
 

 

 

LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

Lampiran 1 : Surat ijin penelitian 
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Lampiran 2 : Surat ijin uji validitas 
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Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Penelitian Dari Sekolah 
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Lampiran 4 : Kisi-kisi observasi guru 

  

Lembar Observasi Penerapan Pembelajaran IPA Dengan Menggunakan 

Model Pembelajaran Numbered Heads Together Dengan Bantuan Power 

Point 

 

Sekolah   : SD Negeri 1 Ringinharjo  

Mapel   : Ilmu Pengetahuan Alam (choirul amin BSE) 

Kelas/ semester  : V / II 

Peneliti   : Gunawan Setiyana 

Pengamat  : Giyana 

Tanggal pelaksanaan :  

Berilah tanda cek (√) pada kolom jawaban yang tersedia untuk setiap 

aspek yang diamati!  

No Aspek yang diamati 
Penilaian 

1 2 3 4 

1. Guru mempersiapkan alat peraga.     
2. Guru memeriksa kesiapan peserta didik.     
3. Guru melakukan apersepsi.     

4. 
Guru memberikan informasi dan menjelaskan 
kegiatan yang akan dikerjakan dan 
direncanakan. 

    

5. 
Guru melakukan tanya jawab untuk 
mengecek kemampuan awal siswa. 

    

6. 
Guru menjelaskan jenis pelapukan dan jenis 
tanah berdasarkan komposisi penyusunya. 

    

7. 
Guru melakukan tanya jawab dengan siswa 
tentang materi yang sedang dipelajari.  

    

8. 

Guru membagi siswa dalam kelompok, 
membagikan lembar pengamatan dan jenis-
jenis tanah untuk diamati oleh siswa. 

    

 



72 

 

 

 

9. 
Guru membimbing siswa pada saat 
mempresentasikan hasil pengamatan siswa. 

    

10. 
Guru dan siswa membahas hasil pengamatan 
yang telah dilakukan siswa. 

    

11. Penilaian akhir dan analisis hasil penilaian     

12. Tindak lanjut pembelajaran     

Jumlah     

Total skor     

 
Keterangan: 

1  = kurang, jika 25% dilaksanakan dalam pembelajaran. 

2 = cukup, jika 50% dilaksanakan dalam pembelajaran. 

3 = baik, jika 75% dilaksanakan dalam pembelajaran. 

4 = sangat baik, jika 100% dilaksanakan dalam pembelajaran. 

 

Komentar Pengamat      

Ringinharjo, 25 Maret 2015 

Pengamat  

 

 

 

(................................) 
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Lampiran 5 : Lembar observasi guru 

LEMBAR OBSERVASI GURU 

 

Nama Guru  : Giyana A.Ma.Pd 

NIP.   : 19670610 198803 1 009 

Sekolah    : SD Negeri I Ringinharjo 

Kelas   :  V (Lima) 

Mapel    : Ilmu Pengetahuan Alam 

Hari/Tanggal  :  

 

Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan! 

No ASPEK YANG DIAMATI 
Skor 

1 2 3 4 

I Pra Pembelajaran  

 1. Kesiapan ruang, alat dan media pembelajaran     

 2. Memeriksa kesiapan siswa     

II Membuka Pembelajaran  

 3. Kesesuaian kegiatan apersepsi dengan materi ajar     

 4. Menyampaikan kompetensi (tujuan) yang akan 

dicapai 

    

III Kegiatan Inti Pembelajaran  

 A. Penguasaan materi pelajaran  

 5. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran     

 6. Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan     

 7. Pengaturan waktu pembelajaran sesuai dengan 

rencana 

    

 B. Pendekatan/strategi pembelajaran  

 8. Guru membagi siswa secara heterogen     

 9. Guru memberikan soal diskusi pada setiap 

kelompok 

    

 10. Membimbing siswa pada saat diskusi kelompok     
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 11. Membimbing siswa pada saat 

mempresentasikan hasil kerja siswa 

    

 C. Pemanfaatan media pembelajaran/sumber 

belajar 

 

NO ASPEK YANG DIAMATI Skor 

 12. Menayangkan video yang berhubungan dengan 

materi yang sedang dipelajari. 

    

 13. Menggunakan media secara efektif dan efisien     

 14. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media     

 D. Penggunaan bahasa  

 15. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan 

lancar 

    

 16. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar     

 17. Menyampaikan dengan gaya yang sesuai     

 Penutup  

 18. Melakukan refleksi pembelajaran dengan 

melibatkan siswa 

    

 19. Membuat kesimpulan dengan melibatkan siswa     

 20. Melaksanakan tindak lanjut     

 Total  

Jumlah skor pengamatan Guru 
Kriteria Penilaian :   
No  Skor Kualifikasi 
1 71 – 80 A 
2 61 – 70 B 
3 41 – 60 C 
4 20 – 40 D 
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Lampiran 6 : Lembar observasi guru siklus 1 pertemuan ke-1 

LEMBAR OBSERVASI GURU 

Siklus 1 pertemuan ke-1 

 

Nama Guru  : Giyana A.Ma.Pd 

NIP.   : 19670610 198803 1 009 

Sekolah    : SD Negeri I Ringinharjo 

Kelas   :  V (Lima) 

Mapel    : Ilmu Pengetahuan Alam 

Hari/Tanggal  : Rabu, 25 Maret 2015 

 

Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan! 

No ASPEK YANG DIAMATI 
Skor 

1 2 3 4 
I Pra Pembelajaran  

 21. Kesiapan ruang, alat dan media pembelajaran     

 22. Memeriksa kesiapan siswa     

II Membuka Pembelajaran  

 23. Kesesuaian kegiatan apersepsi dengan materi ajar     

 24. Menyampaikan kompetensi (tujuan) yang akan 
dicapai 

    

III Kegiatan Inti Pembelajaran  

 E. Penguasaan materi pelajaran  

 25. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran     

 26. Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan     

 27. Pengaturan waktu pembelajaran sesuai dengan 
rencana 

    

 F. Pendekatan/strategi pembelajaran  

 28. Guru membagi siswa secara heterogen     

 29. Guru memberikan soal diskusi pada setiap kelompok     

 30. Membimbing siswa pada saat diskusi kelompok     

 31. Membimbing siswa pada saat mempresentasikan hasil 
kerja siswa 

    

 G. Pemanfaatan media pembelajaran/sumber belajar  
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NO ASPEK YANG DIAMATI Skor 
 32. Menayangkan video yang berhubungan dengan 

materi yang sedang dipelajari. 
    

 33. Menggunakan media secara efektif dan efisien     
 34. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media     
 H. Penggunaan bahasa  
 35. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan 

lancar 
    

 36. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar     
 37. Menyampaikan dengan gaya yang sesuai     
 Penutup  
 38. Melakukan refleksi pembelajaran dengan 

melibatkan siswa 
    

 39. Membuat kesimpulan dengan melibatkan siswa     
 40. Melaksanakan tindak lanjut     
 Total 63 

Jumlah skor pengamatan Guru 
Kriteria Penilaian :   
No  Skor Kualifikasi 
1 71 – 80 A 
2 61 – 70 B 
3 41 – 60 C 
4 20 – 40 D 
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Lampiran 6.1 : Lembar observasi guru siklus 1 pertemuan ke-2 

 

LEMBAR OBSERVASI GURU 

Siklus 1 pertemuan ke-2 

 

Nama Guru  : Giyana A.Ma.Pd 

NIP.   : 19670610 198803 1 009 

Sekolah    : SD Negeri I Ringinharjo 

Kelas   :  V (Lima) 

Mapel    : Ilmu Pengetahuan Alam 

Hari/Tanggal  : Kamis, 26 Maret 2015 

 

Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan! 

No ASPEK YANG DIAMATI 
Skor 

1 2 3 4 
I Pra Pembelajaran  

 41. Kesiapan ruang, alat dan media pembelajaran     
 42. Memeriksa kesiapan siswa     

II Membuka Pembelajaran  
 43. Kesesuaian kegiatan apersepsi dengan materi ajar     
 44. Menyampaikan kompetensi (tujuan) yang akan 

dicapai     

III Kegiatan Inti Pembelajaran  
 I. Penguasaan materi pelajaran  
 45. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran     
 46. Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan     
 47. Pengaturan waktu pembelajaran sesuai dengan 

rencana     

 J. Pendekatan/strategi pembelajaran  
 48. Guru membagi siswa secara heterogen     
 49. Guru memberikan soal diskusi pada setiap kelompok     
 50. Membimbing siswa pada saat diskusi kelompok     
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 51. Membimbing siswa pada saat mempresentasikan 
hasil kerja siswa     

 K. Pemanfaatan media pembelajaran/sumber belajar  

 

NO ASPEK YANG DIAMATI Skor 
 52. Menayangkan video yang berhubungan dengan 

materi yang sedang dipelajari. 
    

 53. Menggunakan media secara efektif dan efisien     
 54. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media     
 L. Penggunaan bahasa  
 55. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan 

lancar 
    

 56. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar     
 57. Menyampaikan dengan gaya yang sesuai     
 Penutup  
 58. Melakukan refleksi pembelajaran dengan 

melibatkan siswa 
    

 59. Membuat kesimpulan dengan melibatkan siswa     
 60. Melaksanakan tindak lanjut     
 Total 66 

 

Jumlah skor pengamatan Guru 
Kriteria Penilaian :   
No  Skor Kualifikasi 
1 71 – 80 A 
2 61 – 70 B 
3 41 – 60 C 
4 20 – 40 D 
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Lampiran 7 : Lembar observasi guru siklus 2 pertemuan ke-1 

 

LEMBAR OBSERVASI GURU 

Siklus 2 pertemuan ke-1 

 

Nama Guru  : Giyana A.Ma.Pd 

NIP.   : 19670610 198803 1 009 

Sekolah    : SD Negeri I Ringinharjo 

Kelas   :  V (Lima) 

Mapel    : Ilmu Pengetahuan Alam 

Hari/Tanggal  : Rabuu, 22 April 2015 

 

Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan! 

No ASPEK YANG DIAMATI 
Skor 

1 2 3 4 
I Pra Pembelajaran  

 61. Kesiapan ruang, alat dan media pembelajaran     

 62. Memeriksa kesiapan siswa     
II Membuka Pembelajaran  

 63. Kesesuaian kegiatan apersepsi dengan materi ajar     

 64. Menyampaikan kompetensi (tujuan) yang akan 
dicapai 

  
  

III Kegiatan Inti Pembelajaran  
 M. Penguasaan materi pelajaran  

 65. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran     

 66. Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan     
 67. Pengaturan waktu pembelajaran sesuai dengan 

rencana 
  

  

 N. Pendekatan/strategi pembelajaran  

 68. Guru membagi siswa secara heterogen     

 69. Guru memberikan soal diskusi pada setiap kelompok     
 70. Membimbing siswa pada saat diskusi kelompok     
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 71. Membimbing siswa pada saat mempresentasikan hasil 
kerja siswa 

  
  

 O. Pemanfaatan media pembelajaran/sumber belajar  

NO ASPEK YANG DIAMATI Skor 
 72. Menayangkan video yang berhubungan dengan materi 

yang sedang dipelajari. 
  

