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Lampiran 1 : Silabus Pembelajaran 

 
Sekolah   : SDN Tabanggele 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/semester  : IV/II 

 

No. 
Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Bahan 

1 Memahami 

perubahan 

lingkungan fisik 

dan 

pengaruhnya 

terhadap 

lingkungan 

 Mendeskripsikan 

berbagai 

penyebab 

perubahan 

lingkungan fisik 

(angin, hujan, 

cahaya matahari, 

dan gelombang 

air laut).  

 Menjelaskan 

pengaruh 

perubahan 

lingkungan fisik 

terhadap daratan 

(erosi, abrasi, 

banjir, dan 

longsor) 

 Mendeskripsikan 

cara pencegahan 

kerusakan 

lingkungan 

Pengaruh 

angin 

1. Menjelaskan 

proses terjadinya 

angin darat dan 

angin laut. 

2. Mendeskripsikan 

bahwa pengaruh 

angin dapat 

menghasilkan 

perubahan yang 

menguntungkan 

dan merugikan. 

3. Mengidentifikasi 

cara mencegah 

erosi tanah dan 

abrasi. 

 Mampu   menjelaskan 

proses terjadinya angin 

darat dan angin laut. 

 Mampu 

mendeskripsikan bahwa 

pengaruh dapat 

menghasilkan perubahan 

yang menguntungkan 

dan merugikan 

 

Teknik  

 Tes 

tertulis 

 Tes 

lisan  

 

Bentuk  

 Isian 

 Penugas

an   

 

2 x 35 

menit  

Buku 

SAINS SD 

Kelas IV 
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(erosi, abrasi, 

banjir, dan 

longsor) 
2.  Memahami 

perubahan 

lingkungan fisik 

dan 

pengaruhnya 

terhadap 

lingkungan 

 Mendeskripsikan 

berbagai 

penyebab 

perubahan 

lingkungan fisik 

(angin, hujan, 

cahaya matahari, 

dan gelombang 

air laut).  

 Menjelaskan 

pengaruh 

perubahan 

lingkungan fisik 

terhadap daratan 

(erosi, abrasi, 

banjir, dan 

longsor) 

 Mendeskripsikan 

cara pencegahan 

kerusakan 

lingkungan 

(erosi, abrasi, 

banjir, dan 

longsor) 
 

Pengaruh 

hujan 

 Menjelaskan 

pengaruh hujan 

terhadap 

perubahan 

lingkungan fisik  

 Mendeskripsikan 

bahwa pengaruh 

hujan dapat 

menghasilkan 

perubahan yang 

menguntungkan 

dan merugikan. 

 Menjelaskan cara 

pencegahan 

kerusakan 

lingkungan. 

(banjir, longsor 

dan erosi) 

 Mampu menjelaskan 

pengaruh hujan 

terhadap perubahan 

lingkungan fisik. 

 Mampu 

mendeskripsikan bahwa 

pengaruh hujan dapat 

menghasilkan 

perubahan yang 

menguntungkan dan 

merugikan. 

 Mampu menjelaskan 

cara pencegahan 

kerusakan lingkungan. 

(banjir, longsor dan 

erosi) 

Teknik  

 Tes 

tertulis 

 Tes 

lisan  

 

Bentuk  

 Isian 

 Penugas

an   

2x35 

menit 

Buku 

SAINS SD 

Kelas IV 
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3.  Memahami 

perubahan 

lingkungan fisik 

dan 

pengaruhnya 

terhadap 

lingkungan 

 Mendeskripsikan 

berbagai 

penyebab 

perubahan 

lingkungan fisik 

(angin, hujan, 

cahaya matahari, 

dan gelombang 

air laut).  

 Menjelaskan 

pengaruh 

perubahan 

lingkungan fisik 

terhadap daratan 

(erosi, abrasi, 

banjir, dan 

longsor) 

 Mendeskripsikan 

cara pencegahan 

kerusakan 

lingkungan 

(erosi, abrasi, 

banjir, dan 

longsor) 
 

 

Pengaruh 

matahari 

1. Menjelaskan 

pengaruh 

matahari terhadap 

perubahan 

lingkungan fisik. 

2. Mendeskripsikan 

bahwa pengaruh 

matahari dapat 

menghasilkan 

perubahan yang 

menguntungkan 

dan merugikan 

 Mampu menjelaskan 

pengaruh matahari 

terhadap perubahan 

lingkungan fisik. 

 Mampu 

mendeskripsikan 

bahwa pengaruh 

matahari dapat 

menghasilkan 

perubahan yang 

menguntungkan dan 

merugikan 

Teknik  

 Tes 

tertulis 

 Tes 

lisan  

 

Bentuk  

 Isian 

Penugasan   

2x35 

menit 

Buku 

SAINS SD 

Kelas IV 

 

4.  Memahami 

perubahan 

lingkungan fisik 

 Mendeskripsikan 

berbagai 

Pengaruh 

gelombang 

laut 

1. Menjelaskan 

pengaruh 

gelombang laut  

 Mampu menjelaskan 

pengaruh gelombang 

laut  terhadap 

Teknik  

 Tes 

tertulis 

2 Jp Buku 

SAINS SD 

Kelas IV 



93 
 

dan 

pengaruhnya 

terhadap 

lingkungan 

penyebab 

perubahan 

lingkungan fisik 

(angin, hujan, 

cahaya matahari, 

dan gelombang 

air laut).  

 Menjelaskan 

pengaruh 

perubahan 

lingkungan fisik 

terhadap daratan 

(erosi, abrasi, 

banjir, dan 

longsor) 

 Mendeskripsikan 

cara pencegahan 

kerusakan 

lingkungan 

(erosi, abrasi, 

banjir, dan 

longsor) 

terhadap 

perubahan 

lingkungan fisik  

2. Menjelaskan cara 

pencegahan 

kerusakan 

lingkungan 

(abrasi) 

perubahan lingkungan 

fisik. 

 Mampu menjelaskan 

cara pencegahan 

kerusakan lingkungan 

(abrasi) 

 Tes 

lisan  

 

Bentuk  

 Isian 

Penugasan   
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LAMPIRAN 2 : RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAAN 

Siklus 1- pert. 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAAN 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/semester : IV / II 

Materi    : Pengaruh Angin Terhadap Perubahan Lingkungan 

Fisik 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

 Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 

 

B. Kompetensi Dasar 

 Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, 

hujan, cahaya matahari, dan gelombang air laut).  

 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan (erosi, 

abrasi, banjir, dan longsor) 

 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor) 

 

C. Indikator 

 Menjelaskan proses terjadinya angin darat dan angin laut. 

 Mendeskripsikan pengaruh angin dapat menghasilkan perubahan yang 

menguntungkan. 

 Mendeskripsikan pengaruh angin dapat menghasilkan perubahan yang 

merugikan. 

 Mengidentifikasi cara mencegah erosi tanah dan abrasi. 

 

D. Tujuan Pembelajaran  

 Siswa dapat menjelaskan proses terjadinya angin darat dan angin laut 

 Siswa dapat mendeskripsikan pengaruh angin dapat menghasilkan 

perubahan yang menguntungkan. 

 Siswa dapat mendeskripsikan pengaruh angin dapat menghasilkan 

perubahan yang merugikan. 

