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Lampiran 1 

Surat Ijin Uji Validitas dan Reliabilitas 
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Lampiran 2 

Surat Ijin Penelitian  
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Lampiran 3 

Surat Keterangan Uji Valid dan Reliabilitas  
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Lampiran 4 

Surat Keterangan Penelitian 
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Lampiran 5 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 

 

Satuan Pendidikan : SDN Mangunsari 01 

Kelas/ Semester : 4 (empat)/I 

Tema   : 3.  Peduli Terhadap Makhluk Hidup  

Subtema  : 3.  Ayo Cintai Lingkunganku 

Pembelajaran  : 1 (satu) 

Materi Pokok  : Bahasa Indonesia 

Alokasi Waktu  : 4 x 35 menit 

 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI 1 : Menerima , menghargai dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya. 

KI 2  : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga, dan guru. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, 

melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di 

rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, logis dan 

sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, 

dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 

mulia. 

B. Kompetensi Dasar (KD) 

Bahasa Indonesia  

3.3 Menggali Informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar 

pertanyaan 
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IPA 

3.1 Menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan 

tumbuhan  

3.8 Menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam 

di lingkungannya 

 

C. Indikator  

Bahasa Indonesia 

3.3.1 Membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara 

3.3.2 Menyebutkan daftar pertanyaan melalui wawancara  

IPA 

3.1.1 Menunjukan fungsi bagian -bagian tubuh hewan dan tumbuhan 

3.1.2 MeNyebutkan beberaoa bagian pada tubuh hewan dan tumbuhan  

3.8.1 Membedakan ciri-ciri tumbuhna dan hewan yang terawatt dan tidak terawat 

3.8.2 Mengidentifikasi pentingnya upaya pelestarian sumber daya alam di 

lingkungannya. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan dari guru, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk 

persiapan wawancara dengan tepat. 

2. Melalui penjelasan dari guru, siswa dapat menjawab informasi wawancara 

melalui isi teks cerita dengan tepat. 

3. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menunjukan bentuk luar (morfolohi) 

tubuh hewan dan fungsinya dengan tepat. 

4. Melalui kegiatan tanya jawab dari guru, siswa dapat menyebutkan pertanyaan 

yang berkaitan dnegan bentuk tubuh hewan dan tumbuhan dengan tepat. 

5. Dengan mengamati gambar, siswa dapat ,membedakan ciri-ciri tumbuhan dan 

hewan yang terawatt dan tidak terawatt dengan tepat. 

6. Melalui penjelasan dari guru, siswa dapat menjelaskan sebab dan akibat 

tumbuhan dan hewan yang terawatt dan tidak terawat dengan tepat. 
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E. Media, Alat dan Sumber 

Media : Berbagai gambar Tumbuhan, Hewan yang terawat dan tidak terwaat,  

Sumber  : 

- Buku Pedoman guru Tema 3 Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, 

edisi Revisi tahun 2017, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia,2017) 

- Buku Pedoman siswa Tema 3 Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, 

edisi Revisi tahun 2017, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia,2017) 

- Lingkungan sekitar 

F. Model, Pendekatan, Metode Pembelajaran 

1. Model  : Inquiry Learning 

2. Pendekatan : Saintifik 

3. Metode  : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi. 

G. Materi 

1. Teks wawancara 

2. Bagian- bagian tbuh hewan dan fungsinya  

3. Keseimbangan dan kelestarian lingkungan  

H. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

1. Guru menyapa siswa dan memberikan salam 

kepada siswa. 

2. Guru membimbing siswa untuk memeriksa 

kerapian ruangan dan tata tertib. 

3. Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

4. Guru mengecek kehadiran siswa. (absensi) 

5. Siswa diminta menyanyikan lagu “Disini 

senang disana senang”. 

6. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

dengan mengajak siswa melakukan “Tepuk 

10 

menit 
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Semangat” 

7. Guru memberikan apersepsi dan menjelaskan 

kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan 

kegiatan pembelajaran. 

Pertemuan I 

 

Kegiatan 

Inti dengan 

Penerapan 

Model 

Inquiry 

gurLearning 

Fase 1 : Observasi untuk menemukan masalah 

1. Siswa diminta siswa membaca teks cerita 

“Perjalanan ke Desa” pada buku siswa halaman 

2. Guru membimbing siswa membuat pertanyaan 

untuk persiapan wawancara dengan teman 

sebangkunya. 

3. Setiap siswa mencari informasi jawaban pada 

teks tersebut. 

4. Setiap siswa diminta menuliskan jawaban di 

selembar kertas dan dikumpulkan. 

5. Guru memutarkan video tentang tumbuhan dan 

hewan  

6. Guru memanggil beberapa siswa ke depan 

untuk mengamati dan menjelaskan bagian-

bagian tumbuhan dan hewan. 

Fase 2 : Merumuskan Masalah 

7. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya tentang demonstrasi tersebut.  

8. Guru menuliskan pertanyaan yang berkaitan 

dengan bagian-bagian tubuh hewan dan 

tumbuhan.  

9. Siswa dengan bimbingan siswa guru 

menentukan rumusan masalah yang akan 

dipecahkan bersama.  

10. Siswa membentuk kelompok yang terdiri dari 5 
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menit 
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orang.  

11. Guru memberikan kesempatan untuk 

menentukan ketua kelompok.  

Fase 3 : Mengajukan Hipotesis 

12. Melalui diskusi kelompok,  siswa menjawab 

pertanyaan yang telah dipilih bersama sebagai 

rumusan masalah 

13. Setiap kelompok menuliskan jawabnya di 

selembar kertas dan dikumpulkan dai meja 

guru 

14. Gyru menyampaikan tujuan,  garis besar 

materi,  dan kegiatan yang akan dilakukan pada 

proses pembelajaran 

15. Guru bertanya kepada siswa mengenai bentuk 

tumbuhan dan hewan  

Faee 4 : Menanamkan  Pemecahan Masalah 

16. Guru membagikan gambar bentuk hewan dan 

tumbuhan krpada setiap siswa beserta lembar 

kerjanya.  

17. Siswa memulai bekerja secara berkelompok 

lagi 

Fase 5 : Melakukan Eksperimen  

18. Siswa mulai mengamati bentuk hewan dan 

tumbuhan dan menuliskan fungsinya lpada 

lembar kerja siswa dengan dibimbingan guru.  

19. Guru membimbing siswa dnegan cara 

berkeliling si setiap kelompok.  

Fase 6 : Melakukan Pengamatan dan Pengumpulan 

Data 

20. Guru membantu siswa melakukan pengamatan 

tentang hal-hal yang penting dan membantu 
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mengumpulkan dan mengorganisasikan data.  

21. Setiap kelompok mencatat hasil dari kegiatan 

sebelumnya.  

Fase 7 : Analisi Data 

22. Guru membantu siswa membuat kesimpulan 

dari kegiatan dan materi yang telah dibahas 

23. Bersama kelompok, siswa mendiskusikan data 

hasil pengamatan rumusan masalah. 

Fase 8 : Penarikan Kesimpulan  

24. Guru bersama siswa mmebuat kesimpulan dari 

kegiatan dan materi yang telah dibahas.  

Pertemuan 2 

 Fase 1 : Observasi untuk Menemukan Masalah 

1. Guru dan siswa mengulang kembali 

pembelajaran pertama yang berkaitan 

dnegan masalah yang terus dipecahkan di 

dalama video.  

2. Siswa mengamati video yang sedang 

diputarkan oleh guru. 

Fase 2 : Merumuskan Masalah  

3. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa 

tentang permasalahan yang terjadi dan 

memberikan pertanyaan “Apakah adabyang 

menemukan kejanggalan di dalam video 

tersebut? “. 

4. Siswa mengamayi dan menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh guru 

Fase 3 : Mengajukan Hipotesis 

5. Guru bertanya krpada siswa “Apakah setiap 

bagian atau bentuk dari heean dan 
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menit 



 

71 
 

tumbuhan memiliki ciri dan fungsi yang 

sama? “ 

Fase 4 : Merencanakan Pemecahan Masalah 

Melalui Eksperimen 

6. Guru memberikan setiap siswa sebuah 

gambar untuk membedakan hewan dan 

tumbuhan memiliki ciri dan fungsi yang 

sama atau tidak. 