  

 73. Menggunakan media secara efektif dan efisien     
 74. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media     
 P. Penggunaan bahasa  
 75. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar     
 76. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar     
 77. Menyampaikan dengan gaya yang sesuai     
 Penutup  
 78. Melakukan refleksi pembelajaran dengan melibatkan 

siswa 
  

  

 79. Membuat kesimpulan dengan melibatkan siswa     
 80. Melaksanakan tindak lanjut     
 Total 71 

 

Jumlah skor pengamatan Guru 
Kriteria Penilaian :   
No  Skor Kualifikasi 
1 71 – 80 A 
2 61 – 70 B 
3 41 – 60 C 
4 20 – 40 D 
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Lampiran 7.1 : Lembar observasi guru siklus 2 pertemuan ke-2 

 

LEMBAR OBSERVASI GURU 

Siklus 2 pertemuan ke-2 

 

Nama Guru  : Giyana A.Ma.Pd 

NIP.   : 19670610 198803 1 009 

Sekolah    : SD Negeri I Ringinharjo 

Kelas   :  V (Lima) 

Mapel    : Ilmu Pengetahuan Alam 

Hari/Tanggal  : Kamis, 23 April 2015 

 

Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan! 

No ASPEK YANG DIAMATI 
Skor 

1 2 3 4 

I Pra Pembelajaran  

 81. Kesiapan ruang, alat dan media pembelajaran     
 82. Memeriksa kesiapan siswa     

II Membuka Pembelajaran  
 83. Kesesuaian kegiatan apersepsi dengan materi 

ajar 
  

  

 84. Menyampaikan kompetensi (tujuan) yang 
akan dicapai 

  
  

III Kegiatan Inti Pembelajaran  
 Q. Penguasaan materi pelajaran  
 85. Menunjukkan penguasaan materi 

pembelajaran 
  

  

 86. Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan     
 87. Pengaturan waktu pembelajaran sesuai 

dengan rencana 
  

  

 R. Pendekatan/strategi pembelajaran  
 88. Guru membagi siswa secara heterogen     
 89. Guru memberikan soal diskusi pada setiap 

kelompok 
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 90. Membimbing siswa pada saat diskusi kelompok     
 91. Membimbing siswa pada saat mempresentasikan 

hasil kerja siswa 
  

  

 S. Pemanfaatan media pembelajaran/sumber 
belajar 

 

 

NO ASPEK YANG DIAMATI Skor 
 92. Menayangkan video yang berhubungan dengan 

materi yang sedang dipelajari. 
   

 

 93. Menggunakan media secara efektif dan efisien     
 94. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media     
 T. Penggunaan bahasa  
 95. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan 

lancar 
   

 

 96. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar     
 97. Menyampaikan dengan gaya yang sesuai     
 Penutup  
 98. Melakukan refleksi pembelajaran dengan 

melibatkan siswa 
   

 

 99. Membuat kesimpulan dengan melibatkan siswa     
 100. Melaksanakan tindak lanjut     
 Total 79 

 

Jumlah skor pengamatan Guru 
Kriteria Penilaian :   
No  Skor Kualifikasi 
1 71 – 80 A 
2 61 – 70 B 
3 41 – 60 C 
4 20 – 40 D 
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Lampiran 8 lembar soal sebelum uji validitas 

SOAL EVALUASI IPA KELAS 5 SEMESTER II 

SDN 1 RINGINHARJO 

Nama  : . . .    

Hari / Tanggal : . . . 

Berilah tanda silang (x) pada jawaban a, b, c, dan d yang benar! 
1. Batuan yang terbentuk dari pembekuan magma dan lava adalah . . . 

a. beku     c. endapan 
b. sedimen    d. malihan 

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

a. beku     c. endapan 
b. metamorf    d. andesit 

3. Batu-batu berikut yang merupakan jenis batuan beku adalah . . . 
a. batu pualam, batu sabak  c. batu pasir, batu breksi 
b. batu gamping, batu pasir  d.batu apung, batu granit 

4. Batu granit dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai . . . 
a. bahan bangunan  c. alat pemotong 
b. amplas    d. bahan makanan 

5. Batuan marmer termasuk batuan malihan yang berasal dari batuan . . . 
a. serpih     c. hancuran 
b. gamping    d. pasir 

6. Sebelum ditemukan buku atau kertas, batuan ini dipakai untuk menulis. 
Batuan ini termasuk batuan malihan. Jenis batuan yang dimaksud yaitu . . . 

a. batu sabak   c. batu granit 
b. batu basal      d. batu breksi 

7. Batuan yang biasa digunakan untuk mengampelas permukaan kayu adalah 
. .  

a. batu sabak       c. batu apung 
b. batu basal       d. batu breksi 

8. Pendinginan di permukaan bumi menyebabkan . . . 
a. kerak bumi membeku  c. batuan membeku 
b. magma membeku  d. magma dan lava membeku 

9. Sebutkan jenis batuan beku . . . 
a. batu obsedian dan batu apung  c. batu bata dan batu basalt 
b. batu granit dan batu akik  d. batu obsidian dan batu 

karang 
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10. Batuan berikut yang termasuk batuan malihan adalah . . . 
a. apung                   c. konglomerat 
b. marmer               d. pasir 

11. Pelapukan biologis dapat disebabkan oleh . . . 
a. pengkristalan air garam  c. hujan asam 
b. perubahan cuaca   d. lumut kerak 

12. Pelapukan yang disebabkan oleh perubahan suhu atau iklim adalah . . . 
a. pelapukan biologis   c. pelapukan fisika 
b. pelapukan kimia   d. pelapukan tumbuhan 

13. Hasil pelapukan dan pembusukan tumbuhan yang dapat menyuburkan 
tanah disebut .  

a. humus                   c. endapan 
b. gambut                 d. lumut 

14. Berikut faktor yang menyebabkan pelapukan pada batuan,kecuali . . . 
a. akar tumbuhan      c. abrasi dan erosi 
b. perubahan suhu    d. perubahan iklim 

15. Terbentuknya stalagtit adalah akibat dari pelapukan . . . 
a. biologis    c. fisik 
b. mekanik    d. Kimiawi 

16. Tanah merupakan hasil pelapukan dari . . . 
a. tanah liat    c. batuan 
b. pasir     d. tebing 

17. Tanah yang biasanya digunakan untuk membuat kerajinan pot dan kendi 
adalah . . . 

a. tanah liat   c. tanah humus 
b. tanah pasir    d. bunga tanah 

18. Jenis tanah yang mengandung kerikil dan bebatuan adalah . . . 
a. tanah sampah    c. tanah liat 
b. tanah berkapur    d. tanah humus 

19. Salah satu penyebab terjadinya erosi tanah adalah . . . 
a. penghijauan    c. pembuatan sengkedan 
b. penggundulan hutan   d. pembuatan waduk/bendungan 

20. Jenis tanah yang mempunyai tingkat kesuburan paling tinggi adalah . . . 
a. tanah humus    c. tanah pasir 
b. tanah liat    d. tanah kapur 

21. Pelapukan biologi disebabkan oleh . . . 
a. kegiatan pengikisan batuan  c. kegiatan hewan kecil dan 

tumbuhan 
b. kegiatan tanaman besar  d. kegiatan manusia 
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22. Proses pengikisan tanah disebut . . . 
a. longsor     c. sengkedan 
b. terasering    d. erosi  

23. Tanah yang mengandung humus berwarna . . . 
a. terang     c. coklat 
b. gelap     d. keabu-abuan 

24. Jenis tanah dibedakan menjadi . . . 
a. tanah berhumus, tanah berpasir, tanah berdebu dan berair 
b. tanah berhumus, tanah berpasir, tanah liat dan tanah berkapur 
c. tanah berhumus, tanah liat, tanah berdebu dan tanah berair 
d. tanah berhumus, tanah berkerikil, tanah liat dan tanah berkapur 

25. Tanah liat adalah tanah yang . . . 
a. sulit dilalui air dan lengket 
b. sangat baik untuk lahan pertanian 
c. mengandung kerikil dan batuan 
d. berasal dari pelapukan sisa hewan atau tumbuhan 
 
 
Kunci jawaban 

1. A 
2. C 
3. D 
4. A 
5. B 
6. A 
7. C 
8. D 
9. A 
10. B 

 

11. D 
12. C 
13. A 
14. C 
15. D 
16. C 
17. A 
18. B 
19. B 
20. A 
21. C 
22. D 
23. B 
24. B 
25. A 

 
 
 

 
 



86 

 

 

 

Lampiran 9 : Kisi-kisi soal evaluasi siklus I setelah diuji validitas dan reabilitas 

 

Standar 
Kompetensi 

Kompetensi 
Dasar Indikator 

Bentuk 
(Nomor soal) 

Pilihan ganda 

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

7.1. 
Mendeskripsika
n proses 
pembentukan 
tanah karena 
pelapukan 
 
 
7.2. 
Mengidentifikas
i jenis-jenis 
tanah. 
 

1. Memahami jenis-
jenis batuan di bumi 

2. Mengetahui jenis 
pelapukan dan 
memahami 
prosesnya 

3. Menyebutkan jenis 
tanah berdasarkan 
komposisi 
penyusunnya. 

1, 2, 3, 4 
5, 6, 7 

 
8, 9, 10,  

11, 12, 13 
 
 
 

14, 15, 16, 17,  
18, 19, 20 

 

 

Lampiran 10 : Kisi-kisi soal evaluasi siklus II setelah diuji validitas dan reabilitas 

 

Standar 
Kompetensi 

Kompetensi 
Dasar Indikator 

Bentuk 
(Nomor soal) 

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

7.3. 
Mendeskripsika
n struktur bumi 
 
 
 
 
7.4. 
Mendeskripsika
n proses daur air 
dan kegiatan 
manusia yang 
dapat 
mempengaruhi 

1. Mengetahui 
susunan lapisan 
atmosfer  

2. Mengetahui 
lapisan-lapisan 
pada bumi 

 
3. Menjelaskan 

pentingnya air. 
4. Memahami daur 

air. 
5. Mengetahui 

pengaruh kegiatan 
manusia terhadap 
daur air. 

