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SURAT KETERANGAN PENELITIAN 

No. ......./05/2015 

 Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SD N Ngajaran 

02KecamatanTuntang, Kabupaten Semarang, menerangkan dengan sesungguhnya 

bahwa: 

 Nama  : Anggita Rizki Amalia 

 NIM  : 292011122 

 Fakultas : FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) 

 Progdi  : S1 PGSD 

 Universitas : UKSW (Universitas Kristen Satya Wacana) 

 Mahasiswa tersebut diatas benar-benar telah melakukan observasi dan 

penelitian di kelas V SD N Ngajaran 02 Kecamatan Tuntang, Kabupaten 

Semarang dengan judul “Peningkatan Minat Belajar IPA Melalui Penerapan 

Pembelajaran Number Head Together (NHT) Pada Siswa Kelas V SDN 

Ngajaran 02 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Semester II Tahun 

Ajaran 2014/2015” Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan Maret-

April 2015. 

 Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

 

 

 

 

 

Ngajaran,   Mei 2015 

Kepala SDN Ngajaran 02, 

 

 

Sri Wigati Purwaningsih, S.Pd. 

NIP. 196301251983042003 



93 
 

 
 

LAMPIRAN 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 

 

Satuan Pendidikan : SDN Ngajaran 02 

Kelas/Semester  : 5/2 (dua) 

Mata Pelajaran  : IPA 

Alokasi Waktu    : 4 X 35 menit (2x pertemuan) 

Hari/Tanggal  :  

 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubunganya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

B. Kompetensi Dasar  

7.1 Mendiskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan.   

C. Indikator 

1. Menggolongkan batuan berdasarkan warna kekerasan, permukaan (kasar 

dan halus. 

2. Menyebutkan sifat dan manfaat batuan. 

3. Menjelaskan proses pembentukan tanah karena pelapukan.  

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui teks tentang jenis – jenis, batuan siswa dapat menggolongkan 

batuan berdasarkan kekerasan dan tekstur permukaan secara tepat. 

2. Melalui teks tentang sifat dan manfaat batuan, siswa dapat menyebutkan 

sifat-sifat batuan dan manfaatnya untuk kehidupan manusia dengan tepat. 
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3. Melalui teks bacaan tentang proses pembentukan tanah, siswa dapat 

menjelaskan proses pembentukan tanah karena proses pelapukan dengan 

benar. 

E. Materi Pembelajaran 

PEMBENTUKAN TANAH 

Mungkin kamu tidak menyangka bahwa batu yang biasa kamu lihat sekarang 

kelak dapat menjadi tanah. Mungkin juga kamu tidak menyangka bahwa tanah 

yang sekarang kamu lihat, dahulu merupakan batu yang sangat keras. Mengapa 

bisa demikian? 

Proses Pembentukan Tanah 

Sebenarnya, tanah berasal dari batuan. Batuan akan mengalami pelapukan 

menjadi butiran – butiran yang sangat halus. Lama – kelamaan butiran – butiran 

halus ini bertambah banyak dan terbentuklah tanah. Batuan banyak sekali 

jenisnya. Setiap jenis batuan mempunyai tingkat pelapukan yang berbeda – beda. 

Namun, sebaliknya kenalilah terlebih dahulu mengenai jenis – jenis batuan di 

permukaan bumi. 

 

1.      Jenis-jenis Batuan 

Setiap batuan memiliki sifat dan cirri khusus. Hal ini disebabkan bahan-bahan 

yangterkandung dalam batuan berbeda-beda. Ada batuan yang mengandung zat 

besi, nikel, tembaga, emas, belerang, platina atau bahan-bahan lain. Bahan-bahan 

seperti itu disebut mineral. Tiap jenis batuan mempunyai kandungan mineral yang 

berbeda. Berdasarkan proses terbentuknya, terdapat 3 jenis batuan yang mnyusun 

lapisam kerak bumi. Tiga jenis batuan tersebut yaitu batuan beku (batuan magma 

atau vulkanik), batuan endapan (batuan sediment), dan batuan malihan (batuan 

metamorf). 

a) Batuan Beku (Batuan Magma/Vulkanik) 

Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma yang membeku. 

Magma merupakan benda cair yang sangat panas dan terdapat di perut 
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bumi.Magma yang mencapai permukaan bumi disebut lava.Semula batuan 

beku berupa lelehan magma yang besar. 

Jenis-jenis batuan beku  : 

Batu Obsidian: berwarna hitam atau cokelat tua, permukaannya  halus, dan 

mengkilap.  

 

Batu Granit: tersusun atas butiran yang kasar. Ada yang berwarna  keabu-

abuan.   

 

 

Batu Basal: berwarna keabu-abuan dan terdiri dari butiran yang  sangat 

kecil. 

 

 

Batu Andesit: berwarna putih keabu-abuan dan butirannya kecil  seperti 

pada batu basal. 

 

Batu Apung: berwarna cokelat bercampur  abu-abu muda dan berongga-

rongga. 

http://4.bp.blogspot.com/-F8f8HcqcEJk/UdPERLzPt_I/AAAAAAAAAJ8/nCEBX08ATXc/s188/batu+obsidian.jpeg
http://2.bp.blogspot.com/-EohSNAXZQQY/UdPEqVclbhI/AAAAAAAAAKE/txVwDWiC-UY/s118/batu+granit.jpeg
http://4.bp.blogspot.com/-AyJ54LX7J7E/UdPE3Ex3jDI/AAAAAAAAAKM/kgFCAbolVNU/s107/batu+basal.jpeg
http://3.bp.blogspot.com/-mB6s5DbqMUw/UdPFJKuCveI/AAAAAAAAAKU/O2fPu4z-7kk/s118/batu+andesit.jpeg
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b) Batuan  Endapan ( Batuan Sedimen ) 

Batuan Endapan adalah batuan yang terbentuk dari endapan hasil 

pelapukan batuan. Batuan ini dapat pula terbentuk dari batuan yang 

terkikis atau dari endapan sisa-sisa binatang dan tumbuhan. 

Jenis-Jenis Batuan Endapan 

Batu Konglomerat : Berasal dari endapan hasil pelapukan batuan beku. 

Terdiri atas kerikil-kerikil yang permukaannya tumpul. 

 

 

Batu Breksi: Berasal dari endapan hasil pelapukan batuan beku.Terdiri  

atas kerikil-kerikil yang   permukaan tajam. 

 

Batu Pasir: Berasal dari endapan hasil pelapukan batuan beku yang 

 butirannya kecil-kecil. Terdiri atas butiran-butiran pasir,berwarna abu-

abu,merah, kuning atau putih. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-inIcJHNQklQ/UdPFXOoXXVI/AAAAAAAAAKg/gVW0S_fYlQA/s132/batu+apung.jpeg
http://3.bp.blogspot.com/-lBYNvEk3wXU/UdPHJn-FIsI/AAAAAAAAAKs/0zjwBQ9UdYQ/s148/BATU+KONGLOMERAT.jpg
http://4.bp.blogspot.com/--4njsUqn_L4/UdPHdzp8MtI/AAAAAAAAAK0/mdqNFCMEbV0/s200/BATU+BREKSI.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-_UUcNSx11TA/UdPHrLEV94I/AAAAAAAAAK8/WyBQaO9mo3U/s200/Batu+Pasir.JPG
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Batu Serpih: Berasal dari endapan hasil pelapukan batuan tanah liat.Terdiri 

dari butiran-butiran batu lempung atau tanah liat, berwarna abu-abu 

kehijauan, merah, atau kuning. 

 

Batu Kapur : Berasal dari endapan hasil pelapukan tulang dan cangkang 

hewan-hewan laut. Terdiri dari butiran-butiran kapur halus, berwarna 

putih  agak keabu-abuan, sebagai bahan campuran pembuat semen. 

 

 

c)    Batu Malihan 

Batuan malihan (metamorf) berasal dari batuan sedimen yang mengalami 

perubahan (metamorfosis). Batuan sedimen ini mengalami perubahan 

karena mendapat panas dan tekanan dari dalam bumi. Jika mendapat panas 

terus menerus, batuan ini akan berubah menjadi batuan malihan. 

Jenis-jenis batuan malihan : 

1. Batu Genes (Gneiss): 

Berasal dari batuan pluto granit yang mengalami metamorfosis karena 

panas dan tekanan. Berwarna putih keabu-abuan dan keras 

 

2. Batu Marmer:  

http://2.bp.blogspot.com/-x7twh4pBOA4/UdPH8H_qlVI/AAAAAAAAALE/-S40C4aHHPQ/s200/batu_kapur.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-LiORHotHg2A/UdPKoSzQYHI/AAAAAAAAALU/XX0F6GNh_rg/s107/batu+genes.jpeg
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Berasal dari batuan kapur yang mengalami  metamorfosis karena panas 

dan tekanan. Berwarna putih dan ada yang hitam, keras, dan  

permukaannya halus. 

 

3. Batu Sabak: 

Berasal dari batuan serpih yang mengalami metamorfosis. Berwarna abu-

abu tua, mudah  terbelah tipis-tipis dan permukaannya kasar. 

