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LAMPIRAN-LAMPIRAN 



LAMPIRAN 2 

 

A. Nama Kepala Sekolah, Guru, Staf Berdasarkan Jabatan dan Masa Kerja  

di SD Negeri 01 Baruga 

 

No. Nama Guru Jabatan  Masa Kerja 

1 Suparti, S.Pd, MM Kepala Sekolah  23 Tahun  

2 Hj. Aryati, S.Pd.I Guru Agama Islam 38 Tahun  

3 Magdalena, S.Pd Guru Kelas 35 Tahun  

4 Hartina Guru Kelas 36 Tahun  

5 Sitti Harjiah, S.Pd.SD Guru Kelas 35 Tahun  

6 Sumarni, A.Ma Guru Kelas 34 Tahun  

7 Rosnani, S.Pd.SD Guru Kelas 32 Tahun  

8 Yeane Nelce, S.Pd.SD Guru Kelas 23 Tahun  

9 Jawariah, S.Pd.I Guru Kelas 32 Tahun  

10 Mugaera, S.Pd.I Guru Agama Islam 31 Tahun  

11 Nurmiati, S.Pd Guru Kelas 22 Tahun  

12 Wa Ode Marpiah, S.Pd.SD Guru Kelas 31 Tahun  

13 Rosmiati, S.Pd Guru Kelas 12 Tahun  

14 Waode Muhmida, S.Pd Guru Kelas 23 Tahun  

15 Pery Pairi, A.Md Guru Agama Kristen 17 Tahun  

16 Sulastri Sino, S.Pd.SD Guru Kelas 9 Tahun  

17 Samsia, S.Pd Guru Kelas 14 Tahun  

18 Darna, S.Pd.I Guru Kelas 9 Tahun  

19 Syamsul, A.Ma Guru Kelas 9 Tahun  

20 Hasimin, S.Pd Guru Penjaskes 9 Tahun  

21 Hj. Endang S, S.Pd Guru Kelas  31 Tahun  

22 Hasmawati, S.Pd Guru Kelas  19 Tahun  

23 Niluh Supriastiti, S.Pd Guru Kelas  7 Tahun  

24 Muholid, A.Ma Guru Kelas  7 Tahun  

25 Sri Sulastri, A.Ma Guru Kelas  6 Tahun  

26 Ruwaedah, A.Ma Guru Kelas 6 Tahun  

27 Suhada, S.Pd Guru Kelas  4 Tahun 

28 Sri Hartini Sakir Guru Kelas 13 Tahun  

29 Tri Anita Utami, S.Pd Guru Kelas 3 Tahun 

30 Nurhayati,A.Ma Guru Penjaskes 3 Tahun 



31 Samikna Operator KomputerPNS 14 Tahun  

32 Rini Anggraeni Operator Komputer Honorer 8 Tahun  

33 Risna Petugas Perpustakaan Honorer 3 Tahun  

34 Jabar Satpam Honorer 2 Tahun  

35 Asrafil Clining Service Honorer 14 Tahun  

37 Ervina, S.P Petugas Perpustakaan Honorer 2 Tahun 

38 Iin Wicahyani Petugas Perpustakaan Honorer 0 Tahun 

39 Megawati, S.Pd Guru Honor 0 Tahun 

 

B. Jumlah Siswa-siswi 

 

Kelas 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

L P Jml 
Jml 

Kelas 
L P Jml 

Jml 

Kelas 
L P Jml 

Jm

l 

Kel

as 

I 73 78 151 4 74 80 154 4 56 56 112 4 

II 82 71 153 4 74 71 145 4 73 79 152 4 

III 75 76 151 4 77 76 153 4 75 78 153 4 

IV 75 74 149 4 82 70 152 4 72 80 152 4 

V 83 69 152 4 75 78 153 4 78 71 149 4 

VI 76 75 151 4 75 78 153 4 71 77 148 4 

Jumlah 464 443 907 24 457 453 910 24 425 441 866 24 

 



 

 

LAMPIRAN 3 

SOAL EVALUASI PRA SIKLUS  

Mata Pelajaran : Pahlawanku 

Kelas/Semester : IV/2 

Kurikulum  : 2013 

Bentuk / JumlahSoal : Pilihan Ganda 20/Essay 5 

 

 

Petunjuk !!! 

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

benar. 

