
LEMBAR KEGIATAN SISWA SIKLUS I 

 

Pertemuan I 

 

Mata Pelajaran      : IPS 

Kelas/Semester : IV/ 1 

Materi Pokok     : Kekayaan Sumber Energi Di Indonesia 

Kurikulum Acuan : Kurikulum 2013 

Bentuk / Jumlah Soal : Uraian / 5 Soal 

 

Petunjuk: 

 LKS ini membantu Anda untuk lebih memahami materi IPS. Jadi, kerjakan LKS 

ini dengan sungguh-sungguh sesuai petunjuk. 

 Tunjukkan kemampuan Anda sebaik mungkin karena hasil jawaban Anda akan 

diberi nilai. 

 Setelah mengerjakan LKS ini, presentasikan dihadapan teman-temanmu. Setelah 

itu kumpulkan kepada guru. 

 Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan tepat !!! 

 

1. Apa yang dimaksud denagan pantai? jelaskan 

2. Jelaskan apa manfaatnya laut? 

3. Sungai digunakan untuk? jelaskan 

4. Jelaskan perbedaan antara dataran tinggi dan dataran rendah? 

5. Sebutkan salah satu contoh sumber daya alam yang dimiliki dearah tempat 

tinggalmu? 

 

Selamt bekerja  

 

 

 

 



LEMBAR KEGIATAN SISWA SIKLUS I 

 

Pertemuan II 

 

Mata Pelajaran      : IPS 

Kelas/Semester : IV/ 1 

Materi Pokok     : Pemenfaatan Kekayaan Alam Di Indonesia 

Kurikulum Acuan : Kurikulum 2013 

Bentuk / Jumlah Soal : Uraian / 5 Soal 

 

Petunjuk: 

 LKS ini membantu Anda untuk lebih memahami materi IPS. Jadi, kerjakan LKS 

ini dengan sungguh-sungguh sesuai petunjuk. 

 Tunjukkan kemampuan Anda sebaik mungkin karena hasil jawaban Anda akan 

diberi nilai. 

 Setelah mengerjakan LKS ini, presentasikan dihadapan teman-temanmu. Setelah 

itu kumpulkan kepada guru. 

 Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan tepat !!! 

 

6. Jelaskan perbedaan antara sumber daya alam yang diperbarui dengan sumber daya 

alam yang tidak dapat diperbarui? 

7. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? 

8. Sebutkan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui? 

9. Sebutkan salah satu contoh hasil pertanian yang ada di daerah temapat tinggalmu?  

10. Jelaskan perbedaaan sumber daya alam hayati dan non hayati? 

Selamt bekerja  

 

 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU MELALUI PENERAPAN 

 METODE PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH  

 

Satuan Pendidikan :  SDN 18 Baruga 

Kelas    :  IVc  

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial 

Siklus   :  I Pertemuan I 

 

 

No Aspek yang diamati Ya Tidak  

1.  Pendahuluan   

1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam 

dan berdoa 
√  

2. Guru mengabsensi  √  

3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 
√  

4. Guru melakukan apersepsi √  

5. Guru menyampaikan topik  materi  √  

 6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  √ 

2. Kegiatan inti   

1. Guru menjelaskan materi pembelajaran √  

2. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa √  

3. Guru menjelaskan kembali materi yang diajarkan 

dengan tuntas 
 √ 

4. Guru menerapkan skenario model pembelajaran 

Index Card Match sesuai dengan langkah-

langkahnya yaitu: 

a. Guru menyiapkan potongan-potongan kertas 

sebanyak jumlah siswa 

√  

b. Guru mencampur adukkan potongan kertas yang 

telah disiapkan tersebut. 
√  

c. Guru meminta siswa untuk mengambil potongan 

kertas yang telah disediakan (1 potongan kertas 

1 siswa) 