 

2. Proses Pembentukan Tanah Kerana pelapukan Batuan 

a. Pelapukan Fisika 

Pelapukan Fisika disebabkan oleh berbagai faktor alam. Faktor alam itu 

antara lain : angin. Air, perubahan suhu, dan gelombang laut. Angin yang 

senantiasa bertiup kencang dapat mengikis batuan sedikit demi sedikit. 

Kondisi ini dapat mengakibatkan batuan  mengalami batuan menbgalami 

erosi. Erosi batuan menyebabkan terjadinya padang pasir. Selain itu, angin 

yang bertiup  sangat kencang juga dapat menggeser batuan. Saat bergeser 

inilah batuan bergesekan dengan batuan lain sehingga mengalami 

penggerusan. Batuan akan pecah menjadi bagian yang lebih kecil , misalnya 

pasir dan kerikil.Perubahan suhu secara drastis juga dapat mengakibatkan 

pelapukan batuan.Batu juga dapat mengalami pelapukan karena air. Air 

hujan dan air terjun yang mengenai batuan secara terus menerus dapat 

mengakibatkan batuan retak dan pecah.  

http://4.bp.blogspot.com/-oCpZhCPfLzU/UdPKyGMC8HI/AAAAAAAAALc/EQLAF9U0yNI/s186/batu+marmer.jpeg
http://4.bp.blogspot.com/--xtcepGwqSE/UdPLAcquQ-I/AAAAAAAAALk/0eOycdonEJ4/s107/batu+sabak.jpeg
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b. Pelapukan Biologi 

Pelapukan secara biologi dapat disebabkan oleh tumbuhan atau lumut 

yang menempel dipermukaan batuan. Tumbuhan merambat dan lumut 

menempel di permukaan batuan. Tumbuhan merambat akan menimbulkan 

lubang-lubang pada batuan tempat akarnya melekat. Lubang-lubang ini 

lama kelamaan bertambah besar dan banyak. Akhirnya, batuan  tersebut 

akan hancur. 

3. Susunan Tanah Beserta Jenis-Jenisnya 

Menurut susunannnya, lapisan tanah terdiri atas lapisan tanah atas, lapisan 

tanah bawah, dan bahan induk tanah. Tanah lapisan paling atas umumnya sangat 

subur. Hal ini karena lapisan tanah atas bercampur dengan humus. Tanah yang 

kaya dengan humus berwarna lebih hitam dibandingkan jenis tanah yang lain. 

Sementara itu, tanah laipsan bawah kurang subur dan mempunyai warna lebih 

terang. Tanah lapisan bawah mengandung sedikit humus. Humus berasal dari 

pembusukan hewan atau tumbuhan yang telah mati.  

Bahan-bahan pembentuk tanah dapat berbeda-beda dari satu tempat 

dengan tempat lainnya. Demikian juga dengan jenis-jenis tanah. Jenis tanah juga 

dapat berbeda di setiap tempat. Hal ini tergantung pada jenis batuan yang 

mengalami pelapukan di tempat itu. Jenis tanah dapat dibedakan menjadi tanah 

berhumus, tanah berpasir, tanah liat dan tanah berkapur.  

1. Tanah berpasir 

Tanah berpasir merupakan jenis tanah yang gembur dan mudah dilalui 

oleh air. Tanah jenis ini mengandung sedikit bahan organik yang berasal 

dari makhluk hidup. Hal inilah yang menyebabkan tanah berpasir tidak 

begitu subur. 
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2. Tanah berhumus 

Humus berasal dari sisa-sisa tumbuhan. Tanah yang mengandung 

banyak humus merupakan jenis tanah yang memiliki kesuburan yang 

sangat baik. Tanah jenis ini dapat menahan air dan merupakan tanah yang 

paling subur dibandingkan dengan jenis tanah lainnya. 

 

3. Tanah liat 

Jenis tanah ini banyak digunakan untuk pembuatan keramik dan 

kerajinan lainnya. Dalam keadaan basah tanah ini lengket dan sangat 

elastis.Tanah jenis ini sulit dilalui oleh air dan tidak banyak mengandung 

bahan organik. 

 
 

F. Model Pembelajaran  

http://4.bp.blogspot.com/-181YKQKxuFQ/UdPLQP1sf5I/AAAAAAAAALs/y4xc7WfVcBc/s259/tanh+berpasir.jpeg
http://2.bp.blogspot.com/-NjuQhdqIho4/UdPLZdFBBmI/AAAAAAAAAL0/PhqLnepBn08/s180/tanah+berhumus.jpeg
http://2.bp.blogspot.com/-r3SILt23kBc/UdPLi9UXB4I/AAAAAAAAAL8/V3U1BhXt4uQ/s275/tanah+liat.jpeg
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Model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

G. Sumber Pembelajaran  

1. Buku Paket IPA BSE Kelas V 

2. LKS IPA Kelas V 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Siklus I KD 10.1 

Pertemuan I Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Awal 

 Guru mengajak siswa untuk berdoa sesuai 

keyakinan dan kepercayaan masing-masing dan 

memberi salam. 

 Guru melakukan presensi dan memberikan 

motivasi kepada siswa. 

 Guru menyampaikan kegiatan yang akan 

dilakukan selama proses pembelajaran. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Guru memberikan angket kepada siswa untuk 

mengetahui minat siswa terhadap pembelajaran 

IPA. 

 Guru melakukan apersepsi dengan memberikan 

pertanyaan: 

 Pernahkah kalian memperhatikan batuan 

yang ada di sekitar kalian? 

 Adakah hubungan antara batu dengan 

tanah? 

15 menit  

Kegiatan 

Inti 

1. Eksplorasi  

 Guru memperkenalkan dan menyajikan 

materi tentang pembentukan tanah. 

 Guru memberi tahu siswa apa yang sedang 

mereka pelajari. 

45 menit  
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 Guru memunculkan keingintahuan siswa 

dengan memberikan pertanyaan tentang 

proses terbentuknya tanah dan jenis-jenis 

batuan. 

2. Elaborasi  

 Guru membuat salinan lembar rekapitulasi 

kelompok. 

 Guru merangking siswa dari yang paling 

pintar. 

 Guru membentuk kelompok yang terdiri 

dari empat siswa yang mewakili 

kemampuan, jenis kelamin dan ras siswa di 

kelas itu. 

 Guru memberikan nomer pada siswa untuk 

dipasang dikepala setiap siswa 

 Guru menugaskan siswa ke dalam 

kelompok untuk berdiskusi. 

 Guru meminta siswa untuk berdiskusi dan 

mempersiapkan jawaban untuk menjawab 

pertanyaan. 

1. Jika kalian mengambil batuan yang 

sudah ditumbuhi lumut, lalu lumut 

tersebut diangkat, amatilah bagian 

bekas ditumbuhi lumut.  

a. Bagaimanakah keadaan permukaan 

batu yang ditumbuhi lumut? 

b. Apakah perbedaan antara 

permukaan batu yang ditumbuhi 

lumut dengan yang tidak? 

2. Jika kalian mengumpulkan batu yang 

ada di sekitar kalian dengan jenis batu 
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yang berbeda-beda, lalu kalian 

menggores tiap-tiap batu dengan paku 

besar dan tajam. 

a. Jenis batu apakah yang 

meninggalkan bekas goresan 

dalam? 

b. Jenis batu apakah yang 

meninggalkan bekas goresan tidak 

dalam? 

c. Jenis batu apakah yang tidak 

meninggalkan bekas goresan? 

 Guru meminta siswa untuk saling 

menjelaskan jawaban. 

3. Konfirmasi  

 Guru memanggil siswa secara acak untuk 

menjawab pertanyaan. 

 Siswa dengan nomer yang sama maju ke 

depan kelas untuk menjelaskan jawaban 

yang sudah didiskusikan. 

 Guru mengembangkan jawaban yang 

dikemukakan oleh siswa. 

Kegiatan 

Akhir 

4. Guru menanyakan kepada siswa tentang materi 

yang belum dipahami. 

5. Guru dan siswa membuat kesimpulan. 

6. Guru melakukan refleksi dan memberikan 

penguatan kepada siswa. 

7. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk 

dikerjakan di rumah. 

1. Tuliskanlah hal-hal yang mempengaruhi 

perbedaan tingkat kelapukan suatu batuan! 

2. Bagaimana cara tumbuhan melapukan batuan? 

10 menit  
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Jelaskan! 

3. Mengapa warna tanah sama dengan batuan 

yang ada di sekitarnya? 

8. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan selanjutnya. 

9. Guru mengajak siswa untuk berdoa. 

Pertemuan II  

Kegiatan 

Awal 

 Guru mengajak siswa untuk berdoa sesuai 

keyakinan dan kepercayaan masing-masing dan 

memberi salam. 

 Guru melakukan presensi dan memberikan 

motivasi kepada siswa dengan cara menjelaskan 

kembai tentang pembentukan tanah. 

