
 

 

Lampiran 1: Gambaran umum lokasi penelitian SD Negeri Poasaa 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE 
UPTD PENDIDIKAN KECAMATA UNAAHA 

SD NEGERI POASAA 
Alamat: Jln. Pagala No. 52 Kel. Unaaha Kec. Unaaha 

 

PROFIL SEKOLAH 

1. Nama Sekolah   : SD NEGERI POASAA  

2. Kategori Sekolah  : PRA SPM/SPM/POTENSIAL/SDSN/.......*) 

3. NPSN    : 40400289 

4. NSS    : 101200110010 

5. Status    : Negeri/Swasta*) 

6. Terakreditasi   : C  

7. Alamat Sekolah   : Jln. Pagala No. 52 Kelurahan Unaaha 

: Kecamatan Unaaha 

     : Kab. Konawe 

      
  Kode Pos       
 
       

8. Koordinat   :  

 

9. Nama Yayasan (bagi swasta) : ............................................................. 

10. Alamat Yayasan   : ............................................................. 

11. Tahun didirikan/operasional : 1 Agustus 1939 

9 3 4 1 8 

Bujur : 122o03’52.71” T Lintang : 3o50’30.80” S 



 

 

12. a. Nama Kepala Sekolah : Hj. HASNAWATI, S.Pd 

b. NIP    : 19610709 198401 2 002 

c. Nomor Telepon Sekolah : - 

d. Nomor Handphone  : 0811 4031 913 

13. Kepemilikan Tanah Sekolah : Milik Pemda/Milik Yayasan/Sewa/Hak Milik *) 

14. Status Kepemilikan Tanah : Sengketa/Tidak *) 

15. Masih Operasional  : Ya/Tidak *) 

 

1. Data Siswa Tahun Pelajaran 2018/2019 

Kelas 
Jumlah Siswa (Orang) 

Jumlah Rombel 
Putra Putri Total 

Kelas 1 4 12 16 1 

Kelas 2 11 10 21 1 

Kelas 3 8 8 16 1 

Kelas 4 10 15 25 1 

Kelas 5 11 5 16 1 

Kelas 6 7 9 16 1 

TOTAL 51 59 110 6 
 

 

 

 

 

 



 

 

1. DATA GURU  
 Tahun Pelajaran 2018/2019 

NO N A M A N I P N U P T K GOL JABATAN  

1 2 3 4 5 6 

1. Hj. HASNAWATI, S.Pd 19610709 198401 2 002 1433 7626 6430 0042 IV.b KEPALA SEKOLAH 

2. SURIANTO ALISMAN, S.Pd 19810605 200903 1 001 5937 7596 6120 0022 III.b GURU KELAS VI 

3. ROSMAIDA, S.Pd 19640625 200604 2 001 5957 7426 4330 0042 III.b GURU KELAS V 

4. SUNIATI, S.Pd., 19680906 200604 2 001 7238 7466 4930 0053 III.b GURU KELAS IV 

5. SAMIR, S.Pd. 19611005 198112 1 002 6337 7396 4020 0033 IV.a GURU KELAS III 

6. ERNA, S.Pd -  2336 7636 6530 0033 - GURU KELAS II 

7. HASNIATIN, S.Pd 19740525 199809 2 001 8857 7526 5430 0032 III.d GURU KELAS I 

8. SARMIN LAMPOSO, S.Pdi - 6941 7506 5120 0002 - PENDAIS  

9. IRMAN, A.Ma - - - PENJASKES 

10.  DWI LENA SAHIDO, S.Pd - 2447 7636 6522 0003 - MULOK 

 

Kepala Sekolah 

 

 

 

 

Hj. HASNAWATI, S.Pd 

NIP. 19610709 198401 2002 
 



Lampiran 2 : Silabus Pembelajaran SD Negeri Poasaa  

 

SATUAN PENDIDIKAN      : SD NEGERI POASAA. 

KELAS/SEMESTER  : V / 2 

TEMA 6             : PANAS DAN PERPINDAHANNYA 

SUBTEMA                           : 3 (SUHU DAN KALOR) 

 

KI-1  : Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 

KI-2  : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, 

teman, guru, dan  tetangga, dan negara 

KI-3  : Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara   mengamati, menanya,  

dan mencoba  

  berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang   dijumpainya di 

rumah, di sekolah, dan tempat bermain 

KI-4  : Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa 

yang jelas, sistematis,  logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang  

mencerminkan perilaku anak  sesuai  dengan tahap perkembangannya 

 

 

 



Mata Pelajaran dan 

Kompetensi Dasar 

Indikator 

 

Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

IPA 

 

3.6 Menerapkan konsep 

perpindahan kalor 

     dalamkehidupan 

sehari-hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.4 Mengidentifikasi 

benda –benda yang 

bersifat menghambat dan 

mempercepat 

perpindahan kalor 

3.6.5  Memahami alat-

alat yang digunakan 

untuk menghambat 

perpindahan kalor dalam 

kehidupan sehari-hari 

3.6.6Mengidentifikasi 

benda-benda yang 

bersifat menghambat dan 

mempercepat 

perpindahan kalor di 

sekitar  

3.6.7 Memahami cara-

cara untuk menghambat 

perpindahan kalor dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

 

 Keuntungan dan 

kerugian 

perpindahan 

kalor 

 Cara 

menghambat 

dan 

mempercepat 

perpindahan 

kalor 

 Mendemonstrasikan 

kegiatan untuk 

membedakan suhu dan 

kalor  

 Mendiskusikan 

perubahan suhu benda 

dengan konsep kalor 

dilepaskan dan kalor 

diterima oleh benda 

 Mengidentifikasi benda-

benda yang dapat 

menghantarkan  panas 

1. Teknik 

Penilaian 

a. Penilaian 

Sikap: Lembar 

Observasi 

b. Penilaian 

pengetahuan: Tes 

c. Penilaian 

Keterampilan: 

Unjuk Kerja 

Rubrik Penilaian 

Mempraktikkan 

Gerak sikap 

tubuh (duduk, 

membaca, 

berdiri, jalan), 

dan bergerak 

secara lentur 

serta seimbang 

(KD 3.6 dan 4.6) 

1. Teknik 

Penilaian 

a. Penilaian 

Sikap: Lembar 

Observasi 

b. Penilaian 

pengetahuan: Tes 

c. Penilaian 

  3 jp 

 
 Buku guru 

 Buku Siswa 

 Materi 

 Gambar 

tentang 

aktivitas 

yang 

memanfaatka

n kerja organ 

gerak 

manusia 

 Gambar 

tentang 

kelainan 

tulang 

manusia, teks 



4.6 Melaporkan  

hasilpengamatan 

tentangperpindahan 

kalor. 

4.6.3 Membuat laporan 

tentang benda-benda 

menghambat atau 

mempercepat 

perpindahan kalor 

4.64 Membuat laporan 

tentang cara menghambat 

atau mempercepat 

perpindahan kalor 

 

 

 

 

 

 

Keterampilan: 

Unjuk Kerja 

 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

 

 

 

Hj. HASNAWATI, S.Pd 

NIP.196107091984012002 

Poasaa,.         2018 

 

Guru Kelas V 

 

 

 

 

 

ROSMAIDA, S.Pd. 

NIP.196406252006042001 



 



 
 

Lampiran 3 : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran SD Negeri Poasaa 

 

Sekolah :  SD NEGERI POASAA 

Kelas /Semester  :  V/2 (dua ) 

Tema  :  Panas dan Perpindahannya 

Sub tema 1 :  Suhu dan Kalor 

Pembelajaran ke- :  1 

Siklus / pertemuan     :   1 / 1 

Fokus Pembelajaran :  IPA 

Alokasi Waktu :  3 JP 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  

2. Memiliki 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 dan di sekolah. 

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 PENCAPAIAN KOMPETENSI 

IPA 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.6 Menerapkan konsep perpindahan kalor dalam 

kehidupan sehari-hari 

3.6.1 Mengidentifikasikan benda-benda sekitar yang dapat 

menghantarkan panas 

3.6.2 Menjelaskan pengaruh kalor terhadap benda 

4.6 Melaporkan hasil pengamatan tentang 

      perpindahan kalor. 

4.6.1 Mendemonstrasikan kegiatan perpindahan kalor 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan, siswa mampu 

menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertangung jawab. 

2. Dengan membuat laporan percobaan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat  

3. Siswa dapat menjelaskan pengaruh kalor terhadap benda yang diidentifikasikan 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Teks Penjelasan Kalor dan Perpindahannya 

2. Pengaruh kalor 

3. Laporan percobaan pengaruh kalor 

E. METODE PEMBELAJARAN 

Metode Pembelajaran : Simulasi, percobaan, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. 

     Model pembelajaran  : SETS ( Science Enviroment Technology Society ) 

F. MEDIA/ALAT, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR 

Media/Alat : 1. Teks bacaan. 



 

 

   2. Beragam benda di kelas dan lingkungan sekitar. 

Bahan : - 

Sumber Belajar : 1. Buku Guru dan Buku Siswa Kelas V, Tema 6: Panas dan Perpindahannya. Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 (Revisi 2017). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  

 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa 

 Guru mengabsen siswa  

 Siswa diminta memeriksa kerapian diri dan kebersihan kelas 

 Guru melakukan aperseppsi 

 Guru membuka pelajaran dengan memperkenalkan judul tema dan subtema (Tema : Panas 

dan Perpindahannya, Subtema Suhu dan Panas).  

 Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran. 

 Guru menjelaskan tentang model pembelajaran SETS beserta langkah-langkahnya 

15 

menit 

Kegiatan 

inti 

( Isu pemanfaatan energi dimasyarakat ) 

 Guru melakukan Apersepsi ( Tahap 1 ) 

 Guru memberikan beberapa pertanyaan untuk menstimulus rasa ingin tahu siswa, tentang 

topik yang akan dibahas pada tema. 

    - Apakah menurutmu panas bisa berpindah? 

    - Bagaimana caranya panas berpindah? 

    - Apakah kamu pernah memegang gagang panci di atas  kompor yang menyala? Apakah 

 



 

 

kamu merasakan panas? 

Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? 

 Siswa mengamati lingkungan sekitar untuk mengidentifikasi panas dan suhu.siswa 

mencermati gambar yang disajikan dibuku siswa, guru mengarahkan diskusi dengan 

meminta siswa untuk mengamati gambar tersebut 

- Apakah kamu pernah melihat peristiwa sendok yang diletakkan pada air panas ? 

- Apa yang kamu rasakan ketika kamu memegang sendok besi yang berada digelas berisi 

air panas ? 

- Apa yang terjadi pada air didalam gelas tersebut? 

- Sumber panas apa saja yang dapat kamu temukan pada gambar tersebut ? ( Tahap 2 ) 

 Siswa di beri kesempatan untuk bertanya Mengenai materi yang belum jelas setelah 

membaca teks bacaa yang berjudul  “ Sumber energi panas ‘’ kemudian siswa bertukar 

informasi mengenai hasil yang telah diamati untuk mencari persamaan dan perbedaan 

pengamatan tersebut. 

 Siswa mengamati lingkungan sekitar berdasarkan tabel yg tersedia kemudian siswa 

mengidentifikasi kegiatan apa saja yang menggunakan sumber energi panas yang paling 

sering dan yang jarang, siswa melakukan prediksi apakah semakin semakin sering energi 

panas digunakan maka akan semakin besar energi tersebut dipakai 

 Siswa melakukan kegiatan dengan mengamati apakah dengan adanya sumber energi panas 

matahari dapat melakukan perubahan-perubahan yang mudah di amati (Tahap 3 ) 

 Selanjutnya guru menjelaskan pengaruh kalor terhadap benda yaitu mengembun,menguap,  

menyublim,mengkristal,mencair,dan membeku 

Merancang dan membuat karya teknologi ( Aplikasi konsep ) 

 Siswa di bagi beberapa kelompok oleh guru dalam 1 kelompok terdiri 5 orang untuk 

melakukan kegiatan bersama  



 

 

 Siswa di beri petunjuk mengenai kegiatan yang akan di lakukan  

 Masing-masing kelompok di beri alat dan bahan yang di butuhkan yaitu wadah untuk es 

batu,6 buah es batu ukurannya sama serta stopwatch (penghitung waktu) 

 Siswa menyiapkan 3 wadah yang masing-masing diisi dengan dua buah es batu 

 Wadah satu diletakkan diluar kelas dibawah matahari, wadah kedu diletakkan diatas meja 

di dalam ruangan dan wadah ketiga didalam lemari atau tempat terlindung 

 Siswa mengamati dengan mengukur dan mencatat waktu yg di perlukan es tersebut pada 

ming-masing wadah untuk melihat bagaimana reaksinya ( mencair ) 

Uji coba karya teknology ( pemantafan konsep ) 

 Setelah selesai membuat percobaan setiap kelompok maju kedepan untuk 

mempresentasikan hasil pengamatannya 

 Siswa di awasi dan di amati oleh guru ketika maju kedepan dengan menjawab pertanyaan  

– Bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut ? 

– Manakah es batu yang terlebih dahulu mencair dan mengapa hal tersebut bisa terjadi ? 

– Apa yang kamu pahami setelah melakukan percobaan tersebut. 

 Guru meluruskan jika ada miskonsepsi selama pembelajaran  

 

 (Tahap 4 ) 

Perbaikan atau penyempurnaan karya teknology  

( Penilaian ) 

 Guru melakukan penilaian setelah proses pembelajaran (Tahap 5 ) 

 Kelompok yang belum berhasil boleh membuat lagi karya di rumah 

Penutup  Guru dan siswa melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran  

 Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah di pelajari 

 Pemberian motivasi 

10 

menit 



 

 

 Kelas ditutup dengan doa bersama, dipimpin salah seorang siswa. 

 

 

H. PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap 

Mencatat hal-hal menonjol (positif atau negatif) yang ditunjukkan siswa dalam sikap disiplin. 

b. Penilaian Pengetahuan 

Muatan Indikator Teknik Penilaian Bentuk Instumen 

IPA 3.6.1 Menjelaskan kegiatan untuk membedakan suhu dan 

kalor 

Tes tertulis Soal pilihan ganda 

Soal isian 

Soal uraian 

 

c. Unjuk Kerja 

Muatan Indikator 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk Instumen 

IPA 4.6.1 Mengidentifikasikan benda-benda sekitar yang dapat 

menghantarkan panas. 

Unjuk kerja dan 

hasil 

Rubrik penilaian pada BG 

halaman 16-17. 

 

d. Remedial 

Siswa yang belum terampil dalam menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat diberikan contoh-contoh 

tambahan teks sebagai latihan tambahan. Siswa dapat dibantu oleh siswa lain yang telah sangat terampil dalam menemukan 

gagasan pokok dan gagasan pendukung.  

 



 

 

2. Bentuk Instrumen Penilaian 

a. Jurnal Penilaian Sikap  

No. Tanggal Nama Siswa Catatan Perilaku Butir Sikap Tindak Lanjut 

1.      

2.      

3.      

4.      

             Melengkapi Tabel Informasi Hasil Pengamatan 

Bentuk Penilaian : Tertulis 

Instrumen Penilaian : Rubrik 

KD IPA 3.6 dan 4.6 

Kriteria 
Baik Sekali  

(4) 

Baik  

(3) 

Cukup 

(2) 

Perlu Pendampingan 

(1) 

Ketepatan 

informasi yang 

disajikan. 

Semua 

informasi 

yang disajikan 

dalam tabel 

jelas dan tepat.. 

Terdapat 2 

kesalahan 

informasi 

yang disajikan 

dalam tabel.. 

Terdapat 3 

kesalahan 

informasi 

yang disajikan 

dalam tabel.. 

