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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

SIKLUS 1 

 

Sekolah  : SD Negeri Sambirejo  01 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA )  

Kelas/Semester : IV/1 

Materi Pokok  :  Rangka Manusia 

Waktu :  2 x 35 menit  ( pertemuan 1) 

 

A.  Kompetensi Inti 

1. Memahami hubungan antara struktur organ tubuh manusia dengan 

fungsinya, serta pemeliharaannya 

B. Kompetensi Dasar 

1.1 Mendeskripsikan hubungan antara struktur kerangka tubuh manusia 

dengan fungsinya 

C. Indikator 

� Menjelaskan pengertian rangka 

� Mendiskripsikan rangka manusia 

D. Tujuan Pembelajaran 

� Setelah mengikuti penjelasan guru tentang rangka, siswa dapat 

menjelaskan pengertian rangka dengan tepat 

� Setelah berdiskusi bersama, siswa dapat  mendiskripsikan 3 hal tentang 

rangka dengan benar 

� Melalui tanya jawab tentang rangka, siswa dapat mendiskripsikan 3 

macam tulang yeng terdapat pada rangka kepala dengan tepat 

� Melalui tanya jawab tentang rangka badan, siswa dapat 

mendiskripsikan 3 hal pada rangka badan dengan benar. 

� Setelah berdiskusi bersama tentang rangka anggota gerak, siswa dapat 

mendiskripsikan 3 macam rangka anggota gerak dengan tepat. 

Karakter siswa yang diharapkan : kerja sama, percaya diri, tanggung 

jawab, dan ketelitian.  
A. Materi (terlampir) 

a. Rangka manusia 
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b. Macam – macam rangka manusia 

 

B. Model 

� Make a match (mencari pasangan) 

C. Langkah – langkah pembelajaran 

Kegiatan Uraian kegiatan Alokasi 

waktu 

Pendahuluan - Guru mengucap salam 

- Guru menunjuk ketua kelas untuk 

memimpin doa sebelum pelajaran dimulai 

- Guru mengecek kehadiran siswa 

- Guru memberikan motivasi 

- Apersepsi  

Coba sekarang kalian perhatikan tangan 

kalian masing-masing ! Apa yang ada 

dibenak kalian saat melihat tangan kalian? 

Mengapa tangan kita bisa berbentuk 

sedemikian rupa? 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

hari ini 

10  menit 

Inti � Eksplorasi  

- Guru memberikan contoh tentang 

bentuk tangan dan kaki, dari contoh 

yang diberikan siswa dapat 

menyimpulkan pengertian rangka 

- Siswa diminta untuk memahami materi 

tentang macam-macam rangka manusia 

(rangka kepala, rangka anggota badan, 

rangka gerak) 

- Melalui pengalaman, siswa dapat 

mendiskripsikan macam-macam rangka 

� Elaborasi 

50  menit 
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- Siswa dibagi menjadi 4 kelompok 

- Guru menyiapkan beberapa kartu soal 

dan kartu jawaban sesuai dengan 

jumlah siswa dalam setiap kelompok 

- Guru menjelaskan tentang model make 

a match 

- Guru bertanya tentang hal-hal yang 

belum diketahui siswa dari isi materi 

tersebut 

- Setelah mendengarkan penjelasan guru 

siswa melakukan pembelajaran dengan 

model make a match 

- Untuk sesi pertama, semua ketua dari 

masing-masing kelompok maju ke 

depan kelas untuk mengambil undian. 

Bagi yang mendapat angka 1 dan 2 

maka berhak maju terlebih dahulu. 

Kemudian kelompok 1 mengambil 

kartu soal dan kelompok ke-2 

mengambil kartu jawab. 

- Saat kelompok 1 dan 2 maju, maka 

kelompok 3 bertugas sebagai juri dan 

kelompok 4 sebagai pencatat skor 

- Setelah masing-masing siswa mendapat 

kartu soal atau jawab, maka tiap siswa 

memikirkan jawaban atau soal dari 

kartu yang dipegang 

- Misal saat salah satu anggota kelompok 

satu mendapat soal ”tulang – tulang 

yang tersusun secara teratur disebut..” 

maka ia akan memikirkan jawabannya 

yaitu “rangka” dan nanti ia akan 

mencari kata rangka yang tertulis pada 
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kartu jawab lawan. Begitu juga yang 

mendapat kartu jawab dan tertulis 

“rangka” maka akan mencocokkan 

dengan kartu lawan yang bertuliskan 

“tulang-tulang yang tersusun secara 

teratur disebut ..” 

- Setelah waktu yang ditentukan (sekitar 

5 menit setelah siwa mendapatkan 

kartu) para siswa diminta mencari 

pasangan yang kira-kira cocok dengan 

isi kartunya 

- Siswa yang dapat mencocokkan 

kartunya sebelum batas akhir waktu 

diberi point 

- Setelah itu babak selanjutnya 

dicocokkan lagi agar setiap siswa 

mendapat kartu yang berbeda dari 

sebelumnya. 

- Bagi kelompok yang memperoleh point 

terbanyak maka akan mendapatkan 

reward dari guru 

� Konfirmasi 

- Guru memberikan umpan balik positif 

dan penguatan dalam bentuk lisan dan 

apresiasi untuk kelompok yang paling 

baik 

- Guru bertanya hal-hal yang belum 

diketahui siswa 

- Guru memberikan penguatan 

- Siswa mengerjakan soal evaluasi 

Penutup - Guru dan siswa membuat kesimpulan 

tentang pembelajaran hari ini 

- Guru memberikan pekerjaan rumah 

10 menit 
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- Guru menutup pembejaran dengan 

berdoa bersama dan diakhiri dengan 

salam. 

 

H. Sumber belajar, media, alat, dan bahan. 

a. Sumber Belajar 

- Sunarto. 2004. SAINS Sahabatku untuk SD Kelas IV. Bandung : Ganeca Exact. 

Hal.2-5. 

- Wahyono. Budi. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam Untuk SD dan MI Kelas IV. Pusat 

Perbukuan : Departemen Pendidikan Nasional. Hal 1-4. 

-    Lingkungan 

-    Internet  

b. Media Belajar 

- Gambar berbagai macam rangka manusia 

- Kertas lipat 

 

I. Penilaian  

a. Teknik penilaian      : tes (formatif), non tes (nilai karakteristik) 

b. Bentuk penilaian      : Pilihan ganda 

c. Instrumen penilaian : Rubrik penilaian tes formatif 

Rubrik penilaian karakter 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

SIKLUS 1 

 

Sekolah  : SD Negeri Sambirejo 01 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA )  

Kelas/Semester : IV/1 

Materi Pokok  :  Rangka Manusia 

Waktu :  2 x 35 menit  ( pertemuan 2) 

D. Kompetensi Inti 

1. Memahami hubungan antara struktur organ tubuh manusia dengan fungsinya, serta 

pemeliharaannya 

E. Kompetensi Dasar 

1.1 Mendeskripsikan hubungan antara struktur kerangka tubuh manusia dengan fungsinya 

F.  Indikator 

� Menjelaskan pengertian sendi 

� Mendiskripsikan macam-macam sendi 

� Mendiskripsikan sendi sendi engsel 

� Mendiskripsikan sendi peluru 

� Mendiskripsikan sendi pelana 

� Mendiskripsikan sendi geser 

� Mendiskripsikan fungsi rangka 

G. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui tanya jawab tentang persendian, siswa dapat menjelaskan pengertian sendi 

dengan benar. 

2. Melalui tanya jawab tentang  sendi, siswa dapat menyebutkan 5 macam sendi dengan 

tepat. 

3. Setelah berdiskusi bersama tentang sendi engsel, siswa dapat mendiskripsikan 2 hal 

tentang sendi engsel dengan benar. 

4. Setelah berdiskusi bersama tentang sendi engsel, siswa dapat menyebutkaan 1 contoh 

sendi engsel dengan benar. 

5. Melalui diskusi bersama tentang sendi peluru, siswa dapat mendiskripsikan 2 hal pada 

sendi peluru dengan tepat. 
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6. Melalui berdiskusi  bersama tentang sendi peluru, siswa dapat menyebutkaan 1 contoh 

sendi peluru dengan tepat. 

7. Melalui tanya jawab tentang sendi geser,  siswa dapat  mendiskripsikan 2  hal pada 

geser dengan benar. 

8. Melalui  berdiskusi  bersama tentang sendi geser, siswa dapat menyebutkaan 1 contoh 

sendi geser dengan tepat. 

9. Melalui tanya jawab tentang fungsi rangka, siswa dapat mendiskripsikan 3 fungsi 

rangka dengan benar. 

H. Materi (terlampir) 

a. Sendi manusia 

b. Fungsi rangka 

I. Model 

� Make a match (mencari pasangan) 

J. Langkah – langkah Pembelajaran 

Kegiatan Uraian kegiatan Alokasi 

waktu 

Pendahuluan - Guru mengucap salam 

- Guru menunjuk ketua kelas untuk 

memimpin doa sebelum pelajaran dimulai 

- Guru mengecek kehadiran siswa 

- Guru memberikan motivasi 

- Apersepsi  

� Siapa yang masih ingat kemarin kita 

belajar apa? 

� Coba sekarang  kalian gerakkan tangan 

kalian! Apa yang kalian rasakan? 

Menurut kalian apa yang menyebabkan 

tangan kalian bisa bergerak? 

� Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran hari ini 

10  menit 

 

 

 

- Guru mengucap salam 10  menit 
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- Guru menunjuk ketua kelas untuk memimpin doa 

sebelum pelajaran dimulai 

- Guru mengecek kehadiran siswa 

- Guru memberikan motivasi 

- Apersepsi  

� Siapa yang masih ingat kemarin kita belajar apa? 

� Coba sekarang  kalian gerakkan tangan kalian! Apa 

yang kalian rasakan? Menurut kalian apa yang 

menyebabkan tangan kalian bisa bergerak? 

� Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini 

� Eksplorasi  

- Guru menggali pengetahuan siswa tentang sendi, 

dari tanya jawab yang diberikan siswa dapat 

menyimpulkan pengertian sendi 

- Siswa diminta untuk memahami materi tentang 

macam-macam sendi dan fungsi rangka  

- Melalui pengalaman, siswa dapat mendiskripsikan 

macam-macam sendi serta fungsi rangka 

� Elaborasi 

- Siswa dibagi menjadi 4 kelompok 

- Guru menyiapkan beberapa kartu soal dan kartu 

jawaban sesuai dengan jumlah siswa dalam setiap 

kelompok 

- Guru menjelaskan tentang model make a match 

- Guru bertanya tentang hal-hal yang belum diketahui 

siswa dari isi materi tersebut 

- Setelah mendengarkan penjelasan guru siswa 

melakukan pembelajaran dengan model make a 

match 

- Untuk sesi pertama, giliran kelompok  2 yang 

mengambil kartu soal, dan kelompok pertama 

mengambil kartu jawab  

- Saat kelompok 3 dan 4 maju, maka kelompok 1 

45 menit 
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bertugas sebagai juri dan kelompok 2 sebagai 

pencatat skor 

- Setelah masing-masing siswa mendapat kartu soal 

atau jawab, maka tiap siswa memikirkan jawaban 

atau soal dari kartu yang dipegang 

- Misal saat salah satu anggota kelompok satu 

mendapat soal” sendi adalah..” maka ia akan 

memikirkan jawabannya yaitu “sambungan antar 

tulang ” dan nanti ia akan mencari kata tersebut 

yang tertulis pada kartu jawab lawan. Begitu juga 

yang mendapat kartu jawab dan tertulis 

“sambungan antar tulang” maka akan 

mencocokkan dengan kartu lawan yang bertuliskan 

“sendi adalah..” 