 Guru menyampaikan kegiatan yang akan 

dilakukan selama proses pembelajaran. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Guru dan siswa mencocokkan pekerjaan rumah 

 Guru melakukan apersepsi dengan memberikan 

pertanyaan: 

 Bagaimana batu yang tampak besar, keras 

dan berdiri kokoh diatas tanah lama 

kelamaan akan menjadi tanah? Proses 

apakah yang yang terjadi pada batuan 

tersebut? 

10 menit  

 

Kegiatan 

Inti 

10. Eksplorasi  

 Guru memperkenalkan dan menyajikan 

materi. 

 Guru memberi tahu siswa apa yang sedang 

mereka pelajari. 

 Guru memunculkan keingintahuan siswa 

45 menit  
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dengan memberikan pertanyaan tentang 

proses pembentukan tanah. 

11. Elaborasi  

 Guru membuat salinan lembar rekapitulasi 

kelompok. 

 Guru merangking siswa dari yang paling 

pintar. 

 Guru meminta siswa untuk duduk dalam 

satu kelompok seperti pada pertemuan 

sebelumnya. 

 Guru memberikan nomer kepala pada siswa. 

 Guru menugaskan siswa ke dalam 

kelompok untuk mencari informasi tentang 

jenis-jenis batuan dan ciri-ciri, dan proses 

terbentuknya. 

 Guru meminta siswa untuk mengerjakan 

permasalahan atau mempersiapkan jawaban 

untuk menjawab pertanyaan. 

 Guru meminta siswa untuk saling 

menjelaskan jawaban. 

12. Konfirmasi  

 Guru memanggil siswa secara acak. 

 Siswa dengan nomor kepala yang sama 

maju ke depan kelas untuk menjelaskan 

jawaban yang telah dipikirkan bersama 

dengan kelompoknya. 

 Guru memberi umpan balik. 

 Guru memberi nilai berdasarkan kemajuan 

siswa. 

 Guru memberikan pengakuan khusus atau 

penghargaan lain. 
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Kegiatan 

Akhir 

13. Guru menanyakan kepada siswa tentang materi 

yang belum dipahami. 

14. Guru dan siswa membuat kesimpulan. 

15. Guru membagikan soal evaluasi kepada siswa. 

16. Guru melakukan refleksi dan memberikan 

penguatan kepada siswa. 

17. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan selanjutnya. 

18. Guru mengajak siswa untuk berdoa. 

15 menit  

 

I. Penilaian dan Program Tindak Lanjut   

1. Prosedur Penilaian : tes tertulis dan unjuk kerja 

Bentuk : soal pilihan ganda 

Pedoman penilaian:  

Nilai = skor perolehan : skor maksimum x 100 

2. Prosedur Penilaian afektif Siswa: Angket minat siswa 

3. Instrumen Penilaian : terlampir 

4. Program Tindak Lanjut: 

a. Remedial, bagi siswa yang memperoleh nilai KD < KKM : 

 Mengikuti program pembelajaran kembali dengan memberikan 

pembahasan soal-soal uji kompetensi (menjelaskan kembali 

penyelesaian soal-soal). 

 Memberikan tugas yang berkaitan dengan indikator atau 

kompetensi dasar yang belum tuntas. 

 Melakukan uji pemahaman ulang (ujian perbaikan) sesuai dengan 

indikator/ kompetensi dasar yang belum tuntas. 
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b. Pengayaan bagi siswa yang memperoleh nilai KD > KKM: 

 Memberikan program pembelajaran tambahan berupa 

pembahasan soal-soal yang bervariasi dengan memberikan 

pembahasan soal-soal uji kompetensi (menjelaskan kembali 

penyelesaian soal-soal).  

 

 

 

 

 

 

Salatiga, 6 April 2015 

   

Guru Kelas 5  Mahasiswa  

   

   

Margiyanta, S.Pd  Anggita Rizki A 

   NIP. 19661111198908002         NIM. 292011122 

 Mengetahui  

 Kepala Sekolah  

   

   

 Sri Wigati Purwaningsih, S.Pd  

  NIP. 196301251983042003  
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Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling 

tepat! 

Nama  : 

Nomer  : 

1. Batuan yang terbentuk dari magma 

yang membeku di dalam kerak bumi 

dinamakan .. 

a. Batuan vulkanik   c. batuan pluto  

b. Batuan endapan    d. batuan militan  

2. Berikut ini ciri-ciri batu obsidian, 

kecuali …. 

a. Berongga – rongga  

b. Permukaan halus   

c. Berwarna hitam   

d. Mengkilat  

3. Jenis batu berikut yang tidak 

dimanfaatkan untuk bahan bangunan 

adalah ….. 

a. Batu pasir  c. batu basal  

b. Batu sabak  d. batu granit  

4. Batu yang dimanfaatkan sebagai papan 

untuk menulis pada jaman sebelum ada 

kertas adalah …. 

a. Batu serpih  c. batu sabak  

b. Batu breksi  d. batu marmer  

5. Tanah berada pada lapisan bumi yang 

dinamakan …. 

a. Inti bumi luar  c. kerak bumi  

b. Mantel bumi  d. inti bumi dalam 

6. Berikut ini adalah jenis – jenis 

pelapukan batuan, kecuali ….. 

a. Pelapukan biologi 

b. Pelapukan morfologi   

c. Pelapukan fisika 

d. Pelapukan kimia  

7. Tanah berasal dari ….. 

a. Pelapukan batuan dan bahan-bahan 

organik  

b. Batuan yang berubah bentuk 

karena peristiwa metamorfosis  

c. Magma yang membeku di 

permukaan bumi  

d. Batu cair berpijar yang berada di 

permukaan bumi  

8. Batuan yang ditumbuhi lumut lama 

kelamaan akan hancur. Hal tersebut 

salah satu dari pelapukan …. 

a. Kimia   c. morfologi  

b. Biologi   d. fisika  

9. Pelapukan batuan di gurun pasir terjadi 

karena …. 

a. Perubahan suhu yang derastis 

b. Getaran permukaan bumi  

c. Terjangan ombak yang terus – 

menerus  

d. Masuknya akar ke sela-sela batuan 

dalam waktu yang lama   

10. Jenis batuan metamorf yang digunakan 

sebagai bahan lantai atau meja yaitu 

batu … 

a. Genes   c. sabak  

b. Marmer   d. breksi  

11. Tanah merupakan hasil pelapukan dari 

….. 

a. Tanah liat c. pasir   

b. Batuan  d. gambut  

12. Pelapukan yang disebabkan oleh 

perubahan suhu yang berulang-ulang 

disebut pelapukan …. 

a. Fisika   c. biologi  

b. Kimia   d. ekologi  
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13. Hasil pelapukan dan pembusukan 

tumbuhan yang dapat menyuburkan 

tanah disebut …. 

a. Gambut c. endapan   

b. Humus  d. lumut  

14. Berikut termasuk proses pelapukan 

tanah secara fisika, kecuali …. 

a. Akibat angin   

b. Akibat lumut   

c. Akibat suhu  

d. Akibat sinar matahari 

15. Batuan beku terbentuk dari …. 

a. Pasir yang membeku  

b. Tanah yang membeku  

c. Magma yang membeku  

d. Batu yang menggumpal  

KUNCI JAWABAN  

 

1. A 

2. A 

3. B 

4. C 

5. C 

6. B 

7. A 

8. B 

9. A 

10. B 

11. B 

12. A 

13. B 

14. B 

15. C 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II 

 

Satuan Pendidikan : SDN Ngajaran 02 

Kelas/Semester  : 5/2 (dua) 

Mata Pelajaran  : IPA 

Alokasi Waktu    : 4 X 35 menit (2x pertemuan) 

Hari/Tanggal  :  

 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubunganya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

B. Kompetensi Dasar  

7.2  Mengidentifikasi jenis – jenis tanah  

 

C. Indikator 

4. Mengidentifikasi komposisi dan jenis – jenis tanah, misal: berpasir, tanah 

liat dan humus. 

5. Mengidentifikasi susunan lapisan tanah dan manfaatnya. 

D. Tujuan Pembelajaran 

4. Melalui teks bacaan tentang tentang susunan tanah, siswa dapat meyebutkan 

susunan tanah berdasarkan jenis – jenisnya dengan tepat. 
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5. Melalui kegiatan membaca teks bacaan tentang susunan tanah, siswa dapat 

menyebutkan susunan lapisan tanah dan manfaatnya bagi kehidupan manusia 

dengan tepat.  

E. Materi Pembelajaran 

SUSUNAN TANAH BESERTA JENIS - JENISNYA 

Tahukah anda susunan-susunan tanah? sebelum membahahs susunan-

susunan tanah,ada baiknya kita bahas tentang tanah.Tanah adalah salah satu bagian 

bumi yang terdapat pada permukaan bumi dan terdiri dari massa padat, cairan dan 

gas. Secara umumnya, susunan tanah (dengan bahan induk mineral) terdiri atas 50% 

bahan padata (45% berupa bahan mineral dan 5% berupa bahan organik), 25% air 

berupa udara. Sementara  itu, pada tanah organik, seperti gambut, bahan padatan pada 

tanah tersebut terdiri atas 5% bahan organik dan 45% bahan mineral. Bahan organik 

dalam tanah ini terdiri atas 10% mikroorganisme, 10% akar, dan sisanya humat. 