A. Pilihan Ganda 

1. Setiap orang dapat disebut pahlawan  jika ... 

a. Memiliki rasa percaya diri  

b. Berjasa bagi bangsa dan negara 

c. Mempunyai sikap berjiwa besar  

d. Memenangkan pertandingan 

2. Sikap saling memaafkan diperlukan untuk menciptakan ... 

a. kerukunan 

b. kerja sama 

c. kebanggaan  

d. sikap berjiwa besar 

3. sikap berjiwa besar saat bertanding biasa disebut ... 

a. percaya diri 

b. sportif 

c. pantang menyerah 

d. lapang dada 

4. uang saku arifin digunakan untuk menyumbangkan para korban bencana 

alam... 

arifin mempuyai sikap ... 

a. pahlawan 

b. patriotisme 

c. rela berkorban 

d. berjiwa besar 

5. contoh sikap lapang dada yaitu... 

a. merasa bangga karena menjadi juara 

b. menerima kekalahan dengan ikhlas 

c. tetap berlatih meskipun kalah 

d. memberikan hadiah kepada orang lain 

6. jika kita tidak sengaja melakukan kesalahan sebaiknya... 

a. segera meminta maaf 

b. diam saja 

c. mencoba memprbaiki 

d. biasa-biasa saja 

 

Nama : 

Kelas : 



 

 

7. perwujudan sikap rela berkorban di lingkungan keluarga adalah ... 

a. menyayangi kakak dan adik 

b. membantu ayah dan ibu 

c. belajar giat dirumah 

d. bekerja keras menyelesaikan pekerjaan 

8. yang tidak termaksud perwujudan sikap rela berkorban di lingkungan 

masyarakat adalah ... 

a. menolong tetangga yang terkena musibah 

b. membantu fakir miskin di kampung 

c. membayar pajak tepat waktu 

d. menyumbang warga masyarakat yang terkena musibah 

9. Ir. Soekarno dan Moh. Hatta mendapatkan sebutan sebagai pahlawan ... 

a. Kemerdekaan  

b. proklamasi 

c. revolusi 

d. pendidikan 

10. Cita-cita pahlawan perlu diteruskan dengan cara... 

a. Mengusir penajajah 

b. Mengusir kemerdekaan 

c. Memperingati hari kemerdekaan 

d. Membaca buku sejarah 

11. Sikap rela berkorban merupakan pengamalan Pancasila, terutama... 

a. Sila ke-2 

b. Sila ke-3 

c. Sila ke-4 

d. Sila ke-5 

12. Seorang ksatria akan selalu berani dalam... 

a. kebenaran 

b. menantang maut 

c. berbuat apa saja  

d. berkelahi 

13. ciri-ciri patriot bangsa adalah  ... 

a. teguh pendirian  

b. pasrah dan sabar 

c. tidak semena-mena 

d. sopan 

14. untuk memiliki jiwa kepahlawanan kita harus ... 

a. rajin bekerja 

b. rela berkorban 

c. taat beribadah  

d. rajin menabung 

15. perwujudan rasa cinta tanah air dan bangsa adalah... 

a. menggunakan produksi dalam negeri  

b. menolak barang produski dalam negeri 

c. membeli produk impor 

d. menolak produk impor 



 

 

16. tokoh yang berjuang di bidang pendidikan yaitu.... 

a. Ki Hajar Dewantara 

b. M.H. Thamrin 

c. Ir. Soekarno 

d. Cut Nyak Dien 

17. Pangeran Diponegoro berasal dari daerah ... 

a. Jawa tengah 

b. makassar 

c. Yogyakarta 

d. jawa timur 

18. nama pahlawan yang berasal dari bali adalah ... 

a. pangeran Antasari 

b. gusti Ktut Jelantik 

c. Pattimura 

d. Teuku Umar 

19. sikap pahlawan seorang anak di rumah adalah ... 

a. rajin tidur 

b. bermain di luar 

c. rajin menonton televisi 

d. membersihkan rumah 

20. 10 November diperingati sebagai hari... 

a. pahlawan 

b. kebangkitan Nasional 

c. kemerdekaan  

d. kartini 
B. Essay 

1. Apa yang dimaksud sikap pahlawan? 

2. Mengapa kita perlu mengamalkan jiwa kepahlawanan dalam kehidupan sehari-

hari! 

3. Bagaimana pendapat kalian bila melihat teman kalian sedang menonton korban 

banjir tanpa memberikan bantuan? 

4. Sikap-sikap pahlawan apa saja yang harus dicontoh? 

5. Bagaimana cara kita bersikap melihat orang lain meraih suatu kemenagan dan 

kesuksesan? 

  

 

 

GOOD JOB !!! 



