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Lampiran 1  
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Lampiran 4  
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Lampiran 5  
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Lampiran 6  

 

Kisi-Kisi Instrumen Tes Hasil Belajar 

 

SK :    8. Memahami Berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam  

kehidupan sehari-hari. 

KD :  8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di 

lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya. 

Indikator Bentuk 

Soal 

Item 

Soal 

Soal 

Menyebutkan 

sumber-

sumber bunyi 

yang terdapat 

di lingkungan 

sekitar. 

Pilihan 

ganda 

1, 9, 

17, 25 

1. Benda yang bergetar dan menghasilkan 

bunyi disebut... 

a. sumber suara    c.  sumber nada 

b. sumber bunyi     d.  sumber getaran 

9. Berikut yang merupakan contoh 

sumber bunyi yang terdapat di 

lingkukngan sekitar adalah... 

a. garpu tala, gitar, seruling 

b. garpu tala, gitar, meja 

c. seruling, meja, garpu tala 

d. gitar, seruling, meja 

17. Alat musik yang menggunakan senar  

adalah... 

a. rebana              c.   seruling  

b. piano   d.   gitar 

25. Sumber bunyi dapat bergetar akibat... 

a. pukulan, gerakan, petikan 

b. gerakan, gesekan, pukulan 

c. gesekan, petikan, gerakan 



 

73 
 

 

d. pukulan, petikan, gesekan 

Membedakan 

macam-

macam 

karakteristik 

bunyi 

 4, 28 4. Bunyi atau suara yang teratur disebut... 

a. resonansi c.   periode  

b. frekuensi   d.   nada 

28. Bunyi yang frekuensinya tidak teratur 

disebut... 

a. nada  c.   desah 

b. frekuensi d.   resonansi 

Mengklasifik

asikan bunyi 

berdasarkan 

frekuensinya 

 3, 13, 

21, 31 

3. Telinga manusia normal hanya dapat 

menangkap bunyi yang memiliki 

frekuensi antara... 

a. 10 Hz – 10.000 Hz 

b. 20 Hz – 20.000 Hz 

c. 20 Hz – 10.000 Hz 

d. 10 Hz – 20.000 Hz 

13. Bunyi yang memiliki frekuensi antara 

20 Hz – 20.000 Hz disebut... 

a. ultrasonik c.   infrasonik 

b. multisonik  d.   audiosonik 

21. Makhluk hidup yang dapat mendengar 

bunyi audiosonik adalah... 

a. kelelawar c.   lumba-lumba 

b. manusia  d.   kecoa 

31. Kuat lemahnya bunyi dipengaruhi oleh 

besar kecilnya simpangan getaran. 

Besar kecilnya simpangan getaran 

disebut... 

a. Kekerapan c.   Resonansi 



 

74 
 

 

b. Amplitudo  d.   Frekuensi 

Menyimpulka

n bahwa 

bunyi 

dihasilkan 

oleh benda 

yang bergetar. 

 7, 15, 

23, 30, 

33 

7. Bunyi dapat terjadi karena benda... 

a. bergerak  c.   berpindah 

b. bergetar  d.  bergeser 

15. Bunyi berasal dari getaran. Bunyi dapat 

kita dengar karena getaran diteruskan 

sampai ke... 

a. gendang telinga 

b. telinga 

c. daun telinga 

d. luar telinga 

23. Kuat lemahnya bunyi di pengaruhi 

oleh... 

a. tingginya gelombang getaran 

b. tinggi rendahnya gelombang 

getaran 

c. lemahnya gelombang getaran 

d. besar kecilnya simpangan getaran 

30. Bergetarnya senar pada biola dan gitar 

akan menghasilkan... 

a. getaran             c.   panas 

b. bunyi   d.   energi 

33. Leher akan bergetar saat kita berbicara 

apabila kita pegang. Bagian leher yang 

bergetar disebut dengan.. 

a. tenggorokan 

b. kerongkongan 

c. pita suara 
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d. gelombang suara 

Menyebutkan 

sifat-sifat 

bunyi. 

 11, 19, 

26 

11. Berikut ini yang merupakan sifat-sifar 

bunyi adalah... 

a. bunyi dapat merambat, 

dipantulkan, di redam 

b. bunyi dapat dipantulkan, diredam, 

didengar 

c. bunyi dapat di dengar, diredam, 

merambat 

d. bunyi dapat dipantulkan, didengar, 

merambat 

19. Suara bel sekolah dapat di dengar dari 

kejauhan meskipun sayup-sayup. Hal 

tersebut menunjukkan bahasa sifat 

bunyi dapat... 

a. merambat c.   diredam 

b. dipantulkan  d.   didengar 

26. terjadinya gema dan gaung, merupakan 

salah satu sifat bunyi... 

a. diredam c.   merambat 

b. didengar  d.   dipantulkan 

Menunjukkan 

bukti bahwa 

perambatan 

bunyi pada 

benda padat 

 5, 22, 

34 

5. Bunyi dapat merambat melalui... 

a. air, ruang hampa, udara 

b. benda padat, air, udara 

c. ruang hampa, benda padat, air 

d. udara, ruang hampa, air 
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22. Gambar di bawah ini membuktikan 

bahwa bunyi dapat merambat melalui... 

 

a. benda cair c.   benda gas 

b. udara   d.   benda padat 

34. Kita dapat mendengarkan suara kereta 

api melalui rel yang dilaluinya, hal ini 

berarti bunyi dapat merambat melalui... 

a. zat cair c.   ruang hampa 

b. zat padat d.   udara 

Menunjukkan 

bukti 

perambatan 

bunyi pada 

benda cair 

 10, 27 10. Cepat rambat bunyi yang paling besar 

melalui benda... 

a. gas  c.   padat  

b. cair   d.   padat dan gas 

27. Lumba-lumba dan ikan paus dapat 

berkomunikasi dengan sesamanya 

karena bunyi dapat merambat di 

dalam... 

a. ruang hampa udara c.   air  

b. benda padat   d.   udara  

Menunjukkan 

bukti 

perambatan 

bunyi pada 

benda gas 

 2, 14, 

16, 20 

2. Suara bel sekolah terdengar dari jarak 

yang agak jauh, karena suara bel 

merambat melalui... 

a. udara  c.   tanah  

b. air   d.   ruang hampa 
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14. Bunyi tidak dapat merambat melalui... 

a. ruang hampa udara 

b. air 

c. benda padat 

d. ruang terbuka 

16. Suara petir dapat kita lihat karena 

merambat melalui... 

a. air  c.   langit  

b. udara   d.   batu 

20. Ketika kita berbicara suara yang kita 

keluarkan merambat melalui... 

a. air         c.   benda padat 

b. ruang hampa        d.   udara 

Menyimpulka

n bahwa 

bunyi dapat 

diserap. 

 6, 18, 

29, 32 

6. Penyerapan bunyi terjadi jika 

perambatan dihalangi oleh benda 

dengan permukaan... 

a. lunak  c.   kasar  

b. keras   d.   halus 

18. Bunyi yang mengenai benda dengan 

permukaan lunak maka akan... 

a. dipantulkan c.   diperbesar 

b. diredam  d.   dirambatkan 

29. Benda-benda yang dapat menyerap 

bunyi disebut... 

a. pemantulan bunyi 

b. perambatan bunyi 

c. penyerap bunyi 

d. peredam bunyi 
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32. Benda dengan permukaan lunak yang 

dapat menyerap bunyi adalah... 

a. busa, karpet, kapas 

b. busa, kapas, plastik 

c. karpet, plastik, kapas 

d. plastik, busa, karpet 

Menunjukkan 

bukti bahwa 

bunyi dapat 

dipantulkan 

 8, 12, 

24, 35 

8. Bunyi pantul yang terdengar setelah 

bunyi asli selesai di bunyikan disebut... 

a. gaung  c.   getaran  

b. gema    d.   gelombang  

11. Pantulan bunyi yang terdengar kurang 

jelas karena bunyi yang dihasilkan dari 

pemantulan bercampur dengan bunyi 

asli disebut... 

a. gema  c.   gaung  

b. gelombang d.   getaran 

24. Gema dapat terjadi pada tempat-tempat 

dengan permukaan... 

a. keras dan rapat 

b. lunak dan rapat 

c. keras dan lunak 

d. lunak 

35. Benda yang dapat memantulkan bunyi 

adalah... 

a. seng, besi, spon 

b. spon, seng, kayu 

c. kayu, besi, seng 

d. kayu, besi, spon 
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Lampiran 7  

 

 

 

 

 

Soal Formatif Validitas Siklus I 

Mata Pelajaran : IPA 

 

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

benar! 

1. Benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut... 

a. sumber suara         c.  sumber nada 

b. sumber bunyi         d.  sumber getaran 

2. Suara bel sekolah terdengar dari jarak yang agak jauh, karena suara bel 

merambat melalui... 

a. udara      c.   Tanah 

b. air       d.   ruang hampa 

3. Telinga manusia normal hanya dapat menangkap bunyi yang memiliki 

frekuensi antara... 

a. 10 Hz – 10.000 Hz    c.   20 Hz – 10.000 Hz 

b. 20 Hz – 20.000 Hz    d.   10 Hz – 20.000 Hz 

4. Bunyi atau suara yang teratur disebut... 

a. resonansi     c.   periode 

b. frekuensi       d.   nada 

5. Bunyi dapat merambat melalui... 

a. air, ruang hampa, udara  

b. benda padat, air, udara  

c. ruang hampa, benda padat, air 

d. udara, ruang hampa, air 

Nama  : 

Noner Absen : 
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6. Penyerapan bunyi terjadi jika perambatan dihalangi oleh benda dengan 

permukaan... 

a. lunak      c.   kasar 

b. keras       d.   halus 

7. Bunyi dapat terjadi karena benda... 

a. bergerak      c.   berpindah 

b. bergetar      d.  bergeser 

8. Bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai di bunyikan disebut... 

a. gaung      c.   getaran 

b. gema        d.   gelombang 

9. Berikut yang merupakan contoh sumber bunyi yang terdapat di lingkungan 

sekitar adalah... 

a. garpu tala, gitar, seruling    c.   seruling, meja, garpu tala 

b. garpu tala, gitar, meja    d.   gitar, seruling, meja 

10. Cepat rambat bunyi yang paling besar melalui benda... 

a. gas      c.   padat 

b. cair       d.   padat dan gas 

11. Berikut ini yang merupakan sifat-sifar bunyi adalah... 

a. bunyi dapat merambat, dipantulkan, di redam 

b. bunyi dapat dipantulkan, diredam, didengar 

c. bunyi dapat di dengar, diredam, merambat 

d. bunyi dapat dipantulkan, didengar, merambat 

12. Pantulan bunyi yang terdengar kurang jelas karena bunyi yang dihasilkan dari 

pemantulan bercampur dengan bunyi asli disebut... 

a. gema      c.   gaung 

b. gelombang     d.   getaran 

13. Bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 Hz – 20.000 Hz disebut... 

a. ultrasonik     c.   infrasonik 

b. multisonik      d.   audiosonik 

14. Bunyi tidak dapat merambat melalui... 

a. ruang hampa udara     c.   benda padat 

b. air       d.   ruang terbuka 
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15. Bunyi berasal dari getaran. Bunyi dapat kita dengar karena getaran diteruskan 

sampai ke... 

a. gendang telinga     c.   daun telinga 

b. telinga luar      d.   telinga 

16. Suara petir dapat kita dengar karena merambat melalui... 

a. air      c.   langit 

b. udara       d.   batu 

17. Alat musik yang menggunakan senar  adalah... 

a. rebana                 c.   seruling 

b. piano       d.   gitar 

18. Bunyi yang mengenai benda dengan permukaan lunak maka akan... 

a. dipantulkan     c.   diperbesar 

b. diredam      d.   dirambatkan 

19. Suara bel sekolah dapat di dengar dari kejauhan meskipun sayup-sayup. Hal 

tersebut menunjukkan bahasa sifat bunyi dapat... 

