


INDIKATORKOMPETENSI DASAR

(RPP)

Satuan Pendidikan : UPT SDN Periuk Jaya Permai
Kelas / Semester : IV / Ganjil

Tema 8 : Daerah Tempat Tinggalku

Subtema 1 : Lingkungan Tempat Tinggalku

Pembelajaran ke 1
Alokasi Waktu : 2 JP
Hari/ tanggal :
Model Pembelajaran : Problem Based Learning (PBL) Luring

Masalah Terpilih Solusi Paling Relevan
Kesulitan siswa dalam memahami
pembelajaran IPA materi Pengaruh
gaya terhadap benda

➢ Model   pembelajaran Problem Based 
Learning

➢ Media audio visual

I. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
Mata pelajaran IPA

KOMPETENSI DASAR/CP INDIKATOR

Pertemuan 1

3.4 Hubungan gaya dengan
gerak pada peristiwa di
lingkungan sekitar.

3.4.1 Menganalisis (C4) konsep dasar gaya 
dan pengaruhnya terhadap benda

3.4.2 Menyimpulkan (C5) pengaruh gaya 
terhadap benda

Pertemuan 2

3.4.3 Menganalisis (C4) konsep gerak
3.4.4 Menyimpulkan (C5) hubungan gaya

dan gerak pada peristiwa di lingkungan
sekitar

4.4. Menyajikan hasil percobaan
tentang hubungan antara 
gaya dan gerak

Pertemuan 1
4.4.1 Mempraktekkan (P3) aktivitas berupa
tarikan dan dorongan

Pertemuan ke 2
4.4.2 Mengintegrasikan (P4) hubungan gaya 
dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar

Mata pelajaran Bahasa Indonesia
3.9 Mencermati tokoh-tokoh 
yang terdapat pada teks fiksi

Pertemuan 1
3.9.1. Menelaah (C4) tokoh-tokoh yang 
terdapat pada teks fiksi

Pertemuan 2
3.9.2.Menyimpulkan (C6) hasil 
identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat 
pada teks fiksi secara lisan



II. TUJUAN PEMBELAJARAN/ATP
Pertemuan 1

Mata Pelajaran Tujuan

IPA

Pertemuan 1
1. Setelah siswa dan guru mengamati vidio pada pembelajaran

yang ditayangkan melalui  proyektor dan melakukan diskusi
(Collaboration, TPACK, C) dengan teliti (PPK/PPP),
Siswa  (A)  dapat  Menganalisis  (C4) konsep dasar gaya dan
pengaruhnya terhadap benda (B) serta  Menyimpulkan (C5)
pengaruh gaya terhadap benda dengan tepat (D).

2. Setelah siswa berdiskusi kelomppok (C), siswa (A) mampu
Mempraktekkan (P3) aktivitas berupa tarikan dan dorongan
(B) dengan percaya diri (D)

Bahasa Indonesia Pertemuan 1
1. Setelah siswa dan guru mengamati  vidio pada pembelajaran

yang ditayangkan melalui  proyektor dan melakukan diskusi
(Collaboration, TPACK, C ) dengan teliti (PPK/PPP),
Siswa  (A)  dapat  Menelaah (C4)  tokoh-tokoh yang terdapat
pada teks fiksi (B) dengan tepat (D).

Pertemuan 2
Mata Pelajaran Tujuan

IPA

Pertemuan 2
1. Setelah siswa dan guru mengamati vidio pada

pembelajaran yang ditayangkan melalui proyektor
dan melakukan diskusi (Collaboration, TPACK, C )
dengan teliti (PPK/PPP), Siswa (A) dapat
Menganalisis (C4) konsep konsep gerak
Mengkategorikan (C6)  manfaat konsep gerakdalam
kehidupan sehari-hari (B) dengan tepat (D).

2. Setelah siswa berdiskusi  kelomppok (C),  siswa (A)
mampu Mengintegrasikan (P4) pengaruh gaya
dalam kehidupan sehari-hari (B) dengan tepat (D)

Bahasa Indonesia Pertemuan 2



1. Setelah siswa dan guru mengamati vidio pada 
pembelajaran yang ditayangkan melalui proyektor 
dan melakukan diskusi (Collaboration, TPACK, C )
dengan teliti (PPK/PPP), Siswa (A) dapat Menelaah
(C4) tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi (B) 
dengan tepat (D).

III. MATERI PEMBELAJARAN

Tema 8 : Daerah Tempat Tinggalku

Subtema 1 : Lingkungan Tempat Tinggalku

IPA
❖ Pengaruh gaya terhadap  benda.

Bahasa Indonesia
❖ Membaca teks cerita fiksi

IV. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Model Pembelajaran: Model PBL pembelajaran Luring
Pertemuan     ke-1  

Kegiatan
dan

Alokasi
Waktu

Deskripsi Kegiatan Pembelajaran
Langkah-
Langkah
Model

Awal (10 
Menit)

Menyiapkan siswa secara fisik dan mental
1. Siswa bersama guru memulai pembelajaran dengan salam

dan berdoa sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan.
(Communication, Collaboration 4C, Religius-PPK/PPP)

2. Guru bertanya jawab untuk mengecek kehadiran siswa,
menanyakan kabar dan mendoakan agar semua anggota
keluarga dalam kondisi sehat. (Communication,
Collaboration, Disiplin-PPK/PPP)

3. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin
setiap saat dan menfaatnya bagi tercapainya sita-cita.
(Communication, Disiplin-PPK/PPP)

