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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Sekolah : SD/MI . . .

Kelas : V

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam

Semester : II (dua)

Standar Kompetensi

5. Memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi, serta fungsinya.

Kompetensi Dasar

5.1. Mendeskripsikan hubungan antara gaya, gerak dan energi melalui percobaan (gaya gravitasi, gaya gesek,

gaya magnet).

Indikator

• Membandingkan kecepatan jatuh dua buah benda ( yang berbeda berat, bentuk dan ukuran ) dari ketinggian

tertentu.

• Menyimpulkan bahwa gaya gravitasi menyebabkan benda bergerak ke bawah.

• Mengelompokkan benda-benda yang bersifat magnetis.

• Menunjukkan kekuatan gaya magnet dalam menembus beberapa benda melalui percobaan.

• Memberi contoh penggunaan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari.

• Membuat magnet.

• Membandingkan gerak benda pada permukaan yang berbeda-beda (kasar-halus).

• Menjelaskan berbagai cara memperkecil atau memperbesar gaya gesekan.

• Menjelaskan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan oleh gaya gesekan dalam kehidupan sehari-hari.

Alokasi Waktu

8 jam pelajaran

A. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu:

1. Melakukan percobaan untuk membandingkan kecepatan jatuh dua buah benda dari ketinggian tertentu.

2. Melakukan percobaan untuk mengetahui arah  gravitasi bumi.

3. Mengelompokkan benda-benda magnetis dan non  magnetis.

4. Melakukan percobaan untuk mengetahui kekuatan gaya tarik magnet.

5. Mencari informasi contoh penggunaan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari.

6. Membuat magnet dengan  berbagai cara misal: induksi, digosok, dan dialiri listrik.

7. Melakukan percobaan untuk membandingkan gerak benda pada dua permukaan yang berbeda.

8. Menemukan berbagai cara memperkecil gaya gesek suatu benda melalui percobaan dan pengamatan.

9. Mendata manfaat dan kerugian yang ditimbulkan oleh gaya gesekan dalam kehidupan sehari-hari.

B. Materi Pembelajaran

1. Gaya gravitasi

2. Gaya magnet

3. Gaya gesek

C. Metode Pembelajaran

1. Model Pembelajaran

a. Direct Instruction (DI)

b. Cooperative Learning (CL)

2. Metode

a. Demonstrasi

b. Eksperimen

c. Diskusi Tanya jawab
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D. Langkah-Langkah Kegiatan

1. Pertemuan Pertama

a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi

Guru menanyakan kepada peserta didik apa yang terjadi jika kamu menjatuhkan batu dari

atas genteng.

2) Pengetahuan prasyarat

Mengapa batu yang dijatuhkan dari atas genteng jatuh ke bawah?

b. Kegiatan Inti

1) Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan meminta peserta didik untuk membuka dan

membaca buku siswa.

2) Guru mempresentasikan pengetahuan deklaratif tentang  gaya gravitasi.

3) Guru meminta peserta didik untuk membuktikan adanya arah tarikan gravitasi bumi dan

membandingkan kecepatan jatuh dua benda yang berbeda dengan percobaan sederhana.

4) Guru meminta peserta didik mengerjakan LKS yang sudah disiapkan oleh guru.

5) Guru memeriksa kegiatan peserta didik apakah sudah dilakukan dengan benar. Jika masih

ada peserta didik yang belum dapat melakukan kegiatan dengan benar, guru dapat langsung

memberikan bimbingan.

c. Kegiatan Penutup

1) Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik.

2) Membimbing siswa merangkum pelajaran.

3) Uji kompetensi lisan.

2. Pertemuan Kedua

a. Kegiatan pendahuluan

1) Motivasi

Guru menanyakan kepada peserta mengapa pintu kulkas dapat tertutup rapat walaupun tanpa

selot.

2) Pengetahuan prasarat

Mengapa besi dapat ditarik oleh magnet?

b. Kegiatan Inti

1) Guru membagi peserta didik secara berpasangan.

2) Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan meminta peserta didik untuk membuka dan

membaca buku siswa.

3) Guru mempresentasikan pengetahuan deklaratif tentang  gaya magnet, sifat-sifat magnet.

4) Guru meminta peserta didik untuk membuktikan  benda-benda magnetis dan non magnetis

serta kekuatan daya tembus gaya tarik magnet melalui percobaan.

5) Guru mempresentasikan pengetahuan deklaratif tentang medan magnet dan manfaat

magnet.

6) Guru meminta peserta didik untuk membuktikan sifat-sifat kutub magnet melalui percobaan.

7) Guru mendemonstrasikan cara membuat magnet dengan berbagai cara.

8) Guru meminta peserta didik mengerjakan LKS yang sudah disiapkan oleh guru.

9) Guru memeriksa kegiatan peserta didik apakah sudah dilakukan dengan benar. Jika masih

ada peserta didik yang belum dapat melakukan kegiatan dengan benar,guru dapat langsung

memberikan bimbingan.

c. Kegiatan Penutup

1) Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik.

2) Membimbing siswa merangkum pelajaran.

3) Uji kompetensi tertulis.
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3. Pertemuan Ketiga

a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi

Guru menanyakan kepada peserta apa yang kamu rasakan saat kamu menggosokkan telapak

tanganmu dengan permukaan meja.

2) Pengetahuan prasarat

Mengapa seolah-olah ada yang menahan gerakan tangan?

b. Kegiatan Inti

1) Guru membagi peserta didik secara berpasangan.

2) Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan meminta peserta didik untuk membuka dan

membaca buku siswa.

3) Guru mempresentasikan pengetahuan deklaratif tentang  gaya gesek.