a. merambat     c.   diredam 

b. dipantulkan      d.   didengar 

20. Ketika kita berbicara suara yang kita keluarkan merambat melalui... 

a. air            c.   benda padat 

b. ruang hampa            d.   udara 

21. Makhluk hidup yang dapat mendengar bunyi audiosonik adalah... 

a. kelelawar     c.   lumba-lumba 

b. manusia      d.   kecoa 

22. Gambar di bawah ini membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui... 

      

a. benda cair     c.   benda gas 

b. udara       d.   benda padat 
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23. Kuat lemahnya bunyi di pengaruhi oleh... 

a. tingginya gelombang getaran 

b. tinggi rendahnya gelombang getaran 

c. lemahnya gelombang getaran 

d. besar kecilnya simpangan getaran 

24. Gema dapat terjadi pada tempat-tempat dengan permukaan... 

a. keras dan rapat     c.   keras dan lunak 

b. lunak dan rapat     d.   lunak 

25. Sumber bunyi dapat bergetar akibat... 

a. pukulan, gerakan, petikan 

b. gerakan, gesekan, pukulan 

c. gesekan, petikan, gerakan 

d. pukulan, petikan, gesekan 

26. Terjadinya gema dan gaung, merupakan salah satu sifat bunyi... 

a. diredam     c.   merambat 

b. didengar      d.   dipantulkan 

27. Lumba-lumba dan ikan paus dapat berkomunikasi dengan sesamanya karena 

bunyi dapat merambat di dalam... 

a. ruang hampa udara    c.   air 

b. benda padat      d.   udara 

28. Bunyi yang frekuensinya tidak teratur disebut... 

a. nada      c.   desah 

b. frekuensi     d.   resonansi 

29. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi disebut... 

a. pemantul bunyi     c.   pengeras bunyi 

b. perambat bunyi     d.   peredam bunyi 

30. Bergetarnya senar pada biola dan gitar akan menghasilkan... 

a. getaran                c.   panas 

b. bunyi        d.   energi 
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31. Kuat lemahnya bunyi dipengaruhi oleh besar kecilnya simpangan getaran. 

Besar kecilnya simpangan getaran disebut... 

a. kekerapan     c.   resonansi 

b. amplitudo      d.   frekuensi 

32. Benda dengan permukaan lunak yang dapat menyerap bunyi adalah... 

a. busa, karpet, kapas 

b. busa, kapas, plastik 

c. karpet, plastik, kapas 

d. plastik, busa, karpet 

33. Leher akan bergetar saat kita berbicara apabila kita pegang. Bagian leher 

yang bergetar disebut dengan.. 

a. tenggorokan     c.   pita suara 

b. kerongkongan     d.   gelombang suara 

34. Kita dapat mendengarkan suara kereta api melalui rel yang dilaluinya, hal ini 

berarti bunyi dapat merambat melalui... 

a. zat cair     c.   ruang hampa 

b. zat padat     d.   udara 

35. Benda yang dapat memantulkan bunyi adalah... 

a. seng, besi, spon     c.   kayu, besi, seng 

b. spon, seng, kayu     d.   kayu, besi, spon 
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Lampiran 8 

Uji Validitas dan Reliabilitas Soal 

Siklus I 

 

Validitas I 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 17,1290 46,516 -,186 ,857 

VAR00002 16,9355 45,796 -,081 ,851 

VAR00003 17,5161 43,391 ,305 ,845 

VAR00004 17,4839 41,258 ,641 ,836 

VAR00005 17,4516 40,589 ,742 ,833 

VAR00006 17,5161 40,258 ,824 ,831 

VAR00007 17,2903 48,680 -,478 ,866 

VAR00008 17,4516 42,923 ,366 ,844 

VAR00009 17,4516 41,123 ,654 ,835 

VAR00010 17,3548 40,237 ,790 ,831 

VAR00011 17,4516 40,456 ,764 ,832 

VAR00012 17,3871 42,978 ,352 ,844 

VAR00013 17,4194 40,718 ,714 ,834 

VAR00014 17,4516 48,656 -,475 ,866 

VAR00015 17,4516 40,456 ,764 ,832 

VAR00016 17,0323 43,032 ,491 ,841 

VAR00017 17,0000 44,200 ,280 ,846 

VAR00018 17,5161 43,525 ,284 ,846 

VAR00019 17,5161 48,925 -,526 ,866 

VAR00020 16,9355 45,129 ,117 ,848 

VAR00021 17,3548 41,703 ,552 ,838 

VAR00022 17,4516 43,189 ,325 ,845 

VAR00023 17,3548 42,837 ,374 ,843 

VAR00024 17,4194 42,785 ,384 ,843 

VAR00025 17,3226 40,492 ,751 ,832 

VAR00026 17,4194 41,318 ,616 ,836 

VAR00027 17,4194 49,718 -,616 ,869 

VAR00028 17,3548 40,970 ,670 ,835 

VAR00029 17,4839 40,925 ,697 ,834 
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VAR00030 17,0968 44,090 ,232 ,847 

VAR00031 17,4194 40,452 ,758 ,832 

VAR00032 17,5161 43,391 ,305 ,845 

VAR00033 17,4516 40,256 ,797 ,831 

VAR00034 17,4516 49,589 -,603 ,869 

VAR00035 17,3548 41,703 ,552 ,838 

 

Reliabilitas I 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,848 35 

 

Validitas II 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00003 11,0323 60,832 ,331 ,942 

VAR00004 11,0000 58,067 ,698 ,937 

VAR00005 10,9677 57,632 ,748 ,936 

VAR00006 11,0323 57,099 ,849 ,935 

VAR00008 10,9677 60,166 ,406 ,941 

VAR00009 10,9677 57,899 ,711 ,937 

VAR00010 10,8710 57,183 ,799 ,936 

VAR00011 10,9677 57,499 ,766 ,936 

VAR00012 10,9032 60,157 ,401 ,941 

VAR00013 10,9355 57,262 ,792 ,936 

VAR00015 10,9677 57,499 ,766 ,936 

VAR00016 10,5484 61,189 ,385 ,941 

VAR00018 11,0323 61,032 ,304 ,942 

VAR00021 10,8710 58,716 ,591 ,938 

VAR00022 10,9677 60,566 ,354 ,942 

VAR00023 10,8710 60,249 ,389 ,941 

VAR00024 10,9355 59,862 ,442 ,940 

VAR00025 10,8387 57,140 ,808 ,936 

VAR00026 10,9355 58,729 ,592 ,938 
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VAR00028 10,8710 57,716 ,726 ,937 

VAR00029 11,0000 58,000 ,707 ,937 

VAR00031 10,9355 57,129 ,810 ,936 

VAR00032 11,0323 60,832 ,331 ,942 

VAR00033 10,9677 57,299 ,794 ,936 

VAR00035 10,8710 58,716 ,591 ,938 

 

Reliabilitas II 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,941 25 
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Lampiran 9 

 

Kisi-Kisi Instrumen Tes Hasil Belajar 

Siklus I 

 

SK : 8. Memahami Berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam  

kehidupan sehari-hari. 

KD : 8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan 

sekitar serta sifat-sifatnya. 

No Indikator Butir 

Soal 

Soal  

1.  Menyebutkan sumber-

sumber bunyi yang 

terdapat di lingkungan 

sekitar. 

1, 25 3. Berikut yang merupakan 

contoh sumber bunyi yang 

terdapat di lingkungan sekitar 

adalah.... 

a. garpu tala, gitar, seruling 

b. garpu tala, gitar, meja 

c. seruling, meja, garpu tala 

d. gitar, seruling, meja 

25. Sumber bunyi dapat bergetar 

akibat.... 

a. pukulan, gerakan, petikan 

b. gerakan, gesekan, pukulan 

c. gesekan, petikan, gerakan 

d. pukulan, petikan, gesekan 

2.  Membedakan macam-

macam karakteristik bunyi 

4, 14 4. Bunyi atau suara yang teratur 

disebut.... 

a. resonansi c.   periode 

b. frekuensi   d.   nada 

14. Bunyi yang frekuensinya tidak 

teratur disebut.... 

a. nada 

b. frekuensi 

c. desah 

d. resonansi 

3.  Mengklasifikasikan bunyi 

berdasarkan frekuensinya 

3, 13, 

17, 21 

3.Telinga manusia normal 

hanya dapat menangkap bunyi 

yang memiliki frekuensi 
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antara.... 

a. 10 Hz – 10.000 

b. 20 Hz – 20.000 Hz 

c. Hz20 Hz – 10.000 Hz  

d. 10 Hz – 20.000 Hz 

13. Bunyi yang memiliki frekuensi 

antara 20 Hz – 20.000 Hz 

disebut.... 

a. Ultrasonik 

b. multisonik 

c. infrasonik 

d. audiosonik 

17. Makhluk hidup yang dapat 

mendengar bunyi audiosonik 

adalah.... 

a. Kelelawar 

b. manusia  

c. lumba-lumba 

d. kecoa 

21. Kuat lemahnya bunyi 

dipengaruhi oleh besar 

kecilnya simpangan getaran. 

Besar kecilnya simpangan 

getaran disebut.... 

a. Kekerapan 

b. amplitudo  

c. resonansi 

d. frekuensi 

4.  Menyimpulkan bahwa 

bunyi dihasilkan oleh 

benda yang bergetar. 

9, 15, 

23 

9. Bunyi berasal dari getaran. 

Bunyi dapat kita dengar karena 

getaran diteruskan sampai ke.... 

a. gendang telinga  

b. telinga luar  

c. daun telinga 

d. telinga 

15. Kuat lemahnya bunyi di 

pengaruhi oleh.... 

a. Tingginyagelombang 

getaran 
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b. tinggi rendahnya 

gelombang getaran 

c. lemahnya gelombang 

getaran 

d. besar kecilnya simpangan 

getaran 

23. Bunyi dapat terjadi karena 

benda.... 

a. bergerak c. berpindah 

b. bertgetar d. bergeser 

5.  Menyebutkan sifat-sifat 

bunyi. 

7, 11 7. Berikut ini yang merupakan 

sifat-sifar bunyi adalah.... 

a. bunyi dapat merambat, 

dipantulkan, di redam 

b. bunyi dapat dipantulkan, 

diredam, didengar 

c. bunyi dapat di dengar, 

diredam, merambat 

d. bunyi dapat dipantulkan, 

didengar, merambat 

11. Terjadinya gema dan gaung, 

merupakan salah satu sifat 

bunyi.... 

a. Diredam 

b. didengar  

c. merambat 

d. dipantulkan 

6.  Menunjukkan bukti bahwa 

perambatan bunyi pada 

benda padat 

5, 22 5. Bunyi dapat merambat 

melalui.... 

a. air, ruang hampa, udara  

b. benda padat, air, udar  

c. ruang hampa, benda padat, 

air   

d. udara, ruang hampa, air 

22. Gambar di bawah ini 

membuktikan bahwa bunyi 

dapat merambat melalui.... 
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a. benda cair 

b. udara   

c. benda gas 

d. benda padat 

7 Menunjukkan bukti 

perambatan bunyi pada 

benda cair 

10 10. Cepat rambat bunyi yang 

paling besar melalui benda.... 

a. Gas 

b. cair  

c. padat 

d. padat dan gas 

8.  Menunjukkan bukti 

perambatan bunyi pada 

benda gas 

16 16. Suara petir dapat kita dengar 

karena merambat melalui.... 

a. air  c.   langit 

b. udara   d.   batu 

9.  Menyimpulkan bahwa 

bunyi dapat diserap. 

