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LAMPIRAN 1 Data Tentang Sekolah

1. Sejarah singkat MIN I Kendari

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kendari, pada awalnya masih

berstatus swasta dengan nama Madrasah Ibtidaiyah DDI yang berlokasi di

kelurahan Kadia keberadaan Madrasah Ibtidaiyah tersebut disambut oleh

masyarakat pada waktu itu, hal itu dibuktikan dengan adanya peningkatan dan

perkembangan yang sangat baik dari sejumlah murid maupun tenaga pengajarnya.

Akhirnya pemerintah bersama tokoh-tokoh masyarakat mengajukan gagasan

supaya Madrasah Ibtidaiyah Kendari di jadikan Madrasah Negeri sehingga

Madrasah Ibtidaiyah Kendari berubah status dari swasta menjadi negeri yang di

resmikan pada tanggal 15 Februari 1968.

Keberadaan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) I Kendari yang sejak

berdirinya sampai sekarang telah beberapa kali mengalami pergantian pimpinan

atau kepala Madrasah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Pergantian pimpinan/kepala sekolah Madrasah
Ibtidaiyah Negeri (MIN) I Kendari

No Periode Tahun Dipimpin Oleh

1 1968-1976 M. Syukur

2 1976-1982 M. Nawawi

3 1982-1984 M. Ashar Paccing

4 1984-1988 M. Marhabang

5 1988-2005 Hj. St. Nursiah Dessu, S. Pd. I

6 2005-2007 Rahim S.Pd. i
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7 200-2009 La Ode Fajar, S. Ag

8 2009-2015 Supriadi S. Ag

Sumber data: Kantor MIN I Kendari

2. Visi dan Misi MIN I Kendari

a. Visi

Terbentuknya siswa yang berkualitas, unggul dalam prestasi

berdasarkan IMTAK (imam dan takwa) dan IPTEK (ilmu pengetahuan

dan teknologi) serta berwawasan lingkungan.

b. Misi

1) Mengembangkan kehidupan warga madrasah yang beriman dan

bertakwa kepada Allah SWT.

2) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam mencapai

prestasi akademik dan non akademik

3) Menyelenggarakan evaluasi kegiatan dan kemajuan belajar siswa

yang bekesinambungan

4) Melatih dan membimbing siswa dalam menjalankan ajaran islam

antara lain melalui praktek ibadah shalat dzuhur berjamaah

dilingkungan madrasah, tadarus Al-quran dan berakhlakul karimah

5) Meningkatkan kerjasama sama dengan orang tua siswa, masyarakat

dan instansi terkait dalam rangka pengawasan guna meningkatkan

program sekolah dan disiplin siswa

6) Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan berwawasan

lingkungan

7) Menumbuhkan kepedulian terhadap alam sekitar.
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3. Keadaan sarana dan prasarana

Yang dimaksud penulis dalam sarana dan prasarana pendidikan adalah

segala sesuatu yang dapat menunjang tercapainya proses belajar mengajar yang

efektif dan efisien demi memudahkan tercapainya tujuan pengajaran yang telah

ditetapkan. Adapun keadaan sarana dan prasarana MIN I Kendari dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 4.2.
Keadaan Sarana dan Prasarana MIN I Kendari

Tahun 2018/2019

No Jenis Sarana dan prasarana Bentuk Jumlah Kualitas

1. R. Kepalah Sekolah Permanen 1 Memadai

2. R. Guru Permanen 1 Memadai

3. Perpustakaan Permanen 1 Memadai

4. R. Kelas Permanen 15 Memadai

5. Kantor/tata usaha Permanen 1 Memadai

6. Musolah Permanen 1 Memadai

7. UKS Permanen 1 Memadai

8. Kantin Permanen 1 Memadai

9. WC Guru Permanen 2 Memadai

10. WC Siswa Permanen 4 Memadai

Sumber data: Kantor MIN I Kendari

Berdasarkan tabel diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa untuk sarana

dan prasarana MIN I Kendari cukup memadai dalam menyelenggarakan

pendidikan, dengan jumlah data tabel diatas kebutuhan sarana dan prasarana untuk

peserta didik dalam menunjang kegiatan sekolah dengan adanya sarana dan
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prasarana yang memadai dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan

bagi peserta didik maupun pengajar.



101

LAMPIRAN 2

Tabel 4.3

Data Perolehan Nilai Awal Sebelum Penerapan Model
Pembelajaran Index Card Match (mencari pasangan)

Tahun Ajar 2019

No Nama Siswa Jenis kelamin Nilai Keterangan

1. Fatimah Riskyani P 80 Tuntas

2. Lisa Auliani P 43 Tidak Tuntas

3. Zalsa Maulidiah P 45 Tidak Tuntas

4. Nur Fadhilah P 75 Tuntas

5. Desti Andriani P 50 Tidak Tuntas

6. Anas Abidillah L 90 Tuntas

7. Sapti Sabrina P 75 Tuntas

8. Izza Na’matu Rahma P 76 Tuntas

9. Nur afni Gisel P 65 Tidak Tuntas

10. Cindy Setianigsi P 68 Tidak Tuntas

11. Muh. Falentino L 45 Tidak Tuntas

12. Nur Izza Azizah P 75 Tuntas

13. Sakinah P 85 Tuntas

14. Aurel Septiradiyanti P 80 Tuntas

15. Siti Azzharah P 69 Tidak Tuntas

16. Rendi L 70 Tuntas

17. Fina Dewi Lestari P 86 Tuntas

18. Rendi Ardiansyah L 45 Tidak Tuntas

19. Muh. Denis L 77 Tuntas

20. Marselah Aulia P 75 Tuntas

21. M. Nur Aydil syaputra A L 50 Tidak Tuntas

22. Muh. Alfah L 50 Tidak Tuntas

23. Bayu L 67 Tidak Tuntas

24. Muh. Nabil L 60 Tidak Tuntas
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25 Muh. Dzulkiflin Bin Arif L 68 Tidak Tuntas

26. Aqso Ramadhan L 65 Tidak Tuntas

27. Zumrah L 85 Tuntas

28. Bayu L 68 Tidak Tuntas

Jumlah 1,837

Rata-Rata 65,60

Presentase Ketuntasan 46,42%
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LAMPIRAN 3
SILABUS  PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : MIN I Kendari

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas/Semester : Va / II

Tema 8 : Lingkungan Sahabat Kita

Subtema  1 : Manusia dan Lingkungan

Kompetensi Inti :

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

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

dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air.

KI-3 : Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati 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 : Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis   dalam

karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.
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Kompetensi Dasar Materi
Pokok/Pembahasan

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator
Pencapaian
Kompetensi

Penilaian
Alokasi
waktu

Sumber
BelajarTeknik Bentuk

Instrumen
Contoh

Instrumen

3.8 Menganalisis
siklus air dan
dampaknya pada
peristiwadi bumi
serta kelangsungan
makhluk hidup

4.8 Membuat karya
tentang skema
siklus air
berdasarkan
informasi dari
berbagai sumber

Menjelaskan
pentingnya air bagi
kelangsungan hidup
makhluk hidup

Siswa
mengemukakan
pendapat
tentang
manfaat dari air

1. Melakukan
kegiatan
melakukan
pengamatan,
siswa mampu
mengidentifikasi
kan manfaat air
bagi manusia,
hewan dan
tumbuhan
dengan baik.

