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Lampiran 1 :Surat ijin penelitian 
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Lampiran Surat Uji Validitas  
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Lampiran : Surat balasan sekolah 
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Lampiran : Lembar observasi guru Siklus 1 
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Lampiran : Lembar observasi kegiatan guru siklus 2 
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Lampiran: Lembar observasi siswa siklus 1 
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Lampiran : Lembar observasi siswa siklus 2 
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Lampiran RPP 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) SIKLUS I 

Satuan Pendidikan : SD Tegalrejo 01 Salatiga 

Kelas / Semester :  4 /1 

Tema                           :  Peduli Terhadap Makhluk Hidup (Tema 3) 

Sub Tema                   :   Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku (1) 

Pembelajaran ke :  1 

Alokasi waktu             : (5x35 menit) (5x35 menit)/ 1 hari 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

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

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. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Muatan : IPS 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.1   Mengidentifikasi karakteristik ruang 

dan pemanfaatan sumber daya alam untuk 

kesejahteraan masyarakat dari tingkat 

kota/ kabupaten sampai tingkat provinsi 

3.1.1   Mengidentifikasi 

karakteristik dataran tinggi, 

dataran rendah, dan pantai serta 

pemanfaatan sumber daya  

alamnya bagi kesejahteraan 

masyarakat. 

3.1.2 Menjelaskan karakteristik 

ruang dan pemanfaatan sumber 
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daya alam untuk kesejahteraan 

masyarakat dari tingkat 

kota/kabupaten sampai tingkat 

provinsi 

4.1  Menyajikan hasil identifikasi 

karakteristik ruang dan pemanfaatan 

sumber daya alam untuk kesejahteraan 

masyarakat dari tingkat kota/ kabupaten 

sampai tingkat provinsi 

4.1.1   Menyajikan informasi hasil 

identifikasi karakteristik dataran 

tinggi, dataran rendah, dan pantai 

serta  

pemanfaatan sumber daya 

alamnya bagi kesejahteraan 

masyarakat. 

4.1.2 Menyajikan informasi dari 

karakteristik ruang dan 

pemanfaatan sumber daya alam 

untuk kesejahteraan 

masyarakat dari tingkat kota/ 

kabupaten sampai tingkat provinsi 

Muatan :IPA 

Kompetensi dasar  Indikator  

3.8 Memahami pentingnya upaya 

keseimbangan dan pelestarian sumber daya 

alam di lingkungannya 

 

3.8.1 Mengidentifikasi masalah-

masalah keseimbangan 

lingkungan 

 

4.8 Melakukan kegiatan upaya pelestarian 

sumber daya alam bersama orang-orang di 

lingkungannya 

4.8.1 Melakukan identifikasi 

masalah keseimbangan 

lingkungan 

Muatan Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.3 Menggali informasi dari seorang 

tokoh melalui wawancara menggunakan 

daftar pertanyaan 

3.3.1 Membuat daftar pertanyaan 

untuk persiapan wawancara 

 

4.3 Melaporkan hasil wawancara 

menggunakan kosakata baku 

dan kalimat efektif dalam bentuk teks 

tulis 

 

4.3.1 Membuat pertanyaan tertulis 

menggunakan kosa kata baku dan 

kalimat efektif untuk persiapan 

wawancara. 

  

C. TUJUAN PEMBELAJARAN  

1. Dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik 

dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfatan sumber daya 

alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. 
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2. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil 

identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta 

pemanfataan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan 

sistematis. 

3. Dengan mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi, siswa mampu 

menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di 

lingkungan sekitar mereka. 

4. Dengan mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi, siswa mampu 

menyajikan informasi tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan 

sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka.  

5. Dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan 

untuk persiapan wawancara dengan tepat. 

6. Dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis 

menggunakan kosa kata baku dan kalimat efektif untuk persiapan 

wawancara dengan benar. 

7. Dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi 

masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. 

8. Dengan diskusi pemecahan maslah, siswa mampu melakukan identifikasi 

masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. 

D. MATERI 

1. Karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. 

2. Pemanfatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat 

E. PENDEKATAN,MODEL dan METODE 

Pendekatan  : Scientific 

Model  : mind mapping 

Metode  : Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi dan Ceramah 

F. Media,Alat dan Bahan Pembelajaran 

 Video/slide/buklet/pamflet/gambar tentang Hewan dan Tumbuhan di 

Lingkungan   Rumahku.  

G. Sumber belajar 

Sumber :  
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 Buku Pedoman Guru Tema 3 Kelas 4 dan Buku Siswa Tema 3 Kelas 4 

(Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan,revisi 2013). 

 Buku siswa Tema 3 Kelas 4 dan Buku Siswa Tema 3 Kelas 4 (Buku 

Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan, revisi 2017) 

H. Kegiatan pembelajaran 

Pertemuan 1 

Kegiatan  Diskripsi kegiatan  Alokasi 

waktu 

Pendahuluan  1. Guru mengucapkan salam  

2. Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin 

doa 

3. Menyanyikan lagu kebangsaan yaitu Indonesia 

Raya 

4. Menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa 

Apresepsi 

5.  a. Apa makanan pokok penduduk indonesia?  

6. Guru menyampaikan tujuan  

10 

menit 

Inti 1. Siswa diminta bersama-sama membaca teks  

 

 
2. Siswa diminta membaca teks yang ada  

3. Siswa diminta untuk memuat pertanyaan 

190 

menit 
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sebanyak-banyaknya 

4. Siswa menukar pertanyaan yang dibuat ke teman 

sebangku  

5. Siswa diminta menjawab pertanyaan yang ada 

6. Guru bertanya dimana ditanam padi? 

padi,bagaimana keadaan sekitar? 

7. Siswa menjawab pertanyaan guru 

8. Guru menunjukkan gambar daratan 

rendah,daratan tinggi dan pantai 

9. Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok secara 

acak 

10. Siswa diminta berkumpul dalam kelompok 

11. Siswa diminta membaca kembali informasi yang 

sudah di dapat 

12. Guru menyampaikan aturan  

13. Siswa dibimbing guru untuk membuat Mind 

maping yang berisi sumber daya alam, manfaat 

dan mata pencaharian penduduk sekitar.  

14. Guru meminta siswa untuk maju untuk 

mempresentasikan hasil pekerjaannya 

Penutup  1. Siswa bersama guru melakukan refleksi atas 

pembelajaran yang telah berlangsung. 

- Apa yang sudah diperoleh hari ini? 

2. Siswa diminta mengumpulkan informasi sebanyak 

mungkin dari berbagai sumber yang harus dibawa 

pada pertemuan selanjutnya sebagai pekerjaan 

rumah. 

3. Siswa menyanyikan lagu apuse 

4. Guru menunjuk salah satu siswa untuk memimpin 

doa 

5. Guru mengucapkan salam untuk mengakhiri 

pembelajarn. 

10 

menit 

Pertemuan 2 

Kegiatan  Diskripsi kegiatan  Alokasi 

waktu 

Pendahuluan  1. Guru mengucapkan salam  

2. Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin 

doa 

3. Menyanyikan lagu kebangsaan yaitu Indonesia 

Raya 

4. Menanyakan kabar dan mengecek kehadiran 

siswa 

Apresepsi 

5. “Apakah anak-anak sering minum teh? 

Bagaimana bentuk tanamannya?”  

10 menit 
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6. Guru menyampaikan tujuan  

Inti 1. Guru memberikan pertanyaan untuk 

menggungkapkan ciri-ciri tanaman teh. 