- Setelah waktu yang ditentukan (sekitar 5 menit 

setelah siwa mendapatkan kartu) para siswa diminta 

mencari pasangan yang kira-kira cocok dengan isi 

kartunya 

- Siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum 

batas akhir waktu diberi point 

- Setelah itu babak selanjutnya dicocokkan lagi agar 

setiap siswa mendapat kartu yang berbeda dari 

sebelumnya. 

- Bagi kelompok yang memperoleh point terbanyak 

maka akan mendapatkan reward dari guru 

� Konfirmasi 

- Guru memberikan umpan balik positif dan 

penguatan dalam bentuk lisan dan apresiasi untuk 

kelompok yang paling baik 

- Guru bertanya hal-hal yang belum diketahui siswa 

- Guru memberikan penguatan 

- Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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- Guru dan siswa membuat kesimpulan tentang 

pembelajaran hari ini 

- Guru memberikan pekerjaan rumah 

- Guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama 

dan diakhiri salam 

15  menit 

 

 

 

H. Sumber belajar, media, alat, dan bahan. 

a. Sumber Belajar 

- Sunarto. 2004. SAINS Sahabatku untuk SD Kelas IV. Bandung : Ganeca Exact. 

Hal.6-7. 

- Wahyono. Budi. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam Untuk SD dan MI Kelas IV. Pusat 

Perbukuan : Departemen Pendidikan Nasional. Hal 5-7. 

-    Lingkungan 

-    Internet  

b. Media Belajar 

- Kertas lipat 

II. Penilaian  

a. Teknik penilaian      : tes (formatif), non tes (nilai karakteristik) 

b. Bentuk penilaian      : Pilihan ganda 

c. Instrumen penilaian : Rubrik penilaian tes formatif 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

SIKLUS 2 

 

Sekolah  : SD Negeri Sambirejo 01 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA )  

Kelas/Semester : IV/1 

Materi Pokok  :  Rangka Manusia 

Waktu :  2 x 35 menit  ( pertemuan 1) 

K. Kompetensi Inti 

a. Memahami hubungan antara struktur organ tubuh manusia dengan fungsinya, serta 

pemeliharaannya. 

L. Kompetensi Dasar 

1.2 Menerapkan  cara memelihara  kesehatan kerangka tubuh 

C.  Indikator 

� Mendiskripsikan kebiasan- kebiasaan yang dapat mempengaruhi rangka 

� Mendiskripsikan gangguan tulang belakang 

� Mendiskripsikan penyakit yang dapat menyebabkan kerusakan rangka 

D.Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui tanya jawab tentang  pengalaman sehari-hari, siswa dapat menyebutkan 3 contoh 

sikap tubuh yang baik yang dapat mempengaruhi rangka dengan benar. 

2. Melalui tanya jawab pengalaman sehari-hari, siswa dapat menyebutkan 3 contoh sikap 

yang buruk yang dapat mempengaruhi rangka  dengan tepat. 

3. Melalui tanya jawab tentang gangguan tulang, siswa dapat menyebutkan 3 gangguan pada 

tulang belakang dengan tepat. 

4. Setelah  berdiskusi bersama tentang gangguan pada tulang belakang, siswa dapat 

mendiskripsikan3 macam  gangguan tulang belakang dengan benar. 

5. Melalui tanya jawab tentang penyakit rangka, siswa dapat menyebutkan 4 contoh penyakit 

pada rangka dengan benar. 

6. Melalui diskusi bersama tentang penyakit polio, siswa dapat mendiskripsikan 2 hal pada 

penyakit polio dengan benar. 

7. Melalui diskusi bersama tentang penyakit rakhitis, siswa dapat mendiskripsikan 2 hal pada 

penyakit rakhitis  dengan benar. 
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8. Melalui diskusi tentang osteoporosis, siswa dapat mendiskripsikan 2 hal pada penyakit 

osteoporosis dengan tepat. 

9. Melalui diskusi tentang penyakit rematik, siswa dapat mendiskripsikan 2 hal pada 

penyakit rematik dengan benar. 

E. Materi (terlampir) 

1. Mengenal gangguan tulang belakang 

2. Mengenal berbagai penyakit pada tulang 

F. Model 

� Make a match (mencari pasangan) 

G. Langkah – langkah pembelajaran 

Kegiatan Uraian kegiatan Alokasi waktu 

Pendahuluan - Guru mengucap salam 

- Guru menunjuk ketua kelas untuk 

memimpin doa sebelum pelajaran dimulai 

- Guru mengecek kehadiran siswa 

- Guru memberikan motivasi 

- Apersepsi  

� Minggu lalu, kita sudah belajar tentang 

apa? 

� Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran hari ini. 

10  menit 

Inti � Eksplorasi  

- Guru memberikan contoh tentang 

kebiasaan – kebiasaan sikap tubuh 

tubuh yang dapat mempengaruhi 

rangka, dari contoh tersebut siswa dapat 

menyimpulkan tentang sikap tubuh 

yang baik dan sikap tubuh yang salah. 

- Siswa diminta untuk memahami materi 

tentang macam-macam gangguan 

tulang belakang dan penyakit pada 

tulang. 

- Melalui pengalaman, siswa dapat 

45  menit 
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mendiskripsikan macam-macam 

gangguan pada tulang belakang serta 

penyakit pada tulang. 

� Elaborasi 

- Siswa kembali ke kelompoknya masing-

masing 

- Guru menyiapkan beberapa kartu soal 

dan kartu jawaban sesuai dengan 

jumlah siswa dalam setiap kelompok 

- Guru bertanya tentang hal-hal yang 

belum diketahui siswa dari isi materi 

tersebut 

- Setelah mendengarkan penjelasan guru 

siswa melakukan pembelajaran dengan 

model make a match 

- Untuk sesi pertama, kelompok 3 dan 4 

yang maju. 

- Masing – masing  ketua kelompok maju 

untuk suit dan yang menang berhak 

menentukan memilih kartu jawab atau 

kartu soal. 

- Saat kelompok 3 dan 4 maju, maka 

kelompok 1 bertugas sebagai juri dan 

kelompok 2 sebagai pencatat skor. 

- Setelah masing-masing siswa mendapat 

kartu soal atau jawab, maka tiap siswa 

memikirkan jawaban atau soal dari 

kartu yang dipegang 

- Misal saat salah satu anggota kelompok 

satu mendapat soal ”Apa yang 

dimaksud skoliosis?” maka ia akan 

memikirkan jawabannya yaitu “Tulang 

belakang yang membengkok ke kiri 
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dan kanan ” dan nanti ia akan mencari 

kata rangka yang tertulis pada kartu 

jawab lawan. Begitu juga yang 

mendapat kartu jawab dan tertulis 

“Tulang belakang yang membengkok 

ke kiri dan kanan” maka akan 

mencocokkan dengan kartu lawan yang 

bertuliskan “Apa yang dimaksud 

skoliosis?” 

- Setelah waktu yang ditentukan (sekitar 

5 menit setelah siwa mendapatkan 

kartu) para siswa diminta mencari 

pasangan yang kira-kira cocok dengan 

isi kartunya 

- Siswa yang dapat mencocokkan 

kartunya dan benar  sebelum batas 

akhir waktu diberi point 

- Setelah itu babak selanjutnya 

dicocokkan lagi agar setiap siswa 

mendapat kartu yang berbeda dari 

sebelumnya. 

- Bagi kelompok yang memperoleh point 

terbanyak maka akan mendapatkan 

reward dari guru 

� Konfirmasi 

- Guru memberikan umpan balik positif 

dan penguatan dalam bentuk lisan dan 

apresiasi untuk kelompok yang paling 

baik 

- Guru bertanya hal-hal yang belum 

diketahui siswa 

- Guru memberikan penguatan 

- Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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Penutup - Guru dan siswa membuat kesimpulan 

tentang pembelajaran hari ini 

- Guru memberikan pekerjaan rumah 

berupa mencari informasi sebanyak-

banyaknya tentang penyakit tulang. 

- Guru menutup pembejaran dengan 

berdoa bersama dan diakhiri salam. 

15 menit 

 

H. Sumber belajar, media, alat, dan bahan. 

a. Sumber Belajar 

- Sunarto. 2004. SAINS Sahabatku untuk SD Kelas IV. Bandung : Ganeca Exact. 

Hal.8-10. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

SIKLUS 2 

 

Sekolah  : SD Negeri Sambirejo 01 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA )  

Kelas/Semester : IV/1 

Materi Pokok  :  Rangka Manusia 

Waktu :  2 x 35 menit  ( pertemuan 2) 

 

M. Kompetensi Inti 

a. Memahami hubungan antara struktur organ tubuh manusia dengan fungsinya, serta 

pemeliharaannya. 

N. Kompetensi Dasar 

1.2 Menerapkan  cara memelihara  kesehatan kerangka tubuh 

C. Indikator 

� Mengetahui penyakit pada tulang seperti TBC tulang, bunions,  dan keseleo. 

� Mengetahui cara menjaga tulang 

D.Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mengikuti penjelasan guru tentang macam-macam penyakit, siswa dapat 

menyebutkan 3 macam penyakit tulang dengan tepat. 

2. Melalui tanya jawab tentang tentang TBC tulang, siswa dapat mendiskripsikan 3 hal 

tentang penyakit  TBC tulang dengan benar. 

3. Melalui diskusi bersama tentang bunions, siswa dapat mendiskripsikan 3 hal pada 

penyakit bunions dengan benar. 

4. Melalui  tanya jawab tentang penyakit keseleo, siswa dapat mendiskripsikan 3 hal 

tentang penyakit keseleo dengan tepat. 

5. Melalui tanya jawab tentang kesehatan tulang, siswa dapat menyebutkan 3 cara menjaga 

kesehatan tulang dengan tepat dan benar. 