√  

d. Guru menjelaskan kepada siswa bahwa setiap 

siswa harus mencari pasangannya berdasarkan 

pada soal atau jawaban yang diperoleh dari 

potongan kertas tersebut 

√  

e. Setelah siswa mendapatkan pasangannya, maka 

guru meminta siswa untuk duduk berdekatan 

dengan pasangannya 

√  



f. Guru meminta siswa untuk membacakan soal 

dan jawaban yang diperoleh di depan kelas 
√  

g. Guru menyuruh siswa menempel kartu Index 

yang diperolehnya dipapan √  

5. Guru memberikan klasifikasi dan kesimpulan pada 

materi yang telah diajarkan √  

6. Guru menguasai kelas  √  

3. Penutup   

1. Guru meminta siswa untuk menyetor LKS yang 

diberikan oleh guru. 
 √ 

2. Guru memeriksa jawaban siswa  √  

3. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya 
 √ 

4. Guru memberikan motivasi dan pesan-pesan moral 

kepada siswa 
 √ 

 5. Guru mengajak siswa menutup pelajaran secara 

bersama-sama  
√  

 6. Guru mengucapkan salam sebelum meninggalkan 

ruang kelas 
√  

Peresentase pelaksanaan pembelajaran: 

Jumlah skor perolehan x 100% 

24 

79% 

Kategori  Baik  

 

Keterangan : 

1. Terlaksana 19 

2. Tidak terlaksana 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendari, Juni 2018 

Obeserver 

 

 

 

Djuhoria, S.Pd.I 

NIP. 198001052008012015 

 

 

Ketegori pelaksanaan 

pembelajran 

50-54  = Kurang sekali 

55-59  = Kurang baik 

60-75  = Cukup 

76-85  = Baik 

86-100 = Sangat baik 



LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU MELALUI PENERAPAN 

 METODE PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH  

 

Satuan Pendidikan :  SDN 18 Baruga 

Kelas    :  IVc  

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial 

Siklus   :  I Pertemuan II 

 

 

No Aspek yang diamati Ya Tidak  

1.  Pendahuluan   

7. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam 

dan berdoa 
√  

8. Guru mengabsensi  √  

9. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 
√  

10. Guru melakukan apersepsi √  

11. Guru menyampaikan topik  materi  √  

 12. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran √  

2. Kegiatan inti   

7. Guru menjelaskan materi pembelajaran √  

8. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa √  

9. Guru menjelaskan kembali materi yang diajarkan 

dengan tuntas 
 √ 

10. Guru menerapkan skenario model pembelajaran 

Index Card Match sesuai dengan langkah-

langkahnya yaitu: 

h. Guru menyiapkan potongan-potongan kertas 

sebanyak jumlah siswa 

√  

i. Guru mencampur adukkan potongan kertas yang 

telah disiapkan tersebut. 
√  

j. Guru meminta siswa untuk mengambil potongan 

kertas yang telah disediakan (1 potongan kertas 

1 siswa) 

√  

k. Guru menjelaskan kepada siswa bahwa setiap 

siswa harus mencari pasangannya berdasarkan 

pada soal atau jawaban yang diperoleh dari 

potongan kertas tersebut 

√  

l. Setelah siswa mendapatkan pasangannya, maka 

guru meminta siswa untuk duduk berdekatan 

dengan pasangannya 

√  



m. Guru meminta siswa untuk membacakan soal 

dan jawaban yang diperoleh di depan kelas 
√  

n. Guru menyuruh siswa menempel kartu Index 

yang diperolehnya dipapan √  

11. Guru memberikan klasifikasi dan kesimpulan 

pada materi yang telah diajarkan √  

12. Guru menguasai kelas  √  

3. Penutup   

7. Guru meminta siswa untuk menyetor LKS yang 

diberikan oleh guru. 
 √ 

8. Guru memeriksa jawaban siswa  √  

9. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya 
 √ 

10. Guru memberikan motivasi dan pesan-pesan 

moral kepada siswa 
 √ 

 11. Guru mengajak siswa menutup pelajaran secara 

bersama-sama  
√  

 12. Guru mengucapkan salam sebelum 

meninggalkan ruang kelas 
√  

Peresentase pelaksanaan pembelajaran: 

