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LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

SILABUS KURIKULUM 2013

Satuan Pendidikan : SD Negeri

Kelas/Semester : 4 /2

Tema 6 : Cita – citaku

Sub Tema 1 : Aku dan cita - citaku

Kompetensi Inti :

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan

keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara

3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati,

menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan

benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain

4. Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif.

Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan

anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya.



Mata Pelajaran dan
Kompetensi Dasar

Materi
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

Ilmu Pengetahuan
Sosial
3.1. Mengidentifikasi
karakteristik ruang
dan pemanfaatan
sumberdaya alam
untuk kesejahteraan
masyarakat dari
tingkat kota kabupaten
sampai tingkat
provinsi.
4.1 Menyajikan hasil
identifikasi
karakteristik ruang
dan pemanfaatan
sumber daya alam
untuk kesejahteraan
masyarakat dari
tingkat kota kabupaten
sampai tingkat
provinsi.

a. Ketersediaan
sumbersumber
ekonomi

b. Kegiatan
ekonomi dan
lapangan kerja
(produksi,
distribusi,
konsumsi)

c. Lembaga
ekonomi

d. Perniagaan untuk
meningkatkan
kesejahteraan

a. Melakukan pengamatan di
lingkungan sekitar, dan
mengidentifikasikan
keragaman kegiatan orang-
orang yang ada di
lingkungan sekitar dan
manfaatnya dalam
kehidupan sehari-hari.

b. Menuliskan hasil
pengamatan, dan
menjelaskan hasil
identifikasi keragaman
kegiatan orang-orang yang
ada di lingkungan sekitar
dan manfaatnya.

c. Melakukan pengamatan dan
berdiskusi dalam kelompok,
untuk mengidentifikasi
hubungan karakteristik
ruang dengan SDA yang
ada di lingkungannya.

d. Menuangkan hasil diskusi
dalam bentuk laporan, dan
melaporkan hubungan
antara karakteristik ruang
dengan SDA yang ada di
lingkungannya.

Teknik
Penilaian
a. Penilaian
Sikap:
Lembar
Observ asi
b. Penilaian
pengetahuan:
Tes
c.Penilaian
Keterampilan:
Unjuk Kerja



Satuan Pendidikan : SD Negeri

Kelas/Semester : 4 /2

Tema 6 : Cita – citaku

Sub Tema 2 : Hebatnya Cita-Citaku

Kompetensi Inti :

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan

keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara

3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati,

menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan

benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain

4. Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif.

Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan

anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya.



Mata Pelajaran dan
Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi
Waktu

Ilmu Pengetahuan Sosial
3.1. Mengidentifikasi
karakteristik ruang dan
pemanfaatan sumberdaya
alam untuk kesejahteraan
masyarakat dari tingkat kota
kabupaten sampai tingkat
provinsi.
4.1 Menyajikan hasil
identifikasi karakteristik
ruang dan pemanfaatan
sumber daya alam untuk
kesejahteraan masyarakat dari
tingkat kota kabupaten sampai
tingkat provinsi.

a. Ketersediaan
sumbersumber
ekonomi

b. Kegiatan ekonomi
dan lapangan kerja
(produksi, distribusi,
konsumsi)

c. Lembaga ekonomi
d. Perniagaan untuk

meningkatkan
kesejahteraan

a. Dengan mencari informasi
dari guru dan temannya,
siswa dapat
mengomunikasikan
informasi tentang
keragaman suku dan
budaya dilingkungan
sekitarnya.

b. Dengan mengamati
lingkungan sekitarnya,
siswa mampu
mengidentifikasikan
sumber daya alam yang
ada di sekitarnya dan
menyajikan hasil
pengamatan tersebut.

Teknik Penilaian
a. Penilaian
Sikap:
Lembar Observ
asi
b. Penilaian
pengetahuan:
Tes
c.Penilaian
Keterampilan:Un
juk Kerja

` Kendari, 31 Januari 2019

Diketahui Oleh
Kepala SDN 11  Kendari Barat Wali Kelas IV

Salimuddin, S.Pd Dedy Arsyad Liambo, A.Ma
NIP: 196808191988051002 NIP: 197906012010011012



Lampiran 2

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Nama Sekolah : SDN 11 Kendari Barat
Tema 6 : Cita-citaku
Kelas Semester : IV/ II
Alokasi Waktu : 2x 35 Menit
Siklus : 1
Pertemuan : 1
Subtema 1 : Aku dan Cita-citaku
Pembelajaran : 1

A. KOMPENTENSI INTI (KI)
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangga.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar,

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang
dijumpainya di rumah dan di sekolah.

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan
berakhlak mulia.

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN
KOMPETENSI

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumberdaya
alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkota/kabupaten sampai
tingkat provinsi

3.1.1  Mengidentifikasi gambar jenis-jenis profesi yang ada pada
buku siswa.

4.1  Menyajikan hasil identifikasi karakteristik  ruang dari
pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari
tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi.

4.1.1  Menyajikan hasil identifikasi mengenai jenis-jenis profesi
serta puisi cita-citaku.



C. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Dengan mengamati, siswa dapat mengetahui jenis-jenis pekerjaan/profesi.
2. Dengan menyimak, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis pekerjaan/profesi

didepan kelas.

D.  MATERI PEMBELAJARAN

 Memahami jenis-jenis pekerjaan yang ada di masyarakat atau sekitar
siswa.

E.  LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tahapan
Kegiatan

Rincian Kegiatan Alokasi
Waktu

Kegiatan Awal

1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan

salam dan berdoa

2. Guru mengabsensi siswa

3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam

mengikuti proses pembelajaran

4. Guru menyampaikan topik/materi yang akan

dipelajari

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

15
Menit

Kegiatan Inti

Mengamati:

1. Guru menjelaskan jenis-jenis profesi serta

ruang lingkup profesi.

2. Mencermati gambar jenis-jenis profesi

dalam buku siswa.

Menanya:

Tanya jawab tentang jenis-jenis

pekerjaan/profesi

Mengkomunikasikan:

1. Mencari informasi penting penting yang

dapat dijadikan teladan dari jenis-jenis

pekerjaan/profesi.

2. Mengidentifikasi latar belakang dari jenis-

45
Menit



jenis pekerjaan/profesi.

Mengasosiasi:

Menyimpulkan dari jenis-jenis pekerjaan/profesi

yang ada di lingkungan sosial atau di sekitar

siswa.

Mengkomunikasikan

Setelah menjelaskan materi dengan tuntas, guru

mengevaluasi pembelajaran dengan cara:

1. Guru menyusun / menyiapkan skenario yang
akan di tampilkan

2. Guru membentuk kelompok dari peserta
didik yang masing-masing menjadi lima
orang.

3. Guru menunjuk salah satu kelompok yang
terdiri dari beberapa peserta didik untuk
mempelajari skenario dalam waktu beberapa
menit sebelum pelaksanaan kegiatan belajar
mengajar

4. Guru memanggil dan mempersilakan para
siswa atau kelompok yang sudah ditunjuk
untuk melakonkan skenario yang sudah
dipersiapkan

5. Setelah selesai ditampilkan, masing-masing
peserta didik diberikan lembar kerja untuk
membahas / memberi penilaian masing-
masing kelompok yang tampil.

6. Guru memberikan kesimpulan dan evaluasi
secara umum

Kegiatan
Penutup

1. Guru memberikan soal LS  kepada siswa

2. Guru memeriksa lembar jawaban siswa

3. Guru memberikan penjelasan betapa

pentingnya tentang jenis-jenis

pekerjaan/profesi agar kelak siswa dapat

memilih pekerjaan yang sesuai dengan

keinginannya.

4. Guru memberikan pesan moral kepada siswa



5. Guru mengakhiri pembelajaran dengan ucapan

hamdallah secara bersama-sama

6. Istirahat/berdoa pulang.

F. ALAT DAN SUMBER BAHAN

 Alat : Naskah bermain peran

 Sumber : Buku Guru Tematik
Buku Siswa Tematik

G. METODE PEMBELAJARAN
1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Role Playing

H. Penilaian

Penilaian kognitif diambil dari nilai LKS yang diberikan pada setiap
pertemuan.

Kendari, 31 Januari 2019
Peniliti, Wali Kelas IV

Wa Santi Dedy Arsyad Liambo, A.Ma
NIM 15010104055 NIP: 197906012010011012

Diketahui Oleh
Kepala SDN 11  Kendari Barat

Salimuddin, S.Pd
NIP: 196808191988051002



Lampiran 3
Skenario Dokter dan DBD

Pemeran
Siswa 1 : sebagai dokter
Siswa 2 : sebagai perawat
Siswa 3 : sebagai ayah
Siswa 4 : sebagai anak
Siswa 5 : sebagai petugas laboratorium

Seorang anak mengalami panas tinggi selama beberapa hari dan tak kunjung
turun, meskipun si Ayah telah melakukan berbagai cara, seperti kompres hangat
sampai pemberian obat penurun panas. Usaha itu memang membuahkan hasil, panas
badan anak tersebut turun, namun tak selang beberapa lama, suhu badan anak tersebut
naik kembali. Karena takut terjadi apa-apa terhadap anaknya, akhirnya si Ayah
memutuskan untuk membawa anaknya ke Rumah Sakit. Sesampainya di Rumah
Sakit, ayah langsung menuju ke bagian pendaftaran.

Ayah : “ Sus  . . . . .Suster . . . . . .tolong ka anak saya sus, sudah 3 hari ka ini
panasnya belum ki turun-turun, Sus !!!
Perawat : Tenang pak, akan segera kami atasi. !!!  Mari pak, ta bawa anaknya ke
ruang pemeriksaan.
Ayah : Baik Sus (sambil memapah anaknya dan mengikuti perawat)
Perawat : Baring disini dulu nah de !!! (sambil membaringkan anak tersebut ke
tempat tidur). Ta tunggu disini sebentar ya pak,   sa panggilkan dulu dokternya.
Ayah : cepat ka sedikit Sus !!! Saya tidak ka terjadi apa-apa dengan anakku.
Perawat : Baik Pak !!

Sepeninggal Perawat, anak tersebut pingsan karena tidak menahan rasa sakit
dideritanya, Seketika itu, dokter dan perawat datang dan langsung memeriksa si anak.

Dokter : Tekanan darahnya 90 / 70, suhu tubuhnya 40 C, keluar bintik-bintik
merah. Ini gejala DBD. Sus, tolong ambil sampel darahnya untuk di tes di laborat.
Perawat : Baik Dok.. (sambil mencatat hasil pemeriksaan).

Sesaat setelah dokter keluar, perawat langsung melakukan apa yang
diperintahkan.

Ayah : Dok, bagaimana keadaan anakku? Dia tidak apa-apa kan Dok .......?
Dokter : Tenang Pak. Saya belum dapat memberi kepastian, sebelum ada hasil tes
dari laborat.
Ayah : Terima kasih Dok ..!!
Dokter : Sama-sama Pak (sambil meninggalkan bapak tersebut).



Sementara di ruang laborat, terlihat suster sedang menyerahkan sampel darah
kepada petugas laborat.

Perawat : Tolong periksakan ini sampel darah.
Petugas lab : Baik Sus......
Perawat : Usahakan hasilnya cepat keluar yah!
Petugas lab : Baik sus, nanti saya usahakan cepat.

Beberapa saat kemudian

Perawat : Bagimana hasilnya?
Petugas lab : Sudah sus. Pasien positif DBD, dan ini buktinya (sambil menyerahkan
hasilnya).
Perawat : Terima kasih nah, saya perlihatkan dulu sama dokternya.
Petugas lab : Sama-sama Sus......