4. Siswa menyanyikan lagu dari sabang sampai merauke yang
diputar melalui proyektor dan mendengarkan penjelasan
guru tentang pentimgnya menanamkan jiwa nasionalisme
(Nasionalisme, PPK/PPP) https://youtu.be/-  
mUB2xnCUEg

Memberikan motivasi
5. Guru menstimulus ide, gagasan, dan meningkatkan

konsentrasi siswa sebelum memulai pembelajaran dengan



Kegiatan
dan

Alokasi
Waktu

Deskripsi Kegiatan Pembelajaran
Langkah-
Langkah
Model

melakukan ice breaking (Neurosains)

Apersepsi
6. Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai

pembelajaran sebelumnya. (Communication,
Collaboration-4C)

7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini yang
ditayangkan melalui PPT. (Communication,
Collaboration-4C, TPACK)

8. Guru menstimulus daya analisis siswa dengan mengajukan
pertanyaan: Bagaimana gaya dapat memengaruhi gerak
benda? (Communication, Collaboration-4C)

9. Guru meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya
secara percaya diri. (Communication, Collaboration-4C)

10. Guru menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari
hari ini beserta tahapan-tahapan kegiatan yang akan
dilakukan oleh siswa (Communication 4C)

➢ Mengamati, 
mengorienta 
sikan siswa
terhadap 
masalah

Inti (50
Menit)

1. Guru Membagikan LKPD kepada siswa (Communication-
4C).

2. Siswa dibimbing oleh guru mengamati video yang
ditampilkan melalui proyektor mengenai 
masalah yang berkaitan dengan materi konsep 
dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda 
https://youtu.be/DnROlMbHV1U

3. Guru meminta salah satu siswa untuk menceritakan hasil
pengamatannya melalui video yang telah dilihatnya dengan
komunikatif (Communication, Collaboration-4C, TPACK,
PPK/PPP)

4. Siswa  bersama guru  melakukan tanya jawab (5M-
Menanya, Critical Thinking)
Apa saja berbagai contoh pengaruh gaya terhadap gerakan
benda dalam kehidupan sehari-hari lainnya?

➢ Menanya, 
memunculka
n 
permasalaha
n.



Kegiatan
dan

Alokasi
Waktu

Deskripsi Kegiatan Pembelajaran
Langkah-
Langkah
Model

5. Siswa mengemukakan pendapatnya mengenai berbagai
contoh pengaruh gaya terhadap benda dalam kehidupan
sehari-hari dengan percaya diri. (Communication,
Collaboration-4C, PPK/PPP)

6. Siswa diminta menuangkan pemahamannya
mengenai pertanyaan dari guru pada LKPD tahap
Penentuan Pertanyaan Mendasar pada LKPD 1.1.
(Critical Thinking)

7. Secara mandiri siswa diminta untuk membaca teks materi 
mengenai pengaruh gaya terhadap gerakan benda serta 
contohnya dalam kehidupan sehari-hari. (Communication)

8. Guru meminta siswa untuk cermat dalam mengamati 
gambar berbagai contoh pengaruh gaya terhadap 
benda (Communication, Collaboration, Pedagogy)

9. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 
menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda seperti 
dicontohkan dalam gambar (Communication, 
Collaboration, Pedagogy)

10. Guru meninta siswa mengungkapkan pendapatnya dengan 
percaya diri (Communication, Collaboration, Pedagogy)

11. Guru membentuk kelompok beranggotakan 3-4
orang siswa setiap kelompok. (Collaboration, Pedagogy)

12. Siswa bersama teman di kelompoknya mengamati
gambar-gambar pengaruh gaya terhadap benda yang
disajikan guru dalam LKPD.

13. Guru memberi penguatan materi pengaruh gaya terhadap
gerak benda (Communication)

14. Dengan menggunakan informasi yang didapatkan dari
video, gambar, dan bahan ajar, siswa dalam kelompoknya
menuangkan pemahamannya pada LKPD 1.2.

15. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok dan siswa

➢ Menalar, 
mengumpul
kan data.



Kegiatan
dan

Alokasi
Waktu

Deskripsi Kegiatan Pembelajaran
Langkah-
Langkah
Model

kelomppok lain menanggapi (Collaboration, ICT, 
C)

16. Guru bersama siswa merefleksi aktivitas dan hasil diskusi
kelompok (Communication, TPACK)

17. Siswa dan guru membuat kesimpulan dari pembelajaran
yang telah dilaksanakan (Critical Thinking dan
Communication)

18. Siswa mengerjakaan evaluasi terkait dengan pelajaran yang
telah dilakukan (Critical Thinking and Creativity)

19. siswa membaca teks cerita fiksi berjudul ”Angsa dan Telur
Emas” pada buku siswa.

Alternatif kegiatan membaca:
1. Alternatif 1:
Guru memberikan waktu selama 10 menit dan siswa 
diminta membaca dalam hati.
2. Alternatif 2:
Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk
membacakan bacaan tersebut dan meminta siswa lain
menyimak.
3. Alternatif 3:
Bacaan tersebut dibaca secara bergantian dan bersambung
oleh seluruh siswa.