 

1, 2, 3 
 

4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 

 
 
 

11, 12, 13 
 
 

14, 15, 16 
 
 

17, 18, 19, 20 
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Lampiran 11 : Uji validitas soal siklus 1 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.792 25 

 
 
 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

soal1 16.55 21.418 .133 .795 

soal2 16.25 20.934 .369 .783 

soal3 16.40 20.674 .330 .784 

soal4 16.20 21.116 .387 .784 

soal5 16.70 20.011 .454 .778 

soal6 16.50 19.316 .619 .768 

soal7 16.50 20.474 .347 .784 

soal8 16.40 22.989 -.201 .811 

soal9 16.45 22.050 .003 .802 

sola10 16.50 21.947 .022 .801 

soal11 16.45 19.839 .511 .775 

soal12 16.55 21.734 .065 .799 

soal13 16.35 20.134 .495 .776 

soal14 16.50 20.053 .444 .778 

soal15 16.45 20.366 .385 .781 

soal16 16.40 20.779 .305 .786 

soal17 16.45 20.576 .335 .784 

soal18 16.50 19.000 .697 .763 

soal19 16.45 21.103 .214 .791 

soal20 16.40 21.095 .229 .790 

soal21 16.30 20.011 .579 .773 

soal22 16.25 21.145 .305 .786 

soal23 16.30 20.116 .549 .775 

soal24 16.30 20.537 .430 .780 

soal25 16.30 20.958 .314 .785 
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Lampiran 11.1 : Uji tingkat reliabilitas soal siklus 1 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.851 20 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

soal2 13.20 20.379 .306 .849 

soal3 13.35 19.608 .407 .846 

soal4 13.15 20.450 .352 .848 

soal5 13.65 18.871 .550 .839 

soal6 13.45 18.787 .570 .838 

soal7 13.45 19.839 .320 .850 

soal11 13.40 19.095 .512 .841 

soal13 13.30 19.589 .442 .844 

soal14 13.45 18.892 .544 .840 

soal15 13.40 19.621 .384 .847 

soal16 13.35 19.924 .329 .849 

soal17 13.40 19.937 .308 .850 

soal18 13.45 18.155 .727 .831 

soal19 13.40 20.253 .234 .853 

soal20 13.35 19.818 .355 .848 

soal21 13.25 19.145 .616 .838 

soal22 13.20 20.379 .306 .849 

soal23 13.25 19.250 .585 .839 

soal24 13.25 19.776 .433 .845 

soal25 13.25 19.776 .433 .845 
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Lampiran 12 : Lembar soal dan jawaban pre test 

SOAL EVALUASI IPA KELAS 5 SEMESTER II 

SDN 1 RINGINHARJO 

Nama  : . . .    

Hari / Tanggal : . . . 

Berilah tanda silang (x) pada jawaban a, b, c, dan d yang benar! 
1. Batuan yang terbentuk dari pembekuan magma dan lava adalah . . . 

a. beku     c. endapan 
b. sedimen    d. malihan 

 
2. Berdasarkan proses terbentuknya, batu pasir dan batu kapur tergolong 

batuan . . . 
a. beku     c. endapan 
b. metamorf    d. andesit 

 
3. Batu-batu berikut yang merupakan jenis batuan beku adalah . . . 

a. batu pualam, batu sabak  c. batu pasir, batu breksi 
b. batu gamping, batu pasir  d.batu apung, batu granit 

 
4. Batuan marmer termasuk batuan malihan yang berasal dari batuan . . . 

a. serpih     c. hancuran 
b. gamping    d. pasir 

5. Sebelum ditemukan buku atau kertas, batuan ini dipakai untuk menulis. 
Batuan ini termasuk batuan malihan. Jenis batuan yang dimaksud yaitu . . . 

a. batu sabak   c. batu granit 
b. batu basal      d. batu breksi 

 
6. Batuan yang biasa digunakan untuk mengampelas permukaan kayu adalah 

. .  
a. batu sabak       c. batu apung 
b. batu basal       d. batu breksi 
 

7. Batuan berikut yang termasuk batuan malihan adalah . . . 
a. apung                   c. konglomerat 
b. marmer               d. pasir 
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8. Pelapukan biologis dapat disebabkan oleh . . . 
a. pengkristalan air garam  c. hujan asam 
b. perubahan cuaca   d. lumut kerak 

9. Pelapukan yang disebabkan oleh perubahan suhu atau iklim adalah . . . 
c. pelapukan biologis   c. pelapukan fisika 
d. pelapukan kimia   d. pelapukan tumbuhan 

 
10. Hasil pelapukan dan pembusukan tumbuhan yang dapat menyuburkan 

tanah disebut .  
a. humus                   c. endapan 
b. gambut                 d. lumut 
 

11. Berikut faktor yang menyebabkan pelapukan pada batuan,kecuali . . . 
a. akar tumbuhan      c. abrasi dan erosi 
b. perubahan suhu    d. perubahan iklim 

 
12. Terbentuknya stalagtit adalah akibat dari pelapukan . . . 

a. biologis    c. fisik 
b. mekanik    d. kimiawi 

 
13. Tanah merupakan hasil pelapukan dari . . . 

a. tanah liat    c. batuan 
b. pasir     d. tebing 

14. Tanah yang biasanya digunakan untuk membuat kerajinan pot dan kendi 
adalah . . . 

a. tanah liat   c. tanah humus 
b. tanah pasir    d. bunga tanah 

 
15. Jenis tanah yang mengandung kerikil dan bebatuan adalah . . . 

a. tanah sampah    c. tanah liat 
b. tanah berkapur    d. tanah humus 

 
16. Salah satu penyebab terjadinya erosi tanah adalah . . . 

a. penghijauan    c. pembuatan sengkedan 
b. penggundulan hutan   d. pembuatan waduk/bendungan 

 
17. Jenis tanah yang mempunyai tingkat kesuburan paling tinggi adalah . . . 

c. tanah humus    c. tanah pasir 
d. tanah liat    d. tanah kapur 
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18. Proses pengikisan tanah disebut . . . 
a. longsor     c. sengkedan 
b. terasering    d. erosi  

19. Tanah yang mengandung humus berwarna . . . 
a. terang     c. coklat 
b. gelap     d. keabu-abuan 

20. Tanah liat adalah tanah yang . . . 
a. sulit dilalui air dan lengket 
b. sangat baik untuk lahan pertanian 
c. mengandung kerikil dan batuan 
d. berasal dari pelapukan sisa hewan atau tumbuhan 
 
Kunci jawaban 
 
1. A 
2. C 
3. D 
4. B 
5. A 
6. C 
7. B 
8. D 
9. C 
10. A 
11. C 
12. D 
13. C 
14. A 
15. B 
16. B 
17. A 
18. D 
19. B 
20. A 
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Lampiran 13 : RPP siklus I 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) SIKLUS 1 

 

Sekolah   : SD Negeri 1 Ringinharjo 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : V/2 

Alokasi Waktu : 5 x 35 menit (3 x pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya 

dengan penggunaan sumber daya alam. 

 

B. Kompetensi Dasar 

7.1.  Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan  

7.2.  Mengidentifikasi jenis-jenis tanah 

 

C. Indikator  

� Memahami jenis-jenis batuan di bumi. 

� Mengetahui jenis pelapukan dan memahami prosesnya. 

� Memahami susunan tanah beserta jenis-jenisnya.  

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah melihat video tentang jenis-jenis batuan, siswa dapat 

menyebutkan 3 contoh jenis-jenis batuan dengan benar.  

2. Melalui penjelasan dari guru tentang proses pelapukan, siswa 

dapat mengetahui proses terjadinya pelapukan kimia, 

pelapukan biologis dan pelapukan fisika dengan benar. 
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3. Setelah mengidentifikasi jenis-jenis pelapukan, siswa dapat 

membedakan antara pelapukan kimia, pelapukan biologis dan 

pelapukan fisika dengan benar. 

4. Setelah mengidentifikasi jenis-jenis tanah, siswa dapat 

menyebutkan 3 jenis-jenis tanah dengan benar. 

E. Materi Ajar 

Proses Terbentuknya Tanah 

Tanah berasal dari batuan. Tanah adalah hasil pelapukan berbagai 

macam batuan. Apa sajakah jenis batuan itu? Bagaimana proses 

pelapukan batuan sehingga menjadi tanah? 

1. Jenis-jenis batuan di bumi 

Menurut proses pembentukannya, terdapat tiga kelompok batuan. 

Kelompok batuan itu adalah: 

a. Batuan beku 

Mengapa disebut batuan beku? Batuan ini terbentuk 

dari pembekuan magma dan lava. Magma adalah batuan cair 

dan sangat panas di dalam kerak bumi. Lava adalah magma 

yang keluar dan mencapai permukaan bumi. Magma dan lava 

dapat membeku karena mengalami pendinginan di 

permukaan bumi. Pendinginan terjadi karena suhu udara di 

permukaan bumi lebih rendah. Beberapa jenis batuan beku, 

antara lain batu obsidian, batu granit, batu apung, dan batu 

basalt. Tahukah kamu, bahwa setiap jenis batu mempunyai 

kegunaan tertentu? Berikut adalah beberapa penggunaan 

batuan tersebut. 

� Batu granit dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, 

misalnya untuk lantai dan dinding. 

� Batu apung biasa digunakan untuk menghaluskan 

(mengampelas) permukaan kayu. 

� Batu obsidian digunakan sebagai alat pemotong atau 

dipasang sebagai ujung tombak. 
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b. Batuan sedimen (batuan endapan) 

Batuan sedimen terjadi karena pengendapan. Mula-

mula hasil pelapukan dan pengikisan batuan dihanyutkan 

oleh air atau terbawa tiupan angin. Lama-kelamaan, endapan 

itu menjadi keras karena tekanan atau oleh adanya zat-zat 

yang merekatkan bagian per bagian. Ciri utama batuan 

sedimen adalah berlapis-lapis. Jika butiran pada batu itu 

bundar dan besar dinamakan batu konglomerat. Jika 

butirannya kasar dan bersudut-sudut tajam dinamakan batu 

breksi. 
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c. Batuan malihan (metamorf) 

Batuan malihan berasal dari batuan beku dan batuan 

endapan yang mengalami perubahan karena tekanan dan suhu 

tinggi dalam waktu sangat lama. Tekanan dapat disebabkan 

oleh tindihan dari dalam maupun dari luar bumi. Suhu tinggi 

disebabkan oleh persentuhan dengan magma yang bersuhu 

sangat tinggi. Beberapa contoh batuan endapan yang berubah 

menjadi batuan malihan adalah batu marmer (pualam) dan 

batu tulis (sabak). Batu marmer berasal dari batu gamping. 

