
DESKRIPSI PEMBELAJARAN 
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : IV/Semester Genap (Dua) 

Alokasi Waktu : 3 x 1 Jam  Pertemuan 

MAteri Pokok  : Gaya 

 

No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator Sumber dan Bahan 
1. · Memahami gaya dapat mengubah 

gerak atau bentuk suatu benda 
· Menyimpulkan hasil percobaan 

bahwa gaya (dorongan dan 
tarikan) dapat mengubah gerak 
suatu benda. 

· Menyimpulkan hasil percobaan 
bahwa gaya (dorongan dan 
tarikan) dapat mengubah suatu 
benda. 

· Membuat daftar berbagai gerak 
benda. 

· Mendemontrasikancara 
menggerakkan benda misalnya 
didorong dan dilempar 

· Mengidentifikasi factor yang 
memengaruhi gerak benda misalnya 
jatuh bebas akibat gravikasi gerak 
di lantar yang datar karena 
dorongan 

· Memberi contoh dalam kehidupan 
sehari-hari cara gaya mengubah 
bentuk atau gerak benda. 

· Mengidentifikasi factor-faktor yang 
memengaruhi keadaan benda 
apabila dimasukkan di dalam air. 

· Mendemostrasikan benda yang 
tenggellam menjadi terpung dan 
sebaliknya 

  

· Buku paket Ilmu 
Pengetahuan Alam 
SD kelas IV. 

· Buku lain yang 
relavan. 

 



DESKRIPSI PEMBELAJARAN 
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : IV/Semester Genap (Dua) 

Alokasi Waktu : 4 x 1 Jam  Pertemuan 

MAteri Pokok  : Energi Panas dan Bunyi 

 

No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator Sumber dan Bahan 
1. · Memahami berbagai bentuk energi 

dan cara penggunaannya dalam 
kehidupan sehari-hari 

· Menderkripsikan energi panas 
dan bunyi yang terdpat 
dilingkungan sekitar serta sifat-
sifatnya 

· Menyebutkan sumber-sumber 
energi panas misalnya gesekan 
benda dan matahari 

· Mendemonstrasikan adanya 
perpindahan panas 

· Menyebutkan sumber-sumber bunyi 
yang terdapat dilingkungan sekitar 

· Menyebutkan bahwa bunyi 
dihasilkan oleh benda-benda yang 
bergetar 

· Menunjukkan bukti perambatan 
bunyi pada benda padat, cair dan 
gas 

· Menunjukkan bukti bahwa bunyi 
dapat dipantulkan atau diserap. 

 

· Buku paket Ilmu 
Pengetahuan Alam 
SD kelas IV. 

· Buku lain yang 
relavan. 

 



DESKRIPSI PEMBELAJARAN 
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : IV/Semester Genap (Dua) 

Alokasi Waktu : 5 x 1 Jam  Pertemuan 

MAteri Pokok  : Energi Alternatif 

 

No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator Sumber dan Bahan 
1. · Memahami berbagai bentuk energi 

dan cara menggunakannya dalam 
kehidupan sehari-hari 

· Menjelaskan berbagai energi 
alternatf dan cara penggunaannya 

· Membuat suatu karya atau model 
untuk menunjukan perubahan 
energi gerak akibat pengeruh 
udara misalnya pesawat kertas. 

· Menjelaskan perubahan energi 
bunyi melalui penggunaan alat 
musik 

· Mencari informasi berbagai sumber 
energi alternatif. 

· Memberi contoh benda-benda yang 
menggunakan energi alternatif, 
misalnya mobil bertenaga surya. 

· Memberi contoh penggunaan energi 
alternatif tersebut. 

· Menjelaskan keuntungan energi 
alternatif dibandingkan dengan 
energi yang saat ini digunakan. 

 

· Buku paket Ilmu 
Pengetahuan Alam 
SD kelas IV. 

· Buku lain yang 
relavan. 

