tugas 

Individu 

Soal Pilihan 

Ganda 

 

 

Format Kriteria Penilaian 

 Penilaian Produk 

No. Aspek  Kriteria  Skor  

1. Konsep  o Semua benar 

o Sebagian besar benar 

o Sebagian kecil benar 

o Semua salah 

4 

3 

2 

1 
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LAMPIRAN RPP  

1. MATERI 

DAUR AIR 

Manfaat dan Cara Menghemat Air 

Manfaat air bagi manusia diantaranya adalah 

1. minum 

2. mandi 

3. mencuci 

4. masak 

5. menyiram tanaman 

6. transportasi laut 

7. sumber PLTA 

Banyak sekali manfaat air bagi kehidupan manusia oleh sebab itu manusia 

harus menghemat penggunaan air bersih. Cara menghemat air antara lain: 

1. mencuci motor ketika kotor saja 

2. menyiram tanaman dengan air secukupnya atau dengan air hujan 

3. mematikan kran air ketika tidak digunakan 

4. mencuci pakaian tidak setiap hari 

Daur Air dan Kegiatan Manusia yang Mempengaruhi Daur Air 

Daur air merupakan sirkulasi (perputaran) air secara terus-menerus dari bumi 

ke atmosfer dan kembali ke Bumi. Daur air ini terjadi melalui proses evaporasi 

(penguapan), presipitasi (pengendapan), dan kondensasi (pengembunan). 
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Air di laut, sungai, dan danau menguap karena pengaruh panas dari sinar 

matahari. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Proses penguapan ini 

disebut evaporasi. Uap air naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara 

tidak dapat lagi menampung uap air (jenuh). Proses ini disebut presipitasi 

(pengendapan). Jika suhunya turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. 

Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi (pengembunan). 

Titik-titik air di awan kemudian akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di 

darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan 

yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan 

keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air 

hujan juga ada yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau. Kondisi ini 

akan menambah jumlah air di tempat tersebut.  

Air di sungai akan mengalir ke laut. Di lain pihak sebagian air di sungai 

dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama 

dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses perjalanan air di daratan itu terjadi 

dalam daur air. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jumlah air di Bumi secara 

keseluruhan cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya yang berubah. 
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Hal-hal yang dapat menyebabkan terganggunya daur air antara lain: 

1. pembengunan jalan dengan aspal dan beton 

2. penggundulan hutan 

3. membiarkan lahan kosong tidak ditanami tanaman 

 

2. MEDIA 
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3. LEMBAR KERJA KELOMPOK 

Anggota Kelompok:    1. _______________________________ 

 2. _______________________________ 

 3. _______________________________ 

 4. _______________________________ 

 5. _______________________________ 

 

1. Amati gambar yang telah ditunjukkan oleh guru! 

2. Diskusikan dengan kelompok! 

3. Gambarlah skema daur air yang dianggap benar serta urutkan gambardengan 

benar dan tulis alasannya pada kolom di bawah ini! 

 

Gambar Alasan 
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4. SOAL  

A. SOAL PRETEST 

 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d sesuai dengan pilihan jawaban 

yang benar! 

1. Air sangat penting bagi manusia karena.... 

a. air merupakan kebutuhan paling penting 

b. air sumber utama kehidupan  

c. air memiliki manfaat bagi manusia meskipun sedikit 

d. air mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia 

2. Dalam kehidupan sehari-hari, air banyak dimanfaatkan oleh kita. Salah satu 

manfaat air adalah untuk.... 

a. bahan makanan   

b. mencuci 

c. bahan bangunan  

d. bermain 

3. I. Mencuci V. Makan 

II. Mandi   IV. Minum 

III. Main  

Dari beberapa kegiatan di atas, yang merupakan manfaat dari air adalah.... 

a. I, II, dan V    

b. I, II, dan IV 

c. I, III, dan IV   

d. III, IV, dan V 

4. Berikut ini adalah manfaat air bagi manusia adalah.... 

a. mencuci, transportasi, mengecat 

b.  mandi, transportasi, menyiram tanaman 

c. minum, memasak, mengecat 

d. mandi, berenang, mengisi bahan bakar 

5. Di bawah ini bukan manfaat air dalam kehidupan sehari-hari manusia.... 

a. mencuci, memasak, menyiram tanaman 

b. mandi, mencuci, menggosok gigi 
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c. mandi, memasak, mengisi bahan bakar 

d. masak, mandi, minum 

6. Di bawah ini merupakan salah satu cara yang baik dalam menggunakan air 

adalah.... 

a. menggosok air dengan air secukupnya 

b. menyiram bunga dengan banyak air 

c. menggunakan air untuk bermain-main 

d. mencuci kendaraan yang masih bersih 

7. Salah satu contoh tindakan penghematan air yaitu …. 

a. mencuci pakaian tiap hari dalam jumlah sedikit 

b. mencuci kendaraan rutin tiap hari 

c. menyiram tanaman dengan air keran 

d. mematikan kran setelah selesai digunakan 

8. Dalam kehidupan sehari-hari, air banyak dimanfaatkan oleh kita. Salah satu 

manfaat air adalah digunakan untuk.... 

a. bahan makanan 

b. sumber energi PLTU 

c. sumber energi PLTA 

d. bermain 

9. Yang bukan merupakan contoh cara yang baik dalam menggunakan air 

adalah.... 

a. menutup kran setelah digunakan 

b. menyiram tanaman dengan bekas air cucian 

c. mencuci pakaian sedikit demi sedikit 

d. mencuci kendaraan jika kotor 

10. I. Membiarkan air ledeng terbuka 

II. Menyiram  tanaman secukupnya 

III. Mencuci dengan air sumur 

IV. Mencuci kendaraan setiap hari 

Kegiatan di atas yang merupakan cara untuk menghemat air adalah.... 

a. I dan II   
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b. daur alam terganggu 

c. daur ulang terganggu 

d. semua jawaban benar 

20. Kegiatan manusia yang menyebabkan daur air terganggu adalah.... 

a. penebangan pohon secara liar 

b. hutan yang gundul 

c. penutupan jalan dengan beton 

d. semua jawaban benar 

 

 

B. SOAL POSTTEST 

 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d sesuai dengan pilihan jawaban 

yang benar! 