2. Guru bersama siswa membahas tanaman teh 

3. Guru menjelaskan materi tanaman teh dan padi 

4. Siswa menggambar tanaman yang dimanfaatkan 

disekitar rumah  

5. Siswa diminta untuk membuat pertanyaan dari 

gambar yang dibuat  

6. Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok secara 

acak 

7. Siswa diminta berkumpul dalam kelompok 

8. Guru membacakan aturan 

9. Siswa diminta membaca kembali informasi yang 

sudah di dapat 

10. Siswa dibimbing oleh guru untuk membuat 

Mind mapping yang berisi nama tanaman, 

karakteristik tanaman, tempat yang cocok untuk 

tumbuh 

11. Siswa diminta maju untuk mempresentasikan 

hasil 

190 menit 

Penutup  1.Siswa bersama guru melakukan refleksi atas 

pembelajaran yang telah berlangsung. 

- Apa yang sudah diperoleh hari ini? 

2.Siswa diminta mengumpulkan informasi 

sebanyak mungkin dari berbagai sumber yang 

harus dibawa pada pertemuan selanjutnya sebagai 

pekerjaan rumah. 

3.Siswa menyanyikan lagu Gudul-gudul pacul 

4.Guru menunjuk salah satu siswa untuk 

memimpin doa 

5.Guru mengucapkan salam untuk mengakhiri 

pembelajarn. 

10 menit 

I. Perbaikan dan pengayaan 

 Pengayaan 

Apabila memiliki waktu, siswa dapat diberikan materi tentang kalimat 

efektif dan kosa kata baku. 

 Remedial 

Siswa yang belum mampu membuat pertanyaan, akan mendapat pendampingan 

guru. Siswa diberikan beberapa gambar lain untuk menumbuhkan rasa ingin tahu 

yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk pertanyaan. 

J. Penilaian  
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1. Aspek yang dinilai  

a. Kognitif (pengetahuan) 

b. Afektif (sikap) 

c. Psikomotor(keterampilan) 

2. Jenis penelitian 

a. Tertulis 

b. Pengamatan 

3. Bentuk soal 

a. Pilihan ganda (terlampir) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) SIKLUS II 

Satuan Pendidikan  : SD Tegalrejo 01 

Kelas / Semester  :  4 /1 

Tema                           :  Peduli Terhadap Makhluk Hidup (Tema 3) 

Sub Tema                   :  Keberagaman Makhluk Hidup di Lingkunganku (2) 

Pembelajaran ke        :  1 

Alokasi waktu            : (5x35 menit) (5x35 menit)/ 1 hari 

A. KOMPETENSI INTI 

1.Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

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

tetangga. 

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. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman 

dan berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Muatan : IPS 

Kompetensi Indikator 

3.1   Mengidentifikasi karakteristik ruang 

dan pemanfaatan sumber daya alam untuk 

kesejahteraan masyarakat dari tingkat 

kota/ kabupaten sampai tingkat provinsi 

3.1.3  Mengidentifikasi 

pemanfatan sumber daya alam 

hayati bagi kesejahteraan 

masyarakat. 

3.1.2 Menjelaskan karakteristik 

ruang dan pemanfaatan sumber 

daya alam untuk kesejahteraan 

masyarakat dari tingkat 

kota/kabupaten sampai tingkat 
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provinsi 

4.1  Menyajikan hasil identifikasi 

karakteristik ruang dan pemanfaatan 

sumber daya alam untuk kesejahteraan 

masyarakat dari tingkat kota/ kabupaten 

sampai tingkat provinsi 

4.1.3  Menyajikan informasi hasil 

identifikasi pemanfataan sumber 

daya alam hayati bagi 

kesejahteraan masyarakat 

4.1.2 Menyajikan informasi dari 

karakteristik ruang dan 

pemanfaatan sumber daya alam 

untuk kesejahteraan 

masyarakat dari tingkat kota/ 

kabupaten sampai tingkat provinsi 

Muatan :IPA 

Kompetensi dasar Indikator  

3.8 Memahami pentingnya upaya 

keseimbangan dan pelestarian sumber 

daya alam di lingkungannya 

3.8.2 Mengidentifikasi pentingnya 

peran hewan sebagai sumber daya 

alam dalam menjaga keseimbangan 

alam 

 

4.8 Melakukan kegiatan upaya 

pelestarian sumber daya alam bersama 

orang-orang di lingkungannya 

 

4.8.2 Membuat poster tentang upaya 

pelestarian hewan sebagai sumber 

daya alam 

Muatan :Bahasa Indonesia 

Kompetensi dasar Indikator  

3.3 Menggali informasi dari seorang 

tokoh melalui wawancara 

menggunakan daftar pertanyaan 

 

3.3.1 Membuat daftar pertanyaan 

untuk persiapan wawancara 

 

 

4.3 Melaporkan hasil wawancara 

menggunakan kosakata baku dan 

kalimat efektif dalam bentuk teks tulis 

4.4.1 Membuat pertanyaan tertulis 

menggunakan kosa kata baku dan 

kalimat efektif untuk persiapan 

wawancara. 

 

C. TUJUAN  

1. Dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan 

sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. 

2. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil 

identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan 

masyarakat dengan sistematis.  
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3. Dengan mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi, siswa mampu 

menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di 

lingkungan sekitar mereka dengan benar. 

4.  Dengan mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi, siswa mampu 

menyajikan informasi tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber 

daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan terperinci. 

5. Dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan 

untuk persiapan wawancara dengan tepat. 

6. Dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis 

menggunakan kosa kata baku dan kalimat efektif untuk persiapan 

wawancara dengan benar. 

7.  Dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi 

pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga 

keseimbangan alam dengan tepat. 

8. Dengan membuat poster, siswa mampu menjelaskan tentang pentingnya 

peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan 

alam dengan sistematis. 

9. Dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu menjelaskan upaya 

pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan sistematis. 

10.  Dengan membuat poster , siswa mampu melakukan upaya pelestarian 

hewan sebagai sumber daya alam dengan kepedulian yang tinggi 

D. MATERI. 

1. Pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga 

keseimbangan alam. 

2. Upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga 

keseimbangan alam. 

3. Pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat. 

E. PENDEKATAN,MODEL dan METODE 

Pendekatan  : Scientific 

Model  : mind mapping 

Metode  : Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi dan Ceramah 
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F. Media,Alat dan Bahan Pembelajaran 

 Video/slide/buklet/pamflet/gambar tentang Hewan dan Tumbuhan di 

Lingkungan   Rumahku.  

G. Sumber belajar 

Sumber :  

 Buku Pedoman Guru Tema 3 Kelas 4 dan Buku Siswa Tema 3 Kelas 4 

(Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan,revisi 2013). 

 Buku siswa Tema 3 Kelas 4 dan Buku Siswa Tema 3 Kelas 4 (Buku 

Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan, revisi 2017) 

H. Kegiatan pembelajaran 

Pertemuan 1 

Kegiatan  Diskripsi kegiatan  Alokasi 

waktu 

Pendahuluan  1. Guru mengucapkan salam  

2. Guru meminta salah satu siswa untuk 

memimpin doa 

3. Menyanyikan lagu kebangsaan yaitu 

Indonesia Raya 

4. Menanyakan kabar dan mengecek 

kehadiran siswa 

Apresepsi 

5.Apakah anak-anak sering melihat kupu-

kupu? Bagaimana bentuk dan warnanya? 

6. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

10 menit 

Inti 1. Guru memperlihatkan gambar hewan di 

Indonesia yang dilindungi karena 

hampir punah (Komodo, Badak Bercula 

Satu). 

2. Guru mengajukan pertanyaan: 

“Bagaimana keberadaan hewan ini? 