4) Guru meminta peserta didik untuk membandingkan gerak benda pada dua permukaan yang

berbeda melalui percobaan.

5) Guru mempresentasikan pengetahuan deklaratif tentang  cara-cara memperkecil gaya gesek

6) Guru meminta peserta didik untuk membuktikan cara memperkecil gaya gesek melalui

percobaan.

7) Guru meminta peserta didik mengerjakan LKS yang sudah disiapkan oleh guru.

8) Guru memeriksa kegiatan peserta didik apakah sudah dilakukan dengan benar. Jika masih

ada peserta didik yang belum dapat melakukan kegiatan dengan benar, guru dapat langsung

memberikan bimbingan.

c. Kegiatan Penutup

1) Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik.

2) Membimbing siswa merangkum pelajaran.

3) Uji kompetensi tertulis.

E. Sumber Belajar

1. Buku IPA Salingtemas Kelas V SD dan MI, Wigati Hadi O dkk

2. Magnet, bola voli, paku, dan lain-lain

3. Aneka benda disekitar siswa

F. Penilaian Hasil Belajar

1. Tehnik Penilaian

a. Tes unjuk kerja

b. Tes identifikasi

c. Uji petik kerja prosedur

2. Bentuk Instrumen

a. Tes tertulis PG

b. Essay

3. Contoh Instrumen

a. Soal tes identifikasi dan uji petik kerja prosedur.

• Lakukan pengujian untuk mengetahui perubahan arah tarikan gravitasi bumi.

b. Contoh tes PG dan essay.

1) Contoh peristiwa yang terjadi akibat gaya gravitasi bumi yaitu . . . .

a. matahari terbit dan terbenam

b. bumi berputar mengelilingi matahari

c. air sungai menguap

d. meteor masuk dalam atmosfir bumi

2) Apakah semua benda akan jatuh dengan kecepatan yang sama? Jelaskan.
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________, ____________________

Mengetahui,

Kepala SD/MI Guru Mata Pelajaran

_______________ _______________

NIP. ___________ NIP. ___________
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Sekolah : SD/MI . . .

Kelas : V

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam

Semester : II (dua)

Standar Kompetensi

5. Memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi, serta fungsinya.

Kompetensi Dasar

5.2. Menjelaskan pesawat sederhana yang dapat membuat pekerjaan lebih mudah dan lebih cepat.

Indikator

• mengidentifikasi berbagai jenis pesawat sederhana misal: pengungkit, bidang miring, katrol dan roda.

• menggolongkan berbagai alat umah tangga sebagai pengungkit bidang miring, katrol, dan roda.

• Mengidentifikasi kegiatan yang menggunakan pesawat sederhana.

• Mendemontrasikan cara menggunakan pesawat sederhana.

Alokasi Waktu

4 jam pelajaran

A. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu:

1. Mencari informasi berbagai jenis serta kegunaan pesawat sederhana.

2. Mendata alat umah tangga berdasarkan penggolongan jenis-jenis pesawat sederhana.

3. Mengumpulkan data berbagai kegiatan yang menggunakan pesawat sederhana.

4. Melakukan percobaan menggunakan pesawat sederhana.

B. Materi Pembelajaran

Pesawat sederhana

C. Metode Pembelajaran

1. Model

a. Direct Instruction (DI)

b. Cooperative Learning (CL)

2. Metode

a. Demonstrasi

b. Eksperimen

c. Diskusi Tanya jawab

D. Langkah-Langkah Kegiatan

1. Pertemuan Pertama

a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi

Guru menanyakan kepada peserta didik dapatkah orang mengangkat mobil.

2) Pengetahuan prasarat

Mengapa dibengkel satu orang saja mampu mengangkat mobil dengan mudah?

b. Kegiatan Inti

1) Guru membagi peserta didik secara berpasangan.

2) Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan meminta peserta didik untuk membuka dan

membaca buku siswa.

3) Guru mempresentasikan pengetahuan deklaratif tentang  jenis-jenis pesawat sederhana dan

kegunaannya.
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4) Guru meminta peserta didik untuk membuktikan  jenis pekerjaan yang menggunakan

pengungkit  percobaan sederhana.

5) Guru mempresentasikan pengetahuan deklaratif tentang  prinsip kerja bidang miring.

6) Guru mendemonstrasikan prinsip kerja bidang miring.

7) Guru meminta peserta didik mengerjakan LKS yang sudah disiapkan oleh guru.

8) Guru memeriksa kegiatan peserta didik apakah sudah dilakukan dengan benar. Jika masih

ada peserta didik yang belum dapat melakukan kegiatan dengan benar, guru dapat langsung

memberikan bimbingan.

c. Kegiatan Penutup

1) Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik.

2) Membimbing siswa merangkum pelajaran.

3) Uji kompetensi lisan.

Sebutkan benda-benda yang termasuk pesawat sederhana di sekitarmu.

2. Pertemuan Kedua

a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi

Guru menanyakan kepada peserta bagaimana cara mengambil air dari dalam sumur.

2) Pengetahuan prasarat

Mengapa kamu menggunakan timba?

b. Kegiatan Inti

1) Guru membagi peserta didik secara berpasangan.

2) Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan meminta peserta didik untuk membuka dan

membaca buku siswa.

3) Guru mempresentasikan pengetahuan deklaratif tentang  jenis-jenis katrol serta roda berporos.

4) Guru meminta peserta didik mempraktikkan percobaan untuk mengetahui prinsip kerja roda

pada traktor .

5) Guru meminta peserta didik mengerjakan LKS yang sudah disiapkan oleh guru.

6) Guru memeriksa kegiatan peserta didik apakah sudah dilakukan dengan benar. Jika masih

ada peserta didik yang belum dapat melakukan kegiatan dengan benar, guru dapat langsung

memberikan bimbingan.

c. Kegiatan Penutup

1) Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik.