Fase 5 : Melakukan Eksperimen 

7. Siswa mengamati setiao detail gambar 

hewan dan tumbuhan dan menuliskan ke 

lembar kerja siswa.  

8. Siswa mengamati secara langsung hewan 

dan tumbuhan dilingkungan sekolah secara 

langsung.  

Fase 6 : Melakukan Penganatan dan Pengumpulan 

Data  

9. Guru memberikan lembar kerja siswa untuk 

menuliskan ciri-ciri dan fungsi hewan dan 

tumbuhan.  

10. Siswa dibimbing oleh guru untuk 

pengumpulan data.  

Fase 7 : Analisis Data  

11. Secara acak,  siswa diminta untuk 

menyebutkan atau membedakan ciri-ciri 

dan fungsi dari hewan dan tumbuhan.  

Fase 8 : Penarikan Kesimpulan 

12. Siswa bersama guru mensrik kesimpulan 

dari kegiatan dan materi yang dibahas.  

Kegiatan 

Penutup 

1. Guru mengulas kembali kegiatan yang 

sudah dilakukan dan meminta siswa 

10 

menit 
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melakukan refleksi dari kegiatan yang baru 

saja mereka lakukan dengan menjawab 

pertanyaan: 

a. Bagaimana perasaan kalian mengikuti 

kegiatan hari ini ? 

b. Pengetahuan apa saja yang dipelajari hari 

ini? 

2. Guru dan siswa membuat kesimpulan tentang 

pembelajaran. 

3. Guru dan siswa melakukan umpan balik 

mengenai materi yang belum dimengerti. 

4. Guru menutup pembelajaran dan meminta 

seorang siswa untuk memimpin doa. 

 

I. Penilaian  

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap : cermat, teliti, dan tanggung jawab  

b. Penilaian Keterampilan : Menceritakan  

2. Bentuk Instrumen Penilaian 

a. Lembar Penilian Sikap  

No  Nama 

peserta 

didik 

Sikap 

Cermat  Teliti Tanggung Jawab 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.              

2.              

3.              
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Keterangan : 

1 : tidak pernah ditunjukan  

2 : kadang-kadang ditunjukan 

3 : sering ditunjukan  

4 : selalu ditunjukan 

Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai 

b. Lembar Penilaian Pengetahuan 

(Terlampir) 

c. Lembar Penilaian Keterampilan 

-  Mengidentikasi informasi tentang wawancara menggunakan 

daftar pertanyaan 

Aspek Sangat Baik 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Perlu 

Pendampingan 

1 

Daftar pertanyaan  Semua 

pertanyaan 

tepat 

Sebagian 

besar 

pertanyaan 

tepat. 

Hanya 

sebagian 

kecil 

pertanyaan 

tepat. 

Belum mampu 

membuat 

pertanyaan 

dengan tepat. 

  

- Mengidentifikasi dan mengetahui kepedulian terhadap 

kelestarian lingkungan  

Bentuk penilaian : Penugasan 

Instrumen penilaian : Rubrik 

KD IPA 3.1 dan 3.8 

 

Kriteria  Sangat Baik 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Perlu 

Pendampingan 

1 

identifikasi Mengidentifikasi 

semua bagian 

Mengidentifikasi 

sebagian besar 

Mengidentifikas

i sebagian 

Mengidentifikasi 

sebagian kecil bagian 
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tubuh hewan bagian tubuh 

hewan. 

bagian tubuh 

hewan. 

tubuh hewan. 

Laporan  Menuliskan hasil 

pengamatannnya 

dalam bentuk 

diagram venn 

dengan detail, 

runtut, dan 

sistematis. 

Memenuhi 2 dari 

3 kriteria  

Memenuhi 1 

dari 3 kriteria. 

Belum memenuhi 

kriteria 
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Lampiran 6 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II 

 

Satuan Pendidikan : SDN Mangunsari 01 

Kelas/ Semester : 4 (empat)/I 

Tema   : 3.  Peduli Terhadap Makhluk Hidup  

Subtema  : 3.  Ayo Cintai Lingkunganku 

Pembelajaran  : 1 (satu) 

Materi Pokok  : Bahasa Indonesia, IPA 

Alokasi Waktu  : 4 x 35 menit 

 

 

J. Kompetensi Inti (KI) 

KI 1 : Menerima , menghargai dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya. 

KI 2  : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga, dan guru. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, 

melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di 

rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, logis dan 

sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, 

dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 

mulia. 

K. Kompetensi Dasar (KD) 

Bahasa Indonesia  

3.3 Menggali Informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar 

pertanyaan 
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IPA 

3.1 Menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan 

tumbuhan  

 

L. Indikator  

Bahasa Indonesia 

3.3.1 Menemukan informasi dari seorang tokoh melalui sebuah percakapan 

3.3.2 Membuat percakapan wawancara sesuai dengan tema  

IPA 

3.1.1 Menjelaskan bentuk luar (morfologi) tubuh hewan dan fungsinya 

3.1.2 Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bentuk luar tubuh hewan dan 

tumbuhan  

M. Tujuan Pembelajaran 

7. Melalui penjelasan dari guru, siswa mampu menemukan informasi dari seorang 

tokoh melalui sebuah percakapan dengan tepat. 

8.  Melalui penjelasan dari guru, siswa dapat membuat percakapan wawancara 

sesuai tema dengan tepat 

9. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menjelaskan bentuk luar (morfolohi) 

tubuh hewan dan fungsinya dengan tepat. 

10. Melalui kegiatan tanya jawab dari guru, siswa dapat menjawab pertanyaan yang 

berkaitan dnegan bentuk tubuh hewan dan tumbuhan dengan tepat. 

 

N. Media, Alat dan Sumber 

Media : Berbagai gambar Tumbuhan, Hewan yang terawat dan tidak teawatt,  

Sumber  : 

- Buku Pedoman guru Tema 3 Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, 

edisi Revisi tahun 2017, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia,2017) 

- Buku Pedoman siswa Tema 3 Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, 

edisi Revisi tahun 2017, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia,2017) 
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- Lingkungan sekitar 

O. Model, Pendekatan, Metode Pembelajaran 

4. Model  : Inquiry Learning 

5. Pendekatan : Saintifik 

6. Metode  : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi. 

P. Materi 

4. Teks wawancara 

5. Bagian- bagian tbuh hewan dan fungsinya  

6. Keseimbangan dan kelestarian lingkungan  

Q. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

1. Guru menyapa siswa dan memberikan salam 

kepada siswa. 

2. Guru membimbing siswa untuk memeriksa 

kerapian ruangan dan tata tertib. 

3. Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

4. Guru mengecek kehadiran siswa. (absensi) 

5. Siswa diminta menyanyikan lagu “Disini senang 

disana senang”. 

6. Guru memberikan motivasi kepada siswa dengan 

mengajak siswa melakukan “Tepuk Semangat” 

7. Guru memberikan apersepsi dan menjelaskan 

kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan 

pembelajaran. 

8. Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran 

sebelumnya dan mengaitkan dengan pelajaran 

yang akan disampaikan  

9. Guru memberikan apersepsi dan menjelaskan 

kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan 

pembelajaran. 

10 

menit 
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Pertemuan I 

 

Kegiatan 

Inti dengan 

Penerapan 

Model 

Inquiry 

Learning 

Fase 1 : Observasi untuk menemukan masalah 

10. Siswa diminta siswa membaca teks cerita yang 

telaha disiapkan guru di layar LCD 

11. Siswa diminta mengevauasi teks cerita sesuai 

kondisi yang terjadi 

12. Setiap siswa mencari informasi jawaban pada teks 

tersebut. 

13. Setiap siswa diminta menuliskan jawaban di 

selembar kertas dan dikumpulkan. 