Mengapa hewan ini dilindungi?” 

3. Siswa mengamati foto burung 

Cendrawasih dengan teliti. 

4. Siswa menuliskan pertanyaan mengenai 

beragam hal yang ingin mereka ketahui 

tentang burung tersebut. 

190 menit 
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5. Siswa memberikan pertanyaan yang 

telah dibuat kepada teman 

sebangkuuntuk dijawab. Mereka 

kemudian saling mendiskusikan 

jawabanannya.  

6. Siswa membaca senyap teks tentang 

burung Cendrawasih untuk melengkapi 

jawaban yang telah mereka buat. 

7.  Siswa menjawab pertanyaan bacaan 

tentang burung Cendrawasih, terkait 

materi tentang pentingnya menjaga 

kelestarian burung tersebut. 

8.  Siswa kemudian memilih satu jenis 

hewan yang menurut mereka paling 

menarik. 

9. Guru membagi siswa menjadi 2 

kelompok secara acak 

1. Siswa diminta berkumpul dalam 

kelompok 

2. Guru membacakan aturan  

3. Siswa diminta membaca kembali 

informasi yang sudah di dapat 

10. Siswa diminta untuk membuat mind 

mapping yang berisi :Tempat tinggal 

hewan (dataran tinggi, dataran rendah, 

pantai), Manfaat hewan bagi 

penduduk setempat khususnya dan 

bagi rakyat Indonesia umumnya, 

Upaya-upaya melestarikan dan 

menjaga keseimbangan hewan 

sebagai bagian dari sumber daya alam 

bangsa Indonesia, Ciri-ciri atau 

bagian hewan dan manfaatnya bagi 

hewan tersebut. 

11. Siswa mendiskusikan daftar 

pertanyaan tersebut bersama guru 

secara klasikal. 

12. Siswa maju untuk mempresentasikan 

hasil 

Penutup  1.Siswa bersama guru melakukan refleksi 

atas pembelajaran yang telah 

berlangsung. 

- Apa yang sudah diperoleh hari ini? 

2.Siswa diminta mengumpulkan informasi 

sebanyak mungkin dari berbagai sumber 

yang harus dibawa pada pertemuan 

10 menit 
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selanjutnya sebagai pekerjaan rumah. 

3.Siswa menyanyikan lagu apuse 

4.Guru menunjuk salah satu siswa untuk 

memimpin doa 

5.Guru mengucapkan salam untuk 

mengakhiri pembelajarn. 

Pertemuan 2 

Kegiatan  Diskripsi kegiatan  Alokasi 

waktu 

Pendahuluan  1.Guru mengucapkan salam  

2.Guru meminta salah satu siswa untuk 

memimpin doa 

3.Menyanyikan lagu kebangsaan yaitu 

Indonesia Raya 

4.Menanyakan kabar dan mengecek 

kehadiran siswa 

Apresepsi 

5. Apakah anak-anak sudah pernah 

melihat Buglon ? 

6. Guru menyampaikan tujuan  

10 menit 

Inti 1. Guru memberikan pertanyaan untuk 

menggungkapkan ciri-ciri buglon. 

2. Guru bersama siswa membahas ciri 

khusus hewan lain. 

3. Siswa diminta untuk menggambar 

salah satu hewan  

4. Siswa diminta untuk menuliskan 

karakteristik hewan yang digambar 

5. Guru membagi siswa menjadi 2 

kelompok secara acak 

6. Guru membacakan aturan  

7. Siswa diminta berkumpul dalam 

kelompok 

8. Siswa diminta membaca kembali 

informasi yang sudah di dapat 

9. Siswa diminta untuk membuat mind 

mapping yang berisi nama hewan ciri 

khusus dan fungsi 

10. Siswa diminta maju untuk 

mempresentasikan hasil 

190 menit 

Penutup  1. Siswa bersama guru melakukan refleksi 

atas pembelajaran yang telah 

berlangsung. 

- Apa yang sudah diperoleh hari ini? 

2.Siswa diminta mengumpulkan informasi 

10 menit 
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sebanyak mungkin dari berbagai sumber 

yang harus dibawa pada pertemuan 

selanjutnya sebagai pekerjaan rumah. 

3. Siswa menyanyikan lagu apuse 

4. Guru menunjuk salah satu siswa untuk 

memimpin doa 

5. Guru mengucapkan salam untuk 

mengakhiri pembelajarn. 

I. Perbaikan dan pengayaan 

 Pengayaan 

Jika waktu memungkinkan, siswa dapat melakukan kampanye ajakan untuk 

melestarikan hewan menggunakan poster yang telah dibuat. 

 Remedial 

Siswa yang belum menguasai penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif 

akan mendapat pendampingan guru. Siswa diberikan beberapa latihan untuk 

meningkatkan pemahamannya. 
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Lampiran materi siklus 1 

1. Dataran pantai 

Jenis dataran yang pertama adalah dataran pantai . Dataran pantai 

merupakan dataran yang letaknya dekat laut. Dataran ini mempunyai ketinggian 

krang dari 200 m dar permukaan air laut dan masil mengalami pengaruh laut 

secara langsung. Dataran pantai ini biasanya memiiliki pemandangan yang sangat 

indah khas pemandangan oantai dan anginnya pun banyak karena berbatasan 

dengan laut.Oleh karena itulah dataran pantai ini merupakan tempat yang sangat 

cocok digunakan untuk pariwisata dan pantai ini sangat diminati orang- orang 

untuk dikunjungi. Adapun contoh dataran pantai ini banyak sekali, salah satunya 

adalah Pantai Kuta, di Bali. 

2. Dataran rendah 

Selain dataran pantai, jenis dataran yang selanjutnya adalah dataran rendah. 

Dataran rendah merupakan dataran yang banyak ditemui di Indonesia. Adapun 

yang dimaksud dengan dataran rendah adalah dataran yang mempunyai 

ketinggian sekitar 200 hingga 300 meter di atas permukaan air laut. Dataran 

rendah ini mempunyai ketinggian yang rendah nomor dua setelah dataran pantai. 

Dataran rendah merupakan dataran yang banyak digunakan untuk daerah 

pemukiman. Hal ini karena suhu yang dimiliki dataran rendah tidak terlalu dingin, 

sehingga sangat cocok untuk pemukiman warga dan juga peternakan. Adapun 

contoh dataran rendah yang ada di Indonesia adalah dataran rendah Cianjur, di 

Jawa Barat. 

3. Dataran tinggi 

Jenis dataran yang selanjutnya adalah dataran tinggi atau yang biasa 

disebut dengan Plato. Dataran tinggi merupakan wilayah dataran yang terdapat di 

daerah yang memiliki ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan air laut. 

Dataran tinggi ini memiliki suhu yang sejuk, bahkan cenderung dingin. Oleh 

karena itulah daerah dataran tinggi ini selalu terasa sejuk dan segar. Karena 

suhunya yang selalu terasa segar, dataran tinggi ini sangat cocok digunakan untuk 

sektor pariwisata juga. 

Contoh dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa 

Tengah, dan dataran tinggi Bandung di jawa Barat. 

Perbedaan Dataran Tinggi dan Dataran Rendah 

1) Ketinggian tempat 

Perbedaan pertama dan merupakan perbedaan yang sangat mencolok di 

antara dataran tinggi dan dataran rendah adalah ketinggian tempatnya. Di atas 

telah disebutkan bahwa dataran rendah mempunyai ketinggian dibawah 200 m di 

atas permukaan air laut, dan dataran tinggi mempunyai ketinggian di atas 200 m 

di atas permukaan air laut. 