2) Membimbing siswa merangkum pelajaran.

3) Uji kompetensi tertulis.

Sebutkan 2 contoh alat yang kerjanya menggunakan prinsip katrol.

E. Sumber Belajar

1. Buku IPA Salingtemas Kelas V SD dan MI, Wigati Hadi O dkk

2. Aneka benda disekitar siswa

F. Penilaian Hasil Belajar

1. Tehnik Penilaian

a. Tes unjuk kerja

b. Tes identifikasi

c. Uji petik kerja prosedur

2. Bentuk Instrumen

a. Tes tertulis PG

b. Essay

3. Contoh Instrumen

a. Soal tes identifikasi dan uji petik kerja prosedur.

Lakukan pengujian untuk mengetahui jenis pekerjaan yang menggunakan pengungkit.
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b. Contoh tes PG dan essay

1) Alat yang menggunakan prinsip kerja pengungkit yaitu . . . .

a. derek

b. pembuka botol

c. timba sumur

d. kursi roda

2) Apa yang dimaksud pesawat sederhana? Berikan contohnya.

________, ____________________

Mengetahui,

Kepala SD/MI Guru Mata Pelajaran

_______________ _______________

NIP. ___________ NIP. ___________
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Sekolah : SD/MI . . .

Kelas : V

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam

Semester : II (dua)

Standar Kompetensi

6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya atau model.

Kompetensi Dasar

6.1. Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya.

Indikator

• Mendemonstrasikan sifat cahaya yang mengenai berbagai benda (bening, berwarna, dan gelap)

• Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya yang mengenai cermin datar dan cermin lengkung (cembung atau cekung).

Alokasi Waktu

4 jam pelajaran

A. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu:

1. Mencari informasi mengenai sifat-sifat cahaya.

2. Melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya yang mengenai berbagai benda.

3. Mencari informasi tentang sifat-sifat cahaya yang mengenai cermin datar dan cermin lengkung.

4. Melakukan percobaan untuk mengenal sifat bayangan pada cermin.

B. Materi Pembelajaran

Cahaya dan sifat-sifatnya.

C. Metode Pembelajaran

1. Mode

a. Direct Instruction (DI)

b. Cooperative Learning (CL)

2. Metode

a. Demonstrasi

b. Eksperimen

c. Diskusi Tanya jawab

D. Langkah-langkah kegiatan

1. Pertemuan Pertama

a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi

Guru menanyakan kepada peserta apakah kamu melihat bayangan tubuhmu saat kamu

bercermin.

2) Pengetahuan prasarat

Apa yang terjadi jika ruangan di sekitarmu gelap?

b. Kegiatan Inti

1) Guru membagi peserta didik secara berpasangan.

2) Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan meminta peserta didik untuk membuka dan

membaca buku siswa.

3) Guru mempresentasikan pengetahuan deklaratif tentang  sifat-sifat cahaya.

4) Guru mendemonstrasikan perambatan cahaya dengan percobaan sederhana.
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5) Guru meminta peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya tentang benda tembus cahaya

pada berbagai benda.

6) Guru mempresentasikan pengetahuan deklaratif tentang cermin datar, cermin cembung, dan

cermin cekung.

7) Guru mendemonstrasikan sifat-sifat bayangan pada cermin: datar, cembung, dan cekung.

8) Guru meminta peserta didik mengerjakan LKS yang sudah disiapkan oleh guru.

9) Guru memeriksa kegiatan peserta didik apakah sudah dilakukan dengan benar. Jika masih

ada peserta didik yang belum dapat melakukan kegiatan dengan benar, guru dapat langsung

memberikan bimbingan.

c. Kegiatan Penutup

1) Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik.

2) Membimbing siswa merangkum pelajaran.

3) Uji kompetensi lisan.

Bagaimana sifat bayangan pada cermin datar?

2. Pertemuan Kedua

a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi

Guru menanyakan kepada peserta dapatkah kamu membengkokkan pensil tanpa

mematahkannya.

2) Pengetahuan prasarat

Bagaimanakah caramu membengkokkan pensil tanpa mematahkannya?

b. Kegiatan Inti

1) Guru membagi peserta didik secara berpasangan.

2) Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan meminta peserta didik untuk membuka dan

membaca buku siswa.

3) Guru mempresentasikan pengetahuan deklaratif tentang  cahaya dapat dibiaskan dan diuraikan.

4) Guru meminta peserta didik mempraktikkan percobaan untuk menunjukkan pembiasan cahaya.

5) Guru meminta peserta didik mengerjakan LKS yang sudah disiapkan oleh guru.

6) Guru mendemonstrasikan kombinasi warna dengan cakram warna.

7) Guru meminta peserta didik mempraktikkan percobaan untuk mengamati peristiwa dispersi

pada balon air.

8) Guru memeriksa kegiatan peserta didik apakah sudah dilakukan dengan benar. Jika masih

ada peserta didik yang belum dapat melakukan kegiatan dengan benar, guru dapat langsung

memberikan bimbingan.

c. Kegiatan Penutup

1) Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik.

2) Membimbing siswa merangkum pelajaran.

3) Uji kompetensi lisan.

Mengapa kolam renang terlihat lebih dangkal dari sebenarnya?

E. Sumber Belajar

1. Buku IPA Salingtemas Kelas V SD dan MI, Wigati Hadi O dkk

2. Aneka benda disekitar siswa: pensil, balon, dan lain-lain

F. Penilaian Hasil Belajar

1. Tehnik Penilaian

a. Tes unjuk kerja

b. Tes identifikasi

c. Uji petik kerja prosedur

2. Bentuk Instrumen

a. Tes tertulis PG

b. Essay
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3. Contoh Instrumen

a. Soal tes identifikasi dan uji petik kerja prosedur.

