
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Siklus I 

 

 

Sekolah               : SDN 02 Labuhan Baru 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kls / Semester    : IV / II 

Alokasi waktu    : 3 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi. 

 Memahami gaya dapat mengubah gerak dan / atau bentuk suatu benda 

B. Kompetensi Dasar 

 Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya (dorongan atau tarikan) 

dapat mengubah suatu benda.  

C. Indikator  

 Menyebutkan berbagai gerak benda 

 Menjelaskan cara gaya mengubah gerak benda 

 Mendemontrasikan cara menggerakkan benda 

D. Tujuan Pembelajaran 

 Siswa dapat menjelaskan arti gaya dengan menunjukan cara 

mengerakan benda 

 Siswa dapat mengetahui bahwa gaya dapat mengubah gerak suatu 

benda 

E. Materi Pembelajaran 

 Gaya mengubah gerak benda 

F. Model dan Metode pembelajaran 

 Tanya jawab 

 Demontrasi 

 Pemberian tugas 

G. Langkah pembelajaran 

 Kegiatan Awal 



- Apersepsi dengan menanyakan materi pelajaran yang telah lalu 

untuk menimbulkan motivasi siswa 

- Guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

oleh siswa dan tugas apa yang harus dilakukan dalam demontrasi. 

 Kegiatan inti. 

- Guru menyampaikan penjelasan singkat mengenai gaya dalam 

kehidupan sehari-hari. Misalkan membuka pintu, mendorong meja 

dan melempar bola. 

- Guru melakukan demontrasi sesuai dengan yang telah 

direncanakan 

- Siswa mengidentifikasi bentuk gaya sambil mengamati dan 

mengikuti jalannya demontrasi 

- Melalui demontrasi siswa dapat menyimpulkan jenis gaya 

- Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya jawab 

- Guru membantu siswa yang mengalami kesulitan 

- Hasil pengamatan dievaluasi dan disimpulkan bersama 

- Guru memberi tugas kepada siswa untuk menyelesaikan / 

menyusun huruf acak sehingga bermakna yang berkaitan dengan 

macam macam gaya 

1. A      E      N      M      Y      A      G      H      G      T  =.. 

 

2. Y     P      H      G      S       A       G       E       A =...... 

 

 



 

3. M       G       E       A       S        Y       I       A       N =.... 

 

4. G       A       E       G       S       Y       E       A       K  =.... 

 

5. A       O        T      G        Y       A      O     T    =.... 

- Siswa mengumpulkan tugas yang telah di kerjakan 

- Guru mengumpulkan hasil masing-masing siswa dan memberi 

umpan balik serta penguatan untuk menghadapi-tugas tugas 

berikutnya 

 Kegiatan Akhir 

- Tindak lanjut untuk mendalami materi yang diajarkan 

- Siswa mengerjakan soal latihan 

H. Alat dan bahan / Sumber belajar 

 Benda benda di ruang kelas 

 Plastisin 

 Telor 

 Busur panah 

 Neraca pegas  

 Suranto rahmat,2004. Sains sahabatku 4. Ganeca exact  

I. Penilaian 

Tehnik Penilaian 

 Penilaian proses 

Pengamatan aktivitas siswa dalam mengikuti jalannya demontrasi dan 

selama dalam proses pembelajaran dengan menggunakan tabel sebagai 

berikut. 

 

 



Lembar Penilaian Aktivitas 

 

Nama                         : .................................. 

Kelas                         : .................................. 

Mata pelajaran          : .................................. 

Materi                       :.................................. 

Berilah tanda ( √ ) pada kolom di bawah ini 

1. Bila tidak dilakukan 

2. Bila dilakukan tapi tidak benar 

3. Bila dilakukan tapi kurang benar 

4. Bila dilakukan dengan benar 

No Aspek yang dinilai 
Skor  

1 2 3 4  

1 Bertanya pada guru      

2 Menjawab pertanyaan guru      

3 Keberanian menyampaikan pendapat      

4 Menyampaikan tugas / mengerjakan tugas 

yang diberikan guru 

     

5 Ketepatan dalam mengumpulkan tugas      

       

 

Kriteria penilaian dilihat dari sekor yang diperoleh 

Skor maksimal = 20 

                                    N = 
maksimalsekorJumlah

perolehansekorJumlah
 X 100 = ......... 

 

 Penilaian hasil 

Penilaian hasil diambil melalui tes tertulis berikut: 

 

 

 

 



Soal tertulis Siklus I 

 

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

sebagai jawabanya. 

1. Gambar di samping menunjukan jalanya gaya..... 

a. Dorong                                 c. Gesek 

b. Pegas                                    d. Tarik 

2. Berikut ini menunjukan kegiatan yang menggunakan gaya pegas 

a. Kerbau menarik pedati          c. Anak menendang bola 

b. Bermain ketapel                    d. Tangan meremas telor 

3. Gambar disamping menunjukkan  jalanya gaya.. 

a. Pegas                                      c. magnet 

b. Otot                                        d. Gesek 

4. Dinamo sepeda memiliki gaya  

a. Pegas                                       c. Magnet 

b. Gesek                                      d. Tarik 

5. Alat untuk mengukur gaya disebut 

a. Termometer                             c. Spedometer 

b. Barometer                                d. Dinamometer 

 

                  Nilai akhir = 
maksimalsekorJumlah

perolehansekorJumlah
 X 100 = ......... 
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