Walaupun jumlah tidak banyak, fungsinya sangat penting. 

Susunan tanah dan juga struktur tanah yang berongga-rongga menjadi tempat 

bagi akar untuk bernafas dan tumbuh. Selain itu, tanah pun menjadi habitat 

bermacam-macam mikroorganisme. Tanah juga dijadikan sebagai tempat hidup bagi 

sebagian hewan darat. 

Tekstur susunan tanah bermacam-macam dan bisa dikelompokan menjadi: 

1. tekstur tanah kasar misalnya pasir, pasir berlempung. 

2. tekstur agak kasar misalnya lempung berpasir dan lempung berpasir 

3. sedangkan , antara lain lempung berpasir sangat hhalus, lempung berdebu dan 

debu. 

4. tekstur ahalus misalnya, tanah liat berpasir, tanah liat berdebu.  
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Tekstur tanah ini juga dipengaruhi oleh kandungan air yang terdapat dalam 

tanah. jika diuraikan proses pembentukan susunan tanah dimulai dari bebtuan yang 

mengalami pelapukan baik pelapukan secara fisik maupun secara kimiawi. 

 

Susunan-susunan Tanah ada sepuluh seperti dibawah ini: 

1. Tanah terdiri dari lapisan-lapisan atas, lapisan bawah, lapisan bawah induk dan 

lapisan induk. 

2. Lapisan atas warnanya lebih tua, dan lapisan gembur dari pada lapisan bawah. 

3. Tanah berasal dari lapukan batu yang terkikir dari gunung-gunung batu. 

4. Pelapukan terjadi karena panas matahari , air, bahan-bahan kimia dan tumbuh-

tumbuhan, batu yang telah lapuk terkikis oleh air dan angin. 

5. Kerikil, pasir, dan debu yang terjadi dari pengikisan itu mengendap di tempat 

menjadi batuan endapan. 

6. lumut disebut tumbuhan perintis, karena lumut salah satu tumbuhan yang dapat 

hidub di batu. 

7. Di dalam tanah banyak hidup hewan dan tumbuhan yang sangat bergunah bagi 

kesuburan tanah. 

8. Tanah yang gundul mudah terkikis oleh air dan angin. 

9. Pegunungan hutan di pegunungan dapat menyebabkan tanah keritis dan 

menimbulkan bahaya banjir. 

10. karena tumbuhan selalu mengambil zat-zat dari dalam tanah, maka yang di 

perlukan makin lama makin berkurang, untuk menjaga kesuburan tanah pertanian 

perlu pemupukan 

Selain susunan-susunan tanah, fungsi tanah juga di perlukan. Berikut fungsi-

fungsinya:  

1. Tanah berfungsi untuk produksi biomassa, yaitu tempat tumbuh dan berkembang 

perakaran, sumber harta serta zat pendukung pertumbuhan. 
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2. Tanah berfungsi untuk penyaringan, penyanggah dan pengubahan antara 

atmosfer, air tanah serta akar tanaman 

3. Tanah berfungsi sebagai habitat biologi konservasi genetik. 

4. Tanah berfungsi sebagai ruang insfrastruktur untuk teknik, industri, sosial 

ekonomi, dan pembangunan. 

5. Tanah berfungsi sebagai daya energi, material dasar, pertambangan dan air. 

6. Tanah berfungsi sebagai sumber keindahan dan warisan budaya. 

Susunan- susnan tanah berdasarkan jenis-jenis tanah: 

Tanah humus: tanah humas adalah lapisan tanah yang paling subur karena 

kemampuan menyerap airnya sangat tinggi dan gembur sehingga dapat dimanfaatkan 

untuk pertanian tanah humas ini berasal dari pelapukan sisa-sisa hewan dan tumbuhan 

yang membusuk. 

Tanah liat: tanah liat ini biasanya dimanfaatkan untuk kerajinan tembikar, 

pembuatan pot bunga, kendi dan lain sebagainya karena butiran-butiran tanah liat 

saling melekat satusamalain, tipe tanah pada tanah liat ini adalah butiran-butiran 

tanahnya halus, susah menyerap airdan tidak dapat di tanami oleh tumbuhan. 

Tanah gambut: tanah gambut terdapat didaerah berawan-awan dan berasal dari 

pelapukan sisa tumbuhan,tidak cocok dimanfaatkan sebagai lahan pertanian karena 

kandungan garamnya sangat tinggi. 

Tanah berpasir: tanah berpasir ini cirinya butiran pasirnya sangat banyak, mudah 

menyerap air namun sangat sulit ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan. biasanya tanah 

berpasir dimanfaatkan sebagai campuran semen dalam pemasangan batu bata. 

Tanah aluvial: jenis tanah aluvial terdapat di sepanjang aliran sungai jenis tanah ini 

berasal dari material halus yang di endapkan di sungai. 

Tanah vulkanik atau Tanh regosol: tanah vulkanik ini biasa ditemukan di daerah 

pegunungan kberapi yang meletus . tanah vulkanik ini sangat mudah menyerap air 
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dan banyak mengandung hara sehingga sangat baik jika di manfaatkan sebagai lahan 

pertanian. 

Tanah latosol: jenis tanah ini biasanya terdapat pada daerah beriklim basah yang 

curah hujannya lebih dari300mm/tahun dan berada di dataran tinggi yang berkisar 

antara 300-1.000 meter. bahan utama pembentukan tanah jenis ini berasal dari 

bebatuan gunung berapi yang mengalami peroses pelapukan. 

Tanah grumusol: Bahan pembentukan tanah grumusol adalah batu lempung dan 

batu kapur. 

Susunan-susunan Tanah-Mineral Tanah 

Susunan-susunan tanah mineral terdiri dari tiga komponen, yakni pasir(sand), 

debu(silf), dan lempung(clay).Ketiga susunan-susunan tanah mineral tersebut dibagi 

berdasarkan ukuran yang berbeda-beda. 

1. Partikel pasir memiliki ukuran sekitar 200 mikrometer hingga 2.000 mikro meter. 

2. Partekel debu memiliki ukuran sekitar 2 mikrometer sampai kurang dari 

mikrometer. 

3. Partikel lempung memiliki ukuran kurang dari 2 mikrometer. 

semakin halus ukuran partikel tanah tersebut, maka luas permukaan partikel per 

satuan bobot semakin besar. Untuk itu alam harus kita jaga agar tidak terjadi 

kerusakan alam dan akibatnya dirasakan oleh manusia dan makh;luk lainya dibumi 

ini. Pelestarian alam bisa kita lakukan dari diri sendiri. Demikian penjelasan 

mengenai susunan-susunan-tanah dan fungsi-fungsinyauntuk pelestarian tanah. 

Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua 

F. Model Pembelajaran  

Model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

G. Sumber Pembelajaran  

3. Buku Paket IPA BSE Kelas V 

4. LKS IPA Kelas V 
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H. Kegiatan Pembelajaran 

Siklus I KD 10.1 

Pertemuan I 

Kegiatan Awal 

 Guru mengajak siswa untuk berdoa sesuai keyakinan dan 

kepercayaan masing-masing dan memberi salam. 

 Guru melakukan presensi dan memberikan motivasi 

kepada siswa. 

 Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan 

selama proses pembelajaran. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Guru melakukan apersepsi dengan memberikan 

pertanyaan: 

 Menurut kalian apakah tanah memiliki lapisan? 

 Berapakah susunan lapisan tanah? 

Kegiatan Inti 

19. Eksplorasi  

 Guru memperkenalkan dan menyajikan materi 

tentang susunan tanah berdasarkan jenis-jenisnya. 

 Guru memberi tahu siswa apa yang sedang mereka 

pelajari. 

 Guru memunculkan keingintahuan siswa dengan 

memberikan pertanyaan tentang lapisan-lapisan 

tanah. 

20. Elaborasi  

 Guru membuat salinan lembar rekapitulasi 

kelompok. 

 Guru merangking siswa dari yang paling pintar. 

 Guru membentuk kelompok yang terdiri dari empat 



116 
 

 
 

siswa yang mewakili kemampuan, jenis kelamin 

dan ras siswa di kelas itu. 

 Guru memberikan nomer pada siswa untuk 

dipasang dikepala setiap siswa 

 Guru menugaskan siswa ke dalam kelompok. 

 Guru meminta siswa untuk berdiskusi dan 

mempersiapkan jawaban untuk menjawab 

pertanyaan. 

3. Jika kalian melihat tanah biasa dan tanah yang 

berhumus dalam satu waktu adakah perbedaan 

yang kalian lihat dari kedua tanah tersebut? 

Apakah perbedaanya? 

4. Jika kalian mengambil 3 tanah dari tempat 

yang berbeda dan dimasukan kedalam botol 

berisi air, diamkan selama 10 menit. 

a. Diantara ketiga tanah tersebut tanah mana 

yang mengandung banyak sampah? 

b. Menurut kalian apakah tanah yang 

mengandung paling banyak sampah adalah 

tanah yang paling subur? 

