




 
 

 

 



SILABUS 
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas/ Semester : V / 2 
Standar Kompetensi  : Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam  

Materi Pokok : Bumi dan Alam Semesta 

 

Kompetensi Dasar 
Materi Pokok dan 

Uraian Materi 
Pengalaman Belajar 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Bahan/ Alat Jenis 

Tagihan 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 

7.1 Mendeskripsi

kan proses 

pembentukan 

tanah karena 

pelapukan 

 

 

Bumi dan Alam 

Semesta 

 

A. Proses 

pembentukan 

tanah. (Hlm.171) 

 

 

 

o Memahami apa itu pelapukan 

 

o Mengetahui jenis pelapukan 

dan memahami prosesnya 

- Pelapukan fisika 

- Pelapukan kimia 

- Pelapukan biologi 

 

o Menyebutka jenis tanah 

berdasarkan komposisi 

penyusunnya 

- Tanah berpasir 

- Tanah berhumus 

- Tanah liat 

- Tanah berkapur 

 

 

o Menjelaskan proses 

pembentukan tanah 

karena pelapukan. 

 

 

Tugas 

Individu 

 

 

 

Uraian 

Objektif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: 

Buku SAINS SD 

 Kelas V 

 

Alat: 

-  

 

7.2 Mengidentifik

asi jenis-jenis 

tanah 

 

 

Bumi dan Alam 

Semesta 

 

B. Proses 

pembentukan 

tanah. (Hlm.171) 

 

o Mengetahui jenis batuan 

berdasarkan cara 

pembentukkannya 

- Batuan beku 

- Batuan sedimen 

- Batuan metamorf 

 

o Mengidentifikasi 

komposisi dan jenis-

jenis tanah, misalnya 

: berpasir, tanah liat, 

humus. 

 

 

Tugas 

Individu 

 

 

 

Uraian 

Objektif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: 

Buku SAINS SD 

 

Kelas V 

 

Alat: 



Kompetensi Dasar 
Materi Pokok dan 

Uraian Materi 
Pengalaman Belajar 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Bahan/ Alat Jenis 

Tagihan 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 

 

 

 

o Memahami pembentukan 

batuan beku dan mengetahui 

contohnya : 

 

- Batu apung 

- Batu obsidian  

- Batu granit 

- Batu basal 

 

o Memahami pembentukan 

batuan sedimen dan 

mengetahui contohnya : 

- Konglomerat 

- Batu pasir Batuh serpih 

- Batu gamping  

- Breksi 

 

o Memahami pembentukan 

batuan metamorf dan 

mengetahui contohnya : 

- Batu pualam 

- Batu sabak 

 

  

 

 

7.3 Mendeskripsi

kan struktur 

bumi 

 

 

Bumi dan Alam 

Semesta 

 

A. Mengenal 

Struktur Bumi.  

 

 

 

 

o Memahami peta konsep bumi 

 

o Mengetahui lapisan-lapisan 

pada bumi 

- Lapisan Atmosfer 

- Lapisan Kerak Bumi 

- Lapisan Mantel Bumi 

- Lapisan Inti Bumi Luar 

- Lapisan Inti Bumi Dalam 

 

o Menggambarkan 

secara sederhana 

lapisan-lapisan bumi 

(lapisan inti, lapisan 

luar dan kerak). *)   

 

 

 

Tugas 

Individu 

 

Uraian 

Objektif 

 

   

Sumber: 

Buku SAINS SD 

 

Kelas V 

 

Alat: 

 



Kompetensi Dasar 
Materi Pokok dan 

Uraian Materi 
Pengalaman Belajar 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Bahan/ Alat Jenis 

Tagihan 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

o Memahami fungsi dari 

lapisan atmosfer 

 

o Mengetahui bahwa lapisan 

atmosfer tersusun dari lapisan 

- Lapisan Troposfer 

- Lapisan Stratosfer 

- Lapisan Mesosfer 

- Lapisan Termosfer 

 

o Mengetahui unsur 

pembentukan 

- Lapisan Mantel bumi  

terbentuk dari mineral 

silikat 

- Lapisan Inti bumi luar 

terbentuk dari besi, nikel 

dan zat lain. 

- Lapisan inti bumi terbentuk 

dari besi dan nikel padat. 

 

 

7.4 Mendeskripsi

kan proses 

daur air dan 

kegiatan 

manusia yang 

dapat 

mempengaruh

inya 

 

 

Bumi dan Alam 

Semesta 

 

B. Daur Air. 

(Hlm.178) 

 

 

o Memahami peta konsep 

tentang air 

 

o Menyebutkan kegunaan air 

- Minuman 

- Pembersih  

- Sarana olahraga 

 

o Memahami daur air 

o Mengambar skema daur air 

 

 

o Menjelaskan 

pentingnya air. 

 

o Menggambarkan 

proses daur air 

dengan 

menggunakan 

diagram atau 

gambar. 

 

 

 

Tugas 

Individu 

 

Uraian 

Objektif 

 

   

Sumber: 

Buku SAINS SD 

 

Kelas V 

 

Alat: 

 



Kompetensi Dasar 
Materi Pokok dan 

Uraian Materi 
Pengalaman Belajar 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Bahan/ Alat Jenis 

Tagihan 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 

7.5 Mendeskripsi

kan perlunya 

penghematan 

air  

 

 

Bumi dan Alam 

Semesta 

 

C. Daur Air. 

(Hlm.178) 

 

 

 

o Memahami peta konsep 

tentang air 

 

o Memahami kegiatan manusia 

terhadap daur air 

 

o Menyebutkan kerusakan 

akibat kegiatan manusia 

- hujan asam 

- air limbah 

 

o Memahami bahwa air tidak 

akan habis karena adanya 

daur air 

 

o Memahami bahwa persediaan 

air  bersih semakin 

berkurang. 

 

o Menyebutkan cara 

menghemat air.  

 

 

o Mengidentifikasi 

kegiatan manusia 

yang dapat 

mempengaruhi daur 

air. 

 

 

o Melakukan 

pembiasaan cara 

menghemat air. 