Lakukan pengujian untuk menunjukkan pembiasan cahaya.

b. Contoh tes PG dan essay

1) Kita dapat melihat benda di balik kaca jendela, karena . . . .

a. kaca jendela tipis

b. kaca jendela mengkilap

c. cahaya dapat melewati kaca

d. benda memancarkan cahaya

2) Sebutkan warna-warna cahaya penyusun cahaya putih.

________, ____________________

Mengetahui,

Kepala SD/MI Guru Mata Pelajaran

_______________ _______________

NIP. ___________ NIP. ___________
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Sekolah : SD/MI . . .

Kelas : V

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam

Semester : II (dua)

Standar Kompetensi

6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya atau model.

Kompetensi Dasar

6.2 Membuat suatu karya atau model, misalnya periskop atau lensa dari bahan sederhana dengan menerapkan

sifat-sifat cahaya.

Indikator

• Menunjukkan contoh peristiwa pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari melalui percobaan.

• Menunjukkan bukti bahwa cahaya putih terdiri dari berbagai warna,misalnya dengan menggunakan cakram

warna.

• Memberikan contoh peristiwa penguraian cahaya dalam kehidupan sehari-hari.

• Membuat periskop dan pelangi melalui percobaan sederhana.

Alokasi Waktu

4 jam pelajaran

A. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu:

1. Melakukan percobaan yang menunjukkan peristiwa pembiasan cahaya.

2. Mendata peristiwa pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari.

3. Membuktikan bahwa cahaya putih terdiri dari berbagai warna  dengan cakram warna.

4. Mencari informasi tentang peristiwa penguraian cahaya dalam kehidupan sehari-hari.

5. Membuat periskop dan pelangi dengan memanfaatkan sifat-sifat cahaya.

B. Materi Pembelajaran

Cahaya dan sifat-sifatnya

C. Metode Pembelajaran

1. Model

a. Direct Instruction (DI)

b. Cooperative Learning (CL)

2. Metode

a. Demonstrasi

b. Eksperimen

c. Diskusi Tanya jawab

D. Langkah-Langkah Kegiatan

1. Pertemuan Pertama

a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi

Guru menanyakan kepada peserta didik mengenai sifat-sifat cahaya ada manfaatnya bagi

manusia.

2) Pengetahuan prasarat

Apakah kegunaan mercusuar?
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b. Kegiatan Inti

1) Guru membagi peserta didik secara berpasangan.

2) Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan meminta peserta didik untuk membuka dan

membaca buku siswa.

3) Guru mempresentasikan pengetahuan deklaratif tentang  sifat-sifat cahaya pada alat-alat antara

lain: periskop, kaleidoskup, dan lup.

4) Guru mendemonstrasikan langkah-langkah pembuatan periskop.

5) Guru meminta peserta didik untuk membuat kaleidoskup sederhana.

6) Guru meminta peserta didik mengerjakan LKS yang sudah disiapkan oleh guru.

7) Guru memeriksa kegiatan peserta didik apakah sudah dilakukan dengan benar. Jika masih

ada peserta didik yang belum dapat melakukan kegiatan dengan benar, guru dapat langsung

memberikan bimbingan.

c. Kegiatan Penutup

1) Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik.

2) Membimbing siswa merangkum pelajaran.

3) Uji kompetensi lisan.

Mengapa ukuran teropong lebih pendek daripada teleskop?

2. Pertemuan Kedua

a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi

Guru menanyakan kepada peserta kapan biasanya pelangi muncul

2) Pengetahuan prasarat

Warna apa saja yang muncul pada pelangi?

b. Kegiatan Inti

1) Guru membagi peserta didik secara berpasangan.

2) Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan meminta peserta didik untuk membuka dan

membaca buku siswa.

3) Guru mempresentasikan pengetahuan deklaratif tentang  prisma pelangi dan lup.

4) Guru meminta peserta didik mempraktikkan percobaan untuk membuat pelangi dengan

percobaan sederhana.

5) Guru mendemonstrasikan pembuatan kamera lubang jarum.

6) Guru meminta peserta didik mengerjakan LKS yang sudah disiapkan oleh guru.

7) Guru memeriksa kegiatan peserta didik apakah sudah dilakukan dengan benar. Jika masih

ada peserta didik yang belum dapat melakukan kegiatan dengan benar, guru dapat langsung

memberikan bimbingan.

c. Kegiatan Penutup

1) Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik.

2) Membimbing siswa merangkum pelajaran.

3) Uji kompetensi lisan.

Apa kegunaan periskop pada kapal selam?

E. Sumber Belajar

1. Buku IPA Salingtemas Kelas V SD dan MI, Wigati Hadi O dkk

2. Aneka benda disekitar siswa: cermin, spion, dan lain-lain

3. Kaca pembesar

F. Penilaian Hasil Belajar

1. Tehnik Penilaian

a. Tes unjuk kerja

b. Tes identifikasi

c. Uji petik kerja prosedur

2. Bentuk Instrumen

a. Tes tertulis PG

b. Essay
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3. Contoh Instrumen

a. Soal tes identifikasi dan uji petik kerja prosedur.

Lakukan pengujian untuk mengamati beberapa kombinasi warna dengan cakram.

b. Contoh tes PG dan essay.

1) Peristiwa yang merupakan bukti cahaya merambat lurus yaitu . . . .

a. memantulnya cahaya pada cermin

b. terbentuknya bayangan benda yang sama dengan bentuk benda aslinya

c. cahaya menembus benda bening

d. terbentuknya pelangi pada saat hujan

2) Mengapa kaca spion kendaraan bermotor di buat dari cermin cembung?

