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Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 2 

Instrumen Tes Hasil Belajar IPA Sebelum Validasi Materi Gaya  
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SOAL PRETEST 

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan menuliskan jawaban (A, B, C dan 

D) pada lembar jawaban yang tersedia!  

1. Contoh peristiwa yang terjadi akibat gaya gravitasi bumi yaitu …. 

A. matahari terbit dan terbenam  

B. bumi berputar mengelilingi mata- hari  

C. air sungai menguap  

D. buah kelapa jatuh 

 

2. Pengaruh gaya gravitasi bumi semakin kuat terhadap suatu benda apabila 

…. 

A. benda semakin ringan  

B. jarak benda dari pusat bumi semakin dekat  

C. suhu benda semakin panas  

D. angin bertiup kencang 

 

3. Adanya gaya gravitasi bumi me- mungkinkan kita …. 

A. melayang di udara  

B. berenang di air  

C. menapak di tanah  

D. menghirup napas 

 

4. Jika dijatuhkan dari ketinggian yang sama, kertas yang diremas lebih 

dahulu mencapai tanah daripada kertas berbentuk lembaran. Hal ini berarti 

gaya gravitasi dipengaruhi oleh …. 

A. berat benda  

B. gaya gesek  

C. bentuk benda  

D. gaya magnet 
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5. Contoh benda yang dapat ditarik magnet yaitu …. 

A. paku  

B. gelas plastik  

C. piring kaca  

D. kertas 

 

6. Apabila dua kutub magnet yang sama saling didekatkan akan …. 

A. tolak-menolak  

B. tarik-menarik  

C. diam  

D. menempel 

 

7. Bagian magnet yang paling kuat gaya tariknya yaitu …. 

A. atas  

B. bawah  

C. tengah  

D. kutub 

 

8. Kompas selalu menunjuk arah utara dan selatan karena pengaruh …. 

A. ketinggian tanah  

B. magnet bumi  

C. suhu udara  

D. arah angin 

 

9. Pembuatan magnet dengan cara induksi menghasilkan magnet yang 

bersifat …. 

A. tetap  

B. kuat  

C. sementara  

D. kekal 
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10. Jenis lantai yang menimbulkan gaya gesek paling kecil adalah yang …. 

A. dilapisi karpet  

B. dibuat dari keramik  

C. dilapisi permadani  

D. dilapisi keset 

 

11. Ujung paku dibuat halus dan runcing agar …. 

A. kekuatannya bertambah  

B. lebih lentur  

C. gaya geseknya berkurang  

D. lebih awet 

 

12. Berjalan di lantai yang licin menyebabkan kita mudah tergelincir karena 

…. 

A. tidak ada keseimbangan  

B. gaya otot berkurang  

C. gaya gesek kecil  

D. gaya dorong bertambah 

 

13. Setiap benda yang dilempar ke atas akan jatuh lagi ke bawah karena 

pengaruh gaya ....  

A. listrik  

B. gravitasi  

C. gesek  

D. otot 

 

14. Semakin jauh sebuah benda dari permukaan bumi maka gaya gravitasinya 

semakin ....  

A. sedang  

B. besar  

C. kecil  
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D. tetap  

 

15. Benda yang bergerak berarti benda tersebut memiliki ....  

A. usaha  

B. energi  

C. gaya  

D. gerak 

 

16. Gerakan yang diakibatkan oleh dorongan adalah ....  

A. membuka pintu  

B. menutup pintu  

C. menarik kursi  

D. membuka tutup botol  

 

17. Kegiatan berikut termasuk melakukan gaya tetapi tidak menyebabkan 

benda bergerak adalah .... 

A. mengayuh sepeda  

B. mengangkat buku  

C. mendorong kursi  

D. mendorong pohon mangga  

 

18. Mobil yang sedang melaju kemudian direm. Ini menunjukan terjadinya 

gaya .... 

A. gravitasi  

B. pegas  

C. listrik statis  

D. gesek 

 

19. Pemberian oli pada mesin bertujuan untuk ....  

A. memperbesar gaya gesek  

B. memperkecil gaya gravitasi  

C. memperkecil gaya gesek  
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D. memperbesar gaya otot  

 

20. Saat mengendarai sepeda kamu tidak tergelincir. Hal ini disebabkan pada 

ban sepeda terjadi gaya ....  

A. tekan  

B. otot  

C. gravitasi  

D. gesek  

 

21. Sepeda dapat bergerak dengan cepat karena adanya gaya ....  

A. gravitasi  

B. otot  

C. pegas  

D. tak sentuh 

 

22. Jika dua buah magnet yang kutubnya sama didekatkan akan saling ....  

A. tolak-menolak  

B. diam  

C. tarik-menarik  

D. jatuh ke bumi  

 

23. Kutub-kutub magnet adalah ....  

A. barat dan timur  

B. utara dan selatan  

C. selatan dan timur  

D. barat dan utara 

 

24. Gaya magnet terbesar terdapat pada magnet bagian ....  

A. tengah  

B. semua  

C. ujung-ujungnya  

D. atas dan bawah  
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25. Para astronot dapat melayang-layang di angkasa karena tidak ada gaya ....  

A. pegas  

B. magnet  

C. gravitasi  

D. otot 

 

26. Bagian magnet yang memiliki kekuatan terbesar untuk menarik benda 

magnetis adalah .... 

A. tengahnya  

B. sisi-sisinya  

C. kutub-kutubnya  

D. pinggirnya  

 

27. Alat-alat yang mengunakan magnet di antaranya adalah sebagai berikut, 

kecuali.... 

A. mikrofon  

B. alarm  

C. dinamo  

D. gunting  

 

28. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda .... 

A. magnetis  

B. antik  

C. keras  

D. kuno  

 

29. Magnet dapat dibuat dengan tiga cara, kecuali .... 

A. menginduksi  

B. menggosok 

C. memanaskan  

D. mengalirkan arus listrik  
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30. Gaya yang ditimbulkan akibat dua buah permukaan yang saling 

bersentuhan adalah ....  

A. gaya gesekan  

B. gaya magnet  

C. gaya berat  

D. gaya gravitasi 

 

31. Semakin kasar permukaan benda yang bergesekan maka gaya gesekan 

yang terjadi akan .... 