14. Guru memutarkan video tentang bagian fungsi-

fungsi pada bentuk tumbuhan dan hewan 

15. Siswa mencari informasi tentang ciri-ciri fisik 

hewan dan menyimpulkannya  

Fase 2 : Merumuskan Masalah 

16. Guru mempersilahkan siswa untuk bertanya 

mengenai bagia-bagian bentuk hewan  

17. Guru menayangkan sebuah pertanyaan dilayar 

supaya siswa mencari jawaban itu sendiri.  

18. Siswa dengan bimbingan guru menentukan 

rumusan masalah yang akan dipecahkan bersama.  

19. Guru membentuk siswa kedalam beberapa 

kelompok (5 orang) 

20. Guru memberikan kesempatan untuk menentukan 

ketua kelompok.  

21. Guru menjelaskan tugas yang akan dikerjakan 

oleh masing-masing kelompok 

Fase 3 : Mengajukan Hipotesis 

22. Melalui diskusi kelompok, siswa membuat daftar 

pertanyaan sesuai tema yang sudah ditetapkan 

oleh guru 

 

 

 

 

 

 

50 

menit 
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23. Setiap kelompok menuliskan hasil percapakan 

yang telah didiskusikan di selembar kertas yang 

sudah diberikan oleh guru 

24. Setiap kelompok akan maju untuk melakukan 

percakapan sesuai tema 

25. Guru menyampaikan tujuan,  garis besar materi,  

dan kegiatan yang akan dilakukan pada proses 

pembelajaran 

Fase 4 : Menanamkan  Pemecahan Masalah 

26. Guru meminta siswa untuk berkumpul ke dalam 

kelompok kembali 

27. Guru membagikan ssebuah amplop yang berisi 

sebuah potongan gambar  

28. Siswa diminta untuk membuka amplop tersebut 

29. Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan 

dengan amplop tersebut 

30. Siswa disuruh untuk menyebutkan bagian fungsi 

dari gambar yang berada dalam amplop tersebut 

31. Siswa memulai bekerja secara berkelompok lagi 

Fase 5 : Melakukan Eksperimen  

32. Siswa mulai mengerjakan tugas secara 

berkelompok.  

33. Guru meminta setiap siswa untuk berfikir dan 

saling membantu didalam mengerjakan tugas 

kelompok 

34. Guru membimbing siswa dengan cara berkeliling 

di setiap kelompok. 

Fase 6 : Melakukan Pengamatan dan 

Pengumpulan Data 

35. Guru membantu siswa melakukan pengamatan 

tentang hal-hal yang penting dan membantu 
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mengumpulkan dan mengorganisasikan data.  

36. Setiap kelompok mencatat hasil dari kegiatan 

sebelumnya.  

Fase 7 : Analisi Data 

37. Guru membantu siswa membuat kesimpulan dari 

kegiatan dan materi yang telah dibahas 

38. Bersama kelompok, siswa mendiskusikan data 

hasil pengamatan rumusan masalah. 

Fase 8 : Penarikan Kesimpulan  

39. Guru bersama siswa mmebuat kesimpulan dari 

kegiatan dan materi yang telah dibahas.  

Pertemuan 2 

 40. Guru dan siswa mengulas kembalai pembelajaran 

pertama dan kedua berkaitan dengan masalah yang 

harus dipecahkan  

41. Siswa bertanya hal-hal yang kurang dipahami  

42. Guru memberikan inti-inti pembelajaran dan 

manfaatnya bagi siswa 

43. Siswa diminta mengerjakan soal evaluasi  

 

 

 

50 

menit 

Kegiatan 

Penutup 

44. Guru mengulas kembali kegiatan yang sudah 

dilakukan dan meminta siswa melakukan refleksi 

dari kegiatan yang baru saja mereka lakukan 

dengan menjawab pertanyaan: 

c. Bagaimana perasaan kalian mengikuti 

kegiatan hari ini ? 

d. Pengetahuan apa saja yang dipelajari hari 

ini? 

45. Guru dan siswa membuat kesimpulan tentang 

pembelajaran. 

46. Guru dan siswa melakukan umpan balik mengenai 

10 

menit 
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materi yang belum dimengerti. 

47. Guru menutup pembelajaran dan meminta seorang 

siswa untuk memimpin doa. 

 

R. Penilaian  

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap   : cermat, teliti, dan tanggung jawab  

b. Penilaian Keterampilan : menceritakan  

2. Bentuk Instrumen Penilaian 

a. Lembar Penilian Sikap  

No  Nama 

peserta 

didik 

Sikap 

Cermat  Teliti Tanggung Jawab 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.              

2.              

3.              

 

Keterangan : 

1 : tidak pernah ditunjukan  

2 : kadang-kadang ditunjukan 

3 : sering ditunjukan  

4 : selalu ditunjukan 

Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai 

b. Lembar Penilaian Pengetahuan 
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(Terlampir) 

c. Lembar Penilaian Keterampilan 

-  Mengidentikasi informasi tentang wawancara menggunakan 

daftar pertanyaan 

Aspek Sangat Baik 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Perlu 

Pendampingan 

1 

Daftar 

pertanyaan  

Semua 

pertanyaan 

tepat 

Sebagian 

besar 

pertanyaan 

tepat. 

Hanya 

sebagian 

kecil 

pertanyaan 

tepat. 

Belum mampu 

membuat 

pertanyaan 

dengan tepat. 

  

- Mengidentifikasi dan mengetahui kepedulian terhadap 

kelestarian lingkungan  

Bentuk penilaian : Penugasan 

Instrumen penilaian : Rubrik 

KD IPA 3.1 dan 3.8 

Kriteria  Sangat Baik 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Perlu 

Pendampinga

n 

1 

identifika

si 

Mengidentifika

si semua 

bagian tubuh 

hewan 

Mengidentifika

si sebagian 

besar bagian 

tubuh hewan. 

Mengidentifika

si sebagian 

bagian tubuh 

hewan. 

Mengidentifika

si sebagian 

kecil bagian 

tubuh hewan. 

Laporan  Menuliskan 

hasil 

pengamatannn

Memenuhi 2 

dari 3 kriteria  

Memenuhi 1 

dari 3 kriteria. 

Belum 

memenuhi 
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ya dalam 

bentuk diagram 

venn dengan 

detail, runtut, 

dan sistematis. 

kriteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 
 

 

Lampiran 7 

MATERI PEMBELAJARAN INQUIRY LEARNING  

Agar hasil wawancara maksimal, maka pewancara perlu memperhatikan hal-hal 

penting berikut, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan 

wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. 

 

Bagaimana sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara? 

Sebelum Melakukan Wawancara 

1. Buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. 

2. Tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. 

3. Berpakaian dengan sopan. 

4. Berbicara dan bersikap santun. 

5. Menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. 

6. Pertanyaan yang baik mengandung unsur ADIK SIMBA (Apa, Di mana, 

Kapan, Siapa, Mengapa, dan Bagaimana). 

7. Berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. 

Ketika Sedang Melakukan Wawancara 

1. Perkenalkan diri sebelum wawancara. 

2. Sampaikan tujuan wawancara. 

3. Mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. 

4. Cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana 

sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. 
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5. Sebutkan nama narasumber secara lengkap. 

6. Bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. 

7. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara saksama. 

8. Hindari memotong ucapan nara sumber agar keterangan tidak terputus. 

9. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. 

10. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. 

11. Hormati petunjuk narasumber. 

12. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. 

Setelah Melakukan Wawancara 

1. Mohon diri. 

2. Ucapkan terima kasih. 

Sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang 

berkenan. 

Bagian-Bagian Tumbuhan dan Fungsinya 

Berikut ini adalah pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk Sekolah Dasar 

kelas IV yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Artikel ini 

merupakan kelanjutan dari pelajaran ipa tentang organ tubuh manusia dan 

fungsinya. 