Terdapat 

lebih dari 3 

kesalahan 

informasi 

yang disajikan 

dalam tabel. 

Kelengkapan 

informasi yang 

Semua 

informasi 

Ada 2 

informasi yang 

Ada 3 

informasi yang 

Ada lebih dari 

3 informasi 



 

 

disajikan. diisi dengan 

lengkap. 

tidak diisi. tidak diisi. yang tidak diisi. 

Kesimpulan Siswa dapat 

membuat 

kesimpulan 

dengan 

menjawab 

semua 

pertanyaan 

yang 

berhubungan 

dengan energi 

panas dengan. 

Siswa dapat 

membuat 

kesimpulan 

dengan 

menjawab 

sebagian besar 

pertanyaan 

yang 

berhubungan 

dengan energi 

panas dengan 

tepat.. 

Siswa dapat 

membuat 

kesimpulan 

dengan 

menjawab 

sebagian kecil 

pertanyaan 

yang 

berhubungan 

dengan energi 

panas dengan 

tepat. 

Siswa dapat 

membuat 

kesimpulan 

dengan 

menjawab satu 

pertanyaan 

yang 

berhubungan 

dengan energi 

panas dengan 

tepat.. 

 

Penilaian (penskoran): 
                 

                    
     

 

Rubrik Laporan Pengamatan 

Bentuk Penilaian : Penugasan 

Instrumen Penilaian : Daftar Periksa 

 

 

 

 



 

 

1) KD IPA 3.6 dan 4.6. 

Siswa mampu menjelaskan perubahan ukuran es batu pada ketiga 

wadah dengan jelas dan tepat. 
ya tidak 

Siswa mampu menjelaskan es batu yang mencair terlebih dahulu 

berdasarkan pengamatan. 

  

Siswa mampu menjelaskan alasan mengapa es batu tersebut 

mencair terlebih dahulu. 

  

   

Penilaian (penskoran): 
                 

                    
     

 

 

 

Mengetahui 

Kepala SDN Poasaa 

 

 

 

Hj.HASNAWATI S.Pd 

NIP.196107091984012002 

 Poasaa                 2018 

Guru Kelas V  

 

 

 

 

ROSMAIDA S.Pd  

NIP.196406252006042001                  

 

 



 
 

Lampiran 4 : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran SD Negeri Poasaa 

 

Sekolah :  SD NEGERI POASAA 

Kelas /Semester  :  V/2 (dua ) 

Tema  :  Panas dan Perpindahannya 

Sub tema 1 :  Suhu dan Kalor 

Pembelajaran ke- :  2 

Siklus / pertemuan     :   1 / 2 

Fokus Pembelajaran :  IPA 

Alokasi Waktu :  3 JP 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  

2. Memiliki 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 dan di sekolah. 

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 PENCAPAIAN KOMPETENSI 

IPA 



 

 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.6 Menerapkan konsep perpindahan kalor dalam 

kehidupan sehari-hari 

3.6.3 Mengidentifikasikan perpindahan kalor dalam kehidupan 

sehari-hari  

4.6 Melaporkan hasil pengamatan tentang 

      perpindahan kalor. 

4.6.1 Mendemonstrasikan pengaruh kalor terhadap benda 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan melakukan percobaan tentang cara kerja termometer, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam 

kehidupan sehari-hari secara bertnggung jawab. 

2. Dengan menjawab pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan percobaan, siswa mampu membuat laporan tentang perubahan 

suhu akibat perpindahan kalor secara tepat 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Teks Penjelasan Kalor dan Perpindahannya 

2. Pengaruh kalor terhadap benda 

3. Suhu dan kalor 

4. Laporan percobaan pengaruh kalor 

E. METODE PEMBELAJARAN 

Metode Pembelajaran : Simulasi, percobaan, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. 

     Model pembelajaran  : SETS ( Science Enviroment Technology Society ) 

 

F. MEDIA/ALAT, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR 

Media/Alat : 1. Teks bacaan. 

   2. Beragam benda di kelas dan lingkungan sekitar. 

Bahan : - 



 

 

Sumber Belajar : 1. Buku Guru dan Buku Siswa Kelas V, Tema 6: Panas dan Perpindahannya. Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 (Revisi 2017). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  

 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa 

 Guru mengabsen siswa  

 Siswa diminta memeriksa kerapian diri dan kebersihan kelas 

 Guru melakukan aperseppsi 

 Guru membuka pelajaran dengan memperkenalkan judul tema dan subtema (Tema : 

Panas dan Perpindahannya, Subtema Suhu dan Panas).  

 Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai dalam 

pembelajaran. 

 

15 menit 

Kegiatan inti ( Isu pemanfaatan energi dimasyarakat ) 

 Guru melakukan Apersepsi ( Tahap 1 ) 

 Guru memberikan beberapa pertanyaan untuk menstimulus rasa ingin tahu siswa, 

tentang topik yang akan dibahas pada tema. 

    - Apa yang kamu ketahui tentang energi panas? 

 Guru mengarahkan siswa untuk mengamati lingkungan sekitar terkait makanan atau 

minuman yang menggunakan energi panas  

 Selanjutnya guru bertanya bahan-bahan apa saja yang diperlukan  untuk membuat 

secangkir kopi panas dan es jeruk yang segar 

 



 

 

- Selanjutnya minuman apa saja yang biasanya tersaji panas dan tersaji dingin 

- Bagaimana perbedaan yang kamu dapatkan setelah mengamati lingkungan sekitar 

 Kemudian siswa mengamati gambar yang diberikan oleh guru tentang gambar 

minuman panas dan dingi selanjutnya siswa menjawab dengan alasan yang tepat 

berdasarkan pengamatan mereka. ( Tahap 2 ) 

  Berdasarkan informasi yang telah ada, maka guru menjelaskan pengaruh kalor 

terhadap benda. Kalor dapat mempengaruhi wujud benda ( pemuaian dan penyusutan). 

 Selanjutnya guru kembali berdiskusi dengan pernyataan yang ada 

                   Media Pembelajaran 

Dalam kehidupan sehari-hari kamu sering mengukur suhu dengan 

penglihatan,sentuhan,dan perasaanmu saja sehingga kamu hanya melakukan perkiraan 

terhadap derajat panas suatu benda. Nah betulkah indera peraba tidak dapat digunakan 

untuk mengukur suhu suatu benda? Dapatkah kamu menentukan dengan tepat 

perbedaan antara hangat dan dingin dengan menggunakan indera peraba pada tangan ? 

 Selanjutnya siswa membaca informasi tentang thermometer yang disajikan pada uku 

siswa. 

 Guru menjelaskan kembali tentang thermometer pada buku siswa kemudian 

menjelaskan tentang thermometer dan fungsinya 

 Selanjutnnya pengaplikasian konsep yaitu dengan melakukan percobaan mengenai 

cara kerja thermometer 

- Siswa mempersiapkan bahan dan alat yaitu air,pewarna makanan, botol kecil, sedotan 

bening, tanah liat, kain hangat. 

- Siswa mengikuti langkah-langkah percobaan yg disajikan pada buku siswa dengan 

bimbingan guru 

- ( Tahap 3 ) Setiap kelompok melakukan pengamatan terhadap perubahan permukaan 



 

 

air setelah botol diselubungi oleh kain hangat 

 Selanjutnya siswa kembali menjawab pertanyaan yang disediakan setelah percobaaan 

tersebut dilakukan hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa 

mengenai percobaan tersebut. 

- Mengapa air yang ada didalam botol bisa naik ? 

- Adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut ? 

- Berikan kesimpulan mengenai hasil percobaan yang telah dilakukan 

 Guru meluruskan jika terdapat kesalahpahaman ( Tahap 4 ) 

 Guru menilai kemampuan siswa  setelah proses pembelajaran. ( Tahap 5 ) 

 

Penutup   Guru dan siswa melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran  

 Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah di pelajari 

 Pemberian motivasi 

 Kelas ditutup dengan doa bersama, dipimpin salah seorang siswa. 

 

10 menit 

 

H. PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap 

Mencatat hal-hal menonjol (positif atau negatif) yang ditunjukkan siswa dalam sikap disiplin. 

b. Penilaian Pengetahuan 

Muatan Indikator Teknik Penilaian Bentuk Instumen 

IPA 3.6.3 Menjelaskan kegiatan untuk membedakan suhu dan 

kalor 

Tes tertulis Soal pilihan ganda 

Soal isian 

Soal uraian 



 

 

 

c. Unjuk Kerja 

Muatan Indikator 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk Instumen 

IPA 4.6.1 Mengidentifikasikan benda-benda sekitar yang dapat 

menghantarkan panas. 

Unjuk kerja dan 

hasil 

Rubrik penilaian pada BG 

halaman 16-17. 

 

d. Remedial 

Siswa yang belum terampil dalam menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat diberikan contoh-contoh 

tambahan teks sebagai latihan tambahan. Siswa dapat dibantu oleh siswa lain yang telah sangat terampil dalam menemukan 

gagasan pokok dan gagasan pendukung.  

2. Bentuk Instrumen Penilaian 

a. Jurnal Penilaian Sikap  

No. Tanggal Nama Siswa Catatan Perilaku Butir Sikap Tindak Lanjut 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

             Bentuk Penilaian : Tertulis 

Instrumen Penilaian : Rubrik 

KD IPA 3.6 dan 4.6 



 

 

Kriteria 
Baik Sekali  

(4) 

Baik  

(3) 

Cukup 

(2) 

Perlu Pendampingan 

(1) 

Ketepatan 

informasi yang 

disajikan. 

Semua 

informasi 

yang disajikan 

dalam tabel 

jelas dan tepat.. 

Terdapat 2 

kesalahan 

informasi 

yang disajikan 

dalam tabel.. 

Terdapat 3 

kesalahan 

informasi 

yang disajikan 

dalam tabel.. 

Terdapat 

lebih dari 3 

kesalahan 

informasi 

yang disajikan 

dalam tabel. 

Kelengkapan 

informasi yang 

disajikan. 

Semua 

informasi 

diisi dengan 

lengkap. 

Ada 2 

informasi yang 

tidak diisi. 

Ada 3 

informasi yang 

tidak diisi. 

Ada lebih dari 

3 informasi 

yang tidak diisi. 

Kesimpulan Siswa dapat 

membuat 

kesimpulan 

dengan 

menjawab 

semua 

pertanyaan 

yang 

berhubungan 

dengan energi 

panas dengan. 

Siswa dapat 

membuat 

kesimpulan 

dengan 

menjawab 

sebagian besar 

pertanyaan 

yang 

berhubungan 

dengan energi 

panas dengan 

tepat.. 

Siswa dapat 

membuat 

kesimpulan 

dengan 

menjawab 

sebagian kecil 

pertanyaan 

yang 

berhubungan 

dengan energi 

panas dengan 

tepat. 

Siswa dapat 

membuat 

kesimpulan 

dengan 

menjawab satu 

pertanyaan 

yang 

berhubungan 

dengan energi 

panas dengan 

tepat.. 



 

 

Penilaian (penskoran): 
                 

                    
     

Rubrik Laporan Pengamatan 

Bentuk Penilaian : Penugasan 

Instrumen Penilaian : Daftar Periksa 

1) KD IPA 3.6 dan 4.6. 

Siswa mampu menjelaskan perubahan ukuran es batu pada ketiga 

wadah dengan jelas dan tepat. 
Ya tidak 

Siswa mampu menjelaskan es batu yang mencair terlebih dahulu 

berdasarkan pengamatan. 

  

Siswa mampu menjelaskan alasan mengapa es batu tersebut 

mencair terlebih dahulu. 

  

   

Penilaian (penskoran): 
                 

                    
     

Mengetahui 

Kepala SDN Poasaa 

 

 

Hj.HASNAWATI S.Pd 

NIP.196107091984012002 

 Poasaa                 2018 

Guru Kelas V  

 

 

ROSMAIDA S.Pd  

NIP.196406252006042001                  

 



 
 

Lampiran 5 :Rencana Pelaksanaan Pembelajaran SD Negeri Poasaa 

 

Sekolah :  SD NEGERI POASAA 

Kelas /Semester  :  V/2 (dua ) 

Tema  :  Panas dan Perpindahannya 

Sub tema 3 :  Pengaruh kalor terhadap kehidupan 

Pembelajaran ke- :  2 

Siklus / pertemuan     :   1I / 1 

Fokus Pembelajaran :  IPA 

Alokasi Waktu :  3 JP 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  

2. Memiliki 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 dan di sekolah. 

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 PENCAPAIAN KOMPETENSI 

IPA 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.6 Menerapkan konsep perpindahan kalor dalam 

kehidupan sehari-hari 

3.6.4 Mengidentifikasikan benda-benda yang bersifat menghambat 

dan mempercepat perpindahan kalor 

3.6.5 Memahami alat – alat yang digunakan untuk menghambat 

perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari 

4.6 Melaporkan hasil pengamatan tentang 

      perpindahan kalor. 

4.6.3 Membuat laporan tentang benda-benda menghambat atau 

mempercepat perpindahan kalor 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi benda-benda yang bersifat menghambat dan 

mempercepat perpindahan kalor 

2. Siswa dapat mengetahui alat-alat apa saja yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari 

3. Siswa dapat membuat laporan tentang benda-benda yang menghambat atau mempercepat perpindahan kalor 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Teks Penjelasan Kalor dan Perpindahannya 

2. Keuntungan dan kerugian perpindahan kalor 

E. METODE PEMBELAJARAN 

Metode Pembelajaran : Simulasi, percobaan, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. 

     Model pembelajaran  : SETS ( Science Enviroment Technology Society ) 

F. MEDIA/ALAT, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR 

Media/Alat : 1. Teks bacaan. 



   2. Beragam benda di kelas dan lingkungan sekitar. 

Bahan : - 

Sumber Belajar : 1. Buku Guru dan Buku Siswa Kelas V, Tema 6: Panas dan Perpindahannya. Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 (Revisi 2017). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  

 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa 

 Guru mengabsen siswa  

 Siswa diminta memeriksa kerapian diri dan kebersihan kelas 

 Guru melakukan aperseppsi 

 Guru membuka pelajaran dengan memperkenalkan judul tema dan subtema (Tema : 

Panas dan Perpindahannya, Subtema Suhu dan Panas).  

 Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai dalam 

pembelajaran. 

 

15 menit 

Kegiatan inti ( Isu pemanfaatan energi dimasyarakat ) 

 Guru melakukan Apersepsi melalui pertanyaan 

- Masih ingatkah perpindahan panas atau kalor dengan cara konduksi? Perpindahan 

dengan cara ini, memerlukan zat perantara yang membantunya mengalirkan panas 

dari sumber panas ke benda yang lain. Panas mengalir dari tempat panas menuju ke 

tempat yang lebih dingin. Ada perantara panas yang dapat menghambat panas  ( 

Tahap 1 ) 

 



 Kemudian siswa mengamati gambar yang diberikan oleh guru tentang gambar seorang 

ibu yang sedang memasak dengan menggunakan 2 sendok yang berbeda yaitu sendok 

besi yang terbuat dari logam dan kayu( Tahap 2 ) 

  Guru mengarahkan siswa untuk menemukan benda-benda apa saja yang menghambat 

perpindahan panas kemudian mengkaitkan dengan benda yang ia dapatkan di sekitar 

 Selanjutnya siswa memperhatikan penjelasan guru tentang bahan konduktor dan 

isolator kemudian menulis dibuku catatan masing-masing 

 Selanjutnnya pengaplikasian konsep yaitu dengan melakukan percobaan  

- Siswa mempersiapkan bahan dan alat yaitu batang besi yang panjangnya 50 

cm,sumpit bambu yang ujungnya diikat dengan karet gelang,kain untuk memegang 

benda panas,lilin,korek api. 