A. semakin kecil  

B. semakin besar  

C. sama kecil  

D. sama besar 

 

32. Benda digolongkan dalam diamagnetik karena .... oleh gaya magnet.  

A. ditarik kuat  

B. tidak dapat ditarik  

C. ditarik lemah  

D. ditarik kuat sekali 

 

33. Telapak sepatu bola dibuat kasar dengan tujuan .... 

A. memperbesar gaya gesek  

B. meringankan beban  

C. menahan bola  

D. mempercepat lari  

 

34. Magnet yang dibuat dengan cara memberi aliran listrik disebut ....  

A. magnet ladam  

B. diamagnetik  

C. feromagnetik  
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D. elektromagnet  

 

35. Kita dapat berpijak di bumi karena adanya ....  

A. gaya gravitasi  

B. gaya magnet  

C. gaya gesek  

D. medan magnet  

 

36. Dalam ilmu pengetahuan alam, tarikan atau dorongan disebut …. 

A. gaya  

B. energi  

C. gerak  

D. tenaga  

 

37. Gaya yang menahan sebuah benda yang menggelinding disebut .…  

A. gaya tarik  

B. gaya gesek  

C. gaya dorong  

D. gaya tekan  

 

38. Jika sebuah telur diputar, kemudian putaran telur ditahan, lalu dilepaskan 

lagi ternyata telur tersebut akan berputar kembali. Hal ini karena kuning 

telur mengalami …. 

A. gerak lambat  

B. kehilangan gaya  

C. gerak cepat  

D. kelembaman  

 

39. Gerak menambah kecepatan disebut …. 

A. garvitasi  

B. percepatan  
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C. perlambatan  

D. kecepatan  

 

40. Berikut adalah bentuk-bentuk energi, kecuali ….  

A. energi gerak  

B. energi listrik  

C. energi cahaya  

D. energi hilang  
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Lembar Jawaban 

Nama  : 

No. Absen : 

Kelas  : 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Jawaban  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

No. Jawaban  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  

31.  

32.  

33.  

34.  

35.  

36.  

37.  

38.  

39.  

40.  
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Lampiran 3 

Kunci Jawaban Instrument Tes Hasl Belajar IPA Sebelum 

Validasi 
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Kunci Jawaban 

1. D 11. C 21. C 31. B 

2. B 12. C 22. A 32. A 

3. C 13. B 23. B 33. A 

4. A 14. B 24. C 34. C 

5. A 15. C 25. C 35. A 

6. A 16. B 26. C 36. A 

7. D 17. D 27. D 37. C 

8. B 18. D 28. A 38. B 

9. A 19. C 29. C 39. B 

10. B 20. D 30. A 40. D 
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 Lampiran 4 

Uji Validitas dan Reliabilitas 
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Uji Validitas dan Reliabilitas Soal 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.900 40 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

soal1 33.1000 39.059 .602 .895 

soal2 33.1000 39.059 .602 .895 

soal3 33.1667 39.454 .389 .898 

soal4 33.1667 39.454 .389 .898 

soal5 33.1333 39.706 .372 .898 

soal6 33.2333 38.323 .552 .895 

soal7 33.1333 40.051 .292 .899 

soal8 33.1667 39.730 .330 .899 

soal9 33.2333 37.909 .633 .894 

soal10 33.2333 37.909 .633 .894 

soal11 33.2333 39.082 .406 .898 

soal12 33.2000 38.441 .563 .895 
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soal13 33.1667 39.109 .463 .897 

soal14 33.1667 40.833 .097 .902 

soal15 33.1000 39.748 .418 .897 

soal16 33.1000 39.748 .418 .897 

soal17 33.2333 40.047 .223 .901 

soal18 33.1000 40.852 .129 .901 

soal19 33.1667 40.420 .184 .901 

soal20 33.1000 40.507 .218 .900 

soal21 33.1667 39.592 .359 .898 

soal22 33.3000 38.424 .486 .896 

soal23 33.0667 39.168 .698 .895 

soal24 33.1333 39.085 .519 .896 

soal25 33.2000 38.786 .493 .896 

soal26 33.1333 39.706 .372 .898 

soal27 33.1333 39.292 .470 .897 

soal28 33.3667 39.344 .303 .900 

soal29 33.1000 39.955 .363 .898 

soal30 33.2000 38.993 .451 .897 

soal31 33.1000 40.300 .272 .899 

soal32 33.2000 40.303 .190 .901 

soal33 33.0667 40.892 .152 .900 

soal34 33.0667 39.651 .542 .896 
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soal35 33.0667 39.651 .542 .896 

soal36 33.0667 39.651 .542 .896 

soal37 33.1000 39.472 .491 .897 

soal38 33.0667 39.651 .542 .896 

soal39 33.1333 39.430 .437 .897 

soal40 33.1000 39.334 .528 .896 
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Lampiran 5 

Instrument Tes Hasil Belajar IPA Setelah uji Validitas  
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TES FORMATIF 

TAHUN AJARAN 2015/2016 

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan menuliskan jawaban (A, B, C dan 

D) pada lembar jawaban yang tersedia!  

 

1. Benda yang bergerak berarti benda tersebut memiliki ....  

A. usaha  

B. energi  

C. gaya  

D. gerak 

 

2. Dalam ilmu pengetahuan alam, tarikan atau dorongan disebut …. 

A. gaya  

B. energi  

C. gerak  

D. tenaga 

 

3. Gaya dapat menyebabkan, kecuali .... 

A. Benda diam jadi bergerak 

B. Benda menjadi panas 

C. Bentuk dan ukuran benda berubah 

D. Arah gerak benda berubah 

 

4. Benda yang tidak di pengaruhi gaya akan .... 

A. Tumbang 

B. Diam 

C. Bergerak cepat 

D. Bergerak pelan 

 

5. Semakin jauh sebuah benda dari permukaan bumi maka gaya 

gravitasinyasemakin .... 

A. sedang 

B. besar 

C. kecil  

D. tetap 

 

 

6. Kegiatan berikut termasuk melakukan gaya tetapi tidak menyebabkan 

benda bergerak adalah .... 

A. mengayuh sepeda  



107 
 

B. mengangkat buku  

C. mendorong kursi  

D. mendorong pohon mangga  

 

7. Gerakan yang diakibatkan oleh dorongan adalah ....  

A. membuka pintu  

B. menutup pintu  

C. menarik kursi  

D. membuka tutup botol  

 

8. Gaya yang menahan sebuah benda yang menggelinding disebut .…  

A. gaya tarik  

B. gaya gesek  

C. gaya dorong  

D. gaya tekan  

 

9. Keadaan tanpa gravitasi mengakibatkan benda . . . . 

A. mempunyai berat 

B. akan jatuh bila dilepaskan dari ketinggian tertentu 

C. melayang-layang di udara 

D. menempel di tanah  

 

10. Para astronot dapat melayang-layang di angkasa karena tidak ada gaya ....  

A. pegas  

B. magnet  

C. gravitasi  

D. otot 

 

11. Kegiatan berikut disebabkan oleh gaya gravitasi bumi adalah .... 

A. jarum menempel pada magnet 

B. mangga matang jatuh dari tangkainya 

C. Leo sedang menendang bola 

D. tali busur ditarik 

 

12. Gaya yang ditimbulkan akibat dua buah permukaan yang saling 

bersentuhan adalah ....  