________, ____________________

Mengetahui,

Kepala SD/MI Guru Mata Pelajaran

_______________ _______________

NIP. ___________ NIP. ___________
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Sekolah : SD/MI . . .

Kelas : V

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam

Semester : II (dua)

Standar Kompetensi

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam.

Kompetensi Dasar

7.1 Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan.

Indikator

• Menggolongkan batuan berdasarkan warna kekerasan, permukaan (kasar dan halus).

• Menjelaskan proses pembentukan tanah karena pelapukan.

Alokasi Waktu

2 jam pelajaran

A. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu:

1. Mencari informasi tentang berbagai jenis batuan.

2. Melakukan percobaan tentang sifat-sifat batuan.

3. Mencari informasi tentang proses pelapukan batuan.

4. Melakukan pengujian untuk mengetahui tingkat pelapukan batuan.

B. Materi Pembelajaran

Proses pembentukan tanah

C. Metode Pembelajaran

1. Model

a. Direct Instruction (DI)

b. Cooperative Learning (CL)

2. Metode

a. Demonstrasi

b. Eksperimen

c. Diskusi tanya jawab

D. Langkah-Langkah Kegiatan

1. Pertemuan Pertama

a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi

Guru menanyakan kepada peserta apakah batu besar kelak akan menjadi tanah.

2) Pengetahuan prasarat

Mengapa batu besar lama-kelamaan akan menjadi tanah?

b. Kegiatan Inti

1) Guru membagi peserta didik secara berpasangan.

2) Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan meminta peserta didik untuk membuka dan

membaca buku siswa.

3) Guru mempresentasikan pengetahuan deklaratif tentang proses pembentukan tanah dan jenis-

jenis batuan.

4) Guru mendemonstrasikan  sifat-sifat batuan dengan percobaan sederhana.
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5) Guru meminta peserta didik untuk membuktikan tingkat pelapukan batuan dengan percobaan

sederhana.

6) Guru meminta peserta didik mengerjakan LKS yang sudah disiapkan oleh guru.

7) Guru memeriksa kegiatan peserta didik apakah sudah dilakukan dengan benar. Jika masih

ada peserta didik yang belum dapat melakukan kegiatan dengan benar, guru dapat langsung

memberikan bimbingan.

c. Kegiatan Penutup

1) Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik.

2) Membimbing siswa merangkum pelajaran.

3) Uji kompetensi lisan.

Bagaimana permukaan batu yang ditumbuhi lumut?

E. Sumber Belajar

1. Buku IPA Salingtemas Kelas V SD dan MI, Wigati Hadi O dkk

2. Aneka batuan

3. Gambar-gambar yang mendukung: gambar candi, gambar gua, dan lain-lain

F. Penilaian Hasil Belajar

1. Tehnik Penilaian

a. Tes unjuk kerja

b. Tes identifikasi

c. Uji petik kerja prosedur

2. Bentuk Instrumen

a. Tes tertulis PG

b. Essay

3. Contoh Instrumen

a. Soal tes identifikasi dan uji petik kerja prosedur.

Lakukan pengujian untuk mengetahui sifat-sifat batuan.

b. Contoh tes PG dan Essay

1) Di antara jenis batuan berikut yang paling lunak yaitu . . . .

a. apung

b. kapur

c. karang

d. hitam

2) Tulislah hal-hal yang mempengaruhi perbedaan tingkat kelapukan suatu batuan.

________, ____________________

Mengetahui,

Kepala SD/MI Guru Mata Pelajaran

_______________ _______________

NIP. ___________ NIP. ___________
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Sekolah : SD/MI . . .

Kelas : V

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam

Semester : II (dua)

Standar Kompetensi

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam.

Kompetensi Dasar

7.2. Mengidentifikasi jenis-jenis tanah.

Indikator

• Mengidentifikasi komposisi dan jenis-jenis tanah, misalnya berpasir, tanah liat dan humus.

Alokasi Waktu

2 jam pelajaran

A. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu:

Merumuskan susunan tanah beserta jenis-jenis dan kegunaannya.

B. Materi Pembelajaran

Proses pembentukan tanah

C. Metode Pembelajaran

1. Model

a. Direct Instruction (DI)

b. Cooperative Learning (CL)

2. Metode

a. Demonstrasi

b. Eksperimen

c. Diskusi tanya jawab

D. Langkah-Langkah Kegiatan

1. Pertemuan Pertama

a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi

Guru menanyakan kepada peserta sebutkan macam-macam warna tanah yang pernah kamu

lihat.

2) Pengetahuan prasarat

mengapa warna tanah tidak hanya hitam saja.

b. Kegiatan inti

1) Guru membagi peserta didik secara berpasangan.

2) Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan meminta peserta didik untuk membuka dan

membaca buku siswa.

3) Guru mempresentasikan pengetahuan deklaratif tentang  susunan tanah beserta jenis-jenisnya.

4) Guru mendemonstrasikan  bahan-bahan pembentukan tanah.

5) Guru meminta peserta didik untuk mencari tahu bahan-bahan penyusun tanah dengan

percobaan sederhana.
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6) Guru meminta peserta didik mengerjakan LKS yang sudah disiapkan oleh guru.

7) Guru memeriksa kegiatan peserta didik apakah sudah dilakukan dengan benar. Jika masih

ada peserta didik yang belum dapat melakukan kegiatan dengan benar, guru dapat langsung

memberikan bimbingan.

c. Kegiatan Penutup

1) Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik.

2) Membimbing siswa merangkum pelajaran.