- Siswa mengikuti langkah-langkah percobaan yg disajikan pada buku siswa dengan 

bimbingan guru 

- ( Tahap 3 ) Setiap kelompok melakukan pengamatan mengenai proses 

menghantarkan panas dan menghambat panas 

 Selanjutnya siswa kembali menjawab pertanyaan yang disediakan setelah percobaaan 

tersebut dilakukan hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa 

mengenai percobaan tersebut. 

- Apa yang terjadi setelah melakukan percobaan apakah ada keuntungan dan kerugian  

? 

- Berikan kesimpulan mengenai hasil percobaan yang telah dilakukan 

 Guru meluruskan jika terdapat kesalahpahaman ( Tahap 4 ) 

 Guru menilai kemampuan siswa  setelah proses pembelajaran. ( Tahap 5 ) 

Penutup   Guru dan siswa melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran  

 Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah di pelajari 

 Pemberian motivasi 

10 menit 



 Kelas ditutup dengan doa bersama, dipimpin salah seorang siswa. 

 

 

H. PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap 

Mencatat hal-hal menonjol (positif atau negatif) yang ditunjukkan siswa dalam sikap disiplin. 

b. Penilaian Pengetahuan 

Muatan Indikator Teknik Penilaian Bentuk Instumen 

IPA 3.6.3 Menjelaskan kegiatan untuk membedakan suhu dan 

kalor 

Tes tertulis Soal pilihan ganda 

Soal isian 

Soal uraian 

 

c. Unjuk Kerja 

Muatan Indikator 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk Instumen 

IPA 4.6.1 Mengidentifikasikan benda-benda sekitar yang dapat 

menghantarkan panas. 

Unjuk kerja dan 

hasil 

Rubrik penilaian pada BG 

halaman 16-17. 

 

d. Remedial 

Siswa yang belum terampil dalam menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat diberikan contoh-contoh 

tambahan teks sebagai latihan tambahan. Siswa dapat dibantu oleh siswa lain yang telah sangat terampil dalam menemukan 

gagasan pokok dan gagasan pendukung.  



2. Bentuk Instrumen Penilaian 

a. Jurnal Penilaian Sikap  

No. Tanggal Nama Siswa Catatan Perilaku Butir Sikap Tindak Lanjut 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

Melengkapi Tabel Informasi Hasil Pengamatan 

Bentuk Penilaian : Tertulis 

Instrumen Penilaian : Rubrik 

KD IPA 3.6 dan 4.6 

Kriteria 
Baik Sekali  

(4) 

Baik  

(3) 

Cukup 

(2) 

Perlu Pendampingan 

(1) 

Ketepatan 

informasi yang 

disajikan. 

Semua 

informasi 

yang disajikan 

dalam tabel 

jelas dan tepat.. 

Terdapat 2 

kesalahan 

informasi 

yang disajikan 

dalam tabel.. 

Terdapat 3 

kesalahan 

informasi 

yang disajikan 

dalam tabel.. 

Terdapat 

lebih dari 3 

kesalahan 

informasi 

yang disajikan 



dalam tabel. 

Kelengkapan 

informasi yang 

disajikan. 

Semua 

informasi 

diisi dengan 

lengkap. 

Ada 2 

informasi yang 

tidak diisi. 

Ada 3 

informasi yang 

tidak diisi. 

Ada lebih dari 

3 informasi 

yang tidak diisi. 

Kesimpulan Siswa dapat 

membuat 

kesimpulan 

dengan 

menjawab 

semua 

pertanyaan 

yang 

berhubungan 

dengan energi 

panas dengan. 

Siswa dapat 

membuat 

kesimpulan 

dengan 

menjawab 

sebagian besar 

pertanyaan 

yang 

berhubungan 

dengan energi 

panas dengan 

tepat.. 

Siswa dapat 

membuat 

kesimpulan 

dengan 

menjawab 

sebagian kecil 

pertanyaan 

yang 

berhubungan 

dengan energi 

panas dengan 

tepat. 

Siswa dapat 

membuat 

kesimpulan 

dengan 

menjawab satu 

pertanyaan 

yang 

berhubungan 

dengan energi 

panas dengan 

tepat.. 

 

Penilaian (penskoran): 
                 

                    
     

Rubrik Laporan Pengamatan 

Instrumen Penilaian : Daftar Periksa 

1) KD IPA 3.6 dan 4.6. 

Siswa mampu menjelaskan perubahan ukuran es batu pada ketiga 

wadah dengan jelas dan tepat. 
ya tidak 



Siswa mampu menjelaskan es batu yang mencair terlebih dahulu 

berdasarkan pengamatan. 

  

Siswa mampu menjelaskan alasan mengapa es batu tersebut 

mencair terlebih dahulu. 

  

   

Penilaian (penskoran): 
                 

                    
     

Mengetahui 

Kepala SDN Poasaa 

 

 

Hj.HASNAWATI S.Pd 

NIP.196107091984012002 

 Poasaa                 2018 

Guru Kelas V  

 

 

ROSMAIDA S.Pd  

NIP.196406252006042001                  

 



 
 

Lampiran 6 : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran SD Negeri Poasaa 

 

Sekolah :  SD NEGERI POASAA 

Kelas /Semester  :  V/2 (dua ) 

Tema  :  Panas dan Perpindahannya 

Sub tema 3 :  Suhu dan Kalor 

Pembelajaran ke- :  2 

Siklus / pertemuan     :   II / 2 

Fokus Pembelajaran :  IPA 

Alokasi Waktu :  3 JP 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  

2. Memiliki 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 dan di sekolah. 

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 PENCAPAIAN KOMPETENSI 

IPA 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.6 Menerapkan konsep perpindahan kalor dalam 

kehidupan sehari-hari 

3.6.6 Mengidentifikasikan benda-benda yang bersifat menghambat 

dan mempercepat perpindahan kalor 

3.6.7 Memahami cara-cara yang digunakan untuk menghambat 

perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari 

4.6 Melaporkan hasil pengamatan tentang 

      perpindahan kalor. 

4.6.4 Membuat laporan tentang cara menghambat atau 

mempercepat perpindahan kalor 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi benda-benda yang bersifat menghambat dan 

mempercepat perpindahan kalor 

2. Siswa dapat mengetahui cara-cara apa saja yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari 

3. Siswa dapat membuat laporan tentang cara-cara yang menghambat atau mempercepat perpindahan kalor 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Teks Penjelasan Kalor dan Perpindahannya 

2. Cara menghambat dan memprcepat perpindahan kalor 

E. METODE PEMBELAJARAN 

Metode Pembelajaran : Simulasi, percobaan, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. 

     Model pembelajaran  : SETS ( Science Enviroment Technology Society ) 

F. MEDIA/ALAT, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR 

Media/Alat : 1. Teks bacaan. 



   2. Beragam benda di kelas dan lingkungan sekitar. 

Bahan : - 

Sumber Belajar : 1. Buku Guru dan Buku Siswa Kelas V, Tema 6: Panas dan Perpindahannya. Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 (Revisi 2017). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  

 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa 

 Guru mengabsen siswa  

 Siswa diminta memeriksa kerapian diri dan kebersihan kelas 

 Guru melakukan aperseppsi 

 Guru membuka pelajaran dengan memperkenalkan judul tema dan subtema (Tema : 

Panas dan Perpindahannya, Subtema Suhu dan Panas).  

 Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai dalam 

pembelajaran. 

 

15 menit 

Kegiatan inti ( Isu pemanfaatan energi dimasyarakat ) 

 Guru melakukan Apersepsi melalui pertanyaan 

- Masih ingatkah perpindahan panas atau kalor dengan cara konduksi? Perpindahan 

dengan cara ini, memerlukan zat perantara yang membantunya mengalirkan panas 

dari sumber panas ke benda yang lain. Panas mengalir dari tempat panas menuju ke 

tempat yang lebih dingin. Ada perantara panas yang dapat menghambat panas dengan 

baik ada pula yang tidak  ( Tahap 1 ) 

 



 Siswa membaca teks bacaan dari buku siswa mengenai termos dan sejarahnya 

 Kemudian siswa mencari informasi tentang isolator dan konduktor dengan mengamati 

lingkungan sekitar baik didalam kelas maupun diluar kelas( Tahap 2 ) 

  Guru mengarahkan siswa untuk mencari tahu cara yang digunakan untuk menghambat 

perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari 

 Siswa melakukan keterampilan proyek untuk mengidentifikasi cara-cara untuk 

menghambat atau mempercepat perpindahan kalor pada benda (Tahap 3 ) 

 Siswa membuat laporan setelah melakukan keterampilan proyek 

 Guru memberikan LKS kemudian siswa mengerjakannya 

 Guru meluruskan jika terdapat kesalahpahaman ( Tahap 4 ) 

 Guru menilai kemampuan siswa  setelah proses pembelajaran. ( Tahap 5 ) 

 

Penutup   Guru dan siswa melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran  

 Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah di pelajari 

 Pemberian motivasi 

 Kelas ditutup dengan doa bersama, dipimpin salah seorang siswa. 

 

10 menit 

 

H. PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap 

Mencatat hal-hal menonjol (positif atau negatif) yang ditunjukkan siswa dalam sikap disiplin. 

b. Penilaian Pengetahuan 

Muatan Indikator Teknik Penilaian Bentuk Instumen 

IPA 3.6.3 Menjelaskan kegiatan untuk membedakan suhu dan Tes tertulis Soal pilihan ganda 



kalor Soal isian 

Soal uraian 

 

c. Unjuk Kerja 

Muatan Indikator 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk Instumen 

IPA 4.6.1 Mengidentifikasikan benda-benda sekitar yang dapat 

menghantarkan panas. 

Unjuk kerja dan 

hasil 

Rubrik penilaian pada BG 

halaman 16-17. 

 

d. Remedial 

Siswa yang belum terampil dalam menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat diberikan contoh-contoh 

tambahan teks sebagai latihan tambahan. Siswa dapat dibantu oleh siswa lain yang telah sangat terampil dalam menemukan 

gagasan pokok dan gagasan pendukung.  

2. Bentuk Instrumen Penilaian 

a. Jurnal Penilaian Sikap  

No. Tanggal Nama Siswa Catatan Perilaku Butir Sikap Tindak Lanjut 

1.      

2.      

3.      

4.      

    Bentuk Penilaian : Tertulis 

Instrumen Penilaian : Rubrik 



KD IPA 3.6 dan 4.6 

Kriteria 
Baik Sekali  

(4) 

Baik  

(3) 

Cukup 

(2) 

Perlu Pendampingan 

(1) 

Ketepatan 

informasi yang 

disajikan. 

Semua 

informasi 

yang disajikan 

dalam tabel 

jelas dan tepat.. 

Terdapat 2 

kesalahan 

informasi 

yang disajikan 

dalam tabel.. 

Terdapat 3 

kesalahan 

informasi 

yang disajikan 

dalam tabel.. 

Terdapat 

lebih dari 3 

kesalahan 

informasi 

yang disajikan 

dalam tabel. 

Kelengkapan 

informasi yang 

disajikan. 

Semua 

informasi 

diisi dengan 

lengkap. 

Ada 2 

informasi yang 

tidak diisi. 

Ada 3 

informasi yang 

tidak diisi. 

Ada lebih dari 

3 informasi 

yang tidak diisi. 

Kesimpulan Siswa dapat 

membuat 

kesimpulan 

dengan 

menjawab 

semua 

pertanyaan 

yang 

berhubungan 

dengan energi 

Siswa dapat 

membuat 

kesimpulan 

dengan 

menjawab 

sebagian besar 

pertanyaan 

yang 

berhubungan 

dengan energi 

Siswa dapat 

membuat 

kesimpulan 

dengan 

menjawab 

sebagian kecil 

pertanyaan 

yang 

berhubungan 

dengan energi 

Siswa dapat 

membuat 

kesimpulan 

dengan 

menjawab satu 

pertanyaan 

yang 

berhubungan 

dengan energi 

panas dengan 



panas dengan. panas dengan 

tepat.. 

panas dengan 

tepat. 

tepat.. 

 

Penilaian (penskoran): 
                 

                    
     

Instrumen Penilaian : Daftar Periksa 

1) KD IPA 3.6 dan 4.6. 

Siswa mampu menjelaskan perubahan ukuran es batu pada ketiga 

wadah dengan jelas dan tepat. 
ya tidak 

Siswa mampu menjelaskan es batu yang mencair terlebih dahulu 

berdasarkan pengamatan. 

  

Siswa mampu menjelaskan alasan mengapa es batu tersebut 

mencair terlebih dahulu. 

  

   

 

Penilaian (penskoran): 
                 

                    
    

Mengetahui 

Kepala SDN Poasaa 

 

 

Hj.HASNAWATI S.Pd 

NIP.196107091984012002 

 Poasaa                 2018 

Guru Kelas V  

 

 

ROSMAIDA S.Pd  

NIP.196406252006042001                  
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1. Pengertian Suhu 

Suhu adalah besaran yang menunjukkan derajat atau tingkat panas atau dingin 

suatu benda Suhu dapat diukur dengan menggunakan termometer  

Beberapa jenis termometer: 

1. Termometer raksa dan termometer alkohol. Adalah termometer yang 

berdasarkan pemuaian zat cair. Biasanya digunakan untuk mengukur suhu 

ruangan dan suhu badan. 

2. Termometer bimetal. Bimetal adalah dua buah logam yang berbeda 

koefisien muainya dikeling menjadi satu. Jika alat ini dipanaskan maka 

bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien muainya lebih 

kecil. 

3. Termometer hambatan. Termometer hambatan bekerja berdasarkan 

prinsip bahwa jika seutas kawat dipanaskan, hambatan listriknya akan 

bertambah. Perubahan hambatan listrik diubah menjadi pulsa-pulsa listrik 

dan pulsa listrik inilah yang menunjukkan suhu pada saat itu. 

4. Termokopel. Termokopel adalah sensor suhu yang banyak digunakan 

untuk mengukur suhu tinggi. Prinsip kerjanya adalah mengubah perbedaan 

suhu menjadi tegangan listrik. Termokopel memanfaatkan perbedaan 

pemuaian antara dua logam yang ujungnya bersentuhan. Perbedaan 

pemuaian antara dua logam yang ujungnya bersentuhan akan 

menghasilkan gaya gerak listrik (GGL). Besar GGL inilah yang 

dimanfaatkan termokopel untuk menunjukkan suhu. 

5. Termometer gas. Termometer gas memanfaatkan perubahan volume atau 

tekanan gas karena suhu. 

6. Pirometer. Pirometer adalah alat pengukur suhu suatu benda yang 

memiliki suhu sangat tinggi. PRinsip kerjanya berdasarkan intensitas 

radiasi yang dipancarkan oleh radiasi benda tersebut. 

Jenis-jenis skala termometer: 

1. Skala celcius 

2. Skala Kelvin 

3. Skala Fahrenheit 

MATERI IPA 

SIKLUS I 

PERTEMUAN I 

SUB TEMA I 

SUHU DAN KALOR 

PEMBELAJARAN I 



4. Skala Reamur 

2. Kalor 

Kalor adalah energi panas zat yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu 

rendah. 

Satu kalori adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air 

sebesar 1
o
C. 

Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu benda untuk 

menaikkan suhu 1 kg zat itu sebesar 1
o
C. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor 

yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat 1
o
C 

3. Energi Panas 

Energi Panas disebut juga dengan kalor. energi pans disebut juga dengan tenaga. 

energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. tiap makhluk hidup 

membutuhkan energi. manusia mendapatkan energi dari nasi,dsb. hewan 

mendapatkan energi dari makanan seperti rumput, daging, dsb. Tumbuhan pun 

mendapatkan energi dengan membuat makanannya sendiiri melalui proses 

fotosintesis. Benda yang dapat menghasilkan energi disebut sumber energi. 