 

  

Uraian 

Objektif 

 

   

Sumber: 

Buku SAINS SD 

 

Kelas V 

 

Alat: 

 

 

7.6 Mengidentifik

asi peristiwa 

alam yang 

terjadi di 

Indonesia dan 

dampaknya 

bagi makhluk 

hidup dan 

lingkungan 

 

Bumi dan Alam 

Semesta 

 

C. Peristiwa Alam 

di Indonesia       

(Hlm. 182) 

 

D. Sumber daya 

Alam yang 

 

o Memahami bahwa peritiwa 

alam ada yang dapat di cegah 

dan ada yang tidak dapat 

dicegah 

 

 

 

 

 

 

o Membuat suatu 

laporan berdasarkan 

hasil pengamatan 

atau pengalaman 

pribadi atau laporan 

surat kabar/media 

lainnya tentang 

peristiwa alam 

misalnya banjir, 

  

Uraian 

Objektif 

 

 

Tugas 7.1 

Hlm.185 

  

Sumber: 

Buku SAINS SD 

 

Kelas V 

 

Alat: 

 



Kompetensi Dasar 
Materi Pokok dan 

Uraian Materi 
Pengalaman Belajar 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Bahan/ Alat Jenis 

Tagihan 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 tidak dapat 

diperbaharui 

dan yang dapat 

diperbaharui. 

(Hlm.185) 

 

 

 

 

o Menyebutkan aktivitas alam 

- Gempa bumi 

- Tsunami 

- Gunung meletus 

- Banjir 

- Tanah longsor 

- Topan badai 

 

o Menyebutkan cara mencegah 

banjir dan menghemat 

sumber daya alam 

o Menyebutkan sumber daya 

alam yang tidak dapat 

diperbaharui dan yang dapat 

diperbarui 

gempa bumi, gunung 

meletus. 

 

o Menjelaskan dampak 

dari peristiwa alam 

terhadap kehidupan 

manusia, hewan dan 

lingkungan.  

 

 

 

7.7 Mengidentifik

asi beberapa 

kegiatan 

manusia yang 

dapat 

mengubah 

permukaan 

bumi 

(pertanian, 

perkotaan, 

dsb) 

 

 

Bumi dan Alam 

Semesta 

 

E. Cara 

menggunakan 

sumber daya 

alam. 

(Hlm.189) 

 

 

o Memahami cara 

menggunakan sumber daya 

alam 

- Tumbuhan dan hewan  

dipelihara dan 

dikembangbiakan 

- Waduk untuk pengairan 

dan tambak untuk 

perikanan 

- Bahan tambang dibuat 

tempat penambangan  

 

 

 

 

o Mengidentifikasi 

kegiatan manusia 

yang dapat 

mempengaruhi 

permukaan bumi. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber: 

Buku SAINS SD 

 

Kelas V 

 

Alat: 

 



Kompetensi Dasar 
Materi Pokok dan 

Uraian Materi 
Pengalaman Belajar 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Bahan/ Alat Jenis 

Tagihan 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

o Memahami apa yang harus 

dilakukan manusia untuk 

menjaga kelestarian sumber 

daya alam. 

- Menghemat penggunaan 

air dan listrik 

- Membuang sampah pada 

tempat sampah 

- Menanami lingkungan 

dengan tumbuhan 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility ) 

Dan Ketelitian ( carefulness) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Sekolah  : SD Negeri 1 Untoro 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA )  

Kelas/Semester : V/ 2 

Waktu :  4 x 35 menit (2 X pertemuan) 

Metode :  Cooperative Round Table  

 

A. Standar Kompetensi  :  

7.  Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

 

B. Kompetensi Dasar 
Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya 

 

C. Tujuan Pembelajaran: 

Peserta didik dapat : 

1. Menjelaskan peristiwa-peristiwa perubahan wujud zat pada proses daur 

air di alam melalui pengamatan gambar siklus air 

2. Menjelaskan tahapan perubahan wujud air pada proses daur air 

3. Mendeskripsikan pengertian daur air berdasarkan hasil percobaan. 

4. Mengembangkan keterampilan proses mengamati, memprediksi, 

mengorganisasikan data. menginterpretasikan data. dan menyimpulkan 

5. Merangkai alat percobaan pemanasan air 

6. Mengembangkan sikap ilmiah 

 Hati-hati dalam melakukan percobaan 

  Teliti dalam mengamati 

  Objektif dalam melakukan pengamatan 

 

D. Materi Pembelajaran 

Peristiwa perubahan wujud zat pada proses daur air 

Pada proses daur air terjadi beberapa perubahan wujud air, yaitu peristiwa 

berubahnya air dari wujud cair menjadi gas (menguap), wujud gas menjadi 

cair (mengembun); wujud cair menjadi padat (membeku). 

 



E. Indikator 

1. Product 

a. Menyebutkan tiga wujud air 

b. Menyebutkan penyebab terjadinya perubahan wujud air 

c. Menjelaskan proses daur air di alam 

2. Proses 

a.  Dengan melakukan pengamatan siswa dapat menjelaskan terjadinya 

perubahan wujud padat, cair, menguap dan pengembunan. 

b. Dengan pengalaman pengamatan siswa dapat menjelaskan peristiwa 

daur air di alam. 

3. Psikomotor 

a. Siswa dapat dengan berhati-hati dan teliti dalam menggunakan alat-

alat untuk melakukan pengamatan. 

b. Dapat menjelaskan pengaruh suhu terhadap permukaan wujud benda. 

4. Afektif 

a. Dapat melakukan kerja berkelompok dengan baik dan saling 

menghargai 

b. Tidak bersikap egois  

c. Dapat membuat kesimpulan dari hasil pengamatan. 

 

F. Model, Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran  : Student Team Achievment Divison 

2. Pendekatan   : Ketrampilan Proses 

3. Metode  : Kerja Kelompok  

 

G. Rincian Kegiatan Pembelajaran Siswa 

1.  Pertemuan Pertama 

No. Kegiatan Pembelajaran 
Pengorganisasian 

Pesera didik Waktu 

A Kegiatan Awal 
Motivasi 

Tanya jawab perubahan wujud benda, 

misalnya: 

Klasikal 10’ 



 Anak-anak apakah yang ibu lakukan 

setiap hari di dapur! 

(Pertanyaan berikutnya bergantung pada 

jawaban peserta didik). 

 Saat ibu memasak air apa yang 

terjadi saat air mendidih? 

Apersepsi 

 Tanya jawab mengenai konsep 

prasyarat, misalnya: 

Anak-anak siapa yang masih ingat, zat 

dibedakan ke dalam berapa wujud? Wujud zat 

apa saja? 

Sebutkan salah satu peristiwa perubahan 

wujud!   

 Penyampaian tujuan pelajaran dan 

pengkondisian peserta didik 

 Kegiatan Inti 

1. Guru memperlihatkan gambar tentang 

perubahan wujud benda.   

 Apa yang terjadi jika air 

dipanaskan?   

2. Guru memperlihatkan gambar tentang 

perubahan wujud benda. Kemudian 

diajukan pertanyaan sebagai berikut.  

