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LAMPIRAN 1 

SURAT IJIN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 2 

INSTRUMEN BUTIR SOAL IPA 

MATERI PERISTIWA ALAM 
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Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas    : 5 (Lima) 

Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit 

 

Petunjuk Umum 

1. Tulislah nama, nomor absen dan tanggal pelaksanaan pada lembar jawaban 

yang disediakan. 

2. Periksa dan bacalah soal dengan teliti. 

3. Kerjakanlah soal pada lembar jawaban. 

4. Gunakan waktu dengan efektif dan efisien. 

5. Periksalah kembali jawaban sebelum diserahkan kepada guru. 

 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang 

tepat! 

1. Bencana alam yang terjadi, ada yang dapat kita cegah dan ada yang tidak 

dapat kita cegah. Kelompok bencana alam yang dapat kita cegah yaitu….. 

a. banjir dan gunung meletus 

b. gempa bumi dan tanah longsor 

c. banjir dan tanah longsor 

d. puting beliung dan gunung meletus  

2. Tanah tidak sanggup menahan terjangan air hujan akibat adanya pengundulan 

hutan. Pembuatan terasering di lereng bukit bertujuan….. 

a. memperbaiki susunan tanah 

b. mencegah tanah longsor 

c. menyuburkan lapisan tanah 

d. mencegah banjir 

3. Gempa bumi yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan terjadinya 

gelombang air laut yang sangat besar. Gelombang air laut ini sering 

disebut….. 

a. episentrum  

b. tsunami 

c. vulkanik 

d. tektonik 

4. Kekuatan gempa diukur dengan menggunakan satuan skala Richter. Alat yang 

digunakan untuk mengukur getaran gempa yaitu….. 

a. barometer 

b. hidrometer 
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c. termometer 

d. seismograf  

5. Gempa bumi mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. Kekuatan gempa 

diukur menggunakan satuan…. 

a. skala termometer 

b. skala Richter 

c. skala barometer 

d. skala anemometer 

6. Gunung meletus sering disertai dengan gempa bumi. Gempa bumi vulkanik 

disebabkan oleh…… 

a. bergesernya kerak bumi 

b. letusan gunung api 

c. tanah longsor 

d. getaran permukaan bumi 

7. Air hujan dapat mengakibatkan banjir jika tidak mendapat cukup tempat 

untuk mengalir. Seringkali sungai tidak mampu menampung. Tindakan yang 

benar untuk mencegah banjir yaitu….. 

a. membuang sampah di sungai 

b. mendirikan bangunan di tepi sungai 

c. menebangi pohon-pohon yang tidak berguna 

d. melakukan reboisasi 

8. Angin kencang yang bergerak memutar disebut angin…. 

a. puting beliung 

b. topan 

c. laut 

d. darat 

9. Bencana banjir diawali dengan curah hujan yang sangat tinggi. Salah satu 

upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir adalah…. 

a. menebang pepohonan yang ada di hutan secara liar 

b. mengadakan penghijauan di lahan-lahan yang kosong 

c. membuang sampah di sungai 

d. menebang pohon yang ada di pinggir jalan 

10. Bencana alam yang pada dasarnya disebabkan oleh adanya pengundulan hutan 

yaitu….  

a. gempa bumi dan tsunami 

b. gunung meletus dan banjir 

c. banjir dan tanah longsor 
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d. angin puting beliung dan tsunami 

11. Peristiwa alam sering terjadi di Indonesia. Berikut ini yang termasuk peristiwa 

alam adalah…. 

a. kecelakaan motor 

b. tanggul jebol 

c. gunung meletus 

d. kebakaran rumah 

12. Untuk mencegah terjadinya tanah longsor di lahan miring dapat dilakukan 

dengan cara…. 

a. pembuatan talud 

b. pembuatan saluran air 

c. pembuatan jalan berundak 

d. pembuatan terasering 

13. Kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya banjir adalah…. 

a. membuang sampah pada tempatnya 

b. membuang sampah di sungai 

c. mencuci baju di sungai 

d. membersihkan sampah di selokan 

14. Bencana yang ditimbulkan oleh angin kencang yang terjadi bersama-sama 

hujan adalah…. 

a. banjir  

b. tanah longsor 

c. topan badai 

d. abrasi 

15. Gunung berapi yang sedang meletus dapat memuntahkan awan debu, abu, dan 

lelehan batuan pijar. Gempa bumi yang disebabkan oleh gunung meletus 

disebut gempa…. 

a. tektonik 

b. mekanik 

c. vulkanik 

d. tsunami 

16. Pembuatan lahan miring di lereng bukit agar tanah tidak longsor diterjang air 

hujan disebut… 

a. sengkedan 

b. reboisasi 

c. penghijauan 

d. hutan kota 
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17. Hewan-hewan menjadi kehilangan tempat tinggal aslinya jika terjadi… 

a. hujan lebat 

b. penetapan cagar alam 

c. kebakaran hutan 

d. angin muson 

18. Cairan panas yang dikeluarkan gunung saat meletus di sebut…. 

a. magma 

b. vulkanik 

c. lava 

d. kawah 

19. Dampak positif dari gunung yang meletus adalah adanya… 

a. abu vulkanik 

b. awan panas 

c. aliran lava 

d. suara yang keras 

20. Sebenarnya peristiwa alam dapat diperkirakan sebelumnya. Badan yang 

dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengetahui peristiwa alam yang 

akan terjadi adalah…. 

a. Badan Meteorologi Nasional (BMN) 

b. Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) 

c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

d. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 

21. Penyebab terjadinya peristiwa alam tanah longsor adalah… 

a. cuaca yang sangat panas 

b. hujan yang deras 

c. penebangan hutan 

d. kekeringan 

22. Banyak peristiwa alam yang pernah terjadi di Indonesia. Peristiwa alam di 

Indonesia yang menelan banyak korban jiwa adalah… 

a. gempa di Yogyakarta 

b. lumpur di Sidoarjo 

c. tsunami di Aceh 

d. banjir di Jakarta  
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23.  

 
Gambar di atas adalah salah satu cara untuk mencegah bencana alam…. 

a. tanah longsor 

b. banjir 

c. gempa 

d. angin puting beliung  

24. Usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana banjir adalah… 

a. membuat bendungan (waduk) dan reboisasi 

b. membuat sengkedan 

c. membakar hutan 

d. membuang sampah di sungai 

25. Akibat yang ditimbulkan dari bencana tsunami adalah…. 

a. terjadinya kebakaran 

b. tanaman menjadi subur  

c. bangunan menjadi hancur, banyak orang yang meninggal dan merusak 

ekosistem laut 

d. menyebabkan tanah menjadi subur 

26. Tanah longsor biasanya terjadi di daerah…. 

a. dataran tinggi 

b. dataran rendah 

c. sungai 

d. danau 
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27.  

 
Gambar di atas merupakan contoh bencana alam…. 

a. banjir  

b. angin topan 

c. angin puting beliung 

d. tsunami 

28. Yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan adalah…. 

a. secara alami terjadi karena gesekan antara daun-daun yang kering dengan 

ranting-ranting yang kering dan secara buatan karena ulah manusia 

b. angin yang telah merusak pepohonan 

c. penebangan hutan  

d. perilaku hewan-hewan liar 

29. Akibat yang ditimbulkan jika terjadi kebakaran hutan adalah… 

a. menyuburkan tanah di hutan 

b. menimbulkan asap yang dapat mengganggu kesehatan makhluk hidup 

c. melindungi binatang buas 

d. menjaga kelestarian hutan 

30. Akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa alam puting beliung adalah…. 

a. banyak bangunan yang runtuh  

b. menyuburkan tanah  

c. memperbaiki rumah dan bangunan yang lain 

d. memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak 

31. Tanah banyak mengandung humus sehingga menyebabkan tanaman menjadi 

subur. Tanah menjadi subur tersebut akibat dari proses peristiwa alam…. 

a. banjir  

b. gunung meletus 

c. kebakaran hutan 

d. puting beliung 



100 
 

 

 

32.  Alat untuk mengukur kecepatan angin adalah… 

a. barometer  

b. anemometer 

c. higrometer 

d. termometer 

33. Indonesia pernah mengalami tsunami terdahsyat pada tahun… 

a. 2004 

b. 2003 

c. 1995 

d. 1994 

34. Reboisasi di lereng pegunungan dapat mencegah… 

a. angin ribut 

b. pohon tumbang 

c. tanah longsor  

d. gempa bumi 

35. Di musim hujan sering terjadi banjir yang dapat merusak kesuburan tanah. 

Kegiatan yang menyebabkan peristiwa tersebut adalah… 

a. melakukan tebang pilih tanam 

b. pembuatan sengkedan di tanah kritis 

c. pembakaran sampah yang berupa plastik 

d. penebangan hutan secara sembarangan 

36. Di Indonesia sering terjadi bencana alam angin puting beliung. Dampak yang 

timbul akibat bencana tersebut yaitu…. 

a. banjir lahar dan erosi 

b. rumah roboh dan awan panas 

c. pepohonan tumbang dan rumah roboh 

d. tanah longsor dan banjir 

37. Penebangan hutan secara liar dapat mengakibatkan peristiwa…. 

a. gempa bumi 

b. tsunami 

c. gunung meletus 

d. banjir 

38. Gunung meletus merupakan peristiwa alam yang tidak dapat kita hindari, dari 

peristiwa tersebut makhluk hidup akan menerima dampaknya. Dampak positif 

dari adanya gunung meletus adalah… 

a. suhu di daerah gunung lebih sejuk 



101 
 

 

b. tanah disekitar gunung menjadi subur 

c. suhu di daerah gunung lebih hangat 

d. banyak lahar dingin yang dikeluarkan 

39. Pergeseran kerak bumi di dasar laut mengakibatkan gempa bumi di bawah 

laut. Hal ini menimbulkan terjadinya peristiwa…. 