Jumlah skor perolehan x 100% 

24 

83% 

Kategori  Baik  

 

Keterangan : 

3. Terlaksana 20 

4. Tidak terlaksana 4 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Kendari, Juni 2018 

Obeserver 

 

 

 

Djuhoria, S.Pd.I 

NIP. 198001052008012015 

 

 

Ketegori pelaksanaan 

pembelajran 

50-54  = Kurang sekali 

55-59  = Kurang baik 

60-75  = Cukup 

76-85  = Baik 

86-100 = Sangat baik 



LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU MELALUI PENERAPAN 

 METODE PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH  

 

Satuan Pendidikan :  SDN 18 Baruga 

Kelas    :  IVc  

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial 

Siklus   :  II Pertemuan I 

 

 

No Aspek yang diamati Ya Tidak  

1.  Pendahuluan   

13. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan 

salam dan berdoa 
√  

14. Guru mengabsensi  √  

15. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 
√  

16. Guru melakukan apersepsi √  

17. Guru menyampaikan topik  materi  √  

 18. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran √  

2. Kegiatan inti   

13. Guru menjelaskan materi pembelajaran √  

14. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa √  

15. Guru menjelaskan kembali materi yang 

diajarkan dengan tuntas 
 √ 

16. Guru menerapkan skenario model pembelajaran 

Index Card Match sesuai dengan langkah-

langkahnya yaitu: 

o. Guru menyiapkan potongan-potongan kertas 

sebanyak jumlah siswa 

√  

p. Guru mencampur adukkan potongan kertas yang 

telah disiapkan tersebut. 
√  

q. Guru meminta siswa untuk mengambil potongan 

kertas yang telah disediakan (1 potongan kertas 

1 siswa) 

√  

r. Guru menjelaskan kepada siswa bahwa setiap 

siswa harus mencari pasangannya berdasarkan 

pada soal atau jawaban yang diperoleh dari 

potongan kertas tersebut 

√  

s. Setelah siswa mendapatkan pasangannya, maka 

guru meminta siswa untuk duduk berdekatan 

dengan pasangannya 

√  



t. Guru meminta siswa untuk membacakan soal 

dan jawaban yang diperoleh di depan kelas 
√  

u. Guru menyuruh siswa menempel kartu Index 

yang diperolehnya dipapan √  

17. Guru memberikan klasifikasi dan kesimpulan 

pada materi yang telah diajarkan √  

18. Guru menguasai kelas  √  

3. Penutup   

13. Guru meminta siswa untuk menyetor LKS yang 

diberikan oleh guru. 
 √ 

14. Guru memeriksa jawaban siswa  √  

15. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya 
 √ 

16. Guru memberikan motivasi dan pesan-pesan 

moral kepada siswa 
 √ 

 17. Guru mengajak siswa menutup pelajaran secara 

bersama-sama  
√  

 18. Guru mengucapkan salam sebelum 

meninggalkan ruang kelas 
√  

Peresentase pelaksanaan pembelajaran: 

Jumlah skor perolehan x 100% 

24 

83% 

Kategori  Baik  

 

Keterangan : 

5. Terlaksana 20 

6. Tidak terlaksana 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendari, Juni 2018 

Obeserver 

 

 

 

Djuhoria, S.Pd.I 

NIP. 198001052008012015 

 

 

Ketegori pelaksanaan 

pembelajran 

50-54  = Kurang sekali 

55-59  = Kurang baik 

60-75  = Cukup 

76-85  = Baik 

86-100 = Sangat baik 



LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU MELALUI PENERAPAN 

 METODE PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH  

 