Tes
tertulis

Essay
Pilihan
ganda

Sebutkan
beberapa
manfaat
air

2 × 35
menit  Buku

guru
kelas
V
SD/
MI

 Buku
siswa
kelas
V
SD/
MI2. Menjelaskan

manfaat air bagi
kelangsungan
hidup makhluk
hidup

Tes
tertulis

Essay
pilihan
ganda
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3.8 Menganalisis
siklus air
dandampaknya
pada peristiwadi
bumi serta
kelangsunganmakh
luk hidup

4.8 Membuat karya
tentang
skemasiklus air
berdasarkan
informasidari
berbagai sumber

Menjelaskan
terjandinya siklus air

Siswa dapat
menjelaskan
terjadinya
siklus air

 Melakukan
percobaan
tahap-tahap
dalam siklus air
seperti
evaporasi,
kondensasi, dan
presipitasi

 Mendiskusikan
siklus air dan
dampaknya
bagi peristiwa
di bumi serta
kelangsungan
makhluk hidup

Tes
tertulis

Jawaban
singkat

Essay
pilihan
ganda

Berapakah
tahapan-
tahapan
pada siklus
air

2 × 35
menit
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3.8 Menganalisis
siklus air
dandampaknya
pada peristiwadi
bumi serta
kelangsunganmakh
luk hidup

4.8 Membuat karya
tentang
skemasiklus air
berdasarkan
informasidari
berbagai sumber

3.8 Menganalisis
siklus air
dandampaknya
pada peristiwadi
bumi serta
kelangsunganmakh
luk hidup

4.8 Membuat karya
tentang
skemasiklus air
berdasarkan
informasidari

 Mengidentifikas
faktor-faktor yang
mempengaruhi
siklus air dalam
tanah

 Terjadinya air
tanah dan air
permukaan

Pengaruh siklus air
pada musim
kemarau

Siswa dapat
menyebutkan
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
siklus air dalam
tanah

Siswa dapat
menjelaskan
musim
kemarau
terhadap
lingkungan
sekitar

Siswa dapat
menceritakan
pengaruh musim
kemarau terhadap
lingkungan sekitar

Tes
lisan

Tes
tertulis

Jawaban
singkat

Essay
pilihan
ganda

Jawaban
singka
Essay
pilihan
ganda

apa
dampak
musim
kemarau
terhadap
lingkungan
sekitar

2 × 35
menit

2 × 35
menit

 Buku
guru
kelas
V
SD/
MI

 Buku
siswa
kelas
V
SD/
MI
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berbagai sumber

Karakter siswa yang diharapkan  : Dapat dipercaya ( Trustworthines) , Rasa hormat dan perhatian ( respect ) , Tekun ( diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility )
Berani ( courage ), Ketulusan (Honesty ),  Integritas ( integrity ) , Peduli ( caring ) dan Jujur ( fairnes ),
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LAMPIRAN 4

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )

SIKLUS I

(Pertemuan Kesatu)

Sekolah : MIN I KENDARI

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas/Semester : Va/II

Tema 8 : Lingkungan Sahabat kita

Subtema I :  Manusia dan Lingkungan

Pembelajaran :  I

Fokus Pembelajaran :  IPA

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit ( 1 x pertemuan )

Tujuan Pembelajaran

1. Siswa mampu menjelaskan pentingnya air bagi kelansungan hidup makhluk

hidup

2. Siswa mampu mengetahui manfaat air bagi makhluk hidup

3. Melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan pengaruh siklus air

terhadap makhluk hidup.

A. KOMPETENSI INTI ( KI )

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

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

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

tetangganya serta cinta tanah air.

KI-3: Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati

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.
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KI-4: Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas,

sistematis, logis dan kritis   dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.

B. KOMPETENSI DASAR (KD) DAN INDIKATOR

IPA

3.8 Menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta

kelangsungan makhluk hidup

4.8 Membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari

berbagai sumber

Indikator

1. Melakukan kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu

mengidentifikasikan pentingnya air bagi kelangsungan manusia, hewan

dan tumbuhan dengan baik.

2. Menjelaskan manfaat air bagi makhluk hidup

C. Materi Pembelajaran

1. pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup

2. Peta pikir, mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan

D. Metode Pembelajaran

1. Ceramah

2. Tanya jawab

3. Index Card Match (mencari pasangan)

E. Langkah-Langkah Pembelajaran

Tahapan
Kegiatan

Rincian Kegiatan Alokasi
Waktu

Kegiatan
awal

1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam lalu

berdoa

2. Guru mengabsensi siswa

3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran

4. Guru menyampaikan topik/materi yang akan dipelajari
15 menit
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5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

Kegiatan
Inti

1. Guru menjelaskan materi yang akan diajarakan, yaitu tentang

manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup.

2. Guru melakukan Tanya jawab kepada siswa

3. Guru menjelaskan kembali tentang pentingnya air bagi

kelangsungan hidup makhluk hidup dengan memberikan

contoh dalam kehidupan sehari-hari.

4. Guru menampilkan media gambar tentang Peta pikir,

mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan

5. Setelah guru menjelaskan materi dengan tuntas, guru

mengevaluasi pembelajaran dengan cara :

 Guru mempersiapkan potongan-potongan kertas sebanyak

separuh siswa dalam kelas yang akan diajarkan.

 Potongan-potongan kertas tersebut dibagi menjadi dua bagian

yang sama.

 Pada separuh bagian ditulis jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan yang telah di buat,

 Kemudian potongan-potongan kertas tersebut dicampur aduk

secara acak, sehingga tercampur antara soal dengan jawaban.

 Kertas-kertas tersebut di bagikan kepada setiap siswa, satu

siswa satu kertas. Diterangkan aturan main bahwa siswa yang

mendapatkan soal harus mencari temanya yang mendapatkan

jawaban dari soal yang diperolehnya, demikian pula

sebaliknya.

 Setelah siswa menemukan jawabanya, siswa di minta duduk

sesuai pasangan yang diperolehnya. Antar pasangan satu

dengan yang lain diminta untuk tidak memberi tahukan materi

yang diperolehnya.

 Setelah semua siswa menemukan pasanganya dan duduk

berdekatan, setiap pasangan diminta untuk membacakan soal

yang diperolehnya dengan suara keras secara bergantian agar

didengar oleh teman-temn yang lain,

 Setelah semua membaca soal dan jawaban yang di peroleh

45 Menit
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kemudian guru membuat klasifikasi. Bersama-sama siswa

guru membuat kesimpulan hasil belajar yang telah dilakukan.

 Setelah selesai guru melakakukan penguatan jawaban serta

apresiasi

 Dengan menanyakan perasaan siswa.

 Guru menguasai kelas

Kegiatan
Penutup

1. Guru memberikan lembar LKS kepada siswa

2. Guru memeriksa jawaban siswa

3. Guru memberikan  penjelasan betapa manfaat air bagi

kehidupan makhluk hidup.

4. Guru memberikan pesan moral kepada siswa

5. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari

pertemuan selanjutnya

6. Guru mengakhiri pembejaran dengan ucapan hamdalah secara

bersama sama

7. Istrahat/ berdoa pulang.

10 Menit

F. Alat Dan Sumber Bahan

 Sumber : Buku IPA kelas V

Buku yang relevan

G. Jenis Penilaian

 Tes tertulis

 Lisan

H. Kriteria Penilaian

Penilaian kognitif diambil dari LKS yang di berikan disetiap pretemuan.

Insreumen soal
 Tes tertulis

 Lisan
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LAMPIRAN 5

Mata Pelajaran : ILMU PENGETAHUAN ALAM

Materi : SIKLUS I Pertemuan ke I

1. Uraian Materi

a. Menjelaskan tentang pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk

hidup

Sampai saat ini, bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat

ditinggali oleh makhluk hidup. Salah satu faktornya adalah

ketersediaan air. Makhluk hidup memerlukan air untuk kelangsungan

hidupnya. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Siklus

air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus menerus dari

permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan Bumi.

Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan.

Hujan mengakibatkan tersedianya air di permukaan bumi yang

nantinya akan di manfaatkan oleh makhluk hidup.

b. Daur air I

Daur air merupakan sirkulasi air (perputaran air) secara terus-menerus

dari bumi. Daur air terjadi akibat pengaruh panas dari sinar matahari.

