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Nama Sekolah  : ……………………….. 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester  : IV/2 

Pertemuan ke    : 3 

Alokasi Waktu   : 3 X 35’ (1X pertemuan) 

Standar Kompetensi :  2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan  

ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan 

kabupaten/kota dan propinsi. 

( Menguraikan mamfaat  sumber daya alam , 

kegiatan ekonomi, kemajuan teknologi untuk 

kesejahteraan umat manusia.) 

Kompetensi Dasar   : 2. 3.  Mengenal perkembangan teknologi  

Produksi, komunikasi,  dan transportasi serta 

pengalaman menggunakannya . 

(menguraikan mamfaat perkembangan teknologi  

produksi, komunikasi,  dan transportasi serta 

penggunaanya untuk kesejahteraan umat 

manusia). 

Indikator                    :  

1. Menceritakan pengalaman menggunakan teknologi transportasi dalam 

suatu event tertentu.  

2. membandingkan alat transportasi yang menggunakan teknologi modern 

dan tradisional. 

3. mengemukakan alasan mengapa manusia menggunakan alat transportasi. 

4.  Membandingkan mamfaat alat-alat transportasi yang digunakan 

masyarakat pada masa lalu dan masa kini. 

5. Mengamati alat tranportasi yang paling banyak digunakan masyarakat. 



6. Menunjukan perilaku  positip dan negatif dari  orang yang menggunakan 

alat transportasi di jalanan. 

 

I. Tujuan Pembelajaran: 

• Siswa dapat menceritakan pengalaman menggunakan teknologi 

transportasi (misalnya saat mudik lebaran ) 

•  Siswa dapat menjelaskan alat transportasi yang menggunakan teknologi 

modern dan tradisional. 

• Siswa dapat mengemukakan alasan mengapa manusia menggunakan alat 

transportasi. 

•  Siswa dapat membandingkan mamfaat alat transportasi  masa lalu dan 

masa kini 

• Siswa dapat mengamati alat tranportasi yang paling banyak digunakan 

masyarakat. 

• Siswa dapat menunjukan  perilaku yang  positip dan negatif dari orang 

yang menggunakan alat transportasi di jalanan. 

 

II. Materi Pokok: 

Perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi. 

 

III. Metode Pembelajaran 

• Metode informasi 

• Metode penugasan 

• Metode observasi 

• Metode diskusi 

• Metode demonstrasi. 

 



IV. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Awal (10 menit) 

• Guru memberikan apersepsi dengan bertanya kepada siswa dengan 

bertanya “transportasi apa yang digunakan siswa ke sekolah”.  

Kegiatan Inti (80 menit) 

1. Siswa menjelaskan pengalamannya menggunakan alat transportasi 

ketika mudik lebaran serta suasananya saat itu .  

2. Siswa mengamati gambar alat transportasi  (Gambar:1) yang 

berkembang  pada masa lalu sampai  masa sekarang, dan 

mengelompokannya berdasarkan tempat kendaraan tersebut 

digunakan. 

3. Siswa membandingkan mamfaat  alat transportasi yang menggunakan 

teknologi modern dan tradisional. Dengan menggunakan LKS1 

4. Siswa melakukan observasi tentang alat transportasi yang banyak 

digunakan masyarakat setempat, dengan menggunakan LKS 

5. Siswa melakukan diskusi kelas tentang alat transportasi yang paling 

banyak digunakan masyarakat setempat. 

6. Siswa membuat grafik alat transportasi yang banyak digunakan 

masyarakat setempat. 

7. Siswa mengindentifikasi   perilaku yang  positip dan negatif dari orang 

yang menggunakan alat transportasi di jalanan 

8. Siswa mendiskusikan mengenai sikap yang harus dimiliki ketika 

menggunakan alat transportasi umum atau pribadi. 

 

Kegiatan Akhir (15 menit) 

1. Refleksi  

2. Bersama-sama menympulkan materi 



3. Guru memberikan penilaian. 

 

V. Media Belajar  dan Pembelajaran 

• Gambar alat transportasi 

• Ilustrasi/cerita/film 

• LKS 

• Buku IPS kelas IV semester 2 

• Lingkungan sekitar. 

• Majalah/Koran/media elektronika 

• Pengalaman guru. 

 

VI. Penilaian 

• Tes lisan 

• Tes tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN PROGRAM PEMBELAJARAN 

GAMBAR 1 :  ALAT TRANSPORTASI 

Perhatikan gambar alat tranportasi di bawah ini : 

 

 No 1.       No.2 

                                             

 No. 3       No.4             

 

 No.5     No. 6 

 



   

  No.7      No. 8 

 

 

 

 

  No.9      No.10 

 

 

 

 

Setelah mengamati gambar di atas  diskusikan dengan teman , dan isi tabel di 

bawah ini :  

No.Gambar Nama Gambar Tempat Biasa Digunakan 

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

Lainnya:....   