Satuan Pendidikan :  SDN 18 Baruga 

Kelas    :  IVc  

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial 

Siklus   :  II Pertemuan II 

 

 

No Aspek yang diamati Ya Tidak  

1.  Pendahuluan   

19. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan 

salam dan berdoa 
√  

20. Guru mengabsensi  √  

21. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 
√  

22. Guru melakukan apersepsi √  

23. Guru menyampaikan topik  materi  √  

 24. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran √  

2. Kegiatan inti   

19. Guru menjelaskan materi pembelajaran √  

20. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa √  

21. Guru menjelaskan kembali materi yang 

diajarkan dengan tuntas 
√  

22. Guru menerapkan skenario model pembelajaran 

Index Card Match sesuai dengan langkah-

langkahnya yaitu: 

v. Guru menyiapkan potongan-potongan kertas 

sebanyak jumlah siswa 

√  

w. Guru mencampur adukkan potongan kertas yang 

telah disiapkan tersebut. 
√  

x. Guru meminta siswa untuk mengambil potongan 

kertas yang telah disediakan (1 potongan kertas 

1 siswa) 

√  

y. Guru menjelaskan kepada siswa bahwa setiap 

siswa harus mencari pasangannya berdasarkan 

pada soal atau jawaban yang diperoleh dari 

potongan kertas tersebut 

√  

z. Setelah siswa mendapatkan pasangannya, maka 

guru meminta siswa untuk duduk berdekatan 

dengan pasangannya 

√  



aa. Guru meminta siswa untuk membacakan soal 

dan jawaban yang diperoleh di depan kelas 
√  

bb. Guru menyuruh siswa menempel kartu Index 

yang diperolehnya dipapan √  

23. Guru memberikan klasifikasi dan kesimpulan 

pada materi yang telah diajarkan √  

24. Guru menguasai kelas  √  

3. Penutup   

19. Guru meminta siswa untuk menyetor LKS yang 

diberikan oleh guru. 
 √ 

20. Guru memeriksa jawaban siswa  √  

21. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya 
 √ 

22. Guru memberikan motivasi dan pesan-pesan 

moral kepada siswa 
 √ 

 23. Guru mengajak siswa menutup pelajaran secara 

bersama-sama  
√  

 24. Guru mengucapkan salam sebelum 

meninggalkan ruang kelas 
√  

Peresentase pelaksanaan pembelajaran: 

Jumlah skor perolehan x 100% 

24 

87% 

Kategori  Sangat 

Baik  

 

Keterangan : 

7. Terlaksana 21 

8. Tidak terlaksana 3 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Kendari, Juni 2018 

Obeserver 

 

 

 

Djuhoria, S.Pd.I 

NIP. 198001052008012015 

 

 

Ketegori pelaksanaan 

pembelajran 

50-54  = Kurang sekali 

55-59  = Kurang baik 

60-75  = Cukup 

76-85  = Baik 

86-100 = Sangat baik 



LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA MELALUI PENERAPAN  

METODE PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH 

 

Satuan Pendidikan : SDN 18 Baruga 

Kelas / Semester : IVc / 1 (Ganjil) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Siklus   : I 

Pertemuan  : 1 

 