 

 

LAMPIRAN 4 

KUNCI JAWABAN LKS SIKLUS I 

Mata Pelajaran      : IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) 

Kelas/Semester : IVc/2 

Materi Pokok     : Sumber Daya Alam 

Jenis Soal  : Pilihan Ganda dan Essay 

Kurikulum Acuan : Kurikulum 2013 

A. Pilihan Ganda 

 

1. C 2.A  3.B 4.C 5.B 6.A 7.B 8.C 9.A 

 

10.C 11.B  12.A 13.A 14.B 15.A 16.A 17.C 18.B 

 

19.D 20.A 

 

B. Essay 

 

1. Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya serta sikap 

rela berkorban dalam membela kebenaran. 

2. Karena sikap pahlawan memiliki sifat patriotisme dan nasionalisme yang 

patut dan harus di contoh karena dapat memupuk rasa cinta terhadap 

Indonesia. 

3. Memberitahu dengan bersama-sama mendoakan dan mengajak teman 

untuk membantu korban bencana banjir.  

4. Berani, rela berkorban, membela kebenaran dan keadilan, cinta tanah air, berjiwa 

besar, kerja keras dan tanggung jawab, serat menjaga persatuan dan kesatuan. 

5. Sikap kita seharusnya bersyukur atas kemenangan dan kesuksesan orang lain, dan 

berdo’a kepada Tuhan agar memberikan kita nikmat dan kebaikkan yang sama 

seperti orang lain. 

    Catatan: Jawaban dapat dikembangkan! 

 



 

LAMPIRAN 6 

Tabel 4.1 

Data Perolehan Nilai Awal Siswa Sebelum Penerapan Model Pembelajaran 

Student Team Achievement Division (STAD) 

Tahun Ajaran 2018/2019 

No Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 2 3 4 

1. Aditya Agung Lesmana 78 Tuntas 

2. Alifah Nafisah Humairoh 83 Tuntas 

3. Angel Margareth May 78 Tuntas 

4. Alif Danu S 53 Tidak tuntas 

5. Bima Suta Prawira 73 Tidak tuntas 

6. Christa Queen A 53 Tidak tuntas 

7. Dwi Nur Utami 63 Tidak tuntas 

8. Fara Feriza Cancy 78 Tuntas 

9. Muh. Farel Febriansyah 76 Tuntas 

10. Alghozali Putra Pratama 58 Tidak tuntas 

11. Andi Rahmat 53 Tidak tuntas 

12. Muh. Asyadil Arsyil T. 78 Tuntas 

13. Muh. Rizka Saputra 70 Tidak tuntas 

14. Giovant Brignde Satya 79 Tuntas 

15. Septian Alvaro Lim   83 Tuntas 

16. Salwa Aulia 78 Tuntas 

17. Zuhro 63 Tidak tuntas 

18. Yudhis Tira Maramis 68 Tidak tuntas 

19 Keyzya Dinda Pratiwi 53 Tidak tuntas 

20. Faviyatul Fajria 73 Tidak tuntas 

21. Shelfy J P 80 Tuntas 

22. Muhammad Fajri Ismail 18 Tidak tuntas 

23. Dian Hafizah Maharani 88 Tuntas 

24. Vanesya Carolin 83 Tuntas 

25. Saripa Annisa Ahmad 48 Tidak tuntas 

26. Maulana Khatana Umar 80 Tuntas 

27. I Kadek aditya 88 Tuntas 

28. Fajriah irwan 78 Tuntas 

29. Sayvada Fatimah Salsabilah 23 Tidak tuntas 

30. Airah Safaraz Cecania 20 Tidak tuntas  

31. Nafiyatul Fajria 78 Tuntas 

32. Afif Algifari 70 Tidak tuntas 

33. Talita Sava Ardelia A 78 Tuntas  

34. Priska sahera dinatha 78 Tuntas  

35. Rafly ameraldy utama 83 Tuntas  

36. Kayla nadhifa alfafunnisa 88 Tuntas 

37. Silvia anggreani 83 Tuntas  

38. Alda Saraisang 43 Tidak tuntas 

 Jumlah 2,598  

 Rata-rata 68,36  

 Presentase ketuntasan 55,26%  

 



 

 

LAMPIRAN 6 

SILABUS 

 

 

Satuan Pendidikan : SD NEGERI 01 BARUGA. 

Kelas/Semester  : IV / 2 

Tema 6   : Cita-citaku  

Subtema 1  : Aku Dan  Cita-citaku  

 

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

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

keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara. 

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

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

benda-benda yang di jumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 

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

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

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

 
Mata Pelajaran dan  

Kompetensi Dasar 

Materi Pokok 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 

provinsi. 