2, 6, 

18, 20 

2. Penyerapan bunyi terjadi jika 

perambatan dihalangi oleh 

benda dengan permukaan.... 

a. lunak  c.   kasar 

b. keras   d.   halus 

6. Bunyi yang mengenai benda 

dengan permukaan lunak maka 

akan.... 

a. Dipantulkan 

b. diredam  

c. diperbesar 

d. dirambatkan 

18. Benda-benda yang dapat 

menyerap bunyi disebut.... 

a. pemantul bunyi 

b. perambat bunyi  

c. pengeras bunyi 

d. peredam bunyi 

20. Benda dengan permukaan 

lunak yang dapat menyerap 

bunyi adalah.... 

a. busa, karpet, kapas 

b. busa, kapas, plastik 

c. karpet, plastik, kapas 

d. plastik, busa, karpet 

10 Menunjukkan bukti bahwa 8, 12, 8.Bunyi pantul yang terdengar 

setelah bunyi asli selesai di 
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bunyi dapat dipantulkan 19, 24 bunyikan disebut.... 

a. gaung          c. getaran 

b. gema            d.gelombang 

12. Pantulan bunyi yang terdengar 

kurang jelas karena bunyi yang 

dihasilkan dari pemantulan 

bercampur dengan bunyi asli 

disebut.... 

a. Gema 

b. gelombang 

c. gaung 

d. getaran 

19. Gema dapat terjadi pada 

tempat-tempat dengan 

permukaan.... 

a. keras dan rapat 

b. lunak dan rapat 

c. keras dan lunak 

d. lunak  

24. Benda yang dapat 

memantulkan bunyi adalah.... 

a. seng, besi, spon 

b. spon, seng, kayu 

c. kayu, besi, seng 

d. kayu, besi, spon 
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Lampiran 10 

 

 

 

Soal Formatif siklus I 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas / Semester : IV / II 

 

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

benar! 

1. Berikut yang merupakan contoh sumber bunyi yang terdapat di lingkungan 

sekitar adalah.... 

a. garpu tala, gitar, seruling    c.   seruling, meja, garpu tala 

b. garpu tala, gitar, meja    d.   gitar, seruling, meja 

2. Penyerapan bunyi terjadi jika perambatan dihalangi oleh benda dengan 

permukaan.... 

a. lunak      c.   kasar 

b. keras       d.   halus 

3. Telinga manusia normal hanya dapat menangkap bunyi yang memiliki 

frekuensi antara.... 

a. 10 Hz – 10.000 Hz    c.   20 Hz – 10.000 Hz 

b. 20 Hz – 20.000 Hz    d.   10 Hz – 20.000 Hz 

4. Bunyi atau suara yang teratur disebut.... 

a. resonansi     c.   periode 

b. frekuensi       d.   nada 

5. Bunyi dapat merambat melalui.... 

a. air, ruang hampa, udara 

b. benda padat, air, udara  

c. ruang hampa, benda padat, air 

d. udara, ruang hampa, air 

 

Nama  : 

Noner Absen : 
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6. Bunyi yang mengenai benda dengan permukaan lunak maka akan.... 

a. dipantulkan     c.   diperbesar 

b. diredam      d.   dirambatkan 

7. Berikut ini yang merupakan sifat-sifar bunyi adalah.... 

a. bunyi dapat merambat, dipantulkan, di redam 

b. bunyi dapat dipantulkan, diredam, didengar 

c. bunyi dapat di dengar, diredam, merambat 

d. bunyi dapat dipantulkan, didengar, merambat 

8. Bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai di bunyikan disebut.... 

a. gaung      c.   getaran 

b. gema       d.   gelombang 

9. Bunyi berasal dari getaran. Bunyi dapat kita dengar karena getaran diteruskan 

sampai ke.... 

a. gendang telinga     c.   daun telinga 

b. telinga luar      d.   telinga 

10. Cepat rambat bunyi yang paling besar melalui benda.... 

a. gas      c.   padat 

b. cair       d.   padat dan gas 

11. Terjadinya gema dan gaung, merupakan salah satu sifat bunyi.... 

a. diredam     c.   merambat 

b. didengar      d.   dipantulkan 

12. Pantulan bunyi yang terdengar kurang jelas karena bunyi yang dihasilkan dari 

pemantulan bercampur dengan bunyi asli disebut.... 

a. gema      c.   gaung 

b. gelombang     d.   getaran 

13. Bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 Hz – 20.000 Hz disebut.... 

a. ultrasonik     c.   infrasonik 

b. multisonik      d.   audiosonik 

14. Bunyi yang frekuensinya tidak teratur disebut.... 

a. nada      c.   desah 

b. frekuensi     d.   resonansi 
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15. Kuat lemahnya bunyi di pengaruhi oleh.... 

a. tingginya gelombang getaran 

b. tinggi rendahnya gelombang getaran 

c. lemahnya gelombang getaran 

d. besar kecilnya simpangan getaran 

16. Suara petir dapat kita dengar karena merambat melalui.... 

a. air      c.   langit 

b. udara      d.   batu 

17. Makhluk hidup yang dapat mendengar bunyi audiosonik adalah.... 

a. kelelawar     c.   lumba-lumba 

b. manusia      d.   kecoa 

18. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi disebut.... 

a. pemantul bunyi     c.   pengeras bunyi 

b. perambat bunyi     d.   peredam bunyi 

19. Gema dapat terjadi pada tempat-tempat dengan permukaan.... 

a. keras dan rapat     c.   keras dan lunak 

b. lunak dan rapat     d.   lunak  

20. Benda dengan permukaan lunak yang dapat menyerap bunyi adalah.... 

a. busa, karpet, kapas 

b. busa, kapas, plastik 

c. karpet, plastik, kapas 

d. plastik, busa, karpet 

21. Kuat lemahnya bunyi dipengaruhi oleh besar kecilnya simpangan getaran. 

Besar kecilnya simpangan getaran disebut.... 

a. kekerapan     c.   resonansi 

b. amplitudo      d.   frekuensi 
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22. Gambar di bawah ini membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui.... 

      

a. benda cair     c.   benda gas 

b. udara      d.   benda padat 

23. Bunyi dapat terjadi karena benda.... 

a. bergerak     c.   berpindah 

b. bertgetar     d.   bergeser 

24. Benda yang dapat memantulkan bunyi adalah.... 

a. seng, besi, spon     c.   kayu, besi, seng 

b. spon, seng, kayu     d.   kayu, besi, spon 

25. Sumber bunyi dapat bergetar akibat.... 

a. pukulan, gerakan, petikan 

b. gerakan, gesekan, pukulan 

c. gesekan, petikan, gerakan 

d. pukulan, petikan, gesekan 
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Kunci Jawaban 

1. A   11. D   21. B 

2. A   12. C   22. D 

3. B   13. D   23. B 

4. D   14. C   24. D 

5. B   15. A   25. D 

6. B   16. B 

7. A   17. B 

8. B   18. D 

9. A   19. A 

10. A   20. A 
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Lampiran 11 

 

RPP SIKLUS I 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : SD NEGERI WALITELON UTARA 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas / Semester : 4 / II 

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

 

I. Standar Kompetensi 

8. memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

II. Kompetensi Dasar 

8.1. Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan 

sekitar serta sifat-sifatnya. 

 

III. Indikator 

 Menyebutkan sumber-sumber bunyi yang terdapat di lingkungan 

sekitar. 

 Membedakan macam-macam karakteristik bunyi 

 Mengklasifikasikan bunyi berdasarkan frekuensinya 

 Menyimpulkan bahwa bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. 

 Menyebutkan sifat-sifat bunyi. 

 Menunjukkan bukti perambatan bunyi pada benda padat 

 Menunjukkan bukti perambatan bunyi pada benda cair 

 Menunjukkan bukti perambatan bunyi pada benda gas 

 Menyimpulkan bahwa bunyi dapat diserap. 
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 Menunjukkan bukti bahwa bunyi dapat dipantulkan  

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

 Melalui video tentang bunyi siswa dapat menyebutkan sumber-sumber 

bunyi yang terdapat dilingkungan sekitar dengan benar. 

 Melalui video tentang bunyi siswa dapat membedakan macam-macam 

karakteristik bunyi dengan benar. 

 Melalui penjelasan dari guru siswa dapat mengklasifikasikan bunyi 

berdasarkan frekuensinya dengan benar. 

 Melalui percobaan menggunakan benda-benda yang terdapat 

dilingkungan sekitar siswa dapat menyimpulkan bahwa benda  

dihasilkan oleh benda yang bergetar dengan benar. 

 Melalui penjelasan dari guru siswa dapat menyebutkan sifat-sifat bunyi 

dengan benar. 

 Melalui percobaan siswa dapat menunjukkan bukti perambatan bunyi 

pada benda padat dengan benar. 

 Melalui percobaan siswa dapat menunjukkan bukti perambatan bunyi 

pada benda cair dengan benar. 

 Melalui percobaan siswa dapat menunjukkan bukti perambatan bunyi 

pada benda gas dengan benar. 

 Melalui contoh yang diberikan guru siswa dapat menyimpulkan bahwa 

bunyi dapat diserap dengan benar. 

 Melalui percobaan siswa dapat menunjukkn bukti bahwa bunyi dapat 

dipantulkan dengan benar. 

 

V. Materi pokok 

Sumber bunyi (Terlampir) 

 

VI. Model dan Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran      : Group Investigation 
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VII. Langkah-langkah Pembelajaran 

Langkah Kegiatan Estimasi 

waktu 

Pertemuan Pertama 

A. Kegiatan Awal 

 Guru mengucapkan salam, berdo’a bersama, 

mengabsen siswa, dan memeriksa kesiapan siswa.  

 Apersepsi 

 Guru menyuruh siswa untuk berbicara sambil 

memegang leher masing-masing. 

 Guru bertanya “apa yang kalian rasakan?” 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Dapat menyebutkan sumber-sumber bunyi yang 

terdapat di lingkungan sekitar. 

 Dapat membedakan macam-macam karakteristik 

bunyi 

 Dapat mengklasifikasikan bunyi berdasarkan 

frekuensinya 

 Dapat menyimpulkan bahwa bunyi dihasilkan 

oleh benda yang bergetar. 

 Dapat menyebutkan sifat-sifat bunyi. 

B. Kegiatan inti 

1. Eksplorasi  

 Guru bertanya pada siswa, “apa yang dirasakan 

setelah memegang leher saat berbicara?” 

2. Elaborasi 

Grouping  

 Siswa dibagi menjadi 4 kelompok secara 

heterogen. Setiap kelompok terdiri dari 5-6 

siswa. 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 menit 
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 Siswa memilih topik yang akan di investigasi. 

 Guru membagikan LKS dan alat peraga kepada 

masing-masing kelompok, setiap kelompok 

mendapatkan LKS dan alat peraga yang berbeda 

dengan kelompok lain. 

Planing  

 Siswa melakukan pembagian tugas dan 

merencanakan tugas bersama dengan 

kelompoknya. 

Investigation  

 Siswa melihat video tentang sumber bunyi di 

lingkungan sekitar yang diputarkan guru 

sebelum melakukan investigasi. 

 Setiap kelompok menginvestigasi masalah sesuai 

dengan topiknya masing-masing berdasarkan 

video yang telah dilihatnya dengan 

menggunakan alat peraga dan menuliskan 

hasilnya pada LKS. 

Organizing  

 Siswa menuliskan kesimpulan, membuat laporan 

hasil diskusi, dan menyiapkan presentasi di 

depan kelas. 

Presenting  

 Siswa mempresentasikan hasil investigasinya 

tentang sumber-sumber bunyi yang ada di 

lingkungan sekitar. 

 Kelompok yang lain mengamati, memberikan 

tanggapan, dan mengajukan pertanyaan kepada 

kelompok yang sedang presentasi. 
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Evaluating  

 Siswa dan guru bersama-sama mengevaluasi 

pembelajaran tentang bunyi. 

3. Konfirmasi  

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya tentang materi yang belum jelas. 

 Siswa bersama guru membuat kesimpulan 

tentang materi yang telah di pelajari, yaitu bunyi 

dapat timbul karena adanya getaran dari suatu 

benda. 