3) Uji kompetensi lisan.

Bagaimana cara menentukan suatu tanah mengandung banyak humus atau tidak.

E. Sumber Belajar

1. Buku IPA Salingtemas Kelas V SD dan MI, Wigati Hadi O dkk

2. Aneka tanah

3. Gambar-gambar yang mendukung: gambar lapisan-lapisan tanah

F. Penilaian Hasil Belajar

1. Tehnik Penilaian

a. Tes unjuk kerja

b. Tes identifikasi

c. Uji petik kerja prosedur

2. Bentuk Instrumen

a. Tes tertulis PG

b. Essay

3. Contoh Instrumen

a. Soal tes identifikasi dan uji petik kerja prosedur.

Lakukan pengujian untuk mengetahui bahan-bahan pembentuk tanah.

b. Contoh tes PG dan essay.

1) Jenis-jenis tanah yang paling sukar dilalui air yaitu tanah . . . .

a. berpasir

b. berhumus

c. berkapur

d. liat

2) Jelaskan tanah subur berkaitan dengan warna dan kandungannya.

________, ____________________

Mengetahui,

Kepala SD/MI Guru Mata Pelajaran

_______________ _______________

NIP. ___________ NIP. ___________
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Sekolah : SD/MI . . .

Kelas : V

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam

Semester : II (dua)

Standar Kompetensi

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam.

Kompetensi Dasar

7.3. Mendeskripsikan struktur bumi.

Indikator

• Menggambarkan secara sederhana lapisan-lapisan bumi (lapisan inti, lapisan luar, dan kerak).

• Menjelaskan bahwa matahari terdiri dari sebagian besar gas panas.

Alokasi Waktu

2 jam pelajaran

A. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu:

1. Mencari informasi tentang lapisan-lapisan susunan bumi dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya.

2. Membuat tiruan susunan bumi.

B. Materi Pembelajaran

Struktur bumi

C. Metode Pembelajaran

1. Model

a. Direct Instruction (DI)

b. Cooperative Learning (CL)

2. Metode

a. Demonstrasi

b. Eksperimen

c. Diskusi tanya jawab

D. Langkah-Langkah Kegiatan

1. Pertemuan Pertama

a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi

Guru menanyakan kepada peserta apakah globe itu.

2) Pengetahuan prasarat

Benarkah bumi itu bentuknya bulat?

b. Kegiatan inti

1) Guru membagi peserta didik secara berpasangan.

2) Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan meminta peserta didik untuk membuka dan

membaca buku siswa.

3) Guru mempresentasikan pengetahuan deklaratif tentang  susunan dan kekayaan bumi.

4) Guru mendemonstrasikan  cara membuat tiruan susunan bumi.

5) Guru meminta peserta didik mengerjakan LKS yang sudah disiapkan oleh guru.
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6) Guru memeriksa kegiatan peserta didik apakah sudah dilakukan dengan bena. Jika masih

ada peserta didik yang belum dapat melakukan kegiatan dengan benar, guru dapat langsung

memberikan bimbingan.

c. Kegiatan Penutup

1) Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik.

2) Membimbing siswa merangkum pelajaran.

3) Uji kompetensi lisan.

Mengapa bagian pusat bumi sangat panas?

E. Sumber Belajar

1. Buku IPA Salingtemas Kelas V SD dan MI, Wigati Hadi O dkk

2. Aneka tanah

3. Gambar-gambar yang mendukung: gambar lapisan-lapisan tanah

F. Penilaian Hasil Belajar

1. Tehnik Penilaian

a. Tes unjuk kerja

b. Tes identifikasi

c. Uji petik kerja prosedur

2. Bentuk Instrumen

a. Tes tertulis PG

b. Essay

3. Contoh Instrumen

a. Soal tes identifikasi dan uji petik kerja prosedur.

Lakukan percobaan untuk membuat tiruan susunan bumi.

b. Contoh tes PG dan essay

1) Kerak sangat keras karena merupakan lapisan . . . .

a. batuan

b. mineral

c. magma

d. tanah

2) Sebutkan lapisan-lapisan bumi.

________, ____________________

Mengetahui,

Kepala SD/MI Guru Mata Pelajaran

_______________ _______________

NIP. ___________ NIP. ___________
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Sekolah : SD/MI . . .

Kelas : V

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam

Semester : II (dua)

Standar Kompetensi

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam.

Kompetensi Dasar

7.4. Mendeskripsikan proses daur ulang air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya.

Indikator

• Menjelaskan pentingnya air.

• Menggambarkan proses daur air dengan menggunakan diagram atau gambar.

• Mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air.

Alokasi Waktu

2 jam pelajaran

A. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu:

1. Melakukan percobaan untuk mengetahui  proses terjadinya penguapan.

2. Mengumpulkan data tentang pentingnya air.

3. Melabeli gambar atau diagram yang menggambarkan proses daur air.

4. Membuktikan proses daur air dengan percobaan dan pengamatan.

5. Mencari informasi berbagai kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air.

B. Materi Pembelajaran

Daur air

C. Metode Pembelajaran

1. Model

a. Direct Instruction (DI)

b. Cooperative Learning (CL)

2. Metode

a. Demonstrasi

b. Eksperimen

c. Diskusi tanya jawab

D. Langkah-Langkah Kegiatan

1. Pertemuan Pertama

a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi

Guru menanyakan kepada peserta apa yang terjadi jika manusia harus hidup tanpa air.

2) Pengetahuan prasarat

Benarkah air di bumi ini tidak akan habis?

b. Kegiatan Inti

1) Guru membagi peserta didik secara berpasangan.

2) Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan meminta peserta didik untuk membuka dan

membaca buku siswa.
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3) Guru mempresentasikan pengetahuan deklaratif tentang daur air, kegiatan manusia yang

mempengaruhinya, serta tindakan penghematan air.

4) Guru mendemonstrasikan  proses daur air.

5) Guru meminta peserta didik mengerjakan LKS yang sudah disiapkan oleh guru.

6) Guru memeriksa kegiatan peserta didik apakah sudah dilakukan dengan benar. Jika masih

ada peserta didik yang belum dapat melakukan kegiatan dengan benar, guru dapat langsung

memberikan bimbingan.

c. Kegiatan Penutup

1) Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik.

2) Membimbing siswa merangkum pelajaran.

3) Uji kompetensi lisan.

Apa yang dapat  kamu lakukan  agar poses daur air di bumi berjalan baik?

E. Sumber Belajar

1. Buku IPA Salingtemas Kelas V SD dan MI, Wigati Hadi O dkk

2. Gambar-gambar yang mendukung: gambar daur air

F. Penilaian Hasil Belajar

1. Tehnik Penilaian

a. Tes unjuk kerja

b. Tes identifikasi

c. Uji petik kerja prosedur

2. Bentuk Instrumen

a. Tes tertulis PG

b. Essay

3. Contoh Instrumen

a. Soal tes identifikasi dan uji petik kerja prosedur.

Lakukan percobaan untuk membuktikan adanya proses daur air.

b. Contoh tes PG dan essay

1) Air di bumi tidak akan pernah habis walaupun terus-menerus digunakan. Hal ini karena air di

bumi mengalami . . . .

a. penambahan

b. peputaran

c. percampuran

d. pengurangan

2) Apa kegunaan air dalam kehidupan kita?

________, ____________________

Mengetahui,

Kepala SD/MI Guru Mata Pelajaran

_______________ _______________

NIP. ___________ NIP. ___________
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Sekolah : SD/MI . . .

Kelas : V

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam

Semester : II (dua)

Standar Kompetensi

7.    Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam.

Kompetensi Dasar

7.5. Mendeskripsikan perlunya penghematan air.

Indikator

• Melakukan pembiasaan cara menghemat air.

Alokasi Waktu

2 jam pelajaran

A. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu:

Melakukan percobaan untuk mengetahui tingkat pemborosan air.

B. Materi Pembelajaran

Daur air

C. Metode Pembelajaran

1. Model

a. Direct Instruction (DI)

b. Cooperative Learning (CL)

2. Metode

a. Demonstrasi

b. Eksperimen

c. Diskusi tanya jawab

D. Langkah-Langkah Kegiatan

1. Pertemuan Pertama

a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi

Guru menanyakan kepada peserta apakah kita perlu menghemat air.

2) Pengetahuan prasarat

Tindakan seperti apa yang dapat dilakukan untuk menghemat air?

b. Kegiatan Inti

1) Guru membagi peserta didik secara berpasangan.

2) Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan meminta peserta didik untuk membuka dan

membaca buku siswa.

3) Guru mempresentasikan pengetahuan deklaratif tentang  tindakan penghematan air.

4) Guru mendemonstrasikan  percobaan untuk mengetahui tingkat pemborosan air.

5) Guru meminta peserta didik mengerjakan LKS yang sudah disiapkan oleh guru.

6) Guru memeriksa kegiatan peserta didik apakah sudah dilakukan dengan benar. Jika masih

ada peserta didik yang belum dapat melakukan kegiatan dengan benar, guru dapat langsung

memberikan bimbingan.
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c. Kegiatan Penutup

1) Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik.

2) Membimbing siswa merangkum pelajaran.

3) Uji kompetensi tertulis.

Apa keuntungan menyiram tanaman dengan air bekas cucian beras dan sayuran?

E. Sumber Belajar

1. Buku IPA Salingtemas Kelas V SD dan MI, Wigati Hadi O dkk

2. Air yang ada di sekitar siswa

F. Penilaian Hasil Belajar

1. Tehnik Penilaian

a. Tes unjuk kerja

b. Tes identifikasi

c. Uji petik kerja prosedur

2. Bentuk Instrumen

a. Tes tertulis PG

b. Essay

3. Contoh Instrumen

a. Soal tes identifikasi dan uji petik kerja prosedur.

Lakukan percobaan untuk mengetahui tingkat pemborosan air.

b. Contoh tes PG dan essay.

1) Air di bumi selalu tersedia karena adanya . . . .

a. lautan

b. hujan

c. mata air

d. daur air

2) Tulislah 5 macam cara penghematan air.

________, ____________________

Mengetahui,

Kepala SD/MI Guru Mata Pelajaran

_______________ _______________

NIP. ___________ NIP. ___________
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Sekolah : SD/MI . . .

Kelas : V

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam

Semester : II (dua)

Standar Kompetensi

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam.

Kompetensi Dasar

7.6. Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup dan lingkungan.

Indikator

• Membuat suatu laporan berdasarkan hasil pengamatan atau pengalaman pribadi atau laporan surat kabar

atau media lainnya tentang peristiwa alam misalnya banjir, gempa bumi, gunung meletus.

• Menjelaskan dampak dari peristiwa alam terhadap kehidupan  manusia, hewan, dan lingkungan.

• Memberi saran atau usulan cara mencegah banjir.

Alokasi Waktu

2 jam pelajaran

A. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu:

1. Menjelaskan berbagai dampak peristiwa alam  bagi makhluk hidup dan lingkungan.

2. Mencari informasi dampak bencana alam terhadap kehidupan manusia, tumbuhan, hewan, dan

lingkungan.