2) Kontur wilayah 

Perbedaan kedua terletak pada kontur wilayahnya. Dataran 

tinggi  memiliki kontur wilayah yang tidak rata, sehingga banyak kita temui 

turunan ataupun tanjakan yang bisa ditemui di wilayah dataran tinggi ini. dan 

sebaliknya, dataran rendah mempunyai kontur wilayah yang lebih rata. Dataran 
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rendah yang mempunyai ketinggian tempat kurang dari 200 mdpl ini lebih rawan 

terkena banjir ,sementara dataran tinggi seringkali terkena erosi. 

Daerah dataran tinggi mempunyai persediaan air bersih yang cukup 

banyak karena di dataran tinggi ini aliran sungai masih cukup bersih, dan kita juga 

banyak menjumpai air terjun. Sementara di dataran rendah kita lebih sering 

menjumpai birunya air pantai, sungai- sungai  dan juga danau . 

3) Komoditi 

Perbedaan selanjutnya terletak pada komoditi yang dimiliki oleh kedua 

dataran tersebut.  Dataran tinggi memiliki komoditi berupa tanaman yang biasa 

hidup di tempat- tempat tinggi seperti strawberry, kentang, kubis, dll. Sedangkan 

dataran rendah mempunyai komoditi yang biasanya berupa makanan- makanan 

laut. 

4) Potensi pariwisata 

Perbedaan besar juga terletak pada sektor pariwisatanya. Biasanya dataran 

tinggi banyak dijadikan tempat- tempat wisata yang menonjolkan keindahan 

alamnya yang berupa pemandangan ketinggian. Sementara di daerah dataran 

rendah yang banyak ditonjolkan adalah wisata bahari atau laut dan wisata 

pantainya. 

Kedua jenis wisata ini sama- sama mempunyai peminat yang banyak 

karena karakteristik dan pemandangan alam yang disuguhkan merupakan ke khas 

an masing- masing. Adapun suhu yang dimilikinya pun sangat bertolak belakang. 

Dataran tinggi mempunyai suhu yang sejuk, sementara dataran rendah lebih panas. 

5) Makanan dan minuman 

Perbedaan selanjutnya adalah makanan dan juga minuman. Makanan dan 

minuman suatu daerah didapatkan dari daerah dan hal inipun disesuaikan dengan 

karakteristik yang dimiliki oleh daerah tersebut. Begitupun dengan makanan dan 

minuman yang dikonsumsi oleh masyarakatnya. Masyarakat yang berada di 

lingkungan dataran tinggi biasanya lebih menyukai makanan yang 

menghangatkan karena suhu yang ada di dataran tinggi adalah suhu yang hangat. 

Sementara masyarakat yang ada di dataran rendah lebih menyukai makanan  dan 

minuman yang menyegarkan seperti es. 

6) Perekonomian masyarakat 

Perbedaan dari dataran rendah dan dataran tinggi yang selanjutnya adalah 

perekonomian masyarakat atau mata pencaharian masyarakat. Perekonomian 

masyarakat biasanya disesuaikan dengan karakteristik wilayah yang ada di 

sekitarnya. Mata pencaharian masyarakat di daerah dataran tinggi biasanya 

tergantung pada pertanian atau perkebunan. Sementara mata pencaharian 

masyarakat di dataran rendah biasanya berupa industri. Oleh karena itulah 

biasanya masyarakat dataran rendah mempunyai tingkat penghasilan yang lebih 

tinggi. 
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Lampiran materi siklus 2 

Ciri-ciri makhuk hidup 

1. Buglon   

Hewan bunglon memiliki kemampuan untuk merubah warna dari kulitnya 

sesuai dengan lingkungan dia tinggal. Misalnya saja pada saat bunglon di tanah, 

maka bunglon akan merubah warna kulitnya menjadi coklat sesuai dengan 

warna tanah. Apabila bunglon di atas pohon maka bunglon akan merubah 

warna kulitnya hijau seperti daun. Terus apa tujuannya peruahan warna kulit 

tersebut? Seperti yang sudah di jelaskan di atas bahwa fungsi adaptasi adalah 

salah satunya untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Kemampuan 

bunglon untuk merubah warna kulitnya sesuai dengan tempat dia singgah 

disebut sebagai "mimikri". 

2. Burung 

Pada burung juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap 

lingkungannya. Burung beradaptasi dengan lingkungannya karena burung 

memiliki bermacam bentuk paruh yang disesuaikan dengan jenis 

makanannya.Sebagai contoh adalah pada burung elang memiliki paruh yang 

tajam dan bengkok, fungsinya adalah untuk mencabik-cabik mangsanya. Untuk 

kaki burung elang, cakarnya menyerupai kait. Kaki seperti ini berfungsi untuk 

merobek dan memegang mangsanya. 

Ciri Khusus Makhluk Hidup dan Lingkungan Hidupnya:Burung elang 

mempunyai paruh yang tajam dan bengkok. Ciri Khusus Makhluk Hidup dan 

Lingkungan Hidupnya:Cakar elang. Pada burung pipit memiliki paruh yang 

pendek, kuat dan runcing. Hal ini karena burung pipit jenis makanannya adalah 

biji-bijian. Ciri Khusus Makhluk Hidup dan Lingkungan Hidupnya: Burung pipit 

mempunyai bentuk paruh runcing, pendek, dan kuat. Pada burung pelikan 

mempunyai paruh yang ada kantongnya. Paruh seperti ini mempunyai fungsi 

untuk menangkap ikan di air. 

Burung pelikan memiliki paruh yang ada kantongnya. Pada burung 

flaminggo mempunyai bentuk paruh yang lebar dan berjumbai. Paruh ini 

mempunyai fungsi untuk menyaring udang dan binatang kecil lainnya dari air 

yang berlumpur. Ciri Khusus Makhluk Hidup dan Lingkungan Hidupnya: Paruh 

burung flaminggo lebar dan berjumbai,Kaki burung flaminggo mempunyai bentuk 

yang panjang dan kurus, Kaki flaminggo berguna untuk melindungi diri agar tidak 

tenggelam. Ciri Khusus Makhluk Hidup dan Lingkungan Hidupnya: Kaki burung 

flaminggo. Pada burung kolibri bentuk dari paruhnya adalah panjang dan runcing. 

Paruh seperti ini berfungsi untuk menggapai madu (nektar) dari bunga. Ciri 

Khusus Makhluk Hidup dan Lingkungan Hidupnya: Burung kolibri mempunyai 

panjang dan runcing. 

3. Ular 

Ular adalah binatang karnivora (pemakan daging) yang tidak pernah 

mengunyah dalam memaan mangsanya, akan tetapi langsung ditelan secara utuh. 

Hal ini disebabkan susunan dari rahang ular adalah melekat secara longgar dengan 

susunan tulang pada rangka kepalanya. Dengan memiliki susunan rahang yang 
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seperti ini maka memungkinkan ular dapat menelan mangsanya yang mempunyai 

ukuran yang lebih besar darinya. 

4. Katak 

Katak mempunyai kemampuan untuk berkamuflase (menyamar) pada 

kulitnya yang seolah-olah beracun untuk menghindari dari pemangsanya. Pada 

katak mempunyai lidah yang panjang dan lengket sehingga memudahkan dalam 

menangkap serangga. 

Ciri Khusus Makhluk Hidup dan Lingkungan Hidupnya: Kamuflase katak. 