1. Dalam kehidupan sehari-hari, air banyak dimanfaatkan oleh kita. Salah satu 

manfaat air adalah untuk.... 

a. mencuci 

b. bermain  

c. bahan makanan  

d. bermain 

2. Berikut ini adalah manfaat air bagi manusia adalah.... 

a.  mandi, transportasi, menyiram tanaman 

b. mandi, berenang, mengisi bahan bakar 

c. mandi, berenang, mengisi bahan bakar 

d. minum, memasak, mengecat 

3. Air sangat penting bagi manusia karena.... 

a. air mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia 

b. air merupakan kebutuhan paling penting 

c. air sumber utama kehidupan 

d. air memiliki manfaat lagi manusia meskipun sedikit 
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4. Di bawah ini merupakan salah satu cara yang baik dalam menggunakan air 

adalah.... 

a. menggosok air dengan air secukupnya 

b. menyiram bunga dengan banyak air 

c. menggunakan air untuk bermain-main 

d. mencuci kendaraan yang masih bersih 

5. I. Mencuci V. Makan 

II. Mandi   IV. Minum 

III. Main  

Dari beberapa kegiatan di atas, yang merupakan manfaat dari air adalah.... 

a. I, II, dan IV    

b. I, II, dan V 

c. V, III, dan IV   

d. III, IV, dan I 

6. Dalam kehidupan sehari-hari, air banyak dimanfaatkan oleh kita. Salah satu 

manfaat air adalah digunakan untuk.... 

a. bermain 

b. sumber energi PLTU 

c. bermain 

d. sumber energi PLTA 

7. Di bawah ini bukan manfaat air dalam kehidupan sehari-hari manusia.... 

a. masak, mandi, minum 

b. mencuci, memasak, menyiram tanaman 

c. mandi, mencuci, menggosok gigi 

d. mandi, memasak, mengisi bahan bakar 

8. Daur air di bumi adalah.... 

a. awan – sungai – hujan – laut – mata air – uap air  

b. laut – uap air – awan – hujan – mata air – sungai  

c. uap air – hujan – sungai – mata air – laut – awan  

d. sungai – awan – hujan – laut – uap air – mata air 
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13. Kegiatan manusia yang menyebabkan daur air terganggu adalah.... 

a. penebangan pohon secara liar 

b. hutan yang gundul 

c. penutupan jalan dengan beton 

d. semua jawaban benar 

14. Uap air yang suhunya turun akan berubah menjadi air. Air ini berkumpul di 

angkasa kemudian turun menjadi.... 

a. kabut  c. hujan 

b. embun d. titik-titik air 

15. Yang bukan merupakan contoh cara yang baik dalam menggunakan air 

adalah.... 

a. menutup kran setelah digunakan 

b. menyiram tanaman dengan bekas air cucian 

c. mencuci pakaian sedikit demi sedikit 

d. mencuci kendaraan jika kotor 

16. Penggundulan hutan merupakan salah satu hal yang dapat mengakibatkan.... 

a. daur air terganggu 

b. daur alam terganggu 

c. daur ulang terganggu 

d. semua jawaban benar 

17. Daur adalah.... 

a. perubahan-perubahan tertentu yang berulang dalam suatu pola 

b. perubahan yang menghasilkan jenis zat baru 

c. perubahan-perubahan yang mengakibatkan terjadinya perubahan struktur 

d. perubahan yang menghasilkan jenis struktur baru 

18. Berikut ini yang merupakan kegiatan menghemat air adalah.... 

a. menguras kolam ikan setiap hari 

b. mencuci piring dengan air mengalir 

c. bermain dengan air 

d. mengumpulkan air hujan untuk menyirami tanaman 
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5. KUNCI JAWABAN 

A. PRETEST 

1. D  11. C   

2. C  12. A   

3. C  13. D   

4. B  14. A  

5. C  15. A 

6. A  16. A 

7. D  17. B 

8. C  18. A 

9. C  19. A 

10. B  20. D 

 

B. POSTTEST 

1. B  11. D  

2. A  12. C   

3. A  13. D   

4. A  14. C  

5. A  15. C 

6. D  16. A 

7. D  17. A 

8. B  18. D 

9. A  19. A 

10. A  20. B 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah  : SDN Plumbon 01 

Kelas/Semester : V/II 

Mata Pelajaran : IPA 

Materi Pokok  : Daur air dan peristiwa alam 

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

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhinya. 

 

C. INDIKATOR 

1. Menyebutkan manfaat air. 

2. Membedakan kegiatan sehari-hari yang memanfaatkan air dan tidak 

memanfaatkan air. 

3. Menyebutkan cara menghemat air. 

4. Membedakan perilaku manusia yang termasuk cara menghemat air dan 

bukan menghemat air. 

5. Mengurutkan proses daur air. 

6. Menyebutkan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan 

manfaat air dengan baik. 
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2. Setelah menyebutkan manfaat air, siswa mampu membedakan kegiatan 

sehari-hari yang memanfaatkan air dan tidak memanfaatkan air dengan 

benar. 

3. Setelah itu siswa mampu menyebutkan cara menghemat air dengan baik. 

4. Setelah menyebutkan cara menghemat air, siswa dapat membedakan 

perilaku manusia yang termasuk cara menghemat air dan yang bukan 

merupakan cara menghemat air dengan benar. 

5. Melalui model pembelajaran Example Non Example, siswa dapat 

mengurutkan proses daur air dengan cermat. 

6. Setelah mengurutkan proses daur air, siswa mampu menyebutkan kegiatan 

manusia yang dapat mempengaruhi daur air dengan benar. 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN (TERLAMPIR) 

 

F. METODE PEMBELAJARAN 

1. Model Pembelajaran 

a. Example Non Example 

2. Metode  

a. Ceramah  

b. Tanya jawab 

c. Penugasan 

d. Diskusi  

 

G. MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 

1. Papan tulis 

2. Gambar proses daur air 

3. Lembar Kerja Siswa 

4. Kompor gas dan panci 
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H. SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Sulistyanto, Heri. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 5: untuk SD dan Kelas 

V. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Azmiyawati, Choiril. 2008. IPA Salingtemas untuk kelas V SD/MI. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.  

 

I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1 Pertemuan 1 

Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

 Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 a. Guru memberikan salam. 

b. Guru mengkondisikan kelas 

agar siswa dapat mengikuti 

pembelajaran dengan baik. 

c. Guru mengecek kehadiran 

siswa. 

 

d. Guru memberikan soal 

pretest 

e. Guru melakukan apersepsi 

dengan bertanya jawab 

mengenai kegiatan yang 

memanfaatkan air. 

f. Guru mengkonfirmasi materi 

yang akan diajarkan. 

g. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

a. Siswa menjawab salam. 

b. Siswa memperhatikan perintah 

dari guru. 

 

c. Siswa memperhatikan saat 

guru mengecek kehadiran 

siswa. 

d. Siswa mengerjakan soal 

pretest 

e. Siswa secara antusias 

menjawab pertanyaan dari 

guru. 

f. Siswa memperhatikan guru 

saat menyampaikan materi. 

g. Siswa memperhatikan saat 

guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

2 Kegiatan Inti (60 menit)  

2.1 Eksplorasi  

 Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 a. Menggali pengetahuan siswa a. Siswa secara antusias 
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dengan melakukan tanya 

jawab mengenai manfaat air. 

b. Guru menjelaskan materi 

tentang cara menghemat air. 

