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Lampiran 1

Tabel 1 Data Kepalah Sekolah dan Guru SDN 1 Talaga Besar

NO NAMA/ NIP L/P JABATAN/GURU

KELAS

KETERANGAN

1 MARKON, S.Pd, SD

196712312000121025 L

Penata Kepala

Sekolah

Kepsek/ Guru

MTK 4-6

2 SAHUDDIN, S.Pd, SD

197612311999071001 L

Penata Guru

Kelas

Guru kelas 6

3 SIANI, S.Pd. SD

196711021998092001 P

Penata Muda Tk.I

Guru Kelas

Guru kelas 5b

4 SUHARTINA, S.Pd L Guru kelas 5a Honorer

5 LA HIYMU P Guru kelas 4a Honorer

6 ZUANDI P Guru kelas 4b Honorer

7 LISNAWATI P Guru kelas 3a Honorer

8 ZALIANI L Guru kelas 3b Honorer

9 ZALINA P Guru kelas 2a Honorer

10 SARIFA AINI P Guru kelas 2b Honorer

11 TENTI ASNITA BR

TARIGAN

P Guru kelas 1a Honorer

12 WA MURIJA P Guru kelas 1b Honorer

Sumber: Data Guru SDN 1 Talaga Besar tahun 2015/2016
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Lampiran 2

Tabel 2 Data Jumlah Siswa SDN 1 Talaga Besar

NO TINGKATAN /KELAS JUMLAH SISWA

1 Kelas 6 85

2 Kelas 5 49

3 Kelas 4 75

4 Kelas 3 77

5 Kelas 2 75

6 Kelas 1 84

Jumlah 442

Sumber: Data Jumlah Siswa SDN 1 Talaga Besar tahun 2015/2016

Lampiran 3

Tabel 3 Data Rombongan Belajar SDN 1 Talaga Besar Pada Setiap

Kelas

NO TINGKATAN/KELAS JUMLAH ROMBEL KETERANGAN

1 Kelas 1 2 1a & 1b

2 Kelas 2 2 2a & 2b

3 Kelas 3 2 3a & 3b

4 Kelas 4 2 4a & 4b

5 Kelas 5 2 5a & 5b

6 Kelas 6 2 6a & 6b

Jumlah Rombel 12 Rombel

Sumber: Data Rombongan Belajar SDN 1 Talaga Besar Tahun 2015/2016
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Lampiran 4

Tabel 4 Daftar Nama-Nama Siswa Kelas 5b SDN 1 Talaga Besar

NO
NAMA SISWA

JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI PEREMPUAN

1 AFLAN L
2 IDUL L
3 LISDA P
4 MITO L
5 IMAN L
6 OCA P

7 MUSTIFA NISCAYA P
8 MANJA P
9 LD AMRIN L
10 MOH. SYARIF HIDAYAT L
11 MUH. ALI SYAFI’I L
12 MUH. AKBAR L P
13 NUR MUJITAHIT P
14 MEI PUTRIANA AS P
15 YULIANI P
16 YUSRIDA P
17 WD. ABEL P
18 LUTFIYAH P
19 WD. AZLIA P
20 SELMAWATI P
21 ZUMARLAN L
22 MUH. ABDUL KADIR L
23 NUR NATASA P
24 NUR FADIATUN P
25 LAILATUL MADANI
26 NAFISA
27 JEFRI L

JUMLAH 11 16
Sumber: Data Nama-Nama Siswa Kelas 5b SDN 1 Talaga Besar Tahun

2015/2016
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Lampiran 5:

Soal Tes Awal Sebelum Tindakan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar

1. Apa yang dimaksud dengan pembiasan ?

2. Sebutkan sifat-sifat cahaya ?

3. Sebutkan benda-benda yang bias di tembus oleh cahaya ?

4. Sebutkan benda-benda yang tidak dapat dibembus oleh cahaya ?

5. Sendok yang disimpan dalam gelas akan terlihat bengkok, hal ini

menunjukkan salah satu sifat cahaya yaitu ?
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Lampiran 6

Tabel : Daftar Nilai Hasil Tes Awal Pada Siswa Kelas 5b SDN I Talaga Besar

No Nama siswa
Jes
kel

Nilai
Akhir KET

1. AFLAN L 55 Tidak Tuntas
2. IDUL L 60 Tidak tuntas
3. LISDA P 55 Tidak tuntas
4. MITO L 75 Tuntas
5. IMAN L 60 Tidak tuntas
6. OCA P 65 Tidak tuntas
7. MUSTIFA NISCA P 75 Tuntas
8. MANJA P 80 Tuntas
9. LD. AMRIN L 70 Tuntas
10. MOH. SYARIF L 80 Tuntas
11 MUH. ALI SYAFI’I L 50 Tidak tuntas
12 MUH. AKBAR L 70 Tuntas
13 NUR MUJITAHIT P 60 Tidak tuntas
14 MEI PUTRIANA P 80 Tuntas
15 YULIANTI P 40 Tidak tuntas
16 YUSRIDA P 85 Tuntas
17 WD. ABEL P 80 Tuntas

18 LUTHFIYAH P 70 Tuntas
19 WD. AZLIA P 70 Tuntas
20 SELMAWATI P 70 Tuntas
21 ZUMARLAN L 70 Tuntas
22 MUH. ABDUL L 70 Tuntas

23 NUR NATASA P 70 Tuntas

24 NUR FADIATUN P 50 Tidak tuntas
25 LAILATUL

MADANI
P 55 Tidak tuntas

26 NAFISA P 55 Tidak tuntas
27 JEFRI L 45 Tidak tuntas

Jumlah 1765
Rata-rata 65,37
Presentase ketuntasan 55,55%



108

Lampiran 7

SILABUS PEMBELAJARAN

Nama Sekolah : SDN 1 Talaga Besar
Mata Pelajaran : IPA
Kelas : V.b
Semester : 2 ( dua )
Standar Kompetensi : Dapat Menjelaskan Pesawat Sederhana Yang Memudahkan Pekerjaan Lebih Mudah Dan Cepat

Kompetensi Dasar Materi Pokok dan
Uraian Materi

Pengalaman Belajar Indikator Pencapaian
Kompetensi

Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber/
Bahan/ AlatJenis

Tagihan
Bentuk

Instrumen
Contoh

Instrumen

5.1 Menjelaskan pesawat
sederhana yang dapat
membuat pekerjaan
lebih mudah dan lebih
cepat

5.2

A. Pesawat sederhana
(Hlm.120)

B. Jenis-jenis pesawat
sederhana
(Hlm.120)

o Memahami peta
konsep tentang
pesawat sederhana

o Melakukan kegiatan
o Memahami tujuan

penggunaan pesawat
sederhana

o Menyebutkan jenis
pesawat sederhana
- Tuas

(pengukit)
- Bidang

miring

Katrol
- Roda

o Memahami pengertian
- Tuas

(pengukit)
- Bidang

miring

- Katrol
- Roda

o Memahami tuas
gologan pertama,
kedua, ketiga dan
memberikan
contohnya

o Menyebutkan
keuntungan
menggunak pesawat
sederhana

o Menyebutkan bidang
miring
- Kapa - Obeng

o Mengidentifikasi
berbagai jenis
pesawat sederhana
misal pengungkit,
bidang miring,
katrol dan roda.

o Menggolongkan
berbagai alat rumah
tangga sebagai
pengungkit, bidang
miring, katrol, dan
roda.

o Mengidentifikasi
kegiatan yang
menggunakan
pesawat sederhana.

o Mendemonstrasika
n cara
menggunakan
pesawat sederhana.

Tugas
Individu
dan
Kelompok

Laporan

Uraian
Objektif

Kegiatan 5.13
Hlm.121

Kegiatan 5.14
Hlm.122

Kegiatan 5.15
Hlm.123

Tugas 5.4
Hlm.124

Kegiatan 5.16
Hlm.126

Tugas 5.5
Hlm.129

Uji
Kompetensi
Hlm.131

Sumber:
Buku SAINS SD

Kelas V

Alat:
- Kaleng cat

yang tertutup,
obeng pipih,
sendok.