a. badai tornado 

b. gelombang tsunami 

c. tanah longsor 

d. banjir 

40. Dampak yang terjadi setelah terjadinya bencana banjir adalah… 

a. kekurangan air bersih, dan menyebabkan wabah penyakit 

b. bertambahnya pasokan air bersih 

c. suhu di lingkungan menjadi lebih hangat 

d. tanah menjadi subur 

 

 

 

 
 

 

  



102 
 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

KUNCI JAWABAN INSTRUMEN BUTIR SOAL TES IPA  

MATERI PERISTIWA ALAM 
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KUNCI JAWABAN 

 

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

2. B 12. D   22. C  32. B 

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

4. D  14. C   24. A  34. C 

5. B  15. C   25. C  35. D 

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

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

8. A  18. C    28. A  38. B 

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

10. C  20. D   30. A  40. A 
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LAMPIRAN 4 

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS  

INSTRUMEN SOAL 
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HASIL UJI VALIDITAS INSTRUMEN SOAL  

 

Tahap Pertama 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 23 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 23 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,923 40 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 27,0870 76,265 ,878 ,917 

VAR00002 27,1304 75,755 ,875 ,917 

VAR00003 27,1304 81,028 ,151 ,924 

VAR00004 27,2609 76,929 ,608 ,919 

VAR00005 27,0870 76,265 ,878 ,917 

VAR00006 27,1739 77,059 ,646 ,919 

VAR00007 27,0435 77,407 ,797 ,919 

VAR00008 27,1304 76,755 ,734 ,918 

VAR00009 27,0870 78,174 ,588 ,920 

VAR00010 27,1304 78,482 ,495 ,921 

VAR00011 27,2174 77,723 ,532 ,920 

VAR00012 27,1304 77,664 ,607 ,920 

VAR00013 27,1304 77,573 ,620 ,920 

VAR00014 27,1739 77,787 ,551 ,920 

VAR00015 27,2174 78,269 ,464 ,921 

VAR00016 27,2609 78,929 ,369 ,922 

VAR00017 27,1739 80,968 ,147 ,924 

VAR00018 27,0435 83,043 -,128 ,926 

VAR00019 27,1739 77,877 ,540 ,920 

VAR00020 27,2174 80,178 ,232 ,924 

VAR00021 27,5217 82,625 -,057 ,927 

VAR00022 27,1739 77,787 ,551 ,920 

VAR00023 27,2174 78,632 ,420 ,922 

VAR00024 27,0435 80,862 ,222 ,923 

VAR00025 27,2174 78,814 ,397 ,922 

VAR00026 27,2174 78,632 ,420 ,922 

VAR00027 27,3478 85,055 -,316 ,930 

VAR00028 27,0000 82,545 -,052 ,925 
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VAR00029 27,3043 76,221 ,675 ,919 

VAR00030 27,2609 75,747 ,752 ,918 

VAR00031 27,3478 76,692 ,609 ,919 

VAR00032 27,2174 83,178 -,122 ,927 

VAR00033 27,2174 75,632 ,795 ,917 

VAR00034 27,3043 76,312 ,665 ,919 

VAR00035 27,3043 76,312 ,665 ,919 

VAR00036 27,3478 76,328 ,652 ,919 

VAR00037 27,3478 78,510 ,400 ,922 

VAR00038 27,4783 77,625 ,501 ,921 

VAR00039 27,3913 77,340 ,529 ,920 

VAR00040 27,3478 78,783 ,369 ,922 

 

Tahap Kedua 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 23 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 23 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,950 27 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 18,0870 60,538 ,925 ,946 

VAR00002 18,1304 60,300 ,883 ,946 

VAR00004 18,2609 61,383 ,609 ,949 

VAR00005 18,0870 60,538 ,925 ,946 

VAR00006 18,1739 61,241 ,686 ,948 

VAR00007 18,0435 61,680 ,826 ,947 

VAR00008 18,1304 60,937 ,782 ,947 

VAR00009 18,0870 62,265 ,629 ,949 

VAR00010 18,1304 62,573 ,527 ,949 

VAR00011 18,2174 61,723 ,584 ,949 

VAR00012 18,1304 61,846 ,639 ,948 

VAR00013 18,1304 62,028 ,611 ,949 

VAR00014 18,1739 61,968 ,579 ,949 
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VAR00015 18,2174 62,723 ,446 ,950 

VAR00019 18,1739 62,423 ,513 ,950 

VAR00022 18,1739 61,968 ,579 ,949 

VAR00023 18,2174 62,814 ,433 ,951 

VAR00026 18,2174 62,905 ,421 ,951 

VAR00029 18,3043 60,767 ,675 ,948 

VAR00030 18,2609 60,383 ,746 ,947 

VAR00031 18,3478 61,055 ,625 ,949 

VAR00033 18,2174 60,269 ,791 ,947 

VAR00034 18,3043 61,040 ,638 ,948 

VAR00035 18,3043 61,040 ,638 ,948 

VAR00036 18,3478 61,237 ,601 ,949 

VAR00038 18,4783 62,534 ,433 ,951 

VAR00039 18,3913 62,067 ,489 ,950 
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LAMPIRAN 5 

INSTRUMEN BUTIR SOAL TES KEMAMPUAN AWAL 

(PRETEST) 

MATERI DAUR AIR 
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Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas   : 5 (Lima) 

Materi Pelajaran : Daur Air 

Alokasi Waktu : 1 x 20 Menit 

 

Petunjuk Umum 

1. Tulislah nama dan nomor pada lembar jawaban yang disediakan. 

2. Periksa dan bacalah soal dengan teliti. 

3. Kerjakanlah soal pada lembar jawaban. 

4. Gunakan waktu dengan efektif dan efisien. 

5. Periksalah kembali jawaban sebelum diserahkan kepada guru. 

 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang tepat! 

1. Air dapat melarutkan berbagai zat, benda dibawah ini yang tidak larut dalam air 

adalah… 

a. garam 

b. vitamin 

c. kopi 

d. gula   

2. Jika kita menuangkan air ke dalam, maka gelas akan berisi air. Peristiwa ini 

membuktikan salah satu sifat air yaitu… 

a. mempunyai berat 

b. menempati ruang 

c. air menekan ke segala arah 

d. permukaannya selalu datar 

3.  

 
Sifat air pada gambar di atas adalah… 

a. air menekan ke segala arah 

b. permukaan air yang tenang selalu datar 

c. air meresap melalui celah-celah kecil 

d. air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah 
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4. Pada saat musim kemarau, air sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Agar sirkulasi air tetap stabil dan keadaan 

air tetap lestari, maka yang harus kita lakukan adalah… 

a. mencari sumber air meskipun tempatnya jauh 

b. memelihara saluran air yang ada 

c. menjaga dan melestarikan hutan lindung 

d. mengumpulkan air sebanyak-banyaknya sebagai persediaan musim kemarau 

5. Pencemaran air sungai dan laut sering disebabkan oleh… 

a. limbah industri 

b. pengikisan tanah 

c. penebangan hutan 

d. polusi udara 

6. Air di bumi tidak akan pernah habis walaupun digunakan terus menerus. Hal ini 

disebabkan air mengalami…. 

a. penambahan  

b. pencampuran 

c. pengurangan 

d. perputaran 

7. Air cadangan akan selalu ada apabila… 

a. tanah resapan air dibiarkan kosong 

b. daerah peresapan air selalu tersedia 

c. hujan turun terus menerus 

d. hutan ditebang sembarangan 

8. Menghemat air dapat dilakukan dengan cara…. 

a. menggosok gigi dengan air secukupnya 

b. menyiram bunga dengan banyak air 

c. menggunakan air untuk bermain 

d. mencuci kendaraan setiap hari 

9. Air di permukaan bumi mengalami penguapan karena terkena….. 

a. panas bumi 

b. panas matahari 

c. panas api 

d. tiupan angin 

10. Uap air naik ke udara membentuk… 

a. awan  

b. pelangi 

c. angin 
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d. mendung 

11. Kegiatan manusia yang dapat mengganggu proses daur air adalah… 

a. membuang sampah pada tempatnya 

b. mengubah daerah resapan air menjadi bangunan-bangunan lain 

c. menanami lahan kosong dengan tumbuhan 

d. menggunakan air secukupnya untuk keperluan sehari-hari 

12. Sumber air dibedakan menjadi dua yaitu …. 

a. danau 

b. mata air 

c. sumur tradisional 

d. sumur pompa 

13. Ciri-ciri air bersih adalah… 

a. terasa asin 

b. bening 

c. berwarna kuning 

d. berbau harum 

14. Peristiwa perubahan uap air menjadi titik-titik air disebut… 

a. membeku  

b. mengkristal 

c. menguap 

d. mengembun 

15. Pola daur air yang berupa gas adalah… 

a. embun   c. air 

b. uap   d. hujan 

16. Di bawah ini tidakan pemborosan air, keculi…. 

a. menutup keran setelah menggunakannya 

b. mencuci motor setiap hari 

c. menyiram bunga menggunakan selang 

d. mengisi bak mandi sampai luber 

17. Semakin sering kita menghidupkan pompa air, akibatnya adalah… 

a. tagihan pemakaian air semakin murah 

b. semakin hemat air yang digunakan 

c. pemborosan air 

d. tagihan listrik yang harus kita bayar berkurang 
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18. Dalam kehidupan sehari-hari penggunaan air untuk mencuci, mandi, masak, dan 

lain-lain harus digunakan secara…. 

a. boros    c. seenaknya 

b. hemat   d. berlebihan 

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

angkasa menjadi awan, kemudian akan turun menjadi…. 

a. kabut    c. mendung 

b. pelangi   d. hujan 

20. Betonisasi dan pengaspalan jalan dapat mengganggu daur air, karena…. 

a. dapat mencegah banjir 

b. jalan menjadi keras 

c. mengurangi peresapan air 

d. jalan menjadi panas 
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LAMPIRAN 6 

KUNCI JAWABAN INSTRUMEN BUTIR SOAL  

TES KEMAMPUAN AWAL (PRETEST)  