 Siswa dapat Mengidentifikasi cara mencegah erosi tanah dan abrasi. 

 

E. Materi Pembelajaran 

 Pengaruh angin 

F. Metode Pembelajaran 

 Metode pembelajaran : ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi 

 Model pembelajaran  : CTL (Contekstual Teaching Learning) 

 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan awal  

 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa 
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 Guru mengabsen siswa serta mengkondisikan siswa /kelas 

 Guru memberikan apersepsi dan motivasi. 

 Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai 

dalam pembelajaran. 

2. Kegiatan inti 

 Guru memberi pengantar terkait materi yang akan dipelajari. 

 Guru membagi tiga kelompok siswa (masyarakat belajar) 

 Guru membagikan bahan diskusi kepada masing-masing kelompok 

 Guru menugasi kelompok I untuk mendiskusikan dan mendeskripsikan 

proses terjadinya angin darat dan angin laut (kontrutivisme) 

 Selanjutnya guru menugasi kelompok II untuk mencari/menemukan 

pengaruh angin yang merugikan (inkuiri) 

 Kemudian guru menugasi kelompok III untuk mencari/menemukan 

pengaruh angin yang menguntungkan. 

 Setelah itu guru menyuruh perwakilan kelompok untuk maju ke depan 

kelas mempersentasikan hasil diskusi kelompoknya. 

 Guru memberikan penguatan untuk siswa yang berani naik ke depan kelas. 

 Setelah siswa melakukan persentasi guru memberikan penguatan dan 

kesimpulan terkait materi diskusi siswa dan memberi kesempatan pada 

siswa untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami. 

 Kemudian guru membagikan lembar kerja siswa pada tiap kelompok 

 Setelah selesai guru menyuruh tiap kelompok Saling menukar pekerjaan 

untuk di periksa/di nilai. (penilaian) 

 Guru bersama-sama siswa menjawab dan membenarkan jika ada jawaban 

yang salah. 

 Setelah itu guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui 

siswa. 

 Guru menjelaskan kembali untuk memperjelas/mempertegas materi yang 

telah dipelajari. 

 Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. 

3. Kegiatan akhir 

 Mengulang materi  atau merefleksi semua kegiatan. (refleksi) 

 Memotivasi dan menasehati siswa. 

 Menutup pembelajaran dengan berdoa. 

 

H. Media dan sumber belajar 

 Media gambar, LCD dan Laptop 

Sumber : Buku Sains SD KTSP 2006 Kelas IV semester 1, Penerbit 

Erlangga   

 

I. Penilain /evaluasi 

 Bentuk tes  : Isian 

 Alat tes : butir-butir soal 
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LAMPIRAN 3: RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAAN 

Siklus 1- pert. 2 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAAN 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/semester : IV / II 

Materi    : Pengaruh Hujan Terhadap Perubahan Lingkungan 

Fisik 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

 Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 

 

B. Kompetensi Dasar 

 Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, 

hujan, cahaya matahari, dan gelombang air laut).  

 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan (erosi, 

abrasi, banjir, dan longsor) 

 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor) 

 

C. Indikator 

 Menjelaskan pengaruh hujan terhadap perubahan lingkungan fisik  
 Mendeskripsikan bahwa pengaruh hujan dapat menghasilkan perubahan 

yang menguntungkan dan merugikan. 
 Menjelaskan cara pencegahan kerusakan lingkungan. (banjir, longsor dan 

erosi) 
 

D. Tujuan Pembelajaran  

 Menjelaskan pengaruh hujan terhadap perubahan lingkungan fisik  
 Mendeskripsikan bahwa pengaruh hujan dapat menghasilkan perubahan 

yang menguntungkan dan merugikan. 
 Menjelaskan cara pencegahan kerusakan lingkungan. (banjir, longsor dan 

erosi) 
 

E. Materi Pembelajaran 

 Pengaruh hujan 

F. Metode Pembelajaran 

 Metode pembelajaran : ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi 

 Model pembelajaran  : CTL (Contekstual Teaching Learning) 

 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan awal  
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 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa 

 Guru mengabsen siswa serta mengkondisikan siswa /kelas 

 Guru memberikan apersepsi dan motivasi. 

 Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai 

dalam pembelajaran. 

2. Kegiatan inti 

 Guru mereview kembali pelajaran IPA yang lalu 

 Guru memberi pengantar terkait materi yang akan dipelajari. 

 Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya sebelum membagi 

kelompok. 

 Guru membagi tiga kelompok siswa (masyarakat belajar) 

 Guru menugasi kelompok I untuk mendiskusikan dan mendeskripsikan 

cara mencegah kerusakan lingkungan. (kontrutivisme) 

 Kemudian Guru menyuruh kelompok II untuk mendiskusikan dan 

mengidentifikasi pengaruh hujan yang merugikan dan menguntungkan 

terhadap perubahan lingkungan. 

 Selanjutnya guru menugasi kelompok III untuk menjelaskan pengaruh 

hujan terhadap perubahan lingkungan (inkuiri) 

 Setelah itu guru menyuruh perwakilan kelompok I, II dan III untuk maju 

ke depan kelas mempersentasikan hasil diskusi kelompoknya 

menggunakan media gambar. 

 Guru memberikan penguatan untuk siswa yang berani naik ke depan kelas. 

 Setelah melakukan persentasi masing-masing kelompok saling bertanya 

jawab mengenai hal-hal yang belum dimengerti. 

 Setelah bertanya jawab guru memberikan penguatan dan kesimpulan 

terkait materi diskusi siswa. 

 Guru bersama-sama siswa menjawab dan membenarkan jika ada jawaban 

yang salah. 

 Setelah itu guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui 

siswa. 

 Guru menjelaskan kembali untuk memperjelas/mempertegas materi yang 

telah dipelajari. 

 Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. 

3. Kegiatan akhir 

 Guru melakukan tes evaluasi untuk mengetahui perkembangan hasil 

belajar siswa. 

 Mengulang materi  atau merefleksi semua kegiatan. (refleksi) 

 Memotivasi dan menasehati siswa. 

 Menutup pembelajaran dengan berdoa. 

 

H. Media dan sumber belajar 

 Media gambar, LCD dan Laptop 

Sumber : Buku Sains SD KTSP 2006 Kelas IV semester 1, Penerbit 

Erlangga   

I. Penilain /evaluasi 

 Bentuk tes  : Isian 
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 Alat tes : butir-butir soal  
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LAMPIRAN 4: RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAAN 

Siklus 2 pert. 1 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAAN 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/semester : IV / II 

Materi    : Pengaruh Matahari Terhadap Perubahan Lingkungan Fisik 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

 Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 

 

B. Kompetensi Dasar 

 Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, 

hujan, cahaya matahari, dan gelombang air laut).  

 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan (erosi, 

abrasi, banjir, dan longsor) 

 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor) 

 

C. Indikator 
 Menjelaskan pengaruh matahari terhadap perubahan lingkungan fisik. 
 Mendeskripsikan bahwa pengaruh matahari dapat menghasilkan perubahan yang 

menguntungkan dan merugikan 
 

D. Tujuan Pembelajaran  

 Siswa dapat menjelaskan pengaruh matahari terhadap perubahan lingkungan 

fisik. 
 Siswa dapat mendeskripsikan bahwa pengaruh matahari dapat menghasilkan 

perubahan yang menguntungkan dan merugikan 
 

E. Materi Pembelajaran 

 Pengaruh Matahari 

 

F. Metode Pembelajaran 

 Metode pembelajaran : ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi 

 Model pembelajaran  : CTL (Contekstual Teaching Learning) 

 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan awal  

 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa 

 Guru mengabsen siswa serta mengkondisikan siswa /kelas 

 Guru memberikan apersepsi dan motivasi. 

 Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai 

dalam pembelajaran. 
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2. Kegiatan inti 

 Guru mereview kembali pelajaran IPA yang lalu 

 Guru memberi pengantar terkait materi yang akan dipelajari. 

 Guru menyuruh siswa untuk duduk bersama kelompoknya masing-masing  

(masyarakat belajar) 

 Setelah itu guru mengintruksikan tugas masing-masing kelompok. 

 Kemudian Guru membagikan bahan diskusi pada masing-masing 

kelompok.  

 Guru menyuruh kelompok I untuk mendeskripsikan pengaruh matahari 

terhadap perubahan lingkungan fisik (kontrutivisme) 

 Kemudian Guru menyuruh kelompok II untuk menemukan keuntungan 

atau manfaat matahari bagi makhluk hidup (kontrutivisme) 

 Selanjutnya guru menyuruh kelompok III untuk mencari/menemukan 

pengaruh matahari yang menghasilkan perubahan lingkungan fisik yang 

merugikan  (inkuiri) 

 Setelah itu guru menyuruh perwakilan kelompok I, II dan III untuk maju 

ke depan kelas mempersentasikan hasil diskusi kelompoknya. 

 Guru memberikan penguatan untuk siswa yang berani naik ke depan kelas. 

 Setelah melakukan persentasi masing-masing kelompok saling bertanya 

jawab. 

 Setelah bertanya jawab guru memberikan penguatan dan kesimpulan 

terkait materi diskusi siswa. 

 Kemudian guru membagikan lembar kerja siswa 

 Setelah selesai Guru menyuruh tiap kelompok Saling menukar pekerjaan 

untuk di periksa/dinilai. (penilaian) 

 Guru bersama-sama siswa menjawab dan membenarkan jika ada jawaban 

yang salah. 

 Setelah itu guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui 

siswa. 

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalah pahaman dan  

memberikan penguatan. 

 Guru menjelaskan kembali untuk memperjelas/mempertegas materi yang 

telah dipelajari. 

 Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. 

 Guru memberikan tugas sebagai evaluasi proses pembelajaran. 

3. Kegiatan akhir 

 Mengulang materi  atau merefleksi semua kegiatan. (refleksi) 

 Memotivasi dan menasehati siswa. 

 Menutup pembelajaran dengan berdoa. 

 

H. Media dan sumber belajar 

 Media gambar, LCD dan Laptop 

Sumber : Buku Sains SD KTSP 2006 Kelas IV semester 1, Penerbit 

Erlangga   

 

I. Penilain /evaluasi 
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 Bentuk tes  : essay 

 Alat tes : butir-butir soal 
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LAMPIRAN 5: RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAAN 

Siklus 1- pert. 2 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAAN 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/semester : IV / I 

Materi    : Pengaruh Gelombang Laut Terhadap Perubahan 

LingkunganFisik 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

 Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 

 

B. Kompetensi Dasar 

 Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, 

hujan, cahaya matahari, dan gelombang air laut).  

 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan (erosi, 

abrasi, banjir, dan longsor) 

 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor) 

 

C. Indikator 
 Menjelaskan pengaruh gelombang laut terhadap perubahan lingkungan fisik. 
 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan akibat pengaruh 

gelombang laut. 

 

D. Tujuan Pembelajaran  

 Siswa dapat menjelaskan pengaruh gelombang laut terhadap perubahan 

lingkungan fisik. 
 Siswa dapat mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan akibat 

pengaruh gelombang laut. 

 

E. Materi Pembelajaran 

 Pengaruh Gelombang Laut 

 

F. Metode Pembelajaran 

 Metode pembelajaran : ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi 

 Model pembelajaran  : CTL (Contekstual Teaching Learning) 

 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan awal  

 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa 

 Guru mengabsen siswa serta mengkondisikan siswa /kelas 

 Guru memberikan apersepsi dan motivasi. 
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 Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai 

dalam pembelajaran. 

2. Kegiatan inti 

 Guru mereview kembali pelajaran IPA yang lalu 

 Guru memberi pengantar terkait materi yang akan dipelajari. 

 Guru menyuruh siswa untuk duduk bersama kelompoknya masing-masing  

(masyarakat belajar) 

 Setelah itu guru mengintruksikan tugas masing-masing kelompok. 

 Kemudian Guru membagikan bahan diskusi pada masing-masing 

kelompok.  

 Guru menyuruh kelompok I untuk mendeskripsikan cara mencegah 

kerusakan lingkungan (Abrasi) (kontrutivisme) 

 Kemudian Guru menyuruh kelompok II untuk menemukan pengaruh 

gelombang laut yang merugikan lingkungan  (kontrutivisme) 

 Selanjutnya guru menyuruh kelompok III untuk mencari/menemukan 

pengaruh gelombang terhadap perubahan lingkungan fisik (inkuiri) 

 Setelah itu guru menyuruh perwakilan kelompok I, II dan III untuk maju 

ke depan kelas mempersentasikan hasil diskusi kelompoknya. 

 Guru memberikan penguatan untuk siswa yang berani naik ke depan kelas. 

 Setelah melakukan persentasi masing-masing kelompok saling bertanya 

jawab. 

 Setelah bertanya jawab guru memberikan penguatan dan kesimpulan 

terkait materi diskusi siswa. 

 Guru bersama-sama siswa menjawab dan membenarkan jika ada jawaban 

yang salah. 

 Setelah itu guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui 

siswa. 

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalah pahaman dan  

memberikan penguatan. 

 Guru menjelaskan kembali untuk memperjelas/mempertegas materi yang 

telah dipelajari. 

 Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. 

 Guru memberikan tugas sebagai evaluasi proses pembelajaran. 

3. Kegiatan akhir 

 Mengulang materi  atau merefleksi semua kegiatan. (refleksi) 

 Memotivasi dan menasehati siswa. 

 Menutup pembelajaran dengan berdoa. 

 

H. Media dan sumber belajar 

 Media gambar, LCD dan Laptop 

Sumber : Buku Sains SD KTSP 2006 Kelas IV semester 1, Penerbit 

Erlangga   

I. Penilain /evaluasi 

 Bentuk tes  : essay 

 Alat tes : butir-butir soal 
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LAMPIRAN 6 : LEMBAR OBSERVASI GURU 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN  GURU SAAT PROSES 

PEMBELAJARAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

Satuan pendidikan : SD Negeri Tabanggele 

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Siklus  : 1, pertemuan I 

No. Aspek yang diamati Terlaksana 

1.  A. Pendahuluan  Ya Tidak 

 1. Apakah guru sebelum memulai pembelajaran memberikan 

apresiasi yang berhubungan dengan materi yang akan 

diajarkan  
  

 

2. Apakah guru mengawali kegiatan pembelajarandengan 

memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih 

semangat/serius guna mengikuti pembelajaran 
  

 

3. Apakah guru menyampaikan tujuan pembelajaran     

4. Apakah Guru mempersiapkan siswa untuk mengikuti 

kegiatan pembelajaran   
  

 

5. Apakah guru menjelaskan langkah-langakah PBM dengan 

menggunakan model CTL 
 

  

2. B. Kegiatan inti   

 1. Apakah guru memberikan pengantar terkait materi    

2. Apakah guru membagi kelompok dalam proses 

pembelajaran.  
   