 Guru meminta siswa untuk saling menjelaskan 

jawaban. 

21. Konfirmasi  

 Guru memanggil siswa secara acak untuk 

menjawab pertanyaan. 

 Siswa dengan nomer yang sama maju ke depan 

kelas untuk menjelaskan jawaban yang sudah 

didiskusikan. 



117 
 

 
 

 Guru mengembangkan jawaban yang dikemukakan 

oleh siswa. 

Kegiatan Akhir 

22. Guru menanyakan kepada siswa tentang materi yang 

belum dipahami. 

23. Guru dan siswa membuat kesimpulan. 

24. Guru melakukan refleksi dan memberikan penguatan 

kepada siswa. 

25. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan 

di rumah. 

1. jelaskan hubungan kesuburan tanah dengan warna 

dan kandungan bahan-bahan di dalamnya! 

2. Mengapa lahan yang berupa tanah liat tidak cocok 

untuk lahan pertanian? 

26. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan selanjutnya. 

27. Guru mengajak siswa untuk berdoa. 

Pertemuan II 

Kegiatan Awal 

 Guru mengajak siswa untuk berdoa sesuai keyakinan dan 

kepercayaan masing-masing dan memberi salam. 

 Guru melakukan presensi dan memberikan motivasi 

kepada siswa dengan cara menjelaskan kembali tentang 

peristiwa alam beserta dampaknya. 

 Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan 

selama proses pembelajaran. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Guru dan siswa mencocokkan pekerjaan rumah 

 Guru melakukan apersepsi dengan memberikan 

pertanyaan: 
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 Menurut lapisanya susunan tanah terdiri dari 

berapa lapisan? 

Kegiatan Inti 

28. Eksplorasi  

 Guru memperkenalkan dan menyajikan materi. 

 Guru memberi tahu siswa apa yang sedang mereka 

pelajari. 

 Guru memunculkan keingintahuan siswa dengan 

memberikan pertanyaan tentang susunan tanah 

berdasarkan jenis-jenisnya. 

29. Elaborasi  

 Guru membuat salinan lembar rekapitulasi 

kelompok. 

 Guru merangking siswa dari yang paling pintar. 

 Guru meminta siswa duduk berkelompok seperti 

pada pertemuan sebelumnya. 

 Guru memberikan nomer pada siswa untuk 

dipasang dikepala setiap siswa. 

 Guru menugaskan siswa ke dalam kelompok untuk 

mencari informasi tentang susunan tanah beserta 

jenis-jenisnya. 

 Guru meminta siswa untuk mengerjakan 

permasalahan atau mempersiapkan jawaban untuk 

menjawab pertanyaan. 

 Guru meminta siswa untuk saling menjelaskan 

jawaban. 

30. Konfirmasi  

 Guru memanggil siswa secara acak. 

 Siswa dengan nomor kepala yang sama maju ke 
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depan kelas untuk menjelaskan jawaban yang telah 

dipikirkan bersama dengan kelompoknya. 

 Guru memberi umpan balik. 

 Guru memberi nilai berdasarkan kemajuan siswa. 

 Guru memberikan pengakuan khusus atau 

penghargaan lain. 

Kegiatan Akhir 

31. Guru menanyakan kepada siswa tentang materi yang 

belum dipahami. 

32. Guru dan siswa membuat kesimpulan. 

33. Guru membagikan soal evaluasi kepada siswa. 

34. Guru melakukan refleksi dan memberikan penguatan 

kepada siswa. 

35. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan selanjutnya. 

36. Guru mengajak siswa untuk berdoa. 

  

I. Penilaian dan Program Tindak Lanjut   

5. Prosedur Penilaian : tes tertulis dan unjuk kerja 

Bentuk : soal pilihan ganda 

Pedoman penilaian:  

Nilai = skor perolehan : skor maksimum x 100 

6. Instrumen Penilaian : terlampir 

7. Program Tindak Lanjut: 

a. Remedial, bagi siswa yang memperoleh nilai KD < KKM : 

 Mengikuti program pembelajaran kembali dengan memberikan 

pembahasan soal-soal uji kompetensi (menjelaskan kembali 

penyelesaian soal-soal). 
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 Memberikan tugas yang berkaitan dengan indikator atau kompetensi 

dasar yang belum tuntas. 

 Melakukan uji pemahaman ulang (ujian perbaikan) sesuai dengan 

indikator/ kompetensi dasar yang belum tuntas. 

b. Pengayaan bagi siswa yang memperoleh nilai KD > KKM: 

 Memberikan program pembelajaran tambahan berupa pembahasan 

soal-soal yang bervariasi dengan memberikan pembahasan soal-soal 

uji kompetensi (menjelaskan kembali penyelesaian soal-soal).  

 

 

 

 

Salatiga, 13 April 2015 

   

Guru Kelas 5  Mahasiswa  

   

   

Margiyanta, S.Pd  Anggita Rizki A 

NIP. 19661111198908002         NIM. 292011122 

 Mengetahui  

 Kepala Sekolah  

   

   

 Sri Wigati Purwaningsih, S.Pd  

   NIP. 196301251983042003   
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Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling 

tepat! 

Nama  : 

Nomer  : 

 
1. Lapisan tanah yang subur disebut …. 

a. Lumpur  c. tanah 

liat    

b. Humus   d. tanah 

pasir  

2. Tanah pasir dan tanah debu adalah 

jenis-jenis tanah yang klasifikasinya 

berdasarkan …. 

a. Warnanya c. asalnya   

b. Butiranya  d. bahan 

organiknya  

3. Lapisan tanah yang banyak 

mengandung humus adalah …. 

a. Lapisan tanah atas   

b. Lapisan tanah bawah  

c. Lapisan tanah tengah  

d. Lapisan induk tanah  

4. Bagian tanah yang paling dibutuhkan 

oleh tumbuhan adalah …. 

a. Sampah   c. butir 

liat  

b. Pasir    d. humus  

5. Suatu tanah terbentuk dari lumpur 

sungai yang mengendap di daerah 

dataran rendah. Tanah ini bersifat 

subur sehingga cocok digunakan 

sebagai tanah pertanian. Tanah yang 

dimaksud adalah…. 

a. Humus   c. aluvial  

b. Podzolik   d. pasir  

6. Tanah liat banyak digunakan dalam 

pembuatan kerajinan berupa …. 

a. Mainan   c. kaca  

b. Alat musik   d. 

Keramik 

7. Perhatikan jenis-jenis tanah berikut! 

1) Tanah vulkanik  

2) Tanah humus  

3) Tanah endapan  

4) Tanah gambut  

Tanah yang cocok untuk pertanian 

ditunjukan oleh nomor …..  

a. 1), 2), dan 3)  c. 2) dan 

4)  

b. 1) dan 4)   d. 3) dan 

4)  

8. Tanah yang penuh dengan humus 

berwarna ….  

a. Kehitaman   c. 

kecoklatan  

b. Kemerahan   d. putih 

9. Humus berasal dari …. 

a. Tanah yang kotor   

b. Pembusukan hewan dan 

tumbuhan  

c. Tanah yang hitam  

d. Pembusukan plastik 

10. Tanah yang sulit dilalui air adalah …. 

a. Tanah humus  c. tanah 

basah   

b. Tanah pasir   d. tanah 

liat 

11. Tanah terdiri atas batu, kerikil, pasir, 

lumpur, tanah liat, serta debu 

merupakan kalsifikasi tanah menurut 

…. 
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a. Wujudnya   c. 

susunanya  

b. Butiran penyusunya  d. 

Teksturnya 

12. Lapisan tanah paling bawah disebut 

…. 

a. Kerak   c. inti dalam  

b. Mantel  d. inti bumi luar 

 

KUNCI JAWABAN  

 

1. B 

2. B 

3. A 

4. D 

5. A 

6. D 

7. C 

8. A 

9. B 

10. D 

11. B 

12. C 
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LAMPIRAN 3  

KISI – KISI SOAL SIKLUS I 

Kompetensi 

Dasar  

Indikator  Nomor Soal 

7.1 

Mendiskripsikan 

proses 

pembentukan 

tanah karena 

pelapukan. 

 Menggolongkan 

batuan 

berdasarkan 

warna, 

kekerasan, 

permukaan (kasar 

dan halus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Nama batuan pada gambar 

di samping adalah …. 

2. Batuan yang terbentuk dari magma 

yang membeku di dalam kerak bumi 

dinamakan …. 

3. Berikut ini ciri-ciri batu obsidian, 

kecuali …. 

5.  gambar di samping 

adalah batu …. 

12. Suatu batuan memiliki ciri berikut. 

1) Berwarna coklat bercampur abu-

abu muda  

2) Mempunyai rongga-rongga 

3) Dapat terapung di air  

Jenis batuan tersebut adalah ….. 

13. Diantara jenis batuan berikut yang 

paling lunak yaitu ….. 

16.Berdasarkan proses terbentuknya, batu 

pasir dan batu kapur tergolong batuan …. 