 Apa yang terjadi jika es ini 

dibiarkan? 

 Mengapa demikian? 

3. Guru membagikan LKS, dan 

menugaskan peserta didik untuk 

membacanya. Kemudian meminta 

salah seorang peserta didik 

menjelaskan prosedur kerja yang ada 

pada LKS. 

 

Kelompok 
 

50’ 

C Kegiatan akhir 

1. Resume: guru membimbing 

pembuatan resume hasil kegiatan 

2. Tindak lanjut: Tugas peserta didik 

mencari informasi tentang 

“perubahan apa saja yang terjadi 
pada daur air 

 

 

Klasikal 
 

10’ 

 

 

 

 



2. Pertemuan Kedua 

No. Kegiatan Pembelajaran 
Pengorganisasian 

Pesera didik Waktu 

A Kegiatan Awal 
Motivasi 

Tanya jawab peristiwa alam, misalnya: 

 Anak-anak bagaimana keadaan cuaca 

hari ini? Coba lihat ke luar! 

(Pertanyaan berikutnya bergantung pada 

jawaban peserta didik). 

 Saat akan turun hujan, bagaimana 

keadaan langit? 

Apersepsi 

 Tanya jawab mengenai konsep 

prasyarat, misalnya: 

Anak-anak siapa yang masih ingat, zat 

dibedakan ke dalam berapa wujud? Wujud zat 

apa saja? 

Sebutkan salah satu peristiwa perubahan 

wujud!   

 Penyampaian tujuan pelajaran dan 

pengkondisian peserta didik 

Klasikal 10’ 

 Kegiatan Inti 

4. Guru memperlihatkan gelas kimia 

berisi air. Diajukan pertanyaan 

sebagai berikut (jawaban peserta didik 

ditulis pada buku catatan masing-

masing).   

 Apa yang terjadi jika air 

dipanaskan?   

 Apa yang akan terjadi jika air dalam 

gelas kimia ini tens menerus 

dipanaskan?   

 Jika demikian, ke manakah air dalam 

gelas itu?  

5. Guru memperlihatkan potongan es 

pada cawan. Kemudian diajukan 

pertanyaan sebagai berikut.  

 Apa yang terjadi jika es ini 

dibiarkan? 

 Mengapa demikian? 

 Amati permukaan luar cawan! Apa 

yang kamu lihat? Mengapa 

demikian?  

 

 Jika uap air di sekeliling cawan ini 

 

Kelompok 
 

50’ 



jumlahnya banyak, apa yang akan 

terjadi pada permukaan cawan ini. 

6. Guru membagikan LKS, dan 

menugaskan peserta didik untuk 

membacanya. Kemudian meminta 

salah seorang peserta didik 

menjelaskan prosedur kerja yang ada 

pada LKS. 

7. Setelah yakin peserta didik memahami 

prosedur kerja. Guru menugaskan 

peserta didik melakukan kegiatan 

sesuai dengan prosedur dalam LKS. 

8. Kelompok peserta didik melakukan 

percobaan: mengamati mendiskusikan 

jawaban pertanyaan, dan membuat 

laporan (guru berkeliling memberi 

bimbingan) 

9. Secara bergiliran, perwakilan 

kelompok mempresentasikan hasil 

percobaan dan hasil diskusi kelompok 

10. Guru menayangkan carta daur air dan 

membimbing diskusi kelas. Guru 

menunjuk salah satu tahapan daur air 

pada carta (misal penguapan) 

 Peristiwa apakah ini?  

 Jika dihubungkan dengan kegiatan 

pada percobaan tadi, tahapan 

percobaan mana yang sama dengan 

peristiwa tersebut? 

11. Selanjutnya hal yang sama dilakukan 

guru untuk menganalogikan setiap 

tahapan peristiwa sesuai gambar. 
12. Peserta didik membaca komik 

"Perjalanan Si Tetes Air" dan 

berdiskusi menjawab pertanyaan 

yang ada di bagian akhir komik. 
13. Presentasi hasil diskusi kelompok 

C Kegiatan akhir 

1. Resume: guru membimbing 

pembuatan resume hasil kegiatan 

2. Tindak lanjut: Tugas peserta didik 

mencari informasi tentang 

“Kegiatan manusia yang 
mempengaruhi daur air 

 

 

Klasikal 
 

10’ 

 

 



H. Alat/bahan/Sumber 

1. Alat: 

a. Gelas kimia : 1 buah 

b. Pembakar spiritus : 1 buah 

c. Cawan  : 1 buah 

d. Kaki tiga dan kasa : 1 buah 

e. Statif dan klem : 1 set 

f. Cincin Besi  : 1 buah 

2. Bahan: 

 Air  

 Spiritus  

 Potongan es batu  

 Korek api 

3. Sumber Belajar 

 Buku IPA kelas V 

 LKS Gambar siklus air 

 

I. Penilaian 

1) Teknik penilaian : tertulis  

2) Bentuk soal : esai 

 

J. Indikator Soal 

Siswa dapat: 

1. Menjelaskan proses-proses perubahan wujud air dalam percobaan. 

2. Menjelaskan tahapan perubahan wujud pada air dalam proses daur air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR KERJA SISWA 

1. Amatilah gambar siklus air berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan gambar di atas!  
 
…………...menguapkan ………….. dari danau dan laut. Ketika terjadi  
pendinginan,  
uap air mengkondensasi menjadi titik- titik air dalam bentuk … . Titik - titik  air  
berkumpul  dan  jatuh  dalam  bentuk ………..…. Aliran  air  akhirnya berkumpul 
di ………………….   

  
2. Jelaskan tahapan perubahan wujud air pada proses daur air?  

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

  
3. Jelaskan, apakah yang dimaksud dengan siklus/daur air?  

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

 



KUNCI JAWABAN 

 

 

1. Matahari menguapkan air dari danau dan laut. Ketika terjadi  pendinginan, 

uap air mengkondensasi menjadi titik- titik air dalam bentuk gas . Titik - titik  

air  berkumpul  dan  jatuh  dalam  bentuk cair. Aliran  air  akhirnya berkumpul 

di danau dan laur. 

 

2. Tahapan perubahan wujud air pada proses daur air. 

- Air di danau dan di laut menguap. 

- Uap berkumpul menjadi awan 

- Awan mengembun menjadi air hujan 

- Air berkumpul kembali di danau dan di laut. 