   

Kunci Jawaban: 

No.Gambar Nama Gambar Tempat Biasa Digunakan 

1. Kapal Terbang Di udara 

2. Mobil balap formula Di darat 

3  Di darat 

4. Mobil ambulan Di darat 

5 Pesawat ruang angkasa Di darat 

6 Motor Di darat 

7  Perahu layar Di laut 

8 Bis Di darat 

9 Kereta Di darat 

10   

Lainnya:....   

   

 

 

 

 

 



 

(LKS 1) 

Jenis : Pengamatan alat transportasi 

Objek Kajian : Alat transportasi yang menggunakan teknologi modern 

dan tradisional  

Petunjuk : 

Amatilah alat tranportasi  yang ada di sekitarmu yang menggunakan 

teknologi modern dan tradisional ! 

Diskusikan dengan temanmu lalu isilah tabel di bawah ini. 

 

No 
Nama Alat 

transportasi  

Teknologi 
Manfaatnya Keunggulan 

Modern Tradisional 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 

 

 



 

Kunci Jawaban LKS 1: 

 

No 
Nama Alat 

transportasi  

Teknologi 
Manfaatnya Keunggulan 

tradisional Modern 

1 Becak  +  Mengangkut 

orang/barang 

Bebas polusi 

2 Delman  + + Mengangkut 

orang/barang 

Tidak memerlukan 

bensin 

3 Gerobak +  Mengangkut barang Bebas polusi 

4 motor  + Mengangkut orang Bisa menghindari 

macet 

5 Mobil  + Mengangkut 

orang/barang 

cepat 

6 Pesawat terbang  +  Lebih cepat 

7 Perahu +  Mengangkut 

orang/barang di air 

Tidak macet di 

jalan 

8 dll     

9      

10      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LKS 2 

Jenis : Pengamatan alat transportasi 

Objek Kajian : Alat transportasi yang banyak digunakan (disukai) 

masyarakat 

Petunjuk : 

• Amatilah alat transportasi di jalan raya! 

• Hitunglah alat transportasi yang paling sering melewati jalan tersebut 

dalam waktu lima menit! 

• Sebutkan alat transportasi yang paling disenangi masyarakat di 

daerahmu! 

• Mengapa masyarakat menggunakan alat transportasi tersebut?  

• Tulislah hasil pengamatanmu pada tabel berikut ini! 

No Nama Alat Transportasi Frekuensi Jumlah 

1    

2    

3    

4    

 

Kunci Jawaban : Tergantung hasil pengamatan 

 

• Sebutkan alat transportasi yang paling sering kamu gunakan! 

• Sebutkan alat transportasi yang tidak pernah kamu gunakan! 

Tulislah kelebihan dan kekurangan tiga jenis alat transportasi yang 

pernah kamu ketahui pada tabel ini. 

 



 

No Nama Alat Transportasi Kelebihan Kekurangan 

1    

    

    

2    

    

    

3    

    

    

 

Kunci Jawaban : 

Tergantung hasil pengamatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CERITA/ILUSTRASI/FILM PERILAKU ORANG DI JALAN 

 Dalam sebuah “Surat Pembaca” di Koran “Pikiran Rakyat” seorang ibu 

menuliskan suratnya sebagai berikut : 

“Kepada Redaksi yang terhormat, 

 Kejadian ini terjadi dua minggu yang lalu, yaitu pada Hari Selasa, tanggal 

5 Mei 2009. Saat itu anak kami yang bernama Rohandi Yusuf, siswa kelas IV SD 

Negeri Marga Asih 2, Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung, pulang 

sekolah naik sepeda menuju rumah. Di perjalanan pulang, tepatnya di depan 

Ruko Perumahan Marga Asih Permai,  sebuah motor dikendarai dengan 

kencangnya datang dari arah belakang tepat di dekat anak kami menghindari 

lubang yang ada disitu. Sayangnya ketika pengendara motor itu menghindari 

lubang malah menabrak anak kami sehingga jatuh terjerembab ke aspal. 

Pengendara motor itu berhenti sebentar, kemudian pergi lagi dengan tergesa-

gesa dan lari kencang meneruskan perjalanannya. Anak kami tetap tergolek 

tidak bisa bangun lagi , rupanya kaki sebelah kanannya patah. Dengan ditolong 

warga sekitar dan seorang pengendara mobil yang sedang lewat, anak kami di 

bawa ke rumah sakit terdekat.  