20. Guru menstimulus daya analisis siswa dengan mengajukan
pertanyaan:  Apa hikmah yang dapat  diambil  berdasarkan
cerita ”Angsa dan  Telur  Emas”? (Critical  Thinking and
Creativity)

21. Guru memberi kesempatan siswa untuk mengemukakan
pendapatnya mengenai hikmah atau pembelajaran yang
dapat diambil melalui cerita berjudul ”Angsa dan Telur
Emas”  dengan percaya diri. (Critical  Thinking and
Creativity)

22. Guru memberikan kesimpulan penjelasan mengenai
hikmah atau pembelajaran yang dapat diambil melalui
cerita berjudul ”Angsa dan Telur Emas”. (Critical Thinking
and Creativity)

➢ Mengasosias
i, 
merumuskan
jawaban



Kegiatan
dan

Alokasi
Waktu

Deskripsi Kegiatan Pembelajaran
Langkah-
Langkah
Model

23. Siswa telah membaca dan memahami cerita fiksi berjudul
”Angsa dan Telur Emas”. Selanjutnya, siswa diajak untuk
menjawab pertanyaan berdasarkan cerita fiksi.

24. Guru dapat mengajak siswa untuk bertanya jawab
mengenai cerita fiksi. (4C-Collaboration)

25. Guru meminta  siswa untuk mengungkapkan pendapatnya
secara percaya diri. (Critical Thinking)

Akhir
(10
Menit)

1. Guru bersama siswa melakukan refleksi tentang
pembelajaran yang diperoleh hari ini dan manfaat dari
penerapan materi yang telah dipelajari dengan
menggunakan Bahasa yang sopan (4C-Collaboration,
PPK)

2. Guru menyampaikan  materi  berikutnya  mengenai  konsep
konsep gerak dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari
(Critical Thinking)

3. Guru bersama siswa menutup kegiatan pembelajaran dan 
melakukan doa bersama . (Religius/PPK).pengaruhnya 
terhadap benda (B) dan Menunjukkan (P3) sikap dan 
perilaku kewarganegaraan yang sesuai dengan norma di
masyarakat dengan yakin (D)

➢ Mengomuni
kasikan.

Pertemuan ke-2
Kegiata
n dan
Alokai
Waktu

Deskripsi Kegiatan Pembelajaran
Langkah-Langkah

Model

Awal (10
Menit)

Menyiapkan siswa secara fisik dan mental
1. Siswa bersama guru memulai pembelajaran dengan salam

dan berdoa sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan.
(Communication, Collaboration 4C, Religius-PPK/PPP)

2. Guru bertanya jawab untuk mengecek kehadiran siswa,
menanyakan kabar dan mendoakan agar semua anggota
keluarga dalam kondisi sehat. (Communication,
Collaboration, Disiplin-PPK/PPP)

3. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin
setiap saat dan menfaatnya bagi tercapainya sita-cita.
(Communication, Disiplin-PPK/PPP)

4. Siswa menyanyikan lagu dari sabang sampai merauke yang
diputar melalui proyektor dan mendengarkan penjelasan
guru  tentang  pentimgnya  menanamkan  jiwa nasionalisme
(Nasionalisme, PPK/PPP) https://youtu.be/-  
mUB2xnCUEg



Kegiata
n dan
Alokai
Waktu

Deskripsi Kegiatan Pembelajaran
Langkah-Langkah

Model

Memberikan motivasi
11. Guru menstimulus ide, gagasan, dan meningkatkan

konsentrasi  siswa sebelum memulai  pembelajaran  dengan
melakukan ice breaking (Neurosains)

Apersepsi
12. Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai

pembelajaran sebelumnya. (Communication,
Collaboration-4C)

13. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini yang
ditayangkan melalui PPT. (Communication,
Collaboration-4C, TPACK)

14. Guru menstimulus daya analisis siswa dengan mengajukan
pertanyaan: Apakah gaya dan gerak benda penting bagi
kehidupanmu? (Communication, Collaboration-4C,
TPACK)

15. Guru meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya
secara percaya diri. (Communication, Collaboration-4C)

16. Guru menyampaikan cakupan materi  yang akan dipelajari
hari ini beserta tahapan-tahapan kegiatan yang akan
dilakukan oleh siswa (Communication 4

➢ Mengamati, 
mengorientasika
n siswa 
terhadap 
masalah.

Inti (50
Menit)

1. Guru membentuk kelompok beranggotakan 3-4
orang siswa setiap kelompok. (Collaboration, Pedagogy)

2. Guru Membagikan LKPD kepada siswa (Communication-
4C).

3. Siswa dibimbing oleh guru mengamati  video yang
ditampilkan melalui proyektor mengenai
masalah  yang  berkaitan  dengan  materi  pengaruh
gaya terhadap arah gerak benda dengan teliti
(Communication, Collaboration-4C, TPACK,
PPK/PPP) https://youtu.be/_QEukc27Osk

➢ Menanya, 
memunculkan
permasalahan.



Kegiata
n dan
Alokai
Waktu

Deskripsi Kegiatan Pembelajaran
Langkah-Langkah

Model

2. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab (5M-
Menanya, Critical Thinking)
Apakah gaya dan gerak benda penting bagi
kehidupanmu?

3. Siswa Mengintegrasikan (P4) pengaruh gaya dalam
kehidupan sehari-hari (Critical Thinking,PPPK)

4. Siswa diminta menuang kan pemahamannya mengenai
pertanyaan dari guru pada LKPD tahap Penentuan 
Pertanyaan Mendasar pada LKPD 1.2. (Critical 
Thinking)

5. Siswa bersama teman di kelompoknya mengamati gambar
yang disajikan guru dalam LKPD.

6. Guru memberi penguatan materi konsep gerak
manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari      

➢ Menalar,mengu
mpulkan data.