C. Kegiatan Penutup 

 Guru menyampaikan pesan moral dan penerapan 

bunyi dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan 

materi tentang bunyi. 

 Salam penutup. 

 

 

10 menit 

Pertemuan Kedua 

A. Kegiatan Awal 

 Guru mengucapkan salam, berdo’a bersama, 

mengabsen siswa, dan memeriksa kesiapan siswa.  

 Apersepsi 

 Siswa diberi pertanyaan “siapa yang masih ingat 

dengan pelajaran bunyi kemarin?” 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran: 

Setelah mempelajari tentang perambatan bunyi 

diharapkan anak-anak: 

 Dapat menunjukkan bukti perambatan bunyi 

pada benda padat 

 Dapat menunjukkan bukti perambatan bunyi 

pada benda cair 

 Dapat menunjukkan bukti perambatan bunyi 

 

10 menit 
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pada benda gas 

 Dapat menyimpulkan bahwa bunyi dapat 

diserap. 

 Dapat menunjukkan bukti bahwa bunyi dapat 

dipantulkan 

B. Kegiatan inti 

1. Eksplorasi 

 Guru bertanya kepada siswa, “apakah tadi pagi 

kalian mendengar suara bel sekolah?” 

 “Bel tersebut dapat terdengar oleh telinga kita, 

melalui zat perantara apa bel tersebut dapat 

terdengar?” 

2. Elaborasi 

Grouping  

 Siswa dibagi kedalam kelompok heterogen. 

Setiap kelompok terdiri dari 5-6 siswa. 

 Siswa memilih topik yang akan di investigasi. 

 Guru membagikan alat peraga dan LKS kepada 

kepada setiap kelompok, masing-masing 

kelompok mendapatka alat peraga dan LKS yang 

berbeda untuk menginvestigasi perambatan 

bunyi melalui zat padat, cair, dan gas. 

Planning 

 Siswa melakukan pembagian tugas dan 

merencanakan tugas bersama dengan 

kelompoknya. 

Investigation  

 Siswa melihat video tentang perambatan bunyi 

melalui zat padat, cair, dan gas yang diputarkan 

guru sebelum melakukan investigasi. 

 

 

 

 

 

50 menit 
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 Setiap kelompok menginvestigasi masalah sesuai 

dengan topiknya masing-masing berdasarkan 

video yang telah dilihatnya dengan 

menggunakan alat peraga dan menuliskan 

hasilnya pada LKS. 

Organizing  

 Siswa menuliskan kesimpulan, membuat laporan 

hasil diskusi, dan menyiapkan presentasi di 

depan kelas. 

Presenting  

 Siswa mempresentasikan hasil investigasinya 

tentang perambatan bunyi melalui zat padat, cair, 

dan gas. 

 Kelompok yang lain mengamati, memberikan 

tanggapan, dan mengajukan pertanyaan kepada 

kelompok yang sedang presentasi. 

Evaluating  

 Siswa dan guru bersama-sama mengevaluasi 

pembelajaran tentang perambatan bunyi. 

3. Konfirmasi  

 Bersama dengan siswa guru menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari, yaitu “bunyidapat merambat 

melalui zat padat, cair, dan gas”. 

 Guru memberikan kesempatan  kepada siswa untuk 

bertanya tentang materi yang belum dipahami. 

C. Kegiatan Penutup 

 Guru menyampaikan pesan moral dan penerapan 

bunyi dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan 

materi tentang perambatan bunyi. 

 Salam penutup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 
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Pertemuan Ketiga 

 Siswa mengerjakan tes formatif siklus 1 

50 menit 

 

VIII. Media, Alat dan Sumber Belajar 

o Media : video 

o Alat : 

Kaleng bekas, balon, lidi, karet gelang, garputala, sendok, kain flanel, 

pensil, pasir, batu, senar layangan, batu, pasir, air, baskom, piring, 

batabg korek api, paku, jam, dan pensil. 

o Sumber belajar: 

 BSE Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD dan MI kelas IV, karangan 

Heri Sulistiyanto, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan. 

 BSE Senang Belajar IPA  untuk SD dan MI kelas IV, karangan 

Rositawaty, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan. 

 BSE Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD dan MI kelas IV, karangan 

Poppy, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan. 

 

IX. Penilaian  

 Jenis tes  : tertulis 

 Bentuk tes  : pilihan ganda 

 Alat tes  : soal-soal 
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Sumber Bunyi 

Bunyi adalah salah satu bentuk energi. Bunyi yang kita dengar selalu 

berasal dari suatu sumber bunyi. Kita dapat mendengar bunyi jika sumber bunyi 

bergetar. Ketika benda bergetar, getaran tersebut akan menggentarkan udara di 

sekitarnya. Kemudian getaran udara akan sampai ke telinga kita sehingga kita 

dapat mendengar. 

Syarat terdengarnya bunyi yaitu: 

a. Ada sumber bunyi yang bergetar. 

b. Ada zat perantara (medium) yang merambatkan gelombang-gelombang 

bunyi, dari sumber bunyi ke telinga. 

c. Getaran mempunyai frekuensi tertentu (20 Hz – 20.000 Hz) 

d. Indra pendengar dalam keadaan baik. 

Sumber bunyi yang paling mudah kita temukan adalah alat musik. Gitar, 

piano, gendang, angklung, biola, dan lainnya. Untuk menghasilkan bunyi yang 

diinginkan, masing-masing alat musik tersebut mempunyai cara tersendiri. Gitar 

dan bas akan menghasilkan bunyi jika dipetik. Biola menghasilkan bunyi dengan 

cara digesek. 

Gitar dan biola menghasilkan bunyi kaena adanya senar atau dawai. 

Begetarnya senar atau dawai pada biola dan gitar akan menghasilkan bunyi yang 

diinginkan. 

Sumber bunyi ada yang menghasilkan bunyi bernada. Bunyi bernada 

adalah bunyi yang frekuensinya teratur. Bunyi tidak bernada disebut desah. 

Frekuensi adalah banyaknya getaran perdetik. Frekuensi yang dapat didengar 

manusia berkisar 20 Hz – 20.000 Hz yang disebut dengan audiosonik. Bunyi yang 

memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz disebut infrasonik. Bunyi yang 

frekuensinya lebih dari 20.000 Hz disebut ultrasonik. 

Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda akibat pengaruh getaran 

benda lain yang memiliki frekuensi sama. Amplitudo adalah simpangan getar. 
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Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar 

Bunyi yang kita dengar dari sumber bunyi sebenarnya dapat didengar 

karena adanya getaran dari sumber bunyi tersebut. Getaran dapat diartikan 

gerakan bolak-balik yang melalui titik setimbang. 

Perambatan Bunyi 

Bunyi dapat kita dengar karena adanya rambatan. Rambatan tersebut 

terjadi karena adanya getaran pada benda yang menjadi sumber bunyi. Bunyi 

dapat merambat melalui benda padat, cair, dan udara.  

a. Bunyi merambat melalui benda padat 

Bunyi dapat merambat melalui benda padat contohnya kita dapa 

mendengarkan suara kereta api melalui rel yang akan dilaluinya. Rel merupakan 

benda padat. 

b. Bunyi merambat melalui benda cair 

Selain bunyi dapat merambat melalui benda padat, bunyi juga dapat 

merambat melalui benda cair atau zat cair. Jika dua buah batu dipukulkan dalam 

air, maka bunyinya dapat terdengar jelas. Hal tersebut karena bunyi dapat 

merambat melalui benda cair. Getaran batu yang dipukul akan menggetarkan 

molekul-molekul air di sekitar batu sampai ke telinga kita. 

Ikan paus dan lumba-lumba dapat berkomunikasi dengan sesamanya karena bunyi 

dapat merambat di dala air. Bahkan ikan paus dapat berkomunikasi sejauh ratusan 

kilometer dengan ikan paus lainnya. 

c. Bunyi merambat melalui udara 

Udara merupakan perantara yang dapat menyebabkan bunyi dapat kita 

dengar. Kita dapat mendengar bunyi yang ada di sekolah karena bunyi tersebut 

merambat melalui udara dan sampailaj pada telinga kita. Selain itu kita dapat 

mendengar kicauan burung dan kita dapat mendengar penjelasan guru di depan 

kelas. Bunyi tidak dapat merambat di dalam ruangan yang hampa udara. 
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Soal Formatif siklus I 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas / Semester : IV / II 

 

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

benar! 

1. Berikut yang merupakan contoh sumber bunyi yang terdapat di lingkungan 

sekitar adalah... 

a. garpu tala, gitar, seruling    c.   seruling, meja, garpu tala 

b. garpu tala, gitar, meja    d.   gitar, seruling, meja 

2. Penyerapan bunyi terjadi jika perambatan dihalangi oleh benda dengan 

permukaan... 

a. lunak      c.   kasar 

b. keras       d.   halus 

3. Telinga manusia normal hanya dapat menangkap bunyi yang memiliki 

frekuensi antara... 

a. 10 Hz – 10.000 Hz    c.   20 Hz – 10.000 Hz 

b. 20 Hz – 20.000 Hz    d.   10 Hz – 20.000 Hz 

4. Bunyi atau suara yang teratur disebut... 

a. resonansi     c.   periode 

b. frekuensi       d.   nada 

5. Bunyi dapat merambat melalui... 

a. air, ruang hampa, udara  

b. benda padat, air, udara 

c. ruang hampa, benda padat, air 

d. udara, ruang hampa, air 

 

 

Nama  : 

Noner Absen : 
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6. Bunyi yang mengenai benda dengan permukaan lunak maka akan... 

a. dipantulkan     c.   diperbesar 

b. diredam      d.   dirambatkan 

7. Berikut ini yang merupakan sifat-sifar bunyi adalah... 

a. bunyi dapat merambat, dipantulkan, di redam 

b. bunyi dapat dipantulkan, diredam, didengar 

c. bunyi dapat di dengar, diredam, merambat 

d. bunyi dapat dipantulkan, didengar, merambat 

8. Bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai di bunyikan disebut... 

a. gaung      c.   getaran 

b. gema       d.   gelombang 

9. Bunyi berasal dari getaran. Bunyi dapat kita dengar karena getaran diteruskan 

sampai ke... 

a. gendang telinga     c.   daun telinga 

b. telinga luar      d.   telinga 

10. Cepat rambat bunyi yang paling besar melalui benda... 

a. gas      c.   padat 

b. cair       d.   padat dan gas 

11. Terjadinya gema dan gaung, merupakan salah satu sifat bunyi... 

a. diredam     c.   merambat 

b. didengar      d.   dipantulkan 

12. Pantulan bunyi yang terdengar kurang jelas karena bunyi yang dihasilkan dari 

pemantulan bercampur dengan bunyi asli disebut... 

a. gema      c.   gaung 

b. gelombang     d.   getaran 

13. Bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 Hz – 20.000 Hz disebut... 

a. ultrasonik     c.   infrasonik 

b. multisonik      d.   audiosonik 

14. Bunyi yang frekuensinya tidak teratur disebut... 

a. nada      c.   desah 

b. frekuensi     d.   resonansi 
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15. Kuat lemahnya bunyi di pengaruhi oleh... 

a. tingginya gelombang getaran 

b. tinggi rendahnya gelombang getaran 

c. lemahnya gelombang getaran 

d. besar kecilnya simpangan getaran 

16. Suara petir dapat kita dengar karena merambat melalui... 

a. air      c.   langit 

b. udara       d.   batu 

17. Makhluk hidup yang dapat mendengar bunyi audiosonik adalah... 

a. kelelawar     c.   lumba-lumba 

b. manusia      d.   kecoa 

18. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi disebut... 

a. pemantul bunyi     c.   pengeras bunyi 

b. perambat bunyi     d.   peredam bunyi 

19. Gema dapat terjadi pada tempat-tempat dengan permukaan... 

a. keras dan rapat     c.   keras dan lunak 

b. lunak dan rapat     d.   lunak  

20. Benda dengan permukaan lunak yang dapat menyerap bunyi adalah... 

a. busa, karpet, kapas 

b. busa, kapas, plastik 

c. karpet, plastik, kapas 

d. plastik, busa, karpet 

21. Kuat lemahnya bunyi dipengaruhi oleh besar kecilnya simpangan getaran. 

Besar kecilnya simpangan getaran disebut... 

a. kekerapan     c.   resonansi 

b. amplitudo      d.   frekuensi 
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22. Gambar di bawah ini membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui... 