A. gaya gesekan  

B. gaya magnet  

C. gaya berat  

D. gaya gravitasi 
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13. Semakin kasar permukaan benda yang bergesekan maka gaya gesekan 

yang terjadi akan .... 

A. semakin kecil  

B. semakin besar  

C. sama kecil  

D. sama besar 

 

14. Telapak sepatu bola dibuat kasar dengan tujuan .... 

A. memperbesar gaya gesek  

B. meringankan beban  

C. menahan bola  

D. mempercepat lari 

 

15. Mobil yang sedang melaju kemudian direm. Ini menunjukan terjadinya 

gaya .... 

A. gravitasi  

B. pegas  

C. listrik statis  

D. gesek 

 

16. Pemberian oli pada mesin bertujuan untuk ....  

A. memperbesar gaya gesek  

B. memperkecil gaya gravitasi  

C. memperkecil gaya gesek  

D. memperbesar gaya otot  

 

17. Berjalan di lantai yang licin menyebabkan kita mudah tergelincir karena 

…. 

A. tidak ada keseimbangan  

B. gaya otot berkurang  

C. gaya gesek kecil  

D. gaya dorong bertambah 

 

18. Jenis lantai yang menimbulkan gaya gesek paling kecil adalah yang …. 

A. dilapisi karpet  

B. dibuat dari keramik  

C. dilapisi permadani  

D. dilapisi keset 
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19. Gaya gesek antara bola yang menggelinding dengan tanah mengakibatkan 

. . . . 

A. bola melambat, kemudian berhenti 

B. bola semakin cepat bergerak 

C. bola berbelok arah 

D. bola berubah bentuk 

 

20. Ujung paku dibuat halus dan runcing agar …. 

A. kekuatannya bertambah  

B. lebih lentur  

C. gaya geseknya berkurang  

D. lebih awet 

 

21.  

 
 

22. Magnet dapat dibuat dengan tiga cara, kecuali .... 

A. menginduksi  

B. menggosok 

C. memanaskan  

D. mengalirkan arus listrik  

 

23. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda .... 

A. magnetis  

B. antik  

C. keras  

D. kuno  

 

24. Bagian magnet yang memiliki kekuatan terbesar untuk menarik benda 

magnetis adalah .... 

A. tengahnya  

B. sisi-sisinya  

C. kutub-kutubnya  

D. pinggirnya  

 

25. Jika dua buah magnet yang kutubnya sama didekatkan akan saling ....  

Gambar alas sepatu disamping di buat beralur-alur, 

tujuannya untuk.... 

A. Mempercepat langkah 

B. Membuat sepatu  lebih nyaman di gunakan 

C. Membuat tampilan sepatu lebih keren 

D. Agar tidak mudah tergelincir 
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A. tolak-menolak  

B. diam  

C. tarik-menarik  

D. jatuh ke bumi  

 

26. Magnet yang dibuat dengan cara memberi aliran listrik disebut ....  

A. magnet ladam  

B. diamagnetik  

C. feromagnetik  

D. elektromagnet  

 

27. Contoh benda yang dapat ditarik magnet yaitu …. 

A. paku  

B. gelas plastik  

C. piring kaca  

D. kertas 

 

28. Alat-alat yang mengunakan magnet di antaranya adalah sebagai berikut, 

kecuali.... 

A. setrika  

B. obeng  

C. dinamo  

D. gunting  

 

29. Benda digolongkan dalam diamagnetik karena .... oleh gaya magnet.  

A. ditarik kuat  

B. tidak dapat ditarik  

C. ditarik lemah  

D. ditarik kuat sekali 

 

30. Pembuatan magnet dengan carainduksi menghasilkan magnet yangbersifat 

. . . . 

A. tetap 

B. kuat 

C. sementara 

D. kekal 
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Lembar Jawaban 

Nama  : 

No. Absen : 

Kelas  : 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Jawaban  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

No. Jawaban  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  
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Lampiran 6 

Kunci Jawaban Instrument Tes Hasl Belajar IPA Setelah uji 

Validitas  
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Kunci Jawaban 

1. C 11. B 21. D 

2. A 12. A 22. C 

3. B 13. B 23. A 

4. B 14. A 24. C 

5. B 15. D 25. A 

6. D 16. C 26. C 

7. B 17. C 27. A 

8. B 18. B 28. D 

9. C 19. A 29. A 

10. C 20. C 30. A 
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Lampiran 7 

RPP Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

KELAS V SEMESTER II 

“GAYA” 

 

Oleh: 

 

Nama   : Saiful Rizal 

NIM   : 292011344 

Tempat  Penelitian : SD NEGERI KALORAN 01 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 

SALATIGA 

2016 
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PPEERRAANNGGKKAATT  PPEEMMBBEELLAAJJAARRAANN  

RREENNCCAANNAA  PPEELLAAKKSSAANNAAAANN  PPEEMMBBEELLAAJJAARRAANN    

((RRPPPP))  

Satuan Pendidikan  : SD/MI 

Kelas/Semester   : IV/ II 

Materi Pelajaran  : Gaya 

Nama Guru   :Edi Wasono, S.Pd.SD 

NIP    : 19770204 2003 12 1 003 

Sekolah    : SD NEGERI KALORAN 01 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 1 Kaloran 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas / Semester : V / II 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Hari / Tanggal  : Selasa/ 19 April 2016 

I. Standar Kompetensi 

5. Memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi, serta fungsinya 

 

II. Kompetensi Dasar 

5.1 Mendeskripsikan hubungan antara gaya, gerak dan energi melalui 

percobaan (gaya gravitasi, gaya gesek, gaya magnet). 

 

III. Indikator 

5.1.1 Menunjukkan kekuatan gaya magnet dalam menembus beberapa benda 

melalui percobaan. 

5.1.2 Memberi contoh penggunaan gaya magnet dalam kehidupan sehari-

hari. 

5.1.3 Menyimpulkan bahwa gaya gravitasi menyebabkan benda bergerak ke 

bawah. 

5.1.4 Membandingkan gerak benda pada permukaan yang berbeda-beda 

(kasar, halus). 

5.1.5 Menjelaskan berbagai cara memperkecil atau memperbesar gaya 

gesekan. 
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IV. Tujuan Pembelajaran 

5.1.1.1 Melalui penjelasan guru, siswa dapat menunjukkan kekuatan magnet 

menembus beberapa benda dengan benar. 

5.1.1.2 Melalui kegiatan demonstrasi, siswa dapat menunjukkan kekuatan 

magnet menembus beberapa benda dengan benar. 

5.1.2.1 Melalui kegiatan Tanya jawab, siswa dapat memberikan contoh 

penggunaan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 

5.1.3.1 Melalui kegiatan demonstrasi, siswa dapat menyimpulkan bahwa gaya 

gravitasi menyebabkan benda bergerak kebawah dengan benar. 