Batu tulis berasal dari batu serpih. 
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2. Proses pelapukan batuan 

Pelapukan adalah proses penghancuran batuan dari ukuran 

besar hingga menjadi kecil. Pelapukan dapat terjadi akibat 

pengaruh cuaca, percampuran air dan udara, serta kegiatan 

makhluk hidup. Berdasarkan faktor penyebabnya, 

dikelompokkan tiga jenis pelapukan sebagai berikut! 

a) Pelapukan Biologis 

Pelapukan Biologi disebabkan oleh kegiatan makhluk 

hidup terutama hewan kecil dan tumbuhan. Hewan kecil 

dapat melapukkan kayu, sedangkan tumbuhan melapukkan 

batuan. Hewan kecil yang dapat melapukkan kayu adalah 

rayap. Hewan kecil ini memakan kayu sehingga kayu 

menjadi kropos dan hancur. Tumbuhan yang dapat 

melapukkan batuan adalah lumut. Akar lumut mampu 

masuk ke dalam celah-celah kecil batu dan tembok. 
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Mungkin kamu pernah melihat tanaman yang tumbuh di 

atas bebatuan. Tanaman dapat menyebabkan batuan tersebut 

lapuk. Adakah bagian dari rumahmu yang terbuat dari 

kayu? Apakah kayu itu sudah tidak utuh lagi atau 

berlubang-lubang? Kayu dapat berlubang karena mengalami 

pelapukan. Pelapukan pada kayu dapat disebabkan oleh 

rayap. Untuk menghindarinya, kayu tersebut harus dicat 

terlebih dahulu. Misalnya kayu direndam atau dicat dengan 

bahan antirayap dan jamur. 

b) Pelapukan Fisika 

Pelapukan fisika merupakan pelapukan yang 

disebabkan oleh perubahan suhu atau iklim. Pelapukan 

fisika disebabkan oleh factor alam seperti angin, air, dan 

sinar matahari. Benda-benda yang berada di udara terbuka 

lebih mudah rusak. Benda itu diterpa angin, hujan, dan sinar 

matahari. Suhu disekeliling batu yang berubah-rubah 

dimana perubahan suhu ini berlangsung cepat. Misalnya 

adalah berubahnya suhu panas dingin yang menimpa batu. 

Pelapukan akibat suhu panas dingin ini tidak bisa membuat 

batu serta merta hancur, tetapi akibat suhu panas dingin 

akan membuat batu memuai, mengecil atau mengerut. Jika 

proses pelapukan fisika ini berlangsung terus menerus 

dalam waktu yang lama maka batu akan hancur. 

c) Pelapukan Kimia 

Pelapukan kimiawi terjadi akibat adanya reaksi 

antara udara, air, dan mineral yang ada di dalam batuan. 

Reaksi antara air dengan karbon dioksida (CO2) di udara 

dapat melapukkan batuan. Proses tersebut banyak terjadi di 

pegunungan kapur. Hasilnya berupa gejala karst, seperti 

stalagtit dan stalagmit. 

3. Susunan Tanah Beserta Jenis-jenisnya 
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Menurut susunannya, lapisan tanah terdiri atas lapisan 

tanah atas, lapisan tanah bawah, dan bahan induk tanah.  

Tanah lapisan paling atas umumnya sangat subur. Hal ini 

karena lapisan tanah atas bercampur dengan humus. Tanah yang 

kaya dengan humus berwarna lebih hitam dibandingkan jenis 

tanah yang lain. Sementara itu, tanah lapisan bawah kurang 

subur dan mempunyai warna lebih terang. Tanah lapisan bawah 

mengandung sedikit humus. Lapisan tanah yang terakhir atau 

paling bawah yaitu bahan induk tanah. Bahan induk tanah 

merupakan lapisan tanah yang terdiri atas bahan – bahan asli 

hasil pelapukan batuan. Lapisan ini disebut lapisan tanah asli 

karena tidak tercampur dengan hasil pelapukan dari batuan lain. 

Biasanya lapisan tanah ini warnanya sama dengan warna batuan 

asalnya. 

Bahan-bahan pembentuk tanah dapat berbeda-beda dari 

satu tempat dengan tempat lainnya. Demikian juga dengan jenis-

jenis tanah. Jenis tanah juga dapat berbeda di setiap tempat. Hal 

ini tergantung pada jenis batuan yang mengalami pelapukan 

ditempat itu. Jenis tanah dapat dibedakan menjadi tanah 

berhumus, tanah berpasir, tanah liat, dan tanah berkapur. 

a. Tanah Berhumus 

Tanah ini mengandung banyak humus dan berwarna gelap. 

Tanah berhumus merupakan tanah yang paling subur. 

b. Tanah Berpasir 

Tanah berpasir mudah dilalui air dan mengandung sedikit 

bahan organik. Pada umumnya, tanah berpasir tidak begitu 

subur. Namun, ada tanah berpasir yang subur, misalnya tanah 

berpasir di sekitar gunung berapi. Hal ini karena adanya abu 

vulkanik yang mengandung banyak unsur hara. 

c. Tanah Liat 
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Tanah liat sangat sulit dilalui air. Tanah ini sangat lengket 

dan mudah dibentuk ketika basah. Oleh karena itu, tanah liat 

sering digunakan sebagai bahan dasar pembuatan batu bata 

dan gerabah. 

d. Tanah Berkapur 

Tanah ini mengandung bebatuan. Tanah jenis ini sangat 

mudah dilalui air dan mengandung sedikit sekali humus. 

Oleh karena itu, tanah berkapur tidak begitu subur. 

Jenis tanah yang berbeda menyebabkan tanah mempunyai 

manfaat yang berbeda-beda pula. Tanah yang subur baik untuk 

bercocok tanam. Kerikil dan pasir dimanfaatkan sebagai bahan 

bangunan. Tanah liat digunakan sebagai bahan pembuatan gerabah, 

batu bata, genting, dan benda kerajinan lain. 

 

F. Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran Numbered Heads Together dengan bantuan 

Power Point 

 

 

 

 

 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Tahap Langkah Pembelajaran Alokasi 
waktu 

Karakter 
yang 

diharapkan 
Pertemuan I : 
 
Kegiatan 
Awal 

a. Salam pembuka 
b. Berdoa 
c. Presensi 
d. Menyiapkan siswa baik secara 

fisik maupun psikis 
e. Apersepsi: 

Guru menayangkan video 

10 menit Disiplin 
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tentang jenis-jenis batuan, 
kemudian siswa diminta 
memperhatikannya. Guru 
bertanya jawab dengan siswa 
tentang hal-hal yang ada di 
video tersebut. 

f.  Motivasi: 
“Anak-anak apabila kalian 
membersihkan kelas bersama-
sama cepat bersih atau tidak?. 
Bagaimana kalau kalian 
mengerjakan sebuah soal 
bersama-sama dengan teman 
kalian?”. 

g. Menyampaikan tujuan KBM 
kepada siswa.  

Kegiatan Inti Eksplorasi 
a. Guru bertanya jawab dengan 

siswa tentang jenis-jenis batuan. 
b. Guru memperlihatkan  contoh  

gambar pada power point 
tentang jenis-jenis batuan. 

c. Guru menjelaskan materi yang 
sudah di singgung kepada siswa 
yaitu jenis-jenis batuan. 

45 menit 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerja sama, 
tanggung 
jawab, 
demokratis, 
ketelitian, 
keberanian 

 Elaborasi 
d. Guru membagi siswa menjadi 5 

kelompok secara heterogen 
(setiap kelompok 4-5 orang). 

e. Guru memberikan nomor kepada 
setiap siswa untuk dipakai di 
kepalanya (setiap siswa dalam 
kelompok mendapatkan nomor 
yang berbeda). 

f. Guru menjelaskan bagaimana 
nantinya kelompok untuk 
bekerja. 

g. Siswa berkumpul dalam 
kelompoknya. 

h. Guru dengan menggunakan 
power point menjelaskan materi 
proses terbentuknya tanah yaitu 
jenis-jenis batuan di bumi. 

i. Guru membagikan soal untuk 
dikerjakan masing-masing 
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kelompok, setelah melihat 
tayangan power point. 

j. Siswa berdiskusi dengan 
kelompoknya masing-masing 
mengidentifikasi jenis-jenis 
batuan di bumi. 

k. Setiap kelompok bekerja dengan 
beberapa bantuan yang ada di 
lingkungan sekitar, kemudian 
mengelompokkan batuan 
berdasarkan warna, kekerasan, 
dan kekasaran permukaannya. 

l. Guru memanggil satu nomor 
dari salah satu kelompok untuk 
maju ke depan kelas 
menyampaikan  hasil kerja 
kelompoknya tentang jenis-jenis 
batuan di bumi. 

m. Siswa yang mempunyai nomor 
yang sama dari kelompok lain 
memberikan tanggapan atau 
pertanyaan (apabila yang maju 
kelompok 1 yang memberikan 
tanggapan atau pertanyaan 
kelompok 2, kelompok 2 yang 
memberikan tanggapan atau 
pertanyaan kelompok 3, 
kelompok 4 yang memberikan 
tanggapan atau pertanyaan 
kelompok 5, kelompok 5 yang 
memberikan tanggapan atau 
pertanyaan kelompok 1). 

n. Guru memanggil lagi satu 
nomor dari salah satu kelompok 
dan kelompok lain memberikan 
tanggapan dan seterusnya 
sampai  

o. Siswa diminta untuk 
mempresentasikan hasil 
kerjanya. 

p. Siswa diberikan kesempatan 
untuk bertanya berkaitan materi 
yang belum dipahami. 

Kegiatan 
Akhir 

a. Guru menyusun rangkuman 
dengan melibatkan siswa. 

b. Guru menyimpulkan materi 
pembelajaran. 

15 menit Disiplin, 
tanggung 
jawab 

Pertemuan II : 
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Kegiatan 
Awal 

a. Salam pembuka 
b. Berdoa 
c. Presensi (secara klasikal) 
d. Menyiapkan siswa baik secara 

fisik maupun psikis 
e. Apersepsi: 

Guru bertanya kepada siswa 
tentang materi jenis-jenis batuan 
yang sudah dibahas pada 
pertemuan jebelumnya. 

f.  Motivasi: 
“Anak-anak pada pertemuan 
kemarin kita sudah belajar 
tentang jenis-jenis batuan, pada 
pertemuan kali ini kita akan 
belajar tentang jenis-jenis tanah, 
saya yakin kalian pasti bisa”. 

g. Menyampaikan tujuan KBM 
kepada siswa.  

10 menit Disiplin 

Kegiatan Inti Eksplorasi 
a. Guru menayangkan gambar 

tentang jenis-jenis tanah, 
kemudian siswa diminta 
memperhatikannya.  

b. Guru bertanya jawab dengan 
siswa tentang hal-hal yang ada di 
gambar tersebut. 

c. Guru menjelaskan materi tentang 
jenis-jenis tanah. 