Kemudian, perawat langsung menuju keruang dokter untuk memberitahukan
hasil lab tersebut.

Perawat : Menurut hasil lab, pasien positif DBD, karena trombositnya jauh dibawah
normal. Dan ini hasil labnya Dok (memberikan hasil lab).
Dokter : Sus, tolong panggilkan orang tua pasien. Saya akan memberitahukan
kondisi anak itu.
Perawat : Baik Dok, Permisi ..........!
Dokter : Silahkan Sus ...........

Sementara itu di ruangan dokter, saat ayah menemui dokter.

Ayah : Jadi anak saya terjangkit DBD, Dok ??
Dokter : Iya Bapak....., dan ini hasilnya menunjukkan bahwa anak bapak positif
DBD.
Ayah : (Melihat hasil lab dengan seksama). Tapi dia bisa sembuh kan Dok ???
Dokter : Kami usahakan sebaik mungkin. Untuk sementara, suster akan menangani
anak bapak.
Ayah : Terima kasih, Dok !!! Saya permisi dulu ...
Dokter : Silahkan Pak.......!

Keadaan anak tersebut berangsur-angsur membaik. Setelah 3 hari dalam pantauan
dokter dan perawat, anak tersebut kembali pulih seperti sedia kala.

Dokter : Adek.......sebentar ya...! Dokter akan memeriksa keadaan adek dulu...
Anak : Iya dok ....



Dokter : Kondisinya sudah membaik Sus...!
Perawat : Iya dok..... ( sambil mencatat )
Anak : Dokter, apa saya sudah boleh pulang ?
Dokter : Oh.......Tentu, karena kondisi adek sudah membaik, adek boleh pulang !!
Anak : Sekarang juga Dok !!
Dokter : Iya sekarang juga.......!!! Tapi ingat ya, jaga kesehatan adek baik-baik.
Anak : Jadi, saya sudah sembuh? Sudah boleh pulang kan?
Perawat : Iya dek.. Adek sudah sembuh dan boleh pulang dan ingat pesan dokter ya
dek ??
Anak : Horee............!!!

Akhirnya si anak itupun sembuh dari sakitnya dan kemudian dia pulang
bersama ayahnya. Sesampainya di rumah, dia melanjutkan misinya, yaitu arisan
bersama teman-temannya.



Lampiran 4

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Nama Sekolah : SDN 11 Kendari Barat
Tema 6 : Cita-citaku
Kelas Semester : IV/ II
Alokasi Waktu : 2x 35 Menit
Siklus : 1
Pertemuan : 2
Subtema 1 : Aku dan Cita-citaku
Pembelajaran : 4

A. KOMPENTENSI INTI (KI)
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangga.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar,

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang
dijumpainya di rumah dan di sekolah.

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan
berakhlak mulia.

B. KD DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk
kesejahteraan masyarakat dari tingkota/kabupaten sampai tingkat provinsi

3.1.1 Mengidentifikasi gambar jenis-jenis profesi yang ada pada buku
siswa.

4.1  Menyajikan hasil identifikasi karakteristik  ruang dari pemanfaatan sumber
daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai
tingkat provinsi.

4.1.1 Menyajikan hasil identifikasi mengenai jenis-jenis profesi serta
menceritakan impian dan pekerjaan yang selalu dilakukan tiap hari.



C. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Dengan membaca, siswa dapat mengetahui jenis-jenis profesi.
2. Dengan menyimak, siswa dapat menceritakan impian/cita-cita mereka dan

pekerjaan apa yang selalu dilakukan dirumah serta kegiatan di sekolah.

D. MATERI PEMBELAJARAN

 Bercita-cita setinggi mungkin

E. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tahapan
Kegiatan

Rincian Kegiatan Alokasi
Waktu

Kegiatan Awal

1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan

salam dan berdoa

2. Guru mengabsensi siswa

3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam

mengikuti proses pembelajaran

4. Guru menyampaikan topik/materi yang akan

dipelajari

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

15
Menit

Kegiatan Inti

Mengamati:

1. Guru menjelaskan jenis-jenis profesi serta

ruang lingkup profesi.

2. Mencermati gambar jenis-jenis profesi

dalam buku siswa.

Menanya:

Tanya jawab tentang jenis-jenis

pekerjaan/profesi serta menceritakan cita-cita

mereka dan kegiatan apa yang selalu dilakukan

dirumah dan kegiatan apa yang digemari saat di

sekolah.

Mengkomunikasikan:

1. Mencari informasi penting yang dapat

45
Menit



dijadikan teladan dari kisah sukses

mengatasi kegagalan.

2. Mengidentifikasi latar belakang dari kisah

sukses mengatasi kegagalan.

Mengasosiasi:

Menyimpulkan tentang keragamaan yang ada di

indonesia.

Mengkomunikasikan

Setelah menjelaskan materi dengan tuntas, guru

mengevaluasi pembelajaran dengan cara:

1. Guru menyusun / menyiapkan skenario yang
akan di tampilkan

2. Guru membentuk kelompok dari peserta
didik yang masing-masing menjadi lima
orang.

3. Guru menunjuk salah satu kelompok yang
terdiri dari beberapa peserta didik untuk
mempelajari skenario dalam waktu beberapa
menit sebelum pelaksanaan kegiatan belajar
mengajar

4. Guru memanggil dan mempersilakan para
siswa atau kelompok yang sudah ditunjuk
untuk melakonkan skenario yang sudah
dipersiapkan

5. Setelah selesai ditampilkan, masing-masing
peserta didik diberikan lembar kerja untuk
membahas / memberi penilaian masing-
masing kelompok yang tampil.

6. Guru memberikan kesimpulan dan evaluasi
secara umum

Kegiatan
Penutup

1. Guru memberikan soal LS  kepada siswa

2. Guru memeriksa lembar jawaban siswa

3. Guru memberikan penjelasan betapa

pentingnya tentang jenis-jenis

pekerjaan/profesi agar kelak siswa dapat

memilih pekerjaan yang sesuai dengan



keinginannya.

4. Guru memberikan pesan moral kepada siswa

5. Guru mengakhiri pembelajaran dengan ucapan

hamdallah secara bersama-sama

6. Istirahat/berdoa pulang.

F. ALAT DAN SUMBER BAHAN

 Alat : Naskah bermain peran
 Sumber : Buku Guru Tematik

Buku Siswa Tematik
G. METODE PEMBELAJARAN

1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Role Playing

H. Penilaian

Penilaian kognitif diambil dari nilai LKS yang diberikan pada setiap
pertemuan.

Peniliti, Wali Kelas IV

Wa Santi Dedy Arsyad Liambo, A.Ma
NIM 15010104055 NIP: 197906012010011012

Diketahui Oleh
Kepala SDN 11  Kendari Barat

Salimuddin, S.Pd
NIP: 196808191988051002





Lampiran 5
Skenario Gigih Mengejar Cita-Cita

Siswa 1 : sebagai Agung
Siswa 2 : sebagai Ibu Agung
Siswa 3 : sebagai Jambret
Siswa 4 : sebagai Hasni
Siswa 5 : pembaca Naskah

Berawal dari mimpi seorang anak, Agung yang hidup dengan kondisi
ekonomi yang cukup memprihatinkan, dan hidup berdua dengan ibunya. Kehidupan
mereka serba kekurangan, bahkan untuk kebutuhan makan seharipun sulit terpenuhi.
Anak tersebut memiliki cita-cita yang hanya dianggap sebatas mimpi oleh teman-
teman sekelasnya. Suatu hari ia menceritakan cita-citanya yang ingin menjadi seorang
polisi, kepada teman-teman sekelasnya, namun hanya menjadi bahan tertawaan.
Alasannya, cita-cita itu dianggap cuma yang tidak mungkin tercapai.

Hasni : Setelah lulus sekolah nanti, apa rencanamu? Pasti, susah cari kerja
dengan ijazah SMA.
Agung : Setelah lulus sekolah, saya akan berusaha untuk menjadi polisi. Sudah
ini mi cita-citaku dari dulu.
Hasni : Oe dengar ini cita-citanya Agung, mau jadi polisi katanya. Hahahaha…
Bangun Gung, jangan-jangan lagi mimpi ke sekolah… hahahaha (disambut tawa
teman-teman lainnya).

Setelah pulang sekolah, Agung tertunduk lesuh membayangkan cita-citanya
yang jadi bahan ejekan teman-temannya. Setibanya di rumah, ibunya menghampiri
Agung karena tidak biasanya, ia menjadi patah semangat seperti itu.

Ibu Agung : Ada apa nak? Kenapa nampak tidak semangat begitu?
Agung : Tidak bu. Tadi saya cuma diejek sama teman-teman  sekelasku
Ibu Agung : Diejek bagaimana? Masa sampai-sampai harus putus asa seperti itu?
Agung : Itu bu, cita-citaku mau jadi polisi, dianggap hanya sebatas mimpi.
Ibu Agung : Memangnya, apa yang salah dengan cita-cita mau jadi polisi? Yah,
sudah sabar saja. Ingat, belajar yang rajin buktikan sama mereka kalau kamu bisa
mewujudkannya, nah.
Agung : Masalahnya, kita mau  ambil uang dari mana untuk jadi polisi, makan
saja susah. Begitu mereka mengejek saya, bu.



Ibu Agung : Sabar saja, nak. Berdoa dan berusaha untuk meraih cita-cita. Ingat,
selama ada kemauan, maka akan ada-ada rezeki yang datang.
Agung : Iya, bu. Saya berusaha untuk membuktikan kepada mereka, kalau cita-
cita tercapai.

Setelah lulus SMA, Agung pun mulai mengejar mimpinya jadi seorang polisi.
Ia pun mengikuti tes masuk kepolisian setelah mendapat informasi dari selebaran
yang ada di sekolah.

Ibu Agung : Bagaimana hasil tesnya nak?
Agung : Minggu depan, baru diumumkan hasilnya bu.

Seminggu kemudian.
Ibu Agung : Sudah pengumumannya nak? Apa hasilnya?
Agung : Ummm… Saya belum lulus, bu. (tertunduk lemas)
Ibu Agung : Yah, sabar saja dulu, ini kan baru pertama kali tes. Nanti coba lagi tes
berikutnya.

Setelah beberapa hari Agung kembali bekerja di pasar, ia bertemu dengan
salah satu temannya yang sering mengejeknya.

Hasni : Sekarang sudah kerja dimana? Dan berapa gajinya?
Agung : Saya masih kerja di pasar ini. Kemarin, sempat tes polisi tapi tidak lulus.
Teman : Oh begitu. Dari dulu juga saya sudah bilang kamu itu mimpi mau polisi
(sambil beranjak pergi tanpa merasa bersalah)

Setelah beberapa kali mengikuti tes masuk polisi, Agung masih terus gagal
meraih cita-citanya. Ia bahkan sempat putus asa, beruntung ibunya terus memberikan
motivasi. Agung pun kembali semangat untuk mewujudkan cita-citanya.

Agung : Bu, mohon doanya, semoga kali ini bisa lulus tes. (sambil mencium
tangan ibunya)
Ibu Agung : Amin, semoga tes kali kamu lulus. Hati-hati di jalan yah, nak.
Agung : Iya, bu.