MATERI DAUR AIR 
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Kunci Jawaban  

 

1. B   6. D   11. B   16. A 

2. B   7. C   12. B   17. C 

3. C   8. A   13. B   18. B 

4. C   9. B   14. D   19. D 

5. A   10. A   15. B   20. C 
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LAMPIRAN 7 

DATA SKOR HASIL TES KEMAMPUAN AWAL 

(PRETEST) 

KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 
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DATA SKOR HASIL TES KEMAMPUAN AWAL (PRETEST) 

 KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

No Absen Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

1 70 75 

2 85 80 

3 90 80 

4 80 70 

5 90 80 

6 75 80 

7 80 85 

8 80 90 

9 70 75 

10 80 70 

11 80 90 

12 85 85 

13 90 80 

14 75 95 

15 70 85 

16 90 80 

17 85 75 

18 80 70 

19 95 90 

20 85 70 

21 80 85 

22 75 80 

23 85 75 

24 85 70 

25 90 80 

26 70 75 

27 85 75 

28 90 70 

29 80 70 

30 75 70 

31 70  

32 70  

33 75  

34 75  

 

  



117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 8 

INSTRUMEN BUTIR SOAL (POSTTEST)  

MATERI PERISTIWA ALAM 
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Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas    : 5 (Lima) 

Materi Pelajaran  : Peristiwa Alam dan Dampaknya 

Alokasi Waktu : 1 x 25 Menit 

 

Petunjuk Umum 

1. Tulislah nama, nomor absen, dan tanggal pelaksanaan pada lembar jawaban 

yang disediakan. 

2. Periksa dan bacalah soal dengan teliti. 

3. Kerjakanlah soal pada lembar jawaban. 

4. Gunakan waktu dengan efektif dan efisien. 

5. Periksalah kembali jawaban sebelum diserahkan kepada guru. 

 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang 

tepat! 

1. Bencana alam yang terjadi, ada yang dapat kita cegah dan ada yang tidak 

dapat kita cegah. Kelompok bencana alam yang dapat kita cegah yaitu….. 

a. banjir dan gunung meletus 

b. gempa bumi dan tanah longsor 

c. banjir dan tanah longsor 

d. puting beliung dan gunung meletus  

2. Tanah tidak sanggup menahan terjangan air hujan akibat adanya pengundulan 

hutan. Pembuatan terasering di lereng bukit bertujuan….. 

a. memperbaiki susunan tanah 

b. mencegah tanah longsor 

c. menyuburkan lapisan tanah 

d. mencegah banjir 

3. Kekuatan gempa diukur dengan menggunakan satuan skala Richter. Alat yang 

digunakan untuk mengukur getaran gempa yaitu….. 

a. barometer 

b. hidrometer 

c. termometer 

d. seismograf  

4. Gempa bumi mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. Kekuatan gempa 

diukur menggunakan satuan…. 

a. skala termometer 

b. skala Richter 
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c. skala barometer 

d. skala anemometer 

5. Gunung meletus sering disertai dengan gempa bumi. Gempa bumi vulkanik 

disebabkan oleh…… 

a. bergesernya kerak bumi 

b. letusan gunung api 

c. tanah longsor 

d. getaran permukaan bumi 

6. Air hujan dapat mengakibatkan banjir jika tidak mendapat cukup tempat 

untuk mengalir. Seringkali sungai tidak mampu menampung. Tindakan yang 

benar untuk mencegah banjir yaitu….. 

a. membuang sampah di sungai 

b. mendirikan bangunan di tepi sungai 

c. menebangi pohon-pohon yang tidak berguna 

d. melakukan reboisasi 

7. Angin kencang yang bergerak memutar disebut angin…. 

a. puting beliung 

b. topan 

c. laut 

d. darat 

8. Bencana banjir diawali dengan curah hujan yang sangat tinggi. Salah satu 

upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir adalah…. 

a. menebang pepohonan yang ada di hutan secara liar 

b. mengadakan penghijauan di lahan-lahan yang kosong 

c. membuang sampah di sungai 

d. menebang pohon yang ada di pinggir jalan 

9. Bencana alam yang pada dasarnya disebabkan oleh adanya pengundulan hutan 

yaitu….  

a. gempa bumi dan tsunami 

b. gunung meletus dan banjir 

c. banjir dan tanah longsor 

d. angin puting beliung dan tsunami 

10. Untuk mencegah terjadinya tanah longsor di lahan miring dapat dilakukan 

dengan cara…. 

a. pembuatan talud 

b. pembuatan saluran air 

c. pembuatan jalan berundak 
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d. pembuatan terasering 

11. Kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya banjir adalah…. 

a. membuang sampah pada tempatnya 

b. membuang sampah di sungai 

c. mencuci baju di sungai 

d. membersihkan sampah di selokan 

12. Bencana yang ditimbulkan oleh angin kencang yang terjadi bersama-sama 

hujan adalah…. 

a. banjir  

b. tanah longsor 

c. topan badai 

d. abrasi 

13. Gunung berapi yang sedang meletus dapat memuntahkan awan debu, abu, dan 

lelehan batuan pijar. Gempa bumi yang disebabkan oleh gunung meletus 

disebut gempa…. 

a. tektonik 

b. mekanik 

c. vulkanik 

d. tsunami 

14. Dampak positif dari gunung yang meletus adalah adanya… 

a. abu vulkanik 

b. awan panas 

c. aliran lava 

d. suara yang keras 

15. Banyak peristiwa alam yang pernah terjadi di Indonesia. Peristiwa alam di 

Indonesia yang menelan banyak korban jiwa adalah… 

a. gempa di Yogyakarta 

b. lumpur di Sidoarjo 

c. tsunami di Aceh 

d. banjir di Jakarta  
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16.  

 
Gambar di atas adalah salah satu cara untuk mencegah bencana alam…. 

a. tanah longsor 

b. banjir 

c. gempa 

d. angin puting beliung  

17. Tanah longsor biasanya terjadi di daerah…. 

a. dataran tinggi 

b. dataran rendah 

c. sungai 

d. danau 

18. Akibat yang ditimbulkan jika terjadi kebakaran hutan adalah… 

a. menyuburkan tanah di hutan 

b. menimbulkan asap yang dapat mengganggu kesehatan makhluk hidup 

c. melindungi binatang buas 

d. menjaga kelestarian hutan 

19. Tanah banyak mengandung humus sehingga menyebabkan tanaman menjadi 

subur. Tanah menjadi subur tersebut akibat dari proses peristiwa alam…. 

a. banjir  

b. gunung meletus 

c. kebakaran hutan 

d. puting beliung 

20. Indonesia pernah mengalami tsunami terdahsyat pada tahun… 

a. 2004 

b. 2003 

c. 1995 

d. 1994 
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21. Reboisasi di lereng pegunungan dapat mencegah… 

a. angin ribut 

b. pohon tumbang 

c. tanah longsor  

d. gempa bumi 

22. Di musim hujan sering terjadi banjir yang dapat merusak kesuburan tanah. 

Kegiatan yang menyebabkan peristiwa tersebut adalah… 

a. melakukan tebang pilih tanam 

b. pembuatan sengkedan di tanah kritis 

c. pembakaran sampah yang berupa plastik 

d. penebangan hutan secara sembarangan 

23. Di Indonesia sering terjadi bencana alam angin puting beliung. Dampak yang 

timbul akibat bencana tersebut yaitu…. 

a. banjir lahar dan erosi 

b. rumah roboh dan awan panas 

c. pepohonan tumbang dan rumah roboh 

d. tanah longsor dan banjir 

24. Gunung meletus merupakan peristiwa alam yang tidak dapat kita hindari, dari 

peristiwa tersebut makhluk hidup akan menerima dampaknya. Dampak positif 

dari adanya gunung meletus adalah… 

a. suhu di daerah gunung lebih sejuk 

b. tanah disekitar gunung menjadi subur 

c. suhu di daerah gunung lebih hangat 

d. banyak lahar dingin yang dikeluarkan 

25. Pergeseran kerak bumi di dasar laut mengakibatkan gempa bumi di bawah 

laut. Hal ini menimbulkan terjadinya peristiwa…. 

a. badai tornado 

b. gelombang tsunami 

c. tanah longsor 

d. banjir 
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LAMPIRAN 9 

KUNCI JAWABAN INSTRUMEN BUTIR SOAL 

(POSTTEST) 

MATERI PERISTIWA ALAM 



124 
 

 

Kunci Jawaban 

 

1. C 6. D 11. B 16. A 21. C 

2. B 7. A 12. C 17. A 22. D 

3. D 8. B 13. C 18. B 23. C 

4. B 9. C 14. A 19. B 24. B 

5. B 10. D 15. C 20. A 25. B 
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LAMPIRAN 10 

DATA SKOR HASIL BELAJAR IPA (POSTTEST) 

KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 
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DATA SKOR HASIL TES FORMATIF IPA (POSTTEST) 

 KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

No Absen Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

1 92 84 

2 84 80 

3 80 84 

4 88 96 

5 84 100 

6 88 76 

7 88 72 

8 96 88 

9 92 84 

10 88 92 

11 80 88 

12 84 88 

13 88 92 

14 96 70 

15 84 72 

16 80 76 

17 84 80 

18 92 72 

19 92 76 

20 80 84 

21 96 80 

22 80 80 

23 72 80 

24 84 76 

25 96 76 

26 88 76 

27 84 70 

28 88 70 

29 92 64 

30 100 80 

31 96  

32 92  

33 80  

34 72  
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LAMPIRAN 11 

HASIL OBSERVASI IMPLEMENTASI RPP 

AKTIVITAS GURU PADA KELAS EKSPERIMEN 

DAN KELAS KONTROL 
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LAMPIRAN 12 

HASIL OBSERVASI RESPON SISWA  

PADA KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 
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LAMPIRAN 13 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

Sekolah  : SDN 1 Gadu 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas / Semester : 5 / 2 

Alokasi waktu : 3 x 35 Menit 

Hari / Tanggal : Senin, 23 Maret 2015 

 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

B. Kompetensi Dasar 

7.6 Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya 

bagi makhluk hidup dan lingkungan. 