- Dua buah
sawo mentah,
alat pemecah
buah, sapu lidi
dengan gagang
kayu

- Meja, sebilah
papan
1mx10cm,
mobil mainan,
karet gelang,
10 buah
kelereng.
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Kompetensi Dasar Materi Pokok dan
Uraian Materi Pengalaman Belajar Indikator Pencapaian

Kompetensi

Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber/
Bahan/ AlatJenis

Tagihan
Bentuk

Instrumen
Contoh

Instrumen
k

- Pisau
- Lingg

is

- Paku
ulir

- Sekrup

o Menyebutkan jenis
katrol
- Katrol tetap
- Katrol bebas

- Katrol
majemu
k

o Menyebutkan
penggunaan katrol
dan roda

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility )

Dan Ketelitian ( carefulness)

Mengetahui
Kepala Sekolah Wali Kelas V.b

Markon, S.Pd, SD Siani, S. Pd. SD
Nip:196712312000121025 Nip: 196711021998092001
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Lampiran 8

RENCANA PELAKSANAAN PEBELAJARAN ( RPP )

Nama Sekolah : SDN 1 Talaga Besar

Kelas : V.b ( Lima )

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA )

Judul Pembahasan : Pesawat Sederhana

Sub Pokok Bahasan : Bidang Miring, katrol & Roda Berporos

Alokasi Waktu : 1x 35 Menit ( 1x Pertemuan )

A. Standar Kompetensi

 Dapat menjelaskan pesawat sederhana yang dapat membuat pekerjaan

menjadi mudah

B. Kompetensi Dasar

 Dapat menjelaskan pesawat sederhana yang membuat pekerjaan

menjadi lebih mudah

 Dapat mengindentifikasi macam-macam pesawat sederhana

C. Indicator / Tujuan Pembelajaran

 Siswa dapat mengetahui pengertian pesawat sederhana jenis bidang

miring

 siswa dapat mengetahui jenis-jenis peswat sederhana contoh bidang

miring

 siswa dapat mengetahui jenis-jenis pesawat sederhana contoh roda

berporos

 siswa dapat mengetahui jenis-jenis peswat sederhana jenis katrol

 siswa dapat mengetahui manfaat pesawat sederhana jenis bidang

miring, katrol dan roda berporos

D. Materi Pembelajaran
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 Pesawat sederhana ( bidang miring, katrol dan roda berporos )

E. Sumber Belajar

 buku ipa kelas 5

 referensih dari internet yang relevan dengan materi ajar

F. Metode Pembelajaran

 Ceramah

 Tanya jawab

 Index Card Match ( mencari pasangan )

G. Alokasi Waktu

 1x 35 menit

H. Kegiatan Pembelajaran

TAHAPAN
KEGIATAN

RINCIAN KEGIATAN ALOKASI WAKTU

Kegiatan awal

 Guru mengawali
pembelajaran dengan
ucapan salam lalu
berdoa

 Guru mengabsensi
siswa

 Guru menanyakan
kesiapan siswa
Guru menanyakan
kesiapan siswa dalam
mengikuti pelajaran

 Guru menyampaikan
topik/materi yang akan
dipelajari

 Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran

10 menit

 Guru menjelaskan
materi yang akan
diajarakan mislanya
tentang pesawat
sederhana (bidang
miring, katrol, dan
roda berporos)

 Guru melakukan Tanya
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Kegiatan Inti

jawab kepada siswa
 Guru menjelaskan

kembali pesawat
sederhana sambil
memperlihatkan
contoh atau media
yang dipelihatkan oleh
guru

 Setelah guru
menjelaskan materi
dengan tuntas , guru
mengevaluasi
pembelajaran dengan
cara :

 Guru membagikan
potongan kertas yang
didalamnya terdapat
soal dan jawaban
setiap masing-masing
potongan kertas.

 Guru meminta siswa
untuk mengambil
potongan kertas itu  ,
satu kertas 1 org siswa

 Setelah kegiatan itu
selesai, guru meminta
siswa untuk membuka
kertas yang di
perolehnya ,

 Setelah itu guru
meminta siswa untuk
mencari pasangannya ,
misalnya yang
mendapat soal maka
siswa tersebut mencari
jawabannya ,
begitupun sebaliknya
jika siswa mendapat
jawaban makan ia
hurus mencari soal
yang sesuai dengan
jawabanya , kemudian

20 Menit
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 setelah menemukan
jawabanya guru
meminta siswa untuk
duduk secara
berpasangan

 kemudian guru
meminta siswa untuk
membacakan soal dan
jawaban yang
diperoleh di depan
kelas.

 Setelah selesai guru
melakakukan
penguatan jawaban
serta apresiasi
Dengan menanyakan
perasaan siswa.

Kegiatan Penutup

 Guru memberikan soal
tes kepada siswa

 Guru memeriksa
lembar jawaban siswa

 Guru memberikan
penjelasan betapa
pentingnya
mempelajari pesawat
sederhana

 Guru memberikan
pesan moral kepada
siswa

 Guru mengakhiri
pembejaran dengan
ucapan hamdalah
secara bersama sama

 Istrahat/ berdoa
pulang.

5 menit

I. Penilaian

 Tertulis

 Lisan
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 kriteria penilaian

Indikator
Pencapaian

Teknik
Penilaian

Bentuk
Instrumen

Contoh Instrumen

 siswa dapat
mengetahui
pengertian pesawat
sederhana jenis
bidang miring

 siswa dapat
menyebutkan jenis-
jenis pesawat
sederhana jenis
bidang miring dan
roda berporos

 siswa dapat
mengetahui mangfaat
dari bidang miring

Teknik
tulisan lisan

Teknik non
lisan

Teknik lisan

Tanya jawab/ teks

Teks

 Apa yang dimaksud
dengan bidang
miring ?

 Sebutkan jenis-jenis
bidang miring dan
roda berporos ?

 Sebutkan apa manfaat
bidang miring dan
roda berporos

Mengetahui
Kepalah Sekolah Wali Kelas V.b

Markon, S.Pd.SD Siani, S. Pd.SD
Nip:196712312000121025 Nip:196711021998092001
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Lampiran 8

RENCANA PELAKSANAAN PEBELAJARAN ( RPP )

Nama Sekolah : SDN 1 Talaga Besar

Kelas : V.b ( Lima )

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA )

Judul Pembahasan : Pesawat Sederhana

Sub Pokok Bahasan : Tuas ( golongan 1,2 dan 3)

Alokasi Waktu : 1x 35 Menit ( 1x Pertemuan )

A. Standar Kompetensi

 Dapat menjelaskan pesawat sederhana yang dapat membuat pekerjaan

menjadi mudah

B. Kompetensi Dasar

 Dapat menjelaskan pesawat sederhana yang membuat pekerjaan

menjadi lebih mudah

 Dapat mengindentifikasi macam-macam pesawat sederhana

C. Indicator / Tujuan Pembelajaran

 Siswa dapat mengetahui pengertian pesawat sederhana

 siswa dapat mengetahui jenis-jenis peswat sederhana jenis tuas

golongan 1,2 dan 3

 siswa dapat membedakan antara tuas golongan 1,2 dan 3

 siswa dapat menyebutkan bagian-bagian titik tuas golongan 1,2 dan 3

D. Materi Pembelajaran

 Pesawat sederhana ( tuas )

 Jenis tuas golongan 1,2 & 3

E. Sumber Belajar

 buku ipa kelas 5

 referensih dari internet yang relevan dengan materi ajar
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F. Metode Pembelajaran

 Ceramah

 Tanya jawab

 Index Card Match ( mencari pasangan )

G. Alokasi Waktu

 1x 35 menit

H. Kegiatan Pembelajaran

TAHAPAN
KEGIATAN

RINCIAN KEGIATAN ALOKASI WAKTU

Kegiatan awal

 Guru mengawali
pembelajaran dengan
ucapan salam lalu
berdoa

 Guru mengabsensi
siswa

 Guru menanyakan
kesiapan siswa
Guru menanyakan
kesiapan siswa dalam
mengikuti pelajaran

 Guru menyampaikan
topik/materi yang akan
dipelajari

 Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran

10 menit

 Guru menjelaskan
materi yang akan
diajarakan mislanya
tentang pesawat
sederhana (Tuas
golongan 1)

 Guru melakukan Tanya
jawab kepada siswa

 Guru menjelaskan
kembali pesawat
sederhana sambil
memperlihatkan
contoh atau media
yang dipelihatkan oleh
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Kegiatan Inti

guru
 Setelah guru

menjelaskan materi
dengan tuntas , guru
mengevaluasi
pembelajaran dengan
cara :

 Guru membagikan
potongan kertas yang
didalamnya terdapat
soal dan jawaban
setiap masing-masing
potongan kertas.

 Guru meminta siswa
untuk mengambil
potongan kertas itu  ,
satu kertas 1 org siswa

 Setelah kegiatan itu
selesai, guru meminta
siswa untuk membuka
kertas yang di
perolehnya ,

 Setelah itu guru
meminta siswa untuk
mencari pasangannya ,
misalnya yang
mendapat soal maka
siswa tersebut mencari
jawabannya ,
begitupun sebaliknya
jika siswa mendapat
jawaban makan ia
hurus mencari soal
yang sesuai dengan
jawabanya , kemudian

 setelah menemukan
jawabanya guru
meminta siswa untuk
duduk secara
berpasangan

 kemudian guru
meminta siswa untuk

20 Menit
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membacakan soal dan
jawaban yang
diperoleh di depan
kelas.

 Setelah selesai guru
melakakukan
penguatan jawaban
serta apresiasi
Dengan menanyakan
perasaan siswa.

Kegiatan Penutup

 Guru soal terulis
kepada siswa

 Guru memeriksa
lembar jawaban siswa

 Guru memberikan
penjelasan betapa
pentingnya
mempelajari pesawat
sederhana

 Guru memberikan
pesan moral kepada
siswa

 Guru mengakhiri
pembejaran dengan
ucapan hamdalah
secara bersama sama

 Istrahat/ berdoa
pulang.