E.  Materi (terlampir) 

1.  Jenis- jenis penyakit tulang seperti TBC tulang, bunions, dan keseleo. 

2.  Cara menjaga dan merawat tulang. 

F.  Model Pembelajaran 

� Kooperatif  learning  tipe Make a match (mencari pasangan) 
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G.  Langkah – langkah Pembelajaran 

Kegiatan Uraian Kegiatan Alokasi waktu 

Pendahuluan - Guru mengucap salam 

- Guru menunjuk ketua kelas untuk 

memimpin doa sebelum pelajaran 

dimulai 

- Guru mengecek kehadiran siswa 

- Guru memberikan motivasi 

- Apersepsi  

� Ada yang masih ingat kemarin kita 

belajar apa? Nah selain penyakit 

tulang yang kalian ketahui tadi, 

adakah penyakit tulang yang kalian 

ketahui? Apa saja itu? 

- Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran hari ini 

10 menit 

Inti � Eksplorasi  

- Siswa diminta untuk menyebutkan 

penyakit tulang yang telah mereka 

cari sebelumnya. Guru memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk 

menuliskannya ke depan kelas dan 

menjelaskannya di depan kelas 

- Siswa diminta untuk memahami 

materi yang telah diberikan oleh guru 

tentang bagaimana menjaga tulang 

- Melalui tanya jawab, siswa dapat 

menjelaskan bagaimana menjaga 

tulang dengan tepat 

� Elaborasi  

- Siswa kembali ke kelompoknya 

masing-masing 

- Guru menyiapkan kartu soal dan 

45 menit  
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kartu jawaban sesuai dengan 

jumlah siswa dalam setiap 

kelompok 

- Guru bertanya tentang hal-hal yang 

belum diketahui siswa dari isi 

materi tersebut 

- Setelah mendengarkan penjelasan 

guru siswa melakukan 

pembelajaran dengan model make 

a match 

- Untuk sesi ini, guru meminta siswa 

yang kelompok mana yang berani 

maju 

-  2 kelompok yang berani maju 

akan mendapat point tambahan 

pada skor mereka 

- Seperti sebelumnya, ketua masing-

masing kelompok maju untuk suit 

dan pemenangnya berhak untuk 

menentukan memilih kartu jawab 

atau soal 

- Kelompok yang tidak maju pada 

sesi itu maka bertugas sebagai juri 

dan pencatat skor 

- Setelah masing-masing siswa 

mendapat kartu soal atau jawab, 

maka tiap siswa memikirkan 

jawaban atau soal dari kartu yang 

dipegang 

- Misal saat salah satu anggota 

mendapat pertanyaan “TBC tulang 

disebabkan oleh..” maka siswa 

tersebut akan memikirkan 
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jawabannya yaitu “Virus 

Mycobacterium” dan akan 

mencari pada kartu lawan yang 

bertuliskan kata jawab tersebut. 

Demikian juga yang mendapat 

kartu jawab bertuliskan “Virus 

Mycobacterium” akan 

memikirkan soal yang berakitan 

dengan kartu jawabnya. 

- Setelah waktu yang ditentukan 

(sekitar 5 menit setelah siwa 

mendapatkan kartu) para siswa 

diminta mencari pasangan yang 

kira-kira cocok dengan isi kartunya 

- Siswa yang dapat mencocokkan 

kartunya dan benar, sebelum batas 

akhir waktu diberi point 

- Setelah itu babak selanjutnya 

dicocokkan lagi agar setiap siswa 

mendapat kartu yang berbeda dari 

sebelumnya. 

- Bagi kelompok yang memperoleh 

point terbanyak maka akan 

mendapatkan reward dari guru 

� Konfirmasi 

- Guru memberikan umpan balik 

positif dan penguatan dalam bentuk 

lisan dan apresiasi untuk kelompok 

yang paling baik 

- Guru bertanya hal-hal yang belum 

diketahui siswa 

- Guru memberikan penguatan 

- Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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Penutup - Guru dan siswa membuat 

kesimpulan tentang pembelajaran 

hari ini 

- Guru memberikan pekerjaan rumah 

berupa mencari informasi 

sebanyak-banyaknya tentang 

penyakit tulang. 

- Guru menutup pembejaran dengan 

berdoa bersama dan diakhiri salam 

15 menit 

 

H. Sumber belajar, media, alat, dan bahan. 

a. Sumber Belajar 

- Sunarto. 2004. SAINS Sahabatku untuk SD Kelas IV. Bandung : Ganeca Exact. 

Hal.11-12. 

- Wahyono. Budi. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam Untuk SD dan MI Kelas IV. Pusat 

Perbukuan : Departemen Pendidikan Nasional. Hal.9-10. 

-    Lingkungan 

- Internet  

 

b. Media Belajar 

- Kertas lipat 

I. Penilaian  

a. Teknik penilaian      : tes (formatif), non tes (nilai karakteristik) 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 
 

 

 

 



75 

 

 

Materi Siklus I Pertemuan I 

 

Mengenal Rangka Manusia 

 

Rangka adalah susunan tulang-tulang yang saling berhubungan satu sama lainnya 

sehingga membentuk tubuh. Rangka manusia terdiri atas rangka kepala, rangka badan, dan 

rangka anggota gerak. Rangka manusia tersusun atas 206 tulang – tulang yang saling 

berhubungan. Bentuk tulang bermacam-macam. Ada yang berbentuk pipih, pipa, dan ruas-

ruas tulang pendek. Ukurannya pun berbeda-beda. Ada panjang dan pendek, ada yang besar 

dan kecil. Untuk tulang ukuran terbesar pada tubuh adalah tulang paha. Sedangkan tulang 

dengan ukuran terkecil terdapat pada tulang telinga tengah. Zat utama penyusun rangka  

adalah zat kapur. Dalam orang dewasa, tulang terdiri dari sekitar 30-40% dari berat tubuh.  

Fungsi rangka diantaranya adalah untuk memberi bentuk tubuh, menegakkan tubuh, 

melindungi organ penting, dan tempat melekatnya otot. Untuk lebih jelasnya, pelajari materi 

berikut ini ! 

1. Rangka kepala 

Terdiri dari tulang hidung, tulang dahi, tulang mata, tulang pipi, tulang rahang 

atas, dan tulang rahang bawah. 

2. Rangka badan 

Rangka badan meliputi tulang belakang, tulang rusuk dan tulang dada, tulang 

gelang bahu (tulang selangka,tulang belikat, tulang lengan), dan tulang 

panggul. 

3. Rangka anggota gerak 

Rangka anggota gerak terdiri dari 2 macam, yaitu rangka anggota gerak atas 

dan rangka anggota gerak bawah. 

a. Rangka anggota gerak atas (tangan) 

Terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang  jari 

tangan, dan tulang pergelangan tangan. 

b.  Rangka anggota gerak bawah (tungkai) 

Terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, 

tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. 

c. Rangka anggota gerak bawah (tungkai) 

Terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, 

tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. 
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Materi siklus 1 pertemuan 2 

Sendi  dan Fungsi Rangka 

A. Sendi  

Tulang manusia berhubungan satu sama lain. Sambungan antara tulang-tulang manusia 

disebut sendi. Ada sendi yang dapat digerakkan, ada pula yang tidak dapat digerakkan. 

Dengan adanya sendi, manusia dapat menggerakkan tubuhnya. Gerakan pada persendian 

di lapisi oleh minyak sendi, jika minyak pada sendi habis maka gerakan pada persendian 

akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Contoh beberapa sendi yang terdapat pada 

manusia adalah sebagai berikut. 

1. Sendi engsel  

Sendi engsel adalah sendi yang hanya dapat digerakkan satu arah seperti engsel 

jendela atau pintu. 

Contoh sendi engsel :  

� Sendi pada siku yang menghubungkan tulang lengan atas dan lengan bawah 

� Sendi pada lutut yang menghubungkan tulang paha dan kaki bawah 

� Sendi pada ruas jari tangan dan kaki 

2. Sendi peluru 

Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan gerakan kesemua arah. Hal tersebut 

dapat terjadi karena tulang satu dapat berputar pada tulang lainnya. Pada sendi 

peluru, ujung tulang bersambungan dengan tulang bermangkok sehingga mudah 

digerakkan. 

Contoh sendi peluru : 

� Sendi pada ruas tulang leher paling atas 

� Sendi pada bahu yang menghubungkan tulang lengan atas dengan tulang 

gelang bahu 

� Sendi pada panggul yang menghubungkan tulang paha dan tulang panggul 

 

3. Sendi pelana 

Sendi yang bergerak ke dua arah, yaitu kesamping dan ke depan.  

Contoh sendi pelana : 

� Antara tulang telapak tangan dan pangkal ibu jari 

� Sendi antara tulang-tulang pergelangan tangan. 

4. Sendi geser 
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Adalah persendian tempat ujung tulang yang satu menggeser ujung tulang yang lain. 

Sendi geser hanya memungkinkan sedikit gerakan.  

Contoh sendi geser : 

� Tulang hasta dan tulang pengumpil 

� Tulang belakang 

B. Fungsi Rangka 

Rangka atau tulang termasuk salah satu alat tubuh pada manusia dan hewan. Apa 

yang terjadi jika tubuh kita tidak punya rangka? Tentu kita tidak dapat berdiri tegak.  

Rangka juga memberi bentuk tubuh manusia, maksudnya bila  rangka kecil maka 

bentuk tubuh juga kecil. Jika rangka tinggi, bentuk tubuh juga tinggi. Untuk 

menambah wawasanmu, coba pahami bacaan fungsi rangka berikut ini. 

1. Menguatkan dan menegakkan tubuh 

Bentuk rangka manusia sangat kokoh, sehingga kita dapat berdiri dengan tegak, 

berjalan, bahkan berlari dengan cepat. 

2. Menentukan bentuk tubuh 

Dengan adanya rangka, tubuh kita memiliki bentuk. Bahkan bentuk tubuh juga 

dapat diguanakan untuk menentukan ciri seseorang. Kita dapat mengenali 

seseorang dari kejauhan dengan memperhatikan bentuk tubuhnya. Misal tinggi, 

pendek, besar, kecil, dan sebagainya. Coba bayangkan seandainya tubuh kita 

hanya terdiri dari daging saja. Apa yang kira-kira akan terjadi? 

3. Tempat melekatnya otot 

Otot berfungsi menggerakan anggota badan. Otot melekat pada rangka. Jika 

tubuh tidak mempunyai rangka, maka otot tidak mempunyai tempat untuk 

melekat. Otot bekerja sama dengan rangka untuk melekat. Ketiadaan salah 

satunya menyebabkan yang lain tidak berfungsi. 

