
DESKRIPSI PEMBELAJARAN 
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : V/Semester Genap (Dua) 

Alokasi Waktu : 16 x 1 Jam  Pertemuan 

MAteri Pokok  : Energi dan Perubahan 

 

No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator Sumber dan Bahan 
1. · Memahami hubungan antara gaya, 

gerak, dan energi, serta fungsinya 
 
 
 
 
 
· Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui 

kegiatan membuat suatu karya/model 

· Mendeskripsikan hubungan antara 
gaya, gerak, dan energi melalui 
percobaan (gaya gravitasi, gesek, 
dan magner) 

· Menjelaskan pesawat sederhana 
yang dapat membuat pekerjaan 
lebih mudah dan lebih cepat 

·  Mendeskripsikan sifat-sifat 
cahaya 

· Membuat suatu karya/model 
misalnya periskop/lensa dari 
bahan sederhana dengan 
menerapkan sifat-sifat cahaya 

 

· Menyebutkan macam-macam gaya 
serta dapat melakukan percobaan 
tentang gaya gravitasi, gesek dan 
magnet 

· Dapat membuat pesawat sederhana 
yang dapat membantu untuk 
mempermudah pekerjaan 

· Menjelaskan macam-macam sifat 
cahaya 

· Menyebutkan manfaat cahaya bagi 
kehidupan 

· Dapat membuat karya/model dari 
bahan-bahan sederhana dengan 
menerapkan sifat-sifat cahaya. 

  

· Buku paket Ilmu 
Pengetahuan Alam 
SD kelas V. 

· Buku lain yang 
relavan. 

 



DESKRIPSI PEMBELAJARAN 
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : V/Semester Genap (Dua) 

Alokasi Waktu : 16 x 1 Jam  Pertemuan 

MAteri Pokok  : Bumi dan Alam Semesta 

 

No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator Sumber dan Bahan 
1. · Memahami perubahan yang terjadi 

dialam dan hubungannya dengan 
penggunaan sumber daya alam 

· Mendeskripsikan proses 
pembentukan tanah karena 
pelapukan 

· Mengidentifikasi jenis-jenis tanah 
· Mendeskripsikan struktur bumi 
· Mendeskripsikan proses daur air 

dan kegiatan manusia yang dapat 
mempengaruhinya 

· Mendeskripsikan perlunya 
penghematan air 

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

· Mengidentifikasi beberapa 
kegiatan manusia yang dapat 
mengubah permukaan bumi 
(pertanian, perkotaan, dsb) 

· Menjelaskan proses terbentuknya 
tanah karena proses pelapukan 

· Menyebutkan macam-macam jenis 
tanah 

· Menjelaskan urutan tanah 
· Menjelaskan proses daur air serta 

manfaat bagi manusia. 
· Menyebutkan sebab-sebab perlunya 

daur air bagi kita 
· Menjelaskan perlunya penghematan 

air 
· Menyebutkan peristiwa-peristiwa 

alam yang terjadi di Indonesia 
· Menjelaskan beberapa kegiatan 

manusia yang dapat 
memepengaruhi permukan alam. 

 

· Buku paket Ilmu 
Pengetahuan Alam 
SD kelas V. 

· Buku lain yang 
relavan. 

 

  