Selanjutnya, daur air terjadi melalui proses evaporasi (penguapan),

presipitasi (pengendapan), dan kondensasi (pengembunan).

c. Daur air II

Tahapan daur air sebagai berikut:

a. Air laut, sungai, danau, dan pepohonan mengalami evaporasi

(penguapan) karena sinar matahari.

b. Uap air hasil evaporasi naik dan berkumpul di udara. Udara tidak

dapat lagi menampung uap air (jenuh)

c. Suhu udara yang dingin membuat uap air akan beruba menjadi

titik-titik air. Titk-titik air membentuk awan. Proses ini disebut

kondensasi.
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d. Keadaan suhu yang semakin dingin membuat titik air semakin

besar dan berat singga jatuh ke bumi sebagai hujan.

e. Air hujan yang jatuh ke bumi sebagian masuk ke dalam tanah

(infiltrasi) dan sebagian mengaril sebagai aliran permukaan. Aliran

air di selokan, parit, danau, sungai, dan bentuk perairan lainnya

dapat mengalami penguapan secara langsung. Ada juga aliran air

yang menuju ke laut mengalami penguapan di laut.

d. Manfaat air

Manfaat air bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainya adalah

sebagai berikut:

a. Air untuk minum bagi manusia dan hewan, memasak, mandi, dan

mencuci.

b. Air di gunakan untuk pengairan

c. Air digunakan sebagai sarana pembangkit listrik

d. Air sebagai sarana transportasi (pengangkutan)

e. Air di gunakan untuk olahraga, misalnya arung jeram, ski air, dan

selancar.

f. Air di gunakan untuk perikan dan pariwasata.

e. Kgiatan manusia yang mempengaruhi daur air.

Penebangan pohon

Saat terjadi hujan,air hujan tidak langsung jatuh ke tanah tetapi

menimpa daun-daun yang ada di pepohonan. Hal ini menyebabkan

jatuhnya air tidak sekuat air hujan. Air dari daun akan menetes ke

tanah atau mengalir melalui permukaan batang. Jatuhnya air in

menyebabkan tanah tidak terkikis. Hutan yang gundul karena

penebangan liar menyebabkan air hujang langsung jatuh ke tanah. Hal

ini menyebabkan air tidak dapat di serap dengan baik oleh tanah

karena langsung mengalir ke sungai dan danau.

Selain itu, apabila terjadi hujan terus-menerus dapat mengakibatkan

longsor dan banjir. Hutan yang gundul dapat menyrbabkan daur air

menjadi terganggu. Hal ini disebabkan karena cadangan air yang
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berada didalam tanah semaking berkurang sehingga air yang berada di

sungai dan danau menjadi lebih sedikit.

f. Tindakan penghematan air

Upaya menjaga kelestarian dan menghemat air adalah sebagai berikut:

a. Menggunakan air sesuai kebutuhan, maksudnya adalah tidak

berlebih-lebihan saat menggunakan air untuk keperluan apapun.

b. Menutup kerang air setelah menggunakannya, jangan sampai

terbuang sia-sia.

c. Menggunakan air bekas cucian untuk menyiram halaman yang

berdebu.

d. Menggunakan air bekas cucian sayur dan beras untuk menyiram

tanaman.
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LAMPIRAN 6

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU SELAMA KEGIATAN
PROSES PEMBELAJARAN MELALUI MODEL

PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH

Pertemuan Pertama

Nama sekolah : MIN I Kendari

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Materi : Manfaat air

Kelas : Va (Lima)

Siklus ke : I, Pertemuan I

No Aspek yang diamati Terlaksana/skor

1. A. Pendahuluan YA TIDAK Keterangan
1. Guru mengawali pembelajaran dengan

ucapan salam dan berdoa
√

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

mengikuti pembelajaran
√

4. Guru menyampaikan topik/materi yang akan
dipelajari

√

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran √
B. Kegiatan inti

2. 1. Guru menjelaskan materi yang akan
diajarakan, yaitu tentang manfaat air bagi
kehidupan makhluk hidup.

√

2. Guru melakukan Tanya jawab kepada siswa √
3. Guru menjelaskan kembali tentang

pentingnya air bagi kelangsungan hidup
makhluk hidup dengan memberikan contoh
dalam kehidupan sehari-hari.

√

4. Guru menampilkan media gambar tentang
Peta pikir, mengenai manfaat air bagi manusia,
hewan, dan tumbuhan

√
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5. Setelah guru menjelaskan materi dengan
tuntas, guru mengevaluasi pembelajaran
dengan cara :
a. Guru mempersiapkan potongan-potongan

kertas sebanyak separuh siswa dalam kelas
yang akan diajarkan.

√

b. Potongan-potongan kertas tersebut dibagi
menjadi dua bagian yang sama.

√

c. Kemudian potongan-potongan kertas
tersebut dicampur aduk secara acak,
sehingga tercampur antara soal dengan
jawaban.

√

d. Kertas-kertas tersebut di bagikan kepada
setiap siswa, satu siswa satu kertas.
Diterangkan aturan main bahwa siswa
yang mendapatkan soal harus mencari
temanya yang mendapatkan jawaban dari
soal yang diperolehnya, demikian pula
sebaliknya.

√

e. Setelah siswa menemukan jawabanya,
siswa di minta duduk sesuai pasangan
yang diperolehnya. Antar pasangan satu
dengan yang lain diminta untuk tidak
memberi tahukan materi yang
diperolehnya.

√

f. Setelah semua siswa menemukan
pasanganya dan duduk berdekatan, setiap
pasangan diminta untuk membacakan soal
yang diperolehnya dengan suara keras
secara bergantian agar didengar oleh
teman-temn yang lain,

√

g. Setelah semua membaca soal dan jawaban
yang di peroleh kemudian guru membuat
klasifikasi. Bersama-sama siswa guru
membuat kesimpulan hasil belajar yang
telah dilakukan.

√

h. Setelah selesai guru melakakukan
penguatan jawaban serta apresiasi

√

i. Dengan menanyakan perasaan siswa. √
j. Guru menguasai kelas √

C. Penutup
1. Guru memberikan LKS kepada siswa
2. Guru memeriksa jawaban siswa
3. Guru memberikan  penjelasan betapa manfaat

air bagi kehidupan makhluk hidup
√

3. 4. Guru Guru memberikan pesan moral kepada
siswa

√
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LAMPIRAN 7

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA SELAMA KEGIATAN
PROSES PEMBELAJARAN MELALUI MODEL

PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH

Pertemuan pertama

Nama sekolah : MIN I Kendari

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Materi : Manfaat air

Kelas : Va (Lima)

Siklus ke : I, Pertemuan I

No Aspek yang Diamati Terlasanaan/Skor
A Kegiatan pembuka Ya Tidak Keterangan
1. Siswa menjawab salam dari guru √
2. Siswa siap dalam mengikuti

pelajaran
√

3. Siswa mampu menjawab pertanyaan
apersepsi 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
√

2 Siswa menjawab pertanyaan dari
guru

√

3 Siswa bertanya kepada guru √
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

√
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LAMPIRAN 8

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )

SIKLUS I

(Pertemuan Kedua)

Sekolah : MIN I KENDARI

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas/Semester : Va/II

Tema 8 :  Lingkungan Sahabat kita

Subtema II :  Perubahan Lingkungan

Pembelajaran :  I

Fokus Pembelajaran :  IPA

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit ( 1 x pertemuan )

Tujuan Pembelajaran

1. Melalui kegiatan melakukan pengamatan dan berdiskusi, siswa dapat

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dalam tanah

dengan benar.

2. Siswa mampu membuat kesimpulan tentang terjadinya air tanah dan air

permukaan.

A. KOMPETENSI INTI ( KI )

KI-1: Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya
KI-2: Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli,dan

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

tetangganya serta cinta tanah air.

KI-3: Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati

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.
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KI-4: Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas,

sistematis, logis dan kritis   dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.