 

http://smartinyourhand.blogspot.com/2012/07/organ-tubuh-manusia-dan-fungsinya-ipa-sd.html
http://smartinyourhand.blogspot.com/2012/07/organ-tubuh-manusia-dan-fungsinya-ipa-sd.html
http://smartinyourhand.blogspot.com/2012/07/organ-tubuh-manusia-dan-fungsinya-ipa-sd.html
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A. Akar 

 

 

Akar merupakan bagian tumbuhan yang penting. Akar berada di dalam tanah. 

Fungsi atau kegunaan akar adalah sebagai berikut : 

 Menancapkan tumbuhan ke dalam tanah 

 Menyerap air dan mineral dari dalam tanah 

 Sebagai tempat menyimpan makanan, misalnya pada tanaman wortel. 

lobak, dan ubi kayu. 

Akar terdiri dari beberapa bagian yaitu : 

1. Rambut akar (bulu akar) berguna untuk menyerap air dan mineral dari 

dalam tanah 

2. Tudung akar, berguna untuk melindungi akar pada waktu menembus 

tanah. 

Menurut bentuknya, akar dapat dibedakan menjadi dua macam sebagai berikut : 

a. Akar serabut, yaitu akar dari tumbuhan yang bijinya berkeping satu, misalnya 

akar kelapa, akar pepaya. Akar serabut berbentuk seperti serabut. Semua bagian 

akar keluar dari pangkal batang. Ukuran bagian pangkal dan ujung akar serabut 

hampir sama. 

http://4.bp.blogspot.com/-spqJSKjfa5M/UA7CXTfx-gI/AAAAAAAAB4k/ItD6jk8GBq8/s1600/bagian-bagian+akar+tumbuhan.jpg
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b. Akar Tunggang, yaitu akar dari tumbuhan yang bijinya berkeping dua, 

misalnya akar kopi, mangga, dan asam. Akar tunggang mempunyai akar pokok. 

Akar pokok itu bercabang-cabang sehingga menjadi akar-akar yang lebih kecil. 

Namun demikian, tumbuhan berkeping dua yang ditanam dengan cara dicangkok 

tidak mempunyai akar tunggang. Tumbuhan berkeping dua yang dicangkok akan 

mempunyai akar serabut. 

 

Ada beberapa tumbuhan yang mempunyai akar khusus. Akar itu mempunyai sifat 

dan kegunaan khusus. Beberapa akar khusus adalah sebagai berikut : 

1. Akar Gantung. Akar gantung tumbuh pada bagian tumbuhan yang berada 

di atas tanah. Akar itu kemudian menggantung di udara, misalnya akar 

gantung pada pohon beringin. 

2. Akar Pelekat. Akar pelekat tumbuh pada bagian batang. Akar tersebut 

berguna untuk menempelkan tumbuhan itu pada kayu, tembok, atau 

tumbuhan lain, misalnya akar pada tumbuhan sirih dan lada. 

3. Akar Tunjang. Akar tunjang tumbuh pada bagian bawah batang. Akar itu 

tumbuh ke segala arah, gunanya untuk menunjang agar batang tidak rebah, 

misalnya akar pada pohon pandan. 

4. Akar Napas. Akar napas merupakan cabang-cabang dari akar tumbuhan 

tersebut. Akar itu tumbuh ke atas sehingga muncul di permukaan tanah 

atau air. Akar napas berguna untuk keluar masuknya udara ke dalam 

tumbuhan, misalnya akar pohon bakau. 
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B. Batang 

 

 

Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang 

mempunyai kegunaan yaitu :  

 Sebagai tempat tumbuh daun, bunga, dan buah 

 Sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun 

 Sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya ketela rambat 

dan sagu. 

Ada tiga jenis batang yaitu : 

1. Batang basah, yaitu batang tumbuhan yang lunak dan berair, misalnya 

batang tanaman bayam. 

2. Batang berkayu, yaitu batang tumbuhan yang terdiri dari kayu, misalnya 

batang pohon mangga. 

3. Batang rumput, yaitu batang tumbuhan yang beruas-ruas dan berongga, 

misalnya batang padi dan rumput. 

http://4.bp.blogspot.com/-BXFoaYdhGaw/UA7DekPPnII/AAAAAAAAB4s/2Utu-WsqTQM/s1600/bagian-bagian+batang+tumbuhan.jpg
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C. Daun 

 

 

Daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang. Daun pada umumnya 

berwarna hijau. Ada daun yang berwarna hijau muda, ada yang berwarna hijau 

tua. Ada pula daun yang tidak berwarna hijau, misalnya daun pada tanaman 

puring. 

Fungsu atau kegunaan daun adalah sebagai berikut: 

 Untuk melakukan pernapasan 

 Sebagai tempat pembuatan makanan 

 Tempat terjadinya penguapan 

Bentuk daun berdasarkan susunan tulang daunnya ada 4 (empat) macam, sebagai 

berikut : 

1. Bertulang menyirip, bentuknya seperti susunan sirip ikan. Contoh daun 

mangga, jambu, dan nangka. 

2. Bertulang menjari, bentuknya seperti jari-jari tangan. Contoh daun 

pepaya, daun singkong, dan daun kapas. 

3. Bertulang melengkung, bentuknya berupa garis-garis melengkung, contoh 

daun genjer. 

http://4.bp.blogspot.com/--JPp0tGoBzQ/UA7D29xHp8I/AAAAAAAAB40/uP2kAozxJLg/s1600/bagian-bagian+daun+tumbuhan.jpg
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4. Bertulang sejajar, bentuknya berupa garis-garis sejajar, contoh daun padi 

dan daun jagung. 

Jenis daun berdasarkan jumlah helai daun pada tangkai daun ada dua, sebagai 

berikut : 

 Daun Tunggal. Bila pada sebatang tangkai daun hanya terdapat satu helai 

daun, misalnya daun singkong, daun pepaya, dan daun pisang. 

 Daun Mejamuk. Bila pada sebatang tangkai daun terdapat beberpaa helai 

daun, misalnya daun belimbing, daun asam, dan daun mawar. 

D. Bunga 

 

 

Bunga pada tumbuhan berbagai macam bentuk dan warnanya. Ada bunga yang 

berwarna putih, kuning, merah, dan ungu. Fungsi atau kegunaan bunga  adalah 

sebagai alat  berkembang biak. Bunga dapat dibedakan menjadi dua, sebagai 

berikut : 

a. Bunga tidak sempurna. Bunga yang hanya mempunyai benang sari saja atau 

putik saja. Bunga yang hanya mempunyai benang sari saja disebut bunga jantan. 

Bunga hanya mempunyai putik saja disebut bunga betina. 

http://2.bp.blogspot.com/-jMYUK_e0tto/UA7ENowsSjI/AAAAAAAAB48/cx3jW6FSTkQ/s1600/bagian-bagian+bunga.jpg
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b. Bunga sempurna. Bunga yang mempunyai benang sari dan putik. Bunga 

sempurna terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut : 

 Tangkai bunga, yaitu bagian yang menghubungkan antara batang dengan 

bunga. 

 Kelopak bunga, yaitu bagian yang gunanya untuk melindungi ketika bunga 

masih kuncup. Kelopak bunga berwarna hijau, bentuknya menyerupai 

daun. Kelopak bunga akan membelah bila bunga mekar. 

 Mahkota bunga, yaitu bagian bunga yang indah. Mahkota biasanya 

bentuknya menarik dan berwarna-warni. Mahkota bunga berguna untuk 

menarik perhatian serangga. 

 Benang sari, yaitu alat kelamin jantan bunga, berguna sebagai alat 

perkembangbiakan. 

 Putik, yaitu alat kelamin betina bunga. Berguna sebagai alat perkembang 

biakan 
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Lampiran  8 

LEMBAR KERJA SISWA INQUIRY SIKLUS I 

Lembar  Kerja  

Dalam bagan berikut, tuliskan fungsi bagian-bagian pada pohon dibawah  ini ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 



 

93 
 

Lampiran  9 

LEMBAR KERJA SISWA INQUIRY LEARNING SIKLUS II 

Buatlah percapakan wawancara sesuai Tema yang sudah diberikan oleh guru! 

Nama Anggota Kelompok : 

1. .................... 