      

a. benda cair     c.   benda gas 

b. udara       d.   benda padat 

23. Kuat lemahnya bunyi di pengaruhi oleh... 

a. tingginya gelombang getaran 

b. tinggi rendahnya gelombang getaran 

c. lemahnya gelombang getaran 

d. besar kecilnya simpangan getaran 

24. Benda yang dapat memantulkan bunyi adalah... 

a. seng, besi, spon     c.   kayu, besi, seng 

b. spon, seng, kayu     d.   kayu, besi, spon 

25. Sumber bunyi dapat bergetar akibat... 

a. pukulan, gerakan, petikan 

b. gerakan, gesekan, pukulan 

c. gesekan, petikan, gerakan 

d. pukulan, petikan, gesekan 
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Kunci Jawaban : 

1. A   11. D   21. B 

2. A   12. C   22. D 

3. B   13. D   23. D 

4. D   14. C   24. D 

5. B   15. A   25. D 

6. B   16. B 

7. A   17. B 

8. B   18. D 

9. A   19. A 

10. A   20. A 
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Lampiran 12 

 

Kisi-Kisi Instrumen Tes Hasil Belajar 

Sebelum Validitas Siklus II 

 

SK : 8. Memahami Berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam  

kehidupan sehari-hari. 

KD : 8.4 Menjelaskan perubahan energi bunyi melalui penggunaan alat musik. 

 

No Indikator Butir 

Soal 

Soal 

1.  Membedakan bunyi 

bernada dan bunyi tak 

bernada. 

2, 13, 

25 

2. Bunyi dengan frekuensi teratur 

disebut bunyi.... 

a. bernada 

b. tak bernada 

c. tak bersuara 

d. bersuara 

13. Bunyi yang frekuensi berubah-

ubah secara teratur disebut.... 

a. resonansi 

b. amplitudo 

c. nada 

d. frekuensi 

25. Bunyi dengan frekuensi yang 

tidak teratur disebut bunyi.... 

a. Bernada 

b. tak bernada 

c. tak bersuara 

d. bersuara 

2.  Menyebutkan contoh 

bunyi bernada. 

5, 15, 

29 

5. Berikut ini yang merupakan 

contoh bunyi bernada adalah... 

a. piano, gitar, biola 

b. piano, gendang, biola 

c. gendang, gitar, piano 

d. gendang, gitar, biola 

15. bunyi bernada dihasilkan oleh 

alat musik.... 

a. petik, tiup, tekan 

b. petik, tekan, pukul 

c. petik, tiup, pukul 

d. tiup, pukul, tekan 

29. Dibawah ini alat musik yang 

menghasilkan bunyi bernada 

adalah.... 

a. rebana  c.   tamborin 
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b. gong  d.   biola 

3.  Menyebutkan contoh 

bunyi tak bernada. 

10, 21 10. Alat musik berikut ini yang 

mehasilkan bunyi tak bernada 

adalah.... 

a. piano  c.   gendang 

b. gitar  d.   seruling 

21. Berikut ini yang termasuk bunyi 

tak bernada adalah.... 

a. bunyi ombak dilaut  

b. petikan gitar  

c. gesekan biola  

d. seruling 

4.  Menyelidiki perubahan 

bunyi melalui alat 

musik petik. 

3, 9, 

19, 23 

3. Berikut ini yang merupakan alat 

musik petik adalah.... 

a. gitar, kecapi, biola 

b. gitar, kecapi, sasando 

c. sasando, kecapi, biola 

d. sasando, biola, gitar 

9. Bass dan biola sama-sama 

menggunakan dawai, bedanya 

adalah.... 

a. bass dan biola sama-sama 

dipetik 

b. bass digesek dan biola 

digerakkan 

c. bass dipetik dan biola 

digesek 

d. biola dipetik dan bass 

digesek 

19. Alat musik kecapi dimainkan 

dengan cara.... 

a. dipukul c.   ditiup 

b. digesek d.   dipetik 

22. Bunyi rendah pada gitar 

dihasilkan pada senar.... 

a. tipis  c.   lembut 

b. kecil  d.   tebal 

5.  Menyelidiki perubahan 

bunyi melalui alat 

musik tiup. 

7, 11, 

18, 22, 

27 

7. Udara di dalam terompet akan 

bergetar setelah.... 

a. ditekan  c.   ditiup 

b. dipukul  d.   digesek 

11. Bunyi tinggi pada seruling 

dihasilkan dari.... 

a. semakin banyak lubang yang 

ditutup jari 

b. semakin sedikit lubang yang 
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ditutup jari 

c. semakin banyak lubang 

d. semakin sedikit lubang 

18. Berikut ini adalah contoh alat 

musik yang cara memainkannya 

dengan cara ditiup adalah.... 

a. seruling, terompet, 

harmonika 

b. seruling, terompet, rebab 

c. terompet, rebab, harmonika 

d. terompet, rebab, seruling 

22. Terompet yang kita tiup dapat 

berbunyi. Udara didalam 

terompet akan.... 

a. bergerak ketika ditarik 

b. begetar ketika ditiup 

c. bergetar ketika digerakkan 

d. bergerak ketika digerakkan  

27. Seruling dapat berbunyi karena 

tiupan pemain.... 

a. menggerakkan udara diluar 

seruling 

b. menyebabkan udara oada 

seruling keluar 

c. mengetarkan udara pada pipa 

seruling 

d. menggetarkan seruling 

sampai berbunyi 

6.  Menyelidiki perubahan 

bunyi melalui alat 

musik pukul. 

4, 14, 

20, 24 

4. Dibawah ini yang termasuk alat 

musik pukul adalah.... 

a. gendang, ketipung, rebana 

b. gendang, rebana, biola 

c. ketipung, rebana, biola 

d. ketipung, gendang, biola 

14. Semakin kuat pukulan perkusi, 

maka suara perkusi akan 

semakin.... 

a. lemah  c.   banyak 

b. keras  d.   sedikit 

20. Gong merupakan salah satu 

contoh alat musik.... 

a. pukul  c.   tiup 

b. petik  d.   tekan 

24. Bagian membran pada gendang 

terbuat dari.... 

a. kulit  c.    kayu 
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b. besi  d.   tembaga 

7.  Menyelidiki perubahan 

bunyi melalui alat 

musik tekan. 

8, 12, 

16, 26 

8. Piano merupakan salah satu 

contoh alat musik.... 

a. gesek  c.   tekan 

b. tiup  d.   petik 

12. Tekanan pada tuts piano akan 

membuat dawai pada masing-

masing tuts.... 

a. bergesek c.   bergetar 

b. berbunyi d.   bersuara 

16. Berikut yang termasuk alat 

musik tekan adalah.... 

a. piano, kecapi, keyboard 

b. piano, keyboard, organ 

c. keyboard, organ, kecapi 

d. piano, kecapi, organ 

26. Piano dan organ dimainkan 

dengan menekan.... 

a. lubang pada tuts  

b. papan senar  

c. papan tuts 

d. membran tuts 

8.  Mengklasifikasikan alat 

musik berdasarkan cara 

memainkannya (petik, 

tiup, pukul, tekan). 

1, 6, 

17, 28, 

30 

1. Alat musik di bawah ini 

berbunyi apabila dimainkan 

dengan cara .... 

    a. ditekan 

   b. ditiup 

   c. dipukul 

   d. dipetik 

 

6. Di bawah ini adalah contoh 

gambar alat musik,cara 

memainkannya adalah dengan.... 

    a. digesekan 

   b. dipetik 

   c. ditiup 

   d. dipukul 

 

17. Alat musik di bawah ini 

dimainkan dengan cara .... 

    a. dipetik 

   b. ditiup 

   c. ditekan  

   d. digesek 
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28. Anak laki-laki di bawah ini 

sedang memainkan .... 

    a. seruling 

   b. angklung 

   c. sexofon 

   d. terompet 

 

30. Di bawah ini merupakan gambar 

.... 

a. terompet 

b. seruling 

c. biola  

d. rebab  
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Lampiran 13 

 

 

Soal Validitas Siklus II 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas / Semester : IV / II 

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

benar! 

1. Alat musik di bawah ini berbunyi apabila dimainkan dengan cara .... 

    a. ditekan 

   b. ditiup 

   c. dipukul 

   d. dipetik 

2. Bunyi dengan frekuensi teratur disebut.... 

a. bernada      c.   tak bersuara 

b. tak bernada      d.   bersuara 

3. Berikut ini yang merupakan alat musik petik adalah.... 

a. gitar, kecapi, biola 

b. gitar, kecapi, sasando 

c. sasando, kecapi, biola 

d. sasando, biola, gitar 

4. Dibawah ini yang termasuk alat musik pukul adalah.... 

a. gendang, ketipung, rebana 

b. gendang, rebana, biola 

c. ketipung, rebana, biola 

d. ketipung, gendang, biola 

5. Berikut ini yang merupakan contoh bunyi bernada adalah... 

a. piano, gitar, biola 

b. piano, gendang, biola 

c. gendang, gitar, piano 

d. gendang, gitar, biola 

Nama  : 

Noner Absen : 
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6. Di bawah ini adalah contoh gambar alat musik,cara memainkannya adalah 

dengan.... 

    a. digesekan 

   b. dipetik 

   c. ditiup 

   d. dipukul 

7. Udara di dalam terompet akan bergetar setelah.... 

a. ditekan    c.   ditiup 

b. dipukul    d.   digesek 

8. Piano merupakan salah satu contoh alat musik.... 

a. gesek    c.   tekan 

b. tiup    d.   petik 

9. Bass dan biola sama-sama menggunakan dawai, bedanya adalah.... 

a. bass dan biola sama-sama dipetik 

b. bass digesek dan biola digerakkan 

c. bass dipetik dan biola digesek 

d. biola dipetik dan bass digesek 

10. Alat musik berikut ini yang mehasilkan bunyi tak bernada adalah.... 

a. piano    c.   gendang 

b. gitar    d.   seruling 

11. Bunyi tinggi pada seruling dihasilkan dari.... 

a. semakin banyak lubang yang ditutup jari 

b. semakin sedikit lubang yang ditutup jari 

c. semakin banyak lubang 

d. semakin sedikit lubang 

12. Tekanan pada tuts piano akan membuat dawai pada masing-masing tuts.... 

a. bergesek    c.   bergetar 

b. berbunyi    d.   bersuara 

13. Bunyi yang frekuensi berubah-ubah secara teratur disebut.... 

a. resonansi     c.   nada 

b. amplitudo     d.   frekuensi 
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14. Semakin kuat pukulan perkusi, maka suara perkusi akan semakin.... 

a. lemah    c.   banyak 

b. keras    d.   sedikit 

15. bunyi bernada dihasilkan oleh alat musik.... 

a. petik, tiup, tekan 

b. petik, tekan, pukul 

c. petik, tiup, pukul 

d. tiup, pukul, tekan 

16. Berikut yang termasuk alat musik tekan adalah.... 

a. piano, kecapi, keyboard 

b. piano, keyboard, organ 

c. keyboard, organ, kecapi 

d. piano, kecapi, organ 

17. Alat musik di bawah ini dimainkan dengan cara .... 

    a. dipetik 

   b. ditiup 

   c. ditekan  

   d. digesek 

18. Berikut ini adalah contoh alat musik yang cara memainkannya dengan cara 

ditiup adalah.... 