B. KOMPETENSI DASAR (KD) DAN INDIKATOR

IPA

3.8 Menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta

kelangsungan makhluk hidup

4.8 Membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari

berbagai sumber

Indikator

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dalam tanah

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dalam tanah

C. Materi Pembelajaran

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dalam tanah

2.Terjadinya air tanah dan air permukaan

D. Metode Pembelajaran

1. Ceramah

2. Tanya jawab

3. Index Card Match (mencari pasangan)

E. Langkah-Langkah Pembelajaran

Tahapan
Kegiatan

Rincian Kegiatan Alokasi
Waktu

Kegiatan
awal

1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam lalu

berdoa

2. Guru mengabsensi siswa

3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti

pelajaran

4. Guru menyampaikan topik/materi yang akan dipelajari

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

15 menit

1. Guru menjelaskan materi tentang fator-faktor yang
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Kegiatan
Inti

mempengaruhi siklus air di dalam tanah

2. Guru menjelaskan dengan memberikan penguatan dan

memberikan contoh siklus air di sekitar

3. Guru menampilkan gambar tentang siklus air tanah dan

permukaan

4. Kemudian guru menyuruh beberapa siswa untuk

menjelaskan gambar yang telah ditampilkan.

5. Setelah guru menjelaskan materi dengan tuntas, guru

mengevaluasi pembelajaran dengan cara :

 Guru mempersiapkan potongan-potongan kertas

sebanyak separuh siswa dalam kelas yang akan diajarkan.

 Potongan-potongan kertas tersebut dibagi menjadi dua

bagian yang sama.

 Pada separuh bagian ditulis jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan yang telah di buat,

 Kemudian potongan-potongan kertas tersebut dicampur

aduk secara acak, sehingga tercampur antara soal dengan

jawaban.

 Kertas-kertas tersebut di bagikan kepada setiap siswa,

satu siswa satu kertas. Diterangkan aturan main bahwa

siswa yang mendapatkan soal harus mencari temanya

yang mendapatkan jawaban dari soal yang diperolehnya,

demikian pula sebaliknya.

 Setelah siswa menemukan jawabanya, siswa di minta

duduk sesuai pasangan yang diperolehnya. Antar

pasangan satu dengan yang lain diminta untuk tidak

memberi tahukan materi yang diperolehnya.

 Setelah semua siswa menemukan pasanganya dan duduk

berdekatan, setiap pasangan diminta untuk membacakan

soal yang diperolehnya dengan suara keras secara

45 Menit
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bergantian agar didengar oleh teman-temn yang lain,

 Setelah semua membaca soal dan jawaban yang di

peroleh kemudian guru membuat klasifikasi. Bersama-

sama siswa guru membuat kesimpulan hasil belajar yang

telah dilakukan.

 Setelah selesai guru melakakukan penguatan jawaban

serta apresiasi

 Dengan menanyakan perasaan siswa.

Kegiatan
Penutup

1. Guru memberikan soal tes kepada siswa

2. Guru memberikan pesan motivasi kepada siswa

3. Guru Guru menginformasikan materi yang akan

dipelajari pertemuan selanjutnya

4. Guru mengajak siswa menutup pembejaran dengan

ucapan hamdalah secara bersama sama

5. Istrahat/ berdoa pulang.

10 Menit

F. Alat Dan Sumber Bahan

 Sumber : Buku IPA kelas V

Buku yang relevan

G. Jenis Penilaian

 Tes tertulis

 Lisan

H. Kriteria Penilaian

Penilaian kognitif diambil dari LKS yang di berikan disetiap pretemuan.

Insreumen soal

 Tes tertulis

 Lisan
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LAMPIRAN 9

Mata Pelajaran : ILMU PENGETAHUAN ALAM

Materi : SIKLUS I Pertemuan ke II

1. Uraian Materi

a. Menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air

dalam tanah

Tanah memiliki kemampuan menyimpan air. Dalam siklus air, tanah

berperan penting dalam menyimpan air. Air tanah sangat berguna saat

menghadapi musim kemarau. Air masuk ke dalam tanah melalui pori-pori

tanah. Proses masuknya air ke dalam pori-pori tanah di namakan infiltrasi.

Proses infiltrasi secara lambat akan membawa air tanah kembali ke laut. Air

tanah biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan

tanah dan perakaran tumbuhan. Infiltmsi adalah peresapan air ke dalam tanah

melalui pori-pori tanah.

Tipe- tipe Air Tanah

Air tanah yang berada jauh di bawah kerak Bumi memiliki beberapa tipe.

Tipe- tipe air tanah ini berjumlah empat. Untuk mengetahui lebih jelas,

berikut ini merupakan tipe- tipe dari air tanah:

1. Air Meteorik

Air meteorik merupakan air yang berasal dari lapisan atmosfer dan

mencapai kejenuhan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Air Juvenil

Air juvenil merupakan air baru yang ditambahkan pada kejenuhan

dari kerak bumi yang dalam, menurut sumber spesifiknya

3. Air Diremajakan

Air yang diremajakan merupakan air yang untuk sementara waktu telah

dikeluarkan dari daur hidrologi oleh pelapukan, maupun oleh sebab- sebab

lain, kembali ke daur lagi dengan proses metamorfosis.
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4. Air Konat

Air konat merupakan air yang terjebak pada beberapa batuan sedimen atau

gunung pada waktu awal mulanya. Air konat ini biasanya mengandung

lebih banyak mineral dan memiliki salinitas yang lebih tinggi jika

dibandingkan dengan air laut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi air tanah adalah sebagai berikut.

1. Curah hujan

Curah hujan berpengaruh pada tanah karena sumber air tanah berasal

dari curah hujan yang turun. Semakin banyak curah hujan yang turun,

semakin banyak pula cadangan air tanah yang tersimpan.

2. Material batuan

Air menyerap ke dalam batuan melalui celah batuan. Lapisan tanah

yang mengandung banyak batuan akan menyimpan air sehingga air

bertahan lebih lama di dalam tanah.

3. Lereng pegunungan

Air tanah akan mudah di simpan di lingkingan yang datar atau tingkat

kemiringan yang rendah. Jika air di serap di lahan yang sangat miring,

air tersebut akan tetap mengalir sengga air yang tersimpan hanya

sedikit.

4. Keberadaan tumbuhan

Tumbuhan berperan dalam menggemburkan tanah sehingga air hujan

dapat terserap dan tersimpan dengan baik di dalam tanah. Air tanah

yang tersimpan di daerah pegunungan akan bertahan lebih lama

sehingga menjadi cadangan air musim kemarau.

5. Sifat-sifat air

a. Permukaan Air Yang Tenang Selalu Datar Air tenang memiliki sifat

permukaannya selalu datar, contohnya air didalam gentong, gelas

atau benda yang lain apabila diamati permukaan air itu akan selalu

datar.

Percobaan: Melihat permukaan air tenang Langkah-langkah

1) masukan air dalam gelas
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2) aduklah air tersebut beberapa saat!

3) tunggu hingga air tenang

4) bagaimana permukaan air setelah tenang? Kesimpulannya

permukaan air yang tenang maka akan selalu datar. Sifat

permukaan air yang selalu datar digunakan oleh tukang

bangunan sebagai dasar pengukuran pemasangan ubin atau

tembok batu bata supaya tidak miring.

b. Air Mengalir Ketempat Yang Lebih Rendah Air mempuyai sifat

mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah.

contohnya air sungai, air sungai mengalir dari pegunungan atau

mata air di tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah.