5. Kucing 

Ciri Khusus Makhluk Hidup dan Lingkungan Hidupnya: Kucing 

Mengapa kucing saat berjalan tidak pernah kedengaran suaranya? hal ini 

karena kucing memiliki lapisan pada kaki yang empuk dan tebal yang berfungsi 

untuk menyembunyikan kukunya. Karena pada waktu berjalan kuku kucing 

ditarik masuk, sehingga langkahnya tidak bersuara. Dengan demikian mangsanya 

tidak mendengar waktu di dekatinya. Namun pada saat ingin menerkam, kucing 

akan menegangkan dan dikeluarkan. Selain itu, kucing pada tempat yang gelap 

masih dapat melihat. Pernahkah kamu melihat mata kucing pada waktu di tempat 

yang gelap? pastinya akan terlihat ada sinarnya. 

6. Kelelawar 

Binatang kelelawar termasuk dalam nokturnal yang mana pada binatang 

nokturnal dalam mencari makan pada waktu malam hari. Pendengaran dan 

penciuman kelelawar sangat tajam. Cara kelelawar menangkap serangga pada 

dalam kegelapan adalah dengan menggunakan suara. Kelelawar mengeluarkan 

suara yang berfrekwensi tinggi yang tidak dapat di dengar oleh manusia, dan dari 

situ lah pantulan mangsa dapat diketahui oleh kelelawar. 

7. Cicak 

Ciri-ciri cicak yaitu: Cicak mempunyai kaki yang bisa untuk menempel di langit-

langit rumah dan dinding. Cicak dalam menangkap serangga dengan cara 

menjulurkan lidahnya yang panjang. Ciri khusus cicak adalah memutuskan 

ekornya yang mempunyai tujuan untuk mengelabuhi pemangsa. Ekor cock dapat 

tumbuuh lagi seperti semula yang di sebut juga autotomi yaitu kemampuan cicak 

untuk memutuskan ekornya sendiri. Ketiga ciri di atas merupakan bentuk adaptasi 

dari cicak. 

8. Bebek 

Ciri Khusus Makhluk Hidup dan Lingkungan Hidupnya. Bentuk kaki bebek 

pendek dengan 3 jari yang berselaput menjadi satu. Bebek lebih sering hidup di 

air dan memiliki bentuk paruh datar dan tumpul yang mana dengan bentuk seperti 

itu berfungsi untuk menyaring makanan dalam air. Makanan dari bebek yaitu 

serangga, cacing, sayuran. Selain dari bentuk paruh, bebek juga memiliki bentuk 

kaki yang pendek dengan tiga jari yang berselaput menjadi satu. Selaput bebk 

tersebut mempunyai fungsi untuk berenang. 

Adaptasi dan Ciri-ciri Tumbuhan Bentuk Adaptasi Tumbuhan Sama 

halnya dengan hewan, pada tumbuhan pun juga mengalami penyesuaian diri 

terhadap lingkungannya (adaptasi). 

1. Pohon cemara 

Ciri Khusus Makhluk Hidup dan Lingkungan Hidupnya: Pohon cemara. 
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Adaptasi dari pohon cemara adalah mempunyai daun yang runcing yang mana 

daun tersebut berfungsi untuk mengurangi penguapan. Dengan daun yang runcing 

tersebut, maka pohon cemara melakukan adaptasi di lingkun yang yang panas. 

2. Pohon Teratai 

Pohon teratai hidupnya di air dengan daun yang lebar dan tipis. Bentuk 

adaptasi dari pohon teratai adalah bentuk daunnya yang lebar dan tipis tersebut 

yang mana mempunyai fungsi untuk mempercepat penguapan. 

3. Putri Malu 

Putri malu saat kena rangsangan (sentuhan). Pada tanaman putri malu 

apabila terkena rangsangan berupa sentuhan akan mengatupkan daunnya. Inilah 

bentuk adaptasi tumbuhan putri malu terhadap rangsang sentuhan. 

4. Kaktus 

Tanaman kaktus mempunyai tempat hidup pada daerah yag panas dan 

memiliki batang yang tebal dan berlapis lilin. Batang yang tebal tersebut berfungsi 

untuk penyimpanan air. Seluruh permukaan batang kaktus berduri yang berfungsi 

untuk pelindung diri. 

5. Kantong Semar 

Tanaman kantong semar adalah tanaman pemakan serangga atau di sebut 

juga insektivora. Pada waktu-waktu tertentu tanaman kantung semar akan 

mengeluarkan bau yang menyengat yang berfungsi untuk menarik serangga. Pada 

tanaman kantong semar memiliki cairan khusus yang berfungsi untuk mencerna 

serangga yang terjebak dalam kantongnya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa 

tanaman kantong semar melakukan adaptasi terhadap lingkungan dalam 

mendapatkan makanannya. 

7. Tumbuhan Bakau 

Tumbuhan ini hidupnya di daerah piggiran pantai yang mana pada 

tumbuhan ini mempunyai akar tunjang, sehingga akan tertopang secara kokoh. 

Denagan akar tunjang inilah bentuk adaptasi pohon bakau terhadap 

lingkuuungannya. 
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Lampiran soal siklus 1 

Nama : 

Kelas : 

 

Silanglah (X) huruf a,b,c atau d di depan jawaban yang tepat! 

 

1. Bulir padi yang terbungkus 

dalam sekam padi (kulit padi) 

disebut.... 

a. Beras 

b. Nasi 

c. Gabah 

d. Biji 

2. Permukaan bumi yang 

ketinggiannya kurang dari 

200 meter di atas permukaan 

laut adalah... 

a. Daratan tinggi 

b. Daratan rendah 

c. Pantai 

d. Lembah 

3. Mata pencaharian penduduk 

yang tinggal di daerah pantai 

adalah.... 

a. Nelayan 

b. Bertani 

c. Berkebun 

d. Mengelola tempat wisata 

4. Suhu yang baik untuk 

pertumbuhan tanaman padi 

adalah.... 

a. 21˚c 

b. 23˚c 

c. 25˚c 

d. 27˚c 

5. Teh umumnya tumbuh 

didaerah... 

a. Pegunungan 

b. Sawah 

c. Pantai 

d. Lembah 

6. Kewajiban kita terhadap 

lingkungan adalah... 

a. Menjaga dan memelihara 

lingkungan dengan baik 

b. Menebang pohon 

sembarangan 

c. Membuang sampah 

sembarangan 

d. Merusak tanaman yang 

ada 

7. Berikut ini yang bukan cara 

merawat tanaman adalah.... 

a. Menyirami setiap pagi 

dan sore 

b. Memberi pupuk 

c. Menyiangi rumput liar 

d. Membiarkannya 

8. Daerah permukaan bumi 

yang memiliki ketinggian 

kurang dari 500 meter di atas 

permukaan laut disebut .... 

a. Daerah pegunungan 

b. Dataran rendah 

c. Tanah perbukitan 

d. Dataran tinggi 

9. Keadaan udara di daerah 

dataran tinggi adalah .... 

a. Panas 

b. Dingin 

c. Hangat 

d. Sejuk dan dingin 

10. Di daerah dataran rendah 

paling cocok untuk usaha .... 

a. Perkebunan teh 

b. Tempat peristirahatan 

c. Pertanian pangan 

d. Tanaman sayuran 

11.  Untuk menyelamatkan 

daerah pantai ditanami 

hutan .... 

a. Jati 

b. Bambu 

c. Bakau 

d. Mahoni 

12.  Ulah manusia yang bisa 

menyebabkan terjadinya 

banjir adalah .... 

a. Menangkap ikan dengan 
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air tuba 

b. Membuang sampah di 

sungai 

c. Penebangan hutan dengan 

reboisasi 

d. Penambangan secara liar 

13.  Masyarakat daerah 

pegunungan menanami 

daerahnya dengan .... 