 4.1 Menyajikan hasil identifikasi 

ruang dan pemanfaatan sumber 

daya alam untuk kesejahteraan 

mayarakat dari tingkat 

kota/kabupaten/provinsi. 

� Jenis-jenis sumber 

daya alam dan 

pemanfaatan 

sumber daya 

alam. 

� Ketersediaan 

sumber-sumber 

ekonomi 

� Lapangan 

pekerjaan 

(Produksi,distribu

si,konsumsi) 

• Melakukan pengamatan di 

lingkungan sekitar, dan 

mengidentifikasikan keragaman 

kegiatan orang-orang yang ada di 

lingkungan sekitar dan manfaatnya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

• Menuliskan hasil pengamatan, dan 

menjelaskan identifikasi keragaman 

kegiatan orang-orang yang ada di 

lingkungan sekitar dan manfaatnya. 

• Melakukan pengamatan dan 

berdiskusi dalam kelompok, untuk 

mengidentifikasi ruang dengan 

1. Teknik Penilaian 

a. Penialain sikap: 

Lembar observasi 

b. Penilaian 

Pengetahuan: 

Tes 

c. Penialaian 

keterampilan: 

Unjuk kerja 

 

 

1 TM 

(2 x 35) 
 

• Buku guru 

• Buku Siswa 

• Materi 

• Lingkungan 

sekitar 



 

 

 sumberdaya alam yang ada di 

lingkungannya. 

• Menuangkan hasil diskusi dalam 

bentuk laporan, dan melaporkan 

hubungan antara karakteristik ruang 

dengan  sumberdaya alam  yang ada 

di lingkungannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tema 6   : Cita-citaku  

Subtema 2  : Hebatnya cita-citaku  

 

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

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

keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara. 

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

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

benda-benda yang di jumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 

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

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

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

 

 
Mata Pelajaran dan  

Kompetensi Dasar 

Materi Pokok 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 

provinsi. 

 4.1 Menyajikan hasil identifikasi 

ruang dan pemanfaatan sumber 

daya alam untuk kesejahteraan 

mayarakat dari tingkat 

kota/kabupaten/provinsi. 

� Jenis-jenis sumber 

daya alam dan 

pemanfaatan 

sumber daya 

alam. 

� Ketersediaan 

sumber-sumber 

ekonomi 

� Lapangan 

pekerjaan 

(Produksi,distribu

si,konsumsi) 

 

• Dengan mengamati lingkungan 

sekitar, siswa mampu 

mengidentifikasikan sumber daya 

alam yang ada di sekitarnya dan 

menyajikan hasil pengamatan 

tersebut. 

1. Teknik Penilaian 

d. Penialain sikap: 

Lembar observasi 

e. Penilaian 

Pengetahuan: 

Tes 

f. Penialaian 

keterampilan: 

Unjuk kerja 

 

 

2 TM 

(4 x 35) 
 

• Buku guru 

• Buku Siswa 

• Materi 

• Lingkungan 

sekitar 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tema 6   : Cita-citaku  

Subtema 3  : Giat berusaha meraih cita-cita 

 

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

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

keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara. 

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

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

benda-benda yang di jumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 

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

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

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

Mata Pelajaran 

dan  

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial 

3.1 

Mengidentifik

asi 

karakteristik 

ruang dan 

pemanfaatan 

sumberdaya 

alam untuk 

kesejahteraan 

masyarakat 

dari tingkat 

kota/kabupaten 

� Jenis-jenis sumber 

daya alam dan 

pemanfaatan 

sumber daya alam. 

� Ketersediaan 

sumber-sumber 

ekonomi 

� Kegiatan ekonomi 

dan lapangan kerja  

(produksi, 

distribusi, dan 

konsumsi) 

 

• Membuat peta persebaran sumber daya 

alam hewan atau tumbuhan yang ada di 

daerahya, dan mencari informasi tentang 

karakteristik lingkungan di provinsi 

tempat tinggal dan sumber daya. 

• Menuliskan kesimpulan, siswa mampu 

menjelaskan persebaran sumber daya 

hewan atau tumbuhan yang ada di 

daerahnya. 

• Mengidentifikasi sumber daya alam 

yang terdapat di daerahnya. 

• Mengidentifikasi barang-barang 

tambang yang terdapat di wilayah 

Indonesia. 

1. Teknik Penilaian 

a. Penialain 

sikap: 

Lembar 

observasi 

b. Penilaian 

Pengetahuan: 

Tes 

c. Penialaian 

keterampilan: 

Unjuk kerja 

 

 

 2 TM 

 

(4 x 35) 
 

• Buku guru 

• Buku Siswa 

• Materi 

• Lingkungan 

sekitarx 



 

 

sampai 

provinsi. 