No Aspek yang Diamati Ya Tidak 

A Kegiatanpembuka   

1 Siswa menjawab salam dari guru dan berdoa sebelum 

memulai pelajaran 
√  

2 Siswa menjawab hadir √  

3 Siswa siap dalam mengikuti pelajaran  √ 

4 Siswa mampu menjawab pertanyaan apersepsi dari guru 
 √ 

5 Siswa mendengarkan materi yang akan dipelajari √  

6 Mendengarkan/memperhatikan penjelasan kompetensi 

dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
√  

B Kegiatan Inti   

1 Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan serius √  

2 Siswa memjawab pertanyaan dari guru √  

3 Siswa bertanya apabila menemui kesulitan dalam 

memahami pelajaran 
 √ 

4 Antusias siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 
 √ 

5 Siswa aktif mengikuti ajakan serta arahan dari guru √  

6 Siswa aktif bekerjasama dengan teman √  

8 Siswa aktif dalam mengambil potongan kertas yang telah 

disediakan oleh guru √  

9 Siswa aktif mencari pasangan dalam metode Indeks Card 

Match  
√  

10 Siswa membacakan kartu Indeksnya pada masing-masing 

pasangan 
√  

11 Siswa menempel kertas yang diperolehnya di papan tulis √  

12 Siswa termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran 
√  

C Kegiatan Penutup   

1 Siswa menjawab lembar soal yang diberikan guru  √ 

2 Siswa menyetor lembar jawaban kepada guru √  

3 Siswa mendengarkan guru terkait penyampaian topik 

materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 
√  

4 Siswa mendengarkan motivasi yang disampaikan oleh 

guru 
√  

5 Siswa dan guru bersama-sama menutup pelajaran √  



bersama-sama 

6 Siswa menjawab salam dari guru √  

Peresentase pelaksanaan pembelajaran: 

Jumlah skor perolehan x 100% 

24 

79% 

Kategori Baik 

 

Keterangan : 

1. Terlaksana19 

2. Tidak terlaksana 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA MELALUI PENERAPAN  

Kendari, Juni 2018 

Obeserver 

 

 

 

Djuhoria, S.Pd.I 

NIP. 198001052008012015 

 

 

Ketegori pelaksanaan 

pembelajran 

50-54  = Kurang sekali 

55-59  = Kurang baik 

60-75  = Cukup 

76-85  = Baik 

86-100 = Sangat baik 



METODE PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH 

 

Satuan Pendidikan : SDN 18 Baruga 

Kelas / Semester : IVc / I (Ganjil) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Siklus   : I 

Pertemuan  : II 

 

No Aspek yang Diamati Ya Tidak 

A Kegiatan pembuka   

1 Siswa menjawab salam dari guru dan berdoa sebelum 

memulai pelajaran 
√  

2 Siswa menjawab hadir √  

3 Siswa siap dalam mengikuti pelajaran √  

4 Siswa mampu menjawab pertanyaan apersepsi dari guru 
      √  

5 Siswa mendengarkan materi yang akan dipelajari √  

6 Mendengarkan/memperhatikan penjelasan kompetensi 

dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
√  

B Kegiatan Inti   

1 Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan serius √  

2 Siswa memjawab pertanyaan dari guru √  

3 Siswa bertanya apabila menemui kesulitan dalam 

memahami pelajaran 
 √ 

4 Antusias siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 
 √ 

5 Siswa aktif mengikuti ajakan serta arahan dari guru √  

6 Siswa aktif bekerjasama dengan teman √  

8 Siswa aktif dalam mengambil potongan kertas yang telah 

disediakan oleh guru √  

9 Siswa aktif mencari pasangan dalam metode Indeks Card 

Match  
√  

10 Siswa membacakan kartu Indeksnya pada masing-masing 

pasangan 
√  

11 Siswa menempel kertas yang diperolehnya di papan tulis 
√  

C Siswa termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran √  

1 Kegiatan Penutup   

2 Siswa menjawab lembar soal yang diberikan guru  √ 

3 Siswa menyetor lembar jawaban kepada guru √  

4 Siswa mendengarkan guru terkait penyampaian topik 

materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 
√  

5 Siswa mendengarkan motivasi yang disampaikan oleh 

guru 
√  

6 Siswa dan guru bersama-sama menutup pelajaran 

bersama-sama 
√  



Peresentase pelaksanaan pembelajaran: 

Jumlah skor perolehan x 100% 

24 

87% 

Kategori Sangat

Baik 

 

Keterangan : 

1. Terlaksana 21 

2. Tidak terlaksana 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendari, Juni 2018 

Obeserver 

 

 

 

Djuhoria, S.Pd.I 

NIP. 198001052008012015 

 