5.1.4.1 Melalui kegiatan tarik tambang, siswa dapat membandingkan gerak 

benda pada permukaan yang berbeda-beda (kasar, halus) dengan 

benar. 

5.1.4.2 Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat membandingkan gerak benda 

pada permukaan yang berbeda-beda (kasar, halus) dengan benar. 

5.1.5.1 Melalui kegiatan tarik tambang, siswa dapat menjelaskan berbagai 

cara memperkecil atau memperbesar gaya gesekan dengan benar. 

5.1.4.3 Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menjelaskan berbagai cara 

memperkecil atau memperbesar gaya gesekan dengan benar. 

 

V. Materi Ajar 

Gaya  

 

VI. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

 Media : Tali tambangmagnet, dan bola. 

 Alat  : Kertas HVS, Bolpoint, Papan tulis, Spidol, Penghapus. 

 Sumber Pembelajaran : 

1. Azmiyawati, Choiril. dkk. 2008. IPA 5 Salingtemas. Jakarta: Kepala 

Pusat Pembukuan. 
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VII. Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

 

VIII. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

1. Kegiatan Awal (15 menit) 

- Siswa diajak untuk memulai pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. 

- Guru melakukan absensi siswa 

- Apersepsi: apakah mereka pernah bermain tarik tambang dalam acara 17 

Agustus? 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin di capai pada 

pelajaran tersebut dan memotivasi siswa belajar.  

 

2. Kegiatan inti (50 menit) 

 Eksplorasi: 

- Siswa diberi penjelasan tentang permaianan tarik tambang. 

- Siswa diberi penjelasan cara bermain tarik tambang. 

- Siswa dibagi menjadi 4 tim bermain dan diminta untuk bermain tarik 

tambang. 

- 2 regu bermain di depan kelas dan 2 regu bermain di luar kelas. 

- Siswa diminta untuk mencari informasi mengenai gaya apa saja yang 

terdapat saat bermain tarik tambang dan apa perbedaan gaya gesek dalam 

ruangan kelas dan di luar kelas lebih banyak terdapat gaya gesek di luar 

atau didalam kelas. 

- Guru bertanya jawab dengan siswa tentang permainan tarik tambang 

yang sudah mereka mainkan.  

 

 Elaborasi: 

- Siswa masih berkelompok seperti saat bermain tarik tambang. 

- Siswa diberi penjelasan bagaimana membagi tugas dalam kelompok 

belajar. 
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- Guru meminta ketua kelompok untuk maju ke depan untuk mengambil 

mahkota kelompok dan lembar kerja siswa (LKS). Lampiran 2 

- Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKS. 

Lampiran 2 

- 3 kelompok yang paling cepat menyelesaikan tugas diminta untuk maju 

ke depan untuk mempresentasikan. 

- Saat kelompok yang lain maju ke depan siswa lain diminta untuk 

memperhatikan. 

- Siswa dan guru bersama-sama bertanya jawab tentang hasil kerja 

kelompok mereka. 

- Siswa bersama-sama dengan guru mencocokkan hasil pekerjaan yang 

mereka buat. 

 

 Konfirmasi: 

- Siswa bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang belum diketahui 

siswa. 

- Siswa bersama guru bertanya jawab materi yang belum dikuasai. 

- Siswa dibimbing guru untuk menarik kesimpulan.  

 

3. Kegiatan akhir (15 menit) 

- Guru menegaskan kembali hasil kesimpulan tentang gaya yang terdapat 

pada permainan tarik tambang. 

- Siswa dan guru menyimpulkan hasil belajar tentang perbedaan gaya pada 

permukaan kasar dan halus serta cara memperkecil dan memperbesar gaya. 

- Guru memberikan reward kepada 3 kelompok tercepat yang maju ke depan 

kelas saat presentasi kelompok. 

- Siswa diajak  mengakhiri pelajaran dengan salam. 

 

Pertemuan Kedua 

1. Kegiatan Awal (15 menit) 

- Siswa diajak untuk memulai pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. 

- Guru melakukan absensi siswa 
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- Apersepsi: “apakah kalian pernah bermain magnet?”. “benda apa saja yang 

bisa menempel pada magnet?” 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin di capai pada 

pelajaran tersebut dan memotivasi siswa belajar.  

 

2. Kegiatan inti (50 menit) 

 Eksplorasi: 

- Siswa diberi penjelasan dan demonstrasi tentang kekuatan magnet dapat 

menembus beberapa benda. 

- Siswa bertanya jawab dengan guru tentang kekuatan magnet yang dapat 

menembus beberapa benda. 

 

 Elaborasi: 

- Siswa dibagi menjadi 6 kelompok.  

- Siswa diberi penjelasan bagaimana membagi tugas dalam kelompok 

belajar. 

- Guru meminta ketua kelompok untuk maju ke depan untuk mengambil 

mahkota kelompok dan lembar kerja siswa (LKS). Lampiran 3 

- Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKS. 

Lampiran 3 

- 3 kelompok yang paling cepat menyelesaikan tugas diminta untuk maju 

ke depan untuk mempresentasikan. 

- Saat kelompok yang lain maju ke depan siswa lain diminta untuk 

memperhatikan. 

- Siswa dan guru bersama-sama bertanya jawab tentang hasil kerja 

kelompok mereka. 

- Siswa bersama-sama dengan guru mencocokkan hasil pekerjaan yang 

mereka buat. 

- Guru mengaitkan materi magnet yang dapat menembus beberapa dengan 

bertanya kepada siswa “Tolong sebutkan contoh penggunaan magnet 

dalam kehidupan sehari-hari!” 
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- Siswa dan guru bertanya jawab tentang kegunaan magnet dalam 

kehidupan sehari-hari. 

- Siswa dalam kelompok diminta menyebutkan contoh penggunaan magnet 

dalam kehidupan sehari-hari. 

- Salah satu siswa diminta untuk maju kedepan melempar bola keatas dan 

siswa yang lain diminta untuk memperhatikan. 

- Siswa dan guru bersama-sama bertanya jawab tentang praktek yang baru 

saja di praktekkan temannya. 

- Siswa bersama-sama dengan guru bertanya jawab tentang hal-hal yang 

belum diketahui siswa. 

 

 Konfirmasi: 

- Siswa bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang belum diketahui 

siswa. 

- Siswa bersama guru bertanya jawab materi yang belum dikuasai. 

- Siswa dibimbing guru untuk menarik kesimpulan.  

 

3. Kegiatan akhir (15 menit) 

- Guru menegaskan kembali hasil kesimpulan gaya. 

- Siswa diberi lembar evaluasi untuk dikerjakan. (Lampiran 3) 

- Siswa dan guru menyimpulkan hasil belajar tentang gaya. 