2. .................... 

3. ................... 

4. ................... 

5. ................... 

Tema : 

A. Petani 

B. Pengusaha 

C. Peternak 

D. Nelayan  
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Lampiran 10 

SOAL EVALUASI SIKLUS I 

Amatilah gambar dan bacaan berikut ! (Untuk no 1 sampai 5) 

 

1. Berdasarkan bacaan diatas siapakah yang memiliki kebun dan 

perternakan... 

a. Siti 

b. Pak Jajak 

c. Rina 

d. Lina 

2. Siapakah yang mempunyai pengalaman pergi ke kebun dan pertenakan...  

a. Ayah 

b. Ibu 

c. Pak jajak 

d. Siti 

3. Dengan siapakah siti pergi kek kebun dan perternakan... 

a. Teman-teman 

b. Sendiri 
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c. Ayah 

d. Ayah dan ibu 

4. Siapakah yang diajak pak jajak untuk melihat sapi-sapi yang sedanv 

dimandikan... 

a. Teman-teman siti 

b. Ayah 

c. Ibu 

d. Siti 

Bacalah laporan wawancara berikut ! 

Perjalanan ke Desa 

Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda 

menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di 

daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. 

Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang 

sangat indah. 

5. Dayu liburan bersamakawan-kawan ke... 

a. Desa 

b. Kota 

c. Luar negeri 

d. Cina 

6. Bedasarkan cerita diatas,  ketika bersepeda sayu menyusuri jalan disekiyaf 

sekokah. Pemandangan didesa sangat... 

a. Indah 

b. Jelek 

c. Kotor 

d. Runyam 

7. Berikut ini bukan termasuk bagian luar tubuh hewan secara umum, kecuali 

… 

a. Tangan  

b. Kepala  

c. Tubuh  

d. Kaki  

8. Amati gambar berikut! 
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 Yang bukan fungsi akar bagi tumbuhan ialah untuk... 

a. Menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya. 

b. Menyerap air dan garam-garam mineral dari dalam tanah. 

c. Menyimpan cadangan makanan. 

d. Menghasilkan bunga 

9. Memiliki dinding luar sel-sel yang menebal dan bermodifikasi menjadi 

rambut-rambut halus, duri, dan lentisel. Merupakan bagian batang pada... 

a. Kulit dalam 

b. Kulit luar 

c. Kulit pertama 

d. Pusat 

10. Setiap pohon pasti mempunyai batang. Di bawah ini yang bukan 

merupakan fungsi batang adalah...  

a. Penyokong tubuh tumbuhan. 

b. Mengangkut makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. 

c. Mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. 

d. Menghasilkan bunga 

11.    

1) Cacing  

2) Ulat  

3) Kodok  

4) Ayam  

5) Belut  

Hewan apa saja yang bergerak tanpa menggunakan bagian kaki … 

a. 1 dan 3 

b. 2 dan 4 

c. 4 dan 5  

d. 1 dan 5 
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12. Bentuk gigi binatang disamping adalah pemakan...  

 

a. Daging 

b. Rumput 

c. Daun  

d. Biji-bijian  

13. Sebelum melakukan wawancara, hal ke 3 dalam melakukan wawancara 

adalah … 

a. Berpakaian dengan sopan 

b. Buat janju dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai 

c. Berbicara dan bersikap santun 

d. Tunjukan kesan yang baik, misalnya dating dengan tepat 

14. Fungsi hidung kucing adalah … 

a. Untuk mencium bau 

b. Untuk melihat 

c. Untuk mendengar 

d. Untuk bernapas 

Wawancara ini dilaksanakan pada :  

Hari/tanggal  : Sabtu/ 19 Desember 2018 

Waktu   : Pukul 08.00 – 09.00 

Tempat  : Kampung Pelangi 

15. Kegiatan di atas menjelaskan format menulis laporan hasil wawancara apa 

… 

a. Topik wawancara 

b. Waktu dan tempat kegiatan 

c. Maksud dan tujuan  

d. Laporan hasil wawancara 
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Lampiran 11 

KUNCI JAWABAN SIKLUS I 

1. B 

2. D 

3. D 

4. D 

5. A 

6. A 

7. B 

8. B 

9. D 

10. D 

11. D 

12. B 

13. B 

14. A 

15. B 
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Lampiran 12 

SOAL EVALUASI SIKLUS II 

Amatilah gambar dibawah ini !  

Diana, Rian dan Gisel mewawancarai penjual yang ada di pasar. 

 

1. Siapa yang datang mewawancari penjual yang berada dipasar... 

a. Diana,  rian, dan gisel 

b. Diana,  riana,  dan gisel 

c. Diana, riana,  dan raya 

d. Diana,  raya,  dan gisel 

2. Orang yang diwawancarai oleh mereka adalah... 

a. Pembeli 

b. Penjual 

c. Penasehat 

d. Orang yang melihat-lihat 

3. Dian bertugas membuat pertanyaan untuk melakukan wawancara dia 

dinamakan...’ 

a. Narasumber 

b. Orang yang memberikan informasi 

c. Pewawancara 

d. Wawancara 
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4. Riana seorang penjual bakso, dimana ia selalu berjualan setiap hari 

didepan kantor dinas. Ia dibantu oleh suaminya. Setiap hari ia memperoleh 

banyak pemasukan yaitu 4 juta, ia sudah berjualan selama 20 tahun. 

Usianya sekarang adalah 36 tahun.  

Dari cerita diatas Riana mempunyai posisi .... dalam wawancara. 

a. Narasumber 

b. Pewawancara 

c. Penjual 

d. Pembeli 

5. Latar belakang 

Maksud dan tujuan 

Memberikan roti 

Topik wawancara 

Kisi-kisi pertanyaan 

Membawa makanan 

Komponen wawancara yaitu.... 

a. Latar belakang, Membawa makanan,  Maksud dan tujuan 

b. Latar belakang, Maksud dan tujuan, Topik wawancara, Kisi-kisi 

pertanyaan 

c. Memberikan roti, Topik wawancara, Kisi-kisi pertanyaan 

d. Latar belakang,Maksud dan tujuan,Memberikan roti, Topik wawancara 

6. Berikut yang bukan format penulisan hasil laporan wawancara adalah... 

a. Latar belakang 

b. Maksud dan tujuan 

c. Topik wawancara 

d. Kisi-kisi pertanyaan 

7. Sebelum melakukan wawancara dengan narasumber kita harus membuat 

.....untuk melancarkan kegiatan wawancara. 

a. Latar belakang masalah 

b. Tujuan wawancara 

c. Pertanyaan yang digunakan untuk wawancara 
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d. Jawaban 

Hasil laporan wawancara mengenai rempah-rempah. 

Kencur 

Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat 

mudah untuk ditanam, dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering 

dan tidak terlalu basah, dan cukup terkena sinar matahari, tanaman kencur 

ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat mengobati 

berbagai macam penyakit, seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit 

kepala, batuk, dan keseleo. 

8. Berikut yang bukan manfaat kencur adalah... 

a. Untuk bahan obat 

b. Menyaringkan suara 

c. Bahan makanan 

d. Bahan es buah 

9. Perhatikan gambar di bawah ini !                                                              

 

Dari gambar di atas dengan apakah Ayam itu berjalan… 

a. Kaki 

b. Sirip 

c. Otor perut 

d. Sayap 

10.   Binatang jerapah disamping memiliki bentuk leher ... 

a. Pendek 

b. Panjang 

c. Pipih 

d. Bulat 
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11. Berikut adalah kelompok daun yang tulang daunnya melengkung yaitu daun...  

a. Jambu, mangga,  dan kecipir 

b. Singkong,  pepaya,  dan sukun 

c. Gadong,  uwi, dan sirih 

d. Jagung,padi, dan ilalang 

12. Bagian tunbuhan yang paling umum atau sering dijadikan sebagai makanan 

hewan adalah...  

a. Biji 

b. Buah 

c. Batang 

d. Daun 

13. Yang bukan bentuk daun berdasarkan susunan daunnya adalah... 

a. Bertulang pipih 

b. Bertulang menyirip 

c. Bertukang melengkung 

d. Bertulang sejajar 

  

14. Akar terdiri dari beberapa bagian, yaitu... 

a. Pangkal akar, batang akar, cabang akar, rambut akar, dan rambut 

akar 

b. Pangkal akar, batang akar, cabang rambut,  

c. Pangkal akar, batang akar, cabang akar, rambut akar, dan Akar 

tunggang 

d. Pangkal akar, batang akar, cabang akar, rambut akar, dan Akar 

majemuk 

15. Penyiar : “Berdasarkan informasi yang kami terima, bencana ini bukan 

untuk yang pertama kali tejadi disini. Apakah ini benar, pak ?” 