 

c. Guru bersama siswa 

melakukan tanya jawab 

tentang berbagai hal yang 

merupakan cara menghemat 

air dan berbagai hal yang 

tidak termasuk cara 

menghemat air. 

d. Guru meminta siswa untuk 

mencatat materi yang telah 

disampaikan. 

e. Guru mendemonstrasikan 

proses daur air melalui 

kegiatan mendidihkan air. 

 

 

f. Guru memberikan 

kesempatan siswa untuk 

bertanya tentang demonstrasi 

yang ditunjukkan. 

menjawab pertanyaan guru. 

 

b. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru mengenai cara 

menghemat air. 

c. Siswa bersama guru 

melakukan tanya jawab 

mengenai berbagai hal yang 

merupakan cara menghemat 

air dan berbagai hal yang tidak 

termasuk cara menghemat air. 

 

d. Siswa mencatat materi yang 

telah disampaikan guru. 

 

e. Siswa mengamati demonstrasi 

yang dilakukan guru dan 

mencoba melakukan hal 

seperti yang didemonstrasikan 

oleh guru. 

f. Siswa bertanya kepada guru 

tentang demonstrasi yang 

telah dilakukan. 

 

 Pertemuan 2  

 g. Guru menjelaskan kembali 

mengenai materi proses daur 

air dan manfaat air. 

 

h. Guru mempersiapkan 

g. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru mengenai 

proses daur air dan manfaat 

air. 

h. Siswa memperhatikan saat 
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gambar-gambar sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

yaitu gambar skema daur air 

yang benar dan gambar 

skema daur air yang salah. 

i. Guru menempelkan gambar 

di papan tulis. 

 

 

j. Guru membagi kelompok 

yang terdiri dari 2-3 orang. 

guru mempersiapkan gambar-

gambar yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

 

 

i. Siswa memperhatikan  pada 

saat guru menyajikan gambar 

di papan tulis. 

 

j. Siswa memperhatikan guru 

saat pembagian kelompok. 

2.2 Elaborasi (60 menit)  

 k. Guru memberi petunjuk 

berupa penjelasan singkat 

tentang gambar yang 

disajikan. 

l. Guru meminta siswa untuk 

menganalisis gambar yang 

telah disajikan bersama 

kelompok. 

m. Guru meminta siswa untuk 

mencatat hasil diskusi 

analisis gambar pada lembar 

kerja siswa yang sudah 

disediakan. 

n. Guru berkeliling untuk 

mengamati diskusi setiap 

kelompok. 

o. Guru meminta perwakilan 

kelompok untuk 

k. Siswa memperhatikan 

petunjuk yang diberikan oleh 

guru dan mengamati gambar. 

 

l. Siswa menganalisis gambar 

yang telah disajikan oleh guru. 

 

 

 

m. Siswa mencatat hasil diskusi 

analisis gambar pada lembar 

kerja yang sudah disiapkan. 

 

 

n. Siswa berdiskusi bersama 

kelompok masing-masing. 

 

o. Siswa maju ke depan kelas 

untuk membacakan hasil 
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membacakan hasil diskusi ke 

depan kelas. 

p. Guru melakukan tanya jawab 

dengan kelompok tentang 

alasan gambar yang mereka 

analisis. 

diskusi mereka. 

 

p. Siswa bersama guru 

melakukan diskusi atau tanya 

jawab tentang alasan gambar 

yang mereka analisis. 

2.3 Konfirmasi   

 Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 q. Guru menanamkan konsep 

materi atau menjelaskan 

kembali tentang materi 

proses daur air dan hal-hal 

yang mempengaruhi daur air. 

r. Guru bersama siswa 

melakukan tanya jawab 

tentang hal-hal yang belum 

diketahui. 

s. Guru bersama siswa 

membuat kesimpulan tentang 

materi yang telah diajarkan. 

q. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

 

r. Siswa bersama guru 

melakukan tanya jawab 

tentang hal-hal yang belum 

diketahui. 

s. Siswa bersama guru membuat 

kesimpulan tentang materi 

yang telah dipelajari. 

3 Kegiatan Penutup (10 menit)  

 Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 a. Guru memberikan penguatan 

serta membagikan lembar 

kerja evaluasi (Posttest) 

kepada masing-masing siswa. 

 

b. Guru menutup pembelajaran 

dengan salam. 

a. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi dan setelah selesai 

mengerjakan, siswa 

mengumpulkan hasil kerja 

masing-masing. 

b. Siswa menjawab salam. 
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J. PENILAIAN 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penelitian 

Bentuk 

Instrumen 

Instrumen 

Soal 

1. Menyebutkan manfaat 

air. 

2. Membedakan kegiatan 

sehari-hari yang 

memanfaatkan air dan 

tidak memanfaatkan 

air. 

3. Menyebutkan cara 

menghemat air. 

4. Membedakan perilaku 

manusia yang termasuk 

cara menghemat air dan 

bukan menghemat air. 

5. Mengurutkan proses 

daur air. 

6. Menyebutkan kegiatan 

manusia yang dapat 

mempengaruhi daur air.  

Tugas individu 

 

Tugas kelompok 

Soal pilihan 

ganda 

 

 

Format Kriteria Penilaian 

 Penilaian Produk 

No. Aspek  Kriteria  Skor  

1. Konsep  o Semua benar 

o Sebagian besar benar 

o Sebagian kecil benar 

o Semua salah 

4 

3 

2 

1 
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LAMPIRAN RPP 1 

1. MATERI 

DAUR AIR 

Manfaat dan Cara Menghemat Air 

Manfaat air bagi manusia diantaranya adalah 

1. minum 

2. mandi 

3. mencuci 

4. masak 

5. menyiram tanaman 

6. transportasi laut 

7. sumber PLTA 

Banyak sekali manfaat air bagi kehidupan manusia oleh sebab itu 

manusia harus menghemat penggunaan air bersih. Cara menghemat air 

antara lain: 

1. mencuci motor ketika kotor saja 

2. menyiram tanaman dengan air secukupnya atau dengan air hujan 

3. mematikan kran air ketika tidak digunakan 

4. mencuci pakaian tidak setiap hari 

Daur Air dan Kegiatan Manusia yang Mempengaruhi Daur Air 

Daur air merupakan sirkulasi (perputaran) air secara terus-menerus dari 

bumi ke atmosfer dan kembali ke Bumi. Daur air ini terjadi melalui proses 

evaporasi (penguapan), presipitasi (pengendapan), dan kondensasi 

(pengembunan). 
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Air di laut, sungai, dan danau menguap karena pengaruh panas dari 

sinar matahari. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Proses 

penguapan ini disebut evaporasi. Uap air naik dan berkumpul di udara. 

Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air (jenuh). Proses 

ini disebut presipitasi (pengendapan). Jika suhunya turun, uap air akan 

berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini 

disebut kondensasi (pengembunan). Titik-titik air di awan kemudian akan 

turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan 

itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan 

meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui 

sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan juga 

ada yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau. Kondisi ini akan 

menambah jumlah air di tempat tersebut.  

Air di sungai akan mengalir ke laut. Di lain pihak sebagian air di 

sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan 

bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses perjalanan air di 

daratan itu terjadi dalam daur air. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jumlah 

air di Bumi secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya wujud dan 

tempatnya yang berubah. 
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Hal-hal yang dapat menyebabkan terganggunya daur air antara lain: 

1. pembengunan jalan dengan aspal dan beton 

2. penggundulan hutan 

3. membiarkan lahan kosong tidak ditanami tanaman 

 

2. MEDIA 
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3. LEMBAR KERJA KELOMPOK 

Kelompok: 

Anggota Kelompok:   

 1. _______________________________ 

 2. _______________________________ 

 3. _______________________________ 

 

A. Judul 

Cara menghemat air 

B. Tujuan 

Siswa dapat mengurutkan proses daur air dengan benar. 

C. Kegiatan 

 Langkah-langkah: 

1. Amati gambar/bagan yang telah ditunjukkan oleh guru! 

2. Diskusikan dengan kelompok! 

3. Gambarlah skema daur air yang dianggap benar dan tulis   

alasannya pada kolom di bawah ini! 

 

Gambar Alasan 
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4. SOAL  

A. SOAL PRETEST 

 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d sesuai dengan pilihan jawaban 

yang benar! 

1. Air sangat penting bagi manusia karena.... 

a. air merupakan kebutuhan paling penting 

b. air sumber utama kehidupan  

c. air memiliki manfaat bagi manusia meskipun sedikit 

d. air mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia 

2. Dalam kehidupan sehari-hari, air banyak dimanfaatkan oleh kita. Salah satu 

manfaat air adalah untuk.... 

a. bahan makanan   

b. mencuci 

c. bahan bangunan  

d. bermain 

3. I. Mencuci V. Makan 

II. Mandi   IV. Minum 

III. Main  

Dari beberapa kegiatan di atas, yang merupakan manfaat dari air adalah.... 

a. I, II, dan V    

b. I, II, dan IV 

c. I, III, dan IV   

d. III, IV, dan V 

4. Berikut ini adalah manfaat air bagi manusia adalah.... 

a. mencuci, transportasi, mengecat 

b.  mandi, transportasi, menyiram tanaman 

c. minum, memasak, mengecat 

d. mandi, berenang, mengisi bahan bakar 

5. Di bawah ini bukan manfaat air dalam kehidupan sehari-hari manusia.... 

a. mencuci, memasak, menyiram tanaman 

b. mandi, mencuci, menggosok gigi 
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c. mandi, memasak, mengisi bahan bakar 

d. masak, mandi, minum 

6. Di bawah ini merupakan salah satu cara yang baik dalam menggunakan air 

adalah.... 

a. menggosok air dengan air secukupnya 

b. menyiram bunga dengan banyak air 

c. menggunakan air untuk bermain-main 

d. mencuci kendaraan yang masih bersih 

7. Salah satu contoh tindakan penghematan air yaitu …. 

a. mencuci pakaian tiap hari dalam jumlah sedikit 

b. mencuci kendaraan rutin tiap hari 

c. menyiram tanaman dengan air keran 

d. mematikan kran setelah selesai digunakan 

8. Dalam kehidupan sehari-hari, air banyak dimanfaatkan oleh kita. Salah satu 

manfaat air adalah digunakan untuk.... 

a. bahan makanan 

b. sumber energi PLTU 

c. sumber energi PLTA 

d. bermain 

9. Yang bukan merupakan contoh cara yang baik dalam menggunakan air 

adalah.... 

a. menutup kran setelah digunakan 

b. menyiram tanaman dengan bekas air cucian 

c. mencuci pakaian sedikit demi sedikit 

d. mencuci kendaraan jika kotor 

10. I. Membiarkan air ledeng terbuka 

II. Menyiram  tanaman secukupnya 

III. Mencuci dengan air sumur 

IV. Mencuci kendaraan setiap hari 

Kegiatan di atas yang merupakan cara untuk menghemat air adalah.... 

a. I dan II   
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b. daur alam terganggu 

c. daur ulang terganggu 

d. semua jawaban benar 

20. Kegiatan manusia yang menyebabkan daur air terganggu adalah.... 

a. penebangan pohon secara liar 

b. hutan yang gundul 

c. penutupan jalan dengan beton 

d. semua jawaban benar 

 

B. SOAL POSTTEST 

 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d sesuai dengan pilihan jawaban 

yang benar! 

1. Dalam kehidupan sehari-hari, air banyak dimanfaatkan oleh kita. Salah satu 

manfaat air adalah untuk.... 

a. mencuci 

b. bermain  

c. bahan makanan  

d. bermain 

2. Berikut ini adalah manfaat air bagi manusia adalah.... 

a.  mandi, transportasi, menyiram tanaman 

b. mandi, berenang, mengisi bahan bakar 

c. mandi, berenang, mengisi bahan bakar 

d. minum, memasak, mengecat 

3. Air sangat penting bagi manusia karena.... 

a. air mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia 

b. air merupakan kebutuhan paling penting 

c. air sumber utama kehidupan 

d. air memiliki manfaat lagi manusia meskipun sedikit 
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4. Di bawah ini merupakan salah satu cara yang baik dalam menggunakan air 

adalah.... 

a. menggosok air dengan air secukupnya 

b. menyiram bunga dengan banyak air 

c. menggunakan air untuk bermain-main 

d. mencuci kendaraan yang masih bersih 

5. I. Mencuci V. Makan 

II. Mandi   IV. Minum 

III. Main  

Dari beberapa kegiatan di atas, yang merupakan manfaat dari air adalah.... 

a. I, II, dan IV    

b. I, II, dan V 

c. V, III, dan IV   

d. III, IV, dan I 

6. Dalam kehidupan sehari-hari, air banyak dimanfaatkan oleh kita. Salah satu 

manfaat air adalah digunakan untuk.... 