Seminggu kemudian, hasil tes masuk kepolisian diumumkan. Agung, akhirnya
dinyatakan lulus. Bahagia rasanya, bisa meraih cita-cita setelah melewati berbagai



cobaan. Ia pun segera kembali ke rumah, untuk berbagai kebahagiaan bersama
ibunya.

Ibu Agung : Bagaimana hasilnya, nak? Lulus yah?
Agung : Alhamdulillah, bu. Saya akhirnya lulus juga, bu.
Ibu Agung : Selamat yah, nak. Ini semua berkat kamu sendiri yang sudah berusaha
dan berdoa.

Suatu hari, Agung mengajak ibunya untuk menikmati gaji pertamanya sebagai
polisi. Sambil menikmati pemandangan, mereka mendengar orang minta tolong.
Akhirnya, Agung mencari asal suara tersebut.

Hasni : Tolong… Tolong... Jangan ambil tas saya
Jambret : Serahkan saja, semua barangnya.
Hasni : Jangan pa… Jangan ambil barang saya… Saya tidak punya apa-apa.
Agung : Jangan bergerak..! Angkat tangann..! Atau saya tembak..!
Jambret : Ampun, pa..  Jangan tembak saya, pa..
Agung :Serahkan kembali barang-barang yang sudah kamu ambil.
Jambret : Iya.. Iya, pa.. Saya kembalikan semua. (sambil menyerahkan kembali tas
yang sudah direbut).

Perempuan tersebut pu kaget, setelah melihat Agung. Ternyata gadis tersebut
merupakan salah seorang teman, Agung yang sering menertawainya dulu.
Perempuan : Jadi kapan kamu jadi polisi? Katanya, kamu kan berapa kali tes tidak
lulus?
Agung : Iya, benar itu. Tapi kita harus berjuan meraih cita-cita, karena kegagalan
yang tertunda. Yah, alhamdulillah akhir bisa tercapai juga.

Akhirnya, temannya tersebut menyadari kesalahan yang ia lakukan terhadap Agung,
karena dulu ia sering mengejek kalau cita-cita Agung hanya sebatas mimpi.



Lampiran 6

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Nama Sekolah : SDN 11 Kendari Barat
Tema 6 : Cita-citaku
Kelas Semester : IV/ II
Alokasi Waktu : 2x 35 Menit
Siklus : 2
Pertemuan : 1
Subtema 2 : Hebatnya Cita-citaku
Pembelajaran : 3

A. KOMPENTENSI INTI (KI)
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangga.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar,

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang
dijumpainya di rumah dan di sekolah.

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan
berakhlak mulia.

B. KD DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk
kesejahteraan masyarakat dari tingkota/kabupaten sampai tingkat provinsi

3.1.1 Mengidentifikasi isi bacaan dari cerita patih gajah mada serta puisi.

4.1  Menyajikan hasil identifikasi karakteristik  ruang dari pemanfaatan sumber
daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai
tingkat provinsi.

4.1.1 Menyajikan hasil identifikasi mengenai cerita patih gajah mada
dalam bentuk peta pikiran serta puisi.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Dengan membaca, siswa dapat mengetahui isi cerita dari Cita-cita Besar
Patih Gajah Mada.



2. Dengan menyimak, siswa dapat melengkapi peta pikiran sesuai dari cerita
patih gajah mada.

3. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat membacakan puisi maha
patih gajah mada beserta intonasi sesuai dalam puisi.

D. MATERI PEMBELAJARAN

 Cerita tentang Cita-cita Besar Patih Gajah Mada

E. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tahapan
Kegiatan Rincian Kegiatan

Alokasi
Waktu

Kegiatan Awal

1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan

salam dan berdoa

2. Guru mengabsensi siswa

3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam

mengikuti proses pembelajaran

4. Guru menyampaikan topik/materi yang akan

dipelajari

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

15
Menit

Kegiatan Inti

Mengamati:

1. Guru menjelaskan gambar pada buku siswa.

2. Mencermati gambar tentang anak yang

berkebutuhan khusus.

Menanya:

Tanya jawab tentang betapa pentingnya

mengetahui cita-cita besar patih gajah mada.

Mengkomunikasikan:

1. Mencari informasi penting yang dapat

dijadikan teladan dari kisah patih gajah

mada.

2. Mengidentifikasi latar belakang dari kisah

seorang patih gajah mada.

45
Menit



Mengasosiasi:

Menyimpulkan tentang dari kisah seorang patih

gajah mada serta puisi maha patih gajah mada.

Mengkomunikasikan

Setelah menjelaskan materi dengan tuntas, guru

mengevaluasi pembelajaran dengan cara:

1. Guru menyusun / menyiapkan skenario yang
akan di tampilkan

2. Guru membentuk kelompok dari peserta
didik yang masing-masing menjadi lima
orang.

3. Guru menunjuk salah satu kelompok yang
terdiri dari beberapa peserta didik untuk
mempelajari skenario dalam waktu beberapa
menit sebelum pelaksanaan kegiatan belajar
mengajar

4. Guru memanggil dan mempersilakan para
siswa atau kelompok yang sudah ditunjuk
untuk melakonkan skenario yang sudah
dipersiapkan

5. Setelah selesai ditampilkan, masing-masing
peserta didik diberikan lembar kerja untuk
membahas / memberi penilaian masing-
masing kelompok yang tampil.

6. Guru memberikan kesimpulan dan evaluasi
secara umum

Kegiatan
Penutup

1. Guru memberikan soal LKS  kepada siswa

2. Guru memeriksa lembar jawaban siswa

3. Guru memberikan penjelasan betapa

pentingnya mensyukuri nikmat Allah yang

telah diberikan kepada kita semua.

4. Guru memberikan pesan moral kepada siswa

5. Guru mengakhiri pembelajaran dengan ucapan

hamdallah secara bersama-sama

6. Istirahat/berdoa pulang.



F. ALAT DAN SUMBER BAHAN

 Alat : Naskah bermain peran
 Sumber : Buku Guru Tematik

Buku Siswa Tematik
G. METODE PEMBELAJARAN

1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Role Playing

H. Penilaian

Penilaian kognitif diambil dari nilai LKS yang diberikan pada setiap
pertemuan.

Peniliti, Wali Kelas IV

Wa Santi Dedy Arsyad Liambo, A.Ma
NIM 15010104055 NIP: 197906012010011012

Diketahui Oleh
Kepala SDN 11  Kendari Barat

Salimuddin, S.Pd
NIP: 196808191988051002



Lampiran 7
Skenario Gajah Mada

Siswa 1 : sebagai Gaja Mada
Siswa 2 : sebagai Hayam Wuruk
Siswa 3 : sebagai Sri Baduga
Siswa 4 : sebagai Dyah Pitaloka
Siswa 5 : sebagai Pembaca Naskah

Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293. Ia
terbunuh dalam pemberontakan yang dilakukan oleh patihnya, Ranggalawe dan
Lembu Sora. Setelah itu Majapahit dinakhodai oleh Jayanegara. Jayanegara terbunuh
dan digantikan oleh sepupunya Tribhuwanatunggadewi Jayawardhani. Di dalam masa
pemerintahan Tribhuwana banyak terjadi pemberontakan, salah satunya adalah
pemberontakan di Sadeng dan Kuti tahun 1331, pemberontakan ini berhasil ditumpas
oleh Gajah Mada.

Berkat perjuangannya, Gajah Mada dianugrahi sebagai maha patih
Majapahit dan membuat Sumpah Palapa untuk mempersatukan nusantara dihadapan
kerajaan. Setelah Gajah Mada mengucapkan janjinya, langkah pertama yang
dilakukannya adalah dengan menundukan Bali pada tahun 1343 dan dilanjutkan
dengan menaklukan seluruh wilayah Nusantara pada masa pemerintahan Hayam
Wuruk yang mencapai puncak kejayaannya.

Hayam Wuruk : Hai.. Gajah Mada, kau memang seorang Patih yang sangat hebat,
kau dapat menaklukan Nusantara dengan Sumpah Palapamu
Gajah Mada : Terima kasih Baginda. Ini karena juga berkat bantuan baginda,
tanpa baginda aku tak akan bisa memperoleh ini semua.

Pada masa pemerintahan Hayam wuruk, terjadi peristiwa Bubat. Peristiwa ini terjadi
di ibukota Majapahit, tepatnya di sebuah lapangan luas. Awalnya ini adalah sebuah
tipu muslihat Gajah Mada untuk menundukkan kerajaan Sunda Padjajaran. Gajah
Mada telah berhasil mendatangkan Raja Sunda, Sri Baduga Maharaja dan putrinya,
Dyah Pitaloka

Hayam Wuruk : Mahapatihku, ku kira usiaku kini sudah cukup dewasa. Melihat
putri dari Sri Baduga Maharaja, aku ingin meminangnya. Ini akan mempererat
hubungan kerajaan kita dengan kerajaan Sunda Padjajaran.
Gajah Mada : Tidak Baginda, hamba akan menjodohkan Baginda dengan Dyah
Pitaloka. Namun perjodohan ini kita gunakan sebagai tipu muslihat agar kerajaan
Sunda Padjajaran mau mengakui kedaulatan kita. Bagaimana, apakah Baginda
setuju??
Hayam Wuruk : Baiklah Mahapatihku. Ku rasa itu ide yang bagus. Ku serahkan
padamu urusan itu.



Di lapangan luas, saat Gajah Mada dan Sri Baduga Maharaja dipertemukan…

Gajah Mada : Hai.. Kau Sri Baduga, Rajaku Hayam Wuruk ingin meminang
putrimu. Namun kau harus mengakui kedaulatan Majapahit, apa kau setuju??
Sri Baduga : Aku tidak setuju. Aku tidak mau putriku menjadi permainan
politikmu!
Gajah Mada : Dasar kau!! Jika kau tidak ingin prajuritmu gugur dan terjadi
peperangan,, lebih baik kau terima penawaran ini, apa kau mengerti!!

Tiba-tiba dari kejauhan datang Dyah Pitaloka

Dyah Pitaloka : (sambil berlari) Tidak!!! Aku akan setia pada kerajaan, aku tidak
akan mau menikah dengan rajamu!!
Gajah Mada : Jika itu maumu, akan terjadi peperangan besar di tempat ini. Kau
salah bila tak mau menerima penawaranku. Menikahlah dengan rajaku!!
Dyah Pitaloka : Aku tetap tidak mau. Aku tak mau hidup bersama rajamu, lebih baik
aku mati daripada harus mengakui kedaulatan kerajaanmu!!! Aku tidak sudi, aku
akan membunuh diriku sebagai tanda aku akan tetap setia pada kerajaanku.
Sri Baduga : Jangan anakku!! Ayah tidak ingin kau mati, terimalah perjodohan
itu, ayah rela anakku…
Dyah Pitaloka : Tidak ayah… Maafkan aku (sambil menusuk tubuhnya sendiri
dengan pedang)

Sri Baduga tidak dapat menghalangi keinginan putrinya, dan Dyah Pitaloka pun mati.
Terjadilah sebuah peperangan besar yang melibatkan dua kerajaan tersebut yang
dikenal dengan peristiwa Bubat. Setelah peristiwa Bubat, Mahapatih Gajah Mada
mengundurkan diri dari jabatannya karena usia lanjut.

Hayam Wuruk : Patihku, terima kasih selama ini kau telah mengabdi pada kerajaan.
Jasamu akan dicatat oleh sejarah. Walaupun kini kau sudah tak menjadi patihku lagi..
Gajah Mada : (sambil mengangguk) saya akan tetap dan selalu berjuang demi
kerajaaan Majapahit, Baginda…

Setelah beberapa lama Majapahit berjaya, ternyata tibalah masa keruntuhannya

Hayam Wuruk : Mengapa seluruh peganganku dalam menjalankan kerajaan ini
hilang seiring dengan berjalannya waktu???