 

3.  Siklus/daur air adalah proses perputran air di bumi dari wujud cair sampai 

kembali ke wujud cair 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 



LEMBAR OBSERVASI 

SIKLUS I 

 

Petunjuk  

Berilah skor pada butir-butir pelaksanaan pembelajaran dengan cara melingkari 

angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) s esuai dengan kriteria sebagai berikut: 

1 =  Sangat Tidak Baik 

2 =  Tidak Baik 

3 =  Kurang Baik 

4 =  Baik 

5 =  Sangat Baik 

 

No Indikator/Aspek yang Diamati  Skor  

I PRA PEMBELAJARAN  

1 Kesiapan mengikuti pelajaran 1   2   3   4   5 

2 Mampu menjawab pertanyaan apersepsi  1   2   3   4   5 

   

II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN   

3 Siswa merasa tertarik pada materi yang disajikan 

dengan media pembelajaran  
1   2   3   4   5 

4 Memperhatikan penjelasan guru tentang materi 

pembelajaran 
1   2   3   4   5 

5 Menunjukkan interaksi positif dengan media 

pembelajaran yang dibagikan guru 
1   2   3   4   5 

6 Menunjukkan interaksi antara siswa dengan siswa lain 

dan guru  
1   2   3   4   5 

7 Mengajukan pendapat atau pertanyaan saat diberikan 

kesempatan oleh guru 
1   2   3   4   5 

8 Menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh guru 1   2   3   4   5 

   

III PENUTUP  

9 Aktif memberikan kesimpulan  1   2   3   4   5 

10 Menerima tugas rumah dengan senang hati  1   2   3   4   5 

   

 SKOR TOTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA GURU 
SIKLUS I 

 
 

No Aspek yang diamati Indikator Sub lndikator 
Nilai 

I Pra Pembelajaran  

 Mengelola ruang 
dan dan fasilitas 
belajar 

' 

1. Menata fasilitas 

dan sumber 
belajar 

a. Tata ruang sesuai dengan 
kebutuhan pembelajaran 

b. Fasilitas yang diperlukan 
tersedia 

c. Sumber belajar yang 
diperlukan tersedia 

d. Fasilitas dan sumber 
belajar mudah 
dimanfaatkan 

 

2. Melaksanakan 
tugas rutin kelas 

a. Ketersediaan alat tulis 
(kapur, spidol) dan 
pengghapus 

b.  b.   Kehadiran siswa 
c. Kebersihan serta 

kerapian perabot kelas 
dan pakaian siswa 

d. Kesiapan siswa 
mengikuti pelajaran 

 

II  Kegiatan Awal  

 Memulai 
pembelajaran 

Melakukan 
apersepsi 

a. Menarik perhatian siswa 
b. Memotivasi siswa 
c. Mengaitkan materi 

pelajaran dengan 
pengalaman siswa 

d. Menggambarkan garis 
besar materi dan 
kegiatan sebagai pijakan 
pembelajaran 

 

III  Kegiatan Inti Pembelajaran 

 A. Menggunakan 
strategi 
pembelajaran 

1. Melaksanakan 
pembelajaran 
dengan pendekatan 

inkuiri 

a. Menghadapkan 
siswa pada suatu 
masalah 

b. Memberi penjelasan 
singkat dan 
menyeluruh tentang 
konten dan prosedur 
kerja 

c. Mengorganisasi 
fasilitas dan kelompok 

d. Mengamati, 
e. mengarahkan, memberi 

fasilitas dan bimbingan 

 



2. Pemanfaatan 
media 
pembelajaran 

a. Menggunakan alat 
bantu pembelajaran 

b. Kesesuaian media yang 

digunakan dengan materi 
yang diajar 

c. Menunjukkan keterampilan 
dalam penggunaan media 

d. Melibatkan siswa dalam 
menggunakan media 

 

  3.Mengelola waktu 
pembelajaran 
secara efisien 

a. Pembelajaran dimulai 
tepat waktu 

b. Pembelajaran 
dilaksanakan 
sampai habis waktu 
yang telah 
dialokasikan 

c. Tidak terjadi 
penundaan selama 
pembelajaran 

d. Tidak terjadi 
penyimpangan yang 
tidak diperlukan selama 
pembelajaran 

 

 B. Mengelola 
interaksi kelas 

' 

1. Menangani 
pertanyaan dan 
respon siswa 

a. Menggunakan kalimat 
yang menambah 
siswa untuk berani 
bertanya atau 
mengajukan 
pendapat 

b. Tidak mengabaikan 
siswa yang ingin 
mengajukan pendapat 

c. Menanggapi 
kontribusi siswa 
secara positif 

d. Menampung respon dan 
memberikan balikan 
bagi siswa 

 

2. Menggunakan 
ekspresi lisan, 
tulisan, isyarat, 
dan gerakan 
badan 

a. Suara jelas dan lancar 
b. Isi pembicaraan 

dapat dimengerti 
siswa 

c. Materi yang tertulis di 
papan tulis dan lembar 
kerja dapat dibaca 
dengan jelas 

d.  Isyarat dan gerakan 
badan tepat 

 

3. Memicu dan 
memelihara 
keterlibatan 
siswa 

a. Membantu siswa 
mengingat kembali 
pengalaman atau 
pengetahuan yang 
sudah diperolehnya 

b. Mendorong siswa yang 
pasif untuk 
berpartisipasi 

c. Mengajukan 
pertanyaanpertanyaan 
yang bersifat terbuka 
yang mampu menggali 
reaksi siswa 

d. Merespon secara positif 
siswa yang 
berpartisipasi 

 



 C. Bersikap 
terbuka, luwes, 
serta membantu 
mengembangka
n sikap positif 
siswa terhadap 
belajar 

1. Menunjukkan 
sikap ramah, 
luwes, terbuka, 
penuh pengertian, 
dan sabar kepada 

siswa 

a. Menampilkan sikap 
bersahabat kepada 
siswa 

b. Mengendalikan diri pada 
waktu menghadapi 
siswa yang berperilaku 
kurang sopan 

c. Menggunakan kata-kata 
sopan dalam menegur 
siswa 

d. Menghargai setiap 
perbedaan pendapat, 
baik antarsiswa maupun 
antara guru dengan 
siswa 

 

  2. Membantu siswa 

menumbuhkan 

kepercayaan diri 

 

a. Mendorong siswa 
agar berani 
mengemukakan 
pendapatnya sendiri 

b. Memberi kesempatan 

kepada siswa untuk 

memberi alasan tentang 

pendapatnya 

c. Memberi kesempatan 
kepada siswa untuk 
memimpin 

d. Memberi pujian kepada 
siswa yang berhasil 
dan memberi 
semangat 

e. kepada siswa yang bclum 

berhasil 

 

 D. 