Sumber energi panas ; 

 Panas Matahari (energi panas terbesar) 

 Kompor 

 Lilin yang menyala 

 Bohlam yang menyala 

 kedua tangan yang digosok-gosokkan 

Alat yang digunakan sebagai pengukur suhu panas adalah termometer, dengan 

satuan seperti Celcius, Fahrenheit, Kelvin, ataupun Reamur. akan tetapi yang 

lebih sering digunakan adalah Celcius dan Fahreheit. 

- Perpindahan Panas 

Dalam peristiwa perpindahan panas ada 3 macam cara, yaitu ; 

1.Konduksi 

  -  Adalah perpindahan panas dengan perantara zat padat. contoh besi yang 

dipanaskan. Dalam peristiwa konduksi besi disebut sebagai konduktor. Konduktor 

adalah benda - benda yang mudah menghantarkan panas, seperti besi, aluminium, 

seng, baja. sedangkan Isolator adalah benda-benda yang sukar menghantarkan 

panas seperti, plastik, kaca, kayu. 



2.Konveksi 

    Adalah peristiwa perpindahan dengan perantara zat cair. Contoh memasak air 

lama kelamaan akan mendidih. 

3,Radiasi 

    Adalah peristwa perpindahan  panas tanpa zat perantara. Contoh panas matahari 

sampai ke bumi. Manfaat energi panas yaitu : 

- energi panas sangat bermanfaat bagi manusia. seperti panas 

matahari dapat mengeringkan baju, panas setrika dapat merapikan 

baju, dsb. 

- Panas Matahari juga dapat digunakan sebagai sumber energi listrik 

yang ramah lingkungan dan hemat. Dengan menggunakan Panel 

Surya dapat menyimpan panas matahari dan diubah menjadi energi 

listrik. 
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“Di suatu sore, ibu sedang menyiapkan makan malam di dapur dapur dan lani 

baru  saja menyelesaikan pekerjaan rumahnya  lani menghampiri ibunya di 

dapur untuk memberikan bantuan Bantuan kemudiaan lani bertanya mengenai 

konduktor dan isolator yng di gunakan ibu..  Isolator yang ibu gunakan” 

A. Pengertian Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas 

dengan baik. Jika terkena panas di salah satu bagian, konduktor dapat 

meneruskan panas ke bagian lainnya. Benda sehari-hari yang termasuk 

dalam konduktor adalah panci, sendok logam, setrika, dan wajan. 

          Bagian pembuat konduktor adalah logam. Logam memiliki sifat 

yang keras dan penghantar panas yang baik. Logam banyak digunakan 

untuk membuat berbagai peralatan memasak atau elektronik. Dengan 

berasal dari api atau listrik dengan cepat. Contohnya, panas dari listrik 

dihantarkan oleh setrika ke pakaian atau panas dari api dihantarkan dari 

panci atau wajan ke air atau makanan yang dimasak. 

B.  Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan 

baik. Jika terkena panas di salah satu bagian, isolator tidak dapat atau 

lambat meneruskan panas ke bagian lainnya. Benda sehari-hari yang 

termasuk isolator adalah tembok, tanah, pensil, lilin, dan sebagainya. 

C.  Bahan pembuat isolator:  

MATERI BAHAN 

KONDUKTOR DAN 

ISOLATOR 

SIKLUS II 

PERTEMUAN I 

SUB TEMA 3 

PENGARUH KALOR 

TERHADAP KEHIDUPAN 

PEMBELAJARAN I 



1. Kayu,plastik. 

           Kayu dan plastik merupakan bahan yang lambat menghantarkan 

panas. Karena bersifat isolator, maka kayu dan plastik digunakan sebagai 

bahan untuk pegangan atau gagang, seperti wajan, setrika, tatakan gelas 

dan tatakan piring. Pegangan atau gagang benda yang terbuat dari isolator 

akan bisa dipegang langsung tanpa melukai tangan. 

2. Kertas 

Kertas memiliki sifat sulit atau lambat menghantarkan panas. Sifat isolator 

panas dimanfaatkan antara lain untuk membuat gelas kertas. Kertas 

tersebut dilapisi bahan yang tidak menyerap air, yaitu plastik. Gelas kertas 

yang diisi minuman panas akan bisa dipegang langsung oleh tangan tanpa 

membuat kita panas. 

3. Kain  

-    Kain tidak bisa menghantarkan panas dengan baik. Oleh karena itu, 

kain sering digunakan untuk membuat cempal, yaitu pelindung tangan saat 

mengangkat panci atau penggorengan panas. Panas dari panci akan ditahan 

oleh kain sehingga tidak berpindah ke tangan. 

- Manfaat Isolator 

Manfaat isolator adalah untuk menghambat listrik atau panas karena 

sifat isolator adalah tidak dapat menghantarkan listrik atau kalor, benda-

benda isolator sendiri adalah benda non logam seperti 

kayu,kain,kertas,plastik dan lain sebagainya dimana isolator ditempatkan 

untuk menghambat panas atau listrik. Pernahkah kamu mengamati kabel? 

Dalam sebuah kabal terdapat sebuah manfaat dari isolator yaitu 

pembungkus kabel yang dibuat dari plastik atau karet yang bertujuan 

untuk agar kabel dapat mengalirkan listrik dan bagian luar dapat leluasa 

kita pegang karena dilindungi benda isolator yaitu karet, prinsip pada 

pembungkusan kabel tersebut adalah pemanfaatan isolator, manfaat 

isolator sendiri sangat banyak didalam benda yang kita gunakan setiap hari 

, seperti gagang penggorengan yang diberi plastik agar penggorengan tidak 

panas saat kita memegangnya, dan pemberian gagang plasti didalam 



sebuah setrika bertujuan agar kita tidak terkena panas saat memagng 

setrika tersebut, pemnfaatan isolator sendiri sangat banyak sekali amati 

benda-benda disekitarmu apakah benada-benda tersebut mempunyai 

prinsip pemanfaatan isolator panas atau listrik. 

- Manfaat Konduktor 

Pemanfaatan konduktor panas sangat banyak sekali didalam benda-

benda yang diciptakan oleh manusia, konduktor merupakan sifat benda 

yang dapat menghantarkan panas atau listrik, benda konduktor sendiri 

khususnya adalah benda logam seperti besi,almunium,tembaga, dan lain 

sebaginya yang diamana benda tersebut sangat bermnafaat fungsinya bagi 

manusia,  pemanfaatan konduktor sendiri antara lain, pernahakah kamu 

mengamati wajan? Mengapa bahan pembautan wajan adalah almunium? 

Logam almunium dimanfaatkan oleh manusia selain kodnuktor adalah 

memiliki berbagai kelebihan sifat dibanding logam yang lainnya yaitu 

almunium lebih ringan dibanding logam-logam yang lainnya oleh karena 

itu wajan, dan alat penggorengan lainnya menggunakan logam almunium 

bertujuan agar apabila penggorengan-penggorengan tersebut dibawah 

tidak terlalu berat, dan coba kamu bayangkan jika wajan menggunakan 

bahan dasar tembaga? Pastilah wajan tersebut sangat berat walupun 

fungsinya sama saja dan dapat digunakan sebagai alat memasak, contoh 

lain dalam Manfaat konduktor adalah pembuatan isi kabel yang dibuat 

dengan bahan tembaga, mengapa dalam kabel listrik memanfaatkan 

tembaga, bukan logam lainnya seperti almunium dan lain sebagainya? 

Pemanfaatan tembaga dalam kabel bertujuan untuk lebih mengoptimalkan 

kecepatan rambatan listrik dari kutub postif ke kutub negatif, apakah 

logam lain selain tembaga dapat mengahantarkan listrik? Jawabanya 

adalah iya, logam lain selain tembaga juga dapat menghantarkan listrik 

walaupun begitu para ilmuan sudah memahami dan meneliti sifat-sifat 

logam tersebut sehingga dipilihlah tembaga sebagai bahan kabel, karena 

tembaga memiliki kecepatan dan penghantaran kalor yang paling cepat 

dibanding logam lainnya oleh karena itu kabel dibuat dari tembaga.  



Lampiran 8 : Siklus 1 Pertemuan 2 SD Negeri Poasaa 

 

 

 

 

 

A. Pengertian Suhu  

Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas 

atau dinginnya suatu benda. Untuk mengetahui dengan pasti dingin atau 

panasnya suatu benda, kita memerlukan suatu besaran yang dapat diukur 

dengan alat ukur. Sebagai contoh apa yang kamu rasakan ketika kita 

minum es, dingin bukan, ketika kita merebus air, lama kelamaan air yang 

kamu rebus akan menjadi panas bukan setelah itu bisakah kita mengukur 

suhu? Bisakah tangan kita digunakan untuk mengukur panas atau 

dinginnya suatu benda dengan tepat? Kita tentu memerlukan cara untuk 

membedakan derajat panas atau dingin benda tersebut untuk itu kita perlu 

mengetahui cara untuk mengukur suhu secara akurat. 

B. Panas 

Panas menyatakan banyaknya panas, sedangkan suhu menyatakan 

derajat panas suatu benda. Misalnya kita memiliki dua panic yang identik. 

Panic pertama berisi 100 g air, sedangkan panic kedua berisi 50 g air. 

Suhu air dalam kedua panic tersebut sama. Bila kedua air ini dipanaskan, 

maka air 100 g memerlukan kalor lebih banyak dibandingkan air 50 g. Itu 

berarti kalor sebanding dengan massa. 

 Pemberian kalor menyebabkan suhu benda berubah. Makin banyak 

kalor yang diberikan pada suatu benda, maka suhu benda tersebut maikin 

tinggi. Berarti kalor sebanding dengan perubahan suhu. Selain bergantung 

pada massa dan perubahan suhu, kalor yang diperlukan agar suhu benda 

naik juga bergantung pada jenis zat. 

MATERI PERBEDAAN SUHU 

DAN PANAS 

SIKLUS I 

PERTEMUAN 2 

SUB TEMA I 

SUHU DAN KALOR 

PEMBELAJARAN 2 



 

 

 

 

 

 

C. Hubungan Antara Panas dan Suhu 

Dalam mencoba memahami konsep panas dan suhu, yang penting untuk 

dicatat adalah bahwa panas akan meningkatkan atau menurunkan suhu. 

Peningkatan panas akan menyebabkan peningkatan suhu sementara penurunan 

panas akan menyebabkan penurunan suhu. Perbedaan penting lainnya adalah 

bahwa panas adalah energi sedangkan suhu hanyalah ukuran energi. Sebagian 

besar, peningkatan panas menyebabkan peningkatan volume materi. Contoh 

singkatnya adalah bathtub yang penuh air dan saru cangkir yang penuh dengan 

air. Meskipun berada pada suhu yang sama, keduanya dapat berbeda dalam hal 

panas. 

Bak mandi memiliki lebih banyak molekul air, dan ini diterjemahkan menjadi 

lebih banyak energi panas yang mengarah ke pembentukan panas. Itulah sebabnya 

cangkir itu mungkin memiliki air yang cepat dingin yang bertentangan dengan 

bak mandi yang memiliki air yang lebih hangat, meskipun keduanya memiliki 

suhu yang sama. Temperatur menyebabkan perubahan fase atau keadaan materi. 

Mendidih, penguapan, peleburan, dan pembekuan adalah semua proses yang 

dipengaruhi oleh perubahan suhu. Panas dan suhunya memang berbeda tetapi 

jangan keliru menggangap hal yang sama. 

D. Kesimpulan perbedaan panas dengan suhu: 

 Ini adalah bentuk energi internal yang diperoleh karena gerakan acak dan 

daya tarik emnarik molekul yang ada dalam zat. 

 Satuan SI-nya adalah joule. 



 Jumlah energi panas yang terkandung dalam benda tergantung pada massa, 

suhu, dan materialnya (kapasitas panas spesifik). 

 Ini dapat diukur dengan menggunakan prinsip kalorimetri (atau prinsip 

metode campuran). 

 Dua benda yang memiliki jumlah energi panas yang sama dapat berbeda 

keadaan suhunya. 

 Ketika dua benda bersentuhan, jumlah total energi panas adalah jumlah 

dari energi panas masing-masing benda. 

 Ini adalah besaran yang menentukan ke arah mana energi panas akan 

mengalir. 

 Satuan SI-nya adalah kelvin. 

 Suhu benda tergantung pada energi kinetik rata-rata molekulnya. 

 Suhu diukur menggunakan termometer. 

 Dua benda pada suhu yang sama dapat mengandung jumlah energi panas 

yang berbeda. 

 Jika dua benda pada suhu yang berbeda tetap bersentuhan, suhu yang 

dihasilkan akan menjadi suhu di antara kedua suhu tersebut. 
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SEJARAH TERMOS 

 

 

 

 

  

 

Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos memang 

sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. 

Biasanya keluarga yang memiliki bayi yang memerlukan susu setiap saat, 

menggunakan termos untuk menyimpan air panas. Termos adalah sebuah benda 

yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. 

Benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat 

menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Dengan dinding 

dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air 

panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Panas yang dikeluarkan oleh air 

panas tadi, dapat ditahan oleh dinding dalam termos yang terbuat dari bahan 

mengkilap ini. Sehingga air panas di dalamnya akan tetap hangat hingga beberapa 

saat tergantung dari ketebalan dindingnya. Saat ini termos tidak hanya digunakan 

untuk menyimpan air panas, tetapi juga untuk menyimpan air dingin agar tetap 

dingin 

MATERI SEJARAH TERMOS 

SIKLUS II 

PERTEMUAN 2 

SUB TEMA I 

SUHU DAN KALOR 

PEMBELAJARAN  2 



.Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. 

Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya 

tetap hangat. Tetapi saat itu, untuk menjaga 

suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan, 

terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. 

Karena kebutuhan inilah, James Dewar menemukan cara membuat botol 

hampa udara. Botol hampa udara, merupakan wadah dari kaca berdinding ganda 

dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk 

mencegah agar panas tidak menjalar. Sementara dinding sebelah dalam botol 

tersebut, dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Botol hampa udara itulah 

yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara buatan 

James Dewar dan penutup wol buatan mertuanya sampai sekarang dapat dilihat di 

Museum Ilmu Pengetahuan, di London. 

Berdasarkan bacaan di atas, tuliskanlah hal-hal penting pada setiap 

paragraf dengan menggunakan kalimat lengkap. Tuliskanlah pada tabel berikut. 

Paragraf Paragraf 

Satu 1. Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. 

2. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung 

seperti botol yang mempunyai dinding berlapis.  

3. Dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, 

maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa 

berpindah dengan cepat. 

Dua 1. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James 

Dewar.  

2. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga 

agar minuman bayinya tetap hangat. 

Tiga 1. James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. 

yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos.  



2. Botol hampa udara buatan James Dewar  sekarang dapat 

dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan, di London. 

 

Rangkailah kalimat-kalimat yang berisi informasi penting dari paragraf di 

atas menjadi sebuah tulisan satu paragraf yang menggambarkan isi dari bacaan di 

atas. Gunakan kalimat yang lengkap, kata-kata baku dan ejaan yang tepat. 

Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos adalah sebuah 

benda yang biasanya berbentuk tabung. Pencipta termos pertama kali pada tahun 

1902 adalah James Dewar. James Dewar menemukan cara membuat botol hampa 

udara yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara 

buatan James Dewar  sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan, di 

London. 

Setelah itu, jawablah pertanyaan berikut ini. Tuliskan jawabanmu dengan 

menggunakan kalimat yang lengkap dan kata-kata yang baku! 