45 menit Kerja sama, 
tanggung 
jawab, 
demokratis, 
tekun, 
ketelitian, 
keberanian   

 Elaborasi 
a. Guru membagi siswa menjadi 5 

kelompok secara heterogen 
(setiap kelompok 4-5 orang). 

b. Guru memberikan nomor kepada 
setiap siswa untuk dipakai di 
kepalanya (setiap siswa dalam 
kelompok mendapatkan nomor 
yang berbeda). 

c. Guru menjelaskan bagaimana 
nantinya kelompok untuk 
bekerja. 

d. Siswa berkumpul dalam 
kelompoknya. 

e. Guru memberikan macam tanah 
yang diambil dari tempat yang 
berbeda kepada setiap kelompok, 
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kemudian setiap kelompok 
mengidentifikasi bahan 
penyusun tanah tersebut. 

d. Siswa diminta untuk 
mempresentasikan hasil 
kerjanya. 

e. Siswa diberikan kesempatan 
untuk bertanya berkaitan materi 
yang belum dipahami. 

Kegiatan 
Akhir 

a. Guru menyusun rangkuman 
dengan melibatkan siswa 

b. Guru menyimpulkan materi 
pembelajaran. 

15 menit Disiplin, 
tanggung 
jawab 

Pertemuan III : 
Kegiatan 
Awal 

a. Guru memeriksa kesiapan ruang, 
alat, dan media pembelajaran. 

b. Guru memeriksa kesiapan siswa. 

5 menit Disiplin 

Kegiatan Inti Guru memberikan informasi bahwa 
akan diadakan tes tertulis. 

5 menit Disiplin 

 a. Guru membagikan lembar soal 
kepada siswa. 

b. Siswa mengerjakan soal tes 
tertulis. 

20 menit Tanggung 
jawab, jujur 

Kegiatan 
Akhir 

Siswa mengumpulkan soal yang 
sudah selesai dikerjakan. 

5 menit Disiplin  
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H. Alat/Bahan/Sumber Belajar 

1. Bahan / Sumber Belajar 

• Maryanto, Purwanto. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam kelas 5. 

Jakarta : Depdiknas. Hal 139-145. 

• Azmiyawati,Choiril. 2008. IPA Salingtemas Kelas 5. Jakarta: 

Depdiknas. Hal 123- 133. 
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Lembar Kerja Siswa 

Pertemuan 1 

Nama kelompok : 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

A. Tujuan: 

� Mengelompokkan batuan berdasarkan warna, kekerasan, dan 

kekasaran permukaannya. 

B. Alat dan Bahan: 

1. Beberapa jenis batuan. 

2. Palu. 

3. Alat tulis. 

C. Langkah Kegiatan: 

1. Kumpulkan batuan yang ada disekelilingmu dengan jenis yang 

berbeda-beda. 

2. Tulislah masing-masing warna dari batuan yang sudah kalian 

kumpulkan. 

3. Perhatikan apakah permukaan batu tersebut kasar atau halus. 

4. Bandingkan kekerasan dari masing-masing batuan tersebut, 

dengan cara memecahnya menggunakan palu. 

5. Masukkan informasi yang kalian dapatkan ke dalam tabel! 

No Warna  
batuan 

Kekerasan batuan Permukaan batuan 
Sangat 
keras keras Tidak 

keras kasar halus 

1.       
2.       
3.       
4.       
Dari data yang kalian peroleh, kelompokkan batuan-batuan tersebut 

berdasarkan warna, kekerasan, dan jenis permukaannya. 
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Lembar Kerja Siswa 

Pertemuan 2 

Nama kelompok : 
1. 

2. 

3. 

4. 

1. Tujuan  

Membedakan bahan penyusun tanah dari tempat yang berbeda 

2. Alat dan bahan 

a. 3 buah toples dan pengaduk. 

b. Air secukupnya. 

c. Beberapa gumpal tanah yang diambil dari 3 tempat yang berbeda, 

yaitu tanah dari sawah, halaman sekolah dan kebun. 

3. Langkah-langkah 

a. Masukkan setiap tanah tersebut kedalam toples yang berbeda. 

b. Isilah toples tersebut dengan air secukupnya. 

c. Aduklah tanah hingga tercampur dengan air, kemudian diamkan 

selama 10 menit. 

d. Amati dan tulis bahan penyusun setiap tanah dalam tabel berikut! 

Bahan penyusun tanah 

Tanah sawah Tanah halaman 
sekolah Tanah kebun 

   

Diskusikan pertanyaan berikut! 

1. Di antara tanah dari ketiga tempat di atas, tanah mana yang 

mengandung banyak sampah? 

2. Menurut kelompok kalian, apakah tanah yang paling banyak 

kandungan sampahnya adalah tanah yang paling subur? 

3. Buatlah catatan ringkas dari hasil kegiatan dan diskusi kalian!  

Selanjutnya, bacakan di depan kelas! 
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SOAL EVALUASI IPA KELAS 5 SEMESTER II 

SDN 1 RINGINHARJO 

Nama  : . . .    

Hari / Tanggal : . . . 

Berilah tanda silang (x) pada jawaban a, b, c, dan d yang benar! 
1. Batuan yang terbentuk dari pembekuan magma dan lava adalah . . . 

a. beku     c. endapan 
b. sedimen    d. malihan 

 
2. Berdasarkan proses terbentuknya, batu pasir dan batu kapur tergolong 

batuan . . . 
a. beku     c. endapan 
b. metamorf    d. andesit 

 
3. Batu-batu berikut yang merupakan jenis batuan beku adalah . . . 

a. batu pualam, batu sabak  c. batu pasir, batu breksi 
b. batu gamping, batu pasir  d.batu apung, batu granit 

 
4. Batuan marmer termasuk batuan malihan yang berasal dari batuan . . . 

a. serpih     c. hancuran 
b. gamping    d. pasir 

5. Sebelum ditemukan buku atau kertas, batuan ini dipakai untuk menulis. 
Batuan ini termasuk batuan malihan. Jenis batuan yang dimaksud yaitu . . . 

a. batu sabak   c. batu granit 
b. batu basal      d. batu breksi 

 
6. Batuan yang biasa digunakan untuk mengampelas permukaan kayu adalah 

. .  
a. batu sabak       c. batu apung 
b. batu basal       d. batu breksi 
 

7. Batuan berikut yang termasuk batuan malihan adalah . . . 
a. apung                   c. konglomerat 
b. marmer               d. pasir 

 
8. Pelapukan biologis dapat disebabkan oleh . . . 

a. pengkristalan air garam  c. hujan asam 
b. perubahan cuaca   d. lumut kerak 



109 

 

 

 

9. Pelapukan yang disebabkan oleh perubahan suhu atau iklim adalah . . . 
e. pelapukan biologis   c. pelapukan fisika 
f. pelapukan kimia   d. pelapukan tumbuhan 
 

10. Hasil pelapukan dan pembusukan tumbuhan yang dapat menyuburkan 
tanah disebut .  

a. humus                   c. endapan 
b. gambut                 d. lumut 
 

11. Berikut faktor yang menyebabkan pelapukan pada batuan,kecuali . . . 
a. akar tumbuhan      c. abrasi dan erosi 
b. perubahan suhu    d. perubahan iklim 

 
12. Terbentuknya stalagtit adalah akibat dari pelapukan . . . 

a. biologis    c. fisik 
b. mekanik    d. kimiawi 

 
13. Tanah merupakan hasil pelapukan dari . . . 

a. tanah liat    c. batuan 
b. pasir     d. tebing 

14. Tanah yang biasanya digunakan untuk membuat kerajinan pot dan kendi 
adalah . . . 

a. tanah liat   c. tanah humus 
b. tanah pasir    d. bunga tanah 

 
15. Jenis tanah yang mengandung kerikil dan bebatuan adalah . . . 

a. tanah sampah    c. tanah liat 
b. tanah berkapur    d. tanah humus 

 
16. Salah satu penyebab terjadinya erosi tanah adalah . . . 

a. penghijauan    c. pembuatan sengkedan 
b. penggundulan hutan   d. pembuatan waduk/bendungan 

 
17. Jenis tanah yang mempunyai tingkat kesuburan paling tinggi adalah . . . 

e. tanah humus    c. tanah pasir 
f. tanah liat    d. tanah kapur 

18. Proses pengikisan tanah disebut . . . 
a. longsor     c. sengkedan 
b. terasering    d. erosi  
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19. Tanah yang mengandung humus berwarna . . . 
a. terang     c. coklat 
b. gelap     d. keabu-abuan 

20. Tanah liat adalah tanah yang . . . 
a. sulit dilalui air dan lengket 
b. sangat baik untuk lahan pertanian 
c. mengandung kerikil dan batuan 
d. berasal dari pelapukan sisa hewan atau tumbuhan 
 
 
 
1. A 
2. C 
3. D 
4. B 
5. A 
6. C 
7. B 
8. D 
9. C 
10. A 
11. C 
12. D 
13. C 
14. A 
15. B 
16. B 
17. A 
18. D 
19. B 
20. A 
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Lampiran 14 : Uji validitas soal siklus II 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.865 25 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

soal1 16.17 29.449 .653 .853 

soal2 16.25 30.457 .369 .861 

soal3 16.25 29.587 .547 .856 

soal4 16.33 30.232 .384 .861 

soal5 16.17 31.188 .260 .864 

soal6 16.33 29.275 .569 .855 

soal7 16.29 30.650 .315 .863 

soal8 16.33 29.710 .484 .858 

soal9 16.38 29.636 .488 .858 

soal10 16.38 30.418 .340 .862 

soal11 16.13 31.071 .318 .862 

soal12 16.33 29.188 .586 .854 

soal13 16.21 31.476 .180 .866 

soal14 16.33 29.971 .434 .859 

soal15 16.25 30.022 .457 .859 

soal16 16.29 29.781 .485 .858 

soal17 16.21 29.303 .640 .853 

soal18 16.33 31.275 .189 .867 

soal19 16.29 30.216 .400 .860 

soal20 16.21 30.607 .360 .861 

soal21 16.46 31.563 .129 .869 

soal22 16.21 30.520 .378 .861 

soal23 16.25 29.587 .547 .856 

soal24 16.38 29.375 .538 .856 

soal25 16.25 29.935 .475 .858 
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Lampiran 14.1 : Uji tingkat reliabilitas soal siklus II 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.874 22 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

soal1 14.29 26.389 .621 .865 

soal2 14.38 27.027 .408 .871 

soal3 14.38 26.332 .559 .866 

soal4 14.46 26.955 .392 .871 

soal5 14.29 27.868 .267 .874 

soal6 14.46 26.085 .570 .865 

soal7 14.42 27.384 .316 .874 

soal8 14.46 26.520 .480 .868 

soal9 14.50 26.435 .487 .868 

soal10 14.50 27.217 .331 .873 

soal11 14.25 27.761 .325 .873 

soal12 14.46 25.998 .588 .865 

soal14 14.46 26.433 .498 .868 

soal15 14.38 26.940 .426 .870 

soal16 14.42 26.775 .442 .870 

soal17 14.33 26.232 .614 .864 

soal19 14.42 27.123 .370 .872 

soal20 14.33 27.101 .415 .870 

soal22 14.33 27.188 .396 .871 

soal23 14.38 26.332 .559 .866 

soal24 14.50 26.174 .540 .866 

soal25 14.38 26.766 .464 .869 
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Lampiran 15 : RPP siklus II 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) SIKLUS 2 

 

Sekolah   : SD Negeri 1 Ringinharjo 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : V/2 

Alokasi Waktu : 5 x 35 menit (3 x pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya 

dengan penggunaan sumber daya alam. 