3. Membuat sendiri gunung api.

4. Menuliskan saran atau usulan untuk mencegah bencana banjir.

B. Materi Pembelajaran

Peristiwa alam

C. Metode Pembelajaran

1. Model

a. Direct Instruction (DI)

b. Cooperative Learning (CL)

2. Metode

a. Demonstrasi

b. Eksperimen

c. Diskusi tanya jawab

D. Langkah-Langkah Kegiatan

1. Pertemuan Pertama

a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi

Guru menanyakan kepada peserta apakah yang kamu saksikan setelah terjadinya gempa

bumi 27 Mei 2006.

2) Pengetahuan prasarat

Selain gempa bumi peristiwa alam apa saja yang pernah terjadi di Indonesia.
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b. Kegiatan Inti

1) Guru membagi peserta didik secara berpasangan.

2) Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan meminta peserta didik untuk membuka dan

membaca buku siswa.

3) Guru mempresentasikan pengetahuan deklaratif tentang berbagai peristiwa alam di

Indonesia yang  berdampak bagi makhluk hidup dan lingkungan.

4) Guru mendemonstrasikan  cara membuat gunung api dengan percobaan sederhana.

5) Guru meminta peserta didik mengerjakan LKS yang sudah disiapkan oleh guru.

6) Guru memeriksa kegiatan peserta didik apakah sudah dilakukan dengan benar. Jika masih

ada peserta didik yang belum dapat melakukan kegiatan dengan benar, guru dapat langsung

memberikan bimbingan.

c. Kegiatan Penutup

1) Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik.

2) Membimbing siswa merangkum pelajaran.

3) Uji kompetensi lisan.

Sebutkan jenis-jenis bencana alam dan dampaknya bagi makluk hidup.

E. Sumber Belajar

1. Buku IPA Salingtemas Kelas V SD dan MI, Wigati Hadi O dkk

2. Gambar-gambar bencana alam

3. Koran

F. Penilaian Hasil Belajar

1. Tehnik Penilaian

a. Tes unjuk kerja

b. Tes identifikasi

c. Uji petik kerja prosedur

2. Bentuk Instrumen

a. Tes tertulis PG

b. Essay

3. Contoh Instrumen

a. Soal tes identifikasi dan uji petik kerja prosedur.

Lakukan percobaan untuk membuat gunung api sendiri.

b. Contoh tes PG dan essay

1) Kelompok bencana alam yang dapat kita cegah yaitu . . . .

a. banjir dan gunung meletus

b. gempa bumi dan tanah longsor

c. banjir dan tanah longsor

d. topan badai dan gunung meletus

2) Apa tugas dari badan meteorologi dan geofisika?

________, ____________________

Mengetahui,

Kepala SD/MI Guru Mata Pelajaran

_______________ _______________

NIP. ___________ NIP. ___________
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Sekolah : SD/MI . . .

Kelas : V

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam

Semester : II (dua)

Standar Kompetensi

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam.

Kompetensi Dasar

7.7. Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi (pertanian, perkotaan,

dan lain sebagainya).

Indikator

• Mengidentifikasi beberapa  kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi untuk memenuhi

kebutuhannya, misal: pertanian, jalan, perkotaan, bendungan, bahan bangunan.

Alokasi Waktu

2 jam pelajaran

A. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu:

Mencari informasi  beberapa  kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi untuk memenuhi

kebutuhannya, misal: pertanian, jalan, perkotaan, bendungan, bahan bangunan.

B. Materi Pembelajaran

Sumber daya alam dan penggunaannya

C. Metode Pembelajaran

1. Model

a. Direct Instruction (DI)

b. Cooperative Learning (CL)

2. Metode

a. Demonstrasi

b. Eksperimen

c. Diskusi tanya jawab

D. Langkah-Langkah Kegiatan

1. Pertemuan Pertama

a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi

Guru menanyakan kepada peserta apakah hanya bencana alam yang merusak alam.

2) Pengetahuan prasarat

Apakah kebakaran hutan dapat merusak alam?

b. Kegiatan Inti

1) Guru membagi peserta didik secara berpasangan.

2) Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan meminta peserta didik untuk membuka dan

membaca buku siswa.

3) Guru mempresentasikan pengetahuan deklaratif tentang  berbagai kegiatan manusia yang

dapat mempengaruhi pemukaan bumi.

4) Guru meminta peserta didik mencari informasi tentang macam-macam kebutuhan manusia

yang diambil dari alam.
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5) Guru meminta peserta didik mengerjakan LKS yang sudah disiapkan oleh guru.

6) Guru memeriksa kegiatan peserta didik apakah sudah dilakukan dengan benar. Jika masih

ada peserta didik yang belum dapat melakukan kegiatan dengan benar, guru dapat langsung

memberikan bimbingan.

c. Kegiatan Penutup

1) Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik.

2) Membimbing siswa merangkum pelajaran.

3) Uji kompetensi lisan.

E. Sumber Belajar

1. Buku IPA Salingtemas Kelas V SD dan MI, Wigati Hadi O dkk

2. Gambar-gambar bencana alam

3. Koran

F. Penilaian Hasil Belajar

1. Tehnik Penilaian

a. Tes unjuk kerja

b. Tes identifikasi

c. Uji petik kerja prosedur

2. Bentuk Instrumen

a. Tes tertulis PG

b. Essay

3. Contoh Instrumen

a. Soal tes identifikasi dan uji petik kerja prosedur.

b. Contoh tes PG dan essay

1) Kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi yaitu . . . .

a. pembakaran hutan

b. penangkapan ikan di laut

c. penanaman padi di sawah

d. pembangunan gedung sekolah

2) Sebutkan beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi?

________, ____________________

Mengetahui,

Kepala SD/MI Guru Mata Pelajaran

_______________ _______________

NIP. ___________ NIP. ___________