C. Indikator  

7.6.1 Menyebutkan contoh peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. 

7.6.2 Menjelaskan proses terjadinya peristiwa alam di Indonesia. 

7.6.3 Mendiskripsikan peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. 

7.6.4 Mengidentifikasi dampak yang terjadi karena adanya peristiwa alam. 

7.6.5 Mengidentifikasi cara mencegah peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pemaparan video tentang peristiwa alam, siswa dapat menyebutkan  

contoh peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dengan benar. 

2. Melalui penjelasan guru tentang peristiwa alam, siswa dapat menjelaskan  

proses terjadinya peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dengan benar. 

3. Setelah melakukan investigasi mandiri, siswa secara individu dapat 

mengumpulkan data tentang peristiwa alam di Indonesia dengan baik. 
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4. Melalui investigasi kelompok, siswa secara berkelompok dapat 

mendiskripsikan peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dengan benar. 

5. Melalui investigasi kelompok, siswa secara berkelompok dapat 

mengidentifikasi dampak yang terjadi karena adanya peristiwa alam dengan 

tepat. 

6. Melalui investigasi kelompok, siswa secara berkelompok dapat 

mengidentifikasi cara mencegah terjadinya peristiwa alam dengan tepat. 

7. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyusun laporan diskusi dengan 

mengklasifikasikan peristiwa alam, dampak, dan cara mencegahnya dengan 

benar. 

8. Melalui presentasi kelompok, siswa dapat mempersentasikan hasil laporan 

diskusi tentang peristiwa alam, dampak, dan cara mencegahnya dengan rinci. 

9. Melalui evaluasi, siswa secara individu dapat mengetahui peristiwa alam, 

dampak, dan cara mencegahnya dengan benar. 

 

E. Materi Pembelajaran 

 

 

a. Jenis-jenis peristiwa alam yang terjadi di Indonesia 

 

Peristiwa 
Alam yang 
Terjadi di 
Indonesia 

Gempa 
Bumi 

Gunung 
Meletus 

Banjir 

Tanah 
Longsor Angin 

Puting 
Beliung 

Kebakaran 
Hutan 

Tsunami 

Peristiwa Alam  
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Peristiwa alam yang terjadi di Indonesia, ada yang dapat kita cegah 

juga ada yang tidak dapat kita cegah. Peristiwa alam yang dapat kita cegah 

misalkan banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan sedangkan peristiwa alam 

yang tidak dapat kita cegah misalkan gempa bumi, gunung meletus, angin 

puting beliung, dan tsunami.  

 

b. Proses terjadinya peristiwa alam di Indonesia dan dampaknya 

1. Gempa bumi 

 

Gempa bumi dibedakan menjadi tiga yaitu gempa vulkanik, runtuhan, dan 

tektonik. Gempa yang paling hebat yaitu gempa tektonik. Gempa tektonik 

terjadi karena adanya pergeseran kerak bumi. Sebagian besar gempa 

tektonik terjadi ketika dua lempeng saling bergesekan. Sedangkan gempa 

bumi akibat aktivitas gunung berapi disebut gempa vulkanik.  

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya peristiwa alam gempa 

bumi adalah sebagai berikut: 

a). Pohon-pohon tumbang 

b). Banyak bangunan runtuh dan tanah terbelah  

c). Makhluk hidup termasuk manusia menjadi korban.  

Gempa bumi mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. Kekuatan 

gempa diukur menggunakan satuan skala Richter dan alat untuk mengukur 
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gempa yaitu seismograf. 

2. Gunung meletus 

 

  Gunung api yang sedang meletus dapat memuntahkan awan debu, 

abu, dan lelehan batuan pijar atau lava. Saat menuruni gunung, lava ini 

dapat membakar apa saja yang dilaluinya. Namun saat dingin, aliran lava 

ini mengeras dan menjadi batu. Apabila lava ini bercampur dengan air 

hujan, dapat mengakibatkan banjir lahar dingin. Biasanya sebelum 

meletus, gunung api menunjukkan beberapa tanda seperti berikut: 

a). Terdengar suara gemuruh dari dalam tanah 

b). Terjadinya gempa dengan kekuatan kecil hingga sedang 

c). Naiknya suhu disekitar kawah gunung berapi 

d). Keringnya sumber-sumber mata air 

  Dampak yang ditimbulkan dengan adanya peristiwa alam gunung 

meletus adalah sebagai berikut: 

a). Letusan gunung berapi dapat merusak bangunan, daerah pemukiman, 

daerah pertanian, dan jalan-jalan serta lelehan lahar dan lava panas 

yang merusak segala sesuatu yang dilewatinya.  

b). Manusia dan hewan juga menjadi korban akibat awan panas, lahar 
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panas, atau gas beracun yang dikeluarkan pada saat gunung api 

meletus.  

  Selain menimbulkan kerugian, ternyata letusan gunung api dapat 

memberikan keuntungan atau manfaat, diantaranya sebagai berikut: 

a). Abu dan lahar dingin yang berasal dari letusan gunung api dapat 

menyuburkan tanah pertanian di sekitarnya sehingga dapat 

meningkatkan produksi pertanian. 

b). Banyak terdapat bahan galian, seperti bijih logam, besi, emas, perak, 

dan tembaga. 

c). Hasil letusan seperti pasir dan batu dapat dimanfaatkan sebagai 

bangunan. 

d). Daerah gunung berapi dapat dijadikan obyek wisata yang menarik. 

3. Banjir 

 

Bencana banjir diawali dengan curah hujan yang sangat tinggi. 

Curah hujan dikatakan tinggi jika hujan secara terus menerus dan besarnya 

lebih dari 50 mm per hari. Air hujan dapat mengakibatkan banjir jika tidak 

mendapat cukup tempat untuk mengalir. Seringkali sungai tidak mampu 

menampung air hujan sehingga air meluap menjadi banjir.  

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya peristiwa banjir adalah 
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sebagai berikut: 

a). Rumah-rumah dan ribuan hektar sawah yang ditanami padi rusak.  

b). Jalan-jalan terputus tidak bisa dilewati.  

c). Korban banjir pun dapat terancam berbagai penyakit seperti diare, 

kolera, dan penyakit-penyakit kulit. 

4. Tanah longsor  

 

Tanah longsor merupakan gejala alam yang terjadi di sekitar 

kawasan pegunungan. Semakin curam kemiringan lereng satu kawasan, 

semakin besar kemungkinan terjadi longsor.  

Tanah longsor biasanya disebabkan oleh hujan yang deras. Hal ini 

karena tanah tidak sanggup menahan terjangan air hujan akibat adanya 

penggundulan hutan. Tanah longsor dapat meruntuhkan semua benda di 

atasnya. 

Meskipun tanah longsor merupakan gejala alam tetapi ada 

kegiatan manusia yang mampu menyebabkan gejala alam tanah longsor. 

Seperti penebangan pepohonan secara liar di daerah lereng, penambangan 

bebatuan dan tanah yang mampu menimbulkan ketidakstabilan lereng, 

pemompaan dan pengeringan air tanah yang menyebabkan turunnya level 
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air tanah.  

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya peristiwa alam tanah 

longsor adalah sebagai berikut: 

a). Rumah-rumah hancur tertimbun tanah yang longsor 

b). Makhluk hidup terutama manusia menjadi korban 

c). Banyak bangunan dan jalan-jalan yang rusak akibat tertimbun tanah 

5. Angin puting beliung 

 

Angin puting beliung merupakan angin yang sangat kencang dan 

bergerak memutar. Puting beliung biasanya terjadi pada saat hujan deras 

yang disertai angin kencang.  

Kecepatan angin puting beliung bisa mencapai 175 km/jam. Angin 

puting beliung dapat menerbangkan segala macam benda yang dilaluinya.  

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya peristiwa alam angin 

puting beliung adalah sebagai berikut: 

a). Banyak bangunan yang hancur dan rusak, seperti: rumah-rumah rusak, 

masjid rusak, jalan, dan bangunan lainnya. 

b). Banyak pepohonan yang tumbang. 

Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika (BMKG) dapat 
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memperkirakan peristiwa alam ini akan terjadi. BMKG juga bertugas 

mengamati kondisi cuaca harian. Stasiun meteorologi yang mengamati 

kondisi cuaca, biasanya berada di kota-kota besar.  

BMKG mempunyai alat-alat pengukur cuaca dan iklim yaitu alat 

untuk mengukur curah hujan yang disebut penakar hujan dan alat untuk 

mengukur kecepatan angin yang disebut anemometer. 

6. Kebakaran hutan 

 

Kebakaran hutan merupakan suatu faktor lingkungan dari api yang 

memberikan pengaruh terhadap hutan, menimbulkan dampak negatif 

maupun positif. Kebakaran hutan yang terjadi adalah akibat ulah manusia 

maupun faktor alam. Penyebab Kebakaran hutan yang terbanyak karena 

tindakan dan kelalaian manusia. Ada yang menyebutkan hampir 90% 

kebakaran hutan disebabkan oleh manusia sedangkan hanya 10% yang 

disebabkan oleh alam. 

Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan 

yang paling besar dan bersifat dan bersifat sangat merugikan. Perbaikan 

kerusakan hutan akibat kebakaran memerlukan waktu yang lama, terlebih 

lagi untuk mengembalikannya menjadi hutan kembali. 