1. Apakah fungsi sebuah termos? Termos digunakan untuk menyimpan air 

panas agar tetap panas saat digunakan. 

2. Apa saja bahan yang digunakan untuk membuat termos pada masa itu? 

Bahan yang digunakan pada masa itu adalah botol hampa udara, 

merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara 

dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat. 

3. Gambarlah bagian-bagian termos sesuai bacaan di atas. 

 

 

 

 

 

4. Apa saja benda di sekitarmu yang menggunaan prinsip yang hampir sama 

dengan termos? Selimut dan jaket. 

https://4.bp.blogspot.com/-oMmZG8PI5kg/Wl4VV-TC9vI/AAAAAAAAO64/GIYRzaGbcgASpySvRhCb6o2d-qvvNsA2gCLcBGAs/s1600/bagian_thermos.gif
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Ayo Membaca 

                                Sumber Energi Panas 

Benda yang dapat menghasilkan sumber energi panas di sebut sumber 

energi panas dapat kita jumpai di alam salah satunya adalah matahari yang 

merupakan sumber energi panas terbesar semua makhluk hidup memerlukan 

sumber energi panas matahari. Yang membantu proses pembuatan makanan pada 

tumbuhan atau di sebut proses fotosintesis,termaksud manusia sangat 

membutuhkan sumber energi panas matahari. 

Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit ! 

Apa yang kamu rasakan ! sekarang ambillah sebuah mistar plastik 

kemudiaan gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit ! lalu sentulah 

permukaan mistar itu ! apa yang kamu rasakan setelah kamu melakukan dua 

kegiatan tersebut apakah kamu merasakan panas ! energi panas dapat di hasilkan 

ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas gesekan antara kedua 

telapak tanganmu dan gesekan anatara mistar dan kain dapat menimbulkan energi 

panas selain energi panas matahari. 

 

Selamat mengamati dan lakukan percobaan....... 



Lampiran 12 : Media Percobaan Yaitu Gambar Dan Langkah-Langkah 

Percobaannya Yang Diberikan Kepada Siswa Siklus I Pertemuan Kedua 

                                                                                                 

Alat dan bahan : 

 

 

 

 

 

Langkah-langkah pembuatannya : 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil percobaan Setelah melakukan percobaan: 



Lampiran 13 :  Media Praktek Gambar Yang Diberikan Kepada Siswa 

Siklus II Pertemuan Pertama SD Negeri Poasaa 

 

Alat dan Bahan : 

 

 

 

 

 

 

Langkah-langkah kegiatan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selamat mengamati... 

Catatlah hal-hal yang di identifikasi dalam melakukan percobaan tersebut.. ! 



Lampiran 14 : Media Potongan Es Batu Untuk Melakukan Percobaan Yang 

Diberikan Kepada Siswa Siklus II Pertemuan 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahan dan Langkah – langkah percobaan ! 

- Siapkan 3 wadah untuk menyimpan es batu 

- Siapkan potongan es batu dengan ukuran yang sama 

Cara : 

- Setiap wadah di letakkan di tempat yang berbeda di bawah sinar matahari, 

di atas meja, dan di ruang yang tertutup 

- Setiap kelompok mengamati perubahan wujud benda dan mengidentifikasi 

hal-hal apa saja yang membuat perubahan wujud  benda tersebut dengan 

cepat 

- Buat laporan pengamatan dan presentasikan di depan kelas. 



Lampiran 15  Lembar Kegiatan Siswa Siklus I SD Negeri Poasaa 

 

 

Pertemuan I 

 

Mata Pelajaran      : IPA 

Kelas/Semester : V/2 

Materi Pokok     : Suhu dan kalor 

Kurikulum Acuan : Kurikulum 2013 

Bentuk / Jumlah Soal : Uraian / 4 Soal 

 

 

Petunjuk: 

 LKS ini membantu Anda untuk lebih memahami materi IPA. 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 apa yang dimaksud dengan sumber energi panas ! 

2. Mengapa energi panas sangat penting bagi kehidupan manusia ! 

3. Lengkapilah kalimat berikut dengan jawaban yang tepat ! 

a. Saat mengaduk air panas, Rina merasakan panas pada bagian gagang 

sendok, bagian bagian yang berperan sebagai sumber energi panas 

adalah........ 

b. Ibu memasak air menggunakan kompor gas, Bagian yang berperan  

sebagai sumber energi panas adalah........ 

c. Dina memasak nasi menggunakan Ricecooker. Bagian yang berperan 

sebagai sumber energi panas adalah....... 

4. Tuliskan perubahan apa yang akan terjadi jika ! 

a. Dina menyimpan air didalam kulkas.... 

b. Ibu memasak air diatas api... 

c. Wadah yang berisikan es batu disimpan dibawah sinar matahari.... 



Lampiran 16 :  Lembar Kegiatan Siswa Siklus II SD Negeri Poasaa 

 

Pertemuan 1 

 

Mata Pelajaran      : IPA 

Kelas/Semester : V/2 

Materi Pokok     : Konduktor dan isolator 

Kurikulum Acuan : Kurikulum 2013 

Bentuk / Jumlah Soal : Uraian / 5 Soal 

 

 

 

 

 

Petunjuk: 

 LKS ini membantu Anda untuk lebih memahami materi IPA 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 apa yang dimaksud dengan konduktor dan isolator ! 

2. Tuliskan masing-masing 4 bahan konduktor dan isolator ! 

3. Tuliskan keuntungan dan kerugian dari konduktor dan isolator ! 

4. Jelaskan fungsi menyimpan air panas kedalam termos ! 

5. Memasak air terlalu panas mempunyai keuntungan dan kerugian apa 

kerugian jika kita terlalu dekat dengan benda yang terlalu panas ! 

 

 

NAMA : 

 

KELAS :  



Lampiran  17 : Lembar Observasi Kegiatan Guru Saat Proses Pembelajaran Melalui Model SETS 

Penelitian Tindakan Kelas 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Poasaa 

Mata Pelajaran : IPA      

Kelas    : V ( Lima ) 

Siklus / pertemuan    : I/1 

Aktivitas Guru 

Terlaksana 

Ket. 
Ya Tidak 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 0 

Kegiatan Awal 
Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam dan berdoa 

     Guru mengajak siswa berdoa bersama sebelum memulai pelajaran 

dengan sangat baik 

Guru mengecek kehadiran siswa      Guru memeriksa absensi dengan baik 

Guru mengatur kesiapan siswa      Guru tidak memastikan kesiapan siswa 

Guru memotivasi siswa untuk belajar      Guru tidak memberikan motivasi belajar terhadap siswa sebelum 

memulai pelajaran 

Guru melakukan apersepsi      Guru tidak melakukan aperseppsi awal terkait pelajaran yang di 

pelajari sebelumnya 

Guru memperkenalkan judul tema yang 

akan di pelajari 

     Guru menuliskan tema yang akan di pelajari di papan tulis dengan 

baik 

Guru menyampaikan  tujuan 

pembelajaran. 

     Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan sangat baik 

menggunakan intonasi suara yang nyaring 

Guru menjelaskan pada siswa tentang      Guru menyampaikan  tahapan kegiatan SETS yang akan 



model pembelajaran SETS  dilaksanakan  dengan jelas dan mudah difahami serta sesuai dengan 

yang ada dalam perencanaan. 

 

Kegiatan Inti 

Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok yang heterogen  

     Guru belum sepenuhnya membagi kelompok siswa karena ada 

beberapa siswa yang tidak hadir 

Guru menjelaskan materi pembelajaran      Guru belum sempurna menjelaskan materi dengan baik 

Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menanyakan hal-hal yang 

belum dipahami. 

     Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan 

Guru mengarahkan siswa belajar dalam 

kelompok yang sudah dibuat 

     Guru mengarahkan siswa untuk bekerja dan belajar dengan sangat 

baik 

Guru membangun suasana 

pembelajaran yang aktif dan 

menyenangkan 

     Guru masih belum maksimal membangun suasana yang aktif dan 

menyenangkan perlu energi yang lebih semangat lagi 

Guru melaksanakan tahap 1 yaitu 

apersepsi/eksplorasi 

     Guru sangat baik dalam melakukan langkah-langkah pembelajaran 

model yng di gunakan 

Guru melaksanakan tahap 2 yaitu tahap 

pembentukan atau pengembangan 

konsep 

     Guru sangat baik dalam melakukan langkah-langkah pembelajaran 

model yng di gunakan 

Guru melaksanakan tahap 3 yaitu 

pengaplikasian konsep dalam kehidupan 

sehari-hari yang berhubungan dengan 

masalah atau analisis isu 

     Guru melewatkan tahap 3 dalam proses pembelajaran 

Guru melaksanakan tahap 4 yaitu 

pemantapan konsep dengan cara guru 

meluruskan miskonsepsi selama 

kegiatan pembelajaran 

     Guru tidak melaksanakan tahap 4 karena terlewatkan 

Guru melaksanakan tahap 5 yaitu 

penilaian kemampuan peserta didik 

setelah proses pembelajaran 

     Guru melakukan penilain dengan baik dan teliti 



Kegiatan Penutup 
Guru memberikan LKS (Lembar kerja 

siswa ) terkait materi untuk mengetahui 

hasil belajar. 

     Menyiapkan LKS untuk di kerjakan siswa dengan baik 

Guru bersama siswa  membuat 

kesimpulan 

     Guru tidak membuat kesimpulan di akhir pembelajaran 

Guru memberikan motifasi kepada 

peserta didik agar lebih giat untuk 

belajar 

     guru cukup memberikan motifasi kepada peserta didik agar lebih 

giat untuk belajar 

Guru menutup pembelajaran dengan 

salam.  

     Guru selalu mengakhiri pembelajaran dengan ucapan salam 

 

Jumlah Skor 

 

51 

  

Persentase 57,95%   

Skor Maksimal          88  

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :

   

Jumlah Skor Perolehan x 100 : 

    Skor Maksimal 

 

Presentase ketidakterlaksanaan pembelajaran: 

Jumlah Skor Perolehan x 100 : 

    Skor Maksimal 

 

Keterangan : 

4 = Sangat Baik            Guru Kelas 

3 = Baik             Kolabolator 

2 = Cukup 

1 = kurang             Rosmaida S.Pd 

0 = Tidak                       Nip : 

 



Lampiran 18 :  Lembar Observasi Kegiatan Guru Saat Proses Pembelajaran Melalui Model SETS 

Penelitian Tindakan Kelas 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Poasaa 

Mata Pelajaran : IPA      

Kelas    : V ( Lima ) 

Siklus / pertemuan    : I/2 

Aktivitas Guru 

Terlaksana 

Ket. 
Ya Tidak 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 0 

Kegiatan Awal 
Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam dan berdoa 

     Guru sangat baik dalam mengajak siswa mengucapkan salam dan 

berdoa dengan sungguh-sungguh 

Guru mengecek kehadiran siswa      Guru mengabsensi siswa dengan baik 

Guru mengatur kesiapan siswa      Dalam proses pembelajaran guru masih kurag dalam mengatur 

kesiapan siswa 

Guru memotivasi siswa untuk 

belajar 

     Guru ttidak sempat memotivasi siswa untuk belajar 

Guru melakukan apersepsi      Guru sempurna melakukan appersepsi sebelum masuk materi 

pembelajaran 

Guru memperkenalkan judul tema 

yang akan di pelajari 

     Guru baik dalam penyampaian tema yang akan di pelajari 

Guru menyampaikan  tujuan      Guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran saat akan memulai 



pembelajaran. pembelajaran 

Guru menjelaskan pada siswa 

tentang model pembelajaran SETS  

     Guru efektif dalam menyampaikan model beserta langkah-langkah 

yang akan di gunakan 

Kegiatan Inti 

Guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok yang heterogen  

     Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang heterogen 

dengan baik berdasarkan  kemampuan siswa 

Guru menjelaskan materi 

pembelajaran 

     Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan baik  

Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menanyakan 

hal-hal yang belum dipahami. 

     Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan 

pertanyaan dengan baik namun belum semua siswa memiliki 

keberaniaan untuk bertanya 

Guru mengarahkan siswa belajar 

dalam kelompok yang sudah dibuat 

     Guru sangat maksimal mengarahkan siswa untuk belajar bersama 

kelompoknya 

Guru membangun suasana 

pembelajaran yang aktif dan 

menyenangkan 

     Guru telah membangun suasana pembelajaran yang aktif dan 

menyenangkan dengan baik 

Guru melaksanakan tahap 1 yaitu 

apersepsi/eksplorasi 

     Guru sangat baik dalam pelaksanaan tahap 1 

Guru melaksanakan tahap 2 yaitu 

tahap pembentukan atau 

pengembangan konsep 

     Guru melewatkan pelaksanaa tahap 2  

Guru melaksanakan tahap 3 yaitu 

pengaplikasian konsep dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

berhubungan dengan masalah atau 

analisis isu 

     Guru melaksanakan tahap 3 dengan sangat baik sehingga siswa 

antusias dalam proses pembelajaran tersebut 

Guru melaksanakan tahap 4 yaitu 

pemantapan konsep dengan cara 

guru meluruskan miskonsepsi 

selama kegiatan pembelajaran 

     Guru melewati pelaksanaan tahap 4 

Guru melaksanakan tahap 5 yaitu      Guru melaksanakan tahap 5 dengan baik dan benar sesuai 



penilaian kemampuan peserta didik 

setelah proses pembelajaran 

kemampuan siswa 

Kegiatan Penutup 
Guru memberikan LKS (Lembar 

kerja siswa ) terkait materi untuk 

mengetahui hasil belajar. 

     Guru memberikan LKS terkait materi yang telah di pelajari dengan 

baik 

Guru bersama siswa  membuat 

kesimpulan 

     Guru tidak melakukan kesimpulan bersama-sama dengan siswa  

Guru memberikan motifasi kepada 

peserta didik agar lebih giat untuk 

belajar 

     Guru masih kurang dalam mengingatkan siswa untuk lebih giat agi 

belajar 

Guru menutup pembelajaran 

dengan salam.  

     Guru selalu mengakhiri pembelajaran dengan ucapan salam dengan 

sangat baik 

Jumlah Skor 57   

Persentase 64,77%   

Skor Maksimal          88  

Presentase pelaksanaan 

Pembelajaran :   

Jumlah Skor Perolehan x 100 : 

    Skor Maksimal 

 

Presentase ketidakterlaksanaan pembelajaran: 

Jumlah Skor Perolehan x 100 : 

    Skor Maksimal 

 

Keterangan : 

4 = Sangat Baik             Guru Kelas 

3 = Baik              Kolabolator 

2 = Cukup 

1 = kurang              Rosmaida S.Pd 

0 = Tidak              Nip : 



Lampiran 19 : Lembar Observasi Kegiatan Guru Saat Proses Pembelajaran Melalui Model SETS 

Penelitian Tindakan Kelas 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Poasaa 

Mata Pelajaran : IPA      

Kelas    : V ( Lima ) 

Siklus / pertemuan    : II/1 

Aktivitas Guru 

Terlaksana 

Ket. 
Ya Tidak 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 0 

Kegiatan Awal 
Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam dan berdoa 

     Guru mengajak siswa berdoa bersama sebelum memulai pelajaran 

dengan sangat baik 

Guru mengecek kehadiran siswa      Guru memeriksa absensi dengan sangat baik dan teliti 

Guru mengatur kesiapan siswa      Guru memastikan kesiapan belajar siswa dengan maksimal 

Guru memotivasi siswa untuk belajar      Guru tidak  memberikan motivasi belajar terhadap siswa sebelum 

memulai pelajaran 

Guru melakukan apersepsi      Guru melakukan aperseppsi awal terkait pelajaran yang di pelajari 

sebelumnya dengan baik 

Guru memperkenalkan judul tema 

yang akan di pelajari 

     Guru menuliskan tema yang akan di pelajari di papan tulis dengan 

baik 

Guru menyampaikan  tujuan 

pembelajaran. 

     Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan sangat baik 

menggunakan intonasi suara yang nyaring 



Guru menjelaskan pada siswa tentang 

model pembelajaran SETS  

     Guru tidak menyampaikan lagi model pembelajaran yang di 

gunakan karena siswa di anggap sudah paham dengan model 

pembelajaran yang di gunakan 

Kegiatan Inti 

Guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok yang heterogen  

     Guru belum sepenuhnya membagi kelompok siswa karena ada 

beberapa siswa yang tidak hadir 

Guru menjelaskan materi 

pembelajaran 

     Guru sudah maksimal dalam  menjelaskan materi dengan baik 

Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menanyakan hal-hal yang 

belum dipahami. 

     Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan karena sudah 

mengerti 

Guru mengarahkan siswa belajar 

dalam kelompok yang sudah dibuat 

     Guru mengarahkan siswa untuk bekerja dan belajar dengan sangat 

baik 

Guru membangun suasana 

pembelajaran yang aktif dan 

menyenangkan 

     Guru masih mulai maksimal dalam membangun suasana 

pembelajaran yang aktif dan menyenangkan  

Guru melaksanakan tahap 1 yaitu 

apersepsi/eksplorasi 

     Guru sangat baik dalam melakukan tahap 1 yaitu langkah-langkah 

pembelajaran model yang di gunakan saat pembelajaran 

Guru melaksanakan tahap 2 yaitu 

tahap pembentukan atau 

pengembangan konsep 

     Guru sangat baik dalam melakukan tahap 2 yaitu langkah-langkah 

pembelajaran model yang di gunakan saat pembelajaran 

Guru melaksanakan tahap 3 yaitu 

pengaplikasian konsep dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

berhubungan dengan masalah atau 

analisis isu 

     Guru sangat baik dalam melakukan tahap 3 yaitu langkah-langkah 

pembelajaran model yang di gunakan saat pembelajaran  

Guru melaksanakan tahap 4 yaitu 

pemantapan konsep dengan cara guru 

meluruskan miskonsepsi selama 

kegiatan pembelajaran 

     Guru sangat baik dalam melakukan tahap 4 yaitu langkah-langkah 

pembelajaran model yang di gunakan saat pembelajaran 

Guru melaksanakan tahap 5 yaitu      Guru melakukan penilaian dengan sangat baik berdasarkan 



penilaian kemampuan peserta didik 

setelah proses pembelajaran 

kemampuan siswa 

Kegiatan Penutup 
Guru memberikan LKS (Lembar kerja 

siswa ) terkait materi untuk 

mengetahui hasil belajar. 

     Guru memberikan LKS dengan baik siswa pun mengerjakannya 

dengan baik 

Guru bersama  siswa  membuat 

kesimpulan 

     Guru dan siswa tidak bersama-sama melakukan kesimpulan 

dengan sangat baik 

Guru memberikan motifasi kepada 

peserta didik agar lebih giat untuk 

belajar 

     Guru sangat antusia dalam memberikan semangat belajar 

Guru menutup pembelajaran dengan 

salam.  

     Guru selalu mengakhiri ucapan salam dengan sangat baik 

Jumlah Skor 65   

Persentase 73,86%   

Skor Maksimal          88  

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :

   

Jumlah Skor Perolehan x 100 : 

    Skor Maksimal 

 

Presentase ketidakterlaksanaan pembelajaran: 

Jumlah Skor Perolehan x 100 : 

    Skor Maksimal 

 

Keterangan : 

4 = Sangat Baik            Guru Kelas 

3 = Baik                Kolabolator 

2 = Cukup 

1 = kurang                Rosmaida S.Pd 

0 = Tidak                        Nip : 



Lampiran 20 : Lembar Observasi Kegiatan Guru Saat Proses Pembelajaran Melalui Model SETS 

Penelitian Tindakan Kelas 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Poasaa 

Mata Pelajaran : IPA      

Kelas    : V ( Lima ) 

Siklus / pertemuan      : II/2 

Aktivitas Guru 

Terlaksana 

Ket. 
Ya Tidak 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 0 

Kegiatan Awal 
Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam dan berdoa 

     Guru mengajak siswa berdoa bersama sebelum memulai 

pelajaran dengan sangat baik 

Guru mengecek kehadiran siswa      Guru memeriksa absensi dengan sangat baik dan teliti 

Guru mengatur kesiapan siswa      Guru memastikan kesiapan belajar siswa dengan maksimal 

Guru memotivasi siswa untuk belajar      Guru sangat baik dalam memberikan motivasi belajar terhadap 

siswa sebelum memulai pelajaran 

Guru melakukan apersepsi      Guru melakukan aperseppsi awal terkait pelajaran yang di 

pelajari sebelumnya dengan baik 

Guru memperkenalkan judul tema yang 

akan di pelajari 

     Guru menuliskan tema yang akan di pelajari di papan tulis 

dengan baik 

Guru menyampaikan  tujuan 

pembelajaran. 

     Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan sangat baik 

menggunakan intonasi suara yang nyaring 



Guru menjelaskan pada siswa tentang 

model pembelajaran SETS  

     Guru tidak menyampaikan lagi model pembelajaran yang di 

gunakan karena siswa di anggap sudah paham dengan model 

pembelajaran yang di gunakan 

 

Kegiatan Inti 

Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok yang heterogen  

   

 

 

   

 

Guru belum sepenuhnya membagi kelompok siswa karena ada 

beberapa siswa yang tidak hadir 

Guru menjelaskan materi pembelajaran      Guru sudah maksimal dalam  menjelaskan materi dengan baik 

Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menanyakan hal-hal yang 

belum dipahami. 

     Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan karena sudah 

mengerti 

Guru mengarahkan siswa belajar dalam 

kelompok yang sudah dibuat 

     Guru mengarahkan siswa untuk bekerja dan belajar dengan 

sangat baik 

Guru membangun suasana 

pembelajaran yang aktif dan 

menyenangkan 

     Guru masih mulai maksimal dalam membangun suasana 

pembelajaran yang aktif dan menyenangkan  

Guru melaksanakan tahap 1 yaitu 

apersepsi/eksplorasi 

     Guru sangat baik dalam melakukan tahap 1 yaitu langkah-

langkah pembelajaran model yang di gunakan saat pembelajaran 

Guru melaksanakan tahap 2 yaitu tahap 

pembentukan atau pengembangan 

konsep 

     Guru sangat baik dalam melakukan tahap 2 yaitu langkah-

langkah pembelajaran model yang di gunakan saat pembelajaran 

Guru melaksanakan tahap 3 yaitu 

pengaplikasian konsep dalam kehidupan 

sehari-hari yang berhubungan dengan 

masalah atau analisis isu 

     Guru sangat baik dalam melakukan tahap 3 yaitu langkah-

langkah pembelajaran model yang di gunakan saat pembelajaran  

Guru melaksanakan tahap 4 yaitu 

pemantapan konsep dengan cara guru 

meluruskan miskonsepsi selama 

kegiatan pembelajaran 

     Guru sangat baik dalam melakukan tahap 4 yaitu langkah-

langkah pembelajaran model yang di gunakan saat pembelajaran 

Guru melaksanakan tahap 5 yaitu 

penilaian kemampuan peserta didik 

     Guru melakukan penilaian dengan sangat baik berdasarkan 

kemampuan siswa 



setelah proses pembelajaran 

Kegiatan Penutup 
Guru memberikan LKS (Lembar kerja 

siswa ) terkait materi untuk mengetahui 

hasil belajar. 

     Guru memberikan LKS dengan baik siswa pun mengerjakannya 

dengan baik 

Guru bersama  siswa  membuat 

kesimpulan 

     Guru dan siswa bersama-sama melakukan kesimpulan dengan 

sangat baik 

Guru memberikan motifasi kepada 

peserta didik agar lebih giat untuk 

belajar 

     Guru sangat antusia dalam memberikan semangat belajar 

Guru menutup pembelajaran dengan 

salam.  

     Guru selalu mengakhiri ucapan salam dengan sangat baik 

Jumlah Skor 77   

Persentase 87,5%   

Skor Maksimal          88  

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :

   

Jumlah Skor Perolehan x 100 : 

    Skor Maksimal 

 

Presentase ketidakterlaksanaan pembelajaran: 

Jumlah Skor Perolehan x 100 : 

    Skor Maksimal 

 

Keterangan :  

4 = Sangat Baik           Guru Kelas 

3 = Baik            Kolabolator 

2 = Cukup 

1 = kurang            Rosmaida S.Pd 

0 = Tidak            Nip : 

 



Lampiran 21 : Lembar Observasi Kegiatan Siswa Saat Proses Pembelajaran Melalui Model SETS 

Penelitian Tindakan Kelas 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Poasaa 

Mata Pelajaran : IPA      

Kelas    : V ( Lima ) 

Siklus / pertemuan    : I/1 

Aktivitas Siswa 

  

Terlaksana 
Ket. 

Ya Tidak 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

Kegiatan Awal 
Siswa menjawab salam dan berdoa 

bersama 

     Siswa menjawab menjawab salam dan berdoa dengan sangat 

bersunguh-sungguh 

Siswa menjawab saat guru  mengabsen.      Siswa baik dalam mendengarkan ketika guru mengabsen satu per 

satu 

Siswa mendengarkan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan guru 

     Siswa tidak memperhatikan saat guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran karena melakukan aktifitas lain 

Siswa memperhatikan penjelasan guru 

tentang model pembelajaran SETS 

     Siswa belum paham mengenai model yang di gunakan karena masih 

banyak yang bertanya-tanya 

Kegiatan Inti 

Siswa duduk berdasarkan kelompok 

yang dibagi oleh guru 

     Siswa masih pilah-pilah teman ketika pembagian kelompok di 

lakukan 

Siswa memperhatikan penjelasan guru 

mengenai materi pembelajaran 

     Siswa sangat antusias ketika mendengarkan guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran  

 



Siswa memahami dengan seksama tugas 

belajar yang di berikan oleh guru 

     Siswa tidak mengerti dengan tugas yang di berikan oleh guru dan 

terlihat bingung 

Siswa menggunakan waktu sebaik 

mungkin sesuai dengan petunjuk yang 

di berikan  

     Siswa tidak di siplin waktu 

Siswa melaksanakan kegiatan 

berdasarkan perintah guru untuk maju 

ke depan mengidentifikasi suatu 

percobaan yang di lakukan 

     Siswa masih terlihat lempar tanggung jawab saat di panggil untuk 

kedepan 

Siswa mengamati secara aktif proses 

kegiatan yang di lakukan bersama 

kelompok 

     Siswa serius dalam proses kegiatan dengan baik 

Siswa memperoleh poin penilaian 

praktek menyesuaikan model dengan 

kenyataan 

     Siswa belum sepenuhnya melakukan model dengan kehidupan 

sehari-hari 

Kegiatan Penutup 
Siswa bersama guru bertanya jawab 

tentang materi yang belum dipahami 

     Siswa tidak melakukan sesi tanya jawab 

Siswa mengikuti kegiatan evaluasi 

(kuis) 

     Tidak ada pertanyaan yang di berikan 

Siswa bersama guru membuat 

kesimpulan 

     Tidak melakukan kesimpulan di akhir pembelajaran 

Siswa berdoa dan menjawab salam 

penutup dari guru, sebagai tanda 

usainya pelajaran. 

 

     Siswa menjawab salam dan berdoa bersama dengan sunguh-

sungguh 

Jumlah Skor  

32 

  

Persentase  

53,33% 

  

Jumlah Maksimal  

60 

  



Persentase pelaksanaan Pembelajaran : 

Jumlah Skor Perolehan x 100 : 

Skor Maksimal 

 

Persentase Ketidakterlaksanaan Pembelajaran : 

Jumlah Skor Perolehan x 100 : 

Skor Maksimal 

 

 

 

Keterangan : 

4 = Sangat Baik 

3 = Baik 

2 = Cukup 

1 = kurang 

0 = Tidak 

 

Kolaborator                                                                                                          

 

Selpiyana  A.md Keb 

 

 

 

 



Lampiran 22 :  Lembar Observasi Kegiatan Siswa Saat Proses Pembelajaran Melalui Model SETS 

 

Penelitian Tindakan Kelas 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Poasaa 

Mata Pelajaran : IPA      

Kelas    : V ( Lima ) 

Siklus / pertemuan    : I/2 

Aktivitas Siswa 

  

Terlaksana 
Ket. 

Ya Tidak 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

Kegiatan Awal 
Siswa menjawab salam dan berdoa 

bersama 

     Siswa  sangat bersungguh-sungguh dalam menjawab salam dan 

berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran dengan sangat 

baik 

Siswa menjawab saat guru  mengabsen.      Siswa menjawab dengan baik saat di absen 

Siswa mendengarkan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan guru 

     Siswa sangat menyimak tujuan pembelajaran yang akan di pelajari 

dengan sangat baik 

Siswa memperhatikan penjelasan guru 

tentang model pembelajaran SETS 

     Guru tidak menyampaikan model pembelajaran yang akan di 

gunakan karena siswa sudah mengetahui sebelumnya 

Kegiatan Inti 

Siswa duduk berdasarkan kelompok 

yang dibagi oleh guru 

     Siswa tidak mau duduk dengan yang bukan teman yang di 

kenalnya 

Siswa memperhatikan penjelasan guru 

mengenai materi pembelajaran 

     Siswa tidak terlalu memperhatikan penjelasan guru karena lebih 

tertarik dengan melihat gambar-gambar yang ada pada buku siswa 

 



Siswa memahami dengan seksama tugas 

belajar yang di berikan oleh guru 

     Siswa antusias dalam mengerjakan tugas dengan sangat baik 

Siswa menggunakan waktu sebaik 

mungkin sesuai dengan petunjuk yang 

di berikan  

     Siswa tidak di siplin waktu dalam mengerjakan tugas yang di 

berikan oleh guru 

Siswa melaksanakan kegiatan 

berdasarkan perintah guru untuk maju 

ke depan mengidentifikasi suatu 

percobaan yang di lakukan 

     Siswa sudah mulai berani tampil di depan kelas dengan baik 

Siswa mengamati secara aktif proses 

kegiatan yang di lakukan bersama 

kelompok 

     Siswa sangat aktif dan merasa sangat senang dengan belajar 

kelompok 

Siswa memperoleh poin penilaian 

praktek menyesuaikan model dengan 

kenyataan 

     Siswa memperoleh poin nilai praktek dengan baik berdasarkan 

kemampuan masing-masing 

Kegiatan Penutup 
Siswa bersama guru bertanya jawab 

tentang materi yang belum dipahami 

     Siswa antusias melakukan sesi tanya jawab dengan sangat baik 

Siswa mengikuti kegiatan evaluasi 

(kuis) 

     Siswa masih kurang dalam mengikuti kegiatan evaluasi karena 

waktu yang singkat 

Siswa bersama guru membuat 

kesimpulan 

     Guru dan siswa tidak tidak menyimpulkan pembelajaran yang 

telah di lakukan 

Siswa berdoa dan menjawab salam 

penutup dari guru, sebagai tanda 

usainya pelajaran. 