a. bermain 

b. sumber energi PLTU 

c. bermain 

d. sumber energi PLTA 

7. Di bawah ini bukan manfaat air dalam kehidupan sehari-hari manusia.... 

a. masak, mandi, minum 

b. mencuci, memasak, menyiram tanaman 

c. mandi, mencuci, menggosok gigi 

d. mandi, memasak, mengisi bahan bakar 

8. Daur air di bumi adalah.... 

a. awan – sungai – hujan – laut – mata air – uap air  

b. laut – uap air – awan – hujan – mata air – sungai  

c. uap air – hujan – sungai – mata air – laut – awan  

d. sungai – awan – hujan – laut – uap air – mata air 
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13. Kegiatan manusia yang menyebabkan daur air terganggu adalah.... 

a. penebangan pohon secara liar 

b. hutan yang gundul 

c. penutupan jalan dengan beton 

d. semua jawaban benar 

14. Uap air yang suhunya turun akan berubah menjadi air. Air ini berkumpul di 

angkasa kemudian turun menjadi.... 

a. kabut  c. hujan 

b. embun  d. titik-titik air 

15. Yang bukan merupakan contoh cara yang baik dalam menggunakan air 

adalah.... 

a. menutup kran setelah digunakan 

b. menyiram tanaman dengan bekas air cucian 

c. mencuci pakaian sedikit demi sedikit 

d. mencuci kendaraan jika kotor 

16. Penggundulan hutan merupakan salah satu hal yang dapat mengakibatkan.... 

a. daur air terganggu 

b. daur alam terganggu 

c. daur ulang terganggu 

d. semua jawaban benar 

17. Daur adalah.... 

a. perubahan-perubahan tertentu yang berulang dalam suatu pola 

b. perubahan yang menghasilkan jenis zat baru 

c. perubahan-perubahan yang mengakibatkan terjadinya perubahan struktur 

d. perubahan yang menghasilkan jenis struktur baru 

18. Berikut ini yang merupakan kegiatan menghemat air adalah.... 

a. menguras kolam ikan setiap hari 

b. mencuci piring dengan air mengalir 

c. bermain dengan air 

d. mengumpulkan air hujan untuk menyirami tanaman 
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5. KUNCI JAWABAN 

A. PRETEST 

1. D  11. C   

2. C  12. A   

3. C  13. D   

4. B  14. A  

5. C  15. A 

6. A  16. A 

7. D  17. B 

8. C  18. A 

9. C  19. A 

10. B  20. D 

 

B. POSTTEST 

1. B  11. D  

2. A  12. C   

3. A  13. D   

4. A  14. C  

5. A  15. C 

6. D  16. A 

7. D  17. A 

8. B  18. D 

9. A  19. A 

10. A  20. B 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekoalah : SDN Plumbon 01 

Kelas/Semester : V/II 

Mata Pelajaran : IPA 

Materi Pokok  : Daur air dan peristiwa alam 

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

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhinya. 

 

C. INDIKATOR 

1. Menyebutkan manfaat air. 

2. Membedakan kegiatan sehari-hari yang memanfaatkan air dan tidak 

memanfaatkan air. 

3. Menyebutkan cara menghemat air. 

4. Membedakan perilaku manusia yang termasuk cara menghemat air dan 

bukan menghemat air. 

5. Mengurutkan proses daur air. 

6. Menyebutkan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan 

manfaat air dengan baik. 
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2. Setelah menyebutkan manfaat air, siswa mampu membedakan kegiatan 

sehari-hari yang memanfaatkan air dan tidak memanfaatkan air dengan 

benar. 

3. Setelah itu siswa mampu menyebutkan cara menghemat air dengan baik. 

4. Setelah menyebutkan cara menghemat air, siswa dapat membedakan 

perilaku manusia yang termasuk cara menghemat air dan yang bukan 

merupakan cara menghemat air dengan benar. 

5. Melalui model pembelajaran Picture and Picture, siswa dapat 

mengurutkan proses daur air dengan cermat. 

6. Setelah mengurutkan proses daur air, siswa mampu menyebutkan kegiatan 

manusia yang dapat mempengaruhi daur air dengan benar. 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN (TERLAMPIR) 

 

F. METODE PEMBELAJARAN 

1. Model Pembelajaran 

a. Picture and Picture 

2. Metode  

a. Ceramah 

b. Tanya jawab 

c. Penugasan 

d. Diskusi 

 

G. MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 

1. Papan tulis 

2. Gambar proses daur air 

3. Lembar Kerja Siswa 

4. Kompor gas dan panci 
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H. SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Sulistyanto, Heri. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 5: untuk SD dan Kelas 

V. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Azmiyawati, Choiril. 2008. IPA Salingtemas untuk kelas V SD/MI. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.  

 

I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1 
Pertemuan 1 

Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

 Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 a. Guru memberikan salam. 

b. Guru mengkondusikan kelas 

agar siswa dapat mengikuti 

pembelajaran dengan baik. 

c. Guru mengecek kehadiran 

siswa. 

d. Guru memberikan soal 

pretest. 

e. Guru melakukan apersepsi 

dengan bertanya jawab 

mengenai cara memanfaatkan 

air. 

f. Guru menginformasikan 

materi yang akan 

disampaikan. 

g. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

a. Siswa menjawab salam. 

b. Siswa memperhatikan perintah 

dari guru. 

 

c. Siswa memperhatikan guru 

mengecek kehadiran siswa. 

d. Siswa mengerjakan soal pretest. 

 

e. Siswa secara antusias menjawab 

pertanyaan dari guru. 

 

  

f. Siswa memperhatikan saat guru 

menyampaikan materi. 

 

g. Siswa memperhatikan saat guru 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 
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2 Kegiatan Inti (60 menit)  

2.1 Eksplorasi   

 Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 a. Menggali pengetahuan siswa 

dengan melakukan tanya 

jawab mengenai manfaat air 

dengan menggunakan 

gambar. 

b. Guru menjelaskan materi 

cara menghemat air. 

 

c. Guru bersama siswa 

melakukan tanya jawab 

tentang berbagai hal yang 

merupakan cara menghemat 

air dan berbagai hal yang 

tidak termasuk cara 

menghemat air. 

d. Guru meminta siswa untuk 

mencatat materi yang telah 

disampaikan. 

e. Guru mendemonstrasikan 

proses daur air melalui 

kegiatan mendidihkan air. 

f. Guru meminta siswa bersama 

kelompoknya untuk 

melakukan proses daur air 

melalui kegiatan 

mendidihkan air. 

g. Guru bersama siswa bertanya 

a. Siswa secara antusias menjawab 

pertanyaan guru. 

 

 

 

b. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru mengenai cara 

menghemat air. 

c. Siswa bersama guru melakukan 

tanya jawab mengenai berbagai 

hal yang merupakan cara 

menghemat air dan berbagai hal 

yang tidak termasuk 

menghemat air. 

 

d. Siswa mencatat materi yang 

telah disampaikan guru. 