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya peristiwa alam 

http://www.irwantoshut.net/kebakaran_hutan_kaltim.html
http://pengertian-definisi.blogspot.com/2011/10/lingkungan.html
http://pengertian-definisi.blogspot.com/2010/10/pengertian-hutan-definisi-hutan.html
http://www.irwantoshut.net/kebakaran_hutan_kaltim.html
http://www.irwantoshut.net/kebakaran_hutan_kaltim.html
http://www.irwantoshut.net/kebakaran_hutan_kaltim.html
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kebakaran hutan adalah sebagai berikut: 

a). Hutan menjadi gundul dan tidak adanya pepohonan yang hidup. 

b). Hewan menjadi punah. 

c). Menimbulkan asap yang dapat mengganggu pernapasan makhluk 

hidup dan aktifitas lingkungan sekitar hutan. 

7. Tsunami  

 

Tsunami adalah gelombang air yang sangat besar yang 

dibangkitkan oleh macam-macam gangguan di dasar samudra. Gangguan 

ini dapat berupa gempa bumi, pergeseran lempeng, atau gunung meletus. 

Tsunami tidak kelihatan saat masih berada jauh di tengah lautan, namun 

begitu mencapai wilayah dangkal, gelombangnya yang bergerak cepat ini 

akan semakin membesar. 

Tsunami juga sering disangka sebagai gelombang air pasang. Ini 

karena saat mencapai daratan, gelombang ini memang lebih menyerupai 

air pasang yang tinggi daripada menyerupai ombak biasa yang mencapai 

pantai secara alami oleh tiupan angin. Namun sebenarnya gelombang 

tsunami sama sekali tidak berkaitan dengan peristiwa pasang surut air 

laut. Karena itu untuk menghindari pemahaman yang salah, para ahli 

oseanografi sering menggunakan istilah gelombang laut seismik (seismic 
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sea wave) untuk menyebut tsunami, yang secara ilmiah lebih akurat. 

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya peristiwa alam tsunami 

adalah sebagai berikut: 

a). Banyak bangunan yang hancur dan rusak, seperti: rumah, jalan, 

tempat ibadah, dan lain-lain. 

b). Banyak korban yang meninggal. 

c). Menimbulkan banyak sampah yang terdampar dijalan akibat terseret 

air. 

 

F. Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran  : Problem Based Learning 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Tahap Uraian Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Guru mengawali pembelajaran 

dengan mengucapkan salam dan doa. 

2. Guru mengecek kehadiran dan 

kesiapan siswa dalam pembelajaran. 

3. Guru memberikan motivasi kepada 

siswa untuk aktif dalam mengikuti 

pembelajaran. 

4. Guru melakukan apersepsi guna 

menggali konsep dan pengetahuan 

yang telah dimiliki siswa tentang 

materi IPA yaitu peristiwa alam 

5 Menit 
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Fase 1: Orientasi 

Permasalahan 

 

 

dengan mengajukan pertanyaan 

“pernahkah anak-anak melihat 

peristiwa banjir di Jakarta?”. 

5. Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

dalam pembelajaran. 

6. Guru memberikan permasalahan 

kepada siswa tentang peristiwa alam 

dan dampaknya bagi kehidupan 

sesuai dengan tayangan yang terdapat 

pada slide gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inti  60 Menit 

a. Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

1. Guru memberikan informasi dan 

penjelasan kepada siswa tentang 

materi peristiwa alam. 

2. Guru menunjukkan video peristiwa 

alam yang terjadi di Indonesia dan 

siswa mengamati video peristiwa 

alam. 

3. Siswa menyebutkan peristiwa alam 

yang terjadi di Indonesia yang 

terdapat pada video tersebut. 

5 Menit 

b. Elaborasi  

Fase 2: 

Mengorganisasikan 

siswa untuk meneliti 

 

4. Guru membagi siswa dalam 7 

kelompok, dan tiap-tiap kelompok 

diberikan topik permasalahan yang 

 

50 Menit 
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Fase 3: Investigasi 

Mandiri dan 

Investigasi 

Kelompok 

berbeda tentang peristiwa alam yaitu 

sebagai berikut: 

Kelompok A: peristiwa alam gempa 

bumi dan dampaknya 

Kelompok B: peristiwa alam gunung 

meletus dan dampaknya 

Kelompok  C: peristiwa alam banjir 

dan dampaknya 

Kelompok D: peristiwa alam tanah 

longsor dan dampaknya 

Kelompok E: peristiwa alam angin 

puting beliung dan dampaknya 

Kelompok F: peristiwa alam 

kebakaran hutan dan dampaknya 

Kelompok G: peristiwa alam tsunami 

dan dampaknya 

5. Guru membagikan lembar kerja siswa 

kepada tiap-tiap kelompok. 

6. Guru membagikan materi tambahan 

dari berbagai sumber (buku, artikel, 

dan gambar) terkait dengan 

permasalahan. 

7. Setiap anggota kelompok mencari 

informasi dari buku, artikel, gambar, 

atau pengalaman pribadi tentang 

topik permasalahan yang ditentukan. 

8. Guru membimbing siswa dalam 

mengumpulkan data yang sesuai 
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Fase 4: 

Mengembangkan 

dan 

Mempresentasikan 

Hasil Laporan 

Diskusi 

dengan permasalahan. 

9. Masing-masing anggota kelompok 

kembali ke kelompoknya dan 

mengumpulkan semua data atau 

informasi yang telah mereka 

dapatkan. 

10. Guru mengarahkan siswa untuk 

menuliskan data yang telah 

dikumpulkan kelompok yang sesuai 

dengan permasalahan dilembar kerja 

siswa yang telah disediakan. 

11. Masing-masing kelompok 

mendiskusikan tindakan yang harus 

dilakukan dari peristiwa alam yang 

terjadi serta memberikan saran cara 

mencegah bencana alam tersebut. 

12. Guru membimbing siswa dalam 

menyusun hasil laporan diskusi 

kelompok. 

13. Siswa mengembangkan hasil laporan 

diskusi kelompok. 

14. Masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok di depan kelas kepada 

teman-teman yang lain. 

15. Guru meminta kelompok lain yang 

mendengarkan untuk bertanya dan 

menanggapi terhadap kelompok yang 
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Fase 5: Menganalisis 

dan Mengevaluasi 

Permasalahan 

 

 

sedang mempresentasikan hasil 

laporan diskusi kelompoknya. 

16. Guru membimbing siswa dalam 

menganalisis hasil laporan diskusi 

yang telah dipresentasikan. 

17. Siswa menganalisis hasil laporan 

diskusi yang telah dipresentasikan. 

18. Siswa saling mengevaluasi hasil 

laporan diskusi yang telah 

dipresentasikan. 

19. Guru meluruskan evaluasi siswa 

terkait hasil laporan diskusi yang 

telah dipresentasikan. 

20. Guru memberikan tes formatif untuk 

menguji pemahaman siswa terkait 

materi “Peristiwa Alam”. 

c. Konfirmasi  21. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya 

mengenai materi “Peristiwa Alam” 

yang belum jelas. 

22. Guru memberikan umpan balik dan 

penguatan. 

5 Menit 

Akhir 1. Siswa bersama guru menyimpulkan 

materi pembelajaran “Peristiwa 

Alam”. 

2. Guru melakukan refleksi berupa 

pertanyaan “Apakah pelajaran hari ini 

5 Menit 
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menyenangkan? Apa yang kalian 

peroleh hari ini?”. 

3. Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan mengucapkan salam. 

 

H. Sumber dan Media Pembelajaran 

Sumber Pembelajaran : 

1. Sarjan, Handayani, Purwo Sutanto. 2004. Sains 5 untuk kelas 5 Sekolah 

Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Penerbit: CV Sahabat. 

2. Kemala, Rosa. 2006. Jelajah IPA 5 untuk kelas 5 SD. Penerbit: Yudhistira. 

3. Koran / surat kabar tentang peristiwa alam. 

4. Buku penunjang lain yang relevan. 

5. Internet. 

Media Pembelajaran  : 

1. Media audio visual berupa video animasi tentang peristiwa alam, slide 

gambar, animasi gambar dan suara tentang peristiwa alam 

2. Gambar-gambar peristiwa alam 

3. Artikel peristiwa alam yang terjadi di Indonesia 

4. Lembar Kerja Siswa 
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I. Penilaian  

 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

 

Penilaian 

 

Jenis 

Penilaian 

Bentuk penilaian Instrumen 

1. Menjelaskan 

proses terjadinya 

peristiwa alam di 

Indonesia 

2. Menyebutkan 

contoh peristiwa 

alam yang terjadi 

di Indonesia 

3. Mendiskripsikan 

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia 

4. Mengidentifikasi 

dampak yang 

terjadi karena 

adanya peristiwa 

alam 

5. Mengidentifikasi 

cara mencegah 

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia 

 

1. Proses belajar:  

a. Unjuk kerja 

b. Diskusi 

kelompok 

c. Presentasi 

kelompok 

2. Hasil belajar: tes 

formatif 

1. Unjuk kerja:  

a. Pengamatan 

(diskusi 

kelompok)  

b. Presentasi 

2. Penilaian 

pengetahuan (tes 

formatif) 

 

1. Soal 

pilihan 

ganda: 25 

butir soal 

  (Terlampir) 
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Lembar Penilaian Pengetahuan 

(Tes Formatif) 

 

No  Nama  Jumlah Skor Nilai  

1 Indra Febri   

2 Irvan   

3 Mulyono Eko P.   

4 Dina Vita H.   

5 Aldo Riyanto   

6 Joko Pramono   

7 Rahmad Ridwan   

8 Ngadiran    

9 M. Malvino   

10 Micko Wijaya   

11 Mikolas    

12 Andini Puspa C.   

13 Wahyudiono    

14 Rizal S.   

15 Elvira F.   

16 Siti Nur F.R.   

17 Marsinta Dewi A.   

18 A. Mustofo   

19 Heni Arista   

20 Latiefah Putri Z.   

21 Mei Devita Lorensa   

22 Diah Aulia   

23 Indah Yulianti   

24 Dhemazayu Revalina P.   

25 Lukluk A.   

26 Libriana Nur K.   

27 Slamet Rohman S.   

28 Adelian Eka N.   

29 Vito Andria Wiji S.   

30 Rindani    

31 Meva Jelita Cahyani   

32 Triyono    

33 Diantoro    

34 Septiana    

 