➢ Mengasosiasi,
merumuskan 
jawaban

7. Dengan menggunakan informasi yang didapatkan dari
video, gambar, dan bahan ajar, siswa dalam kelompoknya
menuangkan pemahamannya pada LKPD 1.2.

Akhir
(10
Menit)

1. Guru bersama siswa melakukan refleksi tentang
pembelajaran yang diperoleh hari ini dan manfaat dari
penerapan materi yang telah dipelajari dengan
menggunakan Bahasa yang sopan (4C-Collaboration,
PPK)

2. Guru menyampaikan materi berikutnya (Critical
Thinking)

3. Guru bersama siswa menutup kegiatan pembelajaran dan 
melakukan doa bersama . (Religius/PPK).

➢ Mengamati, 
mengorientasika
n siswa 
terhadap 
masalah.

V. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN
Sumber belajar :

➢ Buku  Pedoman  Guru  Tema  :  Daerah  Tempat  Tinggalku  Kelas  4  (Buku
Tematik Terpadu  Kurikulum 2013,  Jakarta:  Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, 2013).

➢ Buku  Siswa  Tema  :  Daerah  Tempat  Tinggalku  Kelas  4  (Buku  Tematik
Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
2013).

➢ https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/28/133420169/pengaruh-gaya-terhadap-benda?  
page=all   

Media Pembelajaran :
1. Audio Visual

a. Video youtube
b. Gambar yang diperoleh melalui youtube.

https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/28/133420169/pengaruh-gaya-terhadap-benda?page=all
https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/28/133420169/pengaruh-gaya-terhadap-benda?page=all


2. Microsoft excel
3. Leptop
4. Proyektor

VI. PENILAIAN
1. Aspek Pengetahuan
Jenis penilaian : Tes 
Bentuk penilaian : PG/Isian
2. Aspek Keterampilan
Jenis penilaian : Non Tes
Bentuk penilaian : Lembar unjuk kerja
3. Aspek Sikap
Jenis penilaian : Non Tes
Bentuk penilaian : Lembar unjuk kerja

Mengetahui
Kepala UPT SDN Periuk Jaya Permai

Een     Hasanah,     S.Pd.,M.Si.  
NIP. 196412171984102004

Tangerang, 2022
Guru Kelas IV

Iis     Kurniasih,     S.Pd.  
NIP. 197911122022212003



Tema 8 : Daerah Tempat Tinggalku 

Subtema 1 : Lingkungan Tempat Tinggalku

Kelas 4

INSTRUMEN PENILAIAN



Lampiran Penilaian Pengetahuan Kisi-
kisi soal

Mapel/KD
Tujuan 

Pemebelajaran
Indikator Soal

Bentuk
soal

No 
soal

Soal
Kunci 

Jawaban
Tingkat 
kesulitan

Bobot Skor

IPA

Hubungan 
gaya 
dengan 
gerak pada 
peristiwa di
lingkungan 
sekitar.

Pertemuan 1
1. Setelah siswa dan

guru mengamati
vidio pada
pembelajaran yang
ditayangkan melalui
proyektor dan
melakukan diskusi
(Collaboration, 
TPACK, C) dengan
teliti (PPK/PPP),
Siswa (A) dapat
Menganalisis (C4)
konsep dasar gaya 
dan pengaruhnya
terhadap benda (B) 
serta 
Menyimpulkan 
(C5) pengaruh gaya
terhadap benda
dengan tepat (D).

2. Setelah siswa
berdiskusi 
kelomppok (C),
siswa (A) mampu
Mempraktekkan

Disajikan soal
berupa tabel, siswa
dapat menganalisis
konsep gaya

Disajikan soal PG,
siswa dapat 
memberikan 
contoh peristiwa 
pada gaya

Disajikan soal

Tes
tulis
PG

Tes
pilihan
ganda

Tes
Pilhan
ganda

1.

2

3

Perhatikan tabel beikut!

Kegiatan di atas yang merupakan 
contoh penggunaan gaya 
ditunjukkan oleh nomor…
a. 1 dan 2
b. 1 dan 4
c. 2 dan 3
d. 3 dan 4

Gaya  dapat  mengubah  benda  yang
bergerak  menjadi  diam.  Contohnya
pada peristiwa …
a. Seseorang menendang bola
b. Buah kelapa yang jatuh
c. Pemain memukul bola kasti
d. Kipper menangkap 

Peristiwa yang menunjukkan gaya sebagai 
dorongan yaitu …. 
a. Membuka pintu lemari
b. Mengambil air di sumur
c. Mengibarkan bendera
d. Melempar bola

C

D

1

Sedang
(C4)

Sedang
(C4)

Sedang

1

1

1

No Kegiatan
1 Melihat gunung
2 Menendang bola
3 Membuka pintu
4 Menyanyikan lagu



Mapel/KD
Tujuan 

Pemebelajaran
Indikator Soal

Bentuk
soal

No 
soal

Soal
Kunci 

Jawaban
Tingkat 
kesulitan

Bobot Skor

(P3) aktivitas
berupa tarikan dan
dorongan (B)
dengan  percaya  diri
(D)

contoh peristiwa,
siswa dapat 
menganalisis 
konsep gaya

Disajikan soal 
bentuk cerita 
singkat, siswa 
dapat menganalisis
konsep gaya

Tes PG

Tes
isian

4

5

Chania menekan tombol saklar untuk 
menyalakan lampu. Gaya yang diberikan
Chania berupa …..