Mendemonstrasikan 

keterampilan 

khusus dalam mata 

pelajaran tertentu 

IPA 

1.  Meningkatkan 
keterlibatan siswa 
melalui 
pengalaman 
belajar dengan 
berbagai kegiatan 

a. Mengajak siswa melakukan 

percobaan/pengamatan 

secara 

perorangan/kelompok 

b. Membimbing siswa 

menginformasikan hasil 

pengamatannya 

c. Mendorong siswa 

memberikan contoh lain 

dalam kehidupannya 
d. Menyimpulkan konsep 
e. IPA berdasarkan hasil 

percobaan/ 

pengamatannya 

 

2.  Membimbing siswa 
menemukan konsep 
IPA melalui 
pengalaman 
langsung terhadap 
objek yang 
dipelajari 

a. Memberikan kebebasan 

pada siswa untuk dapat 

menemukan konsep IPA 

b. Siswa dapat membuat 

kesimpulan sendiri 
dengan bimbingan 
guru 

c. Pembelajaran berlangsung 

dengan kegiatan 

d. penemuan yang dilakukan 

siswa 

e. Pembelajaran berpusat 

pada siswa 

 



3.  Menerapkan 
konsep IPA 
dalam 
kehidupan 
sehari- hari 

a. Memberikan contoh 
penerapan konsep pada 
siswa 

b. Konsep yang diberikan 

sesuai dengan kehidupan 

sehari-hari 

c. Siswa dapat memberikan 
contoh lain dalam 
kehidupannya 

d.  Memberikan soal-soal 
pemecahan masalah yang 
terjadi dalam kehidupan 
siswa dengan 
menggunakan konsep IPA 

 

 4. Menampilkan 
penguasaan IPA 

a. Menyampaikan materi 
sesuai dengan indikator 

b. Menggunakan berbagai 
sumber buku dalam 
mengajar 

c. Menanggapi dan 
menjawab pertanyaan 
siswa dengan baik 

d. Materi yang diajarkan 
relevan dan tepat 

 

 E. Penilaian 

• 

Melaksanakan 
penilaian proses 
dan hasil belajar 

a. Memperoleh balikan dari 
siswa pada waktu 
pembelajaran 
dilaksanakan 

b. Memberi tugas sesuai 
dengan tujuan 
pembelajaran 

c. Menilai aktivitas siswa 
melalui lembar observasi 
yang tersedia memberikan 
tes akhir 

 

H Kegiatan Akhir 

 Menutup pelajaran a. Membuat kesimpulan dan 
kegiatan pembelajaran 
yang telah dilakukan 

b. Melaksanakan tindak 
lanjut 

c. Memberikan nasehat 
d. Mengucapkan salam 

 

Jumlah skor 
 

Nilai 
 

Nilai rata-rata 
 

Kategori 
 

 

(Sumber: Adaptasi Andayani dkk, 2009:73) 

Keterangan: 

a. Skor 4, jika semua sub indikator terpenuhi 

b. Skor 3, jika tiga sub indikator terpenuhi 

c. Skor 2, jika dua sub indikator terpenuhi 

d. Skor 1, jika satu sub indikator terpenuhi 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PERBAIKAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Sekolah  : SD Negeri 1 Untoro 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA )  

Kelas/Semester : V/ 2 

Waktu :  4 x 35 menit (2 X pertemuan) 

Metode :  Cooperative Round Table 

 

A. Standar Kompetensi  :  

7.  Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

 

B. Kompetensi Dasar 
Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya 

 

C. Tujuan Pembelajaran: 

Peserta didik dapat : 

1. Menjelaskan peristiwa-peristiwa perubahan wujud zat pada proses daur 

air di alam melalui pengamatan gambar siklus air 

2. Menjelaskan tahapan perubahan wujud air pada proses daur air 

3. Mendeskripsikan pengertian daur air berdasarkan hasil percobaan. 

4. Mengembangkan keterampilan proses mengamati, memprediksi, 

mengorganisasikan data. menginterpretasikan data. dan menyimpulkan 

 

D. Materi Pembelajaran 

Peristiwa pada proses daur air 

Pada proses daur air terjadi beberapa perubahan wujud air, yaitu peristiwa 

berubahnya air dari wujud cair menjadi gas (menguap), wujud gas menjadi 

cair (mengembun); wujud cair menjadi padat (membeku). 

 

E. Indikator 

1. Product 

a. Menyebutkan urutan dari siklus air 

b. Menyebutkan beberapa perubahan wujud air dalam siklus air 

 



2. Proses 

a.  Dengan melakukan pengamatan siswa dapat menjelaskan tahap-tahan 

dalam siklus air. 

b. Dengan pengalaman pengamatan siswa dapat menjelaskan peristiwa 

daur air di alam. 

3. Psikomotor 

a. Siswa dapat dengan berhati-hati dan teliti dalam menggunakan alat-

alat untuk melakukan pengamatan. 

b. Dapat menjelaskan urutan dari perubahan air dalam siklus air. 

4. Afektif 

a. Dapat melakukan kerja berkelompok dengan baik dan saling 

menghargai 

b. Tidak bersikap egois  

c. Dapat membuat kesimpulan dari hasil pengamatan. 

 

F. Model, Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran  : Student Team Achievment Divison 

2. Pendekatan   : Ketrampilan Proses 

3. Metode  : Kerja Kelompok  

 

G. Rincian Kegiatan Pembelajaran Siswa 

1. Pertemuan Pertama 

No. Kegiatan Pembelajaran 
Pengorganisasian 

Pesera didik Waktu 

A Kegiatan Awal 
Motivasi 

Tanya jawab peristiwa alam, misalnya: 

 Anak-anak Apakah yang 

menyebabkan terjadinya hujan! 

(Pertanyaan berikutnya bergantung pada 

jawaban peserta didik). 

Apersepsi 

 Tanya jawab mengenai konsep 

prasyarat, misalnya: 

Klasikal 10’ 



Anak-anak apakah siklus terjadinya hujan!

   

 Penyampaian tujuan pelajaran dan 

pengkondisian peserta didik 

 Kegiatan Inti 

1.  Guru memperlihatkan gambar siklus 

air. Diajukan pertanyaan (jawaban 

peserta didik ditulis pada buku catatan 

masing-masing). 

2. Guru membagikan lembar kegiatan 

siswa, dan menugaskan peserta didik 

untuk membacanya. Kemudian 

meminta salah seorang peserta didik 

menjelaskan prosedur kerja yang ada 

pada LKS. 