5 menit

I. Penilaian

 Tertulis

 Lisan
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 kriteria penilaian

Indikator
Pencapaian

Teknik
Penilaian

Bentuk
Instrumen

Contoh Instrumen

 siswa dapat
mengetahui
pengertian pesawat
sederhana

 siswa dapat
menyebutkan jenis-
jenis pesawat
sederhana

Siswa dapat
membedakan jenis
pesawat sederhana (
tuas ) golongan 1,2,&
3

Siswa dapat
menyebutkan bagian-
bagian titik pada tuas
golongan 1, 2 & 3

Teknik
tulisan lisan

Teknik non
lisan

Teknik lisan

Tanya jawab/ teks

Teks

 Apa yang dimaksud
dengan pesawat
sederhana ?

 Sebutkan jenis-jenis
pesawat sederhana ?

 Apa perbedaan
antara tuas golongan
1,2 & 3 ?

 Sebutkan titik tuas
pada golongan 1, 2 &
3 ?

Mengetahui
Kepalah Sekolah Wali Kelas V.b

Markon, S.Pd.SD Siani, S. Pd.SD
Nip:196712312000121025 Nip:196711021998092001
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Lampiran 9:

Media Ajar Siklus I Pertemuan Kedua
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Lampiran 9

Media ajar siklus I pertemuan pertama
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Lampiran 10

A. PESAWAT SEDERHANA
Semua jenis alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia

disebut pesawat. Kesederhanaan dalam penggunaannya menyebabkan alat-alat
tersebut dikenal dengan sebutan pesawat sederhana.
Pesawat ada yang rumit dan ada yang sederhana. Pesawat sederhana dibuat
dengan maksud :

a) Melipatgandakan gaya atau kemampuan kita.
b) Mengubah arah gaya yang kita lakukan.
c) Untuk menempuh jarak yang lebih jauh atau memperbesar kecepatan.

Pesawat sederhana diperlukan bukan untuk menciptakan gayaatau menyimpan
gaya, tetapi untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan walaupun
membutuhkanwaktu yang lebih lama (lintasan yang lebih jauh). Pesawat
sederhana dikelompokkann menjadi 4 jenis, yaitu :

1. Tuas (pengungkit)
2. Bidang miring
3. Katrol
4. Roda berporos.

Pesawat yang terbentuk dari pesawat sederhana dibuat pesawat rumit. Dengan
demikian, betapapun rumitnya suatu pesawat sebenarnya pesawat itu merupakan
gabungan dari pesawat – pesawat sederhana.
Setiap alat yang beerguna untuk memudahkan pekerjaan manusia disebut
pesawat sederhana.

B. JENIS-JENIS PESAWAT SEDERHANA
1. Tuas

Tuas lebih dikenal dengan nama pengungkit. Pada umumnya, tuas atau
pengungkit menggunakan batang besi atau kayu yang digunakan untuk
mengungkit suatu benda. Terdapat tiga titik yang menggunakan gaya ketika kita
mengungkit suatu benda, yaitu beban (B), titik tumpu (TT), dan kuasa (K). Beban
merupakan berat benda, sedangkan titik tumpu merupakan tempat bertumpunya
suatu gaya. Gaya yang bekerja pada tuas disebut kuasa.

Berdasarkan posisi atau kedudukan beban, titik tumpu, dan kuasa, tuas
digolongkan menjadi tiga, yaitu tuas golongan pertama, tuas golongan kedua, dan
tuas golongan ketiga.
a. Tuas golongan pertama
Pada tuas golongan pertama, kedudukan titik tumpu terletak di antara beban dan
kuasa. Contoh tuas golongan pertama ini di antaranya adalah gunting, linggis,
jungkat-jungkit, dan alat pencabut paku.
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b. Tuas golongan kedua
Pada tuas golongan kedua, kedudukan beban terletak di antara titk tumpu dan
kuasa. Contoh tuas golongan kedua ini di antaranya adalah gerobak beroda satu,
alat pemotong kertas, dan alat pemecah kemiri, pembuka tutup botol.

c. Tuas golongan ketiga
Pada tuas golongan ketiga, kedudukan kuasa terletak di antara titik tumpu dan
beban. Contoh tuas golongan ketiga ini adalah sekop yang biasa digunakan untuk
memindahkan pasir atau steples.

Tuas yang paling sederhana adalah batang besi atau benda lain yang digunakan
untuk mengungkit.



124

LAMPIRAN 11:

Media Potongan Keras yang Diberikan Kepada Siswa
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Lampiran 12

Tes Siklus 1 Setelah Menggunakan Model Pembelajaran Index Card Match

Nama :

Kelas :

Hari tanggal :

Pertemuan ke :  1

Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar

1. Apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana ...?
2. Apa manfaat pesawat sederhana …..?
3. Sebutkan macam-macam pesawat sederhana …?
4. Sebutkan contoh tuas ?
5. Sebutkan contoh tuas golongan I..?
6. Sebutkan contoh tuas golangan  II…?
7. Sebutkan contoh tuas golongan III …?
8. Sebutkan bagian-bagian titik pada tuas ( pengungkit )…?
9. Tuliskan bagian-bagian titik pada gambar dibawah ini

10. Sebutkan urutan letak titik pada tuas ( pengungkit ) golongan I, II, & III ?

………

……..

……
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Lampiran 13:
Materi Ajar Siklus I Pertemuan Kedua

1. Bidang Miring
Bidang miring adalah permukaan rata yang menghubungkan dua tempat yang
berbeda ketinggiannya. Bidang miring memiliki keuntungan, yaitu kita dapat
memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi dengan gaya yang lebih kecil.
Namun demikian, bidang miring juga memiliki kelemahan, yaitu jarak yang di
tempuh untuk memindahkan benda menjadi lebih jauh.

Tahukah kamu, mengapa jalan di daerah pegunungan dibuat berkelok-kelok?
Mobil tidak cukup bertenaga untuk mendaki lereng yang curam. Oleh karena itu,
jalan tanjakan di gunung yang curam dibuat berkelok-kelok. Jalan yang demikian
akan mengurangi tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian yang sama.
Kemiringan tanjakan akan lebih landai dengan adanya kelokan sehingga lebih
mudah didaki.
Pernahkah kamu melihat orang yang sedang memindahkan drum berisi minyak ke
dalam truk? Drum yang berisi penuh minyak terasa berat dan biasanya orang tidak
mampu mengangkatnya. Untuk dapat memindahkan drum ke dalam truk, maka
digunakan papan yang merupakan jalan ke dalam truk, kemudian drum didorong
ke dalam truk.

Bidang miring berguna untuk membantu memindahkan benda - benda yang terlalu
berat. Keuntungan menggunakan bidang miring ialah tenaga yang dibutuhkan
untuk memindahkan suatu benda lebih kecil. Namun demikian, bidang miring
memiliki kelemahan, yakni untuk melaluinya harus menempuh perjalanan yang
jauh, Bidang miring tidak mengurangi pekerjaan, melainkan mempermudah
pekerjaan.
Prinsip kerja bidang miring juga dapat kamu temukan pada beberapa perkakas,
contohnya kampak, pisau, pahat, obeng, dan sekrup. Berbeda dengan bidang
miring lainnya, pada perkakas yang bergerak adalah alatnya. Berikut adalah alat-
alat yang menggunakan prinsip bidang miring.

Catatan : Perbedaan baji dengan bidang miring
Pada bidang miring yang bergerak adalah bendanya, sedangkan bidang

miringnya tetap. Pada baji yang bergerak adalah bidang miringnya, sedangkan
bendanya tetap.
Bidang miring dapat melipatgandakan kemampuan kita untuk memindahkan
benda.
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2. Katrol
Katrol adalah roda yang dapat berputar pada porosnya. Katrol selalu digunakan
bersama tali. Katrol digunakan untuk membantu mengangkat benda.
Berdasarkan cara kerjanya, katrol merupakan jenis pengungkit karena memiliki
titik tumpu, kuasa, dan beban. Katrol digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu
katrol tetap, katrol bebas, katrol majemuk.
Katrol adalah suatu roda yang kellilingnya dilalui tali atau rantai dan berputar
pada porosnya.
Katrol digunakan untuk mengangkat atau menarik benda.

a. Katrol tetap
Katrol tetap merupakan katrol yang posisinya tidak berpindah pada saat
digunakan. Katrol yang digunakan pada tiang bendera dan sumur timba adalah
contoh katrol tetap.

b. Katrol bebas
Berbeda dengan katrol tetap, pada katrol bebas kedudukan atau posisi katrol
berubah dan tidak dipasang pada tempat tertentu. Katrol jenis ini bisa kita
temukan pada alat-alat pengangkat peti kemas di pelabuhan.

c. Katrol majemuk
Katrol majemuk merupakan perpaduan dari katrol tetap dan katrol bebas. Kedua
katrol ini dihubungkan dengan tali. Makin banyak katrol yang digunakan makin
kecil gaya yang dikeluarkan.