Pak Yusuf : “ya, sangat benar. Sejak tiga tahun yang lalu saja, bencana ini 

sudah yang kedua kalinya.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dituliskan hal penting, yitu … 

a. Bencana alam iitu baru pertama kali terjadi di daerah ini 
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b. Bencana ala mini baru dua kali terjadi di daerah ini 

c. Bencana ala mini terjadi dua kali dalam 2 tahun 

d. Bencana ala mini terjadi setiap tahun 

16. Perhatikan data berikut ini !  

Tujuan wawancara : Mengetahui tujuan, persiapan pelaksanaan, 

narassumber, dan anggaran kegiatan pentas seni. 

Narasumber : Guru kesenian  

Pewawancara : Andi (seksi majalah dinding sekolah) 

Salah satu kalimat tanya yang tepat diajukan pewawancara adalah … 

a. Bagaimana pendapat ibu terhadap pentas seni ini ? 

b. Apakah ibu senang dan selalu termotivasi untuk melaksanakan pentas 

seni di sekolah ini 

c. Baggaimana dampak pentas seni ini terhadap kreativitas siswa ini, Bu 

? 

d. Apakah pelaksanaan penteas seni ini sudah dipikirkan masak-masak? 

17. Anda akan mewawancarai Pak Kepala Desa tentang kemajuan desa karena 

desa tersebut meraih juara 1 Lomba Desa Tingkat Provinsi. Waktu yang 

tepat untuk melakukan wawancara adalah … 

a. Sore hari menjelang maghirib 

b. Pagi hari pukul 09.30 

c. Siang hari pukul 12.00 

d. Sore hari pukul 16.00 

18. Tiga bagian tubuh ayam yang paling utama adalah... 

a.  Mata, tangan,  dan sayap 

b. Sayap, telinga, dan kaki 

c. Kaki,  sayap,  dan mata 

d. Bulu,  mata, dan mulut 

19. Burung dibawah termasuk pemangsa … 
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a. Biji-bijian 

b. Buah 

c. Rumput 

d. Daging 

20. Wawancara yang berhasil biasanya dilakukan dengan memperhatikan hal-

hal berikut, kecuali … 

a. Melakukan wawancara dalam waktu yang selama mungkin 

b. Topik yang menarik 

c. Menciotakan kondisi yang menyenangkan sehingga orang yang 

diwawancara senang menjawab pertanyaan  

d. Mengajuka pertanyaan berdasarkan rambu-rambu daftar 

pertanyaan yang dibuat 
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Lampiran 13  

KUNCI JAWABAN SIKLUS II 

1. A 

2. B 

3. C 

4. A 

5. B 

6. B 

7. C 

8. A 

9. A 

10. B 

11. C 

12. D 

13. B 

14. A 

15. B 

16. A 

17. B 

18. C 

19. D 

20. C 
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Lampiran 14 

LEMBAR OBSERVASI RPP SIKLUS I 

Pertemuan I 
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LEMBAR OBSERVASI RPP SIKLUS I 

Pertemuan 2 
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Lampiran 15 

LEMBAR OBSERVASI PESERTA DIDIK SIKLUS I 

Pertemuan I 
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LEMBAR OBSERVASI PESERTA DIDIK SIKLUS I 

Pertemuan II  
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Lampiran 16 

LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS GURU SIKLUS I 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS GURU SIKLUS I 

Pertemuan II 
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LEMBAR OBSERVASI RPP SIKLUS II 

Pertemuan I 
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LEMBAR OBSERVASI RPP SIKLUS II 

Pertemuan II 
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Lampiran 18 

LEMBAR OBSERVASI PESERTA DIDIK SIKLUS II 

Pertemuan I 
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123 
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LEMBAR OBSERVASI PESERTA DIDIK SIKLUS II 

Pertemuan II 
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Lampiran 19 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SIKLUS II 

Pertemuan I 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS GURU SIKLUS II 

Pertemuan II 
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Lampiran 20 

KORELASI BUTIR SOAL SIKLUS I 
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Lampiran  21 

RELIABILITAS TES SIKLUS I 
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Lampiran  22 

DAYA PEMBEDA SIKLUS 1 
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Lampiran  23 

TINGKAT KESUKARAN SOAL I 
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Lampiran  24 

KUALITAS PENGECOH SIKLUS I 
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Lampiran 25 

KORELASI BUTIR SOAL SIKLUS II 
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Lampiran 26 

RELIABILITAS TES SIKLUS II 
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Lampiran  27 

DAYA PEMBEDA SIKLUS II 
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Lampiran  28 

TINGKAT KESUKARAN SOAL II 
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Lampiran  29 

KUALITAS PENGECOH SIKLUS II 
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Lampiran  30  

INSTRUMEN SOAL UJI COBA SIKLUS I 

Amatilah gambar dan bacaan berikut ! (Untuk no 1 sampai 5) 

 

16. Berdasarkan bacaan diatas siapakah yang memiliki kebun dan 

perternakan... 

a. Siti 

b. Pak Jajak 

c. Rina 

d. Lina 

17. Siapakah yang mempunyai pengalaman pergi ke kebun dan pertenakan...  

a. Ayah 

b. Ibu 

c. Pak jajak 

d. Siti 

18. Dengan siapakah siti pergi kek kebun dan perternakan... 

a. Teman-teman 

b. Sendiri 
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c. Ayah 

d. Ayah dan ibu 

19. Siapakah yang diajak pak jajak untuk melihat sapi-sapi yang sedanv 

dimandikan... 

a. Teman-teman siti 

b. Ayah 

c. Ibu 

d. Siti 

Bacalah laporan wawancara berikut ! 

Perjalanan ke Desa 

Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda 

menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di 

daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. 

Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang 

sangat indah. 

20. Dayu liburan bersamakawan-kawan ke... 

e. Desa 

f. Kota 

g. Luar negeri 

h. Cina 

21. Bedasarkan cerita diatas,  ketika bersepeda sayu menyusuri jalan disekiyaf 

sekokah. Pemandangan didesa sangat... 

e. Indah 

f. Jelek 

g. Kotor 

h. Runyam 

22. Berikut ini bukan termasuk bagian luar tubuh hewan secara umum, kecuali 

… 

e. Tangan  

f. Kepala  

g. Tubuh  

h. Kaki  

23. Amati gambar berikut! 
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 Yang bukan fungsi akar bagi tumbuhan ialah untuk... 

e. Menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya. 

f. Menyerap air dan garam-garam mineral dari dalam tanah. 

g. Menyimpan cadangan makanan. 

h. Menghasilkan bunga 

24. Memiliki dinding luar sel-sel yang menebal dan bermodifikasi menjadi 

rambut-rambut halus, duri, dan lentisel. Merupakan bagian batang pada... 

e. Kulit dalam 

f. Kulit luar 

g. Kulit pertama 

h. Pusat 

25. Setiap pohon pasti mempunyai batang. Di bawah ini yang bukan 

merupakan fungsi batang adalah...  

e. Penyokong tubuh tumbuhan. 

f. Mengangkut makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. 

g. Mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. 

h. Menghasilkan bunga 

26.    