 

J. Kompetensi Dasar 

7.3.  Mendeskripsikan struktur bumi 

7.4. Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang 

dapat mempengaruhinya 

 

K. Indikator  

� Mengetahui susunan lapisan atmosfer. 

� Mengetahui lapisan-lapisan pada bumi. 

� Menjelaskan pentingnya air. 

� Memahami daur air. 

� Mengetahui pengaruh kegiatan manusia terhadap daur air. 

 

L. Tujuan Pembelajaran 

5. Dengan melihat video tentang struktur bumi, siswa dapat 

menyebutkan 4 susunan lapisan atmosfer dengan benar. 
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6. Melalui diskusi kelompok tentang struktur bumi, siswa dapat 

menyebutkan 3 lapisan pada bumi dengan benar. 

7. Dengan melihat video tentang pentingnya air, siswa dapat 

menyebutkan 4 manfaat air dalam kehidupan sehari-hari 

dengan benar. 

8. Melalui diskusi kelompok tentang daur air, siswa dapat 

menjelaskan proses terjadinya daur air dengan benar. 

9. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru tentang daur air, 

siswa dapat menyebutkan 3 pengaruh kegiatan manusia 

terhadap daur air. 

  

M. Materi Ajar 

1. Struktur Bumi 

Mengenal Proses Terjadinya Bumi dan Susunan Bumi 

Bumi kita sudah berusia sekitar 4,6 miliar tahun. Pada mulanya, 

Bumi merupakan sebuah bola besar yang tersusun atas batuan lebur 

yang sangat panas. Selanjutnya secara bertahap, batuan yang ada di 

permukaan Bumi menjadi dingin. 

1. Proses Terjadinya Bumi 

Bentuk Bumi yang bulat seringkali dihubungkan dengan 

proses terbentuknya Bumi. Sementara itu, proses terbentuknya 

Bumi tidak dapat dipisahkan dari terjadinya alam semesta. Para 

ilmuwan sependapat bahwa benda-benda yang ada di alam 

semesta terbuat dari unsur yang hampir sama. Proses 

terbentuknya pun terjadi secara bertahap. Meskipun para ilmuwan 

tidak mengetahui secara pasti tentang terjadinya alam semesta, 

tetapi mereka menyusun kemungkinan-kemungkinan yang masuk 

akal. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa benda-benda di alam 

semesta terbentuk dari awan. 
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a. Awan itu tersusun atas gas dan debu. Pada awalnya, awan itu 

terbentang sampai ratusan juta kilometer. Adanya kekuatan 

gaya tarik menyebabkan awan berbentuk seperti roda pipih 

yang besar. Roda tersebut selalu berputar. Akibat gerakan itu, 

sebagian besar gas terkumpul di tengah awan. 

b. Awan tersebut kemudian membentuk gumpalan yang 

membesar. Gaya tariknya pun juga besar sehingga menarik 

lebih banyak gas. Oleh karena kekuatan gaya tarik ke semua 

arah sama besar, gumpalan itu merapat membentuk bola 

bulat. Gumpalan inilah yang kemudian membentuk Matahari. 

Gas atau debu yang letaknya sangat jauh dari Matahari juga 

berputar mengelilinginya. Gas dan debu ini kemudian 

membentuk bola-bola bulat yang lebih kecil dibandingkan 

Matahari. 

c. Bola-bola tersebut merupakan awal dari pembentukan Bumi 

dan planet-planet lain. 

Bumi yang sekarang kita huni berbentuk bola bulat yang 

tersusun atas batuan. Hal ini dikarenakan gaya tarik Bumi 

semakin banyak mengumpulkan gas dan debu sehingga 

semakin lama semakin padat. Keadaan ini menyebabkan bola 

Bumi menjadi semakin panas. Butir-butir debu yang ada di 

dalamnya kemudian meleleh. Sebagian besar debu-debu yang 

meleleh itu terdiri atas batuan dan logam. Selanjutnya, bagian 

luar Bumi mengalami pendinginan. Batuan dan logam yang 

meleleh itu kemudian menjadi bagian yang keras. Bagian 

inilah yang membentuk bagian permukaan Bumi. 

2. Susunan Bumi 

Lapisan atmosfer tersusun atas udara. Semakin jauh dari 

permukaan bumi, lapisan udara semakin tipis. Lapisan atmosfer 

melindungi Bumi dari pancaran sinar dan panas Matahari. Oleh 

karena itu, lapisan atmosfer paling berperan dalam mendukung 
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adanya kehidupan di muka Bumi ini. Lapisan atmosfer ini 

memiliki ketebalan ± 640 kilometer. Atmosfer ini mempunyai 

fungsi yang sangat penting. Atmosfer melindungi Bumi dari 

benda-benda angkasa, menjaga agar air tidak menguap ke 

angkasa luar, dan menghalangi sinar ultraviolet dari Matahari 

menerobos Bumi. 

Atmosfer terdiri atas lapisan troposfer, stratosfer, 

mesosfer, dan termosfer. Lapisan troposfer terbentang sejauh 10 

km dari permukaan bumi. Lapisan troposfer merupakan lapisan 

yang paling dekat dengan Bumi. Lapisan inilah yang 

memengaruhi cuaca. Sebagian besar awan yang menyebabkan 

hujan terbentuk di lapisan ini. 

Di atas lapisan troposfer terdapat lapisan stratosfer. 

Lapisan stratosfer berjarak 10–50 km di atas permukaan bumi. 

Udara di lapisan stratosfer sangat dingin dan tipis. Balon cuaca 

dan beberapa pesawat terbang dapat mencapai lapisan stratosfer. 

Lapisan ozon berada di atas lapisan ini. Lapisan ozon adalah 

lapisan yang penting karena melindungi Bumi dari sinar 

ultraviolet dari Matahari. Sinar ultraviolet ini jika langsung 

mengenai Bumi akan membunuh semua makhluk hidup. 

Lapisan di atas stratosfer yaitu mesosfer. Lapisan 

mesosfer berjarak 50-80 km di atas permukaan bumi. Mesosfer 

memiliki campuran oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida yang 

sama dengan lapisan di bawahnya. Namun, kandungan uap airnya 

sangat sedikit. 

Lapisan di atas mesosfer yaitu lapisan termosfer. Lapisan 

termosfer terbentang pada ketinggian 80–500 km di atas 

permukaan bumi. Di lapisan ini terjadi efek cahaya yang disebut 

aurora. 
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Lapisan yang paling jauh dari permukaan bumi yaitu 

lapisan eksosfer. Eksosfer ada di ketinggian 700 km di atas 

permukaan bumi. Setelah lapisan eksosfer adalah angkasa luar. 

 Bumi tersusun atas tiga lapisan. Lapisan Bumi mulai dari 

lapisan terluar sampai terdalam yaitu kerak, selubung, dan inti. 

Inti terdiri atas inti luar dan inti dalam. 

 

 

1. Lapisan kerak bumi 

Lapisan kerak bumi adalah lapisan terluar bumi. Lapisan 

kerak bumi disebut juga kulit bumi. Lapisan ini sangat keras 

dan tipis. Pada lapisan kerak bagian atas, batuan telah 

mengalami pelapukan membentuk tanah. Pada lapisan inilah, 

makhluk hidup hidup dan berkembang biak. 

2. Lapisan mantel bumi 

Lapisan mantel bumi terdiri dari batuan cair pijar yang disebut 

magma. Magma memiliki suhu serta tekanan yang sangat 
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tinggi yang bersuhu 1.400°C–2.500°C.. Magma bergerak terus-

menerus ke segala arah.  

 

3. Inti bumi 

Inti bumi berbentuk seperti bola. Lapisan ini sangat keras 

karena sebagian besar terdiri dari unsur besi. Makin ke dalam 

suhunya makin tinggi dan mencapai 4.800O C. 

 

2. AIR 

Kamu pernah melihat bencana banjir? Pada saat itu air 

berlebihan, bukan? Mengapa hal itu dapat terjadi? Namun, 

pernahkah kamu membayangkan hal sebaliknya? Bagaimana bila 

air di bumi ini habis? Apa yang akan terjadi dengan manusia, 

tumbuhan, dan hewan? Dapatkah kita hidup tanpa air? 

 

A.Manfaat Air dalam Kehidupan Sehari-hari 

Tanpa air, makhluk hidup akan mati. Bagi tumbuhan air 

menjadi salah satu bahan pembuat makanan. Hewan menggunakan 

air untuk minum dan mendinginkan tubuh. Bagi manusia, air 

mempunyai banyak kegunaan, diantaranya sebagai berikut. 

1. Air untuk keperluan hidup sehari-hari 

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan air 

untuk minum, memasak, mandi, serta mencuci. Jika tidak minum 

dan makan, manusia tidak dapat hidup, bukan? 

 

2. Air untuk kegiatan pertanian dan perikanan 

Melalui irigasi, air digunakan untuk mengairi sawah dan 

menyiram berbagai tanaman pertanian. Irigasi sangat dibutuhkan 

terutama pada musim kemarau. Tanpa air, tanaman akan mati dan 

manusia kehilangan sumber pangan. Air juga dimanfaatkan untuk 

mengisi tambak atau kolam dalam kegiatan perikanan. Misalnya, 
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tambak udang dan ikan air payau di tepi laut, juga tambak-tambak 

ikan air tawar. 

 

3. Air sebagai pembangkit listrik 

Aliran sungai yang deras atau yang dibendung lalu dialirkan 

dengan pengendalian khusus, dapat digunakan untuk memutar 

turbin air. Turbin air itu dapat digunakan untuk menghidupkan 

generator pembangkit listrik. Di Indonesia, banyak dibangun 

pusat pembangkit listrik dengan tenaga air, yaitu PLTA atau 

Pembangkit Listrik Tenaga Air. Selain membendung aliran 

sungai, untuk PLTA juga dibangun waduk-waduk khusus di 

berbagai tempat. 