d. Blok katrol
Blok katrol adalah dua buah katrol yang dipasang secara berdampingan pada satu
poros. Biasanya blok katrol digunakan untuk mengangkat beban yang sangat
berat.
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3. Roda Berporos
Roda berporos merupakan roda yang di dihubungkan dengan sebuah poros yang
dapat berputar bersama-sama. Roda berporos merupakan salah satu jenis pesawat
sederhana yang banyak ditemukan pada alat-alat seperti setir mobil, setir kapal,
roda sepeda, roda kendaraan bermotor, dan gerinda.
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Lampiran 14

Tes Siklus 1 pqertemuan kedua Setelah Menggunakan Model Pembelajaran
Index Card Match

Nama :
Kelas :
Hari tanggal :
Pertemuan ke :  2

Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar

1. Apa yang dimaksud dengan bidang miring ...?

2. Apa yang dimaksud dengan roda perporos….?

3. Apa yang dimaksud dengan katrol ?

4. Sebutkan jenis jenis katrol ?

5. Sebutkan contoh bidang miring…?

6. Sebutkan contoh roda berporos ?

7. Apa manfaat bidang miring ?

8. Apa manfaat roda berporos ?

9. Apa manfaat katrol ?

10. Mengapa jalan dibuat berkelok kelok ?
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Lampiran 15

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SELAMA KEGIATAN
BELAJAR MENGAJAR PADA SIKLUS 1 MELALUI
MODEL PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH

Pertemuan pertama

Nama sekolah : SDN 1 TALAGA BESAR
Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
Materi : pesawat sederhana ( Tuas)
Kelas : 5b
Siklus ke : I (satu)

No Aspek yang diamati Terlaksana
1. A. Pendahuluan ya tidak

1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam
dan berdoa

2. Guru mengabsensi
3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti

pembelajaran
4. Guru melakukan apersepsi

5. Guru memberikan motivasi kepada siswa

6. Guru menyampaikan topik materi dan tujuan
pembelajaran

2. B. Kegiatan inti
1. Guru menjelaskan materi pembelajaran

2. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa

3. Guru menjelaskan kembali materi yang diajarkan
dengan tuntas

4. Guru melakuakan evaluasi kembali dengan cara
5. Guru menerapkan skenario model pembelajaran Indeks

Card Match sesuai dengan langkah-langkahnya seperti
:

1) Guru menyiapkan potongan kertas sebanyak
jumlah siswa

2) Guru mengocok/mencampuradukan potongan
kertas tersebut
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3) Guru meminta siswa untuk mengambil
potongan kertas yang telah disediakan oleh
guru (1 potong kertas 1 siswa)

4) Guru menjelaskan kepada siswa bahwa setiap
siswa harus mencari pasangannya berdasarkan
jawaban atau soal yang diperoleh dari
potongan kertas yang diperoleh

5) Setelah siswa memperoleh pasangannya guru
meminta siswa untuk duduk berdekatan dengan
pasangannya

6) Guru meminta siswa untuk membacakan soal
dan jawaban yang diperoleh di depan kelas

6. Guru memberikan klasifikasi dan kesimpulan pada
materi yang telah diajarkan

7. Guru menguasai kelas

3. C. Penutup
1. Guru memberikan tes tertulis pada siswa
2. Guru memeriksa jawaban siswa
3. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada

pertemuan berikutnya

4. Guru memberi motivasi belajar dan pesan-pesan moral
kepada siswa

Keterangan :

0 = tidak terlaksana ( tidak )

1 = terlaksana ( ya )

Kolaborator Peneliti
Guru Kelas V.b Mahasiswa

Siani, S.Pd.SD Zuhari
Nip:196711021998092001 Nim:12010104015
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Lampiran 16
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SELAMA KEGIATAN

BELAJAR MENGAJAR PADA SIKLUS 1 MELALUI
MODEL PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH

Pertemuan kedua

Nama sekolah : SDN 1 TALAGA BESAR
Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
Materi : pesawat sederhana ( bidang miring & roda berporos )
Kelas : 5b
Siklus ke : I (satu)

No Aspek yang diamati Terlaksana
1. A. Pendahuluan ya tidak

1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam
dan berdoa

2. Guru mengabsensi
3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti

pembelajaran
4. Guru melakukan apersepsi

5. Guru memberikan motivasi kepada siswa

6. Guru menyampaikan topik  materi dan tujuan
pembelajaran

2. B. Kegiatan inti
1. Guru menjelaskan materi pembelajaran

2. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa

3. Guru menjelaskan kembali materi yang diajarkan
dengan tuntas

4. Guru melakuakan evaluasi kembali dengan cara
5. Guru menerapkan skenario model pembelajaran Indeks

Card Match sesuai dengan langkah-langkahnya seperti
:

1) Guru menyiapkan potongan kertas sebanyak
jumlah siswa

2) Guru mengocok/mencampuradukan potongan
kertas tersebut

3) Guru meminta siswa untuk mengambil
potongan kertas yang telah disediakan oleh
guru (1 potong kertas 1 siswa)
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4) Guru menjelaskan kepada siswa bahwa setiap
siswa harus mencari pasangannya berdasarkan
jawaban atau soal yang diperoleh dari
potongan kertas yang diperoleh

5) Setelah siswa memperoleh pasangannya guru
meminta siswa untuk duduk berdekatan dengan
pasangannya

6) Guru meminta siswa untuk membacakan soal
dan jawaban yang diperoleh di depan kelas

6. Guru memberikan klasifikasi dan kesimpulan pada
materi yang telah diajarkan

7. Guru menguasai kelas

3. C. Penutup
1. Guru memberikan tes tertulis pada siswa
2. Guru memeriksa jawaban siswa
3. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada

pertemuan berikutnya

4. Guru memberi motivasi belajar dan pesan-pesan moral
kepada siswa

Keterangan :

0 = tidak terlaksana ( tidak )

1 = terlaksana ( ya )

Kolaborator Peneliti
Guru Kelas V.b Mahasiswa

Siani, S.Pd.SD Zuhari
Nip:196711021998092001 Nim:12010104015
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Lampiran 17

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWASELAMA KEGIATAN
BELAJAR MENGAJAR PADA SIKLUS 1 MELALUI
MODEL PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH

Pertemuan pertama

Nama sekolah : SDN 1 TALAGA BESAR
Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
Materi : Pesawat Sederhana ( Tuas)
Kelas : 5.b
Siklus ke : I (satu)

No Aspek yang Diamati Ya Tidak
A Kegiatan pembuka
1 Siswa menjawab salam dari guru

2 Siswa siap dalam mengikuti pelajaran
3 Siswa mampu menjawab pertanyaan apreasiasi dari

guru
4 Siswa mendengarkan motivasi yang diberikan oleh

guru
5 Siswa mendengarkan materi yang akan dipelajari
6 Mendengarkan/memperhatikan penjelasan kompetensi

dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai

B Kegiatan Inti

1 Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan serius
2 Siswa memjawab pertanyaan dari guru

3 Siswa bertanya kepada guru
4 Antusias siswa dalam mengikuti kegiatan

pembelajaran
5 Siswa aktif mengikuti ajakan serta arahan dari guru
6 Siswa aktif bekerjasama dengan teman
7 Siswa bertanya apabila menemui kesulitan dalam

memahami pelajaran
8 Siswa aktif dalam mengambil potongan kertas yang

telah disediakan oleh guru
9 Siswa aktif mencari pasangan dalam model Indeks

Card Match
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10 Siswa saling berinteraksi positif dengan pasangannya
Ada interaksi positif antara guru dan siswa dalam
pembelajaran

11 Siswa membacakan kartu indeksnya pada masing
masing pasangan

12 Siswa termotivasi dalam mengikuti proses
pembelajaran

C Kegiatan Penutup
1 Siswa menjawab lembar soal yang diberikan guru
2 Siswa menyetor lembar jawaban kepada guru
3 Siswa dan guru sama-sama menutup pelajaran

Keterangan :

0 = tidak terlaksana ( tidak )

1 = terlaksana ( ya )

Kolaborator Peneliti
Guru Kelas V.b Mahasiswa

Siani, S.Pd.SD Zuhari
Nip:196711021998092001 Nim:12010104015
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Lampiran 18

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWASELAMA KEGIATAN
BELAJAR MENGAJAR PADA SIKLUS 1 MELALUI
MODEL PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH

Pertemuan kedua

Nama sekolah : SDN 1 TALAGA BESAR
Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
Materi : pesawat sederhana ( bidang miring, katrol & roda
berporos)
Kelas : 5b
Siklus ke : I (satu)

No Aspek yang Diamati Ya Tidak
A Kegiatan pembuka
1 Siswa menjawab salam dari guru
2 Siswa siap dalam mengikuti pelajaran
3 Siswa mampu menjawab pertanyaan apreasiasi dari

guru
4 Siswa mendengarkan motivasi yang diberikan oleh

guru
5 Siswa mendengarkan materi yang akan dipelajari
6 Mendengarkan/memperhatikan penjelasan kompetensi

dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai
B Kegiatan Inti

1 Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan serius
2 Siswa memjawab pertanyaan dari guru
3 Siswa bertanya kepada guru
4 Antusias siswa dalam mengikuti kegiatan

pembelajaran
5 Siswa aktif mengikuti ajakan serta arahan dari guru
6 Siswa aktif bekerjasama dengan teman
7 Siswa bertanya apabila menemui kesulitan dalam

memahami pelajaran

8 Siswa aktif dalam mengambil potongan kertas yang
telah disediakan oleh guru

9 Siswa aktif mencari pasangan dalam model Indeks
Card Match
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10 Siswa saling berinteraksi positif dengan pasangannya
Ada interaksi positif antara guru dan siswa dalam
pembelajaran