Jelaskan pengertian gaya!

Dorongan

Gaya adalah
kegiatan yang

dilakukan
berupa

dorongan
atau tarikan

(C5)

Sedang
(C4)

1

5

Bahasa 
Indonesia

3.9
Mencerma
ti tokoh-
tokoh
yang 
terdapat

Setelah siswa dan guru
mengamati vidio pada 
pembelajaran yang 
ditayangkan melalui 
proyektor dan 
melakukan diskusi 
(Collaboration, 
TPACK, C ) dengan 
teliti (PPK/PPP),

Disajikan soal 
cerita, siswa dapat
Menelaah tokoh- 
tokoh yang 
terdapat pada teks 
fiksi

Soal 
uraian

6 Dengan tertatih-tatih seorang nenek tua 
berjalan menelusuri danau yang kekeringan.
Dilihatnya ikan-ikan menggelepar-gelepar 
kekurangan air. Kemudian nenek itu 
mengambil kan-ikan dan membawanya ke 
tempat yang terdapat air. Tak disangka, ikan
itu berkata, Nenek yang baik, kau telah 
menolongku dengan ikhlas. Sekarang 
ambillah emas ini untuk hidupmu sehari-

Seorang
nenek

Sedang
(C4)

5



Mapel/KD
Tujuan 

Pemebelajaran
Indikator Soal

Bentuk
soal

No 
soal

Soal
Kunci 

Jawaban
Tingkat 
kesulitan

Bobot Skor

pada teks 
fiksi

Siswa (A) dapat 
Menelaah (C4) tokoh-
tokoh yang terdapat 
pada teks fiksi (B) 
dengan tepat (D).

hari." Nenek itu terperanjat penuh gembira.
Tokoh dalam cerita tersebut adalah ….



Lampiran Instrumen Penilaian Pengetahuan

TES HASIL BELAJAR
NAMA SEKOLAH : UPT SDN PERIUK JAYA 
PERMAI KELAS/SEMESTER : IV / GANJIL

                TEMA 8                                : DAERAH TEMPAT TINGGALKU
                SUBTEMA 1                        : LINGKUNGAN TEMPAT TINGGALKU

ALOKASI WAKTU : 10 JP
JUMLAH SOAL : 6 SOAL

Nama siswa :

Petunjuk Umum
1. Tulislah identitas dengan jelas dan lengkap.
2. Perhatikan petunjuk soal dengan teliti.
3. Bacalah soal dengan baik.
4. Dahulukan menjawab pertanyaan yang dianggap paling mudah.
5. Jawablah soal langsung pada lembar soal.

Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, atau C pada jawaban yang paling benar !
1. Perhatikan tabel beikut!

No Kegiatan
1 Melihat gunung
2 Menendang bola
3 Membuka pintu
4 Menyanyikan

lagu
Kegiatan di atas yang merupakan contoh penggunaan gaya ditunjukkan oleh
nomor…
a. 1 dan 2
b. 1 dan 4
c. 2 dan 3
d. 3 dan 4

2. Gaya dapat mengubah benda yang bergerak menjadi diam.
Contohnya pada peristiwa …
a. Seseorang menendang bola
b. Buah kelapa yang jatuh
c. Pemain memukul bola kasti
d. Kipper menangkap bola



Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat!

2. Chania menekan tombol saklar untuk menyalakan lampu. Gaya yang diberikan 
Chania berupa …..

3. Jelaskan pengertian gaya!

3. Peristiwa yang menunjukkan gaya sebagai dorongan yaitu ….
a. Membuka pintu lemari
b. Mengambil air di sumur
c. Mengibarkan bendera
d. Melempar bola

4. Chania menekan tombol saklar untuk menyalakan lampu. Gaya yang diberikan 
Chania berupa …..

5. Jelaskan pengertian gaya!

6. Dengan tertatih-tatih seorang nenek tua berjalan menelusuri danau yang kekeringan. 
Dilihatnya ikan-ikan menggelepar-gelepar kekurangan air. Kemudian nenek itu 
mengambil kan-ikan dan membawanya ke tempat yang terdapat air. Tak disangka, ikan
itu berkata, Nenek yang baik, kau telah menolongku dengan ikhlas. Sekarang ambillah 
emas ini untuk hidupmu sehari-hari." Nenek itu terperanjat penuh gembira.
Latar cerita tersebut adalah ….

Kunci Jawaban
1. C
2. D
3. D
4. Dorongan
5. Gaya adalah kegiatan yang dilakukan berupa dorongan atau tarikan
6. Sebuah danau yang kering

Pedoman penskoran soal pilihan ganda
NOMOR

SOAL
SKOR KETERANGAN

1-3
1 Apabila jawaban siswa benar
0 Apabila jawaban siswa salah

Pedoman penskoran soal isian singkat dan uraian
NOMOR

SOAL
SKOR KETERANGAN

4 5 Dorongan
5 5 Gaya adalah kegiatan yang dilakukan berupa dorongan

atau tarikan
6 5 Seorang nenek

Rumus untuk memperoleh Nilai

Daftar Nilai Siswa

NO NAMA SISWA SKOR NILAI
KETERANGAN

LULUS
BELUM
LULUS

1 Dinda
2 Tasya



3 Dst

Lampiran Penilaian Keterampilan dan Sikap

PENILAIAN KETERAMPILAN

Tujuan Pembelajaran
Setelah siswa berdiskusi kelomppok (C), siswa (A) mampu Mempraktekkan (P3) aktivitas
berupa tarikan dan dorongan (B) dengan percaya diri (D)