  

 4.1 Menyajikan 

hasil 

identifikasi 

ruang dan 

pemanfaatan 

sumber daya 

alam untuk 

kesejahteraan 

mayarakat dari 

tingkat 

kota/kabupaten

/provinsi. 

 

Kendari, 11 Februari 2019 

 

 

 

 

Peneliti          Kepala Sekolah   

      

 

 

 

 

 

Idha Fitriani                

   

NIM: 15010104087              

  

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 7 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 

(Pertemuan Kesatu) 

 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri 01 Baruga 

Kelas / Semester  : IVc (Empat) / 2 

Tema 6 : Cita-Citaku 

Sub Tema 1 : Aku dan Cita-Citaku 

Pembelajaran : 4 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Melalui kegiatan mencari informasi dan berdiskusi, siswa mampu 

mengidentifikasi hubungan karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang 

ada di lingkungannya.  

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya.  

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

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

tetangganya. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca dan menanya) dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan 

dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 

sekolah, dan tempat bermain. 

KI 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 

peri-laku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 



 

 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) DAN INDIKATOR 

IPS 

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 

kota/kabupaten sampai tingkat provinsi. 

Indikator 

3.1.1 Mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam dan manfaat sumber 

daya alam 

4.1.1 Menyajikan hasil identifikasi jenis-jenis sumber daya alam manfaat 

sumber daya alam 

 

C. MATERI PEMBELAJARAN 

 Jenis-jenis sumber daya alam dihubungkan dengan lingkungan 

 Manfaat Sumber Daya Alam 

 

D. METODE PEMBELAJARAN 

Metode   : Diskusi, ceramahan, penugasan, dan tanya jawab. 

Pendekatan  : Saintifik  

Model pembelajaran :Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams  

Achievement Division (STAD) 

E. MEDIA PEMBELAJARAN 

• Buku referensi (buku teks) 

• Leptop dan speaker 

• Alat tulis 

• Video atau gambar terkait pembelajaran. 

• Proyektor 

• Pengeras suara 

• Papan Tulis 

F. SUMBER BELAJAR 

� Buku guru kelas IV Tema 6 Cita-citaku dan Sub Tema 1 Aku dan Cita-

citaku, Jakarta kementrian pendidikan dan kebudayaan. 

� Buku siswa kelas IV Tema 6 Cita-citaku dan Sub Tema 1 Aku dan Cita-

citaku, Jakarta kementrian pendidikan dan kebudayaan. 

 



 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan � Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa 

berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-

masing. 

� Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar 

kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi 

dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran. 

� Guru melakuka apersepsi tentang materi yang akan di 

ajarkan. 

� Menginformasikan tema yang akan diajarkan yaitu 

”Cita-Citaku”. 

� Guru menyampaikan tahapan kegiatan dan tujuan 

pembelajaran. 

15 Menit 

Inti � Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

(heterogen) setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang. 

� Selanjutnya, guru menampilkan (slide) powet point 

menggunakakan proyektor dan kemudian 

menjelaskan materi tentang jenis-jenis sumber daya 

alam. 

� Guru memberikan lembar kerja kelompok (LKK) 

� Bersama dengan kelompoknya, siswa berdiskusi 

untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. 

� Siswa mencari informasi mengenai sumber daya 

alam yang terdapat di daerahnya, siswa bersama 

dengan kelompoknya mengidentifikasi jenis-jenis 

sumberdaya alam baik yang tidak dapat ataupun 

dapat diperbaharui yang terdapat di daerahnya. 

� Selanjutnya, siswa mengolah informasi yang didapat 

bersama dengan kelompoknya menjadi sebuah 

laporan. 

Catatan: 

1. Kegiatan ini digunakan untuk memberikan 

pemahaman kepada siswa tentang kompetensi IPS 

KD 3.1 dan 4.1 hubungan karakteristik ruang 

45 Menit 



 

 

tentang sumber daya alam yang ada di lingkungan. 

2. Siswa mengolah hasil diskusi kelompok dalam 

bentuk laporan yang berupa tabel dan menuliskan 

kesimpulannya. 

� Selanjutnya, guru meminta perwakilan beberapa 

kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan 

teman-temannya. 

� Guru memberikan pertanyaan atau kuis kepada 

seluruh siswa. Pada saat menjawab pertanyaan atau 

kuis siswa tidak boleh saling membantu. 

� Selanutnya guru menyampaikan skor/prestasi 

kelompok, dan guru memberikan reward. 