3. Setelah yakin peserta didik memahami 

prosedur kerja. Guru menugaskan 

peserta didik melakukan kegiatan 

sesuai dengan prosedur dalam LKS. 

4. Kelompok peserta didik melakukan 

percobaan: mengamati mendiskusikan 

jawaban pertanyaan, dan membuat 

laporan (guru berkeliling memberi 

bimbingan) 

5. Secara bergiliran, perwakilan 

kelompok mempresentasikan hasil 

percobaan dan hasil diskusi kelompok 

6. Guru menayangkan carta daur air dan 

membimbing diskusi kelas. Guru 

menunjuk salah satu tahapan daur air 

pada carta (misal penguapan) 

 Peristiwa apakah ini?  

 Jika dihubungkan dengan kegiatan 

pada percobaan tadi, tahapan 

percobaan mana yang sama dengan 

peristiwa tersebut? 

7. Selanjutnya hal yang sama dilakukan 

guru untuk menganalogikan setiap 

tahapan peristiwa sesuai gambar. 
8. Presentasi hasil diskusi kelompok 

 

Kelompok 
 

50’ 

C Kegiatan akhir 

1. Resume: guru membimbing 

pembuatan resume hasil kegiatan 

2. Tindak lanjut: Tugas peserta didik 

mencari informasi tentang “Siklus 

daur air 

 

Klasikal 
 

10’ 

 



    2.  Pertemuan Kedua 

No. Kegiatan Pembelajaran 
Pengorganisasian 

Pesera didik Waktu 

A Kegiatan Awal 
Motivasi 

Tanya jawab peristiwa alam, misalnya: 

 Anak-anak Apakah yang 

menyebabkan terjadinya banjir! 

(Pertanyaan berikutnya bergantung pada 

jawaban peserta didik). 

Apersepsi 

 Tanya jawab mengenai konsep 

prasyarat, misalnya: 

Anak-anak apakah kegiatan manusia yang 

dapat menyebabkan bencana alam! 

  

 Penyampaian tujuan pelajaran dan 

pengkondisian peserta didik 

 

Klasikal 
 

10’ 

 Kegiatan Inti 

1. Guru memperlihatkan gambar 

peristiwa bencana alam seperti banjir. 

Diajukan pertanyaan (jawaban peserta 

didik ditulis pada buku catatan masing-

masing). 

2. Guru membagikan LKS, dan 

menugaskan peserta didik untuk 

membacanya. Kemudian meminta 

salah seorang peserta didik 

menjelaskan prosedur kerja yang ada 

pada LKS. 

3. Setelah yakin peserta didik memahami 

prosedur kerja. Guru menugaskan 

peserta didik melakukan kegiatan 

sesuai dengan prosedur dalam LKS. 

4. Kelompok peserta didik mengamati 

mendiskusikan jawaban pertanyaan, 

dan membuat laporan (guru berkeliling 

memberi bimbingan) 

5. Secara bergiliran, perwakilan 

kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok 

6. Guru menayangkan carta daur air dan 

membimbing diskusi kelas. Guru 

menunjuk salah satu tahapan daur air 

pada carta. 

7. Selanjutnya hal yang sama dilakukan 

 

Kelompok 
 

50’ 



guru untuk menganalogikan setiap 

tahapan peristiwa sesuai gambar. 
8. Presentasi hasil diskusi kelompok 

C Kegiatan akhir 

1. Resume: guru membimbing 

pembuatan resume hasil kegiatan 

2. Tindak lanjut: Tugas peserta didik 

mencari informasi tentang 

“Kegiatan manusia yang 
mempengaruhi daur air 

 

 

Klasikal 
 

10’ 

 

H. Alat/bahan/Sumber 

1. Alat /Bahan: Gambar siklus Daur Air 

2. Sumber Belajar 

 Buku IPA kelas V 

 LKS Gambar siklus air dan gambar-gambar peristiwa alam seperti 

banjir 

I. Penilaian 

1) Teknik penilaian : tertulis  

2) Bentuk soal      : esai 

 

J. Indikator Soal 

Siswa dapat: 

1. Menjelaskan tindakan manusia yang dapat menyebabkan bencana alam 

seperti banjir. 

2. Menjelaskan perubahan-perubahan di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

3. Menjelaskan beberapa kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi 

sumber daya alam. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR KERJA SISWA 

DAPATKAH BENDA BERUBAH WUJUDNYA? 

 

Pada kegiatan ini kamu akan menyelidiki beberapa perubahan sifat pada benda. 

Kalian sudah mengetahui peristiwa perubahan wujud benda dari padat ke cair, cair 

ke uap, atau cair menjadi padat dan padat menjadi gas Untuk mengingat kembali 

peristiwa-peristiwa itu. Jawablah pertanyaan di bawah ini: 

Jelaskan peristiwa yang terjadi pada gambar-gambar di bawah ini! 

 

 

Peristiwa yang terjadi 

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

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

 

Peristiwa yang terjadi 

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

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

 

Peristiwa yang terjadi 

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

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

 

 

Alat dan bahan : 

1. Potongan lilin 

2. Air 

3. Kapur barus 

4. Mentega 

5. Pembakar spriritus 

6. Cawan penguap 

 

Langkah kegiatan 

Lakukan percobaan sesuai gambar berikut. Amati keadaan benda sebelum, 

selama perubahan,  dan sesudah perubahan. Catat dalam kolom pengamatan! 



Kegiatan Pengamatan 

Panaskan mentega dalam gelas 

kimia. 

 

 

 

 

 

 

Keadaan mentega sebelum dipanaskan 

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

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

 

Keadaan mentega ketika dipanaskan 

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

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

 

Keadaan mentega setelah didinginkan 

kembali 

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

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

 

Panaskan kapur barus dalam 

cawan!Tutup cawan dengan kaca 

arloji dan letakkan sepotong es batu 

pada kaca arloji. 

 

 

 

 

 

Keadaan kapur barus sebelum dipanaskan 

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

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

 

 

Keadaan kapur barus selama pemanasan 

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

 

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

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

Pada bagian bawah kaca arloji terbentuk 

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

 

 

 

 

Panaskan Gelas kimia berisi air, 

tutup gelas kimia dengan kaca 

arloji, amati! 

 

 

 

Keadaan air sebelum dipanaskan 

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

 

Keadaan air ketika dipanaskan  

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

 

Keadaan air  ketika dipanaskan 

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

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

Pada kaca arloji terbentuk ......... 

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

 

 

 



1. Diskusikan dengan teman sekelompokmu dan jawablah pertanyaan berikut! 

a. Samakah sifat bahan lilin, kapur barus, dan air sebelum dan sesudah 

dipanaskan? Jelaskan jawabanmu! 