25.Batuan beku terbentuk dari …. 

http://2.bp.blogspot.com/-x7twh4pBOA4/UdPH8H_qlVI/AAAAAAAAALE/-S40C4aHHPQ/s200/batu_kapur.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-lBYNvEk3wXU/UdPHJn-FIsI/AAAAAAAAAKs/0zjwBQ9UdYQ/s148/BATU+KONGLOMERAT.jpg
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 Menyebutkan 

sifat dan manfaat 

batuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menjelaskan 

proses 

26.Batuan endapan terbentuk dari …. 

27. Gambar disamping 

adalah batuan …. 

28. Yang termasuk batuan endapan, 

kecuali …. 

29. Batu yang berwarna putih keabu-

abuan dan butirnya kecil seperti batu basal 

adalah …. 

30. Batu yang berasal dari endapan hasil 

pelapukan tulang dan cangkang hewan-

hewan laut, terdiri dari butiran-butiran 

kapur halus, berwarna putih agak keabu-

abuan, sebagai bahan campuran semen 

adalah batu … 

4. Jenis batu berikut yang tidak 

dimanfaatkan untuk bahan bangunan 

adalah ….. 

6. Batu yang dimanfaatkan sebagai papan 

untuk menulis pada jaman sebelum ada 

kertas adalah …. 

14. Batuan memiliki sifat dan ciri yang 

berbeda. Hal ini disebabkan oleh 

perbedaan …. 

17. Jenis batuan metamorf yang 

digunakan sebagai bahan lantai atau meja 

yaitu batu …. 

7. Tanah berada pada lapisan bumi yang 

http://4.bp.blogspot.com/-F8f8HcqcEJk/UdPERLzPt_I/AAAAAAAAAJ8/nCEBX08ATXc/s188/batu+obsidian.jpeg
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pembentukan 

tanah karena 

pelapukan. 

dinamakan …. 

8. Berikut ini adalah jenis – jenis 

pelapukan batuan, kecuali ….. 

9. Tanah berasal dari ….. 

10. Batuan yang ditumbuhi lumut lama 

kelamaan akan hancur. Hal tersebut salah 

satu dari pelapukan …. 

11. Berikut ini butiran-butiran penyusun 

tanah ….. 

15. Pelapukan batuan di gurun pasir 

terjadi karena …. 

18. Tanah merupakan hasil pelapukan 

dari ….. 

19. Pelapukan yang disebabkan oleh 

perubahan suhu yang berulang-ulang 

disebut pelapukan …. 

20. Berikut faktor yang menyebabkan 

pelapukan pada batuan, kecuali …. 

21. Pelapukan yang disebabkan oleh 

lumut termasuk pelapukan ….. 

22. Hasil pelapukan dan pembusukan 

tumbuhan yang dapat menyuburkan tanah 

disebut …. 

23. Berikut termasuk proses pelapukan 

tanah secara fisika, kecuali …. 

24. Pelapukan biologis dapat disebabkan 

oleh ….. 
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KISI – KISI SOAL SIKLUS II 

Kompetensi 

Dasar  

Indikator  Item 

7.2 

Mengidentifikasi 

jenis – jenis tanah 

 Mengidentifikasi 

komposisi dan jenis 

– jenis tanah, misal: 

berpasir, tanah liat 

dan humus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jenis tanah yang memiliki 

kandungan bahan organiknya paling 

banyak adalah …. 

2. Lapisan tanah yang subur disebut 

…. 

3. Bagian tanah yang sukar dilalui air 

adalah …. 

4. Tanah pasir dan tanah debu adalah 

jenis-jenis tanah yang klasifikasinya 

berdasarkan …. 

6. Bagian tanah yang butiranya paling 

besar adalah …. 

8. Butiran tanah yang paling kecil 

dinamakan …. 

9. Bahan-bahan penyusun tanah yang 

berupa butiran sangat halus yaitu …. 

11. Jenis tanah yang banyak terdapat 

di daerah rawa adalah …. 

12. Tanah yang mengandung sedikit 

bahan organik yang berasal dari 

makhluk hidup dan merupakan jenis 

tanah yang tidak begitu subur disebut 

…. 

13. Suatu tanah terbentuk dari lumpur 

sungai yang mengendap di daerah 

dataran rendah. Tanah ini bersifat 
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subur sehingga cocok digunakan 

sebagai tanah pertanian. Tanah yang 

dimaksud adalah…. 

14. Salah satu ciri tanah berhumus 

adalah mengandung banyak …. 

16. Suatu wilayah memiliki tanah 

dengan ciri-ciri sebagai berikut. 

1) Berwarna hitam  

2) Bertekstur basah dan lunak  

3) Bersifat asam  

Berdasarkan ciri-ciri yang ditunjukan, 

wilayah tersebut memiliki jenis tanah 

17. Perhatikan jenis-jenis tanah 

berikut! 

5) Tanah vulkanik  

6) Tanah humus  

7) Tanah endapan  

8) Tanah gambut  

Tanah yang cocok untuk pertanian 

ditunjukan oleh nomor ….. 

18. Perhatikan ciri-ciri tanah berikut. 

1) Tidak licin  

2) Tidak kasar  

3) Melekat dijari  

4) Mudah dibentuk  

Hal-hal diatas merupakan ciri-ciri 

tanah …. 

22. Humus berasal dari …. 

23. Tanah gembur dan mudah dilalui 

air disebut … 
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 Mengidentifikasi 

susunan lapisan 

tanah dan 

manfaatnya. 

25. Tanah yang sulit dilalui air adalah 

…. 

26. Menurut wujudnya tanah terdiri 

atas bahan …. 

27. Tanah terdiri atas batu, kerikil, 

pasir, lumpur, tanah liat, serta debu 

merupakan kalsifikasi tanah menurut 

…. 

29. Pak Gatot adalah pengrajin 

gerabah. Ia menggunakan ... untuk 

membuat pot, kendi, dan keramik. 

 

5. Kesuburan tanah dapat diperbaiki 

dengan cara …. 

7. Lapisan tanah yang banyak 

mengandung humus adalah …. 

10. Bagian tanah yang paling 

dibutuhkan oleh tumbuhan adalah …. 

15. Tanah liat banyak digunakan 

dalam pembuatan kerajinan berupa …. 

19. Tanah terdiri dari 3 lapisan yaitu 

….. 

20. Tanah yang penuh dengan humus 

berwarna …. 

21. Lapisan tanah yang mengandung 

sedikit humus adalah ….. 

24. Tanah yang mengandung banyak 

humus merupakan tanah yang …. 

29. Pak Gatot adalah pengrajin 
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gerabah. Ia menggunakan ... untuk 

membuat pot, kendi, dan keramik. 

30. Lapisan tanah paling bawah 

disebut …. 
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LAMPIRAN 4  

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS  

Hasil Uji Validitas Lembar Evaluasi Siklus I 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

soal1 31.89 136.575 -.284 . .747 

soal2 32.61 129.428 .569 . .731 

soal3 32.50 128.265 .580 . .729 

soal4 32.00 127.294 .731 . .726 

soal5 32.50 134.147 .017 . .743 

soal6 32.50 128.265 .580 . .729 

soal7 32.00 127.294 .731 . .726 

soal8 32.61 129.428 .569 . .731 

soal9 31.94 127.467 .799 . .726 

soal10 32.22 126.301 .694 . .725 

soal12 31.83 134.147 .061 . .741 

soal15 31.94 129.114 .605 . .730 

soal16 32.39 131.310 .259 . .736 

soal17 32.11 128.105 .564 . .729 

soal18 32.33 129.176 .439 . .732 

soal19 32.33 129.412 .418 . .732 

soal20 32.61 131.310 .350 . .736 

soal22 32.11 127.399 .630 . .727 

soal23 31.94 127.467 .799 . .726 

soal24 31.94 127.467 .799 . .726 

soal25 32.22 126.301 .694 . .725 

soal26 31.94 134.526 -.015 . .743 

soal27 32.06 132.291 .192 . .738 

soal28 31.94 127.467 .799 . .726 

soal29 32.33 130.118 .356 . .734 

soal30 32.50 128.265 .580 . .729 

VAR00031 14.89 33.634 1.000 . .887 

 



131 
 

 
 

Hasil Uji Reliabilitas Lembar Evaluasi Siklus I 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.741 .899 27 

 