 

     Siswa menjawab salam dan berdoa bersama-sama dengan sangat 

baik 

Jumlah Skor 35  

 

 

Persentase 58,33%  

 

 

Jumlah Maksimal 60  

 

 



Persentase pelaksanaan Pembelajaran : 

Jumlah Skor Perolehan x 100 : 

Skor Maksimal 

 

Persentase Ketidakterlaksanaan Pembelajaran : 

Jumlah Skor Perolehan x 100 : 

Skor Maksimal 

 

 

 

Keterangan : 

4 = Sangat Baik 

3 = Baik 

2 = Cukup 

1 = kurang 

0 = Tidak 

 

Kolaborator                                                                                                          

 

Selpiyana  A.md Keb 

 

 



Lampiran 23 : Lembar Observasi Kegiatan Siswa Saat Proses Pembelajaran Melalui Model SETS 

Penelitian Tindakan Kelas 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Poasaa 

Mata Pelajaran : IPA      

Kelas    : V ( Lima ) 

Siklus / pertemuan    : II/1 

Aktivitas Siswa 

  

Terlaksana 
Ket. 

Ya Tidak 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

Kegiatan Awal 
Siswa menjawab salam dan berdoa 

bersama 

     Siswa menjawab menjawab salam dan berdoa dengan sangat 

bersunguh-sungguh 

Siswa menjawab saat guru  

mengabsen. 

     Siswa baik dalam mendengarkan ketika guru mengabsen satu per 

satu 

Siswa mendengarkan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan guru 

     Siswa cukup memperhatikan saat guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran karena melakukan aktifitas lain 

Siswa memperhatikan penjelasan guru 

tentang model pembelajaran SETS 

     Siswa sudah paham mengenai model yang di gunakan karena 

masih banyak yang bertanya-tanya 

Kegiatan Inti 

Siswa duduk berdasarkan kelompok 

yang dibagi oleh guru 

     Siswa masih pilah-pilah teman ketika pembagian kelompok di 

lakukan 

Siswa memperhatikan penjelasan guru 

mengenai materi pembelajaran 

     Siswa sangat antusias ketika mendengarkan guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran  

 



Siswa memahami dengan seksama 

tugas belajar yang di berikan oleh guru 

     Siswa tidak mengerti dengan tugas yang di berikan oleh guru dan 

terlihat bingung 

Siswa menggunakan waktu sebaik 

mungkin sesuai dengan petunjuk yang 

di berikan  

     Siswa tidak di siplin waktu 

Siswa melaksanakan kegiatan 

berdasarkan perintah guru untuk maju 

ke depan mengidentifikasi suatu 

percobaan yang di lakukan 

     Siswa masih terlihat lempar tanggung jawab saat di panggil untuk 

kedepan 

Siswa mengamati secara aktif proses 

kegiatan yang di lakukan bersama 

kelompok 

     Siswa serius dalam proses kegiatan dengan baik 

Siswa memperoleh poin penilaian 

praktek menyesuaikan model dengan 

kenyataan 

     Siswa belum sepenuhnya melakukan model dengan kehidupan 

sehari-hari 

Kegiatan Penutup 
Siswa bersama guru bertanya jawab 

tentang materi yang belum dipahami 

     Siswa sangat baik saat melakukan sesi tanya jawab 

Siswa mengikuti kegiatan evaluasi 

(kuis) 

     Dalam mengikuti egiatan evaluasi masih kategori cukup di 

karenakan evaluasi di kerjakan di akhir pembelajaran 

Siswa bersama guru membuat 

kesimpulan 

     Tidak melakukan kesimpulan di akhir pembelajaran 

Siswa berdoa dan menjawab salam 

penutup dari guru, sebagai tanda 

usainya pelajaran. 

 

     Siswa menjawab salam dan berdoa bersama dengan sunguh-

sungguh 

Jumlah Skor 43   

 

Persentase 71,67%   

 

Jumlah Maksimal 60   

 



Persentase pelaksanaan Pembelajaran : 

Jumlah Skor Perolehan x 100 : 

Skor Maksimal 

 

Persentase Ketidakterlaksanaan Pembelajaran : 

Jumlah Skor Perolehan x 100 : 

Skor Maksimal 

 

 

Keterangan : 

4 = Sangat Baik 

3 = Baik 

2 = Cukup 

1 = kurang 

0 = Tidak 

 

Kolaborator                                                                                                          

 

Selpiyana  A.md Keb 

 

 

 

 



Lampiran 24 : Lembar Observasi Kegiatan Siswa Saat Proses Pembelajaran Melalui Model SETS 

Penelitian Tindakan Kelas 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Poasaa 

Mata Pelajaran : IPA      

Kelas    : V ( Lima ) 

Siklus / pertemuan      : II/2 

Aktivitas Siswa 

  

Terlaksana 
Ket. 

Ya Tidak 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

Kegiatan Awal 
Siswa menjawab salam dan berdoa 

bersama 

     Siswa  sangat bersungguh-sungguh dalam menjawab salam dan 

berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran dengan sangat 

baik 

Siswa menjawab saat guru  mengabsen.      Siswa menjawab dengan baik saat di absen 

Siswa mendengarkan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan guru 

     Siswa kurang memperhatikan penjelasan tujuan pembelajaran 

Siswa memperhatikan penjelasan guru 

tentang model pembelajaran SETS 

     Guru menyampaikan model pembelajaran yang akan di gunakan 

karena siswa sudah mengetahui sebelumnya 

Kegiatan Inti 

Siswa duduk berdasarkan kelompok 

yang dibagi oleh guru 

     Siswa kurang teratur ketika di bagi kelompok 

Siswa memperhatikan penjelasan guru 

mengenai materi pembelajaran 

     Siswa sangat memperhatikan penjelasan guru karena lebih 

tertarik dengan melihat gambar-gambar yang ada pada buku 

siswa 

 



Siswa memahami dengan seksama tugas 

belajar yang di berikan oleh guru 

     Siswa antusias dalam mengerjakan tugas dengan sangat baik 

Siswa menggunakan waktu sebaik 

mungkin sesuai dengan petunjuk yang 

di berikan  

     Siswa di siplin waktu dalam mengerjakan tugas yang di berikan 

oleh guru 

Siswa melaksanakan kegiatan 

berdasarkan perintah guru untuk maju 

ke depan mengidentifikasi suatu 

percobaan yang di lakukan 

     Siswa sudah mulai berani tampil di depan kelas dengan baik 

Siswa mengamati secara aktif proses 

kegiatan yang di lakukan bersama 

kelompok 

     Siswa sangat aktif dan merasa sangat senang dengan belajar 

kelompok 

Siswa memperoleh poin penilaian 

praktek menyesuaikan model dengan 

kenyataan 

     Siswa memperoleh poin nilai praktek dengan baik berdasarkan 

kemampuan masing-masing 

Kegiatan Penutup 
Siswa bersama guru bertanya jawab 

tentang materi yang belum dipahami 

     Siswa antusias melakukan sesi tanya jawab dengan sangat baik 

Siswa mengikuti kegiatan evaluasi 

(kuis) 

     Siswa masih kurang dalam mengikuti kegiatan evaluasi karena 

waktu yang singkat 

Siswa bersama guru membuat 

kesimpulan 

     Guru dan siswa tidak menyimpulkan pembelajaran yang telah di 

lakukan 

Siswa berdoa dan menjawab salam 

penutup dari guru, sebagai tanda 

usainya pelajaran. 

 

     Siswa menjawab salam dan berdoa bersama-sama dengan sangat 

baik 

Jumlah Skor 47  

 

 

Persentase 78,33%  

 

 

Jumlah Maksimal 60  

 

 



Persentase pelaksanaan Pembelajaran : 

Jumlah Skor Perolehan x 100 : 

Skor Maksimal 

 

Persentase Ketidakterlaksanaan Pembelajaran : 

Jumlah Skor Perolehan x 100 : 

Skor Maksimal 

 

 

 

Keterangan : 

4 = Sangat Baik 

3 = Baik 

2 = Cukup 

1 = kurang 

0 = Tidak 

 

Kolaborator                                                                                                          

 

Selpiyana  A.md Keb 

 

 

 



Lampiran 33 : Daftar Nilai Hasil Tes Awal (Pra Siklus) Pada Siswa Kelas 

V SD Negeri Poasaa 

 

No. Nama Siswa Jenis 

Kelamin 

Nilai 

Akhir 

Keterangan 

1.  Aira B P 50 Tidak Tuntas 

2.  Andika L 60 Tidak Tuntas 

3.  Fahrijal Habib L 50 Tidak Tuntas 

4.  Faris Riski Al 

Fahri 

L 40 Tidak Tuntas 

5.  Jordan Bima 

Sakti 

L 50 Tidak Tuntas 

6.  Kesya Az zahra P 70  Tuntas 

7.  Muh. Nathan Al 

Qadri 

L 55 Tidak Tuntas 

8.  Muh. Nur Alam 

Tolaurip 

L 60 Tidak Tuntas 

9.  Muh. Syahlan S L 75 Tuntas 

10.  Muh. Syahrul 

Yasin 

L 60 Tidak Tuntas 

11.  Muh. Fadhil L 50  Tidak Tuntas 

12.  Muh. Rifki L 50 Tidak Tuntas 

13.  Muh. Yasid L 50 Tidak Tuntas 

14.  Nhesya Dwi putri P 55 Tidak Tuntas 

15.  Putri Aisyah 

Syahra 

P 70 Tuntas 

16.  Putri Aisyahra 

Ramadhani 

P 75  Tuntas 

17.  Ferdi L 50 Tidak Tuntas 

18.  Dewi Anita P 50 Tidak Tuntas 

 Jumlah                        1020 

 Nilai rata-rata                       56,66 

 Persentase 

Ketuntasan  

                      22,22% 

 



Lampiran 34 : Tabel : Daftar Nilai Hasil Tes  Siklus I Pada Siswa Kelas V SD 

Negeri Poasaa 

 

No. Nama Siswa Jenis 

Kelamin 

Nilai 

Akhir 

Keterangan 

1. Aira B P 90 Tuntas 

2. Andika L 75  Tuntas 

3. Fahrijal Habib L 65 Tidak Tuntas 

4. Faris Riski Al 
Fahri 

L 60 Tidak Tuntas 

5. Jordan Bima 

Sakti 

L 75 Tuntas 

6. Kesya Az zahra P 80  Tuntas 

7. Muh. Nathan Al 

Qadri 

L 60 Tidak Tuntas 

8. Muh. Nur Alam 

Tolaurip 

L 80  Tuntas 

9. Muh. Syahlan S L 75 Tuntas 

10. Muh. Syahrul 

Yasin 

L 80 Tuntas 

11. Muh. Fadhil L 65  Tidak Tuntas 

12. Muh. Rifki L 85  Tuntas 

13. Muh. Yasid L 60 Tidak Tuntas 

14. Nhesya Dwi 

putri 

P 95  Tuntas 

15. Putri Aisyah 

Syahra 

P 85 Tuntas 

16. Putri Aisyahra 

Ramadhani 

P 75  Tuntas 

17. Ferdi L 75  Tuntas 

18. Dewi Anita P 70  Tuntas 

 Jumlah                        1350 

 Nilai rata-rata                       75 

 Persentase 

Ketuntasan  

                      72, 22% 

 

 



Lampiran 35 : Tabel  Daftar Nilai Hasil Tes  Siklus II Pada Siswa Kelas V 

SD Negeri Poasaa 

 

No. Nama Siswa Jenis 

Kelamin 

Nilai 

Akhir 

Keterangan 

1. Aira B P 80 Tuntas 

2. Andika L 80  Tuntas 

3. Fahrijal Habib L 75 Tuntas 

4. Faris Riski Al Fahri L 65 Tidak Tuntas 

5. Jordan Bima Sakti L 75 Tuntas 

6. Kesya Az zahra P 100  Tuntas 

7. Muh. Nathan Al 

Qadri 

L 90 Tuntas 

8. Muh. Nur Alam 

Tolaurip 

L 80  Tuntas 

9. Muh. Syahlan S L 90 Tuntas 

10. Muh. Syahrul Yasin L 80 Tuntas 

11. Muh. Fadhil L 80 Tuntas 

12. Muh. Rifki L 80 Tuntas 

13. Muh. Yasid L 75 Tuntas 

14. Nhesya Dwi putri P 75 Tuntas 

15. Putri Aisyah Syahra P 100 Tuntas 

16. Putri Aisyahra 

Ramadhani 

P 100  Tuntas 

17. Ferdi L 80  Tuntas 

18. Dewi Anita P 90 Tuntas 

 Jumlah                        1495 

 Nilai rata-rata                       83,05 

 Persentase 

Ketuntasan  

                      94,44% 

 



Lampiran 36 : Dokumentasi Proses Pembelajaran Siklus I Dan Siklus II 

Dengan Penerapan Model Pembelajaran SETS SD Negeri Poasaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto bersama siswa - siswi SD Negeri 

Poasaa kelas V awal pra Siklus 

Siswa berdiskusi tentang materi 

yang akan di bahas pada siklus I 

Siswa menganalisis dan 

mendiskusikan cara pemecahan 

masalah yang ada pada konsep 

Siswa mendengarkan arahan guru 

terkait pengaplikasian konsep   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa berdiskusi bersama mengenai 

benda-benda yang di identifikasi di 

sekitar lingkungan 

Siswa membuat laporan hasil 

percobaan pada siklus II 

Siswa melakukan percobaan terkait 

perpindahan kalor  

Siswa berdiskusi bersama 

mengenai percobaan yang di 

lakukan kemudian menuliskan 

hasil percobaan yang di 



 

Siswa mengerjakan soal evaluasi 

pada setiap siklus 

Berfoto bersama siswa kelas V 

SD Negeri Poasaa di akhir 

pertemuan siklus II 

Berfoto bersama Kepala Sekolah 

SD Negeri Poasaa dan observer 

Berfoto bersama Wali Kelas V 

SD Negeri Poasaa 



Lampiran 37 : Surat Keterangan Penelitian SD Negeri Poasaa 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE 

UPTD PENDIDIKAN KECAMATA UNAAHA 

SD NEGERI POASAA 

Alamat: Jln. Pagala No. 52 Kel. Unaaha Kec. Unaaha 

 

SURAT KETERANGAN PENELITIAN 

No. 422/    SD/DP/2019 

Yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama    : Hj. HASNAWATI, S.Pd 

Nip     : 196107091984012002 

Pangkat, Golongan Ruang  : Pembina  IV 

Tempat tanggal Lahir          : Unaaha, 0 Juli 1961 

Pendidikan Terakhir   : S1 PGSD 

Jabatan      : Kepala Sekolah 

Unit Kerja      : SD Negeri  Poasaa 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 

Nama                 : Helmi Marinti 

Tempat Tanggal Lahir   : Poasaa, 22 Agustus 1996 

Agama                           : Islam 

Alamat     : Kel. Unaaha 

 

 

 



Bahwa nama tersebut di atas telah melakukan penelitian lapangan pada SD 

Negeri Poasaa Dari Tanggal 11 Februari sampai 5 Maret 2019, untuk keperluan 

kelengkapan penyusunan skripsi, Demikian surat keterangan ini di buat untuk di 

gunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

Poasaa, 5 Maret 2019 

Kepala SDN Poasaa 

 

Hj. Hasnawati.,S.Pd 

Nip. 196107091984012002 



LAMPIRAN 38 

 



LAMPIRAN 39 

 



Lampiran 40 : Daftar Riwayat Hidup Peneliti 

 

 

Curriculum Vitae 

 

I. KETERANGAN PERORANGAN 

 

1. Nama Lengkap Helmi Marinti 

2. No KTP/ SIM 7402026208960002 

3. Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur Unaaha/22 Agustus 1996 / 23 tahun 

4. Jenis Kelamin Perempuan 

5.  Status Pernikahan Belum Menikah 

6.  Agama Islam  

7.  Warga Negara Indonesia  

8. Alamat Email Helmimariyanti@gmail.com 

9. Nomor Telepon / Hp 085340136852 

7. 
Alamat 

Rumah 
a. Jalan Tanggapili  

  
b. Kelurahan/ 

Desa 
Unaaha 

  c. Kecamatan Unaaha 

  d. Kabupaten Konawe 

  e. Propinsi Sulawesi Tenggara 

8. 
Keterangan 

Badan 
a. Tinggi ( Cm ) 158 

  
b. Berat badan ( 

Kg ) 
45 kg 

  
c. Riwayat 

Kesehatan 
Sehat  

 

 

 

mailto:Helmimariyanti@gmail.com


II. PENDIDIKAN 

 

No 
SEKOLAH/ 

UNIVERSITAS 

TAHUN 

KELULUS

AN 

TEMPAT KETERANGAN 

1. SDN 01 POASAA 2009 POASAA LULUS 

2. SMP NEGERI 4 UNAAHA 2012 UNAAHA LULUS 

3. 
SMK NEGERI 01 

UNAAHA 
2015 UNAAHA LULUS 

4. 