Karena kematian Gajah Mada dan ibunya Tribhuwanatunggadewi, Hayam Wuruk
kehilangan penasehatnya dan menyebabkan kerajaan menjadi gunjang ganjing.
Persaingan dan intrik politik diantara keluarga kerajaan pun terjadi setelah Hayam
Wuruk meninggal pada tahun 1389. Dengan melemahnya kerajaan Majapahit,



terjadilah penyerangan oleh pasukan Kerajaan Islam Demak pimpinan Raden Patah
yang menyebabkan keruntuhan Majapahit.



Lampiran 8

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Nama Sekolah : SDN 11 Kendari Barat
Tema 6 : Cita-citaku
Kelas Semester : IV/ II
Alokasi Waktu : 2x 35 Menit
Siklus : 2
Pertemuan : 2
Subtema 2 : Hebatnya Cita-citaku
Pembelajaran : 4

A. KOMPENTENSI INTI (KI)
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangga.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar,

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang
dijumpainya di rumah dan di sekolah.

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan
berakhlak mulia.

B. KD DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk
kesejahteraan masyarakat dari tingkota/kabupaten sampai tingkat provinsi

3.1.1 Mengidentifikasi beberapa gambar dari hasil bangunan hasil karya
arsitek.

4.1  Menyajikan hasil identifikasi karakteristik  ruang dari pemanfaatan sumber
daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai
tingkat provinsi.

4.1.1 Menyajikan hasil identifikasi mengenai bangunan hasil karya arsitek
serta keindahan keragamaan budaya indonesia dan manfaat sumber
daya alam di sekitar kita.



C. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengetahui bangunan
hasil karya arsitek yang ada di Indonesia

2. Dengan membaca, siswa dapat mengetahui bangunan ada yang dibangun
oleh nenek moyang kita

3. Dengan menyimak dan membaca, siswa mampu mampu memahami
konsep pemanfaatan dari sumber daya alam disekitar kita serta melakukan
pengamatan dilingkungan masyarakat tentang keprofesian orang tua siswa.

D. MATERI PEMBELAJARAN

 Bangunan Hasil Karya Arsitek di Indonesia

E. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tahapan
Kegiatan

Rincian Kegiatan Alokasi
Waktu

Kegiatan Awal

1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan

salam dan berdoa

2. Guru mengabsensi siswa

3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam

mengikuti proses pembelajaran

4. Guru menyampaikan topik/materi yang akan

dipelajari

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

15
Menit

Kegiatan Inti

Mengamati:

1. Guru menjelaskan bangunan-bangunan apa

saja yang ada di Indonesia.

2. Mencermati beberapa gambar tentang

bangunan yang ada di Indonesia.

Menanya:

Tanya jawab tentang arsitek hebat yang ada di

indonesia serta jenjang yang harus ditempuh

oleh seorang arsitek.

45
Menit



Mengkomunikasikan:

1. Mencari informasi penting tentang

bangunan yang didirikan nenek moyang

yang mencirikan tentang suku-suku di

Indonesia.

2. Mengidentifikasi latar belakang dari

indahnya keragamaan budaya Indonesia,

seperti rumah adat, manfaat serta persamaan

dan perbedannya.

3. Menyajikan manfaat penting dari sumber

daya alam di sekitar kita.

Mengasosiasi:

Menyimpulkan tentang materi bangunan arsitek

yang ada di Indonesia.

Mengkomunikasikan

Setelah menjelaskan materi dengan tuntas, guru

mengevaluasi pembelajaran dengan cara:

1. Guru menyusun / menyiapkan skenario yang
akan di tampilkan

2. Guru membentuk kelompok dari peserta
didik yang masing-masing menjadi lima
orang.

3. Guru menunjuk salah satu kelompok yang
terdiri dari beberapa peserta didik untuk
mempelajari skenario dalam waktu beberapa
menit sebelum pelaksanaan kegiatan belajar
mengajar

4. Guru memanggil dan mempersilakan para
siswa atau kelompok yang sudah ditunjuk
untuk melakonkan skenario yang sudah
dipersiapkan

5. Setelah selesai ditampilkan, masing-masing
peserta didik diberikan lembar kerja untuk
membahas / memberi penilaian masing-
masing kelompok yang tampil.

6. Guru memberikan kesimpulan dan evaluasi



secara umum

Kegiatan
Penutup

1. Guru memberikan soal LS  kepada siswa

2. Guru memeriksa lembar jawaban siswa

3. Guru memberikan penjelasan betapa

pentingnya mengetahui bangunan-bangunan

bersejarah di Indonesia.

4. Guru memberikan pesan moral kepada siswa

5. Guru mengakhiri pembelajaran dengan ucapan

hamdallah secara bersama-sama

6. Istirahat/berdoa pulang.

F. ALAT DAN SUMBER BAHAN

 Alat : Naskah bermain peran
 Sumber : Buku Guru Tematik

Buku Siswa Tematik
G. METODE PEMBELAJARAN

1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Role Playing

H. Penilaian

Penilaian kognitif diambil dari nilai LKS yang diberikan pada setiap
pertemuan.

Peniliti, Wali Kelas IV

Wa Santi Dedy Arsyad Liambo, A.Ma
NIM 15010104055 NIP: 197906012010011012

Diketahui Oleh
Kepala SDN 11  Kendari Barat

Salimuddin, S.Pd
NIP: 196808191988051002



Lampiran 9
Skenario Tentang Arsitek

Siswa 1 : sebagai bapak bos
Siswa 2 : sebagai kariawan(pak Adi)
Siswa 3 : sebagai arsitek
Siswa 4 : pembaca naskah

Pada suatu hari ada seorang bapak yang mau mendirikan sebuah jembatan,jembatan
yang diberi nama jembatan suramadu dan Waduk Jatiluhur. Ia pun hendak mencari
seorang arsitek yang bisa membuat desain untuk pembangunan dua proyek tersebut.
Bapak itu pun meminta karyawannya untuk mencari seorang arsitek yang andal,
profesional dan berkualitas.

Bapak Bos : Pak Adi, tolong anda carikan seorang arsitek andal dalam membuat
desain jembatan.
Pak Adi : Baik pak, saya akan berusaha mencarinya.
Bapak Bos : Saya kasih kamu waktu dua minggu yah untuk mencari arsitek yang
berkualitas dan profesional.
Pak Adi : Baik.. Baik.. Pak..

Dalam perjalanan pulang Pak Adi melihat seorang yang sementara membuat
mendesain suatu bangunan-bangunan perkotaan. Merasa gambarnya sangat indah,
Pak Adi menghampiri arsitek tersebut.

Pak Adi : Maaf, Pak. Kalu boleh tahu bapak sedang menggambar apa?
Arsitek : Saya sedang membuat desain sebuah bangunan perkotaan. Saya sengaja
disini pak. Tidak tertutup kemungkinan ada orang yang tertarik melihat desain-desain
yang saya buat.
Pak Adi : Apakah saya bisa melihat desain-desain lainnya. Mungkin ada desain
jembatan atau waduk
Arsitek : Tentu saja, pak. (sambil menggambilkan karya-karyanya)
Pak Adi : Wow… Pak ini sangat bagus-bagus semua. Kalau begitu apa bapak mau
buat desain waduk atau jembatan akan kami bangun. Tapi, sebelumnya bapak ke
kantor kami dulu (sambil memberikan kartu nama)
Arsitek : Ok, baik… baik… Pak. Nanti saya kesana, insha Allah, besok jam 9
pagi, pak.

Esoknya, arsitek tersebut menemui Pak Adi, sesuai alamat yang diberikan.

Arsitek : Assallamu allaikum (sambil mengetuk pintu)
Pak Adi : Waallaikum salam, masuk saja, pak. Sebentar yah, pak. Saya hubungi
bos saya dulu.



Arsitek : Iya, pak.

Tak lama kemudian, Pak Adi mengarahkan Arsitek tersebut untuk menemui bos Pak
Adi.

Arsitek : Assallamu allaikum (sambil mengetuk pintu)
Pak Adi : Waallaikum salam. Silakan masuk pak.
Arsitek : Jadi begini pak, saya dengar-dengar bapak butuh tenaga arsitek untuk
membuat desain jembatan dan waduk yang akan bapak bangun.
Bapak Bos : Ya, benar. Saya memang butuh jasa arsitek. Kalau bisa saya lihat
desain-desain yang sudah bapak buat.
Arsitek : Tentu, pak. (sambil mengeluarkan hasil desain-desainnya)
Bapak Bos : Ya, saya suka dengan hasil desain-desain bapak ini. Nanti berhubungan
dengan karyawan saya, untuk proses lebih lanjutnya.
Arsitek : Baik, pak. Kalau begitu saya permisi dulu

Setelah itu, arsitek tersebut kembali menemui, Pak Adi yang merupakan karyawan
bos pemiliki proyek jembatan dan waduk.

Pak Adi : Bagaimana pertemuan tadi pak? Apa bos suka dengan desain yang
bapak buat.
Arsitek : Iya, pak. Saya disuruh sama pak bos agar menemui bapak untuk proses
selanjutnya.
Pak Adi : Ok.. Kalau begitu kami beri waktu bapak selama dua bulan untuk
mendesain jembatan dan waduk yang segera dibangun.
Arsitek : Baik, pak.
Pak Adi : Oh, Iya hampir lupa pak. Kalau bisa bapak menandatangi kontrak
kerjasama penyelesaian desain jembatan dan waduk ini, pak. Sekalian, kita menemui
bendahara perusahaan, untuk memberikan uang muka dari desain dari proyek yang
akan bapak buat.

Di ruangan bendahara

Bendahara : Oh, Pak Adi. Ada yang bisa saya bantu pak?
Pak Adi : Iya, ini saya menemani arsitek kita untuk dua proyek pak bos. Saya
disini mau menemaninya untuk proes pelunasan uang muka pembuatan desain
jembatan dan waduk. Ok, pak, saya kembali ke ruangan saya dulu (meminta izin
kepada bendahara dan arsitek).
Bendahara : Sabar, yah pak. Saya siapkan kwitansinya dulu.
Arsitek : Iya, pak. (dengan wajah tersemyum)
Bendahara : Tanda tangan disini, pak. Sekalian uangnya dihitung dulu.
Arsitek : Iya pak, cukup. Terima kasih.



Akhirnya arsitek itupun pulang dengan bahagia setelah menerima pembayaran uang
muka yang diterima dari pembuatan desain jembatan Suramadu dan Waduk Jatiluhur.
Ia pun bekerja dengan penuh semangat agar bisa menyelesaikan desain dua proyek
yang diamanahkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.