 

4. Air untuk sarana transportasi 

Di berbagai wilayah, aliran air sungai dimanfaatkan sebagai 

sarana transportasi. Terutama untuk sungai-sungai lebar dan 

dalam. Di Indonesia, sungai-sungai yang dimanfaatkan sebagai 

sarana transportasi terdapat di Pulau Kalimantan dan Sumatra. 

 

5. Air untuk sarana olahraga air dan rekreasi 

Laut, danau dan sungai dimanfaatkan manusia untuk 

berbagai kegiatan olahraga dan rekreasi. Misalnya untuk 

berenang, berselancar, ski air, arung jeram, berlayar, memancing, 

dan berbagai olahraga air lain. Waduk juga dimanfaatkan untuk 

kegiatan olahraga air. 

 

B. Daur air 

Jumlah air di muka bumi selalu tetap. Hal ini terjadi karena 

air di bumi mengalami proses perputaran. Proses perputaran air 

dinamakan daur air. Bagaimana terjadinya daur air? Hal-hal apa 

yang mempengaruhinya? 
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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). Perhatikan skema 

proses daur air di bawah ini! 

 

Gambar.  Terjadinya daur air 

Panas matahari memanaskan air di permukaan bumi. Air 

laut, danau dan sungai akan menguap. Uap air ini bercampur 

dengan udara dan bergerak ke atas. Uap air berkumpul menjadi 

gumpalan awan di angkasa. Semakin ke atas suhu udara semakin 

dingin. Uap air akan mengembun menjadi titik-titik air. 

Kumpulan titik air itu tampak sebagai awan hitam. Awan hitam di 

angkasa saling berkumpul dan membentuk gumpalan yang besar. 

Pada akhirnya, awan hitam tidak mampu lagi menampung titik-

titik air. Titik-titik air itu pun jatuh ke bumi sebagai hujan. Hujan 

jatuh di lautan dan berbagai tempat di daratan. Sebagian air hujan 

terkumpul di tempat cekung seperti danau. Ada juga yang 

menjadi aliran sungai. Sebagian lagi diserap oleh tanah menjadi 

air tanah. Tanah yang ditumbuhi tanaman seperti hutan banyak 

menyerap air hujan. Air tanah dapat muncul sebagai mata air atau 

sumur. Selanjutnya air laut, sungai dan danau akan kembali 

menguap. Proses sebelumnya pun akan terulang kembali. 
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C. Pengaruh kegiatan manusia terhadap daur air 

Secara alami Tuhan telah menciptakan daur air. Namun, 

daur air dapat terganggu akibat kegiatan manusia. Apa saja 

kegiatan manusia yang dapat mengganggu daur air? 

1. Penggundulan hutan 

Bagaimana penggundulan hutan dapat mengganggu daur 

air? Hutan melindungi bumi dari pengaruh sinar matahari 

langsung. Hutan juga melindungi bumi dari terpaan air hujan. 

Air hujan tidak langsung jatuh ke tanah. Air hujan terlebih 

dahulu tertahan oleh daun pepohonan. Air dari permukaan daun 

menetes ke tanah. Air hujan juga mengalir melalui dahan dan 

batang pepohonan. Dengan demikian, jatuhnya air tidak sekuat 

hujan. Hutan melindungi tanah dari pengikisan oleh air. Air 

hujan ini lalu meresap ke dalam tanah. Air yang meresap 

selanjutnya menjadi cadangan air. Apabila hutan gundul, panas 

matahari yang terik menyebabkan tanah menjadi kering dan 

retak. Ketika hujan turun, air hujan akan langsung jatuh ke 

tanah. Air hujan yang deras akan mengikis tanah. Tidak adanya 

pepohonan menyebabkan air hujan tidak terserap oleh tanah. 

Cadangan air tanah akan berkurang. Akibatnya, mata air 

menjadi kering. Sungai dan danau juga menjadi lebih cepat 

kering. Keadaan ini jelas mengganggu daur air. 

2. Penutupan tanah oleh aspal dan semen 

Perhatikan daerah tempat tinggalmu! Hampir seluruh 

permukaan tanah tertutup dengan aspal dan semen. Tanah yang 

tertutup aspal dan semen tidak dapat lagi menyerap air hujan. 

Akibatnya, cadangan air tanah berkurang. Bila musim kemarau 

datang akan terjadi kekeringan. Masyarakat akan sulit 

memperoleh air bersih. Tidak adanya tanah resapan 

menyebabkan air hujan mengalir deras ke selokan dan sungai. 
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Nah, apa jadinya jika selokan dan sungai penuh dengan sampah? 

Sampah menyebabkan air hujan tidak mengalir lancar. Sungai 

yang penuh sampah juga tidak dapat lagi menampung jumlah air 

hujan yang banyak. Akibatnya, terjadilah banjir. 

3. Pembangunan hunian di daerah resapan air 

Pembangunan rumah tinggal di daerah resapan air 

menyebabkan berkurangnya air tanah. Hujan yang terjadi di 

daerah resapan tidak dapat meresap dengan sempurna karena 

sebagian lahan tertutup semen. Manusia juga menebang pohon 

untuk membuka lahan. Padahal, akar pohon berguna untuk 

menahan air hujan. 

4. Pencemaran air oleh kegiatan industri 

Kegiatan industri berhubungan erat dengan 

pembangunan pabrik. Pembangunan pabrik sering kali tidak 

didukung dengan sistem pengolahan limbah yang baik. Gas dan 

limbah dibuang ke udara dan lingkungan tanpa diolah lebih 

dahulu. Gas buangan menyebabkan peningkatan suhu udara. 

Akibatnya pembentukan awan hujan terhambat. Apabila 

terbentuk awan hujan, maka air hujan mengandung zat-zat 

berbahaya. Limbah dapat mencemari air tanah dan air 

permukaan. Air yang tercemar mengandung zat-zat berbahaya. 

Akibatnya, kamu tidak bias lagi memanfaatkan air itu. Memasak 

dan minum dari sumber air yang tercemar akan membahayakan 

kesehatan. 

 

N. Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran Numbered Heads Together dengan bantuan 

Power Point 

 

O. Langkah-Langkah Pembelajaran 
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Tahap Langkah Pembelajaran Alokasi 
waktu 

Karakter 
yang 

diharapkan 
Pertemuan I : 
Kegiatan 
Awal 

h. Salam pembuka 
i. Berdoa 
j. Perkenalan 
k. Presensi (secara klasikal) 
l. Menyiapkan siswa baik secara fisik 

maupun psikis 
m. Apersepsi: 

Guru menayangkan video tentang 
jenis-jenis batuan, kemudian siswa 
diminta memperhatikannya. Guru 
bertanya jawab dengan siswa 
tentang hal-hal yang ada di video 
tersebut. 

n.  Motivasi: 
“Anak-anak apabila kalian 
membersihkan kelas bersama-sama 
cepat bersih atau tidak?. 
Bagaimana kalau kalian 
mengerjakan sebuah soal bersama-
sama dengan teman kalian?”. 

o. Menyampaikan tujuan KBM 
kepada siswa.  

10 menit Disiplin 

Kegiatan Inti Eksplorasi 
q. Guru menayangkan video tentang 

susunan bumi, dan siswa diminta 
memperhatikannya.  

r. Guru bertanya jawab dengan siswa 
tentang hal-hal yang ada di video 
tersebut. 

s. Guru menjelaskan materi tentang 
susunan bumi. 

t. Guru selalu mengingatkan siswa 
untuk selalu aktif mencatat 
penjelasan guru yang penting. 

45 menit 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerja sama, 
tanggung 
jawab, 
demokratis, 
ketelitian, 
keberanian 

 Elaborasi 
u. Guru membagi siswa menjadi 5 

kelompok secara heterogen (setiap 
kelompok 4-5 orang). 

v. Guru memberikan nomor kepada 
setiap siswa untuk dipakai di 
kepalanya (setiap siswa dalam 
kelompok mendapatkan nomor 
yang berbeda). 

w. Guru menjelaskan bagaimana 
nantinya kelompok untuk bekerja. 
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x. Siswa berkumpul dalam 
kelompoknya. 

y. Guru memberikan beberapa telur 
ayam yang sudah direbus kepada 
setiap kelompok, kemudian setiap 
kelompok mengidentifikasi telur 
tersebut untuk mendapatkan 
gambaran struktur lapisan bumi. 

z. Guru menekankan alokasi waktu 
agar sesuai dengan rencana 
pembelajaran. 

aa. Guru memberikan pengawasan 
yang lebih kepada setiap siswa agar 
bekerja lebih maksimal dalam 
kelompoknya. 

bb. Siswa diminta untuk 
mempresentasikan hasil kerjanya. 

cc. Siswa diberikan kesempatan untuk 
mengemukakan pendapat atau 
bertanya kepada guru berkaitan 
materi yang masih belum jelas. 

Penyampaian 
hasil 

c. Guru menyusun rangkuman dengan 
melibatkan siswa. 

d. Guru menyimpulkan materi 
pembelajaran. 

15 menit Disiplin, 
tanggung 
jawab 

Pertemuan II : 
Persiapan  a. Guru memeriksa kesiapan ruang, 

alat, dan media pembelajaran 
b. Guru memeriksa kesiapan siswa 
c. Guru menyampaikan apersepsi 
d. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

10 menit Disiplin 

Penyampaian a. Guru menayangkan video tentang 
pentingnya air, dan siswa diminta 
memperhatikannya. 

b. Guru bertanya jawab dengan siswa 
tentang hal-hal yang ada di video 
tersebut. 

c. Guru menjelaskan materi tentang 
air. 

45 menit 
 

 

demokratis, 
tekun, 
keberanian, 
jujur, 
ketelitian dan 
tanggung 
jawab  

Pelatihan  d. Siswa dibagi atas beberapa 
kelompok (setiap kelompok 
anggotanya 4 orang). 

e. Guru memerintahkan pada setiap 
kelompok untuk menggambarkan 
proses daur air dengan 
menggunakan diagram atau gambar 
dan menjawab beberapa pertanyaan 
yang telah disediakan. 
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P. Alat/Bahan/Sumber Belajar 

2. Bahan / Sumber Belajar 

• Maryanto, Purwanto. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam kelas 5. 

Jakarta : Depdiknas. Hal 156-69. 

• Azmiyawati,Choiril. 2008. IPA Salingtemas Kelas 5. Jakarta: 

Depdiknas. Hal 138- 141. 

 

 

f. Guru menekankan alokasi waktu 
agar sesuai dengan rencana 
pembelajaran. 

g. Guru memberikan pengawasan 
yang lebih kepada setiap siswa agar 
bekerja lebih maksimal dalam 
kelompoknya. 

h. Siswa diminta untuk 
mempresentasikan hasil kerjanya. 

i. Siswa diberikan kesempatan untuk 
mengemukakan pendapat atau 
bertanya kepada guru berkaitan 
materi yang masih belum jelas. 