Hasil Uji Validitas Lembar Evaluasi Siklus II 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

soal1 29.56 118.026 .350 . .720 

soal2 29.56 115.438 .602 . .713 

soal3 29.39 123.075 -.150 . .733 

soal4 29.56 115.438 .602 . .713 

soal5 30.00 115.176 .718 . .712 

soal6 30.06 122.291 -.058 . .731 

soal7 29.78 115.124 .598 . .713 

soal8 29.33 119.882 .277 . .724 

soal9 29.28 123.742 -.353 . .733 

soal10 29.39 116.487 .642 . .715 

soal11 29.39 116.487 .642 . .715 

soal13 30.11 117.869 .566 . .719 

soal14 29.78 116.536 .467 . .717 

soal15 29.94 115.585 .621 . .714 

soal16 29.72 120.683 .088 . .728 

soal17 29.67 115.882 .527 . .715 

soal18 30.06 116.644 .623 . .716 

soal19 29.94 115.585 .621 . .714 

soal20 30.00 115.176 .718 . .712 
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soal21 29.94 120.291 .143 . .726 

soal22 29.78 115.359 .576 . .713 

soal23 29.94 123.585 -.181 . .734 

soal24 29.67 117.059 .418 . .718 

soal25 29.44 117.085 .505 . .717 

soal26 29.83 118.735 .271 . .722 

soal27 29.94 115.585 .621 . .714 

soal28 29.61 119.781 .174 . .725 

soal29 29.28 121.859 .006 . .729 

soal30 29.89 115.752 .571 . .714 

VAR00031 14.61 30.487 1.000 . .843 

 

Hasil Uji Reliabilitas Lembar Evaluasi Siklus II 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.728 .854 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

 
 

LAMPIRAN 5 

ABSENSI SIWA KELAS V 

No. Nama 
PERTEMUAN 

SIKLUS I 

PERTEMUAN 

SIKLUS II 

1.  ALI ARRIDHO         

2.   RIO AGUNG          

3.  AHMAD NUR JULIAN         

4.  K.AMNIATUR RIZKI         

5.  MUHAMAD NUR F         

6.  M.DHIKI ADI PP         

7.  MUHAMAD RIDWAN          

8.  PRASETYAWAN          

9.  RUFITA SARI          

10.  VIVIN HAYU           

11.  WAHID RIFAI           

12.  YOGA BAYU A         

13.  DEWI PUTRI E         

14.  NANDO BAGUS D         

15.  SUDARMANTO          
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LAMPIRAN 6 

DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR SISWA PADA KONDISI AWAL 

No. Nama  Nilai  Keterangan  

1. ALI ARRIDHO 60 Belum Tuntas  

2. RIO AGUNG  55 Belum Tuntas 

3. AHMAD NUR JULIAN 80 Tuntas 

4. K.AMNIATUR RIZKI 65 Belum Tuntas 

5. MUHAMAD NUR F 100 Tuntas 

6. M.DHIKI ADI PP 80 Tuntas  

7. MUHAMAD RIDWAN  100 Tuntas  

8. PRASETYAWAN  85 Tuntas  

9. RUFITA SARI  40 Belum Tuntas 

10. VIVIN HAYU   45 Belum Tuntas 

11. WAHID RIFAI   95 Tuntas 

12. YOGA BAYU A 100 Tuntas 

13. DEWI PUTRI E 30 Belum Tuntas 

14. NANDO BAGUS D 100 Tuntas 

15. SUDARMANTO  65 Belum Tuntas 

Rata – rata  73,33 

Nilai Tertinggi  100 

Nilai Terendah  30 
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DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR SISWA PADA SIKLUS I 

No. Nama  Nilai  Keterangan  

1. ALI ARRIDHO 67 Belum Tuntas  

2. RIO AGUNG  74 Belum Tuntas 

3. AHMAD NUR JULIAN 80 Tuntas 

4. K.AMNIATUR RIZKI 80 Tuntas 

5. MUHAMAD NUR F 94 Tuntas 

6. M.DHIKI ADI PP 80 Tuntas  

7. MUHAMAD RIDWAN  94 Tuntas  

8. PRASETYAWAN  87 Tuntas  

9. RUFITA SARI  80 Tuntas 

10. VIVIN HAYU   74 Belum Tuntas 

11. WAHID RIFAI   80 Tuntas 

12. YOGA BAYU A 80 Tuntas 

13. DEWI PUTRI E 40 Belum Tuntas 

14. NANDO BAGUS D 94 Tuntas 

15. SUDARMANTO  47 Belum Tuntas 

Rata – rata  76,73 

Nilai Tertinggi  94 

Nilai Terendah  40 
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DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR SISWA PADA SIKLUS II 

No. Nama  Nilai  Keterangan  

1. ALI ARRIDHO 75 Tuntas  

2. RIO AGUNG  75 Tuntas 

3. AHMAD NUR JULIAN 92 Tuntas 

4. K.AMNIATUR RIZKI 92 Tuntas 

5. MUHAMAD NUR F 100 Tuntas 

6. M.DHIKI ADI PP 100 Tuntas  

7. MUHAMAD RIDWAN  100 Tuntas  

8. PRASETYAWAN  92 Tuntas  

9. RUFITA SARI  83 Tuntas 

10. VIVIN HAYU   75 Tuntas 

11. WAHID RIFAI   100 Tuntas 

12. YOGA BAYU A 100 Tuntas 

13. DEWI PUTRI E 83 Tuntas 

14. NANDO BAGUS D 100 Tuntas 

15. SUDARMANTO  83 Tuntas 

Rata – rata  90 

Nilai Tertinggi  100 

Nilai Terendah  75 
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LAMPIRAN 7 

LEMBAR OBSERVASI GURU SIKLUS I PERTEMUAN I 

No.  Aspek – aspek yang Diobservasi  Keterlaksanaan 

Ya  Tidak  

1.  Guru mengajak siswa untuk berdoa sesuai keyakinan 

dan kepercayaan masing-masing dan memberi salam. 

   

2. Guru melakukan presensi dan memberikan motivasi 

kepada siswa. 

   

3. Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan 

selama proses pembelajaran. 

   

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.    

5. Guru melakukan apersepsi.    

6. Guru memperkenalkan dan menyajikan materi.    

7. Guru memberi tahu siswa apa yang sedang mereka 

pelajari. 

   

8. Guru memunculkan keingintahuan siswa dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan. 

   

9. Guru membuat salinan lembar rekapitulasi 

kelompok. 

   

10. Guru merangking siswa dari yang paling pintar.    

11. Guru membentuk kelompok yang terdiri dari tiga 

siswa yang mewakili kemampuan, jenis kelamin dan 

ras siswa di kelas itu dan memberikan nomer kepala. 

   

12. Guru menugaskan siswa ke dalam kelompok untuk 

berdiskusi tentang pertanyaan yang diberikan oleh 

guru. 

   

13. Guru meminta siswa untuk mengerjakan    
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permasalahan atau mempersiapkan jawaban untuk 

menjawab pertanyaan. 

14. Guru memanggil siswa dengan menyebutkan nomor, 

dan siswa dengan nomer yang sama 

mempresentasikan jawaban. 

   

15. Guru memanggil siswa secara acak.    

16. Guru memberi umpan balik.    

17. Guru memberi nilai berdasarkan kemajuan siswa.    

18. Guru memberikan pengakuan khusus atau 

penghargaan lain. 

   

19. Guru menanyakan kepada siswa tentang materi yang 

belum dipahami. 

   

20. Guru dan siswa membuat kesimpulan.    

21. Guru melakukan refleksi dan memberikan penguatan 

kepada siswa. 

   

22. Guru memberikan tugas kepada siswa.    

23. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan selanjutnya. 

   

24. Guru mengajak siswa untuk berdoa.    

 

 

        Observer  

 

 

        Unike Baiti Sari  
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LEMBAR OBSERVASI SISWA SIKLUS I PERTEMUAN I 

No. Aspek –aspek yang di Observasi  Keterlaksanaan 

Ya  Tidak  

1. Siswa berdoa dan mengucapkan salam.    

2. Siswa mengikuti pelajaran sesuai dengan tujuan.    

3. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru.    

4. Siswa tertib dan disiplin mengikuti pelajaran.    

5. Siswa mengerjakan tugas sesuai intruksi.    

6. Siswa aktif dan mampu bersosialisasi dengan 

kelompok. 

   

7. Siswa antusias mengikuti pelajaran.    

8. Siswa aktif bertanya.    

9. Siswa aktif menjawab pertanyaan.    

10.  Siswa memahami materi yang diajarkan.    

 

 

 

Observer  

 

 

        Unike Baiti Sari  
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LEMBAR OBSERVASI GURU SIKLUS I PERTEMUAN II 

No.  Aspek – aspek yang Diobservasi  Keterlaksanaan 

Ya  Tidak  

1.  Guru mengajak siswa untuk berdoa sesuai keyakinan 

dan kepercayaan masing-masing dan memberi salam. 

   

2. Guru melakukan presensi dan memberikan motivasi 

kepada siswa. 

   

3. Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan 

selama proses pembelajaran. 

   

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.    

5. Guru melakukan apersepsi.    

6. Guru memperkenalkan dan menyajikan materi.    

7. Guru memberi tahu siswa apa yang sedang mereka 

pelajari. 

   

8. Guru memunculkan keingintahuan siswa dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan. 

   

9. Guru membuat salinan lembar rekapitulasi 

kelompok. 

   

10. Guru merangking siswa dari yang paling pintar.    

11. Guru membentuk kelompok yang terdiri dari tiga 

siswa yang mewakili kemampuan, jenis kelamin dan 

ras siswa di kelas itu dan memberikan nomer kepala. 