11 Siswa membacakan kartu indeksnya pada masing
masing pasangan

12 Siswa termotivasi dalam mengikuti proses
pembelajaran

C Kegiatan Penutup
1 Siswa menjawab lembar soal yang diberikan guru
2 Siswa menyetor lembar jawaban kepada guru
3 Siswa dan guru sama-sama menutup pelajaran

Keterangan :

0 = tidak terlaksana ( tidak )

1 = terlaksana ( ya )

Kolaborator Peneliti
Guru Kelas V.b Mahasiswa

Siani, S.Pd.SD Zuhari
Nip:196711021998092001 Nim:12010104015
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Lampiran 19

TABEL 1 HASIL BELAJAR IPA KELAS 5b SIKLUS I

No Nama siswa
Jes
kel

Nilai Nilai
Akhir KET

I II

1. AFLAN L 50 65 57,5 Tidak Tuntas

2. IDUL L 70 70 70 Tuntas
3. LISDA P 50 60 55 Tidak tuntas
4. MITO L 70 85 77,5 Tuntas
5. IMAN L 50 70 60 Tidak tuntas
6. OCA P 80 60 70 Tuntas
7. MUSTIFA NISCA P 75 70 72,5 Tuntas

8. MANJA P 90 85 87,5 Tuntas
9. LD. AMRIN L 70 80 75 Tuntas

10. MOH. SYARIF L 100 95 97,5 Tuntas
11 MUH. ALI SYAFI’I L 40 60 50 Tidak tuntas
12 MUH. AKBAR L 80 70 75 Tuntas
13 NUR MUJITAHIT P 60 60 60 Tidak tuntas
14 MEI PUTRIANA P 90 85 85,5 Tuntas
15 YULIANTI P 70 75 72,5 Tidak tuntas
16 YUSRIDA P 90 95 92,5 Tuntas
17 WD. ABEL P 100 90 95 Tuntas
18 LUTHFIYAH P 80 75 77,5 Tuntas
19 WD. AZLIA P 85 85 85 Tuntas
20 SELMAWATI P 70 85 75 Tuntas

21 ZUMARLAN L 80 60 70 Tuntas
22 MUH. ABDUL L 70 75 72,5 Tuntas

23 NUR NATASA P 80 75 77,5 Tuntas

24 NUR FADIATUN P 70 80 75 Tuntas
25 LAILATUL MADANI P 60 50 55 Tidak tuntas
26 NAFISA P 65 50 57,5 Tidak tuntas
27 JEFRI L 50 40 45 Tidak tuntas

Jumlah 1943
Rata-rata 71,96

Presentase ketuntasan 66,67%
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RENCANA PELAKSANAAN PEBELAJARAN ( RPP )

Nama Sekolah : SDN 1 Talaga Besar

Kelas : V.b ( Lima)

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA )

Judul Pembahasan : Susunan Bumi

Sub Pokok Bahasan : Proses Terjadinya Bumi

Alokasi Waktu : 2x 35 Menit ( 2x Pertemuan )

A. Standar Kompetensi

 mengenal proses terjadinya bumi dan susunan bumi

 mengetahui proses terjadinya bumi dan susunan bumi

B. Kompetensi Dasar

 mengetahui proses terjadinya bumi

 mengetahui susunan bumi

C. Indicator / Tujuan Pembelajaran

 Siswa dapat mengetahui proses terjadinya bumi

 siswa dapat mengetahui dapat mengetahui susunan bumi

 siswa dapat mengetahui lapisan lapisan pada bumi

 siswa dapat mengetahui manfaat lapisan pada bumi

D. Materi Pembelajaran

 Susunan bumi

E. Sumber Belajar

 buku ipa kelas 5

 referensih dari internet yang relevan dengan materi ajar

F. Metode Pembelajaran

 Ceramah

 Tanya jawab

 Index Card Match ( mencari pasangan )

 Diskusi kelompok
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G. Alokasi Waktu

 1x 35 menit

H. Kegiatan Pembelajaran

TAHAPAN
KEGIATAN

RINCIAN KEGIATAN ALOKASI WAKTU

Kegiatan awal

 Guru mengawali
pembelajaran dengan
ucapan salam lalu
berdoa

 Guru mengabsensi
siswa

 Guru menanyakan
kesiapan siswa
Guru menanyakan
kesiapan siswa dalam
mengikuti pelajaran

 Guru menyampaikan
topik/materi yang
akan dipelajari

 Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran

10 menit

Kegiatan Inti

 Guru menjelaskan
materi yang akan
diajarakan mislanya
tentang susunan bumi
dan proses terjadinya
bumi

 Guru melakukan
Tanya jawab kepada
siswa

 Guru menjelaskan
kembali pesawat
sederhana sambil
memperlihatkan
contoh atau media
yang dipelihatkan
oleh guru

 Setelah guru
menjelaskan materi

20 Menit
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dengan tuntas , guru
mengevaluasi
pembelajaran dengan
cara :

 Guru membagikan
potongan kertas yang
didalamnya terdapat
soal dan jawaban
setiap masing-masing
potongan kertas.

 Guru meminta siswa
untuk mengambil
potongan kertas itu  ,
satu kertas 1 org siswa

 Setelah kegiatan itu
selesai, guru meminta
siswa untuk membuka
kertas yang di
perolehnya ,

 Setelah itu guru
meminta siswa untuk
mencari pasangannya
, misalnya yang
mendapat soal maka
siswa tersebut
mencari jawabannya ,
begitupun sebaliknya
jika siswa mendapat
jawaban makan ia
hurus mencari soal
yang sesuai dengan
jawabanya , kemudian

 setelah menemukan
jawabanya guru
meminta siswa untuk
duduk secara
berpasangan

 kemudian guru
meminta siswa untuk
membacakan soal dan
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jawaban yang
diperoleh di depan
kelas.

 Setelah selesai guru
melakakukan
penguatan jawaban
serta apresiasi
Dengan menanyakan
perasaan siswa.

Kegiatan Penutup

 Guru memberikan tes
berupa soal kepada
siswa

 Guru meriksa lembar
jawaban siswa

 Guru memberikan
penjelasan betapa
pentingnya
mempelajari pesawat
sederhana

 Guru memberikan
pesan moral kepada
siswa

 Guru mengakhiri
pembejaran dengan
ucapan hamdalah
secara bersama sama

 Istrahat/ berdoa
pulang.

5 menit

I. Penilaian

 Tertulis

 Lisan
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 kriteria penilaian

Indikator

Pencapaian

Teknik

Penilaian

Bentuk

Instrumen
Contoh Instrumen

 siswa dapat

mengetahui proses

terjadinya bumi

 siswa dapat

menyebutkan

susunan pada bumi

 siswa dapat

mengetahui manfaat

lapisan pada bumi

Teknik

tulisan lisan

Teknik non

lisan

Teknik

lisan

Tanya jawab/

teks

Teks

 coba jelaskan

proses terjadinya

bumi ?

 Sebutkan susunan

pada bumi ?

 Sebutkan apa

manfaat lapisan

bumi ?

Mengetahui
Kepalah Sekolah Wali Kelas V.b

Markon, S.Pd.SD Siani, S. Pd.SD
Nip:196712312000121025 Nip:196711021998092001
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Lampiran 21

MATERI PELAJARAN IPA KELAS V SEMESTER 2
Susunan dan Lapisan Bumi

Bumi tempat kita tinggal saat ini merupakan salah satu anggota tata
surya dengan matahari sebagai pusatnya. Jarak bumi dengan matahari sekitar 150
juta km. Bumi berbentuk bulat pepat dengan jari-jari ± 6.370 km. Bumi
merupakan planet dengan urutan ketiga dari delapan planet yang dekat dengan
matahari.Bumi diperkirakan telah terbentuk sekitar 4,6 milyar tahun yang lalu,
dan merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh berbagai jenis mahluk
hidup. Permukaan bumi terdiri dari daratan dan lautan.

Lapisan bumi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut :
1. Kerak bumi

Kerak bumi merupakan kulit bumi bagian luar (permukaan bumi). Tebal
lapisan kerak bumi mencapai 70 km dan merupakan lapisan tanah dan batuan .
Lapisan ini menjadi tempat tinggal bagi seluruh mahluk hidup. Suhu di bagian
bawah kerak bumi mencapai 1.100 derajad Celcius. Lapisan kerak bumi dan
bagian di bawahnya hingga kedalaman 100 km dinamakan litosfer.

2. Selimut atau selubung (mantle)
Selimut merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan kerak bumi.

Tebal selimut bumi mencapai 2.900 km dan merupakan lapisan batuanpadat. Suhu
di bagian bawah selimut bumi mencapai 3.000 derajadCelcius.