Lampiran 10

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU MELALUI PEMBELAJARAN
ROLE

PLAYING

Satuan Pendidikan : SDN 11 Kendari Barat
Kelas : IV
Tema 6 : Cita-citaku
Sub Tema 1 : Aku dan Cita-citaku
Siklus : 1-2 Pertemuan 1-2

Siklus I Pertemuan I

No Aspek yang dinilai Pertemuan I

1 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 menyampaikan topik materi √ -
6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran √ -

2 Kegiatan inti
1. Guru menjelaskan materi pembelajaran √ -
2. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa √ -

3. Guru menjelaskan kembali materi yang diajarkan
dengan tuntas

√ -

4. Guru menerapkan skenario metode pembelajaran
role playing sesuai dengan langkah-langkah berikut:

a. Guru menyusun / menyiapkan skenario yang akan
di tampilkan

√ -

b. Guru menunjuk beberapa pesesrta didik untuk
mempelajari skenario dalam waktu beberapa hari
sebelum pelaksanaan kegiatan belajar mengajar

√ -

c. Guru membentuk kelompok peserta didik yang
masing-masing menjadi beberapa orang

√ -

d. Guru memanggil para siswa yang sudah ditunjuk
untuk melakonkan skenario yang sudah
dipersiapkan

√ -



e. Setelah selesai ditampilkan, masing-masing
peserta didik diberikan lembar kerja untuk
membahas / memberi penilaian masing-masing
kelompok.

- √

f. Guru memberikan kesimpulan dan evaluasi secara
umum.

√ -

3 Penutup

1. Guru meminta siswa untuk menyetor LKS yang
diberikan oleh guru

√ -

2. Guru memeriksa jawaban siswa - √
3. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari - √

4. Guru memberikan motivasi dan pesan-pesan moral
kepada siswa

√ -

5. Guru mengajak siswa menutup pelajaran secara
bersama-sama

√ -

6. Guru mengucapkan salam sebelum meninggalkan
ruang kelas

√ -

Jumlah skor 17
Skor maksimal 21
persentase (%) 80,9%

Keterangan:

Ya = 1 Tidak = 0

Siklus I Pertemuan II

No Aspek yang dinilai Pertemuan II

1 Pendahuluan Ya Tidak
7. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam

dan berdoa
√ -

8. Guru mengabsensi √ -
9. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti

pembelajaran
√ -

10. Guru melakukan apersepsi √ -
11. Guru menyampaikan topik materi √ -
12. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran √ -

2 Kegiatan inti
5. Guru menjelaskan materi pembelajaran √ -
6. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa √ -

7. Guru menjelaskan kembali materi yang diajarkan
dengan tuntas

√ -



8. Guru menerapkan skenario metode pembelajaran
role playing sesuai dengan langkah-langkah berikut:

g. Guru menyusun / menyiapkan skenario yang akan
di tampilkan

√ -

h. Guru menunjuk beberapa pesesrta didik untuk
mempelajari skenario dalam waktu beberapa hari
sebelum pelaksanaan kegiatan belajar mengajar

√ -

i. Guru membentuk kelompok peserta didik yang
masing-masing menjadi beberapa orang

√ -

j. Guru memanggil para siswa yang sudah ditunjuk
untuk melakonkan skenario yang sudah
dipersiapkan

√ -

k. Setelah selesai ditampilkan, masing-masing
peserta didik diberikan lembar kerja untuk
membahas / memberi penilaian masing-masing
kelompok.

- √

l. Guru memberikan kesimpulan dan evaluasi secara
umum.

√ -

3 Penutup

7. Guru meminta siswa untuk menyetor LKS yang
diberikan oleh guru

√ -

8. Guru memeriksa jawaban siswa √ -
9. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari √ -

10. Guru memberikan motivasi dan pesan-pesan
moral kepada siswa

√ -

11. Guru mengajak siswa menutup pelajaran secara
bersama-sama

√ -

12. Guru mengucapkan salam sebelum
meninggalkan ruang kelas

√ -

Jumlah skor 20
Skor maksimal 21
persentase (%) 95,2%

Keterangan:

Ya = 1 Tidak = 0



Siklus II Pertemuan I

No Aspek yang dinilai Pertemuan I

1 Pendahuluan Ya Tidak
13. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam

dan berdoa
√ -

14. Guru mengabsensi √ -
15. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti

pembelajaran
√ -

16. Guru melakukan apersepsi √ -
17. Guru menyampaikan topik materi √ -
18. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran √ -

2 Kegiatan inti
9. Guru menjelaskan materi pembelajaran √ -
10. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa √ -

11. Guru menjelaskan kembali materi yang diajarkan
dengan tuntas

√ -

12. Guru menerapkan skenario metode pembelajaran
role playing sesuai dengan langkah-langkah berikut:

m. Guru menyusun / menyiapkan skenario yang akan
di tampilkan

√ -

n. Guru menunjuk beberapa pesesrta didik untuk
mempelajari skenario dalam waktu beberapa hari
sebelum pelaksanaan kegiatan belajar mengajar

√ -

o. Guru membentuk kelompok peserta didik yang
masing-masing menjadi beberapa orang

√ -

p. Guru memanggil para siswa yang sudah ditunjuk
untuk melakonkan skenario yang sudah
dipersiapkan

√ -

q. Setelah selesai ditampilkan, masing-masing
peserta didik diberikan lembar kerja untuk
membahas / memberi penilaian masing-masing
kelompok.

√ -

r. Guru memberikan kesimpulan dan evaluasi secara
umum.

√ -

3 Penutup

13. Guru meminta siswa untuk menyetor LKS yang
diberikan oleh guru

√ -

14. Guru memeriksa jawaban siswa √ -



15. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari √ -

16. Guru memberikan motivasi dan pesan-pesan
moral kepada siswa

√ -

17. Guru mengajak siswa menutup pelajaran secara
bersama-sama

√ -

18. Guru mengucapkan salam sebelum
meninggalkan ruang kelas

√ -

Jumlah skor 21
Skor maksimal 21
persentase (%) 100%

Keterangan:

Ya = 1 Tidak = 0

Siklus II Pertemuan II

No Aspek yang dinilai Pertemuan II

1 Pendahuluan Ya Tidak
19. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam

dan berdoa
√ -

20. Guru mengabsensi √ -
21. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti

pembelajaran
√ -

22. Guru melakukan apersepsi √ -
23. Guru menyampaikan topik materi √ -
24. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran √ -

2 Kegiatan inti
13. Guru menjelaskan materi pembelajaran √ -
14. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa √ -

15. Guru menjelaskan kembali materi yang diajarkan
dengan tuntas

√ -

16. Guru menerapkan skenario metode pembelajaran
role playing sesuai dengan langkah-langkah berikut:

s. Guru menyusun / menyiapkan skenario yang akan
di tampilkan

√ -

t. Guru menunjuk beberapa pesesrta didik untuk
mempelajari skenario dalam waktu beberapa hari
sebelum pelaksanaan kegiatan belajar mengajar

√ -



u. Guru membentuk kelompok peserta didik yang
masing-masing menjadi beberapa orang

√ -

v. Guru memanggil para siswa yang sudah ditunjuk
untuk melakonkan skenario yang sudah
dipersiapkan

√ -

w. Setelah selesai ditampilkan, masing-masing
peserta didik diberikan lembar kerja untuk
membahas / memberi penilaian masing-masing
kelompok.

√ -

x. Guru memberikan kesimpulan dan evaluasi secara
umum.

√ -

3 Penutup

19. Guru meminta siswa untuk menyetor LKS yang
diberikan oleh guru

√ -

20. Guru memeriksa jawaban siswa √ -
21. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari √ -

22. Guru memberikan motivasi dan pesan-pesan
moral kepada siswa

√ -

23. Guru mengajak siswa menutup pelajaran secara
bersama-sama

√ -

24. Guru mengucapkan salam sebelum
meninggalkan ruang kelas

√ -

Jumlah skor 21
Skor maksimal 21
persentase (%) 100

Keterangan:

Ya = 1 Tidak = 0

Kendari, Januari 2019

Kolaborator Peneliti

Dedy Arsyad Liambo Wa Santi
NIP. 197906012010011012 NIM. 15010104055



Lampiran 11

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA
MELALUI STATEGI ROLLE PLAYING

Satuan Pendidikan : SDN 11 Kendari Barat
Kelas / Semester : V / 2 (Genap)
Tema 6 : Cita-Citaku
Sub tema 1 : Aku dan Cita-Citaku

Siklus Siklus I Pertemuan I

NO Aspek yang Diamati Pertemuan I
A Kegiatan pembuka Ya Tidak
1 Siswa menjawab salam dari guru dan berdoa sebelum memulai

pelajaran
√

2 Siswa menjawab hadir √
3 Siswa siap dalam mengikuti pelajaran √
4 Siswa menjawab pertanyaan apersepsi dari guru √
5 Siswa mendengarkan materi yang akan dipelajari √
6 Mendengarkan/memperhatikan penjelasan kompetensi dan

tujuan pembelajaran yang akan dicapai
√

B Kegiatan Inti
1 Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan serius √
2 Siswa memjawab pertanyaan dari guru √
3 Siswa bertanya apabila menemui kesulitan dalam memahami

pelajaran
√

4 Antusias siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran √
5 Siswa aktif mengikuti ajakan serta arahan dari guru √
6 Siswa aktif bekerjasama dengan teman √
7 Siswa aktif mempelajari skenario yang sebelum kegiatan belajar

mengajar dilaksanakan
√

8 Siswa aktif dalam bermain peran bersama teman kelompoknya √

9 Siswa aktif memberi penilaian kepada kelompok yang bermain
peran berdasarkan lembar kerja yang diberikan.

√

10 Siswa termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran √
C Kegiatan Penutup
1 Siswa menjawab lembar soal yang diberikan guru √
2 Siswa menyetor lembar jawaban kepada guru √
3 Siswa mendengarkan guru terkait penyampaian topik materi

yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya
√

4 Siswa mendengarkan motivasi yang disampaikan oleh guru √
5 Siswa dan guru bersama-sama menutup pelajaran bersama-sama √

6 Siswa menjawab salam dari guru √
Skor Perollehan 11
Skor Maksimal (22 indikator x 2) 22
Persentase 50%



Keterangan:

Ya = 1 Tidak = 0

Lembar Observasi Siswa Siklus I Pertemuan II

NO Aspek yang Diamati Pertemuan II
A Kegiatan pembuka Ya Tidak
1 Siswa menjawab salam dari guru dan berdoa sebelum memulai

pelajaran
√

2 Siswa menjawab hadir √
3 Siswa siap dalam mengikuti pelajaran √
4 Siswa menjawab pertanyaan apersepsi dari guru √
5 Siswa mendengarkan materi yang akan dipelajari √
6 Mendengarkan/memperhatikan penjelasan kompetensi dan

tujuan pembelajaran yang akan dicapai
√

B Kegiatan Inti
1 Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan serius √
2 Siswa memjawab pertanyaan dari guru √
3 Siswa bertanya apabila menemui kesulitan dalam memahami

pelajaran
√

4 Antusias siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran √
5 Siswa aktif mengikuti ajakan serta arahan dari guru √
6 Siswa aktif bekerjasama dengan teman √
7 Siswa aktif mempelajari skenario yang sebelum kegiatan belajar

mengajar dilaksanakan
√

8 Siswa aktif dalam bermain peran bersama teman kelompoknya √
9 Siswa aktif memberi penilaian kepada kelompok yang bermain

peran berdasarkan lembar kerja yang diberikan.
√

10 Siswa termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran √
C Kegiatan Penutup
1 Siswa menjawab lembar soal yang diberikan guru √
2 Siswa menyetor lembar jawaban kepada guru √
3 Siswa mendengarkan guru terkait penyampaian topik materi

yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya
√

4 Siswa mendengarkan motivasi yang disampaikan oleh guru √
5 Siswa dan guru bersama-sama menutup pelajaran bersama-sama √
6 Siswa menjawab salam dari guru √
Skor Perollehan 15
Skor Maksimal (22 indikator x 2) 22
Persentase 68.18%