6) Cacing  

7) Ulat  

8) Kodok  

9) Ayam  

10) Belut  

Hewan apa saja yang bergerak tanpa menggunakan bagian kaki … 

e. 1 dan 3 

f. 2 dan 4 

g. 4 dan 5  

h. 1 dan 5 
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27. Bentuk gigi binatang disamping adalah pemakan...  

e. Daging 

f. Rumput 

g. Daun  

h. Biji-bijian  

28. Sebelum melakukan wawancara, hal ke 3 dalam melakukan wawancara 

adalah … 

e. Berpakaian dengan sopan 

f. Buat janju dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai 

g. Berbicara dan bersikap santun 

h. Tunjukan kesan yang baik, misalnya dating dengan tepat 

29. Fungsi hidung kucing adalah … 

e. Untuk mencium bau 

f. Untuk melihat 

g. Untuk mendengar 

h. Untuk bernapas 

Wawancara ini dilaksanakan pada :  

Hari/tanggal  : Sabtu/ 19 Desember 2018 

Waktu   : Pukul 08.00 – 09.00 

Tempat  : Kampung Pelangi 

30. Kegiatan di atas menjelaskan format menulis laporan hasil wawancara apa 

… 

e. Topik wawancara 

f. Waktu dan tempat kegiatan 

g. Maksud dan tujuan  

h. Laporan hasil wawancara 
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Lampiran 31 

KUNCI JAWABAN INSTRUMEN SOAL UJI COBA SIKLUS I 

1. B 

2. D 

3. D 

4. D 

5. A 

6. A 

7. B 

8. B 

9. D 

10. D 

11. D 

12. B 

13. B 

14. A 

15. B 
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Lampiran 32 

INSTRUMEN SOAL UJI COBA  SIKLUS II 

Amatilah gambar dibawah ini !  

Diana, Rian dan Gisel mewawancarai penjual yang ada di pasar. 

 

21. Siapa yang datang mewawancari penjual yang berada dipasar... 

e. Diana,  rian, dan gisel 

f. Diana,  riana,  dan gisel 

g. Diana, riana,  dan raya 

h. Diana,  raya,  dan gisel 

22. Orang yang diwawancarai oleh mereka adalah... 

e. Pembeli 

f. Penjual 

g. Penasehat 

h. Orang yang melihat-lihat 

23. Dian bertugas membuat pertanyaan untuk melakukan wawancara dia 

dinamakan...’ 

e. Narasumber 

f. Orang yang memberikan informasi 

g. Pewawancara 

h. Wawancara 
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24. Riana seorang penjual bakso, dimana ia selalu berjualan setiap hari 

didepan kantor dinas. Ia dibantu oleh suaminya. Setiap hari ia memperoleh 

banyak pemasukan yaitu 4 juta, ia sudah berjualan selama 20 tahun. 

Usianya sekarang adalah 36 tahun.  

Dari cerita diatas Riana mempunyai posisi .... dalam wawancara. 

e. Narasumber 

f. Pewawancara 

g. Penjual 

h. Pembeli 

25. Latar belakang 

Maksud dan tujuan 

Memberikan roti 

Topik wawancara 

Kisi-kisi pertanyaan 

Membawa makanan 

Komponen wawancara yaitu.... 

e. Latar belakang, Membawa makanan,  Maksud dan tujuan 

f. Latar belakang, Maksud dan tujuan, Topik wawancara, Kisi-kisi 

pertanyaan 

g. Memberikan roti, Topik wawancara, Kisi-kisi pertanyaan 

h. Latar belakang,Maksud dan tujuan,Memberikan roti, Topik wawancara 

26. Berikut yang bukan format penulisan hasil laporan wawancara adalah... 

e. Latar belakang 

f. Maksud dan tujuan 

g. Topik wawancara 

h. Kisi-kisi pertanyaan 

27. Sebelum melakukan wawancara dengan narasumber kita harus membuat 

.....untuk melancarkan kegiatan wawancara. 

e. Latar belakang masalah 

f. Tujuan wawancara 

g. Pertanyaan yang digunakan untuk wawancara 
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h. Jawaban 

Hasil laporan wawancara mengenai rempah-rempah. 

Kencur 

Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat 

mudah untuk ditanam, dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering 

dan tidak terlalu basah, dan cukup terkena sinar matahari, tanaman kencur 

ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat mengobati 

berbagai macam penyakit, seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit 

kepala, batuk, dan keseleo. 

28. Berikut yang bukan manfaat kencur adalah... 

e. Untuk bahan obat 

f. Menyaringkan suara 

g. Bahan makanan 

h. Bahan es buah 

29. Perhatikan gambar di bawah ini !                                                              

 

Dari gambar di atas dengan apakah Ayam itu berjalan… 

e. Kaki 

f. Sirip 

g. Otor perut 

h. Sayap 

30.   Binatang jerapah disamping memiliki bentuk leher ... 

e. Pendek 

f. Panjang 

g. Pipih 

h. Bulat 
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31. Berikut adalah kelompok daun yang tulang daunnya melengkung yaitu daun...  

e. Jambu, mangga,  dan kecipir 

f. Singkong,  pepaya,  dan sukun 

g. Gadong,  uwi, dan sirih 

h. Jagung,padi, dan ilalang 

32. Bagian tunbuhan yang paling umum atau sering dijadikan sebagai makanan 

hewan adalah...  

e. Biji 

f. Buah 

g. Batang 

h. Daun 

33. Yang bukan bentuk daun berdasarkan susunan daunnya adalah... 

e. Bertulang pipih 

f. Bertulang menyirip 

g. Bertukang melengkung 

h. Bertulang sejajar 

  

34. Akar terdiri dari beberapa bagian, yaitu... 

e. Pangkal akar, batang akar, cabang akar, rambut akar, dan rambut 

akar 

f. Pangkal akar, batang akar, cabang rambut,  

g. Pangkal akar, batang akar, cabang akar, rambut akar, dan Akar 

tunggang 

h. Pangkal akar, batang akar, cabang akar, rambut akar, dan Akar 

majemuk 

35. Penyiar : “Berdasarkan informasi yang kami terima, bencana ini bukan 

untuk yang pertama kali tejadi disini. Apakah ini benar, pak ?” 

Pak Yusuf : “ya, sangat benar. Sejak tiga tahun yang lalu saja, bencana ini 

sudah yang kedua kalinya.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dituliskan hal penting, yitu … 

e. Bencana alam iitu baru pertama kali terjadi di daerah ini 
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f. Bencana ala mini baru dua kali terjadi di daerah ini 

g. Bencana ala mini terjadi dua kali dalam 2 tahun 

h. Bencana ala mini terjadi setiap tahun 

36. Perhatikan data berikut ini !  

Tujuan wawancara : Mengetahui tujuan, persiapan pelaksanaan, 

narassumber, dan anggaran kegiatan pentas seni. 

Narasumber : Guru kesenian  

Pewawancara : Andi (seksi majalah dinding sekolah) 

Salah satu kalimat tanya yang tepat diajukan pewawancara adalah … 

e. Bagaimana pendapat ibu terhadap pentas seni ini ? 

f. Apakah ibu senang dan selalu termotivasi untuk melaksanakan pentas 

seni di sekolah ini 

g. Baggaimana dampak pentas seni ini terhadap kreativitas siswa ini, Bu 

? 

h. Apakah pelaksanaan penteas seni ini sudah dipikirkan masak-masak? 