3. Inti bumi
Inti bumi terdiri dari material cair, dengan penyusun utama logam besi

(90%), nikel (8%), dan lain-lain yang terdapat pada kedalaman 2900 – 5200 km.
Lapisan ini dibedakan menjadi lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Lapisan
inti luar tebalnya sekitar 2.000 km dan terdiri atas besi cair yang suhunya
mencapai 2.200 oC. Inti dalam merupakan pusat bumi berbentuk bola dengan
diameter sekitar 2.700 km. Inti dalam ini terdiri dari nikel dan besi yang suhunya
mencapai 4.500 oC. Di atas kerak bumi terdapat lapisan
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atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi secara
menyeluruh dengan ketebalan lebih dari 650 km.

Pada lapisan atmosfer terkandung berbagai macam gas. Berdasarkan
volumenya, jenis gas yang paling banyak terkandung berturut-turut adalah

1. Nitrogen (N2) sebanyak 78,08%,
2. Oksigen (O2) sebanyak 20,95%,
3. Argon sebanyak 0,93%, serta
4. Karbon dioksida (CO2) sebanyak 0,03%.

Berbagai jenis gas lainnya juga terkandung dalam atmosfer, tetapi dalam
konsentrasi yang jauh lebih
rendah,misalnya neon (Ne), helium(He), kripton (Kr), hidrogen (H2), xenon (
Xe), ozon (O3), metan danuap air.Di antara gas-gas yang terkandung di
dalam atmosfer tersebut, karbon dioksida dan uap air terkandung dalam
konsentrasi yang bervariasi dari tempat ke tempat, serta dari waktu ke waktu
untuk uap air.Keberadaan atmosfer yang menyelimuti seluruh permukaan
bumi memiliki arti yang sangat penting bagi kelangsungan hidup berbagai
makhluk hidup di muka bumi. Fungsi atmosfer antara lain :

1. Mengurangi radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi pada siang
hari dan hilangnya panas yang berlebihan pada malam hari.

2. Mendistribusikan air ke berbagai wilayah permukaan bumi
3. Menyediakan okisgen dan karbon dioksida.
4. Sebagai penahan meteor yang akan jatuh ke bumi.

Peran atmosfer dalam mengurangi radiasi matahari sangat penting. Apabila tidak
ada lapisan atmosfer, radiasi matahari diterima oleh permukaan bumi akan sangat
tinggi dan dikhawatirkan tidak adaorganisme yang mampu bertaham hidup,
termasuk manusia.
Dalam mendistribusikan air antar wilayah di permukaan bumi, peran atmosfer ini
terlihat dalam siklus hidrologi. Tanpa adanya atmosfer yang mampu menampung
uap air, maka seluruh air di permukaan bumi hanya akan mengumpul pada tempat
yang paling rendah. Sungai-sungai akan kering, seluruh air tanah akan merembes
ke laut, sehingga air hanya akan mengumpul di samudera dan laut saja.
Pendistribusian air oleh atmosfer ini memberikan peluang bagi semua mahluk
hidup untuk tumbuh dan berkembang di seluruh permukaan bumi. Selain itu,
atmosfer dapat menyediakan oksigen bagi mahluk hidup. Kebutuhan tumbuhan
akan CO2 juga dapat diperoleh dari atmosfer.
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Berdasarkan perbedaan suhu vertikal, atmosfer bumi dapat dibagi menjadi
lima lapisan, yaitu :

a. Troposfer

Lapisan ini merupakan lapisan yang paling bawah, berada antara permukaan bumi
sampai pada ketinggian 8 km pada posisi kutub dan 18 – 19 km pada
daerah ekuator. Pada lapisan ini suhu udara akan menurun dengan bertambahnya
ketinggian. Setiap kenaikan 100 meter temperaturnya turun turun 0,5 oC. Lapisan
ini dianggap sebagai bagian atmosfer yang paling penting, karena berhubungan
langsung dengan permukaan bumi yang merupakan tempat hidup dari berbagai
jenis mahluk hidup termasuk manusia, serta karena sebagian besar
dinamikaiklim berlangsung pada lapisan troposfer. Di dalam lapisan ini
berlangsung semua hal yang berhubungan dengan iklim.Di lapisan inilah
terbentuknya awan, jatuhnya hujan, salju, hujan es dan lain-lain.

Di dalam troposfer terdapat tiga jenis awan, yaitu awan rendah (cumulus),
yang tingginya antara 0 – 2 km; awan pertengahan (alto cumulus lenticularis),
tingginya antara 2 – 6 km; serta awan tinggi(cirrus) yang tingginya antara 6 – 12
km.

b. Stratosfer

Merupakan bagian atmosfer yang berada di atas lapisan troposfer sampai pada
ketinggian 50 – 60 km, atau lebih. Pada lapisan stratosfer, suhu akan semakin
meningkat dengan meningkatnya ketinggian. Suhu pada bagian atas stratosfer
hampir sama dengan suhu pada permukaan bumi. Ciri penting dari lapisan
stratosfer adalah keberadaan lapisan ozon yang berguna untuk menyerap
radiasi ultraviolet, sehingga sebagian besar tidak akan mencapai permukaan bumi.

c. Mesosfer

Mesosfer terletak di atas stratosfer pada ketinggian 50 – 70 km.

d. Lapisan Termosfer

Berada di atas mesosfer dengan ketinggian sekitar 75 km sampai pada ketinggian
sekitar 650 km, lapisan ini sering juga disebut lapisanionosfer.

e. Ekzosfer atau atmosfer luar

Merupakan lapisan atmosfer yang paling tinggi. Pada lapisan ini, kandungan gas-
gas atmosfer sangat rendah.
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Ozon Dalam Atmosfer

Ozon adalah zat oksidan yang kuat, beracun, dan zat pembunuh jasad renik yang
kuat juga. Ozon biasanya digunakan untuk mensterilkan air isi ulang, serta dapat
juga digunakan untuk menghilangkan warna dan bau yang tidak enak pada air.
Ozon terbentuk secara alamiah di stratosfer. Terjadinya lubang ozon ini
diakibatkan adanya peningkatan kadar NOx dari pembakaran bahan bakar
pesawat, juga pengaruh tingginya zat kimia yang kita kenal clorofuorocarbon atau
CFC berpengaruh sangat besar terhadap perusakan ozon. CFC inilah yang sangat
dicurigai sebagai penyebab terjadinya kerusakan ozon. CFC ini tidak ditemukan
di alam, melainkan merupakan zat hasil rekayasa manusia. CFC tidak beracun,
tidak terbakar dan sangat stabil karena tidak mudah bereaksi. Karenanya menjadi
zat yang sangat ideal untuk industri. CFC banyak digunakan sebagai zat pendingin
dalam kulkas dan AC mobil, sebagai bahan untuk membuat plastik busa, bantal
kursi dan jok mobil , digunakan untuk pendorong aerosol, juga digunakan dalam
dry cleaning.

Dampak Lubang Ozon

Lapisan ozon di stratosfer dapat menyerap sinar Ultra Violet (UV) dari matahari.
pada keadaan terang tak berawan sekitar 30% sinar UV-B dapat sampai ke bumi.
Dengan semakin berkurangnya lapisan ozon, maka sinar UV-B yang diserap bumi
semakin besar.
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Lampiran 22:

Media Ajar Siklus 2 Pertemuan 1 dan 2
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Lampiran 23:

Media Potongan Kertas yang Diberikan Kepada Siswa
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Lampiran 24

Tes Siklus 2 Setelah Menggunakan Model Pembelajaran Index Card Match

Nama :
Kelas :
Hari tanggal :
Pertemuan ke : 1

Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar

1. Coba jelaskan bagaimana proses terjadinya bumi ?
2. Selubung udarah disebut juga …..?
3. Lapisan  atmosfer tersusun atas ….?
4. Sebutkan lapisan pada atmosfer ?
5. Apa manfaat lapisan atmosfer bagi bumi ?
6. Lapisan atmosfer memiliki ketebalan …… kilometer ?
7. Lapisan apa yang paling dekat dengan bumi ?
8. Berapa jarak antara lapisan troposper dengan bumi ?
9. Sebutkan manfaat lapisan ozon terhadap bumi ?
10. Sebutkan lapisan yang paling jauh jaraknya dengan bumi ?
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Lampiran 25

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SELAMA KEGIATAN
BELAJAR MENGAJAR PADA SIKLUS II MELALUI

MODEL PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH

Pertemuan pertama

Nama sekolah : SDN 1 TALAGA BESAR
Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
Materi : Susunan Bumi ( Prosesterjadinya Bumi)
Kelas : 5b
Siklus ke : II (Dua)