4. Melindungi bagian tubuh yang halus dan penting 

Rangka merupakan bagian tubuh yang berfungsi untuk melindungi bagian tubuh 

yang rapuh. Rapuh disini berarti mudah terluka, rusak, dan hancur karena 

benturan keras. Sebagai contoh yang dimaksud bagian rapuh adalah otak, mata, 

hidung, paru-paru, jantung, sistem pencernaan, dan sebagainya. Untuk itu saat 

bermain, berhati-hatilah. Jangan memukul tubuh dengan benda keras atau tajam. 
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Materi Siklus 2 Pertemuan 1 

Memelihara kesehatan Rangka 

 

1. Memelihara Rangka 

Tuhan menciptakan tubuh kita begitu sempurna. Begitu sayangnya Tuhan kepada kita 

atas apa yang telah Dia berikan kepada kita. Untuk itulah, sebagai wujud syukur  sudah 

seharusnya kita harus menjaga dan memelihara apa yang telah dianugrahkan. Tak terkecuali 

rangka. Rangka sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa rangka, kita tidak akan 

beraktivitas dengan leluasa.  

Namun, ada beberapa kebiasaan – kebiasaan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan 

rangka pada tubuh kita. Sebagai contoh misalnya, posisi membaca, menulis, dan duduk, 

atau membawa beban berat dapat menyebabkan gangguan pada tulang belakang. Beberapa 

gangguan tulang belakang adalah sebagai berikut. 

a. Skoliosis, Yaitu tulang belakang membengkok ke kiri atau kanan. Penyebabnya 

adalah terlalu sering membawa beban berat pada salah satu sisi anggota gerak atau 

bahu. 

b. Kifosis, yaitu tulang belakang membengkok ke belakang. Penyebabnya adalah 

kebiasaan membungkuk atau sering membawa beban berat di punggung 

c. Lordosis, yaitu tulang belakang membengkok ke depan. Penyebabnya mungkin 

terjatuh saat kecil, atau duduk terlalu condong ke depan 

Untuk menghindari akibat buruk dari sikap tubuh yang salah, maka sebaiknya sikap 

tubuh yang benar. Sebagai contoh punggung harus selalu dalam posisi tegak saat duduk, 

berdiri, atau mengangkat beban harus seimbang tidak berat sebelah. 

2. Penyakit yang Menyebabkan Kerusakan Rangka 

a. Polio 

Ciri dari penyakit polio adalalah penderita mengalami kelumpuhan sehingga lama-

kelamaan tulangnya mengecil. Penyakit ini dapat dicegah dengan memberikan vaksin 

polio sejak bayi. 
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b. Rakhitis 

Merupakan suatu penyakit yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan tulang. 

Penyakit ini timbul karena kekurangan vitamin D dan sinar matahari pagi. Orang yang 

menderita penyakit rakhitis memiliki tulang kaki yang lemah dan biasanya berbentuk X 

atau O karena tidak dapat menahan berat badan. 

c. Osteoporosis  

Penyakit yang menyebabkan tulang keropos sehingga tulang mudah retak atau patah. 

Penyakit ini biasanya menyerang pada orang yang sudah tua terutama wanita. Penyebab 

utama penyakit ini adalah kekurangan zat kapur. Untuk itu, kamu perlu banyak-banyak 

mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D dan kalsium seperti ikan 

atau susu. 

d. Rematik 

Rematik adalah penyakit yang menyebabkan rasa nyeri pada persendian. Persendian 

yang diserang adalah kaki, tangan, dan siku. Rasa nyeri kadang disertai pembengkakan 

sendi. Jika tidak segera iobati maka mengakibatkan komplikasi yang berbahaya misalnya 

jantung. 
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Materi siklus 2 pertemuan 2 

 

Penyakit yang Menyerang Pada Tulang 

 

Kemarin kita telah belajar tentang penyakit yang menyerang tulang seperti polio, 

rakhitis, osteoporosis, dan rematik. Sebenarnya ada banyak sekali macam-macam penyakit 

tulang.  Nah, berikut ini kalian akan belajar lagi tentang penyakit tulang untuk memperluas 

pengetahuanmu dan mungkin pernah kamu temui dalam kehidupanmu. 

1. TBC tulang 

Tubercolosis (TBC) tulang adalah penyakit yang disebabkan oleh virus 

Mycobacterium Tubercolosa. TBC tulang merupakan suatu proses peradangan konik 

dan destruktif yang disebakan basil tubercolosa dari focus jauh. Penyakit ini menyebar 

lewat udara dan masuk ke tubuh manusia melalui saluran pernafasan. Penyakit ini 

menyerang pada  hampir semua tulang dan paling sering terjadi pada tulang belakang, 

pinggul, siku, lutut, kaki, tangan, dan bahu. Penyakit TBC tulang menyebabkan tulang 

menjadi rusak, sehingga bisa terjadi pengeroposan tulang. Untuk memulihkan 

diperlukan kesabaran dan waktu yang lama. 

2. Bunions  

Bunions disebut juga dengan pembengkakan ibu jari penyakit ini menyerang pada 

jaringan sendi ibu jari kaki. Biasanya yang diserang penyakit ini adalah  2 ibu jari kaki 

secara bersamaan.pembengkakan ibu jari tersebut diakibatkan dari penggunaan sepatu 

yang terlalu sempit dan berujung lancip. Sepatu yang sempit itu memaksa dan menekan 

ibu-ibu jari kaki sehingga menyebabkan tulang menjadi menonjol. 

3. Keseleo  

Keseleo atau terkilir yaitu rintangan yang berjalan pada sendi tulang maka 

menyebabkan tulang jadi tak dapat digerakkan atau terjadinya sakit yang luar biasa 

pada sendi. 

Keseleo dapat terjadi pada semua orang baik dewasa maupun anak-anak. Resiko 

lebih besar terjadi pada mereka yang aktif bergerak contohnya para atlit, perenang, kuli 

bangunan, dan profesi lain yang serupa. 

Pertolongan pertama saat terkilir/ keseleo 

a. Istirahat  

Istirhata dan membatasi aktivitas. Hal ini bertujuan agar cedera yang 

dialami penderita tidak bertambah parah. Dianjurkan untuk menggunakan 

selempang bebat untuk mengistirahatkan bagian yang terkilir. 
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b. Terapi es 

Terapi ini bertujuan mengurangi rasa sakit dan pembengkakan pada bagian 

yang terkilir. Terapi ice diberikan dengan cara menempelkan kantung es pada 

bagian yang keseleo selama 3 menit setiap 4 jam sekali. Tetapi tidak dianjurkan 

lebih dari 3 menit karena bisa menyebabkan kerusakan jaringan. 

c. Kompresi 

Tindakan ini bisa dilakukan dengan menggunakan jenis perban yang bisa  

membungkus anggota tubuh yang terkilir. 

d. Elevate (tinggikan) 

Peninggian bertujuan untuk mengurangi pembengkakan. Caranya adalah 

angkat anggota tubuh yang terkilir dengan posisi lebih tinggi dari jantung lalu 

tempatkan bantal dibawah lengan atau kaki yang cedera. 

 

 

 

Cara Mencegah Penyakit Tulang 

 

Tuhan begitu penyayang kepada umatnya karena menganugarehai tubuh kita yang 

sangat berharga dan tak ternilai harganya. Untuk itu, sudah seharusnya kita menjaga dan 

merawat atas ciptaan-Nya. Berikut ini contoh-contoh cara menjaga tulang yang benar. 

1. Konsumsi kalsium dan Vitamin D 

Kalsium bisa didapat pada susu rendah lemak, keju, susu kedelai, dan brokoli. 

Sedangkan untuk vitamin D bisa diperoleh pada sinar matahari pagi dan fungsinya 

untuk penyerapan kalsium. 

2. Olahraga Rutin 

Lakukan olahraga rutin seperti jalan kaki, aerobik, dan renang. 

3. Kurangi konsumsi garam 

Garam meningkatkan pengeluaran kalsium lewat keringat dan urin. 

4. Batasi konsumsi minuman yang mengandung kafein 

5. Berhenti merokok 

Merongkok dapat menghambat pemulihan tulang yang keropos atau patah serta 

menghambat pertumbuhan tulang. 
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6. Waspadai obat yang dikonsumsi 

Terutama obat golongan kortikosteroid yang digunakan dalam jangka panjang dapat 

mengakibatkan pengeroposan tulang. 
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Kartu soal                             kartu Jawab 

  

tulang – tulang yang 

tersusun secara 

teratur disebut.... 

 

Tulang dahi 

merupakan bagian 

dari ... 

 

Fungsi Rangka 

diantaranya ... 

 

Yang termasuk 

rangka badan 

diantaranya ... 

 

Salah satu bagian dari 

rangka anggota gerak 

atas adalah ... 

 

 

Rangka 

 

 

Rangka Kepala 

 

Tempat melekatnya 

otot 

 

 

tulang belikat 

 

Tulang Hasta 
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Kartu soal                             kartu Jawab 

 
 

 

Apakah yang dumaksud 

dengan skoliosis? 

 

 

Apakah yang dimaksud 

dengan kifosis? 

 

 

Apakah yang dimaksud 

dengan lordosis? 

 

 

Polio adalah ... 

 

 

Osteoporosis adalah... 

Gagngguan pada 

tulang belakang yang 

menyebabkan tulang 

belakang 

membengkok ke kiri 

atau kanan. 

Gagngguan pada 

tulang belakang yang 

menyebabkan tulang 

belakang 

membengkok ke 

belakang 

Gagngguan pada 

tulang belakang yang 

menyebabkan tulang 

belakang 

membengkok ke 

depan 

 

Penyakit pada tulang 

yang menyebabkan 

penderita mengalami 

kelumpuhan 

 

Penyakit pada tulang 

yang menyebabkan 

tulang keropos  
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Kartu soal                             kartu Jawab 

 
 

 

Apakah yang dumaksud 

dengan skoliosis? 

 

 

Apakah yang dimaksud 

dengan kifosis? 

 

 

Apakah yang dimaksud 

dengan lordosis? 

 

 

Polio adalah ... 

 

 

Osteoporosis adalah... 

Gagngguan pada 

tulang belakang yang 

menyebabkan tulang 

belakang 

membengkok ke kiri 

atau kanan. 

Gagngguan pada 

tulang belakang yang 

menyebabkan tulang 

belakang 

membengkok ke 

belakang 

Gagngguan pada 

tulang belakang yang 

menyebabkan tulang 

belakang 

membengkok ke 

depan 

 

Penyakit pada tulang 

yang menyebabkan 

penderita mengalami 

kelumpuhan 

 

Penyakit pada tulang 

yang menyebabkan 

tulang keropos  
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Kartu Soal                             Kartu Jawab 

 
 

Apakah yang dimaksud 

dengan TBC tulang? 

 

 

Apakah yang dimaksud 

bunions itu? 

Salah satu cara  menjaga 

tulang adalah banyak 

mengkonsumsi kalsium. 

Kalsium banyak 

terdapat pada ... 

Alasan kita dianjurkan 

mengurangi konsumsi 

garam karena... 