 Nilai = Jumlah Skor X 4 
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Rubrik Penilaian Diskusi Kelompok 

 

No Kriteria Sangat Baik  

(4) 

 

Baik 

(3) 

Cukup 

(2) 

Kurang  

(1) 

1. Kemampuan 

siswa dalam 

menjelaskan 

proses 

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia 

Siswa dapat 

menjelaskan 

proses 

peristiwa 

alam yang 

terjadi di 

Indonesia 

dengan jelas, 

benar, dan 

tepat 

Siswa dapat 

menjelaskan 

proses 

peristiwa 

alam yang 

terjadi di 

Indonesia 

dengan benar 

tetapi masih 

kurang fokus 

dalam 

penyampaian

nya  

 

Siswa kurang 

dapat 

menjelaskan  

proses 

peristiwa 

alam yang 

terjadi di 

Indonesia 

dan masih 

bingung 

dalam 

penyampaian

nya 

Siswa tidak 

dapat 

menjelaskan 

proses 

peristiwa 

alam yang 

terjadi di 

Indonesia 

2. Kemampuan 

siswa dalam 

menyebutkan 

dampak dari 

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia 

Siswa 

mampu 

menyebutkan 

dampak dari 

peristiwa 

alam yang 

terjadi di 

Indonesia 

dengan jelas, 

benar, dan 

lengkap 

Siswa 

mampu 

menyebutkan 

dampak dari 

peristiwa 

alam yang 

terjadi di 

Indonesia 

dengan benar 

tetapi masih 

kurang fokus 

dalam 

penyampaian

nya 

 

Siswa kurang 

mampu 

menyebutkan 

dampak dari 

peristiwa 

alam yang 

terjadi di 

Indonesia  

Siswa tidak 

dapat 

menyebutkan 

dampak dari 

peristiwa 

alam yang 

terjadi di 

Indonesia  

3. Kemampuan 

siswa dalam 

menyebutkan 

cara mencegah 

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia 

Siswa 

mampu 

menyebutkan 

cara 

mencegah 

peristiwa 

alam yang 

terjadi di 

Siswa 

mampu 

menyebutkan 

cara 

mencegah 

peristiwa 

alam yang 

terjadi di 

Siswa kurang 

mampu 

dalam 

menyebutkan 

cara 

mencegah 

peristiwa 

alam yang 

Siswa tidak 

dapat 

menyebutkan 

cara 

mencegah 

peristiwa 

alam yang 

terjadi di 
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Indonesia 

dengan jelas, 

benar, dan 

lengkap 

Indonesia 

dengan benar 

tetapi masih 

kurang fokus 

dalam 

penyampaian

nya 

 

terjadi di 

Indonesia 

Indonesia 

Lembar Penilaian Diskusi 

 

No 

 

Nama 

Aspek yang dinilai  

Nilai 
Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 

SB B C K SB B C K SB B C K 

1 Indra Febri              

2 Irvan              

3 Mulyono Eko P.              

4 Dina Vita H.              

5 Aldo Riyanto              

6 Joko Pramono              

7 Rahmad Ridwan              

8 Ngadiran               

9 M. Malvino              

10 Micko Wijaya              

11 Mikolas               

12 Andini Puspa C.              

13 Wahyudiono               

14 Rizal S.              

15 Elvira F.              

16 Siti Nur F.R.              

17 Marsinta Dewi A.              

18 A. Mustofo              

19 Heni Arista              

20 Latiefah Putri Z.              

21 Mei Devita Lorensa              
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Media Audiovisual 

a. Video peristiwa alam yang terjadi di Indonesia 
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b. Slide gambar peristiwa alam yang terjadi di Indonesia 
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Lembar Kerja Siswa 

                  

Mata pelajaran   : IPA 

Kelas     : 5 / II 

Kompetensi Dasar : 7.6.Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup dan 

lingkungan 

Tanggal Pelaksanaan  :  

Anggota Kelompok  : 

1.  

2.  

3.   

4.   

5.  

 

 Kamu telah mengetahui beberapa jenis bencana alam. Diskusikan 

bersama teman-temanmu mengenai proses terjadinya dan dampak bencana 

alam tersebut! Berikanlah saran cara mencegah bencana alam tersebut! 

Tulislah hasil diskusimu pada kolom yang tersedia! 
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Kelompok 1 

   

Jenis 

Peristiwa Alam 

Proses Terjadinya Dampak Cara Mencegah 
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Kelompok 2 

          

Jenis 

Peristiwa Alam 

Proses Terjadinya Dampak Cara Mencegah 
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Kelompok 3 

        

Jenis 

Peristiwa Alam 

Proses terjadinya Dampak Cara mencegah 
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Kelompok 4 

      

  Jenis  

Peristiwa Alam 

Proses Terjadinya Dampak Cara Mencegah 
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Kelompok 5 

     

  Jenis  

Peristiwa Alam 

Proses Terjadinya Dampak Cara Mencegah 
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Kelompok 6 

      
  Jenis  

Peristiwa Alam 

Proses Terjadinya Dampak Cara Mencegah 
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Kelompok 7 

       

  Jenis  

Peristiwa Alam 

Proses Terjadinya Dampak Cara Mencegah 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

KELAS KONTROL 

Sekolah  : SDN 2 Gagakan 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas / Semester : 5 / 2 

Alokasi waktu : 3 x 35 Menit 

Hari / Tanggal : 24 Maret 2015 

 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

B. Kompetensi Dasar 

7.6 Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya 

bagi makhluk hidup dan lingkungan 

C. Indikator  

7.6.1 Menyebutkan contoh peristiwa alam yang terjadi di Indonesia 

7.6.2 Menjelaskan proses terjadinya peristiwa alam di Indonesia 

7.6.3 Mendiskripsikan peristiwa alam yang terjadi di Indonesia 

7.6.4 Mengidentifikasi dampak yang terjadi karena adanya peristiwa alam 

7.6.5 Mengidentifikasi cara mencegah peristiwa alam yang terjadi di Indonesia 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan gambar peristiwa alam, siswa dapat menyebutkan 

peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dengan benar. 

2. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang peristiwa alam, siswa dapat 

menjelaskan proses terjadinya peristiwa alam di Indonesia dengan benar. 

3. Melalui diskusi dengan teman sebangkunya, siswa dapat mediskripsikan 

peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dengan tepat. 
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4. Melalui diskusi dengan teman sebangkunya, siswa dapat mengidentifikasi 

dampak yang terjadi karena adanya peristiwa alam dengan benar. 

5. Melalui diskusi dengan teman sebangkunya, siswa dapat mengidentifikasi 

cara mencegah peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dengan benar. 

 

E. Materi Pembelajaran 

 

 

a. Jenis-jenis peristiwa alam yang terjadi di Indonesia 

 

Peristiwa alam yang terjadi di Indonesia, ada yang dapat kita cegah 

juga ada yang tidak dapat kita cegah. Peristiwa alam yang dapat kita cegah 

misalkan banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan sedangkan peristiwa alam 

yang tidak dapat kita cegah misalkan gempa bumi, gunung meletus, angin 

puting beliung, dan tsunami. 

 

b. Proses terjadinya peristiwa alam di Indonesia dan dampaknya 

Peristiwa 
Alam yang 
Terjadi di 
Indonesia 

Gempa 
Bumi 

Gunung 
Meletus 

Banjir 

Tanah 
Longsor Angin 

Puting 
Beliung 

Kebakaran 
Hutan 

Tsunami 

Peristiwa Alam  
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1. Gempa bumi 

 

Gempa bumi dibedakan menjadi tiga yaitu gempa vulkanik, runtuhan, dan 

tektonik. Gempa yang paling hebat yaitu gempa tektonik. Gempa tektonik 

terjadi karena adanya pergeseran kerak bumi. Sebagian besar gempa 

tektonik terjadi ketika dua lempeng saling bergesekan. Sedangkan gempa 

bumi akibat aktivitas gunung berapi disebut gempa vulkanik.  

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya peristiwa alam gempa 

bumi adalah sebagai berikut: 

a). Pohon-pohon tumbang 

b). Banyak bangunan runtuh dan tanah terbelah  

c). Makhluk hidup termasuk manusia menjadi korban.  

Gempa bumi mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. Kekuatan 

gempa diukur menggunakan satuan skala Richter dan alat untuk mengukur 

gempa yaitu seismograf. 

2. Gunung meletus 

 

  Gunung api yang sedang meletus dapat memuntahkan awan debu, 
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abu, dan lelehan batuan pijar atau lava. Saat menuruni gunung, lava ini 

dapat membakar apa saja yang dilaluinya. Namun saat dingin, aliran lava 

ini mengeras dan menjadi batu. Apabila lava ini bercampur dengan air 

hujan, dapat mengakibatkan banjir lahar dingin. Biasanya sebelum 

meletus, gunung api menunjukkan beberapa tanda seperti berikut: 

a). Terdengar suara gemuruh dari dalam tanah 

b). Terjadinya gempa dengan kekuatan kecil hingga sedang 

c). Naiknya suhu disekitar kawah gunung berapi 

d). Keringnya sumber-sumber mata air 

  Dampak yang ditimbulkan dengan adanya peristiwa alam gunung 

meletus adalah sebagai berikut: 

a). Letusan gunung berapi dapat merusak bangunan, daerah pemukiman, 

daerah pertanian, dan jalan-jalan serta lelehan lahar dan lava panas 

yang merusak segala sesuatu yang dilewatinya.  

b). Manusia dan hewan juga menjadi korban akibat awan panas, lahar 

panas, atau gas beracun yang dikeluarkan pada saat gunung api 

meletus.  