No Aspek yang diamati Terlaksana
1. A. Pendahuluan ya tidak

1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam
dan berdoa

2. Guru mengabsensi
3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti

pembelajaran
4. Guru melakukan apersepsi

5. Guru memberikan motivasi kepada siswa

6. Guru menyampaikan topik materi dan tujuan
pembelajaran

2. B. Kegiatan inti
1. Guru menjelaskan materi pembelajaran

2. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa

3. Guru menjelaskan kembali materi yang diajarkan
dengan tuntas

4. Guru melakuakan evaluasi kembali dengan cara
5. Guru menerapkan skenario model pembelajaran Indeks

Card Match sesuai dengan langkah-langkahnya seperti
:

1) Guru menyiapkan potongan kertas sebanyak
jumlah siswa

2) Guru mengocok/mencampuradukan potongan
kertas tersebut
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3) Guru meminta siswa untuk mengambil
potongan kertas yang telah disediakan oleh
guru (1 potong kertas 1 siswa)

4) Guru menjelaskan kepada siswa bahwa setiap
siswa harus mencari pasangannya berdasarkan
jawaban atau soal yang diperoleh dari
potongan kertas yang diperoleh

5) Setelah siswa memperoleh pasangannya guru
meminta siswa untuk duduk berdekatan dengan
pasangannya

6) Guru meminta siswa untuk membacakan soal
dan jawaban yang diperoleh di depan kelas

6. Guru memberikan klasifikasi dan kesimpulan pada
materi yang telah diajarkan

7. Guru menguasai kelas

3. C. Penutup
1. Guru memberikan tes tertulis pada siswa
2. Guru memeriksa jawaban siswa
3. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada

pertemuan berikutnya

4. Guru memberi motivasi belajar dan pesan-pesan moral
kepada siswa

Keterangan :

0 = tidak terlaksana ( tidak )

1 = terlaksana ( ya )

Kolaborator Peneliti
Guru Kelas V.b Mahasiswa

Siani, S.Pd.SD Zuhari
Nip:196711021998092001 Nim:12010104015
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Lampiran 26

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SELAMA KEGIATAN
BELAJAR MENGAJAR PADA SIKLUS II MELALUI

MODEL PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH

Pertemuan dua

Nama sekolah : SDN 1 TALAGA BESAR
Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
Materi : Susunan Bumi
Kelas : 5b
Siklus ke : II (Dua)

No Aspek yang diamati Terlaksana
1. A. Pendahuluan ya tidak

1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam
dan berdoa

2. Guru mengabsensi
3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti

pembelajaran
4. Guru melakukan apersepsi

5. Guru memberikan motivasi kepada siswa

6. Guru menyampaikan topik materi dan tujuan
pembelajaran

2. B. Kegiatan inti
1. Guru menjelaskan materi pembelajaran

2. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa

3. Guru menjelaskan kembali materi yang diajarkan
dengan tuntas

4. Guru melakuakan evaluasi kembali dengan cara
5. Guru menerapkan skenario model pembelajaran Indeks

Card Match sesuai dengan langkah-langkahnya seperti
:

1) Guru menyiapkan potongan kertas sebanyak
jumlah siswa

2) Guru mengocok/mencampuradukan potongan
kertas tersebut
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3) Guru meminta siswa untuk mengambil
potongan kertas yang telah disediakan oleh
guru (1 potong kertas 1 siswa)

4) Guru menjelaskan kepada siswa bahwa setiap
siswa harus mencari pasangannya berdasarkan
jawaban atau soal yang diperoleh dari
potongan kertas yang diperoleh

5) Setelah siswa memperoleh pasangannya guru
meminta siswa untuk duduk berdekatan dengan
pasangannya

6) Guru meminta siswa untuk membacakan soal
dan jawaban yang diperoleh di depan kelas

6. Guru memberikan klasifikasi dan kesimpulan pada
materi yang telah diajarkan

7. Guru menguasai kelas

3. C. Penutup
1. Guru memberikan tes tertulis pada siswa
2. Guru memeriksa jawaban siswa
3. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada

pertemuan berikutnya

4. Guru memberi motivasi belajar dan pesan-pesan moral
kepada siswa

Keterangan :

0 = tidak terlaksana ( tidak )

1 = terlaksana ( ya )

Kolaborator Peneliti
Guru Kelas V.b Mahasiswa

Siani, S.Pd.SD Zuhari
Nip:196711021998092001 Nim:12010104015
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Lampiran 27

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWASELAMA KEGIATAN
BELAJAR MENGAJAR PADA SIKLUS 1I MELALUI

MODEL PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH

Pertemuan pertama

Nama sekolah : SDN 1 TALAGA BESAR
Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
Materi : Susunan Bumi ( Proses Terjadinya Bumi)
Kelas : 5.b
Siklus ke : II (Dua)

No Aspek yang Diamati Ya Tidak
A Kegiatan pembuka
1 Siswa menjawab salam dari guru

2 Siswa siap dalam mengikuti pelajaran
3 Siswa mampu menjawab pertanyaan apreasiasi dari

guru
4 Siswa mendengarkan motivasi yang diberikan oleh

guru
5 Siswa mendengarkan materi yang akan dipelajari
6 Mendengarkan/memperhatikan penjelasan kompetensi

dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai

B Kegiatan Inti

1 Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan serius
2 Siswa memjawab pertanyaan dari guru

3 Siswa bertanya kepada guru
4 Antusias siswa dalam mengikuti kegiatan

pembelajaran
5 Siswa aktif mengikuti ajakan serta arahan dari guru
6 Siswa aktif bekerjasama dengan teman
7 Siswa bertanya apabila menemui kesulitan dalam

memahami pelajaran
8 Siswa aktif dalam mengambil potongan kertas yang

telah disediakan oleh guru
9 Siswa aktif mencari pasangan dalam model Indeks

Card Match
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10 Siswa saling berinteraksi positif dengan pasangannya
Ada interaksi positif antara guru dan siswa dalam
pembelajaran

11 Siswa membacakan kartu indeksnya pada masing
masing pasangan

12 Siswa termotivasi dalam mengikuti proses
pembelajaran

C Kegiatan Penutup
1 Siswa menjawab lembar soal yang diberikan guru
2 Siswa menyetor lembar jawaban kepada guru
3 Siswa dan guru sama-sama menutup pelajaran

Keterangan :

0 = tidak terlaksana ( tidak )

1 = terlaksana ( ya )

Kolaborator Peneliti
Guru Kelas V.b Mahasiswa

Siani, S.Pd.SD Zuhari
Nip:196711021998092001 Nim:12010104015
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Lampiran 28

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWASELAMA KEGIATAN
BELAJAR MENGAJAR PADA SIKLUS 1I MELALUI

MODEL PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH

Pertemuan kedua

Nama sekolah : SDN 1 TALAGA BESAR
Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
Materi : Susunan Bumi
Kelas : 5b
Siklus ke : II (Dua)

No Aspek yang Diamati Ya Tidak
A Kegiatan pembuka
1 Siswa menjawab salam dari guru
2 Siswa siap dalam mengikuti pelajaran
3 Siswa mampu menjawab pertanyaan apreasiasi dari

guru
4 Siswa mendengarkan motivasi yang diberikan oleh

guru
5 Siswa mendengarkan materi yang akan dipelajari
6 Mendengarkan/memperhatikan penjelasan kompetensi

dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai
B Kegiatan Inti

1 Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan serius
2 Siswa memjawab pertanyaan dari guru
3 Siswa bertanya kepada guru
4 Antusias siswa dalam mengikuti kegiatan

pembelajaran
5 Siswa aktif mengikuti ajakan serta arahan dari guru
6 Siswa aktif bekerjasama dengan teman
7 Siswa bertanya apabila menemui kesulitan dalam

memahami pelajaran

8 Siswa aktif dalam mengambil potongan kertas yang
telah disediakan oleh guru

9 Siswa aktif mencari pasangan dalam model Indeks
Card Match
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10 Siswa saling berinteraksi positif dengan pasangannya
Ada interaksi positif antara guru dan siswa dalam
pembelajaran

11 Siswa membacakan kartu indeksnya pada masing
masing pasangan

12 Siswa termotivasi dalam mengikuti proses
pembelajaran

C Kegiatan Penutup
1 Siswa menjawab lembar soal yang diberikan guru
2 Siswa menyetor lembar jawaban kepada guru
3 Siswa dan guru sama-sama menutup pelajaran

Keterangan :

0 = tidak terlaksana ( tidak )

1 = terlaksana ( ya )

Kolaborator Peneliti
Guru Kelas V.b Mahasiswa

Siani, S.Pd.SD Zuhari
Nip:196711021998092001 Nim:12010104015
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Lampiran 29

Tes Siklus 2 Setelah Menggunakan Model Pembelajaran Index Card Match

Nama :
Kelas :
Hari tanggal :
Pertemuan ke : 4

Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar

1. Sebutkan susunan lapisan pada bumi ?
2. Apa saja penyusunan lapisan inti luar bumi ?
3. Makhluk hidup tinggal di lapisan …?
4. Lapisan bumi yang mempunyai suhu yang paling tinggi adalah ?
5. Berapakah ketebalan pada lapisan mantel ?
6. Lapisan bumi yang paling tebal disebut ?
7. Lapisan bumi apakah yang biasa disebut pusat bumi ?
8. Apa yang dimaksud dengan kerak bumi ?
9. Apa yang dimaksud dengan lapisan inti bumi ?
10. Apa yang dimaksud dengan kerak bumi ?
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Lampiran 30