Percobaan: Langkah-langkah

1) ambillah sebuah papan dari kayu

2) miringkanlah papan tersebut lalu tuangkan air pada papan

tesebut

3) amatilah gerakan air! Kesimpulan Air yang dituangkan pada

permukaan papan akan bergerak ke bawah menuju tanah, karena

air memiliki sifat mengalir daritempat yang tinggi ke tempat

yang rendah.
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LAMPIRAN 10

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU SELAMA KEGIATAN
PROSES PEMBELAJARAN MELALUI MODEL

PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH

Pertemuan Pertama

Nama sekolah : MIN I Kendari

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Materi : faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dalam tanah

Kelas : Va(Lima)

Siklus ke : I, Pertemuan II

No Aspek yang diamati Terlaksana/skor

1. A. Pendahuluan YA TIDAK Keterangan
1. Guru mengawali pembelajaran dengan

ucapan salam dan berdoa
√

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

mengikuti pembelajaran
√

4. Guru menyampaikan topik/materi yang akan
dipelajari

√

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran √
B. Kegiatan inti

2. 1. Guru menjelaskan materi tentang fator-
faktor yang mempengaruhi siklus air di
dalam tanah

√

2. Guru menjelaskan dengan memberikan
penguatan dan memberikan contoh siklus air
di sekitar

√

3. Guru menampilkan gambar tentang siklus
air tanah dan permukaan

√

4. Kemudian guru menyuruh beberapa siswa
untuk menjelaskan gambar yang telah
ditampilkan.

√

5. Setelah guru menjelaskan materi dengan
tuntas, guru mengevaluasi pembelajaran
dengan cara :
a. Guru mempersiapkan potongan-potongan

kertas sebanyak separuh siswa dalam kelas
yang akan diajarkan.

√
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b. Potongan-potongan kertas tersebut dibagi
menjadi dua bagian yang sama.

√

c. Kemudian potongan-potongan kertas
tersebut dicampur aduk secara acak,
sehingga tercampur antara soal dengan
jawaban.

√

d. Kertas-kertas tersebut di bagikan kepada
setiap siswa, satu siswa satu kertas.
Diterangkan aturan main bahwa siswa
yang mendapatkan soal harus mencari
temanya yang mendapatkan jawaban dari
soal yang diperolehnya, demikian pula
sebaliknya.

√

e. Setelah siswa menemukan jawabanya,
siswa di minta duduk sesuai pasangan
yang diperolehnya. Antar pasangan satu
dengan yang lain diminta untuk tidak
memberi tahukan materi yang
diperolehnya.

√

f. Setelah semua siswa menemukan
pasanganya dan duduk berdekatan, setiap
pasangan diminta untuk membacakan soal
yang diperolehnya dengan suara keras
secara bergantian agar didengar oleh
teman-temn yang lain,

√

g. Setelah semua membaca soal dan jawaban
yang di peroleh kemudian guru membuat
klasifikasi. Bersama-sama siswa guru
membuat kesimpulan hasil belajar yang
telah dilakukan.

√

h. Setelah selesai guru melakakukan
penguatan jawaban serta apresiasi

√

i. Dengan menanyakan perasaan siswa. √
C. Penutup

1. Guru memberikan soal tes kepada siswa √
2. Guru memeriksa jawaban siswa √
3. Guru memberikan pesan moral kepada siswa √
4. Guru Guru menginformasikan materi yang

akan dipelajari pertemuan selanjutnya
√

5. Guru mengajaksiswa menutup pembelajaran
dengan ucapan hamdalah secara bersama sama

√

3. 6. Istrahat/ berdoa pulang. √
Jumlah skor 19
Skor maksimal 24
Presentase % 79,16%
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LAMPIRAN 11

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA SELAMA KEGIATAN
PROSES PEMBELAJARAN MELALUI MODEL

PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH

Pertemuan pertama

Nama sekolah : MIN I Kendari

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Materi : faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dalam tanah

Kelas : Va (Lima)

Siklus ke : I, Pertemuan II

No Aspek yang Diamati Terlasanaan/Skor
A Kegiatan pembuka Ya Tidak Keterangan
1. Siswa menjawab salam dari guru √
2. Siswa siap dalam mengikuti

pelajaran
√

3. Siswa mampu menjawab pertanyaan
apersepsi 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
√

2 Siswa menjawab 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

√
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LAMPIRAN 12

SOAL

EVALUASI SIKLUS I

A. Tes Siklus I Setelah Menggunakan Model Pembelajaran Index Card Match

Nama dan kelas :

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam

Kelas : Va/II

Bentuk/jumlah soal : pilihan ganda 10

Hari/ tanggal :

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang benar !

1. Air dipermukaan bumi jika terkena panas matahari akan berubah

menjadi….

a. Uap air c. hujan

b. Awan d. butiran air

2. Air hujan dapat menjadi air tanah karena proses….

a. Penguapan c. Pengendapan

b. Pengembunan d. Peresapan

3. Uap air naik ke udara membentuk….

a. Awan c. Pelang

b. Huja d. Es

4. Uap air yang suhunya turun akan berubah menjadi air. Air ini akan

berkumpul di angkasa kemudian turun menjadi….

a. Hujan c. Kabu

b. Kabu d. Pelangi

5. Air di permukaan bumi mengalami penguapan karena mendapat….

a. Panas bumi c. Tiupan angin

b. Panas matahari d. Terpaan hujan

6. Air di bumi selalu tersedia karena adanya….
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a. Lautan c. Mata air

b. Hujan d. Daur air

7. Pohon-pohon mempunyai peran penting dalam daur air. Pohon-pohon

tersebut berfungsi untuk….

a. Menyimpan air hujan c. Menghasilkan air tanah

b. Menurunkan penguapan air d. Mengendapkan air hujan

8. Kegiatan manusia di bawah ini yang berdampak positif terhadap daur air

di bumi yaitu ….

a. Terasering c. Reboisasi

b. Penggundulan hutan d. Pembuatan bendungan

9. Salah satu contoh tindakan yang dapat menghemat air yaitu ...….

a. Mencuci pakaian tiap hari dalam jumlah sedikit

b. Mencuci kendaraan rutin setiap hari

c. Menyiram tanaman dengan air keran

d. Mematikan keran setelah digunakan

10. Berikut ini dalam siklus air, tanah berperan penting dalam menyimpan ….

a. Air c. Curah hujan

b. Rumput d. tumbuhan
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LAMPIRAN 13

Mata pelajaran : IPA (ilmu pengetahuan alam)

Kelas : Va/II

Bentuk/Jumlah Soal : Pilihan ganda 10

1. B 6. D

2. D 7. A

3. A 8. C

4. A 9. D

5. B 10. A
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LAMPIRAN 14

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )

SIKLUS II

(Pertemuan Kesatu)

Sekolah : MIN I KENDARI

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas/Semester : Va/II

Tema 8 :  Lingkungan Sahabat kita

Subtema II :  Perubahan Lingkungan

Pembelajaran :  II

Fokus Pembelajaran :  IPA

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit ( 1 x pertemuan )

Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat menjelaskan pengaruh musim kemarau terhadap lingkungan

sekitar

2. Siswa dapat menceritakan pengaruh musim kemarau terhadap lingkungan

sekitar.

A. KOMPETENSI INTI ( KI )

KI-1: Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya
KI-2: Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli,dan

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

tetangganya serta cinta tanah air.

KI-3: Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati

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.
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KI-4: Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas,

sistematis, logis dan kritis   dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.

B. KOMPETENSI DASAR (KD) DAN INDIKATOR

IPA

3.8 Menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta

kelangsungan makhluk hidup

4.8 Membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari

berbagai sumber

Indikator

1. Mengidentifikasi pengaruh siklus air pada musim kemarau

2. Menjelaskan pengaruh siklus air pada musim kemarau

C. Materi Pembelajaran

1. Pengaruh siklus air pada musim kemarau

2. Metode Pembelajaran

1. Ceramah

2. Tanya jawab

3. Index Card Match (mencari pasangan)

3. Langkah-Langkah Pembelajaran

Tahapan
Kegiatan

Rincian Kegiatan Alokasi
Waktu

Kegiatan
awal

1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam lalu

berdoa

2. Guru mengabsensi siswa

3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti

pelajaran

4. Guru menyampaikan topik/materi yang akan dipelajari

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

15 menit

1. Guru menjelaskan materi tentang pengaruh siklus air

pada musim kemarau
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Kegiatan
Inti

2. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa tentang

pengaruh siklus air pada musim kemarau.

3. Guru memberikan penguatan kepada siswa pentingnya

perilaku hemat.

4. Guru menampilkan media gambar tentang dampak

tumbuhan layu dan mati.