   

12. Guru menugaskan siswa ke dalam kelompok untuk 

berdiskusi tentang pertanyaan yang diberikan oleh 

guru. 

   

13. Guru meminta siswa untuk mengerjakan 

permasalahan atau mempersiapkan jawaban untuk 

menjawab pertanyaan. 
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14. Guru memanggil siswa dengan menyebutkan nomor, 

dan siswa dengan nomer yang sama 

mempresentasikan jawaban. 

   

15. Guru memanggil siswa secara acak.    

16. Guru memberi umpan balik.    

17. Guru memberi nilai berdasarkan kemajuan siswa.    

18. Guru memberikan pengakuan khusus atau 

penghargaan lain. 

   

19. Guru menanyakan kepada siswa tentang materi yang 

belum dipahami. 

   

20. Guru dan siswa membuat kesimpulan.    

21. Guru melakukan refleksi dan memberikan penguatan 

kepada siswa. 

   

22. Guru memberikan tugas kepada siswa.    

23. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan selanjutnya. 

   

24. Guru mengajak siswa untuk berdoa.    

 

 

Observer  

 

 

        Unike Baiti Sari  
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LEMBAR OBSERVASI SISWA SIKLUS I PERTEMUAN II 

No. Aspek –aspek yang di Observasi  Keterlaksanaan 

Ya  Tidak  

1. Siswa berdoa dan mengucapkan salam.    

2. Siswa mengikuti pelajaran sesuai dengan tujuan.    

3. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru.    

4. Siswa tertib dan disiplin mengikuti pelajaran.    

5. Siswa mengerjakan tugas sesuai intruksi.    

6. Siswa aktif dan mampu bersosialisasi dengan 

kelompok. 

   

7. Siswa antusias mengikuti pelajaran.    

8. Siswa aktif bertanya.    

9. Siswa aktif menjawab pertanyaan.    

10.  Siswa memahami materi yang diajarkan.    

 

 

Observer  

 

 

        Unike Baiti Sari  
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LEMBAR OBSERVASI GURU SIKLUS II PERTEMUAN I 

No.  Aspek – aspek yang Diobservasi  Keterlaksanaan 

Ya  Tidak  

1.  Guru mengajak siswa untuk berdoa sesuai keyakinan 

dan kepercayaan masing-masing dan memberi salam. 

   

2. Guru melakukan presensi dan memberikan motivasi 

kepada siswa. 

   

3. Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan 

selama proses pembelajaran. 

   

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.    

5. Guru melakukan apersepsi.    

6. Guru memperkenalkan dan menyajikan materi.    

7. Guru memberi tahu siswa apa yang sedang mereka 

pelajari. 

   

8. Guru memunculkan keingintahuan siswa dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan. 

   

9. Guru membuat salinan lembar rekapitulasi 

kelompok. 

   

10. Guru merangking siswa dari yang paling pintar.    

11. Guru membentuk kelompok yang terdiri dari tiga 

siswa yang mewakili kemampuan, jenis kelamin dan 

ras siswa di kelas itu dan memberikan nomer kepala. 

   

12. Guru menugaskan siswa ke dalam kelompok untuk 

berdiskusi tentang pertanyaan yang diberikan oleh 

guru. 

   

13. Guru meminta siswa untuk mengerjakan 

permasalahan atau mempersiapkan jawaban untuk 

menjawab pertanyaan. 
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14. Guru memanggil siswa dengan menyebutkan nomor, 

dan siswa dengan nomer yang sama 

mempresentasikan jawaban. 

   

15. Guru memanggil siswa secara acak.    

16. Guru memberi umpan balik.    

17. Guru memberi nilai berdasarkan kemajuan siswa.    

18. Guru memberikan pengakuan khusus atau 

penghargaan lain. 

   

19. Guru menanyakan kepada siswa tentang materi yang 

belum dipahami. 

   

20. Guru dan siswa membuat kesimpulan.    

21. Guru melakukan refleksi dan memberikan penguatan 

kepada siswa. 

   

22. Guru memberikan tugas kepada siswa.    

23. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan selanjutnya. 

   

24. Guru mengajak siswa untuk berdoa.    

 

 

Observer  

 

 

        Unike Baiti Sari  
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LEMBAR OBSERVASI SISWA SIKLUS II PERTEMUAN I 

No. Aspek –aspek yang di Observasi  Keterlaksanaan 

Ya  Tidak  

1. Siswa berdoa dan mengucapkan salam.    

2. Siswa mengikuti pelajaran sesuai dengan tujuan.    

3. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru.    

4. Siswa tertib dan disiplin mengikuti pelajaran.    

5. Siswa mengerjakan tugas sesuai intruksi.    

6. Siswa aktif dan mampu bersosialisasi dengan 

kelompok. 

   

7. Siswa antusias mengikuti pelajaran.    

8. Siswa aktif bertanya.    

9. Siswa aktif menjawab pertanyaan.    

10.  Siswa memahami materi yang diajarkan.    

 

 

Observer  

 

 

        Unike Baiti Sari  
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LEMBAR OBSERVASI GURU SIKLUS II PERTEMUAN II 

No.  Aspek – aspek yang Diobservasi  Keterlaksanaan 

Ya  Tidak  

1.  Guru mengajak siswa untuk berdoa sesuai keyakinan 

dan kepercayaan masing-masing dan memberi salam. 

   

2. Guru melakukan presensi dan memberikan motivasi 

kepada siswa. 

   

3. Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan 

selama proses pembelajaran. 

   

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.    

5. Guru melakukan apersepsi.    

6. Guru memperkenalkan dan menyajikan materi.    

7. Guru memberi tahu siswa apa yang sedang mereka 

pelajari. 

   

8. Guru memunculkan keingintahuan siswa dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan. 

   

9. Guru membuat salinan lembar rekapitulasi 

kelompok. 

   

10. Guru merangking siswa dari yang paling pintar.    

11. Guru membentuk kelompok yang terdiri dari tiga 

siswa yang mewakili kemampuan, jenis kelamin dan 

ras siswa di kelas itu dan memberikan nomer kepala. 

   

12. Guru menugaskan siswa ke dalam kelompok untuk 

berdiskusi tentang pertanyaan yang diberikan oleh 

guru. 

   

13. Guru meminta siswa untuk mengerjakan 

permasalahan atau mempersiapkan jawaban untuk 

menjawab pertanyaan. 
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14. Guru memanggil siswa dengan menyebutkan nomor, 

dan siswa dengan nomer yang sama 

mempresentasikan jawaban. 

   

15. Guru memanggil siswa secara acak.    

16. Guru memberi umpan balik.    

17. Guru memberi nilai berdasarkan kemajuan siswa.    

18. Guru memberikan pengakuan khusus atau 

penghargaan lain. 

   

19. Guru menanyakan kepada siswa tentang materi yang 

belum dipahami. 

   

20. Guru dan siswa membuat kesimpulan.    

21. Guru melakukan refleksi dan memberikan penguatan 

kepada siswa. 

   

22. Guru memberikan tugas kepada siswa.    

23. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan selanjutnya. 

   

24. Guru mengajak siswa untuk berdoa.    

 

 

Observer  

 

 

        Unike Baiti Sari  
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LEMBAR OBSERVASI SISWA SIKLUS II PERTEMUAN II 

No. Aspek –aspek yang di Observasi  Keterlaksanaan 

Ya  Tidak  

1. Siswa berdoa dan mengucapkan salam.    

2. Siswa mengikuti pelajaran sesuai dengan tujuan.    

3. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru.    

4. Siswa tertib dan disiplin mengikuti pelajaran.    

5. Siswa mengerjakan tugas sesuai intruksi.    

6. Siswa aktif dan mampu bersosialisasi dengan 

kelompok. 

   

7. Siswa antusias mengikuti pelajaran.    

8. Siswa aktif bertanya.    

9. Siswa aktif menjawab pertanyaan.    

10.  Siswa memahami materi yang diajarkan.    

 

 

Observer  

 

 

        Unike Baiti Sari  
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LAMPIRAN 8 

CEK PLAGIAT 

Gambar 1 

 

Cek plagiat bab I secara keseluruhan dinyatakan 100% original. Cek plagiat 

ini menggunakan aplikasi online bernama small see tools. 

Gambar 2 

 

Cek Plagiat bab II menggunakan aplikasi yang sama dengan bab I 

dinyatakan 82% uniqe content yang artinya ada 18% dari isi bab II yang tidak 

original. 30% itu merupakan kutipan dan langkah – langkah yang diambil dari teori  

beberapa sumber. 
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Cek plagiat bab III dinyatakan 88% uniqe content yang artinya isi pada bab 

III 88% original. 12% dari isi merupakan kutipan dan bagan yang bersumber dari 

buku dan internet. 

 

Cek plagiat pada bab IV dinyatakan 100% uniqe content. Yang artinya 

keseluruhan dari bab IV adalah 100% original.  



151 
 

 
 

 

Cek plagiat pada bab V dinyatakan 100% uniqe content. Yang artinya 

keseluruhan dari bab V adalah 100% original. 
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LAMPIRAN 9 

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBELAJARAN  
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