a. seruling, terompet, harmonika 

b. seruling, terompet, rebab 

c. terompet, rebab, harmonika 

d. terompet, rebab, seruling 

19. Alat musik kecapi dimainkan dengan cara.... 

a. dipukul     c.   ditiup 

b. digesek     d.   dipetik 

20. Gong merupakan salah satu contoh alat musik.... 

a. pukul      c.   tiup 

b. petik      d.   tekan 
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21. Berikut ini yang termasuk bunyi tak bernada adalah.... 

a. bunyi ombak dilaut    c.   gesekan biola 

b. petikan gitar     d.   seruling 

22. Terompet yang kita tiup dapat berbunyi. Udara didalam terompet akan.... 

a. bergerak ketika ditarik 

b. begetar ketika ditiup 

c. bergetar ketika digerakkan 

d. bergerak ketika digerakkan  

23. Bunyi rendah pada gitar dihasilkan pada senar.... 

a. tipis      c.   lembut 

b. kecil      d.   tebal 

24. Bagian membran pada gendang terbuat dari.... 

a. kulit      c.    kayu 

b. besi      d.   tembaga 

25. Bunyi dengan frekuensi yang tidak teratur disebut.... 

a. bernada      c.   tak bersuara 

b. tak bernada     d.   bersuara 

26. Piano dan organ dimainkan dengan menekan.... 

a. lubang pada tuts    c.   papan tuts 

b. papan senar     d.   membran tuts 

27. Seruling dapat berbunyi karena tiupan pemain.... 

a. menggerakkan udara diluar seruling 

b. menyebabkan udara oada seruling keluar 

c. mengetarkan udara pada pipa seruling 

d. menggetarkan seruling sampai berbunyi 

28. Anak laki-laki di bawah ini sedang memainkan .... 

    a. seruling 

   b. angklung 

   c. sexofon 

   d. terompet 
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29. Dibawah ini alat musik yang menghasilkan bunyi bernada adalah.... 

a. rebana    c.   tamborin 

b. gong    d.   biola 

30. Di bawah ini merupakan gambar .... 

a. terompet 

b. seruling 

c. biola  

d. rebab  
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Lampiran 14 

Hasil Validitas dan Reliabilitas Soal 

Siklus II 

Validitas I 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 20,3226 25,292 ,780 ,812 

VAR00002 20,0000 27,400 ,561 ,824 

VAR00003 20,0323 27,099 ,585 ,822 

VAR00004 19,9677 27,766 ,524 ,825 

VAR00005 20,0968 26,890 ,555 ,822 

VAR00006 20,0645 27,462 ,450 ,826 

VAR00007 20,4839 32,725 -,610 ,862 

VAR00008 20,0645 26,796 ,615 ,821 

VAR00009 20,0323 27,366 ,514 ,824 

VAR00010 20,0645 26,396 ,717 ,817 

VAR00011 20,1613 26,140 ,670 ,817 

VAR00012 20,1290 27,849 ,313 ,830 

VAR00013 20,0968 26,690 ,602 ,820 

VAR00014 19,9355 28,462 ,372 ,830 

VAR00015 20,0645 26,862 ,599 ,821 

VAR00016 20,1935 26,828 ,500 ,823 

VAR00017 20,0968 27,824 ,337 ,829 

VAR00018 20,0968 27,690 ,368 ,828 

VAR00019 20,1935 25,695 ,746 ,814 

VAR00020 20,1613 25,740 ,761 ,814 

VAR00021 20,5484 34,056 -,859 ,868 

VAR00022 20,5484 33,456 -,758 ,865 

VAR00023 20,1613 26,673 ,552 ,822 

VAR00024 20,2258 27,581 ,333 ,830 

VAR00025 20,2258 25,381 ,796 ,812 

VAR00026 20,1290 26,849 ,536 ,822 

VAR00027 20,3226 27,026 ,425 ,826 

VAR00028 20,2581 26,065 ,634 ,818 

VAR00029 20,0645 28,262 ,256 ,832 

VAR00030 20,5161 31,858 -,470 ,857 
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Reliabilitas I 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,834 30 

 

 

Validitas II 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 18,1290 37,849 ,812 ,923 

VAR00002 17,8065 40,761 ,524 ,928 

VAR00003 17,8387 40,140 ,608 ,927 

VAR00004 17,7742 41,047 ,525 ,928 

VAR00005 17,9032 39,957 ,562 ,927 

VAR00006 17,8710 40,316 ,526 ,928 

VAR00008 17,8710 39,649 ,662 ,926 

VAR00009 17,8387 40,406 ,550 ,927 

VAR00010 17,8710 39,316 ,731 ,925 

VAR00011 17,9677 39,032 ,679 ,925 

VAR00012 17,9355 41,129 ,321 ,931 

VAR00013 17,9032 39,490 ,653 ,926 

VAR00014 17,7419 41,931 ,360 ,930 

VAR00015 17,8710 39,849 ,621 ,926 

VAR00016 18,0000 39,733 ,534 ,928 

VAR00017 17,9032 41,024 ,359 ,930 

VAR00018 17,9032 41,024 ,359 ,930 

VAR00019 18,0000 38,400 ,770 ,924 

VAR00020 17,9677 38,566 ,764 ,924 

VAR00023 17,9677 39,566 ,582 ,927 

VAR00024 18,0323 40,899 ,325 ,931 

VAR00025 18,0323 37,966 ,827 ,923 

VAR00026 17,9355 39,996 ,527 ,928 

VAR00027 18,1290 40,116 ,435 ,930 

VAR00028 18,0645 39,129 ,611 ,926 
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Reliabitas II 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,930 25 
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Lampiran 15 

 

Kisi-Kisi Instrumen Tes Hasil Belajar 

Siklus II 

 

SK : 8. Memahami Berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam  

kehidupan sehari-hari. 

KD : 8.4 Menjelaskan perubahan energi bunyi melalui penggunaan alat musik. 

 

No Indikator Butir 

Soal 

Soal 

1.  Membedakan bunyi 

bernada dan bunyi tak 

bernada. 

2, 12, 

22 

2. Bunyi dengan frekuensi teratur 

disebut bunyi.... 

a. bernada 

b. tak bernada 

c. tak bersuara 

d. bersuara 

12. Bunyi yang frekuensi berubah-

ubah secara teratur disebut.... 

a. resonansi 

b. amplitudo 

c. nada 

d. frekuensi 

22. Bunyi dengan frekuensi yang 

tidak teratur disebut bunyi.... 

a. bernada 

b. tak bernada 

c. tak bersuara 

d. bersuara 
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2.  Menyebutkan contoh 

bunyi bernada. 

5, 14 5.Berikut ini yang merupakan 

contoh bunyi bernada adalah... 

a. piano, gitar, biola 

b. piano, gendang, biola 

c. gendang, gitar, piano 

d. gendang, gitar, biola 

14.Bunyi bernada dihasilkan oleh 

alat musik.... 

a. petik, tiup, tekan 

b. petik, tekan, pukul 

c. petik, tiup, pukul 

d. tiup, pukul, tekan 

3.  Menyebutkan contoh 

bunyi tak bernada. 

9 9. Alat musik berikut ini yang 

mehasilkan bunyi tak bernada 

adalah.... 

a. piano  c.   gendang 

b. gitar  d.   seruling 

4.  Menyelidiki perubahan 

bunyi melalui alat 

musik petik. 

3, 8, 

18, 20 

3. Berikut ini yang merupakan alat 

musik petik adalah.... 

a. gitar, kecapi, biola 

b. gitar, kecapi, sasando 

c. sasando, kecapi, biola 

d. sasando, biola, gitar 

8.Bass dan biola sama-sama 

menggunakan dawai, bedanya 

adalah.... 

a. bass dan biola sama-sama 

dipetik 

b. bass digesek dan biola 

digerakkan 

c. bass dipetik dan biola digesek 

d. biola dipetik dan bass digesek 
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18. Alat musik kecapi dimainkan 

dengan cara.... 

a. dipukul c.   ditiup 

b. digesek d.   dipetik 

20.Bunyi rendah pada gitar 

dihasilkan pada senar.... 

a. tipis  c.   lembut 

b. kecil  d.   tebal 

5.  Menyelidiki perubahan 

bunyi melalui alat 

musik tiup. 

10, 17, 

24 

10. Bunyi tinggi pada seruling 

dihasilkan dari.... 

a. semakin banyak lubang yang 

ditutup jari 

b. semakin sedikit lubang yang 

ditutup jari 

c. semakin banyak lubang 

d. semakin sedikit lubang 

17. Berikut ini adalah contoh alat 

musik yang cara memainkannya 

dengan cara ditiup adalah.... 

a. seruling, terompet, 

harmonika 

b. seruling, terompet, rebab 

c. terompet, rebab, harmonika 

d. terompet, rebab, seruling 

24. Seruling dapat berbunyi karena 

tiupan pemain.... 

a. menggerakkan udara diluar 

seruling 

b. menyebabkan udara oada 

seruling keluar 

c. mengetarkan udara pada pipa 

seruling 

d. menggetarkan seruling 

sampai berbunyi 

6.  Menyelidiki perubahan 

bunyi melalui alat 

musik pukul. 

4, 13, 

19, 21 

4. Dibawah ini yang termasuk alat 

musik pukul adalah.... 

a. gendang, ketipung, rebana 

b. gendang, rebana, biola 

c. ketipung, rebana, biola 
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d. ketipung, gendang, biola 

13. Semakin kuat pukulan perkusi, 

maka suara perkusi akan 

semakin.... 

a. lemah  c.   banyak 

b. keras  d.   sedikit 

19. Gong merupakan salah satu 

contoh alat musik.... 

a. pukul  c.   tiup 

b. petik  d.   tekan 

21. Bagian membran pada gendang 

terbuat dari.... 

a. kulit  c.    kayu 

b. besi  d.   tembaga 

7.  Menyelidiki perubahan 

bunyi melalui alat 

musik tekan. 

7, 11, 

15, 23 

7. Piano merupakan salah satu 

contoh alat musik.... 

a. gesek  c.   tekan 

b. tiup  d.   petik 

11. Tekanan pada tuts piano akan 

membuat dawai pada masing-

masing tuts.... 

a. bergesek c.   bergetar 

b. berbunyi d.   bersuara 

15. Berikut yang termasuk alat 

musik tekan adalah.... 

a. piano, kecapi, keyboard 

b. piano, keyboard, organ 

c. keyboard, organ, kecapi 

d. piano, kecapi, organ 

23. Piano dan organ dimainkan 

dengan menekan.... 

a. lubang pada tuts  

b. papan senar  

c. papan tuts 

d. membran tuts 
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8. Mengklasifikasikan alat 

musik berdasarkan cara 

memainkannya (petik, 

tiup, pukul, tekan). 

1, 6, 

16, 25 

1. Alat musik di bawah ini berbunyi 

apabila dimainkan dengan cara 

.... 

    a. ditekan 

   b. ditiup 

   c. dipukul 

   d. dipetik 

 

   6.Di bawah ini adalah contoh 

gambar alat musik,cara 

memainkannya adalah dengan.... 

    a. digesekan 

   b. dipetik 

   c. ditiup 

   d. dipukul 

16. Alat musik di bawah ini 

dimainkan dengan cara .... 

    a. dipetik 

   b. ditiup 

   c. ditekan  

   d. digesek 

25. Anak laki-laki di bawah ini 

sedang memainkan .... 

    a. seruling 

   b. angklung 

   c. sexofon 

   d. terompet 
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Lampiran 16 

 

 

 

Soal Formatif siklus II 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas / Semester : IV / II 

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

benar! 