- Guru memberikan reward kepada 3 kelompok tercepat yang maju ke depan 

kelas saat presentasi kelompok. 

- Siswa diajak  mengakhiri pelajaran dengan salam. 

 

IX. Penilaian 

1. Jenis Tes = Tertulis 

2. Bentuk Tes = Pilihan Ganda 

 

X. Lampiran: 

1. Materi ajar tentang “Gaya”. Terlampir (Lampiran 1) 

2. Lembar Kerja Siswa (LKS) pertemuan pertama. Terlampir (Lampiran 2) 
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3. Lembar Kerja Siswa (LKS) pertemuan kedua. Terlamir (Lampiran 3) 

4. Soal Evaluasi. Terlampiran (Lampiran 4) 
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Lampiran 2 

LKS (Lembar Kerja Siswa) 

NAMA KELOMPOK :…………………………………………………………… 

ANGGOTA KELOMPOK : 

1. ………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………… 

5. ............................................................................................................................... 

A. Tujuan: 

1. Membandingkan gerak benda pada permukaan yang berbeda-beda (kasar, 

halus). 

2. Menjelaskan berbagai cara memperkecil atau memperbesar gaya gesekan. 

B. Alat dan bahan: 

Tali tambang 

C. Langkah-langkah: 

1. Dengarkan penjelasan guru tentang cara pemainan tarik tambang dan 

peraturan yang terdapat dalam permainan tarik tambang. 

2. Amati gaya apa saja yang terdapat dalam permaian tarik tambang. 

3. Amati apakah terjadi perbedaan saat tarik tambang di lakukan di dalam 

kelas dan di luar kelas. 

4. Hitung waktu permaian tarik tambang di dalam dan diluar kelas. 

D. Bahan Diskusi: 

1. Terdapat gaya apa saja saat permainan tarik tambang? 

2. Apakah gaya gesek di luar kelas yang berlantai licin dan diluar kelas yang 

permukaannya lebih kasar berpengaruh pada hasil permainan? Bila iya 

apakah penyebabnya? 

3. Berapakah waktu yang dibutuhkan dalam permainan tarik tambang di dalam 

kelas dan di luar kelas? 
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4. Mengapa permukaan lantai berpengaruh pada besar gaya gesek? 

 

E. HASIL DISKUSI 

…………………………………………………………………………………

…………………...................................................................................................

...............................................................................................................................

.................................................……………....…………………………………

………………………………………………………………...…………………

……………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………

……………....…...………………………………………………………………

……………………………...…….....…………………………………………

……………….......................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 
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Lampiran 3 

LKS (Lembar Kerja Siswa) 

NAMA KELOMPOK :…………………………………………………………… 

ANGGOTA KELOMPOK : 

1. ………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………… 

5. ............................................................................................................................ 

A. Tujuan: 

1. Menunjukkan kekuatan magnet menembus beberapa benda dengan benar. 

B. Pertanyaan: 

1. Benda apa saja yang dapat ditembus oleh magnet? 

2. Mengapa hal itu dapat terjadi? 

3. Benda apasaja yang tidak dapat ditembus oleh magnet? 

4. Mengapa hal itu dapat terjadi? 

5. Terdapat gaya apa saja saat permainan tarik tambang? 

C. HASIL DISKUSI 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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PPEERRAANNGGKKAATT  PPEEMMBBEELLAAJJAARRAANN  

RREENNCCAANNAA  PPEELLAAKKSSAANNAAAANN  PPEEMMBBEELLAAJJAARRAANN    

((RRPPPP))  

Satuan Pendidikan  : SD/MI 

Kelas/Semester   : 5/ II 

Materi Pelajaran  : Gaya 

Nama Guru   : Widodo, S.Pd. SD 

NIP    : 19600422 198202 1 001 

Sekolah    : SD NEGERI KALORAN 03 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 3 Kaloran 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas / Semester : V / II 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Hari / Tanggal  : 4 April 2016 

I. Standar Kompetensi 

5. Memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi, serta fungsinya 

 

II. Kompetensi Dasar 

5.2 Mendeskripsikan hubungan antara gaya, gerak dan energi melalui 

percobaan (gaya gravitasi, gaya gesek, gaya magnet). 

 

III. Indikator 

5.2.1 Menunjukkan kekuatan gaya magnet dalam menembus beberapa 

benda. 

5.2.2 Memberi contoh penggunaan gaya magnet dalam kehidupan sehari-

hari. 

5.2.3 Menyimpulkan bahwa gaya gravitasi menyebabkan benda bergerak ke 

bawah. 

5.2.4 Membandingkan gerak benda pada permukaan yang berbeda-beda 

(kasar, halus). 

5.2.5 Menjelaskan berbagai cara memperkecil atau memperbesar gaya 

gesekan. 
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IV. Tujuan Pembelajaran 

5.1.1.1 Melalui penjelasan guru, siswa dapat menunjukkan kekuatan gaya 

magnet dalam menembus beberapa benda dengan benda. 

5.1.1.2 Melalui kegiatan menonton video pembelajaran tentang gaya, siswa 

dapat menyebutkan benda yang dapat ditembus oleh magnet dengan 

benar. 

5.1.2.1 Melalui kegiatan menonon video tentang gaya, siswa dapat 

memberikan contoh penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-

hari dengan benar. 

5.1.2.2 Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat memberikan contoh 

penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 

5.1.3.1 Melalui kegiatan menonton video pembelajaran tentang gaya, siswa 

dapat menyimpulkan bahwa gaya gravitasi menyebabkan benda 

bergerak ke bawah dengan benar. 

5.1.4.1 Melalui kegiatan menonton video pembelajaran tentang gaya, siswa 

dapat membandingkan gerak benda pada permukaan yang berbeda-

beda (kasar, halus) dengan benar. 

5.2.5.1 Melalui kegiatan menonton video pembelajaran tentang gaya, siswa 

dapat menjelaskan berbagai cara memperkecil atau memperbesar 

gaya gesekan dengan benar. 

 

V. Materi Ajar 

Gaya  

 

VI. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

 Media : Video Pembelajaran Tentang Gaya 

 Alat  : Kertas HVS, Bolpoint, Papan tulis, Spidol, Penghapus, 

Proyektor, LCD dan Laptop. 

 Sumber Pembelajaran : 

1. Azmiyawati, Choiril. dkk. 2008. IPA 5 Salingtemas. Jakarta: Kepala 

Pusat Pembukuan. 
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VII.  Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

 

VIII. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

1. Kegiatan Awal (15 menit) 

- Siswa diajak untuk memulai pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. 