a. Palawija 

b. Tanaman bakau 

c. Tanaman Kaktus 

d. Sayuran 

14. Bencana alam yang bisa 

disebabakan oleh kegiatan 

manusia adalah .... 

a. Tsunami 

b. Angin topan 

c. Gempa bumi 

d. Banjir 

15.  Tanaman yang tidak cocok 

dibudidayakan di daerah 

dataran tinggi adalah .... 

a. Kopi 

b. Teh 

c. Padi 

d. Sayuran 

16. Pantai Parangtritis berada di 

daerah .... 

a. Jakarta 

b. Banten 

c. Bali 

d. Yogyakarta 

17. Manfaat dari pantai dibawah 

ini yang tidak benar adalah 

sebagai.... 

a. Sarana rekreasi 

b. Tempat budidaya ikan 

c. Sarana pembuangan 

limbah 

d. Sarana obyek wisata 

18.  Penduduk di daerah gunung 

berapi banyak yang bercocok 

tanam karena .... 

a. Udaranya sejuk sepanjang 

hari 

b. Tanah vulkanik sangat 

subur 

c. Gunung berapi sangat 

indah 

d. Tidak ada pekerjaan lain 

19. Untuk melestarikan daerah 

pantai dari dampak abrasi 

maka di pinggir pantai 

ditanami pohon .... 

a. Karet 

b. Bambu 

c. Bakau 

d. Teratai 

20. Upaya berikut yang tidak 

untuk menjaga kelestarian 

tanah adalah .... 

a. Membuat lubang untuk 

resapan air hujan 

b. Membuat sengkedan untuk 

mencegah pengikisan tanah, 

c. Menanam pohon-pohon di 

tanah yang kosong 

d. Memupuk tanah agar subur 

21. Cara yang tidak berbahaya 

dalam memanfaatkan sumber 

daya alam di laut adalah .... 

a. Menangkap ikan dengan 

menggunakan bom 

b. Menggunakan racun untuk 

menangkap ikan 

c. Menangkap ikan 

mengunakan pancing 

d. Menangkap ikan dengan 

pukat harimau 

22. Kegiatan ekonomi yang 

memanfaatkan sumber daya 

alam di daerah dataran tinggi 

yang paling cocok dengan 

kondisi tanahnya adalah .... 

a. Pertanian 

b. Perkebunan 

c. Perikanan 

d. Peternakan 

23. Kegiatan ekonomi berupa 

perindustrian banyak terdapat 

di wilayah .... 

a. Desa 

b. Perkampungan 

c. Perkotaan 

d. Pegunungan 
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24. Hasil perkebunan di daerah 

dataran rendah antara lain .... 

a. Padi dan teh 

b. Sayuran dan jagung 

c. Kedelai dan tembakau 

d. Kopi dan teh 

25. Contoh sumber daya alam 

yang dapat ditemukan di 

daratn tinggi yaitu... 

a. Kelapa 

b. Bawang merah 

c. Mangga 

d. Teh  

26. Tumbuhan yang berbuah 

banyak merupakan ciri-ciri 

tumbuhan... 

a. Mati 

b. Layu 

c. Terawat 

d. Tidak terawat 

27. Daerah yang cocok untuk 

ditanami sayuran adalah.. 

a. Pegunungan 

b. Daratan rendah 

c. Daratan tinggi 

d. Danau 

28. Mata pencaharian masyarakat 

yang tinggal di pegunungan 

adalah... 

a. Berladang dan pekerja 

perkebunan  

b. Bertani dan nelayan 

c. Nelayan dan pekerja 

pabrik 

d. Berladang dan pekerja 

pabrik 

29. Tempat yang cocok untuk 

pertanian adalah.. 

a. Pantai 

b. Laut 

c. Gunung 

d. Danau 

30. Daerah yang digunakan untuk 

perkebunan adalah... 

a. Pegunungan 

b. Daratan tinggi 

c. Daratan rendah 

d. Pantai 

31. Kata tanya yang digunakan 

untuk menanyakan objek 

kejadian adalah.. 

a. Apa 

b. Bagaimana 

c. Di mana 

d. Siapa 

32. Berikut ini dalah perbuatan 

manusia yang bisa 

menyebabkan terjadinya 

banjir adalah .... 

a. Membuat terasering di 

daerah perbukitan 

b. Membuang sampah di 

sungai 

c. Penebangan hutan dengan 

tebang pilih 

d. Penambangan secara 

berlebihan 

33. Bencana alam yang bisa 

disebabakan oleh kegiatan 

manusia adalah .... 

a. Tsunami 

b. Angin topan 

c. Gempa bumi 

d. Banjir 

34. Manfaat dari pantai dibawah 

ini yang tidak benar adalah 

sebagai.... 

a. Sarana rekreasi 

b. Tempat budidaya ikan 

c. Sarana pembuangan 

limbah 

d. Sarana obyek wisata 

35. Cara yang tidak berbahaya 

dalam memanfaatkan sumber 

daya alam di laut adalah .... 

a. Menangkap ikan dengan 

menggunakan bom 

b. Menggunakan racun untuk 

menangkap ikan 

c. Menangkap ikan 

mengunakan pancing 

d. Menangkap ikan dengan 

pukat harimau 
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Lampiran kunci jawaban  

Kunci jawaban siklus 1 

1. C  

2. C 

3. A 

4. B 

5. A 

6. A 

7. D 

8. B 

9. B 

10. C 

11. C 

12. B 

13. D 

14. D 

15. C 

16. D 

17. C 

18. B 

19. C 

20. A 

21. C 

22. A 

23. C 

24. A 

25. D 

26. D  

27. C 

28. C  

29. A 

30. C 

31. A 

32. C 

33. D 

34. C 

35. B  
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Lampiran Soal evaluasi siklus II 

Nama : 

Kelas: 

Silanglah (X) huruf a,b,c, atau d di depan jawaban yang paling tepat! 

1. Di bawah ini yang termasuk 

hewan langka adalah.... 

a. Burung cendrawasih 

b. Ayam 

c. Kambing 

d. Kerbau 

2. Untuk menanyakan tempat,maka 

kata tanya yang tepat adalah... 

a. Di mana 

b. Kapan  

c. Bagaimana 

d. Siapa 

3. Hewan berikut ini yang jenis 

makannya nektar adalah... 

a. Ulat 

b. Belalang 

c. Kupu-kupu 

d. Semut 

4. Untuk melindungi 

dirinya,bunglon mengubah warna 

kulitnya menyesuaikan diri 

dengan lingkungan sekitar. Hal ini 

disebut dengan... 

a. Mimikri 

b. Autotomi 

c. Pemutusan 

d. Autonomi 

5. Daur hidup kupu-kupu dimulai 

dari.. 

a. Telur 

b. Larva 

c. Kepompong 

d. Jentik 

6. Memelihara hewan unggas perlu 

diperhatikan kesehatan, sebab 

hewan tersebut dapat menularkan 

penyakit 

a. Flu burung 

b. Rabies 

c. Demam berdarah 

d. Polio 

7. Orang yang memberikan 

informasi dengan wawancara 

disebut.. 

a. Pewawancara 

b. Narasumber 

c. Sekretaris 

d. Penceramah 

8. Salah satu sikap peduli terhadap 

lingkungan yaitu.. 

a. Memangkas habis pohon 

b. Tidak menyiram tanaman 

c. Acuh tak acuh terhadap 

lingkungan 

d. Menggalakkan gerakan 

menanam seribu pohon 

9. Terhadap tumbuhan dan hewan 

langka, kita sebaiknya... 