1. Alat musik di bawah ini berbunyi apabila dimainkan dengan cara .... 

    a. ditekan 

   b. ditiup 

   c. dipukul 

   d. dipetik 

2. Bunyi dengan frekuensi teratur disebut bunyi.... 

a. bernada      c.  tak bersuara 

b. tak bernada      d.  bersuara 

3. Berikut ini yang merupakan alat musik petik adalah.... 

a. gitar, kecapi, biola 

b. gitar, kecapi, sasando 

c. sasando, kecapi, biola 

d. sasando, biola, gitar 

4. Dibawah ini yang termasuk alat musik pukul adalah.... 

a. gendang, ketipung, rebana 

b. gendang, rebana, biola 

c. ketipung, rebana, biola 

d. ketipung, gendang, biola 

5. Berikut ini yang merupakan contoh bunyi bernada adalah... 

a. piano, gitar, biola 

b. piano, gendang, biola 

c. gendang, gitar, piano 

Nama  : 

Noner Absen : 
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d. gendang, gitar, biola 

6. Di bawah ini adalah contoh gambar alat musik,cara memainkannya adalah 

dengan.... 

    a. digesekan 

   b. dipetik 

   c. ditiup 

   d. dipukul 

7. Piano merupakan salah satu contoh alat musik.... 

a. gesek      c.  tekan 

b. tiup      d.  petik 

8. Bass dan biola sama-sama menggunakan dawai, bedanya adalah.... 

a. bass dan biola sama-sama dipetik 

b. bass digesek dan biola digerakkan 

c. bass dipetik dan biola digesek 

d. biola dipetik dan bass digesek 

9. Alat musik berikut ini yang mehasilkan bunyi tak bernada adalah.... 

a. piano      c.  gendang 

b. gitar      d.  seruling 

10. Bunyi tinggi pada seruling dihasilkan dari.... 

a. semakin banyak lubang yang ditutup jari 

b. semakin sedikit lubang yang ditutup jari 

c. semakin banyak lubang 

d. semakin sedikit lubang 

11. Tekanan pada tuts piano akan membuat dawai pada masing-masing tuts.... 

a. bergesek     c.  bergetar 

b. berbunyi     d.  bersuara 

12. Bunyi yang frekuensinya berubah-ubah secara teratur disebut.... 

a. resonansi      c.  nada 

b. amplitudo      d.  frekuensi 
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13. Semakin kuat pukulan perkusi, maka suara perkusi akan semakin.... 

a. lemah      c.  banyak 

b. keras      d.  sedikit 

14. Bunyi bernada dihasilkan oleh alat musik.... 

a. petik, tiup, tekan 

b. petik, tekan, pukul 

c. petik, tiup, pukul 

d. tiup, pukul, tekan 

15. Berikut yang termasuk alat musik tekan adalah.... 

a. piano, kecapi, keyboard 

b. piano, keyboard, organ 

c. keyboard, organ, kecapi 

d. piano, kecapi, organ 

16. Alat musik di bawah ini dimainkan dengan cara .... 

    a. dipetik 

   b. ditiup 

   c. ditekan  

   d. digesek 

17. Berikut ini adalah contoh alat musik yang cara memainkannya dengan cara 

ditiup adalah.... 

a. seruling, terompet, harmonika 

b. seruling, terompet, rebab 

c. terompet, rebab, harmonika 

d. terompet, rebab, seruling 

18. Alat musik kecapi dimainkan dengan cara.... 

a. dipukul     c.  ditiup 

b. digesek     d.  dipetik 

19. Gong merupakan salah satu contoh alat musik.... 

a. pukul      c.  tiup 

b. petik      d.  tekan 
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20. Bunyi rendah pada gitar dihasilkan pada senar.... 

a. tipis      c.  lembut 

b. kecil      d.  tebal 

21. Bagian membran pada gendang terbuat dari.... 

a. kulit      c.  kayu 

b. besi      d.  tembaga 

22. Bunyi dengan frekuensi yang tidak teratur disebut.... 

a. bernada 

b. tak bernada 

c. tak bersuara 

d. bersuara 

23. Piano dan organ dimainkan dengan menekan.... 

a. lubang pada tuts    c.  papan tuts 

b. papan senar     d.  membran tuts 

24. Seruling dapat berbunyi karena tiupan pemain.... 

a. menggerakkan udara diluar seruling 

b. menyebabkan udara oada seruling keluar 

c. mengetarkan udara pada pipa seruling 

d. menggetarkan seruling sampai berbunyi 

25. Anak laki-laki di bawah ini sedang memainkan .... 

    a. seruling 

   b. angklung 

   c. sexofon 

   d. terompet 
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Kunci jawaban 

 

1. A  11.  C  21.  A 

2. A  12.  C  22.  B 

3. B  13.  B  23.  C 

4. A  14.  A  24.  C 

5. A  15.  B  25.  D 

6. D  16.  C 

7. C  17.  A 

8. C  18.  D 

9. C  19.  A 

10. B  20.  D 
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Lampiran 17 

RPP SIKLUS II 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : SD NEGERI WALITELON UTARA 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas / Semester : 4 / II 

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

 

I. Standar Kompetensi 

9. memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

II. Kompetensi Dasar 

8.4. Menjelaskan perubahan energi bunyi melalui penggunaan alat musik. 

 

III. Indikator 

 Membedakan bunyi bernada dan bunyi tak bernada. 

 Menyebutkan contoh bunyi bernada. 

 Menyebutkan contoh bunyi tak bernada. 

 Menyelidiki perubahan bunyi melalui alat musik petik. 

 Menyelidiki perubahan bunyi melalui alat musik tiup. 

 Menyelidiki perubahan bunyi melalui alat musik pukul. 

 Menyelidiki perubahan bunyi melalui alat musik tekan. 

 Mengklasifikasikan alat musik berdasarkan cara memainkannya (petik, 

tiup, pukul, tekan) 
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IV. Tujuan Pembelajaran 

 Melalui video tentang bunyi siswa dapat membedakan bunyi bernada 

dan bunyi tak bernada dengan benar. 

 Melalui video tentang bunyi siswa dapat menyebutkan contoh bunyi 

bernada dengan benar. 

 Melalui video tentang bunyi siswa dapat menyebutkan contoh bunyi 

tak bernada dengan benar. 

 Melalui percobaan siswa dapat menyelidiki perubahan bunyi melalui 

alat musik petik dengan benar. 

 Melalui percobaan siswa dapat menyelidiki perubahan bunyi melalui 

alat musik tiup dengan benar. 

 Melalui percobaan siswa dapat menyelidiki perubahan bunyi melalui 

alat musik pukul dengan benar. 

 Melalui percobaan siswa dapat menyelidiki perubahan bunyi melalui 

alat musik tekan dengan benar. 

 Melalui video tentang bunyi siswa dapat mengklasifikasikan alat 

musik berdasarkan cara memainkannya (petik, tiup, pukul, tekan) 

dengan benar. 

 

V. Materi pokok 

Perubahan bunyi pada alat musik. (Terlampir) 

 

VI. Model dan Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran      : Group Investigation 
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VII. Langkah-langkah Pembelajaran 

Langkah Kegiatan Estimasi 

waktu 

Pertemuan Pertama 

A. Kegiatan Awal 

 Guru mengucapkan salam, berdo’a bersama, 

mengabsen siswa, dan memeriksa kesiapan siswa.  

 Apersepsi 

 Guru menunjukkan sebuah gitar di depan kelas 

dan bertanta kepada siswa “apakah nama alat 

musik ini? Bagaimana cara memainkannya?” 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

Anak-anak diharapkan dapat: 

 Membedakan bunyi bernada dan bunyi tak 

bernada dan menyebutkan contohnya 

 Menyelidiki perubahan bunyi melalui alat 

musik petik 

 Menyelidiki perubahan bunyi melalui alat 

musik tiup 

B. Kegiatan inti 

1. Eksplorasi  

 Guru bertanya pada siswa, “apa yang terdapat 

pada alat gitar? Adakah perbedaan diantara senar 

pada gitar?” 

2. Elaborasi 

Grouping  

 Siswa dibagi menjadi 4 kelompok secara 

heterogen. Setiap kelompok terdiri dari 5-6 siswa. 

 Siswa memilih topik yang akan di investigasi. 

 Guru membagikan LKS dan alat peraga kepada 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 menit 
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masing-masing kelompok, setiap kelompok 

mendapatkan LKS dan alat peraga yang berbeda 

dengan kelompok lain. 

Planing  

 Siswa melakukan pembagian tugas dan 

merencanakan tugas bersama dengan 

kelompoknya. 

Investigation  

 Siswa melihat video tentang alat-alat musik yang 

diputarkan guru sebelum melakukan investigasi. 

 Setiap kelompok menginvestigasi masalah sesuai 

dengan topiknya masing-masing berdasarkan 

video yang telah dilihatnya dengan menggunakan 

alat peraga dan menuliskan hasilnya pada LKS. 

Organizing  

 Siswa menuliskan kesimpulan, membuat laporan 

hasil diskusi, dan menyiapkan presentasi di depan 

kelas. 

Presenting  

 Siswa mempresentasikan hasil investigasinya 

tentang perybahan bunyi pada alat musik petik dan 

tiup. 

 Kelompok yang lain mengamati, memberikan 

tanggapan, dan mengajukan pertanyaan kepada 

kelompok yang sedang presentasi. 

Evaluating  

 Siswa dan guru bersama-sama mengevaluasi 

pembelajaran tentang perubahan bunyi pada alat 

musik petik dan tiup. 
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3. Konfirmasi  

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang materi yang belum jelas. 

 Siswa bersama guru membuat kesimpulan tentang 

materi yang telah di pelajari, yaitu bunyi dapat 

timbul karena adanya getaran dari suatu benda. 

C. Kegiatan Penutup 

 Guru menyampaikan pesan moral dan penerapan 

bunyi dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan 

materi tentang bunyi. 

 Salam penutup. 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

Pertemuan Kedua 

A. Kegiatan Awal 

 Guru mengucapkan salam, berdo’a bersama, 

mengabsen siswa, dan memeriksa kesiapan siswa.  

 Apersepsi 

 Siswa diberi pertanyaan “siapa yang masih ingat 

dengan pelajaran bunyi pada alat musik kemarin?” 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran: 

Setelah mempelajari tentang bunyi pada alat musik  

diharapkan anak-anak dapat: 

 Menyelidiki perubahan bunyi melalui alat musik 

pukul 

 Menyelidiki perubahan bunyi melalui alat musik 

tekan 

 Mengklasifikasikan alat musik berdasarkan cara 

memainkannya (petik, tiup, pukul, tekan) 

B. Kegiatan inti 

1. Eksplorasi 

 Guru bertanya kepada siswa, “pernahkah kalian 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 menit 
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melihat pertunjukan musik?” 

 “Alat musik apa saja yang biasanya dimainkan?” 

2. Elaborasi 

Grouping  

 Siswa dibagi kedalam kelompok heterogen. Setiap 

kelompok terdiri dari 5-6 siswa. 

 Siswa memilih topik yang akan di investigasi. 

 Guru membagikan alat peraga dan LKS kepada 

kepada setiap kelompok, masing-masing 

kelompok mendapatka alat peraga dan LKS yang 

berbeda untuk menginvestigasi perubahan bunyi 

melalui alat musik pukul dan tekan. 

Planning 

 Siswa melakukan pembagian tugas dan 

merencanakan tugas bersama dengan 

kelompoknya. 

Investigation  

 Siswa melihat video tentang perubahan bunyi pada 

alat musik yang diputarkan guru sebelum 

melakukan investigasi. 

 Setiap kelompok menginvestigasi masalah sesuai 

dengan topiknya masing-masing berdasarkan 

video yang telah dilihatnya dengan menggunakan 

alat peraga dan menuliskan hasilnya pada LKS. 

Organizing  

 Siswa menuliskan kesimpulan, membuat laporan 

hasil diskusi, dan menyiapkan presentasi di depan 

kelas. 

Presenting  

 Siswa mempresentasikan hasil investigasinya 
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tentang perubahan bunyi pada alat musik tekan 

dan pukul. 

 Kelompok yang lain mengamati, memberikan 

tanggapan, dan mengajukan pertanyaan kepada 

kelompok yang sedang presentasi. 