5. Setelah guru menjelaskan materi dengan tuntas, guru

mengevaluasi pembelajaran dengan cara :

 Guru mempersiapkan potongan-potongan kertas

sebanyak separuh siswa dalam kelas yang akan diajarkan.

 Potongan-potongan kertas tersebut dibagi menjadi dua

bagian yang sama.

 Pada separuh bagian ditulis jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan yang telah di buat,

 Kemudian potongan-potongan kertas tersebut dicampur

aduk secara acak, sehingga tercampur antara soal dengan

jawaban.

 Kertas-kertas tersebut di bagikan kepada setiap siswa,

satu siswa satu kertas. Diterangkan aturan main bahwa

siswa yang mendapatkan soal harus mencari temanya

yang mendapatkan jawaban dari soal yang diperolehnya,

demikian pula sebaliknya.

 Setelah siswa menemukan jawabanya, siswa di minta

duduk sesuai pasangan yang diperolehnya. Antar

pasangan satu dengan yang lain diminta untuk tidak

memberi tahukan materi yang diperolehnya.

 Setelah semua siswa menemukan pasanganya dan duduk

berdekatan, setiap pasangan diminta untuk membacakan

soal yang diperolehnya dengan suara keras secara

bergantian agar didengar oleh teman-temn yang lain,

45 Menit
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 Setelah semua membaca soal dan jawaban yang di

peroleh kemudian guru membuat klasifikasi. Bersama-

sama siswa guru membuat kesimpulan hasil belajar yang

telah dilakukan.

 Setelah selesai guru melakakukan penguatan jawaban

serta apresiasi

 Dengan menanyakan perasaan siswa.

Kegiatan
Penutup

1. Guru memberikan LKS kepada siswa

2. Guru memeriksa lembar jawaban siswa

3. Guru memberikan pesan motivasi kepada siswa

4. Guru menyampaikan materi berikutnya

5. Guru mengajak siswa menutup pembejaran dengan

ucapan hamdalah secara bersama sama, Istrahat/ berdoa

pulang.

10 Menit

4. Alat Dan Sumber Bahan

 Sumber : Buku IPA kelas V

Buku yang relevan

5. Jenis Penilaian

 Tes tertulis

 Lisan

6. Kriteria Penilaian

Penilaian kognitif diambil dari LKS yang di berikan disetiap pretemuan.

Insreumen soal

 Tes tertulis

 Lisan
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LAMPIRAN 15

Mata Pelajaran : ILMU PENGETAHUAN ALAM

Materi : SIKLUS II Pertemuan ke I

1. Uraian materi

Menjelaskan materi tentang Pengaruh siklus air pada musim

kemarau

Air bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Adanya siklus air

menyebabkan ketersediaan air di dataran tetap terjaga. Siklus air di

pengaruhi oleh suhu lingkungan, cuaca, hujan, dan keseimbangan

lingkungan. Salah satu tahap siklus air adalah evaporasi. Evaporasi adalah

penguapan air dari permukaan bumi menuju atmosfer.

Evaporasi merubah air berwujud cair menjadi air berwujud gas.

Semakin tinggi panas amatahari, maka jumlah air yang menjadi uap air

yang naik ke atmosfer juga semakin banyak. Pada musim kemarau, uap

air yang di uapkan jauh lebih banyak sehingga berdampak pada

permukaan bumi. Musim kemarau yang berlangsung terus-menerus dapat

menyebabkan hal-hal berikut.

1. Berkurangnya sumber air minum

2. Persawahan menjadi kering dan tanah menjadi retak-retak

3. Banyak hewan yang akan mati karena tidak mendapatkan sumber air.

4. Gagal panen karena banyak tumbuhan layu dan mati

5. Penambak tidak dapat membudidayakan ikan dan hewan air lainnya.

Pengaruh air yang lebih banyak dibandingkan hujan yang turun

mengakibatkan lingkungan mengalami kekeringan. Kekeringan biasanya

terjadi pada musim kemarau. Kekeringan adalah peristiwa yang kerap

kali terjadi di indonesia. Kekeringan terjadi karena langkanya

ketersediaan air di suatu wilayah pada waktu tertentu. Musim kemarau

yang terjadi selalu lama mengakibatkan kekeringan pada sumber-sumber

air, seperti mata air, sungai dan danau.
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Selain di pengaruhi oleh musim kemarau yang panjang, minimnya

daerah resapan air karena sedikitnya pohon juga menjadi penyebab

kekeringan. Minimnya pohon menyebabkan evaporasi yang juga menjadi

semakin besar. Keberadaan pohon sangat penting karena akar pohon

membantu menggemburkan tanah sehingga tanah dapat menyerap air

hujan yang turun ke permukaan tanah dan menyimpan sebagai air tanah.

Air tanah tersebut disimpan di bawah tanah sehingga kita bisa

menggunakannya ketika musim kemarau tiba.
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LAMPIRAN 16

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU SELAMA KEGIATAN
PROSES PEMBELAJARAN MELALUI MODEL

PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH

Pertemuan Pertama

Nama sekolah : MIN I Kendari

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Materi : Pengaruh siklus air pada musim kemarau

Kelas : Va (Lima)

Siklus ke : II, Pertemuan I

No Aspek yang diamati Terlaksana/skor

1. A. Pendahuluan YA TIDAK Keterangan
1. Guru mengawali pembelajaran dengan

ucapan salam dan berdoa
√

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

mengikuti pembelajaran
√

4. Guru menyampaikan topik/materi yang akan
dipelajari

√

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran √
B. Kegiatan inti

2. 1. Guru menjelaskan materi tentang
pengaruh siklus air pada musim kemarau

√

2. Guru melakukan Tanya jawab kepada siswa √
3. Guru memberikan penguatan kepada siswa

pentingnya perilaku hemat.
√

4. Guru menampilkan media gambar tentang
dampak tumbuhan layu dan mati

√

5. Setelah guru menjelaskan materi dengan
tuntas, guru mengevaluasi pembelajaran
dengan cara :
a. Guru mempersiapkan potongan-potongan

kertas sebanyak separuh siswa dalam kelas
yang akan diajarkan.

√

b. Potongan-potongan kertas tersebut dibagi
menjadi dua bagian yang sama.

√

c. Kemudian potongan-potongan kertas
tersebut dicampur aduk secara acak,

√
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sehingga tercampur antara soal dengan
jawaban.

d. Kertas-kertas tersebut di bagikan kepada
setiap siswa, satu siswa satu kertas.
Diterangkan aturan main bahwa siswa
yang mendapatkan soal harus mencari
temanya yang mendapatkan jawaban dari
soal yang diperolehnya, demikian pula
sebaliknya.

√

e. Setelah siswa menemukan jawabanya,
siswa di minta duduk sesuai pasangan
yang diperolehnya. Antar pasangan satu
dengan yang lain diminta untuk tidak
memberi tahukan materi yang
diperolehnya.

√

f. Setelah semua siswa menemukan
pasanganya dan duduk berdekatan, setiap
pasangan diminta untuk membacakan soal
yang diperolehnya dengan suara keras
secara bergantian agar didengar oleh
teman-temn yang lain,

√

g. Setelah semua membaca soal dan jawaban
yang di peroleh kemudian guru membuat
klasifikasi. Bersama-sama siswa guru
membuat kesimpulan hasil belajar yang
telah dilakukan.