 

 

Contoh makanan yang 

tidak sehat untuk tulang 

 

Penyakit pada tulang 

yang disebabkan oleh 

virus 

Penyakit pada tulang 

yang menyerang 

jaringan sendi ibu jari 

kaki akibat 

penggunaan sepatu 

yang sempit 

 

 

Susu kedelai 

 

 

Meningkatkan 

pengeluaran kalsium 

lewat keringat atau 

urine 

 

 

Minuman soda 
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 Kisi-Kisi Soal Siklus I 

KD Indikator Nomor soal  

11. Mendeskripsikan 

hubungan antara 

struktur kerangka 

tubuh manusia 

dengan fungsinya 

 

Menjelaskan pengertian rangka 

 

1,2,3 

Mendiskripsikan rangka manusia 

 

4,5,6,7 

Menjelaskan pengertian sendi 

 

8,9,10,11,12,13,14 

Mendiskripsikan fungsi rangka 

 

15,16,17,18,19,20 

 

Kisi-Kisi Soal Siklus II 

KD Indikator  Nomor Soal 
 

1.2 Menerapkan  cara 

memelihara  

kesehatan kerangka 

tubuh 

mendiskripsikan kebiasan- 

kebiasaan yang dapat 

mempengaruhi rangka 

1,2,3,4 

Mendiskripsikan gangguan 

tulang belakang 

5,6,7,8,9 

Mendiskripsikan penyakit yang 

dapat menyebabkan kerusakan 

rangka 

10,11,12,13,14 

Mengetahui penyakit pada 

tulang seperti TBC tulang, 

bunions,  dan keseleo. 

15,16,17 

Mengetahui cara menjaga tulang 18,19,20 
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Soal siklus I Pertemuan 1 

Nama :        Nomor: 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang tepat ! 

1. Tulang – tulang yang tersusun secara teratur disebut ...  

a. Kerangka b. Tempurung  c. Hasta d. Pengumpil 

2. Salah satu Fungsi dari kerangka diantaranya adalah .... 

a. Tempat ekskresi 

b. Tempat pencernaan 

c. Tempat melekatnya otot 

d. Tempat pembuatan darah 

3. Zat utama penyusun rangka ialah . . . 

a. Zat besi b. Zat kapur c. Protein d. iodium  

4. Secara garis besar rangka manusia terdiri dari ... tulang 

a. 207 b. 206  c. 205  d.204 

5. Rangka manusia dibagi menjadi dua, yaitu ...  

a. Rangka badan dan rangka gerak 

b. Rangka aksial dan apendikuler 

c. Rangka badan dan rangka aksial 

d. Rangka apendikuler dan rangka gerak 

6. Bagian - bagian dari rangka manusia terdiri dari ...  

a. Rangka kepala, rangka badan, rangka anggota gerak, dan organ 

b. rangka kepala, rangka badan, rangka anggota gerak, dan sendi 

c. rangka kepala, rangka badan, dan rangka gerak 

d. rangka kepala, rangka badan, dan sendi 

7. Fungsi dari tulang tengkorak adalah untuk melindungi ...  

a. Melindungi jantung c. Melindungi pendengaran 

b. Melindungi hati  d. Melindungi otak 

8. Tulang tengkorak terdiri dari ...  

a. Tulang belikat dan tulang hasta 

b. Tulang panggul dan tulang hasta 

c. Tulang tempurung dan tulang muka 

d. Tulang selangka dan tulang belikat 

 

 

9. Fungsi dari tulang belakang adalah ...  
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a. Menyangga berat tubuh  c. Melindungi organ penting 

b. Menggerakkan badan  d. Tempat melekatnya otot 

10. Tulang belakang disebut juga dengan ...  

a. Invertebrata c. vertebrae 

b. Avertebrata d. Tulang punggung 

11. Tulang terbesar dalam tubuh adalah ... 

a. Tulang paha b. Tulang dada  c. Tulang kepala d. Tulang lengan 

12. Sedangkan tulang terkecil dalam tubuh ialah...  

a. Tulang rusuk b. Tulang betis  c. Tulang telinga tengah  d. Tulang jari 

13. Yang termasuk rangka kepala adalah ... 

a. Tulang hasta dan tulang dahi c. Tulang hidung dan tulang kering 

b. Tulang dahi dan tulang hidung d. Tulang hidung dan tulang belikat 

14. Yang berfungsi untuk melindungi organ jantung adalah ...  

a. Tulang rahang b. Tulang hasta c. Tulang belikat d. Tulang rusuk 

15. Penyusun rangka badan adalah ...  

a. Tulang tengkorak sampai tulang lengan     c. Tulang lengan sampai kaki 

b. Tulang tengkorak sampai tulang kaki     d. Tulang leher sampai kaki 

16. Rangka anggota gerak terdiri dari...  

a. Anggota gerak atas dan anggota gerak bawah 

b. Anggota gerak atas dan tulang lengan 

c. Anggota gerak bawah dan tulang paha 

d. Seluruh anggota badan 

17. Lengan (tangan) termasuk ...  

a. Anggota gerak atas c. Anggota gerak 

b. Anggota gerak bawah d. Anggota badan 

18. Dibawah ini yang termasuk rangka lengan adalah... 

a. Tulang kering b. Tulang paha  c. Tulang hasta d. Tulang betis 

19. Sedangkan rangka kaki dibentuk oleh ...  

a. Tulang lengan atas c. Tulang lengan bawah 

b. Tulang kering  d. Tulang hasta 

20. Tulang betis dan tulang kering termasuk kelompok ... 

a. Rangka tulang gerak  c. Rangka tulang tengkorak 

b. Rangka tulang badan  d. Rangka tulang rahang 

Kunci Jawaban  
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1. a 

2. c 

3. b 

4. b 

5. b 

6. b 

7. d 

8. c 

9. a 

10. c 

11. a 

12. c 

13. b 

14. d 

15. d 

16. a 

17. a 

18. c 

19. b 

20. a 

 

Skor = Jumlah benar x 5 = 100 
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Soal Siklus 1 Pertemuan 2 

Nama  : 

No. Absen : 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang tepat ! 

1. Sendi adalah . .. 

a. Bagian yang melindungi mata b. Tempat melekatnya otot 

b. Sambungan antara tulang-tulang c. Bagian yang melindungi jantung 

2. Berdasarkan arah gerakannya, sendi ada ... macam. 

a. 5  b. 6  c. 7  d. 4 

3. Sendi tersebut antara lain ... 

a. Sendi engsel, sendi pelana, sendi geser, dan sendi gerak 

b. Sendi engsel, sendi pelana, sendi geser, dan sendi kaku 

c. Sendi engsel, sendi pelana, sendi geser, dan sendi fibrosa 

d. Sendi engsel, sendi pelana, sendi geser, dan sendi peluru 

4. Sendi yang memungkinkan hanya digerakkan satu arah disebut .. 

a. Sendi peluru b. Sendi putar  c. Sendi engsel  d. sendi geser 

5. Contoh dari sendi dari no. 4 adalah ... 

a. Sendi pada siku   c. Sendi pada panggul 

b. Sendi pada ruas tulang leher d. sendi pada bahu 

6. Berikut ini contoh pada sendi peluru adalah . . . 

a. Sendi pada tulang telapak tangan  c. Sendi pada ruas tulang leher 

b. Sendi pada ruas jari tangan  d. sendi pada siku 

7. Sendi peluru adalah .. 

a. Sendi yang hanya bergerak satu arah c. Sendi yang bergerak dua arah 

b. Sendi yang  gerakan ke semua arah d. sendi yang menggeser tulang lain 

8. Sendi bergerak ke samping maupun ke depan disebut ... 

a. Sendi pelana c. Sendi geser 

b. Sendi peluru d. sendi engsel 

9. Sedangkan sendi yang tempat ujungnya menggeser ujung tulang lain disebut 

a. Sendi peluru c. Sendi pelana 

b. Sendi engsel d. sendi geser 

10. Contoh dari sendi engsel berikut ini adalah 

a. Sendi pada bahu   c. Sendi antara tulang pergelangan  

b. Sendi tulang hasta & pengumpil d.sendi antara tulang telapak tangan & ibu jari 
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11. Berikut ini contoh dari sendi pelana adalah ... 

a. sendi antara tulang telapak tangan & ibu jari c. Sendi pada bahu 

b. sendi pada panggul    d. sendi pada ruas tulang leher 

12. Sendi peluru terdapat pada ... 

a. tengkorak  b. Bahu c. Siku  d. jari  

13. Sendi engsel terdapat pada ... 

a. tengkorak  b. Bahu  c. Siku  d. Jari 

14. Sendi pelana terdapat pada ... 

a. tengkorak  b. Bahu c. Siku  d. ibu jari 

15. Otak kita dilindungi oleh .. 

a. Tulang hasta c. Tulang belakang 

b. Tulang kering d. tulang tengkorak 

16. Organ tubuh yang dilindungi oleh rangka badan adalah ... 

a. Jantung b. Otak  c. Telinga d. sum-sum tulang belakang 

17. Berikut ini yang bukan fungsi rangka adalah ... 

a. Membentuk tubuh  c. Melindungi organ penting 

b. Membentuk daging d. tempat melekatnya otot 

18. Bola mata kita dilindungi oleh ... 

a. Tulang baji, dahi, pelipis, dahi  c.dahi, pipi,pelipis, hidung 

b. Tulang dahi, ubun-ubun, pelipis, pipi d. tulang rahang atas, ubun-ubun, pipi, 

19. Pada rangka tulang belakang terdapat sendi... 

a. Engsel b.peluru c. Geser  d. pelana 

20. Sistem rangka pada tubuh kita yang benar adalah . .. 

a. Rangka kepala, rangka badan, rangka gerak, organ 

b. Rangka kepala, rangka badan, rangka gerak, otot 

c. Rangka kepala, rangka badan, rangka gerak, sendi 

d. Semua rangka tubuh 
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Kunci Jawaban 

1. b 

2. d 

3. d 

4. c 

5. a 

6. c 

7. b 

8. a 

9. d 

10. c 

11. a 

12. a 

13. c 

14. d 

15. d 

16. a 

17. b 

18. c 

19. c 

20. c 

Skor : Jumlah benar x 5 = 100 
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Soal Siklus 2 Pertemuan 1 

Nama  :      No. Ab : 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang tepat ! 