Evaluating  

 Siswa dan guru bersama-sama mengevaluasi 

pembelajaran tentang perambatan bunyi. 

3. Konfirmasi  

 Bersama dengan siswa guru menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari, yaitu “bunyi dapat dihasilkan 

dari alat musik pukul dan tekan”. 

 Guru memberikan kesempatan  kepada siswa untuk 

bertanya tentang materi yang belum dipahami. 

D. Kegiatan Penutup 

 Guru menyampaikan pesan moral dan penerapan 

bunyi dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan 

materi tentang perambatan bunyi. 

 Salam penutup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

Pertemuan Ketiga 

 Siswa mengerjakan tes formatif siklus II 

50 menit 

 

c. Media, Alat dan Sumber Belajar 

o Media : video 

o Alat : LCD, gitar, seruling, keyboard, gendang. 

o Sumber belajar: 

 BSE Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD dan MI kelas IV, karangan 

Heri Sulistiyanto, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan. 

 BSE Senang Belajar IPA  untuk SD dan MI kelas IV, karangan 

Rositawaty, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan. 
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Perubahan Bunyi pada Alat Musik 

Lagu merdu yang diiringi musik indah didengar, ini karena bunyi 

mempunyai nada. Nada merupakan bunyi yang frekuensinya berubah-ubah secara 

teratur. Misal nada yang dihasilkan alat musik gitar, piano, drum, dan biola. Bunyi 

yang frekuensinya tidak teratur misalnya desiran angin dan bunyi ombak laut. 

Dengan alat musik, kita bisa menghasilkan berbagi bunyi. Bunyi tinggi 

yang dihasilkan dinyatakan dengan nada tinggi, sedangkan bunyi rendah 

dinyatakan dengan nada rendah. Perubahan bunyi yang teratur dari rendah sampai 

tertinggi dinyatakan dalam tangga nada. 

Perubahan bunyi pada alat musik tiup misalnya pada seruling. Alat musik 

tiup biasanya berbentuk panjang seperti pipa. Bunyi yang dihasilkan oleh alat 

musik tiup bisa terjadi ketika udara dalam pipa bergetar karena tiupannya 

pemainnya. Nada suara diatur dengan membuka dan menutup lubang pada sisi 

alat musik. Perubahan keras pelannya suara disebabkan oleh kekuatan tiupan yang 

menyebabkan getaran udara. 

Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul misalnya perkusi. Akibat 

pukulan, alat musik akan bergetar dan menghasilkan suara. Makin kuat pukulan, 

gerakannya makin banyak dan suara alat musik makin keras. 

Alat musik bersebar misalnya gitar. Gitar dimainkan dengan cara dipetik. 

Alat musik yang dipetik pasti menggetakan senar. Ketika senar bergetar, udara di 

sekitarnya ikut bergetar udara yang bergetar, kemudian merambat sampai telinga. 

Akhirnya, bunyi alat musik dapat terdengar. 

Piano adalah satu contoh alat musik tekan. Caranya dengan menekan tuts 

pada alat musik tersebut. Oleh karena itu, piano dapat menghasilkan bunyi. 

Tekanan pada tuts membuat dawai pada masing-masing tuts bergetar. Selain 

piano ada alat musik tekan yang lain yaitu pianika. Bedanya kalau pianika, selain 

ditekan, cara memainkannya sambil ditiup. 
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Lampiran 18 

LEMBAR OBSERVASI GURU DENGAN MODEL PEMBELAJARAN 

GROUP INVESTIGATION DENGAN BERBANTUAN MEDIA VIDEO 

 

Nama Guru   : Lilik Aryadi 

Sekolah   : SD Negeri Walitelon Utara 

Kelas / Semester  : 4 / II 

Tanggal   : 13 Maret 2014 

Mata Pelajaran  : IPA 

Topik pembelajaran  : Bunyi 

 

Petunjuk : 

Berilah tanda centang ( V ) pada kolom “Ya” atau “Tidak” 

No  ASPEK YANG DIAMATI Ya  Tidak  

1.  Kesiapan guru dalam menyiapkan ruang, alat, dan media 

pembelajaran. 

  

2.  Mengatur kesiapan siswa menerima pembelajaran.   

3.  Menyampaikan tujuan pembelajaran.   

4.  Melakukan apersepsi.   

5.  Pembagian kelompok secara heterogen.   

6.  Membagikan LKS dan alat peraga sesuai dengan topik 

kepada setiap kelompok. 

  

7.  Menugaskan siswa untuk merencanakan tugas dan 

melakukan pembagian tugas pada kelompoknya masing-

masing. 

  

8.  Menugaskan siswa untuk melakukan investigasi.   

9.  Membimbing siswa saat melakukan diskusi kelompok.   

10.  Membimbing siswa saat menyiapkan laporan hasil diskusi.   

11.  Membimbing siswa melakukan presentasi.   

12.  Memberi kesempatan kepada siswa untuk menanggapi   
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presentasi. 

13.  Mengevaluasi pembelajaran dengan baik.   

14.  Memberi kesimpulan tentang materi yang disampaikan.   

15.  Memberi kesempatan siswa untuk bertanya.   

16.  Memanfaatkan video pembelajaran.   

17.  Menguasai kelas.   

18.  Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu.   

19.  Melakukan refleksi pembelajaran.   

20.  Memberikan soal sesuai dengan materi.   

 

 

Mengetahui 

Guru Kelas 4 

 

 

 

Lilik Aryadi, S.Pd 

NIP. 19670113 199302 1 002 

  Temanggung, 13 Maret 2014 

Peneliti  

 

 

 

 

Evalina Puspita D 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

 

 

Darmini, S.Pd,M.Pd 

NIP. 19660627 199302 2 002 
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Lampiran 19 

LEMBAR OBSERVASI SISWA 

 

Nama Guru   : Lilik Aryadi 

Sekolah   : SD Negeri Walitelon Utara 

Kelas / Semester  : 4 / II 

Tanggal   : 13 Maret 2014 

Mata Pelajaran  : IPA 

Topik pembelajaran  : Bunyi 

 

Petunjuk : 

Berilah tanda centang ( V ) pada kolom “Ya” atau “Tidak” 

No  ASPEK YANG DIAMATI Ya Tidak  

1.  Kesiapan menerima pelajaran.   

2.  Siswa mendengarkan guru ketika menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

  

3.  Siswa menanggapi apersepsi guru.   

4.  Siswa tenang dan kondusif saat pembagian kelompok 

investigasi. 

  

5.  Siswa tenang dan kondusif saat pembagian LKS dan alat 

peraga. 

  

6.  Siswa berantusias saat guru memutarkan video.   

7.  Siswa mampu merencanakan dan melakukan pembagian 

tugas pada kelompoknya. 

  

8.  Siswa bersemangat saat melakukan investigasi bersama 

kelompoknya. 

  

9.  Siswa mampu memanfaatkan alat peraga sesuai dengan 

topiknya. 

  

10.  Siswa bersemangat dalam menyusun laporan hasil diskusi 

bersama dengan kelompoknya. 
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11.  Siswa bersemangat dalam mempersiapkan presentasi.   

12.  Siswa berantusias saat mengikuti presentasi.   

13.  Siswa memberikan pendapat terhadap kelompok lain.   

14.  Siswa dapat berosialisasi dan bekerjasama dalam 

kelompok. 

  

15.  Siswa berantusias saat guru memberikan kesimpulan 

akhir dari pembelajaran. 

  

16.  Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran.   

17.  Siswa mengikuti pembelajaran dengan baik.   

18.  Siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai 

denagn alokasi yang ditentukan guru. 

  

19.  Siswa memperhatikan ketika guru memberikan refleksi 

pembelajaran. 

  

20.  Siswa mengerjakan soal evaluasi dengan baik.   

 

 

Mengetahui 

Guru Kelas 4 

 

 

Lilik Aryadi, S.Pd 

NIP. 19670113 199302 1 002 

  Temanggung, 13 Maret 2014 

Peneliti  

 

 

 

Evalina Puspita D 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

Darmini, S.Pd,M.Pd 

NIP. 19660627 199302 2 002 
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Lampiran 22 

Daftar Nilai Prasiklus 

Mata Pelajara : IPA 

Kelas 4 semester II 

No. Nama Induk Nilai 

Keterangan 

Tuntas Belum Tuntas 

1.  Siswa 1 2871 67    

2.  Siswa 2 2926 69    

3.  Siswa 3 2933 64    

4.  Siswa 4 2939 69    

5.  Siswa 5 2946 77    

6.  Siswa 6 2949 72    

7.  Siswa 7 2954 65    

8.  Siswa 8 2955 69    

9.  Siswa 9 2957 86    

10.  Siswa 10 2959 65    

11.  Siswa 11 2960 70    

12.  Siswa 12 2963 62    

13.  Siswa 13 2965 68    

14.  Siswa 14 2967 85    

15.  Siswa 15 2968 73    

16.  Siswa 16 2972 64    

17.  Siswa 17 2973 65    

18.  Siswa 18 2974 67    

19.  Siswa 19 2975 70    

20.  Siswa 20 2976 63    

21.  Siswa 21 2977 72    

Jumlah  1468 8 13 

Rata-Rata 69,61 

Nilai Tertinggi 86 

Nilai Terendah 62 
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Lampiran 23 

Daftar Nilai Siklus I 

Mata Pelajara : IPA 

Kelas 4 semester II 

No. Nama Induk Nilai 
Keterangan  

Tuntas  Belum Tuntas 

1.  Siswa 1 2871 44    

2.  Siswa 2 2926 72    

3.  Siswa 3 2933 72    

4.  Siswa 4 2939 76    

5.  Siswa 5 2946 84    

6.  Siswa 6 2949 76    

7.  Siswa 7 2954 72    

8.  Siswa 8 2955 72    

9.  Siswa 9 2957 72    

10.  Siswa 10 2959 40    

11.  Siswa 11 2960 72    

12.  Siswa 12 2963 52    

13.  Siswa 13 2965 76    

14.  Siswa 14 2967 80    

15.  Siswa 15 2968 84    

16.  Siswa 16 2972 40    

17.  Siswa 17 2973 36    

18.  Siswa 18 2974 52    

19.  Siswa 19 2975 72    

20.  Siswa 20 2976 60    

21.  Siswa 21 2977 76    

Jumlah   14 7 

Rata-Rata 65,7 

Nilai Tertinggi 84 

Nilai Terendah 36 
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Lampiran 24 

Daftar Nilai Siklus II 

Mata Pelajara : IPA 

Kelas 4 semester II 

No. Nama Induk Nilai 
Keterangan  

Tuntas  Belum Tuntas 

1.  Siswa 1 2871 68    

2.  Siswa 2 2926 84    

3.  Siswa 3 2933 80    

4.  Siswa 4 2939 96    

5.  Siswa 5 2946 96    

6.  Siswa 6 2949 80    

7.  Siswa 7 2954 76    

8.  Siswa 8 2955 80    

9.  Siswa 9 2957 88    

10.  Siswa 10 2959 76    

11.  Siswa 11 2960 84    

12.  Siswa 12 2963 80    

13.  Siswa 13 2965 76    

14.  Siswa 14 2967 80    

15.  Siswa 15 2968 84    

16.  Siswa 16 2972 68    

17.  Siswa 17 2973 76    

18.  Siswa 18 2974 72    

19.  Siswa 19 2975 84    

20.  Siswa 20 2976 76    

21.  Siswa 21 2977 84    

Jumlah   19 2 

Rata-Rata 80,4 

Nilai Tertinggi 96 

Nilai Terendah 68 
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Lampiran 25 

Dokumentasi 

Siklus I 

Grouping  
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Planning  
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Investigation  
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Organizing 
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Presenting  

  

  

 

Evaluating  
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 Mengerjakan Soal Evaluasi Siklus I 
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evaluating  

  

 

Mengerjakan Soal Evalusi Siklus II 

   

  

 

 