 

e. Siswa mengamati pada saat 

guru berdemonstrasi. 

 

f. Siswa melakukan percobaan 

mengenai proses daur air 

melalui kegiatan mendidihkan 

air. 

 

g. Siswa bersama guru bertanya 

jawab mengenai apa yang sudah 
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jawab mngenai apa yang 

telah dipraktekkan. 

dipraktekkan. 

 Pertemuan 2  

 h. Guru menjelaskan kembali 

mengenai materi proses daur 

air dan manfaat air. 

i. Guru membagi siswa 

menjadi 4 kelompok. 

h. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru mengenai 

proses daur air dan manfaat air 

i. Siswa memperhatikan guru saat 

pembagian kelompok. 

2.2 Elaborasi (60 menit)  

 Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 j. Guru meminta siswa untuk 

mendiskusikan lembar kerja 

tentang proses daur air. 

k. Guru berkeliling untuk 

mengamati diskusi setiap 

kelompok. 

l. Guru menunjuk setiap 

kelompok untuk maju ke 

depan kelas memasangkan 

gambar pada tabel yang 

sudah disediakan. 

m.  Guru meminta kelompok 

yang mendapat giliran utama 

untuk mengurutkan gambar 

yang sudah disediakan sesuai 

pemahaman. 

n. Guru melakukan tanya jawab 

dengan kelompok yang 

bersangkutan tentang alasan 

dalam pengurutan gambar. 

j. Siswa mendiskusikan lembar 

kerja dengan kelompok masing-

masing. 

k. Siswa berdiskusi bersama 

kelompok. 

 

l. Siswa memperhatikan pada saat 

guru melakukan penunjukkan 

dengan cara mengacak 

kelompok. 

 

m. Kelompok yang terpilih 

mengurutkan gambar pada 

tabel.  

 

 

n. Siswa bersama guru melakukan 

diskusi atau tanya jawab 

tentang alasan pengurutan 

gambar. 
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2.3 Konfirmasi   

 Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 o. Guru menanamkan konsep 

materi atau menjelaskan 

kembali tentang materi 

proses daur air dan peristiwa 

alam. 

p. Guru bersama siswa 

melakukan tanya jawab 

tentang hal-hal yang belum 

diketahui. 

q. Guru bersama siswa 

membuat kesimpulan tentang 

materi yang telah diajarkan. 

o. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

 

p. Siswa bersama guru melakukan 

tanya jawab tentang hal-hal 

yang belum diketahui. 

 

q. Siswa bersama guru membuat 

kesimpulan tentang materi yang 

telah dipelajari. 

3 Kegiatan Penutup (10 menit)  

 Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 a. Guru memberikan penguatan 

serta membagikan lembar 

kerja evaluasi (posttest) 

kepada masing-masing siswa. 

 

b. Guru menutup pembelajaran 

dengan salam. 

a. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi dan setelah selesai 

mengerjakan, siswa 

mengumpulkan hasil kerja 

masing-masing. 

b. Siswa menjawab salam. 
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J. PENILAIAN 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penelitian 

Bentuk 

Instrumen 

Instrumen 

Soal 

1. Menyebutkan manfaat air. 

2. Membedakan kegiatan sehari-

hari yang memanfaatkan air 

dan tidak memanfaatkan air. 

3. Menyebutkan cara menghemat 

air. 

4. Membedakan perilaku 

manusia yang termasuk cara 

menghemat air dan bukan 

menghemat air. 

5. Mengurutkan proses daur air. 

6. Menyebutkan kegiatan 

manusia yang dapat 

mempengaruhi daur air. 

Tugas 

Individu 

Soal Pilihan 

Ganda 

 

 

Format Kriteria Penilaian 

 Penilaian Produk 

No. Aspek  Kriteria  Skor  

1. Konsep  o Semua benar 

o Sebagian besar benar 

o Sebagian kecil benar 

o Semua salah 

4 

3 

2 

1 
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LAMPIRAN RPP  

1. MATERI 

DAUR AIR 

Manfaat dan Cara Menghemat Air 

Manfaat air bagi manusia diantaranya adalah 

1. minum 

2. mandi 

3. mencuci 

4. masak 

5. menyiram tanaman 

6. transportasi laut 

7. sumber PLTA 

Banyak sekali manfaat air bagi kehidupan manusia oleh sebab itu manusia 

harus menghemat penggunaan air bersih. Cara menghemat air antara lain: 

1. mencuci motor ketika kotor saja 

2. menyiram tanaman dengan air secukupnya atau dengan air hujan 

3. mematikan kran air ketika tidak digunakan 

4. mencuci pakaian tidak setiap hari 

Daur Air dan Kegiatan Manusia yang Mempengaruhi Daur Air 

Daur air merupakan sirkulasi (perputaran) air secara terus-menerus dari bumi 

ke atmosfer dan kembali ke Bumi. Daur air ini terjadi melalui proses evaporasi 

(penguapan), presipitasi (pengendapan), dan kondensasi (pengembunan). 
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Air di laut, sungai, dan danau menguap karena pengaruh panas dari sinar 

matahari. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Proses penguapan ini 

disebut evaporasi. Uap air naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara 

tidak dapat lagi menampung uap air (jenuh). Proses ini disebut presipitasi 

(pengendapan). Jika suhunya turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. 

Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi (pengembunan). 

Titik-titik air di awan kemudian akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di 

darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan 

yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan 

keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air 

hujan juga ada yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau. Kondisi ini 

akan menambah jumlah air di tempat tersebut.  

Air di sungai akan mengalir ke laut. Di lain pihak sebagian air di sungai 

dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama 

dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses perjalanan air di daratan itu terjadi 

dalam daur air. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jumlah air di Bumi secara 

keseluruhan cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya yang berubah. 
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Hal-hal yang dapat menyebabkan terganggunya daur air antara lain: 

1. pembengunan jalan dengan aspal dan beton 

2. penggundulan hutan 

3. membiarkan lahan kosong tidak ditanami tanaman 

 

2. MEDIA 
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3. LEMBAR KERJA KELOMPOK 

Anggota Kelompok:    1. _______________________________ 

 2. _______________________________ 

 3. _______________________________ 

 4. _______________________________ 

 5. _______________________________ 

 

1. Amati gambar yang telah ditunjukkan oleh guru! 

2. Diskusikan dengan kelompok! 

3. Gambarlah skema daur air yang dianggap benar serta urutkan gambardengan 

benar dan tulis alasannya pada kolom di bawah ini! 

 

Gambar Alasan 
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4. SOAL  

A. SOAL PRETEST 

 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d sesuai dengan pilihan jawaban 

yang benar! 