INSTITUT AGAMA 

ISLAM NEGERI (IAIN) 

KENDARI 

2019 KENDARI  

 

Judul Skripsi :  

“ Penerapan Model Pembelajaran SETS ( Sains, Environment, Technology, 

Society ) Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Di SD Negeri Poasaa” 

III. KETERANGAN KELUARGA 

1. BAPAK DAN IBU KANDUNG 

No NAMA 
TGL. LAHIR/ 

UMUR 
PEKERJAAN KETERANGAN 

1. HASAN.L 
05-01-1972 / 46 

TAHUN 
WIRASWASTA ADA 

2. HASNAWATI 
18-08-1969 / 49 

TAHUN 
WIRASWASTA ADA 

2. SAUDARA KANDUNG 

No NAMA 
 JENIS 

KELAMIN 

TANGGAL 

LAHIR/ UMUR 
PEKERJAAN 

KETERA

NGAN 

1. 
ROBIY

ANTO 
LAKI-LAKI 05-01-1993 / 26 TH SWASTA ADA 

2. 

ROY 

SUDAR

MANT

O 

LAKI-LAKI 15-10-1994 / 25 TH SWASTA ADA 



 

KETERANGAN ORGANISASI 

3. Semasa mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi 

No NAMA 

ORGANISASI 

KEDUDUKAN 

DALAM 

ORGANISASI 

DARI THN 

s.d. TAHUN 

TEMPAT NAMA 

PIMPINAN 

ORGANISASI 

 - - - - - 

      

              

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila 

dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut 

dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh 

pemerintah. 

Yang membuat, 

 

 

( Helmi Marinti) 

3.  

ERLIN 

MARIY

ANI 

PEREMPUA

N 
27-03-2001/ 18 TH PELAJAR ADA 



Lampiran 25 : Soal Ulangan Harian SD Negeri Poasaa 

 

Mata Pelajaran      : IPA 

Kelas/Semester : V/2 

Materi   : Sumber energi panas 

Kurikulum Acuan : Kurikulum 2013 

Bentuk / Jumlah Soal : Uraian / 5 Soal 

 

 

 

 

Petunjuk !!! 

 Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan tepat.  

 Ingat !!! Jangan menyontek sama temannya. Jika ketahuan menyontek, 

maka akan diambil pekerjaannya meskipun belum selesai. 

 Nilai Anda akan jadi bahan nilai tambahan untuk rapor Anda. 
 

1. Apa yang di maksud dengan energi panas..... 

2. Tuliskan contoh sumber energi panas yang ada di sekitar..... 

3. Tuliskan perbedaan suhu dan panas pada tabel berikut. 

 

SUHU PANAS 

  

  

  

  

4. Tuliskan manfaat sumber energi panas bagi manusia.... 

5. Tuliskan kerugian sumber energi panas..... 

Nama:  

Kelas:  
 



Lampiran  26 :  Soal Evaluasi Siklus 1 SD Negeri Poasaa 

 

 

 

 

SOAL EVALUASI SIKLUS 1 

1. Sumber panas yang digunakan ketika kamu memasak air menggunakan 

kompor gas adalah.... 

a. Gas 

b. Api 

c. Suhu 

d. Matahari 

2. Telur ayam yang disinari dengan cahaya lampu bertujuan untuk 

mendapatkan panas,peristiwa ini termasuk perpindahan kalor secara.... 

a. Konveksi 

b. Kondusif 

c. Radiasi 

d. Panas 

3. Bagaimana cara mengantisipasi kerugian agar tidak mengalami kerugian 

saat berada didekat api yang terlalu panas.... 

a. Jangan terlalu dekat dengan sumber panas 

b. Menjauh dari sumber panas 

c. Menghindari suhu yang terlalu panas 

d. Menggunakan pelindung agar tidak terkena percikkan panas 

4. Pakaian basah dapat dikeringkan dengan menggunakan sumber energi 

panas.... 

a. Kompor gas 

b. Suhu tinggi 

c. Api 

d. Matahari 

Nama : 

Kelas :  



5. Berapakah suhu tubuh normal manusia.... 

a. 26-37 derajat celcius 

b. 30-36 derajat celcius 

c. 36-37 derajat celcius 

d. 41-42 derajat celcius 

Isilah pertanyaan-pertanyaan yang tersedia dibawah ini ! 

1. Saat agar-agar dibekukan kedalam kulkas maka volumenya akan 

berkurang mengapa hal tersebut dapat terjadi.... 

2. Bagian Tubuh yang digunakan untuk mendeteksi suhu tubuh adalah .... 

3. Jelaskan manfaat menggunakan sumber energi panas matahari.... 

4. Tuliskan contoh-contoh yang menggunakan sumber energi panas.... 

5. Tuliskan kerugian apa saja yang terjadi jika tidak berhati-hati saat 

menggunakan sumber energi panas.... 

 



Lampiran 27 : Soal Evaluasi Siklus II SD Negeri Poasaa 

 

 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : V/2 

Kurikulum   : 2013 

Bentuk / Jumlah Soal : Uraian dan pilihan ganda/10 

 

 

Petunjuk !!! 

Bacalah setiap soal dengan cermat agar Anda dapat menjawab dengan baik dan 

benar. 

SOAL EVALUASI SIKLUS II 

1. Untuk mengambil benda panas sebaiknya menggunakan benda yang dapat 

menghambat kalor.... 

a. sumpit besi 

b. lap kain 

c. air 

d. sendok logam 

2.  Alat apa saja yang dapat mempercepat perpindahan kalor.... 

a. Karet 

b. Kayu 

c. Logam yang dipanaskan 

d. tembaga 

3. Bahan apa yang digunakan saat berjalan dtempat panas untuk melindungi 

kaki agar tidak kepanasan.... 

a. Jangan terlalu dekat dengan sumber panas 

b. Menjauh dari sumber panas 

c. Menggunakan pengalas karet 

d. Menggunakan payung 

4. Mengapa saat memasak harus menggunakan panci yang terbuat dari 

aluminium.... 



a. Untuk memasak 

b. Api dan aluminium berdampingan 

c. Mempercepat perpindahan 

d. Untuk menghantarkan panas sehingga masakan mudah di masak 

5. Apa yang terjadi saat kita berada pada suhu ruangan yang terlalu dingin.... 

a. Kekebalan tubuh meningkat 

b. Kekebalan tubuh menurun 

c. Tubuh sehat dan bugar 

d. Terhindar dari penyakit 

Isilah pertanyaan-pertanyaan yang tersedia dibawah ini ! 

1. Tuliskan satu contoh kegiatan yang dilakukan untuk mempercepat 

perpindahan kalor.... 

2. Mengapa termos digunakan untuk menyimpan air panas.... 

3. Ketika sakit ibu selalu mengompres kepala ani menggunakan selimut apa 

manfaat menggunakan kain selimut tersebut.... 

4. Apa yang dimaksud dengan konduktor dan isolator.... 

5. Keuntungan dan kerugian apa saja yang anda ketahui saat menggunakan 

energi panas.... 



Lampiran 28 : Kunci Jawaban Lks Siklus I SD Negeri Poasaa 

 

Pertemuan 1 

Mata Pelajaran      : IPA 

Kelas/Semester : V/2 

Materi Pokok     : Suhu dan kalor  

Kurikulum Acuan : Kurikulum 2013 
 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber energi panas ! 

Yaitu salah satu energi panas yang dapat di teria dan di lepaskan oleh 

suatu benda  

2. Mengapa energi panas sangat penting bagi kehidupan manusia ! 

Karena energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan bagi 

tumbuhan dan juga dapat menerangi bumi bagi kehidupan manusia dan di 

manfaatkan bagi kehidupan sehari-hari 

3. Lengkapilah kalimat berikut dengan jawaban yang tepat ! 

a. Saat mengaduk air panas, Rina merasakan panas pada bagian gagang 

sendok, bagian bagian yang berperan sebagai sumber energi panas 

adalah air panas 

b. Ibu memasak air menggunakan kompor gas, Bagian yang berperan  

sebagai sumber energi panas adalah kompor gas 

c. Dina memasak nasi menggunakan Ricecooker. Bagian yang berperan 

sebagai sumber energi panas adalah listrik 

4. Tuliskan perubahan apa yang akan terjadi jika ! 

a. Dina menyimpan air didalam kulkas yaitu membeku 

b. Ibu memasak air diatas api yaitu menguap 

c. Wadah yang berisikan es batu disimpan dibawah sinar matahari yaitu 

mencair 

 

 



Lampiran 29 : Kunci Jawaban Lks Siklus II SD Negeri Poasaa 

 

Pertemuan 1 

Mata Pelajaran      : IPA 

Kelas/Semester : V/2 

Materi Pokok     : Konduktor dan isolator 

Kurikulum Acuan : Kurikulum 2013 

 

1. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik 

Sedangkan isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas 

dengan baik 

2. Bahan konduktor dan isolator 

- Besi,aluminium,tembaga 

- Kayu,kain dan plastik 

3. -  Keuntungan jika di gunakan dengan baik maka dapat menghantarkan 

panas dengan cepat sehingga apabila sedang memasak maka makanan 

tersebut akan dengan mudah matang 

- Kerugian dapat terjadi kebakaran dan membuat tubuh menjadi 

kesakitan 

4. Agar air tersebut tetap panas dengan waktu yang cukup lama sehingga 

apabila memerlukan air panas maka dengan mudah di ambil untuk di 

gunakan dalam kehidupan sehari-hari 

5. Keuntungan memudahkan pekerjaan dalam hal memasak,menyetrika dll 

sedangkan kerugian yang di timbulkan yaitu terjadi kebakaran 

 

 



Lampiran 30 :  Kunci Jawaban Soal Evaluasi Siklus I SD Negeri Poasaa 

 

Kunci Jawaban 

1. A 

2. C 

3. B 

4. D 

5. C 

 

1. Karena agar-agar yang dibekukan akan mengalami penguapan akibat 

setelah dimasak ia panas dan saat masuk kulkas mengalami pendinginan. 

2. Dengan menggunakan indera peraba   

3. -    Dapat mengeringkan pakaian basah 

- Dapat membuat tumbuhan-tumbuhan berkembang, 

- Mendapatkan energi kesehatan yang baik bagi manusia. 

4. -    Mengeringkan  pakai basah 

- Manusia mempunyai daya tahan tubuh yang baik 

5. -    Dapat terjadi kebakaran 

- Dapat merusak tubuh 

- Menggunakan energi panas dengan suhu tinnggi saat memasak 

masakan tidak dapat masak dengan baik 



Lampiran 31 :  Kunci Jawaban Soal Evaluasi Siklus II SD Negeri Poasaa 

 

 

Kunci Jawaban 

1. B 

2. C 

3. C 

4. D 

5. B 

 

1. Jawaban bervariasi 

2. Untuk menyimpan air panas dengan daya tahan lama agar dapat digunakan 

dalam keadaan panas  

3. Karena selimut memerangkap udara sehingga tidak menghantarkan panas 

yang keluar dari tubuhmu  

4. Konduktor yaitu bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik 

sedangkan isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas 

5. Jawaban bervariasi 

 

 

 



Lampiran 32 :  Daftar Pertanyaan Dan Jawaban Siklus I Dan Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sumber panas yang digunakan ketika kamu memasak air menggunakan 

kompor gas adalah.... 

a. Gas 

3. Bagaimana cara mengantisipasi kerugian agar tidak mengalami kerugian saat 

berada didekat api yang terlalu panas.... 

b. Menjauh dari sumber panas 

2. Telur ayam yang disinari dengan cahaya lampu bertujuan untuk mendapatkan 

panas,peristiwa ini termasuk perpindahan kalor secara.... 

c. Radiasi 

5. Berapakah suhu tubuh normal manusia.... 

c. 36-37 derajat celcius 

 

4. Pakaian basah dapat dikeringkan dengan menggunakan sumber energi panas.... 

d. Matahari 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Saat agar-agar dibekukan kedalam kulkas maka volumenya akan berkurang 

mengapa hal tersebut dapat terjadi.... 

Karena agar-agar yang dibekukan akan mengalami penguapan akibat setelah 

dimasak ia panas dan saat masuk kulkas mengalami pendinginan. 

2. Bagian Tubuh yang digunakan untuk mendeteksi suhu tubuh adalah .... 

Dengan menggunakan indera peraba   

 

3. Jelaskan manfaat menggunakan sumber energi panas matahari.... 

-    Dapat mengeringkan pakaian basah 

- Dapat membuat tumbuhan-tumbuhan berkembang, 

- Mendapatkan energi kesehatan yang baik bagi manusia. 

4. Tuliskan contoh-contoh yang menggunakan sumber energi panas.... 

-    Mengeringkan  pakai basah 

-    Manusia mempunyai daya tahan tubuh yang baik 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tuliskan kerugian apa saja yang terjadi jika tidak berhati-hati saat 

menggunakan sumber energi panas.... 

- Dapat terjadi kebakaran 

- Dapat merusak tubuh 

- Menggunakan energi panas dengan suhu tinggi saat memasak masakan 

tidak dapat masak dengan baik 

 

2. Alat apa saja yang dapat mempercepat perpindahan kalor.... 

c. Logam yang dipanaskan 

 

 

1. Untuk mengambil benda panas sebaiknya menggunakan benda yang dapat 

menghambat kalor.... 

b. lap kain 

 

3. Bahan apa yang digunakan saat berjalan dtempat panas untuk melindungi kaki 

agar tidak kepanasan.... 

d. Menggunakan payung 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tuliskan satu contoh kegiatan yang dilakukan untuk mempercepat 

perpindahan kalor.... 

Jawaban bervariasi 

5. Apa yang terjadi saat kita berada pada suhu ruangan yang terlalu dingin.... 

b. Kekebalan tubuh menurun 

 

2. Mengapa termos digunakan untuk menyimpan air panas.... 

Untuk menyimpan air panas dengan daya tahan lama agar dapat digunakan 

dalam keadaan panas  

4. Mengapa saat memasak harus menggunakan panci yang terbuat dari 

aluminium.... 

d. Untuk menghantarkan panas sehingga masakan mudah di masak 

 



 

 

 

4. Apa yang dimaksud dengan konduktor dan isolator.... 

- Konduktor yaitu bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik 

sedangkan isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas 

3. Ketika sakit ibu selalu mengompres kepala ani menggunakan selimut apa 

manfaat menggunakan kain selimut tersebut.... 

Karena selimut memerangkap udara sehingga tidak menghantarkan panas 

5. Keuntungan dan kerugian apa saja yang anda ketahui saat menggunakan 

energi panas.... 

Jawaban bervariasi 
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