TABEL HASIL BELAJAR IPA SISWA KELAS 5b SIKLUS II

No Nama siswa
Jes
kel

Nilai Nilai
Akhir KET

I II

1. AFLAN L 60 80 70 Tuntas
2. IDUL L 70 75 72,5 Tuntas
3. LISDA P 60 85 72,5 Tuntas
4. MITO L 75 80 77,5 Tuntas
5. IMAN L 40 50 45 Tidak tuntas
6. OCA P 75 85 80 Tuntas
7. MUSTIFA NISCA P 30 50 40 Tidak tuntas
8. MANJA P 75 90 82,5 Tuntas
9. LD. AMRIN L 70 85 77,5 Tuntas
10. MOH. SYARIF L 90 95 92,5 Tuntas
11 MUH. ALI SYAFI’I L 60 50 50 Tidak tuntas
12 MUH. AKBAR L 80 70 75 Tuntas
13 NUR MUJITAHIT P 70 85 77,5 Tuntas
14 MEI PUTRIANA P 90 85 85,5 Tuntas

15 YULIANTI P 70 85 77,5 Tuntas
16 YUSRIDA P 90 100 95 Tuntas
17 WD. ABEL P 80 90 85 Tuntas

18 LUTHFIYAH P 80 75 77,5 Tuntas
19 WD. AZLIA P 70 85 77,5 Tuntas
20 SELMAWATI P 80 80 80 Tuntas
21 ZUMARLAN L 70 85 77,5 Tuntas
22 MUH. ABDUL L 80 70 75 Tuntas

23 NUR NATASA P 40 65 52,5 Tidak tuntas

24 NUR FADIATUN P 70 80 75 Tuntas
25 LAILATUL

MADANI
P 30 55 42,5 Tidak tuntas

26 NAFISA P 60 60 60 Tidak tuntas
27 JEFRI L 70 80 75 Tuntas

Jumlah 1948
Rata-rata 72,14
Presentase ketuntasan 77,77%
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Lampiran 31

Pertanyaan Dan Jawaban Yang Terdapat Di Dalam Kartu Index Pada
Model Pembelajaran Index Card Match

Siklus 1

Pertemuan pertama

1. Apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana ?

Pesawat sederhana adalah suatu alat yang digunakan untuk mempermudah
pekerjaan manusia

2. Sebutkan macam-macam pesawat sederhana ?

1) Tuas
2) Bidang miring
3) Roda berporos
4) Katrol

3. Apa manfaat pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari ?

Manfaat pesawat sederhana adalah untuk mempermudah pekerjaan dan
mempercepat pekerjaan serta meringangkan pekerjaan manusia

4. Sebutkan jenis-jenis tuas ( pengungkit ) ?

1) Pengungkit golongan I
2) Pengungkit golongan II
3) Pengungkit golongan III

5. Sebutkan contoh pengungkit jenis golongan I ?

1) Tang 4) timbangan
2) Gunting 5) jungkat jungkit
3) Tang 6) pemotong kuku

6. Sebutkan contoh pengungkit jenis golongan II ?

1) Gerobak pasir ( arko )
2) pemecah  kemiri
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3) pembuka tutup botol
4) pemotong kertas

7. Sebutkan contoh pengungkit jenis golongan III ?
1) Sekop
2) Cangkul
3) Sapu
4) Pinset

8. Sebutkan bagian-bagian pada tuas ( pengungkit )

1) Titik beban
2) Titik tumpu
3) Titik kuasa

9. Letak titik pada tuas golongan I

Titik tumpu terletak diantara titik beban dan titik kuasa

10. Letak titik pada tuas golongan II

Titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa

11. Letak titik pada tuas golongan III

Titik kuasa terletak diantara titik tumpu dan titik beban
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Pertanyaan Dan Jawaban Yang Terdapat Di Dalam Kartu Index Pada
Model Pembelajaran Index Card Match

Siklus 1

Pertemuan kedua

1. Apa yang dimaksud dengan bidang miring ...?

Bidang miring adalah suatu alat atau bidang dengan permukaan miring

2. Apa yang dimaksud dengan roda perporos….?

Roda berporos adalah suatu alat yang digunakan untuk memudahkan
memindahkan suatu benda ketempat lain atau jauh

3. Apa yang dimaksud dengan katrol ?

Katrol adalah suatu alat yang digunakan untuk memudahkan mengangkat
bendah berat yang berukuran besar maupun kecil.

4. Sebutkan contoh bidang miring…?

1) Tangga 4) paku
2) Papan kayu 5) sekrup
3) Pisau 6) pahat

5. Sebutkan contoh roda berporos ?

1) sepeda
2) mobil
3) gerobak
4) stir mobil

6. sebutkan 3 jenis-jenis katrol ?

1. katrol tetap
2. katrol bebas
3. katrol rangkap
4. katrol ganda
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7. Apa manfaat bidang miring… ?

Manfaat bidang miring adalah untuk memindahkan benda dari tempat
rendah ke tempat yang tinggi misalnya memindahkan benda di atas mobil

8. Apa manfaat roda berporos…?

Manfaat roda berporos adalah untuk mempermudah pekerjaan misalnya
mengendarai sepeda atau memindahkan benda ketempat yang jauh

9. Apa manfaat katrol ?

Manfaat katrol adalah untuk mengangkat atau memindahkan benda yang
berukuran besar dan berat.

Pertanyaan Dan Jawaban Yang Terdapat Di Dalam Kartu Index Pada
Model Pembelajaran Index Card Match

Siklus 2

Pertemuan ketiga

1. Coba jelaskan bagaimana proses terjadinya bumi ?

Terjadinya bumi menurut para ilmuan bahwa benda benda langit ataupun bumi
terbentuk dari awan yang tersusun atas gas dan debu.

2. Selubung udarah disebut juga …..?

Atmosfer

3. Sebutkan lapisan pada atmosfer ?

Lapisan troposfer
Lapisan stratosfer
Lapisan mesosfer
Lapisan termosfer

4. Apa manfaat lapisan atmosfer bagi bumi ?

Lapisan asmosfer bermanfaat untuk melindungi bumi dari pancaran sinar dan
panas matahari.

5. Lapisan atmosfer memiliki ketebalan …… kilometer ?
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640 kilometer

6. Lapisan yang paling dekat dengan bumi disebut ?

Lapisan stroposfer

7. Berapa jarak antara lapisan troposper dengan permukaan bumi ?

10 kilometer

8. Sebutkan manfaat lapisan ozon terhadap bumi ?

Lapisan ozon bermanfaat untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet.

9. Sebutkan lapisan yang paling jauh jaraknya dengan bumi ?

Lapisan termosfer

Pertanyaan Dan Jawaban Yang Terdapat Di Dalam Kartu Index Pada
Model Pembelajaran Indeks Card Match

Siklus 2

Pertemuan ketiga

1. Sebutkan susunan  lapisan pada bumi ?

Kerak bumi
Selubung/ mantel bumi
Inti bumi

2. Apa saja penyusunan lapisan inti luar bumi ?

Besi
Nikel
Oksigen

3. Makhluk hidup tinggal di lapisan …?

Dilapisan terluar bumi yaitu kerak bumi

4. Lapisan bumi yang mempunyai suhu yang paling tinggi adalah ?

Lapisan inti dalam bumi yang memiliki suhu 4.500 c
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5. Lapisan bumi yang paling tebal disebut ?

Selubung/ matel bumi

6. Lapisan bumi apakah yang biasa disebut pusat bumi ?

Lapisan inti bumi

7. Apa yang dimaksud dengan kerak bumi ?

kerak bumi adalah lapisan terluar permukaan bumi yang berupa batuan keras.

8. Apa yang dimaksud dengan materl bumi ?\

Mantel/ selubung adalah lapisan di bawah kerak bumi yang tebalnya mencapai
2.900 kilometer

9. Apa yang dimaksud dengan lapisan inti bumi ?

Inti bumi adalah lapisan yang bumi yang paling dalam yang jauh dari permukaan
bumi.
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Proses Pembelajaran Siklus I Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Index Card Match

( a ) Guru membuka pelajaran (b) guru melakukan apresiasi

(c) guru melakukan pengamatan (d) siswa mencari pasangan kartu
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(e) siswa membacakan kartu pasangan (f) guru membagikan LKS kepada siswa

(h) siswa mengerjakan tes (j) guru memberikan motivasi penutup
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Proses Pembelajaran Siklus II Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Index Card Match

( a ) Guru menjelaskan materi pelajaran (b) siswa menjelaskan kembali materi pelajaran di depan kelas
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(c) siswa belajar berkelompok (d) siswa berdiskusi kelompok

(e) siswa mencari pasangannya berdasarkan kartu yang diperoleh
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(f) siswa menemukan pasangannya & membacakan kartu pasangan secara bergantian

(g) guru membagikan tes kepada siswa ( h) siswa mengumpulkan lembar jawaban kepada guru

(j) guru memberikan kesimpulan (k) guru menutup pelajaran