Keterangan:

Ya = 1 Tidak = 0



Lembar Observasi Siswa Siklus II Pertemuan I

NO Aspek yang Diamati Pertemuan I
A Kegiatan pembuka Ya Tidak
1 Siswa menjawab salam dari guru dan berdoa sebelum memulai

pelajaran
√

2 Siswa menjawab hadir √
3 Siswa siap dalam mengikuti pelajaran √
4 Siswa menjawab pertanyaan apersepsi dari guru √
5 Siswa mendengarkan materi yang akan dipelajari √
6 Mendengarkan/memperhatikan penjelasan kompetensi dan

tujuan pembelajaran yang akan dicapai
√

B Kegiatan Inti
1 Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan serius √
2 Siswa memjawab pertanyaan dari guru √
3 Siswa bertanya apabila menemui kesulitan dalam memahami

pelajaran
√

4 Antusias siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran √
5 Siswa aktif mengikuti ajakan serta arahan dari guru √
6 Siswa aktif bekerjasama dengan teman √
7 Siswa aktif mempelajari skenario yang sebelum kegiatan belajar

mengajar dilaksanakan
√

8 Siswa aktif dalam bermain peran bersama teman kelompoknya √
9 Siswa aktif memberi penilaian kepada kelompok yang bermain

peran berdasarkan lembar kerja yang diberikan.
√

10 Siswa termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran √
C Kegiatan Penutup
1 Siswa menjawab lembar soal yang diberikan guru √
2 Siswa menyetor lembar jawaban kepada guru √
3 Siswa mendengarkan guru terkait penyampaian topik materi

yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya
√

4 Siswa mendengarkan motivasi yang disampaikan oleh guru √

5 Siswa dan guru bersama-sama menutup pelajaran bersama-sama √
6 Siswa menjawab salam dari guru √
Skor Perollehan 18
Skor Maksimal (22 indikator x 2) 22
Persentase 81.82%

Keterangan:

Ya = 1 Tidak = 0

Lembar Observasi Siswa Siklus II Pertemuan II

NO Aspek yang Diamati Pertemuan II
A Kegiatan pembuka Ya Tidak
1 Siswa menjawab salam dari guru dan berdoa sebelum memulai

pelajaran
√

2 Siswa menjawab hadir √
3 Siswa siap dalam mengikuti pelajaran √



4 Siswa menjawab pertanyaan apersepsi dari guru √
5 Siswa mendengarkan materi yang akan dipelajari √
6 Mendengarkan/memperhatikan penjelasan kompetensi dan

tujuan pembelajaran yang akan dicapai
√

B Kegiatan Inti
1 Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan serius √
2 Siswa memjawab pertanyaan dari guru √
3 Siswa bertanya apabila menemui kesulitan dalam memahami

pelajaran
√

4 Antusias siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran √
5 Siswa aktif mengikuti ajakan serta arahan dari guru √
6 Siswa aktif bekerjasama dengan teman √
7 Siswa aktif mempelajari skenario yang sebelum kegiatan belajar

mengajar dilaksanakan
√

8 Siswa aktif dalam bermain peran bersama teman kelompoknya √
9 Siswa aktif memberi penilaian kepada kelompok yang bermain

peran berdasarkan lembar kerja yang diberikan.
√

10 Siswa termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran √
C Kegiatan Penutup
1 Siswa menjawab lembar soal yang diberikan guru √
2 Siswa menyetor lembar jawaban kepada guru √
3 Siswa mendengarkan guru terkait penyampaian topik materi

yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya
√

4 Siswa mendengarkan motivasi yang disampaikan oleh guru √

5 Siswa dan guru bersama-sama menutup pelajaran bersama-sama √
6 Siswa menjawab salam dari guru √
Skor Perollehan 19
Skor Maksimal (22 indikator x 2) 22
Persentase 86.36%

Keterangan:

Ya = 1 Tidak = 0

Kendari,     Januari 2019

Peneliti

Wa Santi
NIM. 15010104055

Teman Sejawat

Erik Ramadhan
NIM. 15010104042



Lampiran 12

Pra Siklus

No Nama Aspek yang Diamati
Memperhatikan

Gambar
Diskusi Dengan

Teman Kelompok
Mendengarkan

Percakapan
Bermain

Peran
Menanggapi Menaruh Minat

1 Adisti Faerunisa √ √ √ √ √ √
2 Alfaruq Ribas S √ √ √ √ √
3 Al Qayum Putra
4 Cahaya Rianti H √ √ √ √ √
5 Indah Amesti √ √ √
6 Laode Fathur Riski
7 M. Akbar Abdullah
8 M Ahsan Al gazali
9 M Ridwan √ √ √
10 Ruhul Fasan Diden √
11 Sahid Gaib
12 Tasya



Siklus I Pertemuan I

No Nama Aspek yang Diamati
Memperhatikan

Gambar
Diskusi Dengan

Teman Kelompok
Mendengarkan

Percakapan
Bermain

Peran
Menanggapi Menaruh Minat

1 Adisti Faerunisa √ √ √ √ √ √
2 Alfaruq Ribas S √ √ √ √ √ √
3 Al Qayum Putra
4 Cahaya Rianti H √ √ √ √ √
5 Indah Amesti √ √ √ √
6 Laode Fathur Riski
7 M. Akbar Abdullah
8 M Ahsan Al gazali √ √ √
9 M Ridwan √ √ √ √ √
10 Ruhul Fasan Diden √ √ √ √
11 Sahid Gaib √
12 Tasya



Siklus I Pertemuan II

No Nama Aspek yang Diamati
Memperhatikan

Gambar
Diskusi Dengan

Teman Kelompok
Mendengarkan

Percakapan
Bermain

Peran
Menanggapi Menaruh Minat

1 Adisti Faerunisa √ √ √ √ √ √
2 Alfaruq Ribas S √ √ √ √ √ √
3 Al Qayum Putra
4 Cahaya Rianti H √ √ √ √ √
5 Indah Amesti √ √ √ √
6 Laode Fathur Riski √ √
7 M. Akbar Abdullah √
8 M Ahsan Al gazali √ √ √
9 M Ridwan √ √ √ √ √
10 Ruhul Fasan Diden √ √ √ √
11 Sahid Gaib √
12 Tasya √



Siklus II Pertemuan I

No Nama Aspek yang Diamati
Memperhatikan

Gambar
Diskusi Dengan

Teman Kelompok
Mendengarkan

Percakapan
Bermain

Peran
Menanggapi Menaruh Minat

1 Adisti Faerunisa √ √ √ √ √ √
2 Alfaruq Ribas S √ √ √ √ √ √
3 Al Qayum Putra
4 Cahaya Rianti H √ √ √ √ √ √
5 Indah Amesti √ √ √ √ √ √
6 Laode Fathur Riski √ √ √ √ √
7 M. Akbar Abdullah √ √ √ √ √
8 M Ahsan Al gazali √ √ √ √ √ √
9 M Ridwan √ √ √ √ √ √
10 Ruhul Fasan Diden √ √ √ √ √
11 Sahid Gaib √ √ √ √ √ √
12 Tasya √ √ √



Siklus II Pertemuan II

No Nama Aspek yang Diamati
Memperhatikan

Gambar
Diskusi Dengan

Teman Kelompok
Mendengarkan

Percakapan
Bermain

Peran
Menanggapi Menaruh Minat

1 Adisti Faerunisa √ √ √ √ √ √
2 Alfaruq Ribas S √ √ √ √ √ √
3 Al Qayum Putra
4 Cahaya Rianti H √ √ √ √ √ √
5 Indah Amesti √ √ √ √ √ √
6 Laode Fathur Riski √ √ √ √ √ √
7 M. Akbar Abdullah √ √ √ √ √ √
8 M Ahsan Al gazali √ √ √ √ √ √
9 M Ridwan √ √ √ √ √ √
10 Ruhul Fasan Diden √ √ √ √ √ √
11 Sahid Gaib √ √ √ √ √ √
12 Tasya √ √ √
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Soal Evaluasi Siklus I

1. Apa yang dimaksud dengan cita-cita?
2. Jelaskan apa yang harus kita lakukan agar cita-cita kita tercapai?
3. Tuliskan cita-citamu dan berikan alasannya?
4. Tuliskan 3 nama pekerjaan beserta keterangan hal yang dikerjakannya?
5. Berikan pendapatmu tentang manfaat memiliki sebuah cita-cita?
6. Orang yang pekerjaanya membuat desain sebuah bangunan disebut?
7. Apabila cita-citamu sudah tercapai,apa manfaat yang dapat kamu berikan kepada orang lain?
8. tuliskan kegiatan utama oleh seorang dokter?
9. apa yang akan kamu lakukan ketika temanmu mempunyai cita-cita yang tinggi?
10. tuliskan arti dari pepatah”gantungkanlah cita-citamu setinggi langit?

Soal Evaluasi Siklus II

Pertemuan I

1. Usaha apa saja yang dilakukan gajah mada majapahit untuk mewujudkan cita-citanya?
2. Jelaskan arti dari nama gajah mada majapahit?
3. Bagaimana cara patih gajah madah mewujudkan cita-citanya?
4. Tuliskan tempat lahir gajah madah?
5. Uraikan isi sumpah gajah madah majapahit?
6. Apakah cita-cita gajah mada majapahit  terlalu tinggi,berikan alasannmu?
7. Pada abad berapakah gajah madah majapahit lahir?
8. Tuliskan sikap dan nilai yang terdapat pada cerita gajah mada majapahit?
9. Tuliskan nama sumpah gajah mada majapahit?
10. Ceritakan pendapatmu tentang puisi gaja mada majapahit?

Pertemuan II

1. Jelaskan apa itu arsitek?
2. Apa saja kehebatan yang dimiliki seorang arsitek?
3. Apa yang dimaksud dengan candi borobudur?
4. Tuliskan nama yang membuat arsitek candi borobudur?
5. Tuliskan nama jembatan yang menghubungkan pulau jawa dan pulau madura?
6. Jelaskan mengapa candi borobudur menjadi salah satu keajaiban dunia?
7. Siapakah nama perancang arsitek mesjid istiqlal?
8. Pada tahun berapakah masjid istiqlal digunakan?
9. Jelaskan kegunaan waduk jatiluhur?
10. Berapakah panjang  jembatan suramadu?



Ayo Mengamati

Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Tuliskan kegiatan atau pekerjaan yang
dijelaskan dari gambar. Jelaskan juga keahlian atau kegiatan yang sesuai
dengan jenis pekerjaannya.

Aku seorang .......................................

Kegiatan utamaku sehari-hari
adalah ................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Aku seorang .......................................

Kegiatan utamaku sehari-hari
adalah ................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Aku seorang .......................................

Kegiatan utamaku sehari-hari
adalah ................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
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Ayo Mengamati

Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Tuliskan kegiatan atau pekerjaan yang
dijelaskan dari gambar. Jelaskan juga keahlian atau kegiatan yang sesuai
dengan jenis pekerjaannya.

Aku seorang .......................................

Kegiatan utamaku sehari-hari
adalah ................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Aku seorang .......................................

Kegiatan utamaku sehari-hari
adalah ................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Aku seorang .......................................

Kegiatan utamaku sehari-hari
adalah ................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
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Ayo Mengamati

Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Tuliskan kegiatan atau pekerjaan yang
dijelaskan dari gambar. Jelaskan juga keahlian atau kegiatan yang sesuai
dengan jenis pekerjaannya.