 

Ketegori pelaksanaan 

pembelajran 

50-54  = Kurang sekali 

55-59  = Kurang baik 

60-75  = Cukup 

76-85  = Baik 

86-100 = Sangatbaik 



LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA MELALUI PENERAPAN  

METODE PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH 

 

Satuan Pendidikan : SDN 18 Baruga 

Kelas / Semester : IVc / 1 (Ganjil) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Siklus   : II 

Pertemuan  : I 

 

No Aspek yang Diamati Ya Tidak 

A Kegiatan pembuka   

1 Siswa menjawab salam dari guru dan berdoa sebelum memulai 

pelajaran 
√  

2 Siswa menjawab hadir √  

3 Siswa siap dalam mengikuti pelajaran √  

4 Siswa mampu menjawab pertanyaan apersepsi dari guru 
      √  

5 Siswa mendengarkan materi yang akan dipelajari √  

6 Mendengarkan/memperhatikan penjelasan kompetensi dan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
√  

B Kegiatan Inti   

1 Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan serius √  

2 Siswa memjawab pertanyaan dari guru √  

3 Siswa bertanya apabila menemui kesulitan dalam memahami 

pelajaran 
√  

4 Antusias siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 
 √ 

5 Siswa aktif mengikuti ajakan serta arahan dari guru √  

6 Siswa aktif bekerjasama dengan teman √  

8 Siswa aktif dalam mengambil potongan kertas yang telah 

disediakan oleh guru √  

9 Siswa aktif mencari pasangan dalam metode Indeks Card 

Match  
√  

10 Siswa membacakan kartu Indeksnya pada masing-masing 

pasangan 
√  

12 Siswa menempel kertas yang diperolehnya di papan tulis 
√  

C Siswa termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran √  

1 Kegiatan Penutup   

2 Siswa menjawab lembar soal yang diberikan guru √  

3 Siswa menyetor lembar jawaban kepada guru √  

4 Siswa mendengarkan guru terkait penyampaian topik materi 

yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 
√  

5 Siswa mendengarkan motivasi yang disampaikan oleh guru √  

6 Siswa dan guru bersama-sama menutup pelajaran bersama-

sama 
√  

                           Peresentasepelaksanaanpembelajaran: 95%      



Jumlahskorperolehan x 100% 

                                                   24 

 Kategori Sangat

Baik 

 

 

Keterangan : 

1. Terlaksana 23 

2. Tidak terlaksana 1 

 

                                                                                                       Kendari, Juni 2018 

                                                                                                Obeserver 

 

 

 

 

Djuhoria, S.Pd.I 

NIP.198001052008012015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketegori pelaksanaan 

pembelajran 

50-54  = Kurang sekali 

55-59  = Kurang baik 

60-75  = Cukup 

76-85  = Baik 

86-100 = Sangat baik 



LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA MELALUI PENERAPAN  

METODE PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH 

 

Satuan Pendidikan : SDN 18 Baruga 

Kelas / Semester : IVc / 1 (Ganjil) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Siklus   : II 

Pertemuan  : II 

 

No Aspek yang Diamati Ya Tidak 

A Kegiatan pembuka   

1 Siswa menjawab salam dari guru dan berdoa sebelum 

memulai pelajaran 

   

2 Siswa menjawab hadir    

3 Siswa siap dalam mengikuti pelajaran    

4 Siswa mampu menjawab pertanyaan apersepsi dari guru    

5 Siswa mendengarkan materi yang akan dipelajari    

6 Mendengarkan/memperhatikan penjelasan kompetensi dan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

   

B Kegiatan Inti   

1 Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan serius    

2 Siswa memjawab pertanyaan dari guru    

3 Siswa bertanya apabila menemui kesulitan dalam memahami 

pelajaran 

   