  Selain menimbulkan kerugian, ternyata letusan gunung api dapat 

memberikan keuntungan atau manfaat, diantaranya sebagai berikut: 

Abu dan lahar dingin yang berasal dari letusan gunung api dapat 

menyuburkan tanah pertanian di sekitarnya sehingga dapat meningkatkan 

produksi pertanian. 

a). Banyak terdapat bahan galian, seperti bijih logam, besi, emas, perak, 

dan tembaga. 

b). Hasil letusan seperti pasir dan batu dapat dimanfaatkan sebagai 

bangunan. 

c).  Daerah gunung berapi dapat dijadikan obyek wisata yang menarik. 

3. Banjir 
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Bencana banjir diawali dengan curah hujan yang sangat tinggi. 

Curah hujan dikatakan tinggi jika hujan secara terus menerus dan besarnya 

lebih dari 50 mm per hari. Air hujan dapat mengakibatkan banjir jika tidak 

mendapat cukup tempat untuk mengalir. Seringkali sungai tidak mampu 

menampung air hujan sehingga air meluap menjadi banjir.  

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya peristiwa banjir adalah 

sebagai berikut: 

a). Rumah-rumah dan ribuan hektar sawah yang ditanami padi rusak.  

b). Jalan-jalan terputus tidak bisa dilewati.  

c). Korban banjir pun dapat terancam berbagai penyakit seperti diare, 

kolera, dan penyakit-penyakit kulit. 

4. Tanah longsor  

 

Tanah longsor merupakan gejala alam yang terjadi di sekitar 
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kawasan pegunungan. Semakin curam kemiringan lereng satu kawasan, 

semakin besar kemungkinan terjadi longsor. Tanah longsor biasanya 

disebabkan oleh hujan yang deras. Hal ini karena tanah tidak sanggup 

menahan terjangan air hujan akibat adanya penggundulan hutan. Tanah 

longsor dapat meruntuhkan semua benda di atasnya. 

Meskipun tanah longsor merupakan gejala alam tetapi ada 

kegiatan manusia yang mampu menyebabkan gejala alam tanah longsor. 

Seperti penebangan pepohonan secara liar di daerah lereng, penambangan 

bebatuan dan tanah yang mampu menimbulkan ketidakstabilan lereng, 

pemompaan dan pengeringan air tanah yang menyebabkan turunnya level 

air tanah.  

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya peristiwa alam tanah 

longsor adalah sebagai berikut: 

a). Rumah-rumah hancur tertimbun tanah yang longsor 

b). Makhluk hidup terutama manusia menjadi korban 

c). Banyak bangunan dan jalan-jalan yang rusak akibat tertimbun tanah 

5. Angin puting beliung 

 

Angin puting beliung merupakan angin yang sangat kencang dan 

bergerak memutar. Puting beliung biasanya terjadi pada saat hujan deras 

yang disertai angin kencang. Kecepatan angin puting beliung bisa 

mencapai 175 km/jam. Angin puting beliung dapat menerbangkan segala 
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macam benda yang dilaluinya.  

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya peristiwa alam angin 

puting beliung adalah sebagai berikut: 

a). Banyak bangunan yang hancur dan rusak, seperti: rumah-rumah rusak, 

masjid rusak, jalan, dan bangunan lainnya. 

b). Banyak pepohonan yang tumbang. 

Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika (BMKG) dapat 

memperkirakan peristiwa alam ini akan terjadi. BMKG juga bertugas 

mengamati kondisi cuaca harian. Stasiun meteorologi yang mengamati 

kondisi cuaca, biasanya berada di kota-kota besar.  

BMKG mempunyai alat-alat pengukur cuaca dan iklim yaitu alat 

untuk mengukur curah hujan yang disebut penakar hujan dan alat untuk 

mengukur kecepatan angin yang disebut anemometer. 

6. Kebakaran hutan 

 

Kebakaran hutan merupakan suatu faktor lingkungan dari api yang 

memberikan pengaruh terhadap hutan, menimbulkan dampak negatif 

maupun positif. Kebakaran hutan yang terjadi adalah akibat ulah manusia 

maupun faktor alam. Penyebab Kebakaran hutan yang terbanyak karena 

tindakan dan kelalaian manusia. Ada yang menyebutkan hampir 90% 

kebakaran hutan disebabkan oleh manusia sedangkan hanya 10% yang 

http://www.irwantoshut.net/kebakaran_hutan_kaltim.html
http://pengertian-definisi.blogspot.com/2011/10/lingkungan.html
http://pengertian-definisi.blogspot.com/2010/10/pengertian-hutan-definisi-hutan.html
http://www.irwantoshut.net/kebakaran_hutan_kaltim.html
http://www.irwantoshut.net/kebakaran_hutan_kaltim.html
http://www.irwantoshut.net/kebakaran_hutan_kaltim.html
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disebabkan oleh alam. 

Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan 

yang paling besar dan bersifat dan bersifat sangat merugikan. Perbaikan 

kerusakan hutan akibat kebakaran memerlukan waktu yang lama, terlebih 

lagi untuk mengembalikannya menjadi hutan kembali. 

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya peristiwa alam 

kebakaran hutan adalah sebagai berikut: 

a).  Hutan menjadi gundul dan tidak adanya pepohonan yang hidup. 

b).  Hewan menjadi punah. 

c). Menimbulkan asap yang dapat mengganggu pernapasan makhluk 

hidup dan aktifitas lingkungan sekitar hutan. 

7. Tsunami  

 

Tsunami adalah gelombang air yang sangat besar yang 

dibangkitkan oleh macam-macam gangguan di dasar samudra. Gangguan 

ini dapat berupa gempa bumi, pergeseran lempeng, atau gunung meletus. 

Tsunami tidak kelihatan saat masih berada jauh di tengah lautan, namun 

begitu mencapai wilayah dangkal, gelombangnya yang bergerak cepat ini 

akan semakin membesar. 

Tsunami juga sering disangka sebagai gelombang air pasang. Ini 

karena saat mencapai daratan, gelombang ini memang lebih menyerupai 

air pasang yang tinggi daripada menyerupai ombak biasa yang mencapai 
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pantai secara alami oleh tiupan angin. Namun sebenarnya gelombang 

tsunami sama sekali tidak berkaitan dengan peristiwa pasang surut air 

laut. Karena itu untuk menghindari pemahaman yang salah, para ahli 

oseanografi sering menggunakan istilah gelombang laut seismik (seismic 

sea wave) untuk menyebut tsunami, yang secara ilmiah lebih akurat. 

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya peristiwa alam tsunami 

adalah sebagai berikut: 

a). Banyak bangunan yang hancur dan rusak, seperti: rumah, jalan, 

tempat ibadah, dan lain-lain. 

b). Banyak korban yang meninggal. 

c). Menimbulkan banyak sampah yang terdampar dijalan akibat terseret 

air. 

 

F. Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran  : Think Pair Share 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Tahap Uraian Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  1. Guru mengawali pembelajaran dengan 

mengucapkan salam dan doa. 

2. Guru mengecek kehadiran dan kesiapan 

siswa dalam pembelajaran. 

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

untuk aktif dalam mengikuti 

pembelajaran. 

4. Guru melakukan apersepsi guna 

menggali konsep dan pengetahuan siswa 

5 Menit 
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tentang materi IPA yaitu peristiwa alam 

dengan mengajukan pertanyaan 

“pernahkah anak-anak melihat peristiwa 

tsunami di Aceh?”. 

5. Guru menampung jawaban siswa dan 

mengaitkan jawaban siswa dengan materi 

pembelajaran. 

6. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai dalam pembelajaran. 

Inti   60 Menit 

d. Eksplorasi 7. Guru memberikan informasi dan 

penjelasan kepada siswa tentang materi 

peristiwa alam. 

8. Guru menunjukkan gambar peristiwa 

alam yang terjadi di Indonesia dan siswa 

mengamati gambar peristiwa alam. 

9. Guru memberikan permasalahan kepada 

siswa tentang peristiwa alam yang sesuai 

pada gambar yang telah ditunjukkan. 

5 Menit 

e. Elaborasi  

Tahap 1: 

Thinking 

(Berpikir) 

 

 

 

 

 

10. Guru meminta siswa secara individu 

untuk memikirkan serta mencari 

informasi tentang peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia. 

11. Secara individu, siswa memikirkan serta 

mencari informasi tentang peristiwa alam 

yang terjadi di Indonesia. 

 

50 Menit 
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Tahap 2:  

Pairing 

(Berpasangan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 3: 

Sharing 

(Berbagi) 

 

 

 

 

12. Siswa menuliskan peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia diselembar kertas. 

13. Guru meminta siswa untuk berdiskusi 

dengan teman sebangku terkait dengan 

peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. 

14. Siswa berdiskusi dengan teman 

sebangkunya untuk mendiskusikan 

jawaban yang diperoleh dari masing-

masing individu. 

15. Guru membagikan lembar kerja siswa 

kepada setiap pasangan. 

16. Guru mengarahkan setiap pasangan untuk 

menuliskan hasil laporan diskusi di 

lembar kerja siswa yang telah disediakan. 

17. Setiap pasangan menuliskan hasil laporan 

diskusinya di selembar kertas untuk 

dipresentasikan. 

18. Setiap pasangan menganalisis hasil 

laporan diskusi yang telah didiskusikan 

dengan pasangannya. 

19. Guru mengarahkan setiap pasangan untuk 

mempresentasikan hasil diskusi. 

20. Kelompok diskusi mempresentasikan 

hasil laporan diskusi yang telah diperoleh 

bersama kelompok pasangannya dan 

kelompok lain mendengarkan serta 

memberi tanggapan. 

21. Masing-masing kelompok pasangan 
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diskusi mengumpulkan hasil diskusi. 

22. Siswa saling mengevaluasi hasil diskusi 

yang telah dipresentasikan. 

23. Guru meluruskan hasil evaluasi siswa 

terkait laporan  diskusi setiap pasangan 

kelompok yang telah dipresentasikan. 

24. Guru memberikan tes formatif untuk 

menguji pemahaman siswa terkait materi 

“Peristiwa Alam”. 

f. Konfirmasi  25. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya mengenai materi 

“Peristiwa Alam” yang belum jelas. 