Penutup � Bersama-sama siswa membuat kesimpulan/ 

rangkuman hasil belajar selama sehari 

� Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi) 

� Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran 

yang telah diikuti. 

� Melakukan penilaian hasil belajar 

� Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 

keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran) 

15 menit 

 

F. PENILAIAN 

� Tes tertulis 

� Tes lisan 

� Rubrik 

Instrumen Soal : 

�Tes Tertulis 

� Tes Lisan 

� Rubrik Diskusi 

Membuat laporan diskusi tentang sumber daya alam 

Bentuk penilaian: Penugasan 

Instrumen penulaian: Rublik 

KD IPS 3.1 dan 4.1 



 

 

 

Kriteria Sangat Baik Baik Cukup Perlu 

pendampingan 

4 3 2 1 

Pengetahuan 

tentang sumber 

daya alam 

yang dapat 

diperbahari 

Siswa dapat 

menuliskan 

dengan benar 

jenis-jenis 

sumber daya 

alam yang dapat 

diperbaharui 

serta 

pemanfaatannya 

oleh penduduk 

di daerahnya 

Siswa dapat 

menuliskan 

dengan benar 

jenis-jenis 

sumber daya 

alam yang dapat 

diperbaharui dan 

tidak dapat 

diperbaharui 

tetapi salah 

dalam 

menuliskan 

pemanfaatanny 

oleh penduduk di 

daerahnya. 

Siswa salah 

dalam menuliskan 

jenis-jenis sumber 

daya alam yang 

dapat 

diperbaharui dan 

tidak dapat 

diperbaharui 

tetapi benar 

dalam menuliskan 

pemanfaatannya 

oleh penduduk di 

daerah. 

Siswa salah 

dalam menuliskan 

jenis-jenis sumber 

daya alam yang 

dapat 

diperbaharui dan 

tidak dapat 

diperbaharui serta 

pemanfaatannya 

oleh penduduk di 

daerahnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        Kendari, 11 Februari 2019 

 

 Wali Kelas      Peneliti 

 

 

 

 Syamsiah S.Pd     Idha Fitiani 

 NIP:1972051320031220004   NIM:15010104087 

 

 

     Mengetahui 

     Kepala Sekolah, 

 

 

 

     Suparti S.Pd., M.M 

     NIP:1971121019955042001 



 

 

LAMPIRAN 8 

Lembar Kerja Kelompok 

Siklus I Pertemuan ke-1 

Mata Pelajaran : Jenis-jenis dan pemanfaatan sumber daya alam  

Kelas/Semester : IVc/GENAP 

Hari/Tanggal :    

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan di lingkungan tempat tinggalmu! Carilah informasi tentang 

sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui di daerahmu! Kemudian, 

lakukan kegiatan berikut! 

No. Pertanyaan 

 

1.  

 

Carilah informasi mengenai sumber daya alam yang 

terdapat di daerahmu. 

2.  Tuliskan sumber daya alam yang dapat diperbarui  di 

daerahmu. 

 

3.  Tuliskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui  di 

daerahmu. 

 

4.  Dimanfaatkan untuk apakah sumber daya alam itu bagi 

penduduk daerahmu? 

5.  Buatlah laporan hasil diskusi kalian tersebut! 

 

 

Keragaman di indonesia tidak melulu tentang budaya 

dan tradisi. Adanya keragaman alam  juga 

mengakibatkan beragamnya sumber daya alam yang 

ada. Salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan 

adalah sumber daya berupa pertambangan. Bahan yang 

ditambang adalah jenis mineral dan logam, seperti emas, 

timah, nikel, batu bara, dan bauksit. 

 



LAMPIRAN 9  

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU SAAT KEGIATAN  

PROSES PEMBELAJARAN MELALUI MODEL  

PEMBELAJARAN STAD  

Nama sekolah    : SD Negeri 01 Baruga 

Mata pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas    : IVc 

Siklus   : I Pertemuan ke-1 

No Aspek yang diamati Terlaksana/skor Keterangan 

YA TIDAK  

1.  Pendahuluan    

1. Guru mengawali pembelajaran 

dengan ucapan salam dan berdoa 
√   

2. Guru mengabsensi  √   

3. Guru menanyakan kesiapan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran 
√   

4. Guru melakukan apersepsi  √  

5. Guru memberikan motivasi kepada 

siswa 

 √  

6. Guru menyampaikan topik  materi 

dan tujuan pembelajaran 
√   

2. Kegiatan inti    

1. Guru menjelaskan materi 

pembelajaran 
√   

2. Guru melakukan tanya jawab kepada 

siswa 
√   

3. Guru menjelaskan kembali materi 

yang diajarkan dengan tuntas 
√   

4. Guru menerapkan skenario model 

pembelajaran STAD sesuai dengan 

langkah-langkahnya yaitu: 

a. Penyampaian tujuan dan motivasi. 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai 

dan memotifasi siswa untuk 

belajar. 