Aku seorang .......................................

Kegiatan utamaku sehari-hari
adalah ................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Aku seorang .......................................

Kegiatan utamaku sehari-hari
adalah ................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Aku seorang .......................................

Kegiatan utamaku sehari-hari
adalah ................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
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Aku seorang .......................................

Kegiatan utamaku sehari-hari
adalah ................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Aku seorang .......................................

Kegiatan utamaku sehari-hari
adalah ................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Bagaimana denganmu? Kamu pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang
kegiatan atau pekerjaanmu kelak. Itulah cita-cita.

Tuliskan tentang cita-citamu, kegiatan utama, dan keahlian yang harus kamu
miliki sehubungan dengan cita-citamu itu!

Ceritakanlah cita-citamu tersebut kepada teman sebangkumu!

Ayo Membaca

Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama! Mereka berdua ingin
menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang
membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan
sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang
guru.

Subtema 1: Aku dan Cita-Citaku 3

Aku seorang .......................................

Kegiatan utamaku sehari-hari
adalah ................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Aku seorang .......................................

Kegiatan utamaku sehari-hari
adalah ................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Bagaimana denganmu? Kamu pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang
kegiatan atau pekerjaanmu kelak. Itulah cita-cita.

Tuliskan tentang cita-citamu, kegiatan utama, dan keahlian yang harus kamu
miliki sehubungan dengan cita-citamu itu!

Ceritakanlah cita-citamu tersebut kepada teman sebangkumu!

Ayo Membaca

Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama! Mereka berdua ingin
menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang
membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan
sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang
guru.
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Aku seorang .......................................

Kegiatan utamaku sehari-hari
adalah ................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Aku seorang .......................................

Kegiatan utamaku sehari-hari
adalah ................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Bagaimana denganmu? Kamu pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang
kegiatan atau pekerjaanmu kelak. Itulah cita-cita.

Tuliskan tentang cita-citamu, kegiatan utama, dan keahlian yang harus kamu
miliki sehubungan dengan cita-citamu itu!

Ceritakanlah cita-citamu tersebut kepada teman sebangkumu!

Ayo Membaca

Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama! Mereka berdua ingin
menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang
membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan
sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang
guru.
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Bacalah teks yang ditemukan Udin berikut!

Cita-Citaku

Anganku melayang ke masa depan

Aku ingin menjadi seorang guru

Guru adalah pejuang ilmu di garis depan

Guru tanpa pamrih berbagi ilmu

Aku akan berusaha mencapai cita-cita

Tak kan lelah aku mencari ilmu

Tak kan aku berpangku tangan saja

Demi tercapainya cita-citaku

Teks berjudul Cita-Citaku di atas merupakan
sebuah karya yang disebut puisi.

Ayo, kita cari tahu ciri-ciri puisi tersebut!

Ayo Berdiskusi

1. Buatlah kelompok yang terdiri atas 3–4 siswa.
2. Salah satu anggota kelompok membaca puisi

tersebut. Anggota yang lain memerhatikan
temannya membaca puisi.

3. Perhatikan bagian-bagian teks yang dibaca.
Diskusikan ciri-ciri dari teks tersebut.
Sebagai panduan menemukan ciri-cirinya,
kamu dapat menjawab pertanyaan-
pertanyaan berikut.
a. Apakah kamu menemukan bahwa teks

tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata
yang tersusun menjadi baris-baris?

b. Apakah kamu menemukan baris-baris
tersebut terkumpul menjadi beberapa
bagian?



c. Tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris!
d. Apakah kamu menemukan keteraturan

bunyi vokal kata terakhir dalam setiap
baris?

e. Tunjukkan keteraturan itu!
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Perhatikan gambar di atas! Apa yang dapat kamu ceritakan dari gambar
tersebut? Ya, kamu dapat memiliki lebih dari satu cita-cita. Cita-citamu pun
tidak harus berupa profesi tertentu. Cita-cita seseorang merupakan impian
yang ingin dicapai karena ia memiliki minat dan kesukaan. Minat dan
kesukaanmu terhadap bidang tertentu
cita-cita.

d apat membantumu meraih

Siti ingin menjadi peneliti di bidang tumbuhan. Ia suka berkebun. Halaman
rumahnya ditumbuhi berbagai tanaman. Siti juga suka membaca buku tentang
tumbuhan. Bagaimana dengan kegiatanmu di rumah?
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Ayo Berlatih

1. Apakah cita-cita atau impianmu?

2. Kegiatan apa saja yang kamu suka lakukan di rumah?

3. Kegiatan apa sajakah yang kamu sukai di sekolah?

4. Kegiatan apa yang menurutmu paling sulit dilakukan?

5. Jelaskan kegiatan apa saja yang dapat membantumu untuk meraih cita-
cita!
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Ayo Berlatih

Cari tahulah mengenai kegiatan-kegiatan yang disukai dan kegiatan yang sulit
dilakukan oleh temanmu! Lakukan tanya jawab dengan teman sebelahmu!
Sebelum melakukan tanya jawab, buatlah pertanyaan-pertanyaan untuk
membantumu menemukan informasi yang diperlukan!

Contoh pertanyaan untuk mencari tahu tentang kegiatan yang disukai dan
kegiatan yang sulit dilakukan oleh teman, sebagai berikut.

1. Apakah kegiatan yang kamu sukai?

2. Mengapa kamu menyukai kegiatan itu?

3. Apakah kegiatan penting yang sulit kamu lakukan?

4. Mengapa kegiatan itu sulit bagimu?

5. Pekerjaan apakah yang kamu cita-citakan?

6. ..........................................................................

7. ..........................................................................

8. ..........................................................................

Apakah kegiatanmu sama dengan kegiatan temanmu? Apa kesimpulanmu
tentang cita-cita temanmu?

Ada banyak jenis kegiatan yang dapat kamu lakukan.
Semuanya memiliki manfaat untuk mencapai cita-citamu.

Oleh karenanya, kamu harus terus berusaha mengatasi
kesulitan-kesulitan dalam melakukan kegiatan yang

bermanfaat tersebut!

36 Buku Siswa SD/MI Kelas IV



Ayo Membaca

Ada banyak kisah tentang orang-orang yang meraih mimpi besarnya
dengan menghadapi kegagalan terlebih dahulu.

Simaklah bacaan berikut ini dengan saksama!

Kisah Sukses Mengatasi Kegagalan

Michael Jordan, Pemain Basket Dunia

Saat duduk di bangku SMA, Michael pernah gagal masuk tim basket
sekolahnya. Ia dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan
masuk tim kebanggaannya. Dengan usaha yang sangat keras, ia terus
berlatih dan berlatih.

Pada saat menjadi pemain basket kelas dunia pun, ia banyak mengalami
kegagalan. Ini pengakuannya: “Sepanjang karir saya, lebih dari 9.000
tembakan saya meleset. Saya pernah kalah dalam 300 pertandingan.
Paling tidak, 26 kali saya dipercaya untuk melakukan tembakan penentu
kemenangan, dan saya gagal. Saya telah berkali-kali mengalami
kegagalan. Tetapi karena kegagalan itulah saya berhasil.”

Thomas Alva Edison, Penemu Lampu Listrik

Semasa sekolah ia pernah dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap
tidak dapat  mengikuti pelajaran di sekolah. Thomas kecil bermasalah
dengan pendengarannya. Ia harus berusaha lebih keras dari teman-
temannya yang lain dengan  belajar sendiri di rumah dan membantu
ibunya yang miskin.

Dengan belajar sendiri di rumah, Thomas membaca banyak buku yang
memacunya melakukan berbagai macam  percobaan di bidang sains.
Beribu kali  ia gagal. Dua ribu kali  ia mencoba kembali. Ia tak pernah
menyerah. Kegigihannya berbuah manis, sehingga kita dapat menikmati
terangnya lampu pijar ciptaannya. Dapatkah kamu bayangkan jika ia
menyerah?

Thomas menceritakan rahasia keberhasilannya. “Jika saya ditanya apakah
yang dapat membuat seseorang berhasil dalam hidupnya. Jawaban saya
sama. Orang itu harus terus menambah kegagalannya. Jika kamu takut
gagal, kamu tidak berani mencoba dan berusaha.”
Sumber: www.life.com dengan penyesuaian
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Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

1. Apakah mimpi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison?

2. Kegiatan apa saja yang senang dilakukan oleh keduanya?

3. Tantangan apa saja yang dihadapi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison
untuk meraih mimpinya?

4. Bagaimana cara mereka menghadapi kegagalannya?
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Bagaimana denganmu?

1. Tantangan apa saja yang akan kamu hadapi untuk meraih impianmu?

2. Bagaimana kamu akan menghadapi tantangan tersebut?

Terkadang saya malu jika
berbicara di depan orang
banyak. Bagaimana saya
bisa menjadi guru yang

baik?

Semuanya perlu dilatih, Din. Aku pun
demikian. Aku harus terus berlatih agar
bisa menjadi olahragawan yang hebat!
Meskipun badanku kecil, nyaliku tidak
kecil, Din! Yuk, kita saling memberi
semangat untuk mencapai cita-cita kita!
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Ayo Berdiskusi

Perhatikan dengan seksama gambar di atas! Tahukah kamu, siapakah
tokoh yang terdapat dalam gambar tersebut? Ya! Tokoh tersebut adalah
patih Kerajaan Majapahit bernama Gajah Mada. Patih Gajah Mada merupakan
seorang tokoh besar yang mempunyai cita-cita s angat bes ar, yaitu
mempersatukan pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan yang ada s aat itu
menjadi satu yaitu, Nusantara!

Diskusikan bersama teman-temanmu beberapa pertanyaan berikut!

1. Apakah cita-cita Patih Gajah Mada terlalu tinggi saat itu?
2. Tahukah kamu usaha apa saja yang dilakukannya untuk mencapai cita-cita

tersebut?
3. Tahukah kamu bagaimana cara Patih Gajah Mada mewujudkan cita-

citanya?

Setelah melakukan diskusi dengan temanmu, bacalah bacaan tentang Gajah
Mada berikut!
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Cita-Cita Besar Patih Gajah Mada

Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad ke-14, di lembah Sungai
Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung  Arjuna. Ia berasal dari
kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun
bangsawan. Sejak kecil, dia memiliki bakat kepemimpinan yang sangat
kuat melebihi orang-orang sebaya di masanya. Konon, dia terus menempa
dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan.

Gajah Mada yang memiliki arti “Gajah yang cerdas, tangkas, dan energik.”
Memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bhayangkara. Karena
kemampuannya, ia  pun diangkat menjadi Kepala Prajurit Bhayangkara
dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal Raja.
Pengabdian Gajah Mada padakerajaan dimulai padamasa pemerintahan
Raja Jayanegara (1309 – 1328). Berkat kerja keras dan kepemimpinannya
yang hebat, Gajah Mada menjadi seorang Patih Kerajaan Majapahit pada
masa pemerintahan Ratu Tribhuawanatunggadewi Jayawisnuwardhani.

Pada saat hendak dilantik menjadi patih, Gajah Mada membuat janji
yang sangat terkenal hingga kini. Sebuah ikrar atau janji yang dikenal
dengan nama Sumpah Palapa.