1. Air sangat penting bagi manusia karena.... 

a. air merupakan kebutuhan paling penting 

b. air sumber utama kehidupan  

c. air memiliki manfaat bagi manusia meskipun sedikit 

d. air mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia 

2. Dalam kehidupan sehari-hari, air banyak dimanfaatkan oleh kita. Salah satu 

manfaat air adalah untuk.... 

a. bahan makanan   

b. mencuci 

c. bahan bangunan  

d. bermain 

3. I. Mencuci V. Makan 

II. Mandi   IV. Minum 

III. Main  

Dari beberapa kegiatan di atas, yang merupakan manfaat dari air adalah.... 

a. I, II, dan V    

b. I, II, dan IV 

c. I, III, dan IV   

d. III, IV, dan V 

4. Berikut ini adalah manfaat air bagi manusia adalah.... 

a. mencuci, transportasi, mengecat 

b.  mandi, transportasi, menyiram tanaman 

c. minum, memasak, mengecat 

d. mandi, berenang, mengisi bahan bakar 

5. Di bawah ini bukan manfaat air dalam kehidupan sehari-hari manusia.... 

a. mencuci, memasak, menyiram tanaman 

b. mandi, mencuci, menggosok gigi 
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c. mandi, memasak, mengisi bahan bakar 

d. masak, mandi, minum 

6. Di bawah ini merupakan salah satu cara yang baik dalam menggunakan air 

adalah.... 

a. menggosok air dengan air secukupnya 

b. menyiram bunga dengan banyak air 

c. menggunakan air untuk bermain-main 

d. mencuci kendaraan yang masih bersih 

7. Salah satu contoh tindakan penghematan air yaitu …. 

a. mencuci pakaian tiap hari dalam jumlah sedikit 

b. mencuci kendaraan rutin tiap hari 

c. menyiram tanaman dengan air keran 

d. mematikan kran setelah selesai digunakan 

8. Dalam kehidupan sehari-hari, air banyak dimanfaatkan oleh kita. Salah satu 

manfaat air adalah digunakan untuk.... 

a. bahan makanan 

b. sumber energi PLTU 

c. sumber energi PLTA 

d. bermain 

9. Yang bukan merupakan contoh cara yang baik dalam menggunakan air 

adalah.... 

a. menutup kran setelah digunakan 

b. menyiram tanaman dengan bekas air cucian 

c. mencuci pakaian sedikit demi sedikit 

d. mencuci kendaraan jika kotor 

10. I. Membiarkan air ledeng terbuka 

II. Menyiram  tanaman secukupnya 

III. Mencuci dengan air sumur 

IV. Mencuci kendaraan setiap hari 

Kegiatan di atas yang merupakan cara untuk menghemat air adalah.... 

a. I dan II   
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b. daur alam terganggu 

c. daur ulang terganggu 

d. semua jawaban benar 

20. Kegiatan manusia yang menyebabkan daur air terganggu adalah.... 

a. penebangan pohon secara liar 

b. hutan yang gundul 

c. penutupan jalan dengan beton 

d. semua jawaban benar 

 

B. SOAL POSTTEST 

 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d sesuai dengan pilihan jawaban 

yang benar! 

1. Dalam kehidupan sehari-hari, air banyak dimanfaatkan oleh kita. Salah satu 

manfaat air adalah untuk.... 

a. mencuci 

b. bermain  

c. bahan makanan  

d. bermain 

2. Berikut ini adalah manfaat air bagi manusia adalah.... 

a.  mandi, transportasi, menyiram tanaman 

b. mandi, berenang, mengisi bahan bakar 

c. mandi, berenang, mengisi bahan bakar 

d. minum, memasak, mengecat 

3. Air sangat penting bagi manusia karena.... 

a. air mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia 

b. air merupakan kebutuhan paling penting 

c. air sumber utama kehidupan 

d. air memiliki manfaat lagi manusia meskipun sedikit 
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4. Di bawah ini merupakan salah satu cara yang baik dalam menggunakan air 

adalah.... 

a. menggosok air dengan air secukupnya 

b. menyiram bunga dengan banyak air 

c. menggunakan air untuk bermain-main 

d. mencuci kendaraan yang masih bersih 

5. I. Mencuci V. Makan 

II. Mandi   IV. Minum 

III. Main  

Dari beberapa kegiatan di atas, yang merupakan manfaat dari air adalah.... 

a. I, II, dan IV    

b. I, II, dan V 

c. V, III, dan IV   

d. III, IV, dan I 

6. Dalam kehidupan sehari-hari, air banyak dimanfaatkan oleh kita. Salah satu 

manfaat air adalah digunakan untuk.... 

a. bermain 

b. sumber energi PLTU 

c. bermain 

d. sumber energi PLTA 

7. Di bawah ini bukan manfaat air dalam kehidupan sehari-hari manusia.... 

a. masak, mandi, minum 

b. mencuci, memasak, menyiram tanaman 

c. mandi, mencuci, menggosok gigi 

d. mandi, memasak, mengisi bahan bakar 

8. Daur air di bumi adalah.... 

a. awan – sungai – hujan – laut – mata air – uap air  

b. laut – uap air – awan – hujan – mata air – sungai  

c. uap air – hujan – sungai – mata air – laut – awan  

d. sungai – awan – hujan – laut – uap air – mata air 
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13. Kegiatan manusia yang menyebabkan daur air terganggu adalah.... 

a. penebangan pohon secara liar 

b. hutan yang gundul 

c. penutupan jalan dengan beton 

d. semua jawaban benar 

14. Uap air yang suhunya turun akan berubah menjadi air. Air ini berkumpul di 

angkasa kemudian turun menjadi.... 

a. kabut  c. hujan 

b. embun d. titik-titik air 

 

15. Yang bukan merupakan contoh cara yang baik dalam menggunakan air 

adalah.... 

a. menutup kran setelah digunakan 

b. menyiram tanaman dengan bekas air cucian 

c. mencuci pakaian sedikit demi sedikit 

d. mencuci kendaraan jika kotor 

16. Penggundulan hutan merupakan salah satu hal yang dapat mengakibatkan.... 

a. daur air terganggu 

b. daur alam terganggu 

c. daur ulang terganggu 

d. semua jawaban benar 

17. Daur adalah.... 

a. perubahan-perubahan tertentu yang berulang dalam suatu pola 

b. perubahan yang menghasilkan jenis zat baru 

c. perubahan-perubahan yang mengakibatkan terjadinya perubahan struktur 

d. perubahan yang menghasilkan jenis struktur baru 

18. Berikut ini yang merupakan kegiatan menghemat air adalah.... 

a. menguras kolam ikan setiap hari 

b. mencuci piring dengan air mengalir 

c. bermain dengan air 

d. mengumpulkan air hujan untuk menyirami tanaman 
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5. KUNCI JAWABAN 