Penilaian Keterampilan

No
Nama Peserta

Didik
Keterampilan 1 Keterampilan 2 Keterampilan 3

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
1
2

dst

Rubrik/Peodoman Penskoran

N
o

Indikato
r

Rubrik Penilaian

4 3 2 1
3 Keteram 

pilan 
Laporan 
hasil 
percoba 
an 
tentang 
pengaru 
h gaya 
terhada p
gerak 
benda

Menyajikan 
laporan 
hasil 
percobaan 
dengan 
menjawab
pertanyaanper 
tanyaan secara 
tertulis 
berdasarkan 
hasil percobaan
dengan 
sistematis.
Bahasa 
Indonesia 
yang
baik dan 
benar 
digunakan 
dengan 
efisien dan 
menarik

Menyajikan 
laporan 
hasil 
percobaan 
dengan 
menjawab
pertanyaanper 
tanyaan secara 
tertulis 
berdasarkan 
hasil percobaan
dengan cukup

sistematis

Menyajikan 
laporan 
hasil 
percobaan 
dengan 
menjawab
pertanyaanper 
tanyaan secara 
tertulis 
berdasarkan 
hasil percobaan
dengan cukup

sistematis.

Belum dapat 
menyajikan 
laporan hasil 
percobaan 
dengan 
menjawab
pertanyaanper 
tanyaan secara 
tertulis 
berdasarkan 
hasil percobaan

dengan 
sistematis



dalam 
keseluruhan

penulisan

Rumus untuk memperoleh Nilai

Daftar Nilai Siswa

NO NAMA SISWA SKOR NILAI
KETERANGAN

LULUS
BELUM
LULUS

1 A
2 B
3 Dst

PENILAIAN SIKAP

Tujuan Pembelajaran
Pertemuan 1
IPAS
1. Setelah siswa dan guru mengamati vidio pada pembelajaran yang ditayangkan melalui proyektor

dan melakukan diskusi (Collaboration, TPACK, C ) dengan teliti (PPK/PPP), Siswa (A) dapat
Menganalisis (C4) konsep dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda (B) serta
Menyimpulkan (C5) pengaruh gaya terhadap benda dengan tepat (D).

2. Setelah siswa berdiskusi kelomppok (C), siswa (A) mampu  Mempraktekkan  (P3) aktivitas
berupa tarikan dan dorongan (B) dengan percaya diri (D)

PPKn
Setelah siswa dan guru mengamati vidio pada pembelajaran yang ditayangkan melalui proyektor dan
melakukan diskusi (Collaboration, TPACK, C ) dengan teliti (PPK/PPP), Siswa (A) dapat
Menelaah (C4) arti macam-macam norma (B) dengan tepat (D)

Penilaian Sikap

No
Nama Peserta

Didik
Sikap 1 Sikap 2 Sikap 3

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
1
2

dst



Rubrik/Peodoman Penskoran

No Indikator
Rubrik Penilaian

4 3 2 1

1

Sikap rasa 
Ingin tahu 
dan 
berfikir 
kritis

Tampak 
antusias dan 
mengajukan 
banyak ide 
dan 
pertanyaan 
selama

kegiatan

Tampak 
cukup 
antusias dan 
terkadang 
mengajukan 
ide
dan 
pertanyaan 
selama

kegiatan

Tampak 
kurang 
antusias dan 
tidak 
mengajukan 
ide
dan 
pertanyaan 
selama

kegiatan

Tidak 
tampak 
antusias dan 
perlu 
dimotivasi 
untuk 
mengajukan 
ide

dan 
pertanyaan.

Rumus untuk memperoleh Nilai

Daftar Nilai Siswa

NO NAMA SISWA SKOR NILAI
KETERANGAN

LULUS
BELUM
LULUS

1 A
2 B
3 Dst



Tema 8 subtema 1
Kelas 4

LKPD



Nama Peserta Didik :

………………
………….

Kelompok.

Pengaruh Gaya Terhadap Benda



Petunju
k

1. Berdo’alah 

tugas

sebelummengerjakan

2.

3.

Tuliskan identitasmu dengan lengkap
Kerjakan sesua

i
Langkah-langkah

yang tersedia

4.Bertanyalah pada guru jika ada yang

tidak dipahami

KOMPETENSI

DASAR/CP

INDIKATOR

3.4 Hubungan gaya
dengan gerak pada 
peristiwa di 
lingkungan sekitar.

Peserta didik dapat :
1. Menganalisis  (C4) konsep dasar

gaya dan pengaruhnya terhadap
benda

2. Menyimpulkan (C5)   pengaruh
gaya terhadap benda

Tujuan Pembelajaran
1. Setelah  siswa dan guru  mengamati  vidio  pada  pembelajaran yang

ditayangkan melalui proyektor dan melakukan diskusi
(Collaboration,  TPACK, C)  dengan  teliti  (PPK/PPP),  Siswa  (A)
dapat Menganalisis (C4) konsep dasar gaya dan pengaruhnya
terhadap benda (B) serta Menyimpulkan (C5) pengaruh gaya
terhadap benda dengan tepat (D).