1. Kebiasaan – kebiasan berikut yang dapat mempengaruhi sikap tubuh yaitu.... 

a. Minum susu, mandi, membaca buku, dan menonton tv 

b. Berdiri, membawa beban yang berat, tidur, dan duduk 

c. Tidur, duduk, bermain, dan olahraga 

d. Minum susu, membaca buku, olahraga, dan tidur 

2. Gangguan tulang belakang yang biasa kita ketahui ada ... 

a. 2  b. 3  c. 4  d. 5 

3. Kifosis adalah ... 

a. Tulang belakang membengkok kekiri atau kanan 

b. Tulang belakang membengkok ke depan 

c. Tulang belakang membengkok ke samping 

d. Tulang belakang membengkok ke belakang 

4. Lordosis adalah.... 

a. Tulang belakang membengkok kekiri atau kanan 

b. Tulang belakang membengkok ke depan 

c. Tulang belakang membengkok ke samping 

d. Tulang belakang membengkok ke belakang 

5. Skoliosis yaitu ... 

a. Tulang belakang membengkok kekiri atau kanan 

b. Tulang belakang membengkok ke depan 

c. Tulang belakang membengkok ke samping 

d. Tulang belakang membengkok ke belakang 

6. Dibawah ini contoh sikap tubuh yang benar  adalah .... 

a. Membawa beban berat sebelah c. Berjalan membungkuk  

b. Duduk dengan membungkuk  d. berdiri tegap 

7. Polio adalah... 

a. Penyakit yang menyebabkan tulang  mengecil c. Pengeroposan tulang 

b. Tulang yang berbentuk huruf O   d. Penyakit nyeri pada persendian 

8. Untuk mencegah penyakit polio, maka tindakan yang benar adalah ... 

a. Minum susu b. Berolahraga  c. Berjemur d. diberi vaksin 
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9. Pencegahan polio sebaiknya dilakukan sejak ... 

a. Bayi  b. Dalam kandungan  c. Umur 5 tahun d. kelas 1 SD 

10. Rakhitis adalah ... 

a. Penyakit yang menyebabkan terhambatnya tulang c. Tulang yang mengecil 

b. Pengeroposan tulang     d. nyeri pada sendi 

11. Penyakit ini disebabkan oleh ... 

a. Kekurangan vitamin D c. Kekurangan vitamin A 

b. Kurang berolahraga  d. Sering membawa beban berat 

12. Ciri dari penyakit rakhitis yaitu... 

a. Tulang kaki berbentuk huruf O  c. lumpuh 

b. Badan membungkuk  d. tidak bisa berjalan 

13. Penyakit tulang  yang sering menyerang pada orang lanjut disebut ... 

a. Rematik  b. Rakhitis c. Osteoporosis d. Kifosis 

14. Penyakit pada no. 13 disebabkan oleh 

a. Kekurangan vitamin A  c. Kurang berolahraga 

b. Sering membawa beban berat  d. kekurangan vitamin D dan kalsium 

15. Osteoporosis adalah ... 

a. Tulang punggung membengkok ke samping    c. Pengeroposan tulang 

b. Tulang punggung membengkok ke belakang    d. tulang membengkok ke depan 

16. Osteoporosis biasanya menyerang pada ... 

a. Balita    b. Anak-anak  c. Para remaja  d. lansia, terutama wanita 

17. Penyakit yang menyebabkan rasa nyeri pada sendi disebut... 

a. Rematik  b. Rakhitis c. Osteoporosis d. polio  

18. Pada soal no. 17, penyakit tersebut menyerang pada ... 

a. Kepala, tangan, dan siku  c. tangan, siku, dan kaki 

b. Tulang belakang, siku, dan kaki d. kepala, siku, dan tangan 

19. Zat penyusun tulang adalah .. 

a. Zat kapur dan vitamin D c. Vitamin D dan iodium 

b. Zat kapur dan iodum  d. vitamin D dan protein 

20. Untuk menjaga kesehatan, tulang bayi harus diberi vaksin... 

a. Cacar    c. polio 

b. Hepatitis A   d. hepatitis A 

Selamat mengerjakan ☺ 
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Kunci Jawaban  

1. b 

2. b 

3. d 

4. b 

5. a 

6. d 

7. a 

8. d 

9. a 

10. a 

11. a 

12. a 

13. c 

14. d 

15. c 

16. d 

17. a 

18. c 

19. a 

20. c 

Skor : Jumlah benar x 5 = 100 
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Soal Siklus II pertemuan 2 

Nama :       no : 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang tepat ! 

1. Dibawah ini yang termasuk penyakit menyerang tulang adalah ... 

a. TBC tulang b. Miopi c. sariawan d. ambien 

2. TBC tulang disebabkan oleh ... 

a. Bakteri  b.kuman c. Virus d. jamur 

3. Penyakit TBC tulang menyerang melalui... 

a. Sentuhan  b. Pernafasan  c. suntikan d. kontak fisik 

4. Yang biasa diserang penyakit TBC tulang adalah ... 

a. Mata, siku, tangan   c. Siku, lutut, dan tangan 

b. Kepala, tangan, dan lutut  d. kepala, pinggul, dan siku 

5. Akibat dari penyakit tulang adalah ... 

a. Tulang mengeropos c. Patah tulang 

b. Tulang membengkok d. lumpuh 

6. Istilah lain dari bunions adalah ... 

a. Patah tulang  c. kelumpuhan  

b. Tulang keropos  d. pembengkakan ibu jari 

7. Yang diserang bunions adalah ... 

a. Ibu jari tangan b. Kelingking  c. ibu jari kaki  d. lutut 

8. Berikut ini penyebab bunions adalah ... 

a. Jarang olahraga    c. Virus 

b. Sering membawa beban berat  d. sepatu sempit 

9. Akibat dari bunions adalah ... 

a. Tulang menonjol  b. Lumpuh c. Tulang keropos d. tulang patah 

10. Cara melindungi agar tidak keseleo adalah ... 

a. Minum obat vitamin c. Selalu gunakan pengaman tubuh saat berolahraga 

b. Rutin berolahraga pagi d. banyak minum susu 

11. Apa yang dimaksud keseleo ... 

a. Patah tulang      c. Tulang terkena virus 

b. Adanya gangguan pada sendi tulang   d. tulang retak 

12. Salah satu cara pertolongan pertama  yang dilakukan saat terkilir adalah... 

a. Diberikan obat merah  c. Operasi  
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b. Membatasi aktivitas  d. diberikan suntikan 

13. Terapi es yang benar adalah diberikan selama ... 

a. 3 menit selama 4 jam c. 2 menit selama 3 jam 

b. 4 menit selama 3 jam d. 3 menit selama 2 jam 

14. Berikut ini yang dibutuhkan oleh tulang adalah... 

a. Iodium dan vitamin D c. Kalsium dan protein 

b. Kalsium dan iodium d. Kalsium dan vitamin D 

15. Salah satu cara menjaga tulang adalah.. 

a. Kurangi mengkonsumsi gula  c. Kurangi mengkonsumsi garam 

b. Kurangi mengkonsumsi karbohidrat d. kurangi makanan berlemak 

16. Mengkonsumsi kaffein juga dibatasi untuk menjaga tulang. Kaffein banyak 

terkandung pada... 

a. Air putih  b. Juss  c. Susu  d. minuman bersoda 

17. Selain menyebabkan tulang keropos, merokok juga dapat menyebabkan.. 

a. Kegemukan c. Tulang mengeropos 

b. Sariawan  d. kanker tulang 

18. Akibat mengkonsumsi garam berlebihan adalah... 

a. Tubuh mudah berkeringat  c. meningkatnya pengeluaran kalsium 

b. Sakit perut    d. meningkatnya pengeluaran iodium 

19. Berikut ini makanan kurang baik untuk kesehatan tulang adalah... 

a. Produk susu b. Susu  c. gula  d. kacang-kacangan 

20. Sedangkan makanan yang dianjurkan untuk kesehatan tulang adalah... 

a. Perbanyak proten    b. Garam c. soda  d. biji-bijian 

 

Kunci jawaban  

1. a  11. b 

2. c  12. b 

3. b 13. a 

4. c  14. d 

5. a  15. c 

6. d 16. d 

7. c  17. c 

8. d 18. c 

9. a  19. a 

10. c 20. d  Skor : Jumlah benar x 5 = 100 
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LEMBAR  OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

 

Nama Guru : Destina Marfiatun, S.Pd, SD   Mapel : IPA 

NIP  : 198212212010012019   Waktu : 07.00 – 08.10 

SD/Kelas : SDN Sambirejo 01/ IV   Tanggal : 16 Desember 2015 

Siklus 1 pertemuan 1  

 

 ASPEK YANG DIAMATI SKOR 

PRA PEMBELAJARAN 

Siswa menempati tempat duduknya masing-masing 

Kesiapan menerima pelajaran 

KEGIATAN AWAL PEMBELAJARAN 

Mampu menjelaskan kembali isi materi terdahulu 

Mendengarkan secara seksama ketika dijelaskan tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai 

KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN 

Penjelasan materi  pelajaran 

Memperhatikan dengan serius ketika dijelaskan materi pelajaran 

Aktif bertanya saat proses penjelasan materi 

Adanya interaksi positif diantara siswa 

Siswa memiliki pemahaman yang sama tentang materi yang dijelaskan 

Pendekatan / Strategi pembelajaran 

Siswa aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran 

Siswa memberikan pendapatnya ketika diberikan kesempatam 

Aktif mencatat berbagai penjelasan guru 

Siswa termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran 

Siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dengan santai dan tidak 

penuh tekanan 

Siswa merasa senang ketika berbagai strategi pembelajaran dilakukan 

dalam pembelajaran 

emanfaatan media pembelajaran/sumber belajar 

Adanya interaksi positif saat media pembelajaran disajikan 

Ketertarikan siswa terhadap materi yang disajikan meningkat saat 
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media pembelajaran disajikan 

Siswa semakin jelas dan konkrit saat penjelasan materi yang disajikan 

dengan media pembelajaran 

Penilaian Proses dan Hasil belajar 

Siswa merasa terbimbing 

Mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan guru dengan benar 

Penggunaan Bahasa 

Penjelasan dapat dengan mudah dimengerti oleh siswa 

Siswa tidak menemui kesulitan dalam pemahaman ketika dijelaskan 

materi pelajaran 

Penutup  

Siswa secara aktif memberi rangkuman 

Siswa membuat rangkuman hasil pembelajaran secara runtun  

Total rpp 

 

Keterangan : 

a. Skor 1 jika pernyataan tersebut dilakukan kurang dai 10% siswa; 

b. Skor 2 jika pernyataan tersebut dilakukan tidak kurang dari 11% siswa dan tidak 

boleh lebih dari 40% siswa; 

c. Skor 3 jika pernyataan tersebut dilakukan tidak kurang dari 41% dan tidak lebih dari 

70% siswa; 

d. Skor 4 jika pernyataan tersebut dilakukan tidak kurang dari 71% dan sampai 100% 

siswa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

 

LEMBAR  OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

 

Nama Guru : Destina Marfiatun, S.Pd, SD   Mapel : IPA 

NIP  : 198212212010012019   Waktu : 07.00 – 08.10 

SD/Kelas : SDN Sambirejo 01/ IV   Tanggal : 6  Januari  2016 

Siklus 1 pertemuan 2 

 

 ASPEK YANG DIAMATI SKOR 

PRA PEMBELAJARAN 

Siswa menempati tempat duduknya masing-masing 

Kesiapan menerima pelajaran 

KEGIATAN AWAL PEMBELAJARAN 

Mampu menjelaskan kembali isi materi terdahulu 

Mendengarkan secara seksama ketika dijelaskan tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai 

KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN 

Penjelasan materi  pelajaran 

Memperhatikan dengan serius ketika dijelaskan materi pelajaran 

Aktif bertanya saat proses penjelasan materi 

Adanya interaksi positif diantara siswa 

Siswa memiliki pemahaman yang sama tentang materi yang dijelaskan 

Pendekatan / Strategi pembelajaran 

Siswa aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran 

Siswa memberikan pendapatnya ketika diberikan kesempatam 

Aktif mencatat berbagai penjelasan guru 

Siswa termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran 

Siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dengan santai dan tidak 

penuh tekanan 

Siswa merasa senang ketika berbagai strategi pembelajaran dilakukan 

dalam pembelajaran 

emanfaatan media pembelajaran/sumber belajar 
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LEMBAR OBSERVASI 

(Siklus 1 pertemuan 1) 

 

Tema    : Rangka Manusia 

Materi Pokok  : Rangka dan Panca Indra Manusia 

Kelas/Semester  : IV/1 

Hari/Tanggal   : Rabu, 16 Desember 2015 

Fokus Obsevasi  : Keterampilan Proses Pembelajaran 

Nama Mahasiswa  : Puji Astuti 

Petunjuk 

1. Berilah tanda cek (v) pada kolom yang sesuai ! 

2. Tulislah saran/komentar/masukan anda tentang kekurangan praktikan dalam pelaksaan 

pembelajaran! 