a. Memburu dan menjualnya 

b. Menjaga dan memlihara di 

rumah 

c. Menjaga kelestariannya 

d. Mengonsumsinya 

10. Jika kucingmu terserang 

penyakit menular, yang harus 

lakukan adalah... 

a. Membawa ke dokter 

b. Dibiarkan begitu saja 

c. Digabungkan dengan kucing 

lain 



115 
 

d. Diberikan makanan khusus 

kucing 

11. Berikut ini,kegiatan yang dapat 

menyebabkan binatang 

peliharaan sakit adalah... 

a. Memberikan makanan dan 

minuman yang sehat 

b. Membiarkan kandang kotor 

c. Membersihkan tumbuh 

hewan secara teratur  

d. Memberikan vitamin atau 

obat pencegah penyakit 

12. Berikut ini kewajiban kita 

terhadap hewan 

peliharaan,kecuali... 

a. Memberi makan setiah hari 

b. Memberi minum setiap hari 

c. Membersihkan kandangnya 

d. Membiarkan hewan piaraan 

kotor 

13. Hewan berikut yang 

dimanfaatkan dagingnya,yaitu... 

a. Serangga 

b. Kupu-kupu 

c. Laba-laba 

d. Kambing.  

14.  Unta mempunyai bulu mata 

yang panjang yang bermanfaat 

untuk .... 

a.  Menarik perhatian unta 

betina 

b.  Memperindah mata unta 

c.  Melindungi mata dari pasir 

dan cahaya matahari 

d. Melindungi hidung unta dari 

debu 

15.   Kemampuan mengubah warna 

yang biasanya disebut dimiliki 

oleh ... 

a.  Cicak 

b. Burung elang 

c. Bunglon 

d. Ular 

16.  Bebek mempunyai kemampuan 

berenang di air dengan 

bantuan ... 

a.  Ayunan kepala ketika di air 

b.  Kedua sayapnya 

c.  Selaput yang terdapat di 

antara jari kakinya 

d.  Bulu halus di tubuhnya 

17. Bentuk paruh burung elang 

bengkok dan tajam berfungsi 

untuk …. 

a. Memecah biji-bijian 

b. Mencabik mangsa 

c. Menciduk ikan dari air 

d. Menggapai nektar di dalam 

bunga 

18. Punuk unta mempunyai fungsi 

untuk... 

a. Supaya dapat berjalan di 

gurun pasir 

b. Melindungi dari panas 

matahari 

c. Cadangan air dan makanan 

d. Melindungi debu 

19. Hewan di dearah kutub tidur 

yang sangat lama dengan tujuan 

untuk menghemat cadangan 

makanan. Kemampuan tidur 

dalam waktu lama disebut... 

a. Autotomi 

b. Hibernasi 

c. Adaptasi 

d. Ekolokasi 

20. Cicak memutuskan ekornya 

dengan tujuan untuk... 

a. Menjebak mangsanya 

b. Memancing mangsanya 

c. Berkembang biak 

d. Mengelabuhi musuhnya 

21. Hewan yang hidup bebas di 

alam baik di 

perkampunganhutan,sungai 

ataupun di laut disebut 
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a. Hewan ternak 

b. Hewan peliharaan 

c. Hewan liar 

d. Hewan potong 

22. Hewan peliharaan merupakan 

hewan yang biasa peliharan 

manusia untuk... 

a. Dimakan 

b. Menjaga rumah 

c. Kesenangan atau hobi 

d. Dijual 

23. Hewan yang segaja 

dikembangbiakkan untuk 

kebutuhan konsumsi maupun 

industri adalah... 

a. Hewan peliharaan 

b. Hewan liar 

c. Hewan ternak 

d. Hewan buas 

24. Yang termasuk usaha 

melestarikan alam yaitu.... 

a. Membuang sampah disungai 

b. Memelihara hewan ternak 

c. Menebang pohon 

sembarangan 

d. Menangkap ikan dengan 

racun 

25. Kelestarian sumber daya alam 

menjadi kewajiban... 

a. Warga setempat 

b. Petugas kebersihan 

c. Kita semua 

d. Petugas kehutanan 

26. Dibawah ini yang menunjukkan 

sikap memelihara lingkungan 

adalah... 

a. Menanami hutan yang 

gundul 

b. Membuang sampah di sungai 

c. Menebang pohon secara liar 

d. Membuang sampah 

27. Kekayaan alam harus kita... 

a. Kotori 

b. Pelihara 

c. Rusak 

d. Biarkan 

28. Contoh sikap yang merusak 

hutan adalah... 

a. Tidak membakar hutan 

b. Membuang sampah pada 

tempatnya 

c. Menanami hutan yang 

gundul 

d. Menebang pohon secara liar 

29. Bagian tumbuhan yang paling 

banyak dimanfaatkan untuk 

membuat peralatan rumah 

tangga adalah.... 

a. Dahan 

b. Daun 

c. Akar 

d. Kayu 

30. Bagian tubuh hewan yang baling 

dimanfaatkan manusia untuk di 

konsumsi.... 

a. Kulit 

b. Kuku 

c. Taring 

d. Daging 

31. Berikut adalah contoh sumber 

daya alam dari hewan,kecuali.. 

a. Sayur 

b. Susu 

c. Daging 

d. Telur 

32. Hewan akan mengalami 

kepunahan apabila jumlahnya... 

a. Sedikit 

b. Melimpah 

c. Banyak 

d. Berkurang 

33. Kata tanya yang digunakan 

untuk menanyakan objek 

kejadian adalah... 
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a. Apa 

b. Bagaimana 

c. Di mana 

d. Siapa 

34. Untuk menayakan orang,maka 

kata tanya yang tepat adalah... 

a. Apa 

b. Bagaimana 

c. Di mana 

d. Siapa 

35. Orang memberikan informasi 

disebut... 

a. Pewawancara 

b. Narasumber 

c. Sekretaris 

d. Penceramah  
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Lampiran kunci jawaban  

Kunci jawab siklus 2 

1. A 

2. A 

3. C 

4. A 

5. A 

6. A 

7. B 

8. D 

9. C 

10. A 

11. B 

12. D 

13. D 

14. C 

15. C 

16. C 

17. B 

18. C 

19. B 

20. D 

21. C 

22. C 

23. C 

24. B 

25. C 

26. A 

27. B 

28. D 

29. D 

30. D 

31. A 

32. A 

33. C 

34. D 

35. B 
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Lampiran angket Inventori diri  

ANGKET INVENTORI DIRI 

KREATIVITAS SISWA  

Nama : 

Kelas : 

Berilah tanda centang sesuai jawaban yang sudah anda pilih! 