2. Setelah siswa berdiskusi kelomppok (C), siswa (A) mampu
Mempraktekkan  (P3) aktivitas berupa tarikan  dan  dorongan (B)
dengan percaya diri (D)

Ayo Berlatih!
LK. 1.1



No1 Pertanyaan Hasil 
pengamatan

1. Apa kegiatan yang 
dilakukan pada gambar 
tersebut!

2. Bagaimana cara kerja busur
panah tersebu?

3. Apa yang terjadi pada saat
busur panah ditarik?

4. Ke mana arah panah saat 
ditarik?



Pengaruh gaya terhadap benda!

Di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan 
saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan.

Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan.

Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. 

Akibatnya, ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau 
mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi 

Udin. Apa yang dimaksud dengan gerak?

Ayo 
mengamati!



Jelaskan pengaruh gaya terhadap benda!

Ayo berdiskusi!

LK. 1.2



Ayo simpulkan!

Kesimpulan



Selamat mengerjakan

tugas semoga berhasil!



Satuan Pendidikan : UPT SDN Periuk Jaya Permai
Kelas / Semester : IV / Ganjil
Tema 8 : Daerah Tempat Tinggalku
Subtema 1 : Lingkungan Tempat Tinggalku

Bahan ajar



Mari kita berdo’a sebelum
melakukan pembelajaran agar
pembelajaran ini menjadi lebih

bermakna

Berdo’a menurut kepercayaan masing-masing



Model Pembelajaran : Problem Based Learning (PBL)
Luring

IPA

KOMPETENSI
DASAR/CP

INDIKATOR

3.4   Hubungan   gaya
dengan gerak pada
peristiwa di
lingkungan sekitar.

3.4.1 Menganalisis (C4) konsep dasar
gaya dan pengaruhnya terhadap benda

3.4.2 Menyimpulkan   (C5)   pengaruh
gaya terhadap benda

4.4. Menyajikan hasil 
percobaan tentang 4.4.1 Mempraktekkan (P3) aktivitas

berupa tarikan dan doronganhubungan antara gaya
dan gerak

Bahasa Indonesia

KOMPETENSI
DASAR

INDIKATOR

3.9 Mencermati tokoh-
tokoh yang terdapat 
pada teks fiksi

3.9.1. Menelaah (C4) tokoh-tokoh
yang terdapat pada teks fiksi.



TUJUAN PEMBELAJARAN/ATP

IPA

1. Setelah siswa dan guru mengamati vidio pada pembelajaran
yang ditayangkan melalui  proyektor dan melakukan diskusi
(Collaboration, TPACK, C) dengan teliti (PPK/PPP), Siswa
(A) dapat Menganalisis (C4) konsep dasar gaya dan
pengaruhnya terhadap benda (B) serta Menyimpulkan (C5)
pengaruh gaya terhadap benda dengan tepat (D).

2. Setelah siswa berdiskusi kelomppok (C), siswa (A) mampu
Mempraktekkan (P3) aktivitas berupa tarikan dan dorongan
(B) dengan percaya diri (D)

Bahasa Indonesia

1. Setelah siswa dan guru mengamati vidio pada pembelajaran
yang ditayangkan melalui  proyektor dan melakukan diskusi
(Collaboration, TPACK, C ) dengan teliti (PPK/PPP), Siswa
(A) dapat Menelaah (C4) tokoh-tokoh yang terdapat pada teks
fiksi (B) dengan tepat (D).



Perhatikan gambar berikut!



Apa yang terjadi pada benda 

tersebut!



Gaya adalah interaksi pada benda dalam 
bentuk tarikan atau dorongan.
Interaksi tersebut dapat menyebabkan sebuah 
benda mengalami perubahan gerak, baik itu 
perubahan gerak dalam bentuk arah maupun 
konstruksi geometris.
Berikut macam-macam pengaruh gaya 
terhadap benda
1. Benda bergerak menjadi diam

2. Benda diam menjadi begerak
3. Benda bergerak menjadi lebih cepat 

gerakannya
4. Benda berubah arahnya

5. Benda berubah bentuknya

Gaya dan pengaruhnya

terhadap benda



Benda bergerak menjadi diam

Benda bergerak menjadi

lebih cepat gerakannya

Benda bergerak bisa lebih cepat atau bahkan lebih 

lambat gerakannya karena ada gaya yang diberikan 

Contohnya mobil bisa jalan dan melaju lebih cepat 

karena adanya gaya yang bekerja di dalam mesin

Gaya berupa tarikana atau dorongan membuat benda
yang tadinya diam menjaadi bergerak

Contohnya. Ketika bola ditendang, bola akan
menggelinding atau melayang

Benda diam menjadi
bergerak

Sebuah benda yang terus bergerak juga bisa berhenti
karena adanya gaya

Contoh bola yang melayang, Ketika ditangkap akan
berhenti. Gaya berasal dari tangan yang menangkap



Benda berubah bentuknya

Benda berubah

arahnya

Benda dapat berubah arahnya Ketika gaya yang
diberikan lebih besar dan arahnya berlawanan dengan

arah gerak benda

Contohnya Ketika bola dating. Jika kaki menendang
bola maka kekuatan yang cukup, maka bola akan

menggelinding ke arah sebaliknya

Dalam pembuatan gerabah, gumpalan tanah liat yang
dibentuk di atas meja putar mampu membentuk

gerabah menjadi benda

Gaya bersumber dari tangan pengrajin melalui jari-
jarinya, sehingga tanah liat bisa berubah bentuk



Jika dengan menggunakan tangan benda
dapat berubah bentuk, bagaimana dengan

kayu dan batu?