3. Apakah guru mengembangkan pemikiran anak dengan cara 

bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan 

mengonktruksikan sendiri pengetahuan/ keterampilan 

barunya. 

   

4. Apakah guru mengajak siswa untuk menyampaikan hasil 

diskusinya didepan kelas. 
   

5. Apakah guru melakukan penilaian yang sebenarnya dengan 

berbagai cara. 
   

6. Apakah guru selalu memberikan penguatan kepada siswa    

7. Apakah guru menerapkan langkah-langkah pembelajaran 

model CTL 
  

 

3. C. Penutup   

 1. Apakah guru memberikan bimbingan kepada siswa untuk 

menyimpulkan hasil pembelajaran   
   

2. Apakah guru mengajak siswa untuk menutup pelajaran 

secara bersama-sama. 
   

3. Apakah guru melakukan refleksi pada semua kegiatan.    

Guru kelas (kolaborator)  

  

     Sapri Sikota, S.Pd 

       Nip: 198404142009031003 
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LAMPIRAN 7 : LEMBAR OBSERVASI GURU 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN  GURU SAAT PROSES 

PEMBELAJARAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

Satuan pendidikan : SD Negeri Tabanggele 

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Siklus  : 1, pertemuan II 

No. Aspek yang diamati Terlaksana 

1.  A. Pendahuluan  Ya Tidak 

 1. Apakah guru sebelum memulai pembelajaran memberikan 

apresiasi yang berhubungan dengan materi yang akan 

diajarkan  
  

 

2. Apakah guru mengawali kegiatan pembelajarandengan 

memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih 

semangat/serius guna mengikuti pembelajaran 
  

 

3. Apakah guru menyampaikan tujuan pembelajaran     

4. Apakah Guru mempersiapkan siswa untuk mengikuti 

kegiatan pembelajaran   
  

 

5. Apakah guru menjelaskan langkah-langakah PBM dengan 

menggunakan model CTL 
  

 

2. B. Kegiatan inti   

 1. Apakah guru memberikan pengantar terkait materi    

2. Apakah guru membagi kelompok dalam proses 

pembelajaran.  
   

3. Apakah guru mengembangkan pemikiran anak dengan cara 

bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan 

mengonktruksikan sendiri pengetahuan/ keterampilan 

barunya. 

   

4. Apakah guru mengajak siswa untuk menyampaikan hasil 

diskusinya didepan kelas. 
   

5. Apakah guru melakukan penilaian yang sebenarnya dengan 

berbagai cara. 
   

6. Apakah guru selalu memberikan penguatan kepada siswa    

7. Apakah guru menerapkan langkah-langkah pembelajaran 

model CTL 
  

 

3. C. Penutup   

 1. Apakah guru memberikan bimbingan kepada siswa untuk 

menyimpulkan hasil pembelajaran   
   

2. Apakah guru mengajak siswa untuk menutup pelajaran 

secara bersama-sama. 
   

3. Apakah guru melakukan refleksi pada semua kegiatan.    

Guru kelas (kolaborator) 

  

     Sapri Sikota, S.Pd 

       Nip: 198404142009031003 
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LAMPIRAN 8 : LEMBAR OBSERVASI GURU 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN  GURU SAAT PROSES 

PEMBELAJARAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

Satuan pendidikan : SD Negeri Tabanggele 

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Siklus  : 2, pertemuan I 

No. Aspek yang diamati Terlaksana 

1.  A. Pendahuluan  Ya Tidak 

 1. Apakah guru sebelum memulai pembelajaran memberikan 

apresiasi yang berhubungan dengan materi yang akan 

diajarkan  
  

 

2. Apakah guru mengawali kegiatan pembelajarandengan 

memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih 

semangat/serius guna mengikuti pembelajaran 
  

 

3. Apakah guru menyampaikan tujuan pembelajaran     

4. Apakah Guru mempersiapkan siswa untuk mengikuti 

kegiatan pembelajaran   
  

 

5. Apakah guru menjelaskan langkah-langakah PBM dengan 

menggunakan model CTL 
  

 

2. B. Kegiatan inti   

 1. Apakah guru memberikan pengantar terkait materi    

2. Apakah guru membagi kelompok dalam proses 

pembelajaran.  
   

3. Apakah guru mengembangkan pemikiran anak dengan cara 

bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan 

mengonktruksikan sendiri pengetahuan/ keterampilan 

barunya. 

   

4. Apakah guru  membagi kelompok dalam proses 

pembelajaran. 
   

5. Apakah guru melakukan penilaian yang sebenarnya dengan 

berbagai cara. 
   

6. Apakah guru selalu memberikan penguatan kepada siswa    

7. Apakah guru menerapkan langkah-langkah pembelajaran 

model CTL 
  

 

3. C. Penutup   

 1. Apakah guru memberikan bimbingan kepada siswa untuk 

menyimpulkan hasil pembelajaran   
   

2. Apakah guru mengajak siswa untuk menutup pelajaran 

secara bersama-sama. 
   

3. Apakah guru melakukan refleksi pada semua kegiatan.    

       Guru kelas (kolaborator)  

      

 

Sapri Sikota, S.Pd 

       Nip: 198404142009031003  
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LAMPIRAN 9 : LEMBAR OBSERVASI GURU 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN  GURU SAAT PROSES 

PEMBELAJARAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

Satuan pendidikan : SD Negeri Tabanggele 

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Siklus  : 2, pertemuan II 

No. Aspek yang diamati Terlaksana 

1.  A. Pendahuluan  Ya Tidak 

 1. Apakah guru sebelum memulai pembelajaran memberikan 

apresiasi yang berhubungan dengan materi yang akan 

diajarkan  
  

 

2. Apakah guru mengawali kegiatan pembelajarandengan 

memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih 

semangat/serius guna mengikuti pembelajaran 
  

 

3. Apakah guru menyampaikan tujuan pembelajaran     

4. Apakah Guru mempersiapkan siswa untuk mengikuti 

kegiatan pembelajaran   
  

 

5. Apakah guru menjelaskan langkah-langakah PBM dengan 

menggunakan model CTL 
  

 

2. B. Kegiatan inti   

 1. Apakah guru memberikan pengantar terkait materi    

2. Apakah guru membagi kelompok dalam proses 

pembelajaran.  
   

3. Apakah guru mengembangkan pemikiran anak dengan cara 

bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan 

mengonktruksikan sendiri pengetahuan/ keterampilan 

barunya. 

   

4. Apakah guru  membagi kelompok dalam proses 

pembelajaran. 
   

5. Apakah guru melakukan penilaian yang sebenarnya dengan 

berbagai cara. 
   