A. PRETEST 

1. D  11. C   

2. C  12. A   

3. C  13. D   

4. B  14. A  

5. C  15. A 

6. A  16. A 

7. D  17. B 

8. C  18. A 

9. C  19. A 

10. B  20. D 

 

B. POSTTEST 

1. B  11. D  

2. A  12. C   

3. A  13. D   

4. A  14. C  

5. A  15. C 

6. D  16. A 

7. D  17. A 

8. B  18. D 

9. A  19. A 

10. A  20. B 
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Lampiran 4 

LEMBAR OBSERVASI GURU DAN SISWA 
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Lampiran 5 

Daftar Nilai Pretest dan Posttest  

Siswa Kelas 5A SD Negeri Plumbon 01 

No Nama Nilai Pre Nilai Post 

1 Ary A.S 45 50 

2 Wisnu  50 60 

3 Fara Fahreza 55 60 

4 Nadia 50 65 

5 Puspita  70 70 

6 Arina  30 60 

7 Arika  50 80 

8 Bagas Heryawan 50 65 

9 Fitria Novita 35 65 

10 Hanan ahmad 45 55 

11 Lindasalsabila 50 75 

12 Naabil romadhon 50 75 

13 Novita rahayu 65 85 

14 Zinnira silvi 45 70 

15 Rahmat 40 55 

16 Siti solikah 60 80 

17 W. Amelia 70 75 

18 Noval  - - 

19 Juli pria sentosa  65 70 

20 Sahara Puspita Sari 50 75 

 Rata-rata 51,31 76,31 
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Daftar Nilai Pretest dan Posttest  

Siswa Kelas 5B SD Negeri Plumbon 01 

No  Nama  Nilai Pre Nilai Post 

1 Risma 50 - 

2 Anang Budiyono 40 70 

3 Dimas Ardiansyah 65 80 

4 Erlina Dwi 45 75 

5 Bayu 45 60 

6 Aristi Tiara 40 75 

7 Dimas Adam 65 85 

8 Cheilo  75 

9 Eka Nomeita 65 70 

10 Fadhil R 55 80 

11 Sandi 55 70 

12 Damar Putra 70 85 

13 Heri Purwanto 60 80 

14 Maya Arif Safitri 60 75 

15 Gresi Wardani 60 80 

16 Dias Saputri 40 75 

17 Putri Novi 65 75 

18 Yoga  45 70 

 Rata-rata 56,47 75,59 
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Daftar Nilai Pretest dan Posttest  

Siswa Kelas 5 SD Negeri Plumbon 04 

No  Nama  Nilai Pre Nilai Post 

1 Faizal Andi Pramudya 45 65 

2 M. Arif Kurniawan 40 50 

3 Adam ponco 60 70 

4 Ananda Happy 55 85 

5 Anisa  50 70 

6 Eka yeni romawati 45 75 

7 Kadek ananta 35 75 

8 Reza 55  

9 Khoirunnaja 60 85 

10 Laila Putri Safira 35 75 

11 Linda Purwaningsih 45 75 

12 M. Eka Ariyanto 65 70 

13 M. Fahmi 50 85 

14 Uhti Himatul 65 100 

15 Reynaldi  30 65 

16 Zuka  60 85 

17 Reza  65 90 

 Rata-rata 51,76 81,87 
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Daftar Nilai Pretest dan Posttest  

Siswa Kelas 5 SD Negeri Kebowan 02 

No  Nama  Nilai Pre Nilai Post 

1 Dimas  55 70 

2 Rikiyanti  40 65 

3 Tri Mulyono 50 70 

4 Tri Ela Yuanita 45 70 

5 Atikah Ulyani 45 80 

6 Anggit Aprilasti 55 75 

7 Danik Rinawati 60 75 

8 Dwi Febriani 40 85 

9 Danan  40 70 

10 Fatkhur Rizam 55 85 

11 Heka  60 90 

12 Ita Agustina 70 85 

13 Joko Supomo 65 85 

14 Joko Setiawan 60 80 

15 Adinata 55 85 

16 Indra  70 85 

17 Sri Lestari 35 65 

18 Ulya Isna 50 85 

19 Widya Setyowati 40 70 

20 Ari Agung 55 75 

21 Siti Rokhani 35 65 

 Rata-rata 51,42 76,67 
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Lampiran 6 

DOKUMENTASI 

PELAKSANAAN PENELITIAN DI KELAS 5A SD NEGERI PLUMBON 01 

 

 

Siswa mengerjakan soal pretest 

 

Siswa melakukan percobaan 

mendidihkan air untuk mengerti proses 

daur air 

 

 
Guru menjelaskan hal yang harus 

didiskusikan siswa mengenai dua 

gambar skema daur air 

 

Siswa mendiskusikan dua gambar 

yang ada di depan kelas 

 

Siswa membacakan hasil diskusinya 

 

Siswa mengerjakan soal posttest 
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DOKUMENTASI 

PELAKSANAAN PENELITIAN DI KELAS 5B SD NEGERI PLUMBON 01 

 

 

Siswa mengerjakan soal pretest 

 

Siswa melakukan percobaan 

mendidihkan air untuk lebih mengerti 

proses daur air 

 

Siswa menempelkan gambar pada 

skema daur air yang rumpang 

 

Siswa mendiskusikan gambar yang akan 

di urutkan 

 

 
Guru menjelaskan lebih lanjut 

mengenai proses daur air 

 

Siswa mengerjakan soal posttest 
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DOKUMENTASI 

PELAKSANAAN PENELITIAN DI KELAS 5 SD NEGERI KEBOWAN 02 

 

 

 
Siswa mengerjakan soal posttest 

 

  
Siswa melakukan percobaan 

mendidihkan air untuk mengerti proses 

daur air 

 

 
Guru menjelaskan hal yang harus 

didiskusikan siswa mengenai dua 

gambar skema daur air 

 

 
Siswa mendiskusikan dua gambar yang 

ada di depan kelas 

 

 
Siswa membacakan hasil diskusinya 

 

 
Siswa mengerjakan soal posttest 
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DOKUMENTASI 

PELAKSANAAN PENELITIAN DI KELAS 5 SD NEGERI PLUMBON 04 

 

 

Siswa mengerjakan soal pretest 

 

Siswa melakukan percobaan 

mendidihkan air untuk lebih mengerti 

proses daur air 

 

Siswa menempelkan gambar pada 

skema daur air yang rumpang 

 

Siswa mendiskusikan gambar yang akan 

di urutkan 

 

 
Guru menjelaskan lebih lanjut 

mengenai proses daur air 

 

Siswa mengerjakan soal posttest 
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Lampiran 7 

 

 