Keterangan: 

SS : Sangat Setuju    TS : Tidak Setuju 

S   : Setuju    STS :  Sangat Tidak Setuju 

No  Pernyataan  Pilihan jawaban  

SS S TS STS 

1 Saya selalu mengajukan pertanyaan     

2 Saya memahami materi yang diajarkan     

3 Saya tertantang untuk mengerjakan soal yang sulit     

4 Saya selalu mengeluarkan pendapat     

5 Saya tertantang mengerjakan soal yang sulit     

6 Saya senang dengan lingkungan  baru     

7 Saya menggunakan cara yang berbeda dari guru     

8 Saya senang mecoba alat peraga yang baru     

9 Saya selalu memperhatikan pendapat orang     

10 Saya dapat menciptakan gagasan yang berbeda 

dari teman 

    

11 Saya senang mencari pengalaman yang baru     

12 Saya dapat menciptakan hal yang baru dan unik     

13 Saya senang mengembangkan pengetahuan saya     

14 Saya senang mengembangkan gagasan     

15 Saya selalu memecahkan masalah secara 

mendalam 

    

16 saya selalu mengumpulkan informasi dari bebagai 

sumber 

    

17 Saya dapat menerima kritik dan saran dari orang 

lain 

    

18 Saya dapat mencetuskan ide dan melaksanakan     

19 Saya memberikan pendapat dan dapat di 

pertanggung jawabkan 

    

20 Saya mampu menerima pelajaran yang baru     

21 Saya memiliki alasan dan dapat dipertanggung 

jawabkan 

    

22 Saya sealu bersemangat memulai pelajaran     
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Lampiran spss 
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Lampiran Angket Uji Validitas 

ANGKET INVENTORI DIRI 

KREATIVITAS SISWA  

Nama : 

Kelas : 

Berilah tanda centang sesuai jawaban yang sudah anda pilih! 

Keterangan: 

SS : Sangat Setuju    TS : Tidak Setuju 

S   : Setuju    STS :  Sangat Tidak Setuju 

No  Pernyataan  Pilihan jawaban  

SS S TS STS 

1 Saya selalu mengajukan pertanyaan     

2 Saya memahami materi yang diajarkan     

3 Saya tertantang untuk mengerjakan soal yang sulit     

4 Saya selalu mengeluarkan pendapat     

5 Saya tertantang mengerjakan soal yang sulit     

6 Saya senang dengan lingkungan  baru     

7 Saya menggunakan cara yang berbeda dari guru     

8 Saya selalu memecahkan masalah sendiri     

9 Saya senang mecoba alat peraga yang baru     

10 Saya selalu memperhatikan pendapat orang     

11 Saya dapat menciptakan gagasan yang berbeda dari teman     

12 Saya selalu memberikan jawaban yang beragam  

 

    

13 Saya berpendapat dan hasilnya benar     

14 Saya senang mencari pengalaman yang baru     

15 Saya selalu bertanya lebih dari satu     

16 Saya dapat menciptakan hal yang baru dan unik     

17 Saya dapat memberikan ide-ide yang baru     

18 Saya selalu bertanya apabila belum paham     

19 Saya senang mengembangkan pengetahuan saya     

20 Saya senang mengembangkan gagasan     

21 Saya selalu memecahkan masalah secara mendalam     

22 saya selalu mengumpulkan informasi dari bebagai sumber     

23 Saya dapat menerima kritik dan saran dari orang lain     

24 Saya percaya diri dalam menyampaikan pendapat     

25 Saya dapat mencetuskan ide dan melaksanakan     

26 Saya memberikan pendapat dan dapat di pertanggung 

jawabkan 

    

27 Saya mampu menerima pelajaran yang baru     

28 Saya memiliki alasan dan dapat dipertanggung jawabkan     

29 Saya selalu menjawab dengan rinci     

30 Saya sealu bersemangat memulai pelajaran     
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Lampiran nilai kreativitas pra siklus 

Nilai kreativitas pra siklus 

No  Nama  Nilai  

1 Bilal  68 

2 Rafliano 69 

3 Nabila 69 

4 Nathanael  58 

5 Amelia cahya 57 

6 Galang 60 

7 Nova 45 

8 Aswindra 69 

9 Annisa 60 

10 Sapira amelia 59 

11 Farel  64 

12 Norby 50 

13 Aldo 59 

14 Kirana 61 

15 Nurul 59 

16 Zahra 55 

17 Maulana 55 

18 Navi 61 

19 Fransica 61 

20 Cristina angelica 45 

21 Neisya 52 

22 Putra 56 

23 Vierda 59 

24 Haura 62 

25 Musdalifah  64 

26 Naysa 60 

27 Rizky 65 

28 Alged 62 

29 Rayner  66 
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Lampiran Nilai kreativitas siklus 1 

Nilai kreativitas siklus 1 

No  Nama  Nilai  

1 Bilal  78 

2 Rafliano 79 

3 Nabila 79 

4 Nathanael  68 

5 Amelia cahya 67 

6 Galang 80 

7 Nova 55 

8 Aswindra 79 

9 Annisa 80 

10 Sapira amelia 69 

11 Farel  84 

12 Norby 70 

13 Aldo 69 

14 Kirana 81 

15 Nurul 69 

16 Zahra 75 

17 Maulana 85 

18 Navi 71 

19 Fransica 81 

20 Cristina angelica 65 

21 Neisya 72 

22 Putra 76 

23 Vierda 79 

24 Haura 72 

25 Musdalifah  84 

26 Naysa 70 

27 Rizky 85 

28 Alged 72 

29 Rayner  86 
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Lampiran Nilai kreativitas siklus 2 

Nilai kreativitas siklus 2 

No  Nama  Nilai  

1 Bilal  88 

2 Rafliano 89 

3 Nabila 89 

4 Nathanael  80 

5 Amelia cahya 80 

6 Galang 90 

7 Nova 85 

8 Aswindra 89 

9 Annisa 90 

10 Sapira amelia 85 

11 Farel  94 

12 Norby 80 

13 Aldo 80 

14 Kirana 91 

15 Nurul 80 

16 Zahra 85 

17 Maulana 95 

18 Navi 81 

19 Fransica 91 

20 Cristina angelica 80 

21 Neisya 82 

22 Putra 86 

23 Vierda 89 

24 Haura 82 

25 Musdalifah  94 

26 Naysa 80 

27 Rizky 95 

28 Alged 82 

29 Rayner  96 
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Lampiran Nilai hasil belajar siklus 1 

Nilai hasil belajar siklus 1 

No  Nama  Nilai  

1 Bilal  94 

2 Rafliano 94 

3 Nabila 91 

4 Nathanael  94 

5 Amelia cahya 91 

6 Galang 91 

7 Nova 91 

8 Aswindra 85 

9 Annisa 85 

10 Sapira amelia 82 

11 Farel  85 

12 Norby 82 

13 Aldo 82 

14 Kirana 88 

15 Nurul 91 

16 Zahra 79 

17 Maulana 64 

18 Navi 76 

19 Fransica 67 

20 Cristina angelica 79 

21 Neisya 76 

22 Putra 64 

23 Vierda 70 

24 Haura 73 

25 Musdalifah  64 

26 Naysa 79 

27 Rizky 67 

28 Alged 67 

29 Rayner  64 
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Lampiran Nilai hasil belajar siklus 2 

Nilai hasil belajar siklus 2 

No  Nama  Nilai  

1 Bilal  100 

2 Rafliano 100 

3 Nabila 100 

4 Nathanael  94 

5 Amelia cahya 97 

6 Galang 91 

7 Nova 91 

8 Aswindra 100 

9 Annisa 91 

10 Sapira amelia 85 

11 Farel  94 

12 Norby 97 

13 Aldo 94 

14 Kirana 100 

15 Nurul 97 

16 Zahra 94 

17 Maulana 82 

18 Navi 91 

19 Fransica 82 

20 Cristina angelica 88 

21 Neisya 88 

22 Putra 94 

23 Vierda 94 

24 Haura 100 

25 Musdalifah  88 

26 Naysa 91 

27 Rizky 91 

28 Alged 85 

29 Rayner  97 
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Lampiran foto 

Siklus I 
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Siklus 2 
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Lampiran Uji plagiat Bab 1 
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Lampiran Uji Plagiat Bab 2 
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Lampiran Uji Plagiat Bab 3 
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Lampiran Uji Plagiat Bab 4 
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Lampiran Uji Plagiat Bab 5 
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