6. Apakah guru selalu memberikan penguatan kepada siswa    

7. Apakah guru menerapkan langkah-langkah pembelajaran 

model CTL 
  

 

3. C. Penutup   

 1. Apakah guru memberikan bimbingan kepada siswa untuk 

menyimpulkan hasil pembelajaran   
   

2. Apakah guru mengajak siswa untuk menutup pelajaran 

secara bersama-sama. 
   

3. Apakah guru melakukan refleksi pada semua kegiatan.    

Guru kelas (kolaborator)  

  

      

Sapri Sikota, S.Pd 

     Nip: 198404142009031003 
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LAMPIRAN 10 : LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS SISWA 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS SISWA 

Nama sekolah  : SD Negeri Tabanggele 

Mata pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas   : IV (Empat) 

Siklus/pert.  : 1 / pertama 

 

 

No. Aspek yang diamati 

 

Ya Tidak 

1. Siap dalam mengikuti pelajaran 

 

   

2. Siswa terlibat dalam pembukaan pelajaran 

 

   

3. Semangat untuk belajar 

 

   

4. Mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru 

 

   

5. Siswa aktif kerja sama dalam kelompok 

 

   

6. Siswa aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan 

 

   

7. Siswa selalu berada ditempat duduknya 

 

   

8. Siswa terlibat dalam membuat kesimpulan 

 

   

 

 

    

   

Guru kelas (kolaborator)  

 

  

      

Sapri Sikota, S.Pd 

     Nip: 198404142009031003 
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LAMPIRAN 11 : LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS SISWA 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS SISWA 

Nama sekolah  : SD Negeri Tabanggele 

Mata pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas   : IV (Empat) 

Siklus/pert.  : 1 / kedua 

 

 

No. Aspek yang diamati 

 

Ya Tidak 

1. Siap dalam mengikuti pelajaran  

 

   

2.  Siswa terlibat dalam pembukaan pelajaran 

 

   

3. Semangat untuk belajar 

 

   

4. Mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru 

 

   

5. Siswa aktif kerja sama dalam kelompok 

 

   

6. Siswa aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan  

 

   

7. Siswa selalu berada ditempat duduknya 

 

   

8. Siswa terlibat dalam membuat kesimpulan 

 

   

 

    

 

    

 Guru kelas (kolaborator)  

 

  

      

Sapri Sikota, S.Pd 

     Nip: 198404142009031003 
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LAMPIRAN 12 : LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS SISWA 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS SISWA 

Nama sekolah  : SD Negeri Tabanggele 

Mata pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas   : IV (Empat) 

Siklus/pert.  : 2 / pertama 

 

 

No. Aspek yang diamati 

 

Ya Tidak 

1. Siap dalam mengikuti pelajaran  

 

   

2.  Siswa terlibat dalam pembukaan pelajaran 

 

   

3. Semangat untuk belajar 

 

   

4. Mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru 

 

   

5. Siswa aktif kerja sama dalam kelompok 

 

   

6. Siswa aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan  

 

   

7. Siswa selalu berada ditempat duduknya 

 

   

8. Siswa terlibat dalam membuat kesimpulan 

 

   

 

 

 

 

    

 Guru kelas (kolaborator)  

 

  

      

Sapri Sikota, S.Pd 

     Nip: 198404142009031003 
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LAMPIRAN 13 : LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS SISWA 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS SISWA 

Nama sekolah  : SD Negeri Tabanggele 

Mata pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas   : IV (Empat) 

Siklus/pert.  : 2 / kedua 

 

 

No. Aspek yang diamati 

 

Ya Tidak 

1. Siap dalam mengikuti pelajaran  

 

   

2.  Siswa terlibat dalam pembukaan pelajaran 

 

   

3. Semangat untuk belajar 

 

   

4. Mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru 

 

   

5. Siswa aktif kerja sama dalam kelompok 

 

   

6. Siswa aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan  

 

   

7. Siswa selalu berada ditempat duduknya 

 

   

8. Siswa terlibat dalam membuat kesimpulan 

 

   

 

 

 

 

 

 

    

 Guru kelas (kolaborator)  

 

  

      

Sapri Sikota, S.Pd 

     Nip: 198404142009031003 
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LAMPIRAN 14 : SOAL TES SIKLUS I 
 

Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang paling benar ! 

1. Angin bertiup dari tempat yang bertekanan udara lebih tinggi ke tempat 

bertekanan udara lebih............. 

a. Rendah b. Kecil  c. Pendek  d. besar  

2. Hembusan angin dari darat ke laut disebut angin... 

a. Laut  b.  Darat  c. Gunung  d.  kencang  

3. Hembusan angin dari laut ke darat disebut angin........... 

a. Gunung  b. Darat c. Kencang  d. laut. 

4. Pengikisan tanah oleh angin disebut........... 

a. Korasi   c. Longsor  

b. Badai   d. Erosi  

5. Angin yang dapat menumbangkan pohon dan menghancurkan rumah 

adalah....... 

a. Angin darat  c. Angin sepoi-sepoi  

b. Angin laut d. angin topan 

6. Hujan deras terus menerus dapat mengakibatkan.... 

a. Kekeringan  b. Kebakaran   c. Banjir  d. Kelaparan  

7. Berikut adalah pengaruh hujan terhadap perubahan lingkungan, 

kecuali.............. 

a. Banjir   c. Longsor   

b. Erosi    d. kekeringan   

8. Salah satu cara untuk mencegah banjir yaitu......... 

a. Membuang sampah pada tempatnya  c. Membakar hutan 

b. Menebang pohon    d. Merusak lingkungan. 

9. Pengaruh hujan yang dapat menghasilkan perubahan yang merugikan 

yaitu..... 

a. Banjir dan longsor   c. Kekeringan  

b. Badai topan     d. Kebakaran 

10. Pengikisan tanah akibat terjangan air disebut.... 
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a. Longsor  b. Erosi  c. Banjir  d. kemarau  
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LAMPIRAN 15 : SOAL TES SIKLUS II 

 

Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang paling benar ! 

1. Pengaruh matahari terhadap perubahan linkungan yaitu............. 

a. Kekeringan   b. Banjir   c. Longsor   d. Erosi   

2. Panas matahari dapat mengakibatkan lapisan batuan menjadi.......... 

a. Subur   b.  Keras   c. Lapuk   d.  Lembek   

3. Sumber energi panas dan energi cahaya terbesar adalah........... 

a.  Matahari   b. Bulan  c. Bintang   d. Bumi 

4. Pengaruh matahari yang menghasilkan perubahan yang merugikan 

yaitu........... 

a. Banjir   c. Erosi  

b. Longsor  d. Kekeringan dan kebakaran hutan 

5. Sumber energi terbesar bagi semua makhluk hidup adalah...... 

a. Makanan   c. Matahari   

b. Minuman  d. Sayuran 

6. Pengikisan pantai akibat gelombang laut disebut......... 

a. Korasi   b. Abrasi    c. Erosi   d. Longsor   

7. Gelombang laut dimanfaatkan untuk olahraga.............. 

a. Berselancar     c. Sepak bola 

b. Bola Volly    d. Bulutangkis   

8. Untuk mencegah abrasi, dipantai dipasang......... 

a. Jaring    c. Pukat  

b. Pemecah ombak d. Rumah  

9. Abrasi dapat dicegah dengan menanami daerah pantai dengan pohon........ 

a. Kelapa    c. Jati   

b. Pisang     d. Bakau  

10. Pengaruh gelombang laut terhadap perubahan lingkungan fisik yaitu....... 

a. Korasi   b. Abrasi   c. Kebakaran   d. kemarau  
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LAMPIRAN 16-17 : KUNCI JAWABAN SOAL TES SIKLUS I DAN II 