 



DESKRIPSI PEMBELAJARAN 
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : IV/Semester Genap (Dua) 

Alokasi Waktu : 4 x 1 Jam  Pertemuan 

MAteri Pokok  : Perubahan Penampakan Bumi dan Langit 

 

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

permukaan bumi dan benda langit 
· Mendeskripsikan perubahan 

kenampakan bumi 
· Mendeskripsikan posisi bulan dan 

kenampakan bumi dari hari-kehari 

· Mengidentifikasi perubahan daratan 
yang disebabkan oleh air dan udara, 
misalnua perubahan pasang surut 
air, kebakaran dan erosi 

· Menjelaskan pengaruh air laut 
pasang dan surut bagi nelayan 

· Mengumpulkan informasi pengaruh 
erosi bagi tumbuhan 

· Mengumpulkan informasi pengaruh 
kebakaran hutan bagi hewan 

· Mengidentifikasi benda langit 
misalnya mengamati penampakan 
matahari terbit dan tenggelam 

· Mencari informasi tentang 
kedudukan benda langit 

· Buku paket Ilmu 
Pengetahuan Alam 
SD kelas IV. 

· Buku lain yang 
relavan. 

 



DESKRIPSI PEMBELAJARAN 
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : IV/Semester Genap (Dua) 

Alokasi Waktu : 3 x 1 Jam  Pertemuan 

MAteri Pokok  : Perubahan Lingkungan Fisik dan Pengaruhnya 

 

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

fisik dan pengaruhnya terhadap 
daratan 

· Mendeskripsikan berbagai 
penyebab perubahan lingkungan 
fisik (angina, hujan, cahaya 
matahari, gelombang air) 

· Menjelaskan pengaruh perubahan 
lingkungan fisik terhadap daratan 
(erosi, abrasi, longsor dan banjir) 

· Mendeskripsikan cara pencegahan 
kerusakan lingkungan 

· Mengidentifikasi berbagai factor 
penyebab perubahan lingkungan 
fisik 

· Menjelaskan pengaruh faktor 
penyebab perubahan lingkungan 
terhadap daratan (angina, hutan, 
cahaya matahari, dan gelombang 
ombak) 

· Mengidentifikasi cara mencegah 
erosi tanah dan abrasi 

 

· Buku paket Ilmu 
Pengetahuan Alam 
SD kelas IV. 

· Buku lain yang 
relavan. 

 



DESKRIPSI PEMBELAJARAN 
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : IV/Semester Genap (Dua) 

Alokasi Waktu : 3 x 1 Jam  Pertemuan 

MAteri Pokok  : Sumber Daya Alam 

 

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

daya alam dengan lingkungan, 
teknologi, dan masyarakat 

· Menjelaskan hubungan antara 
sumber daya alam dengan 
lingkungan 

· Menjelaskan hubungan antara 
sumber daya alam dengan 
teknologi yang digunakan 

· Menjelaskan dampak 
pengambilan bahan alam terhadap 
pelestarian lingkungan 

· Memberi contoh berbagai jenis  
sumber daya alam dan hasilnya 

· Menggolongkan benda menurut 
asalnya, misalnya daging dari 
hewan, logam dan mineral 

· Menjelaskan tingkat kemudahan 
pengambilan hasil laut, sungai, 
hutan galian tanpa ada usaha 

· Menjelaskan tingkat kemudahan 
pengambilan hasil laut, sungai, 
hutan, tanah galian tanpa 
pelestarian 

· Mengumpulkan informasi tentang 
dampak pengambilan sumber daya 
alam tanpa ada usaha pelestarian 
terhadap lingkungan 

· Merancang teknologi sederhana 
pendaur ulang bahan-bahan bekas 

· Membuat produk baru 
bernilaiekonomis dari bahan-bahan 
buangan 

· Buku paket Ilmu 
Pengetahuan Alam 
SD kelas IV. 

· Buku lain yang 
relavan. 

 