√   

b. Pembagian kelompok. Siswa 

dibagi dalam beberapa kelompok 

dimana setiap kelompok terdiri 

dari 4-5 orang. 

√   

c. Presentasi dari Guru. Guru 

menyampaikan materi pelajaran 

terlebih dahulu,menjelaskan tujuan 

pembelajaran 

√   

d. Kegiatan belajar dalam 

tim/kelompok 

 

√   



e. Guru membimbing siswa yang 

mengalami kesulitan dalam 

kelompok. 

 √  

f. Kuis (Evaluasi). Guru 

mengevaluasi hasil belajar melalui 

pemberian kuis tentang materi 

yang dipelajari dan juga 

melakukan penilaian terhadap 

presentasi masing-masing 

kelompok.Siswa 

√   

g. Penghargaan prestasi tim. Setelah 

melaksanakan kuis, guru 

memeriksa hasil siswa 

√   

h. Guru memberikan klasifikasi dan 

kesimpulan pada materi yang 

telah diajarkan 

√   

5. Guru menguasai kelas  √   

3. Penutup    

1. Guru meminta siswa untuk menyetor 

LKS yang diberikan oleh guru. 
√   

2. Guru memeriksa jawaban siswa  √   

3. Guru menyampaikan materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya 

 √  

4. Guru memberikan motivasi dan 

pesan-pesan moral kepada siswa 
√   

 5. Guru mengajak siswa menutup 

pelajaran secara bersama-sama dan 

berdoa sebelum pulang 

√   

Jumlah skor 19  

Skor maksimal 24  

Persentase % 79,1%  

 

Kendari, 11 Februari 2019 

 

 

 

 

Kolaborator       Peneliti 

 

 

 

 

Samsia S.Pd       Idha Fitriani 

NIP: 1972051320031220004     NIP: 15010104087 

 

 



 

 

   LAMPIRAN 10 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA SELAMA KEGIATAN  

PEMBELAJARAN PADA SIKLUS 1 MELALUI MODEL  

PEMBELAJARAN STAD 

 

Pertemuan I 

Nama sekolah    : SD Negeri 01 Baruga 

Mata pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas    : IVc 

Siklus   : I Pertemuan ke-1 

 

No Aspek yang Diamati Terlaksana/skor Keterangan 

YA TIDAK  

A Kegiatan pembuka    

1 Siswa menjawab salam dari guru √   

2 Siswa menjawab hadir/absen √   

3. Siswa siap dalam mengikuti 

pelajaran  

 √  

4 Siswa mampu menjawab 

pertanyaan apreasiasi dari guru 

 √  

5 Siswa mendengarkan motivasi yang 

diberikan oleh guru 

√   

6 Siswa mendengarkan materi yang 

akan dipelajari 

√   

7 Siswa 

mendengarkan/memperhatikan 

penjelasan kompetensi dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

√   

B Kegiatan Inti    

1 Siswa memperhatikan penjelasan 

guru  

√   

2 Siswa memjawab pertanyaan dari 

guru 

√   

3 Siswa bertanya kepada guru √   

4 Antusias siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran 

 √  

5 Siswa aktif mengikuti ajakan serta 

arahan dari guru 

 √  



 

 

6 Siswa aktif bekerjasama dengan 

teman kelompoknya 

√   

7 Siswa mempersentasikan hasil 

diskusi kelompok 

√   

8 siswa mengerjakan LKS yang 

diberikan guru 

√   

9 Siswa termotivasi dalam mengikuti 

proses pembelajaran 

√   

C Kegiatan Penutup    

1 Siswa menjawab lembar soal yang 

diberikan guru 

√   

2 Siswa menyetor lembar jawaban 

kepada guru 

√   

3 Siswa dan guru sama-sama 

menutup pelajaran 

√   

4 Siswa dan guru sama-sama berdoa 

sebelum pulang 
√   

Jumlah skor  16 

Skor maksimal 20 

Persentase % 80% 

 

Kendari, 11 Februari 2019 

 

 

 

Kolaborator        Peneliti 

 

 

 

 

Samsia S.Pd        Idha Fitriani 

NIP: 1972051320031220004      NIP: 15010104087 

 



  

 

LAMPIRAN 11 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS 1 

(Pertemuan Kedua) 

 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri 01 Baruga 

Kelas / Semester  : IVc (Empat) / 2 

Tema 6 : Cita-Citaku 

Sub Tema 2 : Hebatnya cita-citaku 

Pembelajaran : 3 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui kegiatan melakukan pengamatan dan berdiskusikan dalam 

kelompok, siswa dapat mengidentifikasi hubungan karakteristik ruang 

dengan sumber daya alam yang ada di lingkungannya dengan benar. 