Kayu dan batu tak bisa menggunakan gaya
dari tangan manusia saja, perlu adanya

dorongan benda lain yang lebih keras seperti
pisau dan palu



Cerita  fiksi  adalah  cerita  yang  dibuat  oleh  pengarang  berdasarkan
khayalan atau dunia rekaan pengarang, bukan kenyataan. Tokoh termasuk
ke  dalam  unsur  intrinsik,  atau  unsur  pembangun  dari  dalam cerita. Ada
beragam jenis tokoh yang kita kenal dalam penceritaan.
Berdasarkan fungsinya, tokoh dalam cerita dibedakan menjadi dua jenis,
yaitu sebagai berikut.
- Tokoh Utama
Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu 
cerita.
Tokoh ini merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai
pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian
-Tokoh Pembantu
Tokoh pembantu adalah tokoh yang memiliki peran sebagai pelengkap 
dalam cerita dan kehadiran tokoh ini hanya menunjang tokoh utama.

Mencermati tokoh yang 

terdapat dalam cerita fiksi



2. Berdasarkan perannya, tokoh dalam cerita dibedakan menjadi tiga 
jenis, yaitu sebagai berikut.
- Tokoh Protagonis
Menurut KBBI, protagonis adalah tokoh utama dalam cerita rekaan. 
Biasanya tokoh protagonis digambarkan memiliki karakter dan kepribadian 
yang baik.
Tokoh protagonis sebagai tokoh utama akan diceritakan paling banyak dalam 
cerita, biasanya inti cerita berhubungan dengan tokoh protagonis tersebut.
- Tokoh Antagonis
Menurut KBBI, antagonis adalah tokoh yang selalu menjadi penentang dari 
tokoh utama. Biasanya tokoh antagonis digambarkan memiliki karakter dan 
kepribadian pemarah atau negatif.
Dalam cerita, tokoh antagonis menjadi penentang atau lawan dari tokoh protagonis.
- Tokoh Tritagonis
Menurut KBBI, tritagonis adalah karakter penting ketiga dalam sebuah cerita 
setelah protagonis dan deuteragonis yang dipercaya oleh protagonis dan 
antagonis.
Biasanya tokoh tritagonis ini menjadi penengah antara tokoh protagonis dan 
tokoh antagonis.



Yuks… kita telaah tokoh dalam cerita berikut!

Kancil berkata kepada Anjing bahwa dia merasa 
keberatan dijadikan menantu Pak Tani. Kancil 
menyuruh Anjing menggantikan posisinya untuk 
menjadi menantu Pak Tani. Anjing masuk ke dalam 
kurungan menggantikan posisi Kancil. Kancil pun 
segera berlari. Kancil berteriak, “Hore, aku berhasil
membohongimu, Anjing!”

Watak Kancil dalam cerita tersebut adalah ….

3. Berdasarkan perwatakannya, tokoh dalam cerita dibedakan menjadi dua 
jenis, yaitu sebagai berikut.
-Tokoh Sederhana
Tokoh sederhana adalah tokoh yang memiliki satu kualitas pribadi
tertentu, satu sifat watak yang tertentu saja.
Sifat dan tingkah laku seseorang tokoh sederhana bersifat datar dan 
monoton.
-Tokoh Kompleks
Tokoh kompleks adalah tokoh yang memiliki dan mengungkap berbagai 
kemungkinan sisi kehidupannya, sisi kepribadian dan jati dirinya.
Ia dapat memiliki watak tertentu yang dapat diformulasikan, tetapi ia dapat pula
menampilkan watak dan tingkah laku yang bermacam-macam.





IIS KURNIASIH, S.Pd.

Satuan Pendidikan : UPT SDN Periuk Jaya Permai 
Kelas / Semester : IV / Ganjil
Tema 8 : Daerah Tempat Tinggalku 
Subtema 1 : Lingkungan Tempat Tinggalku

MEDIA 
PEMBELAJARAN



Buku     Guru         dan         Buku     Siswa  

Amalia Fitri, Dkk (2021) Buku
Panduan Guru Ilmu Pengetahuan Alam
dan Sosial SD Kelas IV

Yusnawan Lubis dan Dwi Nanta
Priharto (2021) Buku Panduan Guru
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan SD Kelas IV

SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN





Mari kita berdo’a sebelum
melakukan pembelajaran agar
pembelajaran ini menjadi lebih

bermakna

Berdo’a menurut kepercayaan masing-masing



Meningkatkan rasa nasionalisme dengan
menyanyikan lagu wajib nasional “Dari
Sabang sampai Merauke”Link youtube

melalui laman https://youtu.be/-
mUB2xnCUEg



Mengamati video pembelajaran
mengenai Konsep Dasar Gaya dan

Pengaruhnya Terhadap Benda
melalui link youtube

https://youtu.be/DnROlMbHV1U



Media gambar yang diperoleh dari youtube



Contoh gaya dalam
kehidupan sehari-hari



Diskusi kelompok dalam
lembar LKPD yang sudah

disediakan

Mempresentaikan hasil diskusi
kelompok dan siswa lain

menanggapi



Merefleksikan  hasil  pembelajaran
yang  telah  dilakukan  dan  memberi
penguatan atas materi yang terkait

Melakukan evaluasi sebagai bentuk 
pemahaman siswa
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