37. Anda akan mewawancarai Pak Kepala Desa tentang kemajuan desa karena 

desa tersebut meraih juara 1 Lomba Desa Tingkat Provinsi. Waktu yang 

tepat untuk melakukan wawancara adalah … 

e. Sore hari menjelang maghirib 

f. Pagi hari pukul 09.30 

g. Siang hari pukul 12.00 

h. Sore hari pukul 16.00 

38. Tiga bagian tubuh ayam yang paling utama adalah... 

a.  Mata, tangan,  dan sayap 

b. Sayap, telinga, dan kaki 

c. Kaki,  sayap,  dan mata 

d. Bulu,  mata, dan mulut 

39. Burung dibawah termasuk pemangsa … 
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a. Biji-bijian 

b. Buah 

c. Rumput 

d. Daging 

40. Wawancara yang berhasil biasanya dilakukan dengan memperhatikan hal-

hal berikut, kecuali … 

a. Melakukan wawancara dalam waktu yang selama mungkin 

b. Topik yang menarik 

c. Menciotakan kondisi yang menyenangkan sehingga orang yang 

diwawancara senang menjawab pertanyaan  

d. Mengajuka pertanyaan berdasarkan rambu-rambu daftar 

pertanyaan yang dibuat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

151 
 

Lampiran 33  

KUNCI JAWABAN INSTRUMEN SOAL UJI COBA SIKLUS II 

1. A 

2. B 

3. C 

4. A 

5. B 

6. B 

7. C 

8. A 

9. A 

10. B 

11. C 

12. D 

13. B 

14. A 

15. B 

16. A 

17. B 

18. C 

19. D 

20. C 
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Lampiran 34 

DAFTAR SKOR HASIL PRA SIKLUS  

 

No Nama Siswa  Nilai Pra Siklus  

1 ABIGAIL RENITA 70 

2 ALFIAN FINSA 65 

3 ANANG ERFITO P. 60 

4 ANNISA RAHMA  55 

5 APRILIA RAIN SULIS 80 

6 ARDEZTO IMMAN 60 

7 ARTHA RAHMA J. 65 

8 ARVELA CLEARESTA 45 

9 ARYA JAWARI RIZQI 75 

10 AUREL NAZWA R.F  60 

11 AURORA GABRIELLA S. 65 

12 BAGUS ANUGRAH P. 60 

13 CHALLISTA FRISKA 45 

14 DEANA OLINDAS. 50 

15 DEWI ANJANI 55 

16 EIRENE NAULI 80 

17 ELLA SAPUTRI 65 

18 FADHILA GATHAN S. 75 

19 IVANA KRISTIAHADI 45 

20 IVONY ANGGUN J. 40 

21 KAREN REVANYA 75 

22 KEYRA BINTANG S. 65 

23 KEYZHA RIZKY A. 65 

24 KHANSA BOEMI K. 80 

25 LANANG NUR M. 60 

26 LYDIA ALMAVINA  70 

26 MECCA LUY W 65 

28 MUHAMMAD ABQ 45 

29 NADIA CINDY R. 55 

30 NOVAN ADI P. 50 

31 QUINSHA M. 60 

32 RAIHAN FADIL 65 

33 RASYID ALFIAN H. 60 

34 RIDHO ALDI S. 55 

35 ROSSI YUSUF R.  

36 STANLEY STEVAN C. 65 

37 TALHITA ARISTAWATI 60 

38 TIMOTHY CHRISTO 65 

39 WIDIA GALANG 60 

40 RIFKY YANU PRATAMA 45 

 Rata-rata 61.02 
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Lampiran 35  

DAFTAR SKOR HASIL SIKLUS I 

No Nama Siswa  Nilai Pra Siklus 

1 ABIGAIL RENITA 67 

2 ALFIAN FINSA 67 

3 ANANG ERFITO P. 47 

4 ANNISA RAHMA  63 

5 APRILIA RAIN SULIS 67 

6 ARDEZTO IMMAN 60 

7 ARTHA RAHMA J. 93 

8 ARVELA CLEARESTA 87 

9 ARYA JAWARI RIZQI 80 

10 AUREL NAZWA R.F  47 

11 AURORA GABRIELLA S. 87 

12 BAGUS ANUGRAH P. 73 

13 CHALLISTA FRISKA 100 

14 DEANA OLINDAS. 87 

15 DEWI ANJANI 73 

16 EIRENE NAULI 73 

17 ELLA SAPUTRI 40 

18 FADHILA GATHAN S. 73 

19 IVANA KRISTIAHADI 73 

20 IVONY ANGGUN J. 60 

21 KAREN REVANYA 63 

22 KEYRA BINTANG S. 73 

23 KEYZHA RIZKY A. 50 

24 KHANSA BOEMI K. 60 

25 LANANG NUR M. 47 

26 LYDIA ALMAVINA  100 

26 MECCA LUY W 63 

28 MUHAMMAD ABQ 73 

29 NADIA CINDY R. 63 

30 NOVAN ADI P. 47 

31 QUINSHA M. 47 

32 RAIHAN FADIL 60 

33 RASYID ALFIAN H. 73 

34 RIDHO ALDI S. 50 

35 ROSSI YUSUF R.  

36 STANLEY STEVAN C. 53 

37 TALHITA ARISTAWATI 93 

38 TIMOTHY CHRISTO 73 

39 WIDIA GALANG 67 

40 RIFKY YANU PRATAMA 67 

 Rata-rata 67,67 
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Lampiran  36 

DAFTAR SKOR HASIL SIKLUS II 

No Nama Siswa  Nilai Pra Siklus 

1 ABIGAIL RENITA 60 

2 ALFIAN FINSA 80 

3 ANANG ERFITO P. 75 

4 ANNISA RAHMA  75 

5 APRILIA RAIN SULIS 80 

6 ARDEZTO IMMAN 80 

7 ARTHA RAHMA J. 75 

8 ARVELA CLEARESTA 75 

9 ARYA JAWARI RIZQI 65 

10 AUREL NAZWA R.F  80 

11 AURORA GABRIELLA S. 55 

12 BAGUS ANUGRAH P. 70 

13 CHALLISTA FRISKA 65 

14 DEANA OLINDAS. 75 

15 DEWI ANJANI 70 

16 EIRENE NAULI 70 

17 ELLA SAPUTRI 80 

18 FADHILA GATHAN S. 60 

19 IVANA KRISTIAHADI 85 

20 IVONY ANGGUN J. 65 

21 KAREN REVANYA 75 

22 KEYRA BINTANG S. 85 

23 KEYZHA RIZKY A. 70 

24 KHANSA BOEMI K. 75 

25 LANANG NUR M. 80 

26 LYDIA ALMAVINA  85 

26 MECCA LUY W 70 

28 MUHAMMAD ABQ 85 

29 NADIA CINDY R. 65 

30 NOVAN ADI P. 60 

31 QUINSHA M. 75 

32 RAIHAN FADIL 80 

33 RASYID ALFIAN H. 85 

34 RIDHO ALDI S. 70 

35 ROSSI YUSUF R.  

36 STANLEY STEVAN C. 65 

37 TALHITA ARISTAWATI 75 

38 TIMOTHY CHRISTO 70 

39 WIDIA GALANG 70 

40 RIFKY YANU PRATAMA 70 

 Rata-rata 73,07 
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Lampiran  37 

RATA-RATA PRA SIKLUS  

No. Nilai (KKM=70) Ketuntasan Frekuensi Presentase 

1. ≥70 Tuntas  8 20,51% 

2.  <70  Tidak Tuntas 31 79,48% 

Jumlah 39 100% 

Nilai Maksimum 80 

Nilai Minimum 40 

Rata-rata 61,02 

 

RATA-RATA SIKLUS I 

No. Nilai (KKM=70) Ketuntasan Frekuensi Presentase 

1. ≥70 Tuntas  17 43,58 

2.  <70  Tidak Tuntas 22 56,41 

Jumlah 39 100% 

Nilai Maksimum 100 

Nilai Minimum 40 

Rata-rata 67,67 

 

RATA-RATA SIKLUS II 

No. Nilai (KKM=70) Ketuntasan Frekue

nsi 

Presentase 

1. ≥70 Tuntas  30 76,92%  

2.  <70  Tidak Tuntas 9 23,07% 

Jumlah 39 100% 

Nilai Maksimum 85 

Nilai Minimum 55 

Rata-rata 73,07% 
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Lampiran 38 

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBELAJARAN 
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Lampiran 39 

HASIL UJI PLAGIRISME CHECKING 

BAB I 

 



 

163 
 

HASIL UJI PLAGIRISME CHECKING 

BAB II 
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HASIL UJI PLAGIRISME CHECKING 

BAB III 
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HASIL UJI PLAGIRISME CHECKING 

BAB IV 
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HASIL UJI PLAGIRISME CHECKING 

BAB V 

 

 

 