Kunci jawaban 

Soal tes siklus 1 

Pilihan Ganda 

1. A   6. C  

2. B   7. D  

3. D   8. A  

4. A    9. A  

5. D    10. B  

 

 

 

 

Kunci jawaban 

Soal tes siklus 2 

Pilihan ganda 

1. A   6. B 

2. C   7. A 

3. A   8. B 

4. D   9. D 

5. C   10. B 
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LAMPIRAN 18 : ANALISIS HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS 1 

 

Analisi Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus 1 

 

 

 

  

NO Nama Siswa Tes Siklus I Ketuntasan belajar 

1. Andi risman 50 Belum tuntas  
2. Anjas  70 Tuntas  
3. Apriansyah  80 Tuntas  
4. Ardiansyah  60 Belum tuntas  
5. Nuning  50 Belum tuntas  
6. Elsi  70 Tuntas  
7. Gina radhatuljana 60 Belum tuntas  
8. Hasrun  70 Tuntas  
9. Indrianty  80 Tuntas  
10. Irfan ardin  80 Tuntas  
11. Muh. Asjuansyah  50 Belum tuntas  
12. Muh. Ilham tahir 50 Belum tuntas  
13. Mustikawatii  90 Tuntas  
14. Najwa kirana alnisfha  60 Belum tuntas  
15. Nur hikma  70 Tuntas  
16. Rina  70 Tuntas  
17. Sekarwati  50 Belum tuntas  
18. Nurhayati  60 Belum tuntas  
19. Andika rahman  60 Belum tuntas  
20. Sheril  60 Belum tuntas  

 Jumlah  1290  

 Rata-rata 64.5  

 Ketuntasan klasikal  45%  
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LAMPIRAN 19 : ANALISIS HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS 2 

 

 

Analisis Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus 2 

 

 

 

NO Nama Siswa Tes Siklus II Ketuntasan belajar 

1. Andi risman 60 Belum tuntas  
2. Anjas  100 Tuntas  
3. Apriansyah  90 Tuntas  
4. Ardiansyah  80 Tuntas  
5. Nuning  70 Tuntas  
6. Elsi  80 Tuntas  
7. Gina radhatuljana 90 Tuntas  
8. Hasrun  80 Tuntas  
9. Indrianty  100 Tuntas  
10. Irfan ardin  100 Tuntas  
11. Muh. Asjuansyah  80 Tuntas  
12. Muh. Ilham tahir 90 Tuntas  
13. Mustikawatii  100 Tuntas  
14. Najwa kirana alnisfha  90 Tuntas  
15. Nur hikma  80 Tuntas  
16. Rina  90 Tuntas  
17. Sekarwati  80 Tuntas  
18. Nurhayati  70  Tuntas  
19. Andika rahman  60 Belum tuntas  
20. Sheril  90 Tuntas  

 Jumlah  1680  

 Rata-rata 84  

 Ketuntasan klasikal  90%  
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LAMPIRAN 20 : DAFTAR NAMA SISWA KELAS IV SDN 

TABANGGELE 

 

 

 

Daftar Nama Siswa Kelas IV SD Negeri Tabanggele  

Semester (II) Genap T.A 2015/2016 

 

 

 

No Nama Siswa Jenis Kelamin 

1. Andi risman L 

2. Anjas  L 

3. Apriansyah  L 

4. Ardiansyah  L 

5. Nuning  P 

6. Elsi  P 

7. Gina radhatuljana P 

8. Hasrun  L 

9. Indrianty  P 

10. Irfan ardin  L 

11. Muh. Asjuansyah  L 

12. Muh. Ilham tahir L 

13. Mustikawati  P 

14. Najwa kirana alnisfha  P 

15. Nur hikma  P 

16. Rina  P 

17. Sekarwati  P 

18. Nurhayati  P 

19. Andika rahman  L 

20. Sheril  P 
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LAMPIRAN 21 : NILAI TES AWAL HASIL BELAJAR SISWA 

 

 

Nilai Tes Awal Hasil Belajar Siswa 

No Nama Siswa Tes Awal Ketuntasan Belajar 

1. Andi risman 50 Belum tuntas 

2. Anjas  50 Belum tuntas 
3. Apriansyah  70 Tuntas  
4. Ardiansyah  40 Belum tuntas 
5. Nuning  50 Belum tuntas 
6. Elsi  60 Belum tuntas 
7. Gina radhatuljana 40 Belum tuntas 
8. Hasrun  50 Belum tuntas 
9. Indrianty  50 Belum tuntas 
10. Irfan ardin  40 Belum tuntas 
11. Muh. Asjuansyah  70 Tuntas  
12. Muh. Ilham tahir 40 Belum tuntas 
13. Mustikawati  70 Tuntas  
14. Najwa kirana alnisfha  50 Belum tuntas 
15. Nur hikma  70 Tuntas  
16. Rina  70 Tuntas  
17. Sekarwati  50 Belum tuntas 
18. Nurhayati  60 Belum tuntas 
19. Andika rahman  60 Belum tuntas 
20. Sheril  40 Belum tuntas 
Jumlah  1080  
Rata-rata 54  

Ketuntasan belajar 25%  
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LAMPIRAN 22 : MATERI PEMBELAJARAN SIKLUS 1 

Materi siklus 1 pertemuan I 

A. Pengaruh Hujan Terhadap Perubahan Lingkungan Fisik 

Apabila hujan turun dengan lebat dapat menimbulkan banjir yang sangat 

merugikan bagi makhluk hidup. Rumah-rumah terendam, sawah yang tidak bisa 

dipanen karena terendam banjir, jalanan yang macet dan lain lain. Hujan sangat 

dinantikan oleh manusia, terutama para petani untuk mengairi sawah atau lahan 

pertaniannya.  Banjir sering terjadi di mana-mana akibat hujan. Di perkotaan, 

banjir dapat disebabkan oleh air hujan yang tidak tertampung lagi di sungai-

sungai untuk dialirkan ke laut. Banjir di suatu kota dapat saja terjadi akibat banjir 

kiriman dari kota lain yang mengalami hujan deras. Debit air sungai meningkat 

dan air sungai dapat meluap di daerah yang sungainya sudah dangkal. Di daerah 

pegunungan yang gundul kadang-kadang terjadi bencana banjir akibat hujan yang 

deras di puncak gunung. Di gunung yang gundul air hujan dapat mengikis lapisan 

tanah di permukaan bahkan menyeret batu-batu, tanah, dan pohon-pohon dari atas 

bukit. Banjir yang membawa material tersebut disebut banjir bandang. Airnya 

biasanya berwarna cokelat karena mengandung lumpur. 
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(Banjir)      (Longsor) 

 

a. Banjir 

Banjir adalah air yang sangat deras sehingga daratan tertutup oleh air. Dampak 

banjir juga bisa menyebabkan perubahan alam, seperti misalnya terjadi tanah 

longsor. Banjir ada juga yang disebabkan oleh ulah manusia dan juga ada yang 

disebabkan oleh alam. Banjir merupakan salah satu dampak dari perbuatan 

manusia yang tidak menyayangi lingkungannya. Banjir dapat merusak dan 

mengubah lingkungan dengan cepat.  Hal-hal yang dapat dilakukan untuk 

mencegah banjir antara lain:   

 Membuang sampah pada tempat yang benar dan telah disediakan.  