- Guru melakukan absensi siswa 

- Apersepsi: “Apakah kalian pernah melihat permainan tarik tambang saat 

lomba 17 Agustus?”. “Adakah gaya dalam permainan tersebut?” 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin di capai dengan 

mengaitkan apersepsi dan memotivasi siswa belajar.  

 

2. Kegiatan inti (50 menit) 

 Eksplorasi: 

- Siswa di berikan sebuah video pembelajaran tentang permainan tarik 

tambang. 

- Siswa diminta untuk mencatat hal-hal yang belum diketahui dalam video 

yang ditayangkan oleh guru. 

- Siswa diminta untuk mencari informasi mengenai gaya yang ada di 

dalam video. 

- Guru bertanya jawab dengan siswa tentang video yang ditayangkan. 

 

 Elaborasi: 

- Siswa dibagi menjadi 6 kelompok.  

- Siswa diberi penjelasan bagaimana membagi tugas dalam kelompok 

belajar. 

- Guru meminta ketua kelompok untuk maju ke depan untuk mengambil 

mahkota kelompok dan lembar kerja siswa (LKS). Lampiran 2 

- Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKS. 

Lampiran 2 
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- 3 kelompok yang paling cepat menyelesaikan tugas diminta untuk maju 

ke depan untuk mempresentasikan. 

- Saat kelompok yang lain maju ke depan siswa lain diminta untuk 

memperhatikan. 

- Siswa dan guru bersama-sama bertanya jawab tentang hasil kerja 

kelompok mereka. 

- Siswa bersama-sama dengan guru mencocokkan hasil pekerjaan yang 

mereka buat. 

 

 Konfirmasi: 

- Siswa bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang belum diketahui 

siswa. 

- Siswa bersama guru bertanya jawab materi yang belum dikuasai. 

- Siswa dibimbing guru untuk menarik kesimpulan.  

 

3. Kegiatan akhir (15 menit) 

- Guru menegaskan kembali hasil kesimpulan gaya yang ada dalam perainan 

tarik tambang. 

- Siswa dan guru menyimpulkan hasil belajar tentang gaya. 

- Siswa diajak  mengakhiri pelajaran dengan salam. 

 

Pertemuan kedua 

1. Kegiatan Awal (15 menit) 

- Siswa diajak untuk memulai pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. 

- Guru melakukan absensi siswa 

- Apersepsi: “Kenapa buah dari pohon bila sudah matang jatuh ke tanah?”. 

“Mengapa hal tersebut dapat terjadi?” 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin di capai dengan 

mengaitkan apersepsi dan memotivasi siswa belajar.  
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2. Kegiatan inti (50 menit) 

 Eksplorasi: 

- Siswa di berikan sebuah video pembelajaran tentang permainan gaya 

dapat menembus beberapa benda dan gaya gravitasi bumi. 

- Siswa diminta untuk mencatat hal-hal yang belum diketahui dalam video 

yang ditayangkan oleh guru. 

- Siswa diminta untuk mencari informasi mengenai gaya yang ada di 

dalam video. 

- Guru bertanya jawab dengan siswa tentang video yang ditayangkan. 

 

 Elaborasi: 

- Siswa dibagi menjadi 6 kelompok.  

- Siswa diberi penjelasan bagaimana membagi tugas dalam kelompok 

belajar. 

- Guru meminta ketua kelompok untuk maju ke depan untuk mengambil 

mahkota kelompok dan lembar kerja siswa (LKS). Lampiran 3 

- Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKS. 

Lampiran 3 

- 3 kelompok yang paling cepat menyelesaikan tugas diminta untuk maju 

ke depan untuk mempresentasikan. 

- Saat kelompok yang lain maju ke depan siswa lain diminta untuk 

memperhatikan. 

- Siswa dan guru bersama-sama bertanya jawab tentang hasil kerja 

kelompok mereka. 

- Siswa bersama-sama dengan guru mencocokkan hasil pekerjaan yang 

mereka buat. 

 

 Konfirmasi: 

- Siswa bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang belum diketahui 

siswa. 

- Siswa bersama guru bertanya jawab materi yang belum dikuasai. 
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- Siswa dibimbing guru untuk menarik kesimpulan.  

3. Kegiatan akhir (15 menit) 

- Guru menegaskan kembali hasil kesimpulan gaya magnet dan gaya gravitasi 

bumi. 

- Siswa dan guru menyimpulkan hasil belajar tentang gaya. 

- Siswa diberi soal evaluasi untuk dikerjakan siswa. (Lampiran 4) 

- Siswa diajak  mengakhiri pelajaran dengan salam. 

 

IX. Penilaian 

1. Jenis Tes = Tertulis 

2. Bentuk Tes = Pilihan Ganda 

 

X. Lampiran: 

1. Materi ajar tentang “Gaya”. Terlampir (Lampiran 1) 

2. Lembar Kerja Siswa (LKS). Terlampir (Lampiran 2) 

3. Lembar Kerja Siswa (LKS). Terlampir (Lampiran 3) 

4. Soal Evaluasi. Terlampir (Lampiran 4) 
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LKS (Lembar Kerja Siswa) 

NAMA KELOMPOK  :…………………………………………………… 

ANGGOTA KELOMPOK : 

1. ………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………… 

PERTANYAAN: 

1. Pada permukaan kasar atau haluskah gerak pada suatu penda lebih cepat? 

Jelaskan penyebabnya! 

2. Jelaskan cara memperkecil atau memperbesar gaya gesekan! 

HASIL DISKUSI 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………................................

.................................................................................................................................... 
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LKS (Lembar Kerja Siswa) 

NAMA KELOMPOK  :…………………………………………………… 

ANGGOTA KELOMPOK : 

1. ………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………… 

5. ............................................................................................................................ 

PERTANYAAN: 

1. Sebutkan benda yang dapat ditempus oleh magnet! 

2. Berikan contoh penggunaan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari! 

3. Mengapa bola dapat turun kebawah setelah dilempar keatas? 

HASIL DISKUSI 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………................................

.................................................................................................................................... 
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Lampiran 8 

Hasil Observasi Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
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Kelas Eksperimen 

Lembar Osevasi Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran Menggunakan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT Berbantuan Permainan Tarik 

Tambang Pada Kelas Eksperimen 

Nama  : SD Negeri Kaloran 01 Kelas  : 5/II 

Nama Guru : Edi Wasono, S.Pd.SD Mapel  : IPA  

Nama Peneliti : Saiful Rizal   Hari/Tanggal : 19 April 2016 

Materi Pelajaran : Gaya 

Petunjuk  : Beri tanda centang (√) pada kolom yang sesuai menurut 

anda sesuai! 