No.  Aspek Amatan 1 2 3 4 5 

A. Perilaku Guru      

1. Persiapan sarana pembelajaran   v   

2. Penyampaian tujuan pembelajaran  v    

3. Penggunaan media pembelajaran  v    

4. Menggunakan waktu secara efisisen dan efektif  v    

5. Membimbing siswa dalam diskusi  v    

6. Mengajukan pertanyaan pada semua siswa  v    

7. Mengajukan pertanyaan pada semua siswa  v    

8. Memberi kesempatan siswa untuk menjawab pertanyaan  v    

9. Penggunaan Bahasa Indonesia dengan baik   v   

10. Menyiapkan dan melaksanakan evaluasi   v   

11. Menyiapkan dan melaksanakan tindak lanjut   v   

       

B. Perilaku Siswa      

1. Termotivasi mengikuti pelajaran  v    

2. Memperhatikan penjelasan guru   v   

3. Aktif dan kreatif dalam diskusi   v   

4. Berani bertanya/mengemukakan pendapat   v   
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5. Siswa yang penakut berani maju  v    

No. Aspek Amatan   v   

6. Siswa terampil dalam mencari pasangan dalam penerapan make 

a match pada pembelajaran 

  v   

7. Kerja sama dalam diskusi   v   

8. Penguasaan materi  v    

       

C. Pelaksanaan Pembelajaran      

1. Kesesuaian materi dan indikator   v   

2. Keruntutan dalam menyampaikan materi   v   

3. Penggunaan materi secara efektif  v    

4. Suasana kelas kondusif dan aktif  v    

5. Ketuntasan siswa   v   

Skor : 1.sangat tidak tuntas, 2. kurang mampu, 3. cukup, 4 mampu, 5. sangat mampu 

 

 

Saran /komentar/masukan: 

• siswa masih banyak yang kesulitan saat menerapkan make a match dalam pembelajaran 

karena baru pertama kali, 
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LEMBAR OBSERVASI 

(Siklus 1 pertemuan 2) 

 

Tema    : Rangka Manusia 

Materi Pokok  : Rangka dan Panca Indra Manusia 

Kelas/Semester  : IV/1 

Hari/Tanggal   : Rabu, 6 Januari 2016 

Fokus Obsevasi  : Keterampilan Proses Pembelajaran 

Nama Mahasiswa  : Puji Astuti 

 

Petunjuk 

3. Berilah tanda cek (v) pada kolom yang sesuai ! 

4. Tulislah saran/komentar/masukan anda tentang kekurangan praktikan dalam pelaksaan 

pembelajaran! 

No.  Aspek Amatan 1 2 3 4 5 

A. Perilaku Guru   v   

1. Persiapan sarana pembelajaran   v   

2. Penyampaian tujuan pembelajaran  v    

3. Penggunaan media pembelajaran   v   

4. Menggunakan waktu secara efisisen dan efektif   v   

5. Membimbing siswa dalam diskusi   v   

6. Mengajukan pertanyaan pada semua siswa   v   

7. Mengajukan pertanyaan pada semua siswa   v   

8. Memberi kesempatan siswa untuk menjawab pertanyaan   v   

9. Penggunaan Bahasa Indonesia dengan baik   v   

10. Menyiapkan dan melaksanakan evaluasi    v  

11. Menyiapkan dan melaksanakan tindak lanjut   v   

       

B. Perilaku Siswa      

1. Termotivasi mengikuti pelajaran   v   

2. Memperhatikan penjelasan guru  v    

3. Aktif dan kreatif dalam diskusi   v   
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4. Berani bertanya/mengemukakan pendapat   v   

5. Siswa yang penakut berani maju   v   

No. Aspek Amatan      

6. Siswa terampil dalam mencari pasangan dalam penerapan make 

a match pada pembelajaran 

 v    

7. Kerja sama dalam diskusi   v   

8. Penguasaan materi   v   

       

C. Pelaksanaan Pembelajaran      

1. Kesesuaian materi dan indikator   v   

2. Keruntutan dalam menyampaikan materi   v   

3. Penggunaan materi secara efektif   v   

4. Suasana kelas kondusif dan aktif   v   

5. Ketuntasan siswa   v   

Skor : 1.sangat tidak tuntas, 2. kurang mampu, 3. cukup, 4 mampu, 5. sangat mampu 

 

Saran/komentar/masukan: 

• siswa sudah melaksanakan make a match dengan baik, tetapi masih ada beberapa 

siswa  yang  kesulitan  untuk melaksanakan instruksi guru 
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LEMBAR  OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

 

Nama Guru : Destina Marfiatun, S.Pd, SD   Mapel : IPA 

NIP  : 198212212010012019   Waktu : 07.00 – 08.10 

SD/Kelas : SDN Sambirejo 01/ IV   Tanggal : 8 Januari 2016 

Siklus 2 pertemuan 1 

 ASPEK YANG DIAMATI SKOR 

PRA PEMBELAJARAN 

Siswa menempati tempat duduknya masing-masing 

Kesiapan menerima pelajaran 

KEGIATAN AWAL PEMBELAJARAN 

Mampu menjelaskan kembali isi materi terdahulu 

Mendengarkan secara seksama ketika dijelaskan tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai 

KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN 

Penjelasan materi  pelajaran 

Memperhatikan dengan serius ketika dijelaskan materi pelajaran 

Aktif bertanya saat proses penjelasan materi 

Adanya interaksi positif diantara siswa 

Siswa memiliki pemahaman yang sama tentang materi yang dijelaskan 

Pendekatan / Strategi pembelajaran 

Siswa aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran 

Siswa memberikan pendapatnya ketika diberikan kesempatam 

Aktif mencatat berbagai penjelasan guru 

Siswa termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran 

Siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dengan santai dan tidak 

penuh tekanan 

Siswa merasa senang ketika berbagai strategi pembelajaran dilakukan 

dalam pembelajaran 

emanfaatan media pembelajaran/sumber belajar 

Adanya interaksi positif saat media pembelajaran disajikan 

Ketertarikan siswa terhadap materi yang disajikan meningkat saat 

media pembelajaran disajikan 
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Siswa semakin jelas dan konkrit saat penjelasan materi yang disajikan 

dengan media pembelajaran 

Penilaian Proses dan Hasil belajar 

Siswa merasa terbimbing 

Mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan guru dengan benar 

Penggunaan Bahasa 

Penjelasan dapat dengan mudah dimengerti oleh siswa 

Siswa tidak menemui kesulitan dalam pemahaman ketika dijelaskan 

materi pelajaran 

Penutup  

Siswa secara aktif memberi rangkuman 

Siswa membuat rangkuman hasil pembelajaran secara runtun  

Total PPP 

 

Keterangan : 

a. Skor 1 jika pernyataan tersebut dilakukan kurang dai 10% siswa; 

b. Skor 2 jika pernyataan tersebut dilakukan tidak kurang dari 11% siswa dan tidak 

boleh lebih dari 40% siswa; 

c. Skor 3 jika pernyataan tersebut dilakukan tidak kurang dari 41% dan tidak lebih dari 

70% siswa; 

d. Skor 4 jika pernyataan tersebut dilakukan tidak kurang dari 71% dan sampai 100% 

siswa; 
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LEMBAR  OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

 

Nama Guru : Destina Marfiatun, S.Pd, SD   Mapel : IPA 

NIP  : 198212212010012019   Waktu : 07.00 – 08.10 

SD/Kelas : SDN Sambirejo 01/ IV   Tanggal : 9 Januari  2016 

Siklus 2 pertemuan 2 

 ASPEK YANG DIAMATI SKOR 

PRA PEMBELAJARAN 

Siswa menempati tempat duduknya masing-masing 

Kesiapan menerima pelajaran 

KEGIATAN AWAL PEMBELAJARAN 

Mampu menjelaskan kembali isi materi terdahulu 

Mendengarkan secara seksama ketika dijelaskan tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai 

KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN 

Penjelasan materi  pelajaran 

Memperhatikan dengan serius ketika dijelaskan materi pelajaran 

Aktif bertanya saat proses penjelasan materi 

Adanya interaksi positif diantara siswa 

Siswa memiliki pemahaman yang sama tentang materi yang dijelaskan 

Pendekatan / Strategi pembelajaran 

Siswa aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran 

Siswa memberikan pendapatnya ketika diberikan kesempatam 

Aktif mencatat berbagai penjelasan guru 

Siswa termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran 

Siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dengan santai dan tidak 

penuh tekanan v 

Siswa merasa senang ketika berbagai strategi pembelajaran dilakukan 

dalam pembelajaran 

emanfaatan media pembelajaran/sumber belajar 

Adanya interaksi positif saat media pembelajaran disajikan 

Ketertarikan siswa terhadap materi yang disajikan meningkat saat 

media pembelajaran disajikan 
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Siswa semakin jelas dan konkrit saat penjelasan materi yang disajikan 

dengan media pembelajaran 

Penilaian Proses dan Hasil belajar 

Siswa merasa terbimbing 

Mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan guru dengan benar 

Penggunaan Bahasa 

Penjelasan dapat dengan mudah dimengerti oleh siswa 

Siswa tidak menemui kesulitan dalam pemahaman ketika dijelaskan 

materi pelajaran 

Penutup  

Siswa secara aktif memberi rangkuman 

Siswa membuat rangkuman hasil pembelajaran secara runtun  

Total PPP 

 

Keterangan : 

a. Skor 1 jika pernyataan tersebut dilakukan kurang dai 10% siswa; 

b. Skor 2 jika pernyataan tersebut dilakukan tidak kurang dari 11% siswa dan tidak 

boleh lebih dari 40% siswa; 

c. Skor 3 jika pernyataan tersebut dilakukan tidak kurang dari 41% dan tidak lebih dari 

70% siswa; 

d. Skor 4 jika pernyataan tersebut dilakukan tidak kurang dari 71% dan sampai 100% 

siswa; 
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LEMBAR OBSERVASI 

(Siklus 2 pertemuan 1) 

Tema    : Rangka Manusia 

Materi Pokok  : Rangka dan Panca Indra Manusia 

Kelas/Semester  : IV/1 

Hari/Tanggal   : Rabu, 8 Januari 2016 

Fokus Obsevasi  : Keterampilan Proses Pembelajaran 

Nama Mahasiswa  : Puji Astuti 

 

Petunjuk 

5. Berilah tanda cek (v) pada kolom yang sesuai ! 

6. Tulislah saran/komentar/masukan anda tentang kekurangan praktikan dalam pelaksaan 

pembelajaran! 