 Menyediakan lahan kosong untuk ditanami tanaman. Tanah  tersebut 

berfungsi  sebagai daerah peresapan air.   
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 Tidak menebang pohon secara besar-besaran dan tanpa kontrol agar  

tempat peresapan dan cadangan air tetap terjaga. 

Selain mengakibatkan perubahan pada lingkungan, dampak akibat banjir juga 

bisa menyebabkan penyakit-penyakit, salah satunya penyakit diare. 

b. Tanah Longsor 

Tanah longsor merupakan pergerakan tanah yang jatuh ke bawah karena 

tanah tidak ditahan  pepohonan tidak ada yang menahan sehingga longsor. 

Longsor adalah meluncurnya tanah akibat tanah tersebut tidak dapat lagi 

menampung air dalam tanah. Biasanya longsor terjadi pada tanah yang miring 

atau tebing yang curam. Secara fisik, dampak tanah longsor juga mengakibatkan 

perubahan terhadap lingkungan atau alam. Dampak tanah longsor. Perubahan 

alam akibat tanah longsor biasanya terjadi setelah hujan deras. Pencegahan 

longsor dapat dilakukan sebagai berikut :  

 Jangan membiarkan tanah yang miring menjadi gundul atau tidak ada 

tumbuhannya. Lakukanlah reboisasi dan penghijauan.  

 Jika tanah miring dijadikan lahan pertanian, buatlah sengkedan 

(terasering). Sistem tersebut dapat mencegah terjadinya longsor. 

 Jangan menebang pohon disekitar lereng. 

 

 

 

Hujan dapat menghasilkan perubahan yang menguntungkan 

a. Tumbuhan yang membutuhkan banyak air, misalnya padi, bias ditanam. 

b. Hujan membuat udara menjadi lebih segar,air hujan melarutkan kotoran di 

udara sehingga udara menjadi bersih. 
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Hujan dapat menghasilkan perubahan yang merugikan 

a. Banjir, dapat menyebabkan rusaknya tanah pertanian dan bangunanbangunan 

yang ada. Hal ini karena arus air yang deras dapat menghanyutkan tanah yang 

ada di lapisan atas. 

b. Erosi, sering terjadi di daerah yang miring. 

cara mencegah erosi 

a. menanami kembali tanah yang gundul dan tandus dengan penghijauan atau 

reboisasi, 

b. membuat sistem terasering atau sengkedan (tanah bertingkat-tingkat) pada 

tanah yang miring,  

c. membuat waduk atau bendungan penampungan air, 

d. tidak menebangi pohon atau hutan secara liar. 
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Materi siklus 1 pertemuan II 

B. Pengaruh Angin Terhadap Perubahan Lingkungan Fisik 

Angin adalah udara yang bergerak. Embusan angin dapat dengan mudah 

kamu rasakan. Angin dapat menghasilkan perubahan yang menguntungkan dan 

perubahan yang merugikan. Angin terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara 

atau perbedaan suhu udara pada suatu daerah atau wilayah. Hal ini berkaitan 

dengan besarnya energi panas  matahari yang di terima oleh permukaan bumi. 

Pada suatu wilayah, daerah yang menerima energi panas matahari lebih besar 

akan mempunyai suhu udara yang lebih panas dan tekanan udara yang cenderung 

lebih rendah. Sehingga akan terjadi perbedaan suhu dan tekanan udara antara 

daerah yang menerima energi panas lebih besar dengan daerah lain yang lebih 

sedikit menerima energi panas, akibatnya akan terjadi aliran udara pada wilayah 

1. Terjadinya angin darat dan angin laut. 

Pada malam hari, suhu di daratan lebih cepat turun daripada di laut. 

Oleh karena itu tekanan udara diatas permukaan laut lebih rendah daripada di 

daratan. Angin bertiup dari tempat bertekanan udara lebih tinggi ke tempat 

bertekanan udara lebih rendah. Akibatnya, terjadilah embusan angin dari 

darat ke laut yang disebut angin darat. Angin darat mulai terjadi pada malam 

hari sekitar pukul 21.00 (pukul 9 malam). Embusan angin darat paling kuat 

terjadi pada waktu matahari mulai terbit. 

Pada siang hari, suhu di daratan lebih cepat naik daripada di laut. 

Tekanan udara di atas daratan lebih rendah daripada tekanan udara di atas 

lautan. Akibatnya terjadilah angin yang berembus dari laut ke daratan yang 

disebut angin laut. Angin laut mulai terjadi pada siang hari sekitar pukul 

09.00. makin siang embusan angin makin kuat. Embusan angin laut paling 

kuat terjadi kira-kira pukul 15.00 atau pukul 3 sore. Angin darat dan angin 

laut dimanfaatkan para nelayan untuk mencari ikan di laut. Mereka 

memanfaatka angin darat untuk mendorong perahu mereka ke tengah laut, 

dan pada siang hari nelayan kembali ke daratan atau ke pelabuhan dengan 

memanfaatkan angin laut. 

2. Pengaruh angin yang merugikan 

Angin yang amat kencang dan terus menerus dapat mengikis 

permukaan tanah. Pengikisan tanah oleh angin disebut korasi. Korasi 

mengurangi kesuburan tanah karena mengikis lapisan tanah atas yang paling 

subur. Angin yang amat kencang dapat menumbangkan bangunan dan 

pepohonan. Angin yang sangat kencang disebut angin topan.  

3. Pengaruh angin yang menguntungkan 
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Tidak selalu angin yang bertiup kencang mengakibatkan kerugian 

angin kencang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin. Angin 

dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin, putaran kincir angin akan 

memutar turbin pada generator yang bekerja menghasilkan listrik, dan energi 

listrik dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Banyak kegiatan manusia 

yang memanfaatkan tiupan angin seperti,, mengeringkan pakaian, 

menerbangkan layang-layang, atlet layang gantung dan menggerakan perahu 

layang 

LAMPIRAN 23 : MATERI PEMBELAJARAN SIKLUS 2  

Materi siklus 2 pertemuan 1 

a. Pengaruh matahari 

Matahari merupakan sumber energi panas dan energi cahaya terbesar. 

Pancaran cahaya matahari membuat keadaan permukaan bumi menjadi sesuai 

untuk tempat hidup. Panas matahari dapat merubah bentuk permukaan bumi dan 

dapat mengakibatkan lapisan batuan menjadi lapuk. Panas matahari yang 

mengenai permukaan bumi dapat membawa bencana, yaitu kebakaran hutan dan 

kekeringan. Kebakaran hutan biasa terjadi pada musim kemarau atau musim 

panas. Kebakaran hutan yang tidak segera diatasi dapat merusak ekosistem. 