Tahapan Aspek yang diamati Langkah Pembelajaran Keterlaksanaan 

sintaks 

Ya  Tidak  

Kegiatan 

Pendahuluan 
Siswa dibagi 

dalam kelompok, 

setiap siswa dalam 

kelompok 

mendapatkan 

nomor 

1. Memberikansalam √  
2. Mengabsensi √  

3. Memberikan motivasi 

untuk membangkitkan 

minat siswa belajar 

tentang materi 

perubahan kenampakan 

bumi yang akan 

diajarkan 

 √ 

4. Menjelaskan 

tujuanpembelajaran 
√  

5. Memberikan apersepsi  √ 

Kegiatan 

inti 

Ekplorasi  

 

 

 

Guru membagi 

tugas dan masing-

masing kelompok 

mengerjakannya. 

 

 

6. Memberikan tugas 

kepada masing-masing 

kelompok untuk 

mengerjakan tugas 

pada lembar kerja 

siswa. 

 

 

√ 

 

7. Mengawasi siswa saat 

mengerjakan tugas. 
√  
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Lembar Osevasi Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran Menggunakan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT Berbantuan Permainan Tarik 

Tambang Pada Kelas Eksperimen 

Nama  : SD Negeri Kaloran 01 Kelas  : 5/II 

Nama Guru : Edi Wasono, S.Pd.SD Mapel  : IPA  

Nama Peneliti : Saiful Rizal   Hari/Tanggal : 20 April 2016 

Materi Pelajaran : Gaya 

Petunjuk  : Beri tanda centang (√) pada kolom yang sesuai menurut 

anda sesuai! 

Tahapan Aspek yang diamati Langkah Pembelajaran Keterlaksanaan 

sintaks 

Ya  Tidak  

Kegiatan 

Pendahuluan 
Siswa dibagi 

dalam kelompok, 

setiap siswa dalam 

kelompok 

mendapatkan 

nomor 

1. Memberikansalam √  
2. Mengabsensi  √ 

3. Memberikan motivasi 

untuk membangkitkan 

minat siswa belajar 

tentang materi 

perubahan kenampakan 

bumi yang akan 

diajarkan 

 √ 

4. Menjelaskan 

tujuanpembelajaran 
 √ 

5. Memberikan apersepsi √  

Kegiatan 

inti 

Ekplorasi  

 

 

 

Guru membagi 

tugas dan masing-

masing kelompok 

mengerjakannya. 

 

 

6. Memberikan tugas 

kepada masing-masing 

kelompok untuk 

mengerjakan tugas 

pada lembar kerja 

siswa. 

 

 

√ 

 

7. Mengawasi siswa saat 

mengerjakan tugas. 
√  
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Kelas Kontrol 

Lembar Osevasi Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran Menggunakan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT Berbantuan Video Pembelajaran 

Pada Kelas Kontrol 

Nama  : SD Negeri Kaloran 03 Kelas  : 5/II 

Nama Guru : Widodo, S.Pd.SD  Mapel  : IPA  

Nama Peneliti : Saiful Rizal   Hari/Tanggal : 21 April 2016 

Materi Pelajaran : Gaya 

Petunjuk  : Beri tanda centang (√) pada kolom yang sesuai menurut 

anda sesuai! 

Tahapan Aspek yang diamati Langkah Pembelajaran Keterlaksanaan 

sintaks 

Ya  Tidak  

Kegiatan 

Pendahuluan 
Siswa dibagi 

dalam kelompok, 

setiap siswa dalam 

kelompok 

mendapatkan 

nomor 

1. Memberikansalam √  
2. Mengabsensi √  

3. Memberikan motivasi 

untuk membangkitkan 

minat siswa belajar 

tentang materi 

perubahan kenampakan 

bumi yang akan 

diajarkan 

√  

4. Menjelaskan 

tujuanpembelajaran 
√  

5. Memberikan apersepsi √  

Kegiatan 

inti 

Ekplorasi  

 

 

 

Guru membagi 

tugas dan masing-

masing kelompok 

mengerjakannya. 

 

 

6. Memberikan tugas 

kepada masing-masing 

kelompok untuk 

mengerjakan tugas 

pada lembar kerja 

siswa. 

 

 

√ 

 

7. Mengawasi siswa saat 

mengerjakan tugas. 
√  
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Lembar Osevasi Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran Menggunakan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT Berbantuan Video Pembelajaran 

Pada Kelas Kontrol 

Nama  : SD Negeri Kaloran 03 Kelas  : 5/II 

Nama Guru : Widodo, S.Pd.SD  Mapel  : IPA  

Nama Peneliti : Saiful Rizal   Hari/Tanggal : 22 April 2016 

Materi Pelajaran : Gaya 

Petunjuk  : Beri tanda centang (√) pada kolom yang sesuai menurut 

anda sesuai! 

Tahapan Aspek yang diamati Langkah Pembelajaran Keterlaksanaan 

sintaks 

Ya  Tidak  

Kegiatan 

Pendahuluan 
Siswa dibagi dalam 

kelompok, setiap 

siswa dalam 

kelompok 

mendapatkan nomor 

1. Memberikansalam √  
2. Mengabsensi √  

3. Memberikan 

motivasi untuk 

membangkitkan 

minat siswa belajar 

tentang materi 

perubahan 

kenampakan bumi 

yang akan diajarkan 

√  

4. Menjelaskan 

tujuanpembelajaran 
√  

5. Memberikan 

apersepsi 
√  

Kegiatan 

inti 

Ekplorasi  

 

 

 

Guru membagi tugas 

dan masing-masing 

kelompok 

mengerjakannya. 

 

 

6. Memberikan tugas 

kepada masing-

masing kelompok 

untuk mengerjakan 

tugas pada lembar 

kerja siswa. 

 

 

√ 

 

7. Mengawasi siswa 

saat mengerjakan 

tugas. 

√  
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Lampiran 9 

Instrumen Soal Posttest 
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TEST FORMATIF 

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan menuliskan jawaban (A, B, C dan 

D) pada lembar jawaban yang tersedia!  

 

1. Benda yang bergerak berarti benda tersebut memiliki ....  

A. usaha  

B. energi  

C. gaya  

D. gerak 

 

2. Dalam ilmu pengetahuan alam, tarikan atau dorongan disebut …. 

A. gaya  

B. energi  

C. gerak  

D. tenaga 

 

3. Gaya dapat menyebabkan, kecuali .... 

A. Benda diam jadi bergerak 

B. Benda menjadi panas 

C. Bentuk dan ukuran benda berubah 

D. Arah gerak benda berubah 

 

4. Benda yang tidak di pengaruhi gaya akan .... 

A. Tumbang 

B. Diam 

C. Bergerak cepat 

D. Bergerak pelan 

 

5. Semakin jauh sebuah benda dari permukaan bumi maka gaya 

gravitasinyasemakin .... 

A. sedang 

B. besar 

C. kecil  

D. tetap 

 

6. Kegiatan berikut termasuk melakukan gaya tetapi tidak menyebabkan benda 

bergerak adalah .... 