Penyampaian 
hasil 

a. Guru menyusun rangkuman dengan 
melibatkan siswa. 

b. Guru menyimpulkan materi 
pembelajaran. 

10 menit Disiplin,  

Pertemuan III : 
Persiapan c. Guru memeriksa kesiapan ruang, 

alat, dan media pembelajaran. 
d. Guru memeriksa kesiapan siswa. 

5 menit Disiplin 

Penyampaian a. Guru memberikan informasi bahwa 
akan diadakan tes tertulis. 

5 menit Disiplin 

Pelatihan b. Guru membagikan lembar soal 
kepada siswa. 

c. Siswa mengerjakan soal tes tertulis. 

20 menit Tanggung 
jawab, jujur 

Penyampaian 
hasil 

Siswa mengumpulkan soal yang sudah 
selesai dikerjakan. 

5 menit Disiplin 
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Lembar Kerja Siswa 

Pertemuan 1 

Nama kelompok : 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

a. Tujuan  

Mendapatkan Gambaran Struktur Lapisan Bumi 

b. Alat dan bahan: 

• Pisau dan alat pencatat. 

• Telur yang sudah direbus. 

c. Langkah-langkah: 

1. Ambilah sebutir telur yang telah direbus matang. 

2. Belahlah telur tersebut menjadi dua bagian seperti terlihat pada gambar di samping! 

3. Amati lapisan-lapisan telur tersebut dan catatlah! 

 

 

 

Jawablah beberapa pertanyaan berikut! 

1. Ada berapakah lapisan telur tersebut? 

2. Lapisan manakah yang paling tipis? 

3. Lapisan manakah yang berbentuk bola? 

4. Jika telur rebus itu digunakan untuk menggambarkan bumi, berilah nama untuk 

setiap lapisan tersebut 
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Lembar Kerja Siswa 

Pertemuan 2 

Nama kelompok : 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan diskusi kelompok! 

1. Buatlah gambaran terjadinya proses daur air dengan menggunakan 
diagram atau gambar! 

2. Apakah peranan panas matahari terhadap daur air? Bagaimana jika tidak 
ada panas matahari?  

3. Bagaimana jika tidak ada air tanah? 
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SOAL EVALUASI IPA KELAS 5 SEMESTER II 

SDN 1 RINGINHARJO 

Nama  : . . .    

Hari / Tanggal : . . . 

Berilah tanda silang (x) pada jawaban a, b, c, dan d yang benar! 
 

1. Lapisan atmosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi yaitu . . . . 
a. hidrosfer 
b. troposfer 
c. mesosfer 
d. stratosfer 

 
2. Lapisan atmosfer yang paling jauh dengan permukaan bumi yaitu . . . 

a. stratosfer 
b. eksosfer 
c. mesosfer 
d. termosfer 

 
3. Dibawah ini yang bukan termasuk lapisan-lapisan yang menyusun 

atmosfer,kecuali... 
a. Troposfer 
b. Stratosfer 
c. Mesosfer 
d. inti bumi luar 

 
4. Di bumi, makhluk hidup tinggal pada lapisan ... 

a. inti bumi    c. mantel sebelah luar 
b. kerak bumi    d. mantel sebelah dalam 

5. Bumi kita terdiri dari tiga lapisan, yaitu . . . 
a. daratan, kerak bumi, dan mantel bumi 
b. inti bumi, daratan, dan lautan 
c. inti bumi, lapisan mantel bumi, dan kerak bumi 
d. inti bumi, kerak bumi, kulit bumi 

 
6. Inti bumi sangat keras karena mengandung unsur ... . 

a. besi     c. emas 
b. tembaga    d. perak 
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7. Kerak bumi sangat keras karena sebagian besar merupakan lapisan . . . . 
a. batuan 
b. mineral 
c. magma 
d. tanah 
 

8. Lapisan di bawah kerak yang terdiri atas magma kental yaitu . . . . 
a. mantel 
b. kerak 
c. inti luar 
d. inti dalam 
 

9. Urutan lapisan bumi dari luar ke dalam yaitu . . . . 
a. kerak, inti, dan mantel 
b. kerak, mantel, dan inti 
c. mantel, kerak, dan inti 
d. inti, mantel, dan kerak 
 

10. Bahan cair yang sangat panas dan terdapat di dalam perut bumi disebut .. 
a. lava 
b. magma 
c. lahar 
d. kawah 
 

11. Air di bumi tidak pernah habis walaupun terus-menerus digunakan. 
Hal ini disebabkan air mengalami . . . . 
a. penambahan 
b. perputaran 
c. pencampuran 
d. pengurangan 
 

12. Air hujan dapat menjadi air tanah karena proses . . . . 
a. penguapan 
b. pengembunan 
c. pemanasan 
d. peresapan 
 

13. Berikut ini adalah manfaat air bagi kehidupan manusia, kecuali . . . 
a. air untuk keperluan sehari-hari 
b. air untuk pertanian 
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c. air untuk perikanan 
d. air untuk tempat tidur 
 

14. Pohon-pohon mempunyai arti penting dalam daur air. Pohon-pohon 
tersebut berfungsi untuk . . . 

a. menyimpan air hujan 
b. menurunkan penguapan air 
c. menghasilkan air tanah 
d. mengendapkan air hujan 
 

15. Unsur paling berperan dalam daur air adalah ... . 
a. matahari    c. bintang 
b. bulan    d. planet 
 

16. Uap air naik ke udara membentuk . . . . 
a. awan    c. air 
b. pelangi    d. es 

17. Kegiatan yang tidak mempengaruhi daur air adalah . . . 
a. penggundulan hutan 
b. pembuangan limbah ke sungai 
c. pembangunan perumahan di daerah resapan air 
d. pembudidayaan ikan 
 

18. Kegiatan manusia berikut yang berdampak positif terhadap daur air di 
Bumi yaitu . . . 

a. terasering 
b. membuang sampah sembarangan 
c. pembuatan bendungan 
d. penggundulan hutan 
 

19. Berikut merupakan dampak pengubahan hutan menjadi perumahan adalah 
.... 

a. tersedianya banyak rumah 
b. harga rumah lebih murah 
c. tersedianya banyak kayu 
d. banjir dan tanah longsor saat hujan deras 

20. Betonisasi jalan-jalan dapat mengganggu daur air karena . . .  
a. mengurangi peresapan air. 
b. membuat jalan terasa panas. 
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c. dapat mencegah banjir. 
d. air dapat merembes dengan cepat. 
 

 

 

 

 

 

 

Kunci jawaban : 

1. B 
2. B 
3. D 
4. B 
5. C 
6. A 
7. A 
8. A 
9. B 
10. B 
11. B 
12. D 
13. D 
14. A 
15. A 
16. A 
17. D 
18. C 
19. D 
20. A 
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Lampiran 16 : Hasil nilai pre test, siklus I dan siklus II 

 

Hasil Nilai Pre Test 

NO. NAMA NILAI 
1. AGUS SYAIFULLOH 60 
2. AHMAD NUR HANI 33 
3. AYATULLOHI ZULFA 46 
4. ASRI RICHA Q 40 
5. ANIUK KURNIAWAN 33 
6. ASKIN MAULANA 46 
7. ALVIN DWIQI R 53 
8. AHMAD NURUL BURHAN 66 
9. AKROMUTTAMAMI 53 
10 DEWI RAHAYU NINGSIH 86 
11. FAHMI YAHYA H 53 
12. HIDAYATUN NASIKA 60 
13. M. SHOLEH ARIFQI 40 
14. M. ANSORI 33 
15. NASHATI MUKTABIROH 40 
16. SYARIF HIDAYAT 46 
17. SHOLIKUN 73 
18. SITI MUNAZILAH 46 
19. TIYAS 53 
20. TIA ZULFA 73 
21. UMI FARIDA 60 
22. WAHYU DWI SARLIA 53 

Nilai terendah 33 
Nilai tertinggi 86 

Rata-rata 54 
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Hasil Nilai pada Siklus I 

NO. NAMA NILAI 
1. AGUS SYAIFULLOH 85 
2. AHMAD NUR HANI 70 
3. AYATULLOHI ZULFA 60 
4. ASRI RICHA Q 80 
5. ANIUK KURNIAWAN 65 
6. ASKIN MAULANA 80 
7. ALVIN DWIQI R 75 
8. AHMAD NURUL BURHAN 80 
9. AKROMUTTAMAMI 80 
10. DEWI RAHAYU NINGSIH 85 
11. FAHMI YAHYA H 75 
12. HIDAYATUN NASIKA 70 
13. M. SHOLEH ARIFQI 60 
14. M. ANSORI 80 
15. NASHATI MUKTABIROH 75 
16. SYARIF HIDAYAT 80 
17. SHOLIKUN 90 
18. SITI MUNAZILAH 75 
19. TIYAS 85 
20. TIA ZULFA 75 
21. UMI FARIDA 75 
22. WAHYU DWI SARLIA 90 

Nilai terendah 60 
Nilai tertinggi 90 

Rata-rata 76 
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Hasil Nilai pada Siklus II 

NO. NAMA NILAI 
1. AGUS SYAIFULLOH 90 
2. AHMAD NUR HANI 85 
3. AYATULLOHI ZULFA 75 
4. ASRI RICHA Q 85 
5. ANIUK KURNIAWAN 70 
6. ASKIN MAULANA 85 
7. ALVIN DWIQI R 80 
8. AHMAD NURUL BURHAN 90 
9. AKROMUTTAMAMI 90 
10. DEWI RAHAYU NINGSIH 95 
11. FAHMI YAHYA H 80 
12. HIDAYATUN NASIKA 80 
13. M. SHOLEH ARIFQI 75 
14. M. ANSORI 85 
15. NASHATI MUKTABIROH 80 
16. SYARIF HIDAYAT 90 
17. SHOLIKUN 100 
18. SITI MUNAZILAH 85 
19. TIYAS 85 
20. TIA ZULFA 80 
21. UMI FARIDA 80 
22. WAHYU DWI SARLIA 100 

Nilai terendah 70 
Nilai tertinggi 100 

Rata-rata 84 
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Lampiran 17 
FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN SIKLUS I 

 
Penjelasan Materi 

 

 
 

Diskusi kelompok  
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Mmpresentasikan Hasil Diskusi 
 

 
 

Memberikan tanggapan atau pertanyaan 
 

 
 

 
 
 
 
 

Mengerjakan Evaluasi 
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Lampiran 18 
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FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN SIKLUS II 
 

Diskusi Kelompok 
 

 
 

Mempresentasikan hasil diskusi 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Memberikan Tanggapan Atau Pertanyaan                      Mengerjakan Evaluasi  
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