√

h. Setelah selesai guru melakakukan
penguatan jawaban serta apresiasi

√

i. Dengan menanyakan perasaan siswa. √
6. Penutup

1. Guru memberikan LKS kepada siswa √
2. Guru memeriksa jawaban siswa √
3. Guru Guru memberikan pesan moral kepada

siswa
√

3. 4. Guru Guru menginformasikan materi yang
akan dipelajari pertemuan selanjutnya

√

5. Guru mengakhiri pembejaran dengan ucapan
hamdalah secara bersama sama dan Istrahat/
berdoa pulang.

√

Jumlah skor 19
Skor maksimal 23
Presentase % 82,60%
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LAMPIRAN 17

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA SELAMA KEGIATAN
PROSES PEMBELAJARAN MELALUI MODEL

PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH

Pertemuan pertama

Nama sekolah : MIN I Kendari

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Materi : Pengaruh siklus air pada musim kemarau

Kelas : Va (Lima)

Siklus ke : II, Pertemuan I

No Aspek yang Diamati Terlasanaan/Skor
A Kegiatan pembuka Ya Tidak Keterangan
1. Siswa menjawab salam dari guru √
2. Siswa siap dalam mengikuti

pelajaran
√

3. Siswa mampu menjawab pertanyaan
apersepsi 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
√

2 Siswa menjawab pertanyaan dari
guru

√

3 Siswa bertanya kepada guru √
4 Antusias siswa dalam mengikuti

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

√
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LAMPIRAN 18

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )

SIKLUS II

(Pertemuan Kedua)

Sekolah : MIN I KENDARI

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas/Semester : Va/II

Tema 8 :  Lingkungan Sahabat kita

Subtema 3 :  Usaha Pelestarian Lingkungan

Pembelajaran :  II

Fokus Pembelajaran :  IPA

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit ( 1 x pertemuan )

Tujuan Pembelajaran

1. Siswa mampu menjelaskan  dampak pencemaran air dan upaya pelestarian air

bersih

2. Siswa dapat menceritakan usaha untuk menjaga kelestarian air bersih

A. KOMPETENSI INTI ( KI )

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

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

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

tetangganya serta cinta tanah air.

KI-3: Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati

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: Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas,

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

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.

B. KOMPETENSI DASAR (KD) DAN INDIKATOR

IPA

3.8 Menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta

kelangsungan makhluk hidup

4.8 Membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari

berbagai sumber

Indikator

1. Mengidentifikasi dampak pencemaran air dan upaya pelestarian air

bersih

2. Menjelaskan usaha untuk menjaga kelestarian air bersih

C. Materi Pembelajaran

1. Dampak pencemaran air dan upaya mengurangi krisis air bersih

D. Metode Pembelajaran

1. Ceramah

2. Tanya jawab

3. Index Card Match (mencari pasangan)

E. Langkah-Langkah Pembelajaran

Tahapan
Kegiatan

Rincian Kegiatan Alokasi
Waktu

Kegiatan
awal

1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam lalu

berdoa

2. Guru mengabsensi siswa

3. Guru melakukan apersepsi

4. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran

5. Guru menyampaikan topik/materi yang akan dipelajari

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

15 menit

1. Guru menjelaskan materi tentang dampak pencemaran air dan

upaya mengurangi krisis air bersih

2. Guru melakukan Tanya jawab kepada siswa tentang dampak
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Kegiatan
Inti

pencemaran air dan upaya mengurangi krisis air bersih

3. Guru memberikan penguatan kepada siswa pentingnya

perilaku hemat.

4. Guru menampilkan media gambar tentang dampak

dampak pencemaran air

5. Setelah guru menjelaskan materi dengan tuntas, guru

mengevaluasi pembelajaran dengan cara :

 Guru mempersiapkan potongan-potongan kertas sebanyak

separuh siswa dalam kelas yang akan diajarkan.

 Potongan-potongan kertas tersebut dibagi menjadi dua bagian

yang sama.

 Pada separuh bagian ditulis jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan yang telah di buat,

 Kemudian potongan-potongan kertas tersebut dicampur aduk

secara acak, sehingga tercampur antara soal dengan jawaban.

 Kertas-kertas tersebut di bagikan kepada setiap siswa, satu

siswa satu kertas. Diterangkan aturan main bahwa siswa yang

mendapatkan soal harus mencari temanya yang mendapatkan

jawaban dari soal yang diperolehnya, demikian pula

sebaliknya.

 Setelah siswa menemukan jawabanya, siswa di minta duduk

sesuai pasangan yang diperolehnya. Antar pasangan satu

dengan yang lain diminta untuk tidak memberi tahukan materi

yang diperolehnya.

 Setelah semua siswa menemukan pasanganya dan duduk

berdekatan, setiap pasangan diminta untuk membacakan soal

yang diperolehnya dengan suara keras secara bergantian agar

didengar oleh teman-temn yang lain,

 Setelah semua membaca soal dan jawaban yang di peroleh

kemudian guru membuat klasifikasi. Bersama-sama siswa

guru membuat kesimpulan hasil belajar yang telah dilakukan.

 Setelah selesai guru melakakukan penguatan jawaban serta

apresiasi

45 Menit
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 Dengan menanyakan perasaan siswa.

 Guru menguasai kelas

Kegiatan
Penutup

1. Guru memberikan lembar soal tes kepada siswa

2. Guru memeriksa jawaban siswa

3. Guru memberikan  penjelasan betapa pentingnya

menanamkan perilaku hemat dalam kehidupan sehari-

hari.

4. Guru memberikan motivasi kepada siswa

5. Guru guru memberikan pesan moral kepada seluruh siswa

6. Guru mengakhiri pembejaran dengan ucapan hamdalah secara

bersama sama

7. Istrahat/ berdoa pulang.

10 Menit

F. Alat Dan Sumber Bahan

 Sumber : Buku IPA kelas V

Buku yang relevan

G. Jenis Penilaian

 Tes tertulis

 Lisan

H. Kriteria Penilaian

Penilaian kognitif diambil dari LKS yang di berikan disetiap pretemuan.

Insreumen soal
 Tes tertulis

 Lisan
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LAMPIRAN 19

Mata Pelajaran : ILMU PENGETAHUAN ALAM

Materi : SIKLUS II Pertemuan ke II

1. Uraian materi

a. Menjelaskan materi Dampak pencemaran air dan upaya

mengurangi krisis air bersih

Air bersih merupakan kebutuhan esensial bagi setiap makhluk

hidup. Hai ini dikarenakan air berperan dalam metabolisme setiap

makhluk hidup seperti manusia hewan dan tumbuhan. Selain itu, air

bersih juga digunakan untuk kebutuhan rumah tangga seperti, memasak,

mencuci, dan lain sebagainya akan tetapi, jumlah air bersih yang ada saat

ini semakin menipis. Hal tersebut menyebabkan terjadinya krisis air

bersih.

Saat ini, air bersih semakin sulit di dapatkan sehingga orang sering

kali perlu membelinya. Daerah perkotaan merupakan tempat yang paling

banyak mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Hal ini karena

sumur ataupun sungainya telah tercemar. Percemaran biasanya

disebabkan oleh limbah cair industri, sampah kemasan makanan atau

minuman, sisa detergen, dan pestisida.

Pencemaran Air merupakan salah satu sumber kehidupan. Air

juga memiliki fungsi yang sangat vital dalam kehidupan. Hal ini

dikarenakan hampir seluruh penyusun tubuh manusia adalah air.

Dampak pencemaran air antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sampah membuat ailran sungai tidak lancar dan bau tidak sedap

2. Tanah yang tercemar limbah mengganggu kesuburan tanah.

3. Air yang tercemar menggangu pertumbuhan tumbuhan

Krisis air bersih di indonesia menjadi ironi karena sebagai negara

yang kaya akan sumber air indonesia harunya indonesia memiliki sumber

air yang melimpah. Namun kenyataannya setiap tahunnya. Masyarakat
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indonesia menghadapi krisis air. Pencemaran lingkungan dan

berkurangnya daerah resapan air menjadi penyebab masalah krisis air

bersih. Padahal tiap tahunya kebutuhan air bersih meningkat sesuai

dengan laju pertumbuhan penduduk. Tidak hanya di musim kemarau.

Pada musim hujan, krisis air bersih tetap menjadi masalah yang

mengantui mereka. Pada saat musim hujan, genangan air yang melimpah

menyebabkan sumber air menjadi terkontaminasi dan tidak di konsumsi.

Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi krisis air:

1. Pelestarian hutan dan daerah aliran sungai

2. Membangun tempat penampungan air

3. Membangun sumur resapan atau biopori

4. Menanggulangi sumber air dari pencemaran seperti limba pabrik.

5. Menggalakan gerakan menanam pohon

6. Menggalakan gerakan hemat air

7. Konserversi lahan
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LAMPIRAN 20

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU SELAMA KEGIATAN
PROSES PEMBELAJARAN MELALUI MODEL

PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH

Pertemuan Pertama

Nama sekolah : MIN I Kendari

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Materi : Pengaruh siklus air pada musim kemarau

Kelas : Va (Lima)

Siklus ke : II, Pertemuan II

No Aspek yang diamati Terlaksana/skor

1. A. Pendahuluan YA TIDAK Keterangan
1. Guru mengawali pembelajaran dengan

ucapan salam dan berdoa
√

2. Guru mengabsensi siswa √
3. Guru melakukan apersepsi √
4. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam

mengikuti pembelajaran
√

5. Guru menyampaikan topik/materi yang akan
dipelajari

√

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran √
B. Kegiatan inti

2. 1. Guru menjelaskan materi tentang
pengaruh siklus air pada musim kemarau

√

2. Guru melakukan Tanya jawab kepada siswa √
3. Guru memberikan penguatan kepada siswa

pentingnya perilaku hemat.
√

4. Guru menampilkan media gambar tentang
dampak tumbuhan layu dan mati

√

5. Setelah guru menjelaskan materi dengan
tuntas, guru mengevaluasi pembelajaran
dengan cara :
a. Guru mempersiapkan potongan-potongan

kertas sebanyak separuh siswa dalam kelas
yang akan diajarkan.

√

b. Potongan-potongan kertas tersebut dibagi
menjadi dua bagian yang sama.

√
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c. Kemudian potongan-potongan kertas
tersebut dicampur aduk secara acak,
sehingga tercampur antara soal dengan
jawaban.

√

d. Kertas-kertas tersebut di bagikan kepada
setiap siswa, satu siswa satu kertas.
Diterangkan aturan main bahwa siswa
yang mendapatkan soal harus mencari
temanya yang mendapatkan jawaban dari
soal yang diperolehnya, demikian pula
sebaliknya.

√

e. Setelah siswa menemukan jawabanya,
siswa di minta duduk sesuai pasangan
yang diperolehnya. Antar pasangan satu
dengan yang lain diminta untuk tidak
memberi tahukan materi yang
diperolehnya.

√

f. Setelah semua siswa menemukan
pasanganya dan duduk berdekatan, setiap
pasangan diminta untuk membacakan soal
yang diperolehnya dengan suara keras
secara bergantian agar didengar oleh
teman-temn yang lain,

√

g. Setelah semua membaca soal dan jawaban
yang di peroleh kemudian guru membuat
klasifikasi. Bersama-sama siswa guru
membuat kesimpulan hasil belajar yang
telah dilakukan.

√

h. Setelah selesai guru melakakukan
penguatan jawaban serta apresiasi

√

i. Dengan menanyakan perasaan siswa. √
6. Penutup

1. Guru memberikan lembar soal tes kepada
siswa

2. Guru memeriksa jawaban siswa
3. Guru memberikan penjelasan betapa

pentingnya menanamkan perilaku hemat
dalam kehidupan sehari-hari.

√

4. Guru memberikan motivasi kepada siswa
5. Guru Guru memberikan pesan moral kepada

siswa
√

3. 6. Guru mengakhiri pembejaran dengan ucapan
hamdalah secara bersama sama

√

7. Istrahat/ berdoa pulang. √
Jumlah skor 23
Skor maksimal 24
Presentase % 91,66%
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LAMPIRAN 21

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA SELAMA KEGIATAN
PROSES PEMBELAJARAN MELALUI MODEL

PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH

Pertemuan pertama

Nama sekolah : MIN I Kendari

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Materi : Pengaruh siklus air pada musim kemarau

Kelas : Va (Lima)

Siklus ke : II, Pertemuan II

No Aspek yang Diamati Terlasanaan/Skor
A Kegiatan pembuka Ya Tidak Keterangan
1. Siswa menjawab salam dari guru √
2. Siswa siap dalam mengikuti

pelajaran
√

3. Siswa mampu menjawab pertanyaan
apersepsi 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
√

2 Siswa menjawab pertanyaan dari
guru

√

3 Siswa bertanya kepada guru √
4 Antusias siswa dalam mengikuti

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

√
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LAMPIRAN 22

SOAL

EVALUASI SIKLUS II

A. Tes Siklus II Setelah Menggunakan Metode Pembelajaran Index Card Match

Nama :
Kelas :
Hari/ tanggal :

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang

paling benar!

1. Dampak evaporasi yang semakin besar pada musim kemarau….

a. menguap

b. banjir

c. mencair

d. mengembun

2. Dalam musim kemarau tanah akan mengalami ….

a. Retak-retak

b. lumpur

c. mengeras

d. lonsor

3. Dalam kehidupan sehari-hari, pengunaan air untuk mencuci, mandi, masak,

dan lain-lain harus ....

a. boros

b. hemat

c. seenaknya

d. berlebihan

4. Apa dampak jika di suatu wilaya mengalami terjadinya musim kemarau....

a. Air akan meluap kedaratan

b. Air selalu tersedia

c. Kekeringan

d. Kurangnya air di permukaan

5. Air yang tersimpan di dalam tanah disebut ….

a. mata air

b. sumber air

c. air tanah

d. air tawar
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6. Salah satu pencemaran lingkungan adalah pencemaran Air. Apa yang

menyebabkan pencemaran Air?, ....

a. Masuknya polutan zat cair dan padat ke dalam ekosistem air

b. Masuknya polutan zat cair dan padat ke dalam tanah

c. Pencemaran oleh gas-gas kendaraan bermotor

d. Rusaknya ekosistem air karena terlalu banyak ikan yang hidup

7. Untuk menghindari pencemaran air sungai, setiap pabrik di haruskan ….

a. membuat instalasi pengolahan limbah

b. membuang limbah ke sungai

c. membuat penampungan air

d. jauh dari pemukiman penduduk

8. Berikut ini sumber mata air yang layak untuk di konsumsi adalah….

a. Air sumur dan air pegunungan

b. Air hujan dan air got

c. Air sumur dan air limbah industri

d. Air limbah industri dan air goT

9. Keterbatasan air bersih disebabkan oleh hal-hal di bawah ini, kecuali ….

a. pencemaran lingkungan

b. penggundulan hutan

c. pencemaran air

d. reboisasi

10. Menyiram halaman berdebu dengan air bekas cucian merupakan salah satu

…. air.

a. Penelantaran c.  pemborosan

b. pemanfaatan d.  penghematan
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LAMPIRAN 23

Mata pelajaran : IPA (ilmu pengetahuan alam)

Kelas : Va/II

Bentuk/Jumlah Soal : Pilihan ganda 10

1. B 6. B

2. A 7. A

3. B 8. A

4. C 9. D

5. C 10. D
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LAMPIRAN 24

Media Potongan Kartu yang Diberikan Kepada Siswa pada Siklus I dan
Siklus II
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LAMPIRAN 25

PROSES PEMBELAJARAN SIKLUS I DAN SIKLUS II DENGAN
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA MELALUI MODEL

PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH (MENCARI PASANGAN)
SISWA KELAS Va MIN I KENDARI

Gambar 1 Guru Membuka Pelajaran

Gambar 2 Guru Menjelaskan Materi Yang Akan Diajarkan
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Gambar 3 Suasana penerapan model pembelajaran Index Card Match (Mencari
Pasangan), dengan guru membagikan kertas soal dan jawaban dan menerangakn
aturan mainnya

Gambar 4 Masing-masing siswa mencari pasangan dari kartu soal dan jawaban
yang diperolehnya. dan siswa diminta duduk berpasangan
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Gambar 5 Siswa membacakan kartu yang diperoleh di depan Kelas

Gambar 6 Guru memberikan bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan
dalam menyelesaikan tes evaluasi
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Gambar 7 Foto Bersama Siswa Kelas Va MIN I Kendari
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