A. mengayuh sepeda  

B. mengangkat buku  
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C. mendorong kursi  

D. mendorong pohon mangga  

 

7. Gerakan yang diakibatkan oleh dorongan adalah ....  

A. membuka pintu  

B. menutup pintu  

C. menarik kursi  

D. membuka tutup botol  

 

8. Gaya yang menahan sebuah benda yang menggelinding disebut .…  

A. gaya tarik  

B. gaya gesek  

C. gaya dorong  

D. gaya tekan  

 

9. Keadaan tanpa gravitasi mengakibatkan benda . . . . 

A. mempunyai berat 

B. akan jatuh bila dilepaskan dari ketinggian tertentu 

C. melayang-layang di udara 

D. menempel di tanah  

 

10. Para astronot dapat melayang-layang di angkasa karena tidak ada gaya ....  

A. pegas  

B. magnet  

C. gravitasi  

D. otot 

 

11. Kegiatan berikut disebabkan oleh gaya gravitasi bumi adalah .... 

A. jarum menempel pada magnet 

B. mangga matang jatuh dari tangkainya 

C. Leo sedang menendang bola 

D. tali busur ditarik 

 

12. Gaya yang ditimbulkan akibat dua buah permukaan yang saling bersentuhan 

adalah ....  

A. gaya gesekan  

B. gaya magnet  

C. gaya berat  

D. gaya gravitasi 
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13. Semakin kasar permukaan benda yang bergesekan maka gaya gesekan yang 

terjadi akan .... 

A. semakin kecil  

B. semakin besar  

C. sama kecil  

D. sama besar 

 

14. Telapak sepatu bola dibuat kasar dengan tujuan .... 

A. memperbesar gaya gesek  

B. meringankan beban  

C. menahan bola  

D. mempercepat lari 

 

15. Mobil yang sedang melaju kemudian direm. Ini menunjukan terjadinya gaya 

.... 

A. gravitasi  

B. pegas  

C. listrik statis  

D. gesek 

 

16. Pemberian oli pada mesin bertujuan untuk ....  

A. memperbesar gaya gesek  

B. memperkecil gaya gravitasi  

C. memperkecil gaya gesek  

D. memperbesar gaya otot  

 

17. Berjalan di lantai yang licin menyebabkan kita mudah tergelincir karena …. 

A. tidak ada keseimbangan  

B. gaya otot berkurang  

C. gaya gesek kecil  

D. gaya dorong bertambah 

 

18. Jenis lantai yang menimbulkan gaya gesek paling kecil adalah yang …. 

A. dilapisi karpet  

B. dibuat dari keramik  

C. dilapisi permadani  

D. dilapisi keset 
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19. Gaya gesek antara bola yang menggelinding dengan tanah mengakibatkan . . 

. . 

A. bola melambat, kemudian berhenti 

B. bola semakin cepat bergerak 

C. bola berbelok arah 

D. bola berubah bentuk 

 

20. Ujung paku dibuat halus dan runcing agar …. 

A. kekuatannya bertambah  

B. lebih lentur  

C. gaya geseknya berkurang  

D. lebih awet 

 

21.  

 
 

22. Magnet dapat dibuat dengan tiga cara, kecuali .... 

A. menginduksi  

B. menggosok 

C. memanaskan  

D. mengalirkan arus listrik  

 

23. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda .... 

A. magnetis  

B. antik  

C. keras  

D. kuno  

 

24. Bagian magnet yang memiliki kekuatan terbesar untuk menarik benda 

magnetis adalah .... 

A. tengahnya  

B. sisi-sisinya  

C. kutub-kutubnya  

D. pinggirnya  

 

 

Gambar alas sepatu disamping di buat beralur-alur, 

tujuannya untuk.... 

A. Mempercepat langkah 

B. Membuat sepatu  lebih nyaman di gunakan 

C. Membuat tampilan sepatu lebih keren 

D. Agar tidak mudah tergelincir 
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25. Jika dua buah magnet yang kutubnya sama didekatkan akan saling ....  

A. tolak-menolak  

B. diam  

C. tarik-menarik  

D. jatuh ke bumi  

 

26. Magnet yang dibuat dengan cara memberi aliran listrik disebut ....  

A. magnet ladam  

B. diamagnetik  

C. feromagnetik  

D. elektromagnet  

 

27. Contoh benda yang dapat ditarik magnet yaitu …. 

A. paku  

B. gelas plastik  

C. piring kaca  

D. kertas 

 

28. Alat-alat yang mengunakan magnet di antaranya adalah sebagai berikut, 

kecuali.... 

A. setrika  

B. obeng  

C. dinamo  

D. gunting  

 

29. Benda digolongkan dalam diamagnetik karena .... oleh gaya magnet.  

A. ditarik kuat  

B. tidak dapat ditarik  

C. ditarik lemah  

D. ditarik kuat sekali 

 

30. Pembuatan magnet dengan carainduksi menghasilkan magnet yangbersifat . . 

. . 

E. tetap 

F. kuat 

G. sementara 

H. kekal 
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Lembar Jawaban 

Nama  : 

No. Absen : 

Kelas  : 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Jawaban  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

No. Jawaban  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  
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Lampiran 10 

Kunci Jawaban Instrumen Soal Posttest 
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Nilai Prostest kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

No Nama Siswa Nilai No Nama Siswa Nilai 

1. RAF 73 1. NSD 66 

2. BRS 86 2. FA 76 

3. SB 90 3. APS 73 

4. AK 66 4. AKW 93 

5. AC 90 5. AJ 70 

6. ANM 83 6. AWA 56 

7. ANF 83 7. AWP 70 

8. AY 76 8. AZR 60 

9. AFP 90 9. BPW 93 

10. AS 66 10. BN 73 

11. AS 96 11. BS 93 

12. AR 83 12. DN 76 

13. ANH 73 13. DSWB 80 

14. HK 93 14. DWS 80 

15. MFN 90 15. EF 86 

16. MLH 96 16. ES 90 

17. MNAH 80 17. GAL 83 

18 MNA 76 18 IR 60 

19. MAN 83 19. JAP 80 

20. NDPY 90 20. MAF 76 

21. RKA 86 21. MA 83 

22. SA 76 22. RCR 76 

23. SR 96 23. RRC 80 

24. WN 80 24. SGN 63 

25. ZA 90 25. YIC 90 

26. FA 80 26. YNA 63 

27. IF 96 27. AZSW 63 

28. A 80 28. S 76 

29. AM 90 29. AS 80 

30. FKD 76    

Rata-rata nilai 83,76 Rata-rata nilai 76,13 
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Lampiran 11 

Dokumentasi Foto Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
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Dokumentasi Kelas Eksperimen 
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Dokumentasi Kelas Kontrol 
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