Akibat kebakaran tumbuhan musnah terbakar. Demikian pula, hewan yang tidak 

sempat melarikan diri dapat mati terbakar. Hewan-hewan yang selamat menjadi 

menderita karena kehilangan tempat tinggal dan sumber makanannya. Keadaan 

menjadi makin memprihatinkan jika hewan-hewan memasuki permukiman atau 

desa di tepi hutan untuk mencari makan. Hewan buas itu dapat memangsa hewan 

ternak, bahkan manusia. Matahari memberikan cahaya dan panas bagi kehidupan 

di bumi. Ketika musim kemarau yang panjang, cahaya matahari dapat 

menyebabkan keretakan pada tanah dan batuan. Cahaya matahari pun dapat 

membakar pepohonan atau rerumputan yang kering. Sehingga terjadilah 

kebakaran hutan. Daratan yang tadinya hijau ditumbuhi pepohonan yang rindang, 

kemudian berubah menjadi daratan yang gundul dan tandus. 
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(Kekeringan) 

Materi siklus 2 pertemuan 2 

b. Pengaruh gelombang laut 

Ombak terjadi karena gelombang air laut. Pantai yang landai dapat 

terjadi akibat batu karang di pantai terus menerus terhantam ombak air 

laut. Batu karang hancur menjadi butiran pasir yang halus terhampar 

luas.Jika pasir berasal dari batu karang berwarna putih pantai ini dikenal 

dengan nama pasir putih. Pantai yang curam dengan batu karang yang 

terjal terjadi karena hempasan gelombang air laut yang sangat kuat 

mengikis batu karang dalam waktu beribu-ribu tahun. Pada pantai ini ada 

batu karang yang membentuk gua-gua dan dikenal dengan nama karang 

bolong. Pengikisan daratan oleh gelombang air laut menyebabkan 

perubahan pada permukaan bumi. Peristiwa ini ini disebut Abrasi.  
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   (Abrasi)    (Abrasi) 

 

Abrasi yang telah terjadi menimbulkan pantai-pantai yang sangat indah. 

Abrasi dapat pula menimbulkan masalah, contohnya air laut sampai ke 

daratan bahkan sampai ke pemukinan penduduk bahkan ada pula pulau-

pulau kecil yang tenggelam. Pencegahan abrasi di pantai-pantai yang 

landai, yaitu dipasang pemecah gelombang laut atau pemecah ombak. 

Biasanya di pantai diletakkan beton yang bentuknya seperti balok atau 

tabung yang amat berat. Jika gelombang mengenai benda tersebut, 

gelombang akan pecah sehingga tidak sampai ke pantai. Abrasi dapatjuga 

dikurangi dengan menanam pohon bakau di pantai, pohon bakau 

mempunyai akar penunjang yang banyak dan besar sehingga dapat 

memecah ombak. 
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LAMPIRAN 24 : LEMBAR KERJA KELOMPOK (pert. 1 siklus 1) 

 

Lembar Kerja Siswa 

1. Angin bertiup dari tempat yang bertekanan udara lebih..............ke tempat 

bertekanan udara lebih................ 

2. Hembusan angin dari darat ke laut disebut angin............ 

3. Hembusan angin dari laut ke darat disebut angin............ 

4. Pengikisan tanah oleh angin disebut............. 

5. Kincir angin bergerak karena bantuan............. 

Lembar Kerja Siswa 

1. Angin bertiup dari tempat yang bertekanan udara lebih..............ke tempat 

bertekanan udara lebih................ 

2. Hembusan angin dari darat ke laut disebut angin............ 

3. Hembusan angin dari laut ke darat disebut angin............ 

4. Pengikisan tanah oleh angin disebut............. 

5. Kincir angin bergerak karena bantuan............. 

Lembar Kerja Siswa 

1. Angin bertiup dari tempat yang bertekanan udara lebih..............ke tempat 

bertekanan udara lebih................ 

2. Hembusan angin dari darat ke laut disebut angin............ 

3. Hembusan angin dari laut ke darat disebut angin............ 

4. Pengikisan tanah oleh angin disebut............. 

5. Kincir angin bergerak karena bantuan............. 

Lembar Kerja Siswa 

1. Angin bertiup dari tempat yang bertekanan udara lebih..............ke tempat 

bertekanan udara lebih................ 

2. Hembusan angin dari darat ke laut disebut angin............ 

3. Hembusan angin dari laut ke darat disebut angin............ 



129 
 

4. Pengikisan tanah oleh angin disebut............. 

5. Kincir angin bergerak karena bantuan.............  
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LAMPIRAN 25 : LEMBAR KERJA KELOMPOK (pert. 2 siklus 1) 

 

Lembar kerja kelompok I 

No 
Kerusakan Lingkungan Akibat 

Pengaruh Hujan  
Cara Mencegah 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Lembar kerja kelompok II 

No 
Pengaruh Hujan Terhadap Perubahan Lingkungan Fisik 

Yang Menguntungkan Yang Merugikan 

1.   

2.   

 3.   

4.   

5.   

 

Lembar kerja kelompok III 

No  Pengaruh Hujan Terhadap Perubahan Lingkungan 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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Pengaruh Hujan 
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Penyebabnya  
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Cara mencegah 
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135 
 

LAMPIRAN 26 : LEMBAR KERJA KELOMPOK (pert. 1 siklus 2) 

 

Lembar kerja kelompok I 

No  Pengaruh Matahari Terhadap Perubahan Lingkungan Fisik 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 Lembar kerja kelompok II  

No 
Pengaruh Matahari terhadap perubahan lingkungan fisik 

Manfaat Bagi Makhluk Hidup 

1.  

2.  

 3.  

4.  

5.  

 

Lembar kerja kelompok III 

No 
Pengaruh Matahari Yang Merugikan Terhadap Perubahan 

Lingkungan Fisik 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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LAMPIRAN 27 : LEMBAR KERJA KELOMPOK (pert. 2 siklus 2) 

 

Lembar kerja kelompok I 

No 
Kerusakan Lingkungan gelombang 

laut 
Cara mencegah 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Lembar kerja kelompok II 

No 
Pengaruh gelombang laut terhadap perubahan lingkungan fisik 

Yang menguntungkan Yang merugikan 

1.   

2.   

 3.   

4.   

5.   

 

Lembar kerja kelompok III 

No  Pengaruh gelombang laut terhadap perubahan lingkungan 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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LAMPIRAN 28 
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1. Siklus I  

 

 

Gambar 1: Guru membuka pelajaran 

 

 

Gambar 2: Guru menjelaskan pelajaran 
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Gambar 3: Siswa memperhatikan penjelasan guru 

 

 

Gambar 4: Diskusi kelompok 
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Gambar 5: Guru memberikan bimbingan saat diskusi kelompok 
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Gambar 6 : Siswa mempresentasikan hasil diskusinya  

 

Gambar 7: Guru menyimpulkan pembelajaran 
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Gambar 9: Proses evaluasi 

1. Siklus 2  
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Gambar 1: Guru membuka pelajaran 

 

 

Gambar 2: Guru menjelaskan materi pelajaran 

 

Gambar 3: Siswa memperhatikan penjelasan guru 
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Gambar 4: Diskusi kelompok 
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Gambar 5: Guru memberikan bimbingan saat diskusi kelompok 

 

Gambar 6 : Siswa mempresentasikan hasil diskusinya 
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Gambar 7: Proses evaluasi 

 

 

Gambar 8: Para siswa mengumpulkan hasil evaluasinya  
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