 Sudah hampir dua minggu anak kami tergolek di rumah sakit. Kami 

minta pada pengendara motor yang menabrak untuk bertanggung jawab 

meringankan beban kami. Kami adalah keluarga miskin, Ayahnya Rohandi 

seorang pekerja serabutan, saya hanya penjual makanan keliling kampung. 

Pendapatan kami untuk makan sehari-hari saja susah, sekarang ditambah 

dengan musibah seperti itu. Kami mohon kepada penabrak semoga Anda sadar , 



karena yakin Tuhan Yang Maha Kuasa adalah  Maha Pengadil yang paling adil. 

Kami tunggu kedatangan Anda untuk membantu beban kami. 

 Kepada Redaksi Harian ”Pikiran Rakyat” kami ucapkan terima kasih atas 

dimuatnya surat kami ini.” 

 Wassalam  

Siti Kuraesin 

Kampung Cisaranten RT 12 RW 02 No 20 

Desa Marga Mulya Kecamatan Marga Asih 

Kabupaten Bandung 

 

Setelah kalian membaca tulisan di atas, jawablah pertanyaan berikut di bawah 

ini : 

1. Siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam tulisan di atas ? 

2. Sikap positip apa  yang bisa diteladani dari tokoh di atas ? dan Sikap 

negatif apa yang harus dihindari dari tokoh tersebut ? 

3. Mengapa kita harus berperilaku tertib dan sopan di jalan ? 

 

Kunci Jawaban : 

1. Rohandi Yusup, Siti Kuraesin, Penabrak, Pengemudi mobil yang lewat, 

masyarakat setempat. 

2. Sikap pengemudi mobil, dan masyarakat yang membantu . 

3. Masing-masing orang punya kepentingan berbeda, karena itu harus 

diatur , supaya berjalan dengan baik. 

 

 

 

 



 

 

LEMBAR PENILAIAN 1. 

Tes lisan 

Jawablah pertanyaan di bawah ini! 

1.           Alat tranportasi apa yang kamu gunakan saat bepergian dengan keluarga ?  

(seperti ketika mudik lebaran). 

2.  Bagaimana suasana lalu lintas saat itu ? 

3. Bagaimana pada masa lalu orang bepergian (dengan menggunakan apa)?  

                Bagaimana kecepatan alat transportasi pada masa lalu ? 

4. Mengapa orang menggunakan alat transportasi ?  

 

Kunci Jawaban : 

1. bis, kereta, motor, atau yang lainnya. 

2. Macet, karena pergi bersamaan sedangkan jalannya terbatas. Banyak 

yang terburu-buru. 

3. Dahulu orang menggunakan kuda di gunung, perahu di sungai atau 

laut. Alat transportasi tersebut berjalan lambat. 

4. Pada dasarnya alat transportasi digunakan sebagai salah satu usaha 

manusia mengatasi masalah yang dihadapinya, yaitu untuk  bergerak 

dengan mudah dan cepat. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  LEMBAR PENILAIAN 2 

Tes Tertulis. 

Petunjuk : Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan pendapat 

kamu masing-masing.  

1. Ceritakan dalam satu paragraf  pengalaman kamu bepergian 

menjelang atau sesudah hari raya (idul fitri atau lainnya) ? Bagaimana 

kesan kamu ? 

2. Jelaskan masing-masing 3  alat transportasi yang menggunakan teknologi 

modern dan tradisional.? 

3. Berikan satu alasan mengapa alat transportasi diperlukan oleh manusia ?  

4. Jelaskan 2 perbedaan alat transportasi pada masa lalu dan masa kini ? 

5. Jelaskan 3 alasan mengapa sekarang ini banyak orang menggunakan 

motor untuk bepergian ?  

6. Jelaskan 3 sikap negatif perilaku orang berkenderaan ? 

Kunci Jawaban : 

1. jawaban terbuka. 

2. transportasi tradisional : kuda, gerobak, perahu dayung/layar. 

Transportasi modern : pesawat terbang, mobil, motor. 

3. Alat Transportasi digunakan untuk mengatasi masalah kehidupan 

supaya mempermudah gerak manusia. 

4. Transportasai masa lalu : murah, tidak menggunakan bahan bakar, 

lambat. Tranportasi masa kini : mahal, menggunakan bahan bakar, 

cepat. 

5. Harganya lebih murah, anti macet, bisa masuk jalan kecil. 

6. Berhenti di tempat terlarang, ngebut, tabrak lari. 



 

 

 

 