 

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

 

b. Sifat fisik apakah yang membedakan lilin, kapur barus, dan air sebelum 

dan sesudah dipanaskan? 

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

 

c. Proses apakah  yang terjadi pada perubahan air menjadi uap air?  

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

d. Proses apakah yang terjadi pada perubahan lilin padat menjadi lilin cair? 

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

e. Proses apakah yang terjadi pada perubahan kapur barus padat menjadi uap 

kapur barus? 

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

 

Kesimpulan : 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………… 

  



KUNCI JAWABAN 

 

1. Sifat bahan lilin, kapur barus, dan air sebelum dan sesudah dipanaskan tidak 

sama karena terjadi peningkatan suhu 

 

2. Sifat fisik apakah yang membedakan lilin, kapur barus, dan air sebelum dan 

sesudah dipanaskan yaitu padat menjadi cair, padat menjadi gas, cair menjadi 

gas. 

 

3. Proses yang terjadi pada perubahan air menjadi uap air adalah penguapan 

akibat dari peningkatan suhu  

 

4. Proses yang terjadi pada perubahan lilin padat menjadi lilin cair adalah benda 

padat yang mencair akibat dipanaskan  

 

5. Proses yang terjadi pada perubahan kapur barus padat menjadi uap kapur 

barus adalah penguapatan  

 

 

Kesimpulan : 

Benda dapat mengalami perubahan wujud apabila diberikan panas atau adanya 

peningkatan suhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 



LEMBAR OBSERVASI 

SIKLUS II 

 

Petunjuk  

Berilah skor pada butir-butir pelaksanaan pembelajaran dengan cara melingkari 

angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 

1 =  Sangat Tidak Baik 

2 =  Tidak Baik 

3 =  Kurang Baik 

4 =  Baik 

5 =  Sangat Baik 

 

No Indikator/Aspek yang Diamati  Skor  

I PRA PEMBELAJARAN  

1 Kesiapan mengikuti pelajaran 1   2   3   4   5 

2 Mampu menjawab pertanyaan apersepsi  1   2   3   4   5 

   

II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN   

3 Siswa merasa tertarik pada materi yang disajikan 

dengan media pembelajaran  
1   2   3   4   5 

4 Memperhatikan penjelasan guru tentang materi 

pembelajaran 
1   2   3   4   5 

5 Menunjukkan interaksi positif dengan media 

pembelajaran yang dibagikan guru 
1   2   3   4   5 

6 Menunjukkan interaksi antara siswa dengan siswa lain 

dan guru  
1   2   3   4   5 

7 Mengajukan pendapat atau pertanyaan saat diberikan 

kesempatan oleh guru 
1   2   3   4   5 

8 Menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh guru 1   2   3   4   5 

   

III PENUTUP  

9 Aktif memberikan kesimpulan  1   2   3   4   5 

10 Menerima tugas rumah dengan senang hati  1   2   3   4   5 

   

 SKOR TOTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA GURU 
SIKLUS II 

 
 

No Aspek yang diamati Indikator Sub lndikator 
Nilai 

I Pra Pembelajaran  

 Mengelola ruang 
dan dan fasilitas 
belajar 

' 

1. Menata fasilitas 

dan sumber 
belajar 

a. Tata ruang sesuai dengan 
kebutuhan pembelajaran 

b. Fasilitas yang diperlukan 
tersedia 

c. Sumber belajar yang 
diperlukan tersedia 

d. Fasilitas dan sumber belajar 
mudah dimanfaatkan 

 

2. Melaksanakan 
tugas rutin kelas 

a. Ketersediaan alat tulis 
(kapur, spidol) dan 
pengghapus 

b. Kehadiran siswa 
c. Kebersihan serta kerapian 

perabot kelas dan pakaian 
siswa 

d. Kesiapan siswa mengikuti 
pelajaran 

 

II  Kegiatan Awal  

 Memulai 
pembelajaran 

Melakukan 
apersepsi 

a. Menarik perhatian siswa 
b. Memotivasi siswa 
c. Mengaitkan materi 

pelajaran dengan 
pengalaman siswa 

d. Menggambarkan garis 
besar materi dan kegiatan 
sebagai pijakan 
pembelajaran 

 

III  Kegiatan Inti Pembelajaran 

 A. Menggunakan 
strategi 
pembelajaran 

2. Melaksanakan 
pembelajaran 
dengan pendekatan 

inkuiri 

a. Menghadapkan siswa 
pada suatu masalah 

b. Memberi penjelasan 
singkat dan menyeluruh 
tentang konten dan 
prosedur kerja 

c. Mengorganisasi fasilitas 
dan kelompok 

d. Mengamati, 
e. mengarahkan, memberi 

fasilitas dan bimbingan 

 



2. Pemanfaatan 
media 
pembelajaran 

a. Menggunakan alat 
bantu pembelajaran 

b. Kesesuaian media yang 

digunakan dengan materi 
yang diajar 

c. Menunjukkan keterampilan 
dalam penggunaan media 

d. Melibatkan siswa dalam 
menggunakan media 

 

  3.Mengelola waktu 
pembelajaran 
secara efisien 

a. Pembelajaran dimulai tepat 
waktu 

b. Pembelajaran 
dilaksanakan sampai 
habis waktu yang 
telah dialokasikan 

c. Tidak terjadi penundaan 
selama pembelajaran 

d. Tidak terjadi 
penyimpangan yang tidak 
diperlukan selama 
pembelajaran 

 

 B. Mengelola 
interaksi kelas 

' 

4. Menangani 
pertanyaan dan 
respon siswa 

a. Menggunakan kalimat 
yang menambah 
siswa untuk berani 
bertanya atau 
mengajukan pendapat 

b. Tidak mengabaikan siswa 
yang ingin mengajukan 
pendapat 

c. Menanggapi kontribusi 
siswa secara positif 

d. Menampung respon dan 
memberikan balikan bagi 
siswa 

 

5. Menggunakan 
ekspresi lisan, 
tulisan, isyarat, 
dan gerakan 
badan 

a. Suara jelas dan lancar 
b. Isi pembicaraan dapat 

dimengerti siswa 
c. Materi yang tertulis di 

papan tulis dan lembar 
kerja dapat dibaca 
dengan jelas 

d. Isyarat dan gerakan 
badan tepat 

 