No.  Aspek Amatan 1 2 3 4 5 

A. Perilaku Guru   v   

1. Persiapan sarana pembelajaran   v   

2. Penyampaian tujuan pembelajaran    v  

3. Penggunaan media pembelajaran   v   

4. Menggunakan waktu secara efisisen dan efektif   v   

5. Membimbing siswa dalam diskusi   v   

6. Mengajukan pertanyaan pada semua siswa   v   

7. Mengajukan pertanyaan pada semua siswa   v   

8. Memberi kesempatan siswa untuk menjawab pertanyaan   v   

9. Penggunaan Bahasa Indonesia dengan baik   v   

10. Menyiapkan dan melaksanakan evaluasi    v  

11. Menyiapkan dan melaksanakan tindak lanjut   v   

       

B. Perilaku Siswa      

1. Termotivasi mengikuti pelajaran   v   

2. Memperhatikan penjelasan guru  v    

3. Aktif dan kreatif dalam diskusi   v   

4. Berani bertanya/mengemukakan pendapat   v   
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5. Siswa yang penakut berani maju   v   

No. Aspek Amatan      

6. Siswa terampil dalam mencari pasangan dalam penerapan make 

a match pada pembelajaran 

 v    

7. Kerja sama dalam diskusi   v   

8. Penguasaan materi   v   

       

C. Pelaksanaan Pembelajaran      

1. Kesesuaian materi dan indikator   v   

2. Keruntutan dalam menyampaikan materi   v   

3. Penggunaan materi secara efektif   v   

4. Suasana kelas kondusif dan aktif   v   

5. Ketuntasan siswa   v   

Skor : 1.sangat tidak tuntas, 2. kurang mampu, 3. cukup, 4 mampu, 5. sangat mampu 

 

Saran/komentar/masukan: 

• siswa sudah melaksanakan make a match dengan baik, tetapi masih ada siswa yang 

sibuk dengan kegiatannya sendiri  
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LEMBAR OBSERVASI 

(Siklus 2 Pertemuan 2) 

Tema    : Rangka Manusia 

Materi Pokok  : Rangka dan Panca Indra Manusia 

Kelas/Semester  : IV/1 

Hari/Tanggal   : Sabtu, 9 Januari 2016 

Fokus Obsevasi  : Keterampilan Proses Pembelajaran 

Nama Mahasiswa  : Puji Astuti 

 

Petunjuk 

7. Berilah tanda cek (v) pada kolom yang sesuai ! 

8. Tulislah saran/komentar/masukan anda tentang kekurangan praktikan dalam pelaksaan 

pembelajaran! 

No.  Aspek Amatan 1 2 3 4 5 

A. Perilaku Guru      

1. Persiapan sarana pembelajaran   v   

2. Penyampaian tujuan pembelajaran    v  

3. Penggunaan media pembelajaran    v  

4. Menggunakan waktu secara efisisen dan efektif    v  

5. Membimbing siswa dalam diskusi    v  

6. Mengajukan pertanyaan pada semua siswa   v   

7. Mengajukan pertanyaan pada semua siswa   v   

8. Memberi kesempatan siswa untuk menjawab pertanyaan   v   

9. Penggunaan Bahasa Indonesia dengan baik    v  

10. Menyiapkan dan melaksanakan evaluasi    v  

11. Menyiapkan dan melaksanakan tindak lanjut    v  

       

B. Perilaku Siswa      

1. Termotivasi mengikuti pelajaran    v  

2. Memperhatikan penjelasan guru   v   

3. Aktif dan kreatif dalam diskusi   v   

4. Berani bertanya/mengemukakan pendapat   v   
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5. Siswa yang penakut berani maju    v  

No. Aspek Amatan      

6. Siswa terampil dalam mencari pasangan dalam penerapan make 

a match pada pembelajaran 

   v  

7. Kerja sama dalam diskusi   v   

8. Penguasaan materi    v  

       

C. Pelaksanaan Pembelajaran      

1. Kesesuaian materi dan indikator   v   

2. Keruntutan dalam menyampaikan materi    v  

3. Penggunaan materi secara efektif    v  

4. Suasana kelas kondusif dan aktif    v  

5. Ketuntasan siswa    v  

Skor : 1.sangat tidak tuntas, 2. kurang mampu, 3. cukup, 4 mampu, 5. sangat mampu 

 

 

Saran /komentar/masukan: 

• Hampir secara keleruhan siswa sudah melaksanakan make a match dengan baik 
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HASIL UJI VALIDITAS SIKLUS 1 

 

Item-Total Statistics  

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

 

VAR00001 18,7619 40,490 ,247 ,870 VALID 

VAR00002 18,7143 38,514 ,638 ,861 VALID 

VAR00003 18,6667 39,733 ,447 ,865 VALID 

VAR00004 18,9524 38,748 ,495 ,864 VALID 

VAR00005 18,7619 38,790 ,548 ,863 VALID 

VAR00006 18,9524 38,748 ,495 ,864 VALID 

VAR00007 18,7619 43,790 -,301 ,882 TDK VALID 

VAR00008 18,9048 38,690 ,510 ,863 VALID 

VAR00009 18,7143 38,914 ,561 ,862 VALID 

VAR00010 18,9048 41,190 ,110 ,874 TDK VALID 

VAR00011 18,9524 38,748 ,495 ,864 VALID 

VAR00012 18,8571 40,029 ,299 ,869 VALID 

VAR00013 18,8095 40,062 ,305 ,869 VALID 

VAR00014 18,7143 38,914 ,561 ,862 VALID 

VAR00015 18,7143 38,514 ,638 ,861 VALID 

VAR00016 18,6190 39,748 ,506 ,864 VALID 

VAR00017 18,8571 38,729 ,514 ,863 VALID 

VAR00018 19,2381 40,290 ,303 ,868 VALID 

VAR00019 18,9524 38,748 ,495 ,864 VALID 

VAR00020 18,7143 39,314 ,486 ,864 VALID 

VAR00021 18,7619 38,790 ,548 ,863 VALID 

VAR00022 18,8571 39,729 ,348 ,868 VALID 

VAR00023 18,7143 39,314 ,486 ,864 VALID 

VAR00024 18,9048 38,690 ,510 ,863 VALID 

VAR00025 18,7619 38,790 ,548 ,863 VALID 

VAR00026 18,9048 41,790 ,017 ,876 TDK VALID 

VAR00027 18,9048 39,590 ,363 ,867 VALID 

VAR00028 18,9048 39,190 ,428 ,865 VALID 

VAR00029 18,7143 38,514 ,638 ,861 VALID 

VAR00030 18,8571 42,129 -,033 ,877 TDK VALID 
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HASIL UJI REALIBILITAS SIKLUS 1 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,870 30 

 

HASIL UJI VALIDITAS SIKLUS 2 

 

Item-Total Statistics  

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

 

VAR00001 19,1905 52,462 ,553 ,906 VALID 

VAR00002 19,2857 51,514 ,635 ,904 VALID 

VAR00003 19,6667 53,733 ,324 ,909 VALID 

VAR00004 19,2857 52,514 ,486 ,907 VALID 

VAR00005 19,1905 52,462 ,553 ,906 VALID 

VAR00006 19,2857 51,414 ,650 ,904 VALID 

VAR00007 19,3333 55,133 ,104 ,913 TDK VALID 

VAR00008 19,1905 52,462 ,553 ,906 VALID 

VAR00009 19,3333 50,433 ,773 ,902 VALID 

VAR00010 19,2857 51,414 ,650 ,904  VALID 

VAR00011 19,3333 55,033 ,117 ,913 TDK VALID 

VAR00012 19,2857 52,314 ,515 ,906 VALID 

VAR00013 19,3333 51,433 ,626 ,904 VALID 

VAR00014 19,2381 51,590 ,653 ,904 VALID 

VAR00015 19,2857 55,014 ,126 ,913 TDK VALID 

VAR00016 19,3333 53,733 ,297 ,910 VALID 

VAR00017 19,1905 52,662 ,520 ,906 VALID 

VAR00018 19,1905 52,462 ,553 ,906 VALID 

VAR00019 19,3333 51,433 ,626 ,904 VALID 

VAR00020 19,2381 52,490 ,513 ,906 VALID 

VAR00021 19,3333 51,433 ,626 ,904 VALID 

VAR00022 19,2857 56,814 -,124 ,917 TDK VALID 

VAR00023 19,3333 50,433 ,773 ,902 VALID 

VAR00024 19,2381 51,590 ,653 ,904 VALID 

VAR00025 19,3333 56,733 -,111 ,917 TDK VALID 

VAR00026 19,3333 51,433 ,626 ,904 VALID 

VAR00027 19,2857 52,314 ,515 ,906 VALID 

VAR00028 19,1905 53,262 ,423 ,908 VALID 

VAR00029 19,2381 51,590 ,653 ,904 VALID 

VAR00030 19,2381 51,590 ,653 ,904 VALID 
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HASIL UJI REALIBILITAS SIKLUS 2 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,910 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

 

 

PRA SIKLUS/ KONDISI AWAL 

 

1. 

 
Guru menuliskan materi yang akan diajarkan  

 

2. 

  
Guru menerangkan materi, siswa mendengarkan pelajaran 
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SIKLUS I DAN SIKLUS II 

 1. 

 
Guru menerangkan langkah-langkah make a match 

 

2. 

 
siswa memikirkan soal atau jawaban dari kartu yang diperoleh 

 

3. 

 
Siswa mencari pasangan dari kartu yang dipegang 
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4.  

 
Setelah mendapat pasangan, siswa membacakan soal dan jawaban dari kartu yang diperolehnya 

 

5. 

 
Tim juri mencocokkan soal dan jawaban yang benar 

 

6. 

  
Siswa mengerjakan evaluasi 