4 Antusias siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran    

5 Siswa aktif mengikuti ajakan serta arahan dari guru    

6 Siswa aktif bekerjasama dengan teman    

8 Siswa aktif dalam mengambil potongan kertas yang telah 

disediakan oleh guru 

   

9 Siswa aktif mencari pasangan dalam metode Indeks Card 

Match  

   

10 Siswa membacakan kartu Indeksnya pada masing-masing 

pasangan 

   

12 Siswa menempel kertas yang diperolehnya di papan tulis    

C Siswa termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran   

1 Kegiatan Penutup    

2 Siswa menjawab lembar soal yang diberikan guru    

3 Siswa menyetor lembar jawaban kepada guru    

4 Siswa mendengarkan guru terkait penyampaian topik materi 

yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 

   

5 Siswa mendengarkan motivasi yang disampaikan oleh guru    

6 Siswa dan guru bersama-sama menutup pelajaran bersama-

sama 

   

                            Peresentasepelaksanaanpembelajaran: 100%      



Jumlahskorperolehan x 100% 

                                                   24 

 Kategori Sangt

Baik 

 

 

 

Keterangan : 

9. Terlaksana 24 

10. Tidak terlaksana  

 

                                                                                                       Kendari, Juni 2018 

                                                                                                Obeserver 

 

 

 

 

Djuhoria, S.Pd.I 

NIP.198001052008012015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketegori pelaksanaan 

pembelajran 

50-54  = Kurang sekali 

55-59  = Kurang baik 

60-75  = Cukup 

76-85  = Baik 

86-100 = Sangatbaik 



LEMBAR KEGIATAN SISWA SIKLUS II 

 

Pertemuan II 

 

Mata Pelajaran      :  IPS 

Kelas/Semester :  IV/ 1 

  Materi Pokok     : Dampak Perubahan Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Manusia  

Kurikulum Acuan : Kurikulum 2013 

Bentuk / Jumlah Soal : Uraian / 5 Soal 

 

Petunjuk: 

 LKS ini membantu Anda untuk lebih memahami materi IPS. Jadi, kerjakan LKS 

ini dengan sungguh-sungguh sesuai petunjuk. 

 Tunjukkan kemampuan Anda sebaik mungkin karena hasil jawaban Anda akan 

diberi nilai. 

 Setelah mengerjakan LKS ini, presentasikan dihadapan teman-temanmu. Setelah 

itu kumpulkan kepada guru. 

 Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan tepat !!! 

 

11. Jelaskan dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia? 

12. Sebutkan salah satu contoh penggunaan bahan kimia? 

13. Apa yang dimaksud dengan terumbu karang? 

14. Apa saja kegiatan manusia yang bisa merusak ekosistem lingkungan? 

 

Selamt bekerja  

 

 

 

 

 

 



LEMBAR KEGIATAN SISWA SIKLUS II 

 

Pertemuan I 

 

Mata Pelajaran      : IPS 

Kelas/Semester : IV/ 1 

Materi Pokok     : Pemanfaatan Sumber Daya Alam 

Kurikulum Acuan : Kurikulum 2013 

Bentuk / Jumlah Soal : Uraian / 5 Soal 

 

Petunjuk: 

 LKS ini membantu Anda untuk lebih memahami materi IPS. Jadi, kerjakan LKS 

ini dengan sungguh-sungguh sesuai petunjuk. 

 Tunjukkan kemampuan Anda sebaik mungkin karena hasil jawaban Anda akan 

diberi nilai. 

 Setelah mengerjakan LKS ini, presentasikan dihadapan teman-temanmu. Setelah 

itu kumpulkan kepada guru. 

 Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan tepat !!! 

 

 

1. Jelaskan manfaat sumber daya alam? 

2. Apa saja hasil perkebuanan yang ada di daerah tempat tinggalmu? 

3. Jelaskan manfaat kekayaan alamyang secara tidak langsung? 

4. Apa saja kekayaan alam yang ada di indonesia?  

 

Selamt bekerja  

 

 

 