26. Guru memberikan umpan balik dan 

penguatan. 

5 Menit 

Akhir 27. Siswa bersama guru menyimpulkan 

materi pembelajaran “Peristiwa Alam”. 

28. Guru melakukan refleksi berupa 

pertanyaan “Apakah pelajaran hari ini 

menyenangkan? Apa yang kalian peroleh 

hari ini?”. 

29. Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

5 Menit 
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H. Sumber dan Media Pembelajaran 

Sumber Pembelajaran : 

1. Sarjan, Handayani, Purwo Sutanto. 2004. Sains 5 untuk kelas 5 Sekolah Dasar 

dan Madrasah Ibtidaiyah. Penerbit: CV Sahabat. 

2. Kemala, Rosa. 2006. Jelajah IPA 5 untuk kelas 5 SD. Penerbit: Yudhistira. 

3. Koran / surat kabar tentang peristiwa alam. 

4. Buku penunjang lain yang relevan. 

5. Internet. 

Media Pembelajaran  : 

1. Media visual berupa gambar-gambar peristiwa alam dan dampaknya 

2. Artikel peristiwa alam yang terjadi di Indonesia 

3. Lembar Kerja Siswa 
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I. Penilaian  

 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

 

Penilaian 

 

Jenis 

Penilaian 

Bentuk penilaian Instrumen 

1. Menjelaskan 

proses terjadinya 

peristiwa alam di 

Indonesia 

2. Menyebutkan 

contoh peristiwa 

alam yang terjadi 

di Indonesia 

3. Mendiskripsikan 

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia 

4. Mengidentifikasi 

dampak yang 

terjadi karena 

adanya peristiwa 

alam 

5. Mengidentifikasi 

cara mencegah 

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia 

 

1. Proses belajar:  

a. Unjuk kerja 

b. Diskusi 

kelompok 

c. Presentasi 

kelompok 

2. Hasil belajar: tes 

formatif 

1. Unjuk kerja:  

a. Pengamatan 

(diskusi 

kelompok) 

b. Presentasi 

2. Penilaian 

pengetahuan (tes 

formatif) 

 

Soal pilihan 

ganda: 25 

butir soal 

(Terlampir) 
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Lembar Penilaian Pengetahuan 

(Tes Formatif) 

No  Nama  Jumlah Skor Nilai  

1 Sukoco Adi P.   

2 Yogi A.   

3 Wahyu K.   

4 Puji Saputro   

5 Erisen E.   

6 Viki Agustino   

7 Sinta Afrada   

8 Agung S.   

9 Vivin Andriyanti   

10 Ali M. H.    

11 Achmad Karunia A. S.   

12 Susilo Adit   

13 Rike Meldia   

14 Ari Jalul Fazri   

15 Siti Nur Khotimah   

16 Riski Agus Tian   

17 Kusnanto    

18 Desika Sukmawati   

19 Aderma Suryani   

20 Siti Khadijah   

21 Siti Khotimah   

22 Oktaviana Dwi   

23 Bayu Apriliyanto   

24 Dwi Nugraha   

25 Setya Bayu W.   

26 Wahyu Wicaksana   

27 Ririn Setyowati   

28 Ikhsan Purnaman   

29 Endah Kurniawati   

30 Rike Melda   

 

 

 

 

 

  

Nilai  = Jumlah Skor X 4 
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Rubrik Penilaian Diskusi Kelompok 

 

No Kriteria Sangat Baik  

(4) 

 

Baik 

(3) 

Cukup 

(2) 

Kurang  

(1) 

1. Kemampuan 

siswa dalam 

menjelaskan 

proses 

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia 

Siswa dapat 

menjelaskan 

proses 

peristiwa 

alam yang 

terjadi di 

Indonesia 

dengan jelas, 

benar, dan 

tepat 

Siswa dapat 

menjelaskan 

proses 

peristiwa 

alam yang 

terjadi di 

Indonesia 

dengan benar 

tetapi masih 

kurang fokus 

dalam 

penyampaian

nya  

 

Siswa kurang 

dapat 

menjelaskan  

proses 

peristiwa 

alam yang 

terjadi di 

Indonesia 

dan masih 

bingung 

dalam 

penyampaian

nya 

Siswa tidak 

dapat 

menjelaskan 

proses 

peristiwa 

alam yang 

terjadi di 

Indonesia 

2. Kemampuan 

siswa dalam 

menyebutkan 

dampak dari 

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia 

Siswa 

mampu 

menyebutkan 

dampak dari 

peristiwa 

alam yang 

terjadi di 

Indonesia 

dengan jelas, 

benar, dan 

lengkap 

Siswa 

mampu 

menyebutkan 

dampak dari 

peristiwa 

alam yang 

terjadi di 

Indonesia 

dengan benar 

tetapi masih 

kurang fokus 

dalam 

penyampaian

nya 

 

Siswa kurang 

mampu 

menyebutkan 

dampak dari 

peristiwa 

alam yang 

terjadi di 

Indonesia  

Siswa tidak 

dapat 

menyebutkan 

dampak dari 

peristiwa 

alam yang 

terjadi di 

Indonesia  

3. Kemampuan 

siswa dalam 

menyebutkan 

cara mencegah 

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia 

Siswa 

mampu 

menyebutkan 

cara 

mencegah 

peristiwa 

alam yang 

terjadi di 

Siswa 

mampu 

menyebutkan 

cara 

mencegah 

peristiwa 

alam yang 

terjadi di 

Siswa kurang 

mampu 

dalam 

menyebutkan 

cara 

mencegah 

peristiwa 

alam yang 

Siswa tidak 

dapat 

menyebutkan 

cara 

mencegah 

peristiwa 

alam yang 

terjadi di 
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Indonesia 

dengan jelas, 

benar, dan 

lengkap 

Indonesia 

dengan benar 

tetapi masih 

kurang fokus 

dalam 

penyampaian

nya 

 

terjadi di 

Indonesia 

Indonesia 

Lembar Penilaian Diskusi Kelompok 

 

No 

 

Nama 

Aspek yang dinilai  

Nilai 
Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 

SB B C K SB B C K SB B C K 

1 Sukoco Adi P.              

2 Yogi A.              

3 Wahyu K.              

4 Puji Saputro              

5 Erisen E.              

6 Viki Agustino              

7 Sinta Afrada              

8 Agung S.              

9 Vivin Andriyanti              

10 Ali M. H.               

11 Achmad Karunia 

A. S. 

             

12 Susilo Adit              

13 Rike Meldia              

14 Ari Jalul Fazri              

15 Siti Nur 

Khotimah 

             

16 Riski Agus Tian              

17 Kusnanto               

18 Desika 

Sukmawati 

             

19 Aderma Suryani              

20 Siti Khadijah              
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Gambar peristiwa alam yang terjadi di Indonesia 
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Lembar Kerja Siswa 

               

Mata pelajaran   : IPA 

Kelas     : 5 / II 

Kompetensi Dasar : 7.6.Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup dan 

lingkungan 

Tanggal Pelaksanaan  :  

Anggota Kelompok  : 

1.  

2.  

3.   

4.   

5.  

 

 Kamu telah mengetahui beberapa jenis bencana alam. Diskusikan 

bersama teman-temanmu mengenai proses terjadinya dan dampak bencana 

alam tersebut! Berikanlah saran cara mencegah bencana alam tersebut! 

Tulislah hasil diskusimu pada kolom yang tersedia! 

 



187 
 

 

Tulislah jawabanmu pada kolom yang tersedia! 

Jenis  

Peristiwa Alam 

Proses Terjadinya Dampak  Cara Mencegah 
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LAMPIRAN 14 

DOKUMENTASI FOTO 

KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN DI KELAS EKSPERIMEN 

 

Siswa Mengerjakan Soal Pretest 

 

Siswa Mengerjakan Soal Pretest 

 

Kegiatan Pendahuluan  

Guru Memberikan Motivasi  

dan Apersepsi 

 

Guru Memberikan Orientasi 

Permasalahan Melalui Media 

Audiovisual Berupa Slide Gambar 

 
Penyajian Materi dengan Video 

Animasi Peristiwa Alam 

 
Penyajian Materi dengan Slide 

Gambar 
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Pembentukan Organisasi Penelitian 

 
Investigasi Mandiri 

 

 
Investigasi Kelompok 

 
Guru Membimbing Siswa dalam 

Mengembangkan Hasil Laporan 

Diskusi Kelompok 

 
Kelompok Mempresentasikan Hasil 

Laporan Diskusi 

 
Siswa Menanggapi Pertanyaan dari 

Kelompok lain 
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Siswa bersama guru menganalisis hasil 

laporan diskusi kelompok 

 

Siswa bersama guru mengevaluasi 

hasil laporan diskusi kelompok 

 

Siswa mengerjakan tes formatif IPA 

(Posttest) 

 

Siswa mengerjakan tes formatif IPA 

(Posttest) 

 

Guru memberikan umpan balik dan 

penguatan 

 

Kegiatan akhir 

guru mengucapkan salam 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN DI KELAS KONTROL 

 

Siswa mengerjakan soal pretest 

 

Siswa mengerjakan soal pretest 

 
Guru menjelaskan materi pembelajaran 

tentang “Peristiwa Alam” 

 
Guru membagi siswa dalam kelompok 

(berpasangan) 

 
Guru menjelaskan tentang LKS diskusi 

kelompok 

 
Guru membimbing siswa dalam 

mengerjakan LKS 
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Siswa secara individu berpikir tentang 

permasalahan (thinking) 

 

Siswa secara berpasangan berdiskusi 

tentang permasalahan (pairing) 

 

Guru membimbing siswa dalam 

berdiskusi 

 

Siswa mempresentasikan hasil 

laporan diskusi kelompok (sharing) 

 

Siswa mengerjakan soal posttest 

 

Siswa mengerjakan soal posttest 

 