6. Memicu dan 
memelihara 
keterlibatan 
siswa 

a. Membantu siswa 
mengingat kembali 
pengalaman atau 
pengetahuan yang sudah 
diperolehnya 

b. Mendorong siswa yang 
pasif untuk berpartisipasi 

c. Mengajukan pertanyaan-
pertanyaan yang bersifat 
terbuka yang mampu 
menggali reaksi siswa 

d. Merespon secara positif 
siswa yang berpartisipasi 

 



 C. Bersikap 
terbuka, luwes, 
serta membantu 
mengembangka
n sikap positif 
siswa terhadap 
belajar 

1. Menunjukkan 
sikap ramah, 
luwes, terbuka, 
penuh pengertian, 
dan sabar kepada 

siswa 

a. Menampilkan sikap 
bersahabat kepada 
siswa 

b. Mengendalikan diri pada 
waktu menghadapi siswa 
yang berperilaku kurang 
sopan 

c. Menggunakan kata-kata 
sopan dalam menegur 
siswa 

d. Menghargai setiap 
perbedaan pendapat, baik 
antarsiswa maupun antara 
guru dengan siswa 

 

  2. Membantu siswa 

menumbuhkan 

kepercayaan diri 

 

a. Mendorong siswa agar 
berani mengemukakan 
pendapatnya sendiri 

b. Memberi kesempatan 

kepada siswa untuk 

memberi alasan tentang 

pendapatnya 

c. Memberi kesempatan 
kepada siswa untuk 
memimpin 

d. Memberi pujian kepada 
siswa yang berhasil dan 
memberi semangat 

e. kepada siswa yang bclum 

berhasil 

 

 D. 

Mendemonstrasikan 

keterampilan 

khusus dalam mata 

pelajaran tertentu 

IPA 

1.  Meningkatkan 
keterlibatan siswa 
melalui 
pengalaman 
belajar dengan 
berbagai kegiatan 

a. Mengajak siswa melakukan 

percobaan/pengamatan 

secara perorangan/kelompok 

b. Membimbing siswa 

menginformasikan hasil 

pengamatannya 

c. Mendorong siswa 

memberikan contoh lain 

dalam kehidupannya 

d. Menyimpulkan konsep 
e. IPA berdasarkan hasil 

percobaan/ pengamatannya 

 

2.  Membimbing siswa 
menemukan konsep 
IPA melalui 
pengalaman 
langsung terhadap 
objek yang 
dipelajari 

a. Memberikan kebebasan 

pada siswa untuk dapat 

menemukan konsep IPA 

b. Siswa dapat membuat 

kesimpulan sendiri 

dengan bimbingan 
guru 

c. Pembelajaran berlangsung 

dengan kegiatan 

d. penemuan yang dilakukan 

siswa 

e. Pembelajaran berpusat 

pada siswa 

 



3.  Menerapkan 
konsep IPA 
dalam 
kehidupan 
sehari- hari 

a. Memberikan contoh 
penerapan konsep pada 
siswa 

b. Konsep yang diberikan 

sesuai dengan kehidupan 

sehari-hari 

c. Siswa dapat memberikan 
contoh lain dalam 
kehidupannya 

d.  Memberikan soal-soal 
pemecahan masalah yang 
terjadi dalam kehidupan 
siswa dengan 
menggunakan konsep IPA 

 

 4. Menampilkan 
penguasaan IPA 

a. Menyampaikan materi 
sesuai dengan indikator 

b. Menggunakan berbagai 
sumber buku dalam 
mengajar 

c. Menanggapi dan menjawab 
pertanyaan siswa dengan 
baik 

d. Materi yang diajarkan 
relevan dan tepat 

 

 E. Penilaian 

• 

Melaksanakan 
penilaian proses 
dan hasil belajar 

a. Memperoleh balikan dari 
siswa pada waktu 
pembelajaran dilaksanakan 

b. Memberi tugas sesuai 
dengan tujuan 
pembelajaran 

c. Menilai aktivitas siswa 
melalui lembar observasi 
yang tersedia memberikan 
tes akhir 

 

H Kegiatan Akhir 

 Menutup pelajaran a. Membuat kesimpulan dan 
kegiatan pembelajaran 
yang telah dilakukan 

b. Melaksanakan tindak lanjut 
c. Memberikan nasehat 
d. Mengucapkan salam 

 

Jumlah skor 
 

Nilai 
 

Nilai rata-rata 
 

Kategori 
 

 

(Sumber: Adaptasi Andayani dkk, 2009:73) 

Keterangan: 

a. Skor 4, jika semua sub indikator terpenuhi 

b. Skor 3, jika tiga sub indikator terpenuhi 

c. Skor 2, jika dua sub indikator terpenuhi 

d. Skor 1, jika satu sub indikator terpenuhi 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 Siklus 1 Siklus 2

1 Andre Wiliantara 50 75

2 Dwi Susanto 40 65

3 Elsya Yesita Rahmawati 65 85

4 Febby Ria Anjani 75 75

5 I Gusti Agung KP 45 90

6 M. Baderur Anam 65 100

7 Riki Rispayanda 60 95

8 Aditiya 55 75

9 Dafid Nurohman 35 75

10 Tia Ariani 40 95

11 Mualif Muhammad F. 60 75

12 Ferdi Danu Saputra 50 95

13 Mifta Agustina 65 80

14 Widia Ratna Metasari 80 100

15 Andika Yoga P. 50 70

16 Arvi Yashinta 75 100

17 Anwar Zaini 65 85

18 Lailatul Mahfudhoh 65 90

19 Mei Dita A. 55 90

20 Oktavia Savitri 60 80

21 Prayoga Aditama 55 75

22 Putri Marsela 45 75

23 Wanda Agustina 65 80

24 Yusril Ababil 50 60

25 Ristiana Putri 65 65

1435 2050

60 75

35 60

80 100

57.40 82.00

Modus

Nilai Terendah

Nilai Tertinggi

Rata-rata

DAFTAR NILAI SISWA KELAS V

SD NEGERI 1 UNTORO

No Nama
Nilai

Jumlah



FOTO KEGIATAN 

SIKLUS I 

  

Guru sedang memberikan penjelasan 

tentang materi pembelajaran 

Siswa sedang mengerjakan lembar 

kerja siswa 

Guru sedang menjelaskan materi tentang 

perubahan wujud zat 

Siswa sedang mengerjakan LKS 



FOTO KEGIATAN 

SIKLUS II 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa sedang mempelajari tentang 

materi pembelajaran 

Siswa sedang mengerjakan lembar 

kerja siswa 

Guru sedang mengawasi siswa dalam  

melakukan cooperative round table  

Guru sedang mengawasi siswa 

mengerjakan LKS 























































 
 

 