Ia berjanji tidak ingin menikmati buah palapa kecuali dapat
mempersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjungpura, Haru,

Pahang (Semenanjung), Dompo,
Bali, Sunda, Palembang, Tumasik
(Singapura). Janji atau ikrar yang
ia upayakan untuk terwujud dengan
menyatukan wilayah tersebut
menjadi wilayah Nusantara. Saat
itu wilayah Nusantara lebih
luas dari wilayah negara Indonesia
saat ini. Saat itu wilayah Nusantara
meliputi Seluruh
Semenanjung Malayu (Malaysia
dan Singapura), S u m at ra , Jaw a ,
Ka l im an tan , Sulawesi, Sunda kecil,
Bali, Maluku, Pap u a , h in g g a w i la
yah Darw in (Australia).

Sumber: www.kompasiana.com/nur_haryono dengan penyesuaian
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Berdasarkan bacaan di depan, lengkapilah peta pikiran berikut ini!

Asal-usul: Perjalanan karir:

Cita-cita: Sikap dan nilai:

Kamu telah tahu ciri-ciri puisi juga bagian-bagian puisi. Bacalah puisi di
bawah ini dengan saksama!

Maha Patih Gajah Mada

Karya: D. Karitas

Wahai Maha Patih Gajah Mada

Sejarah telah mengukir nama besarmu

Sejarah telah mengakui kepemimpinanmu

Sejarah telah mencatat keberanianmu

Maha Patih Gajah Mada

Tak akan hilang dari benak kami para pemuda bangsa

Kisah kepahlawananmu

Semangat pantang menyerahmu

Dan usaha keras untuk mewujudkan cita-citamu

Maha Patih Gajah Mada,

Kami akan terus membangun bangsa ini

Kami akan terus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini

Dan kami akan terus menghormatimu, pahlawan kami
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Bersama dengan teman sebangkumu, lakukanlah kegiatan berikut!

1. Ceritakanlah pendapatmu tentang puisi tersebut. Baca kembali bacaan
tentang Gajah Mada untuk membantumu memahami puisi tersebut.

2. Salinlah puisi tersebut di buku tulismu dengan menggunakan pensil.
3. Perhatikan baris kata-kata pada bait per tama. Lalu, gantilah

beberapa kata di setiap barisnya dengan menggunakan kata-katamu
sendiri.

4. Kamu dapat menggunakan kata-kata yang ada dalam bacaan atau
kata-katamu sendiri yang mempunyai makna hampir sama dengan
kata yang kamu ganti.

5. Lakukan juga untuk baris-baris berikutnya pada bait pertama.
6. Bacalah kembali bait pertamamu, perbaiki jika kamu menemukan kata-

kata yang lebih baik dengan rima dan makna yang sesuai.
7. Lakukan hal yang sama terhadap bait-bait berikutnya.
8. Setelah selesai, baca kembali keseluruhan puisimu.
9. Bacakan puisimu di depan kelas.

Saya suka sekali dengan kisah Patih Gajah
Mada. Usaha beliau dalam meraih cita-citanya
sangat membanggakan. Betapa bahagianya
apabila beliau dapat melihat Nusantara telah
bersatu di bawah NKRI dengan semboyan

Bhinneka Tunggal Ika
Wah saya sudah bisa

membuat puisi! Ternyata
tidak sulit ya!
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Kamu mau tahu? Ayah
akan menjelaskan
padamu kehebatan
seorang arsitek itu.

Ayah, jika sudah besar nanti,
aku bercita-cita menjadi

arsitek seperti teman ayah,
Paman Fadli. Apa sih
hebatnya menjadi arsitek?

Ayo Membaca

Tahukah Kamu

Ayah Beni menunjukkan kepada Beni beberapa bangunan hasil karya
arsitek.

Candi Borobudur

Sumber: www.id.wikipedia.org

Candi Borobudur merupakan candi Buddha
terbesar di Indonesia. Arsiteknya bernama
Gunadharma. Candi tersebut amat indah
dan megah, dibangun tanpa perekat dan
tanpa bantuan alat modern. Tak heran jika
Candi Borobudur menjadi salah satu
keajaiban dunia.
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Waduk Jatiluhur

Sumber: www.id.wikipedia.org

Seorang arsitek juga berperan dalam
menjaga lingkungannya. Misalnya, saat
bekerja sama dengan insinyur teknik sipil
dalam merancang Waduk Jatiluhur. Waduk
Jatiluhur adalah kolam besar tempat
menyimpan air untuk berbagai kebutuhan.
Hasil karya kumpulan arsitek Indonesia ini
memiliki banyak kegunaan, di antaranya
menampung dan mengalirkan air ke
sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Air
(PLTA) sehingga dapat menghasilkan listrik.
Waduk juga bermanfaat sebagai penyedia
air bersih dan irigasi yang diperlukan
untuk mengairi sawah. Waduk ini juga
sebagai pengendali banjir.

Jembatan Suramadu

Sumber: www.id.wikipedia.org

Jembatan Suramadu adalah jembatan yang
menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau
Madura. Berkat jembatan ini, masyarakat
Madura dapat lebih mudah dan cepat melakukan
perjalanandarat ke berbagai wilayahdi Jawa Timur.
Dengan panjang 5.438 meter, jembatan ini
merupakan jembatan terpanjang di Indonesia
saat ini.

www.id.wikipedia.org

Seorang arsitek juga berperan dalam usaha
mempersatukan umat beragama. Lihatlah
Masjid Istiqlal Jakarta yang berdiri megah
berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta
tempat umat katolik beribadah. Masjid Istiqlal
dibangun pada masa pemerintahan presiden
pertama Indonesia, Sukarno, pada tahun 1961.
Pembangunan masjid ini memerlukan waktu
17 tahun hingga digunakan per tama kali
pada tahun 1978. Perancangnya bernama
Frederich Silaban.
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Ayo Berlatih

Lengkapilah diagram berikut ini dengan menggunakan berbagai sumber
informasi yang kamu miliki!

Kehebatan lain
seorang arsitek:

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

Jenjang pendidikan
apa saja yang harus
ditempuh untuk
menjadi seorang
arsitek?

...................................

...................................

...................................

Keterampilan apa
yang harus dimiliki
seorang arsitek?

...................................

...................................

...................................

...................................

Tahukah Kamu

Dari zaman dahulu,  nenek moyang kita telah membangun berbagai
bangunan adat yang mencirikan kebudayaan mereka masing-masing.
Setiap suku memiliki ciri bangunan dan tempat tinggal yang berbeda
sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masing-masing. Pernahkah
kamu melihat bentuk rumah adat dari suku yang berbeda-beda?

Perhatikan gambar rumah adat dari Kampung
Naga, Jawa Barat, di samping! Bacalah dengan
saksama keterangan tentang rumah adat
mereka.

Rumah-rumah adat di Kampung Naga
dibangun dengan cara yang unik dan
memiliki tujuan dan makna sesuai kebiasaan
masyarakat setempat. Rumah dibangun

Sumber: www.id.wikipedia.org di atas bebatuan agar tidak longsor bagian
bawahnya. Masyarakat Kampung  Naga
sangat erat kekerabatannya, sehingga mereka

membangun rumah mereka secara berdekatan, tetapi mengarah ke arah
yang sama, yaitu arah timur-barat. Semua rumah akan menghadap ke
arah Sungai Ciwulan yang berada di depan  gerbang masuk kampung
tersebut. Semua bahan bangunan dibuat dari bahan-bahan alami, seperti
bambu dan  dedaunan karena kehidupan masyarakatnya yang sangat
dekat dengan alam.
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Ayo Mencoba

Sekarang, mari lakukan kegiatan berikut ini dalam kelompokmu!

1. Buatlah kelompok yang terdiri atas tiga orang siswa. Kamu dapat bekerja
dalam kelompok yang sama pada kegiatan sebelumnya.

2. Tentukan dua suku asal dari orang-orang sekitarmu, bisa orang tuamu,
atau temanmu.

3. Carilah informasi tentang rumah adat dari suku-suku tersebut.
4. Carilah informasi tentang kegunaan dan cara masyarakat

menggunakan rumah adat mereka.
5. Bandingkan keterangan yang kamu peroleh di antara keduanya. Carilah

persamaan dan perbedaan serta kegunaan dan manfaat rumah adat
tersebut.

6. Buatlah dalam bentuk diagram seperti contoh di bawah.
7. Presentasikan hasil kerja kelompokmu di depan  kelas.
8. Apa kesimpulan yang kamu peroleh dari presentasi tersebut?

Indahnya Keragaman Budaya Indonesia

Gambar Rumah Adat Daerah Gambar Rumah Adat Daerah

Manfaat dan Kegunaan Rumah
Adat:

Manfaat dan Kegunaan Rumah
Adat:

Persamaan dan perbedaan serta kegunaan dan manfaat rumah adat bagi
masyarakat adat:
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Nenek moyang kita merupakan
arsitek yang hebat, ya! Mereka
membangun rumah adat yang
sesuai dengan keadaan alam

dan nilai-nilai budaya!

Ya! Mereka senantiasa ingin
menyatu dengan alam sekitarnya.
Mereka menganggap alam adalah

sumber daya mereka, sehingga
mereka pelihara dan jaga.

Ayo Berlatih

Manfaat Sumber Daya Alam di Sekitar Kita

Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk
memenuhi kebutuhan  hidupnya melalui berbagai cara. Sumber daya
berupatanah,air,dan tumbuhandimanfaatkandalambentukkegiatanpertanian
dan perkebunan. Sedangkan sumber daya berupa hewan dimanfaatkan
dalam bentuk kegiatan perikanan dan perkebunan. Kegiatan-kegiatan lain
seperti perindustrian dan kerajinan merupakan kegiatan pemanfaatan
sumber daya alam lanjutan setelah pertanian, perkebunan, peternakan,
dan perikanan. Oleh karenanya kamu dapat mengetahui sumber daya
alam di sekitarmu dan cara  pemanfaatannya dengan mengetahui
pekerjaan orang-orang yang tinggal di sekitarmu.
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Perhatikanlah kehidupan masyarakat di sekitarmu! Kemudian, lakukanlah
kegiatan berikut ini!

1. Lakukanlah survei sederhana kepada teman-teman sekelasmu untuk
mengetahui pekerjaan orang tua mereka.

2. Lakukanlah wawancara singkat kepada temanmu tentang bagaimana
orang tua mereka bekerja.

3. Cari tahu sumber daya alam apa yang mereka olah atau gunakan.

4. Catatlah hasilnya ke dalam tabel seperti contoh di bawah ini.

No. Nama Teman Pekerjaan Orang Tua
Sumber Daya Alam yang

Dimanfaatkan

5. Bekerjalah bersama teman dalam kelompok untuk melihat hasil
identifikasi yang dibuat bersama-sama.

6. Buatlah kesimpulan tentang hal-hal berikut.

a. Pekerjaan apa yang paling banyak dilakukan oleh orang tua temanmu.
b. Sumber daya alam apa sajakah yang paling banyak dimanfaatkan.
c. Dari mana asal sumber daya alam tersebut.

7. Presentasikanlah hasil indetifikasimu di depan kelas.

Ayo Mencoba

Me buat Puisi dan Menjelaskan Makn a

Perhatikanlah rangkaian puisi berikut ini. Lengkapilah puisi ini
menggunakan kata-katamu agar puisi lebih bermakna.
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DOKUMENTASI KEGIATAN

1. Saat menjelaskan pelaksanaan strategi role playing kepada siswa

2. Siswa saat melaksanakan pembelajaran dengan strategi role playing
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3. Kegiatan Siswa saat melakukan pembelajaran dengan strategi role playing

4. Kegiatan Siswa saat bermain peran dalam proses pembelajaran dengan strategi role
playing
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