2. Melalui kegiatan menuangkan hasil diskusi dalam bentuk laporan, siswa 

dapat melaporkan hubungan antara karakteristik ruang dengan sumber 

daya alam yang ada di lingkungannya dengan tepat. 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya.  

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

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

tetangganya. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca dan menanya) dan menanya 



  

 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan 

dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 

sekolah, dan tempat bermain. 

KI 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 (KD) DAN INDIKATOR 

IPS 

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumberdaya 

alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten 

dampai tingkat provinsi. 

4.1 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan 

sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota 

kota/kabupaten dampai tingkat provinsi. 

Indikator 

3.1.1 Mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di sekitarnya dan 

menyajikan hasil pengamatan tersebut. 

C. MATERI PEMBELAJARAN 

 Kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan potensi alam 

 Kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam 

 Pengaruh kondisi alam terhadap kegiatan ekonomi 

D. METODE PEMBELAJARAN 

Metode   : Diskusi, ceramahan, penugasan, dan tanya jawab. 

Pendekatan  : Saintifik  

Model pembelajaran : Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) 

E. MEDIA PEMBELAJARAN 

• Buku referensi (buku teks) 



  

 

• Alat tulis 

• Leptop dan speaker 

• Video atau gambar terkait materi pembelajaran 

• Proyektor 

• Pengeras suara mike 

 

F. SUMBER BELAJAR 

� Buku guru kelas IV Tema 6 Cita-citaku dan Sub Tema 2 Hebatnya Cita-

citaku, Jakarta kementrian pendidikan dan kebudayaan. 

� Buku siswa kelas IV Tema 6 Cita-citaku dan Sub Tema 2 Hebatnya Cita-

citaku, Jakarta kementrian pendidikan dan kebudayaan. 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan � Guru memberikan salam dan mengajak semua 

siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan 

masing-masing. 

� Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi 

lembar kehadiran dan memeriksa kerapihan 

pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran. 

� Guru melakuka apersepsi tentang materi yang akan 

di ajarkan. 

� Menginformasikan tema yang akan diajarkan yaitu 

”Cita-Citaku”. 

� Guru menyampaikan tahapan kegiatan dan tujuan 

pembelajaran. 

15 Menit 

Inti � Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

(heterogen) setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang. 

45 Menit 



  

 

� Selanjutnya, guru menampilkan (slide) powet point 

dan video menggunakakan proyektor dan 

kemudian menjelaskan materi tentang sumberdaya 

alam yang ada di beberapa daerah kabupaten atau 

provinsi tempat tinggal. 

� Guru memberikan lembar kerja kelompok (LKK) 

� Kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan diskusi 

yang dipimpin oleh guru. 

� Selanjutnya, seluruh kelompok mencari informasi 

tentang sumber daya alam yang ada di daerah 

kabupaten atau provinsi tempat tinggalnya. 

� Guru dapat membantu siswa dengan menyediakan 

informasi berupa tabel atau peta tematik tentang 

sebaran sumber daya alam yang ada. 

� Siswa mengidentifikasi beberapa sumber daya alam 

yang ada di sekitanya, mengidentifikasi tempat atau 

lokasi dari sumber daya alam tersebut dan 

menjelaskan manfaatnya bagi manusia dan 

lingkungan sekitar. 

� Siswa juga mencari tahu bagaimana masyarakat 

sekitar menjaga kelestarian sumber daya alam 

tersebut. 

Catatan: 

� Kegiatan ini digunakan untuk mengukur 

pencapaian kompetensi IPS 3.1 dan 4.1. 

� Selanjutnya, guru meminta perwakilan beberapa 

kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan 

teman-temannya. 

� Guru memberikan pertanyaan atau kuis kepada 

seluruh siswa seputar sumber daya alam yang ada 



  

 

di sekita tempat tinggal. Pada saat menjawab 

pertanyaan atau kuis siswa tidak boleh saling 

membantu. 

� Kegiatan diskusi ditutup dengan menyampaikan 

skor/prestasi kelompok, dan guru memberikan 

reward. 

Penutup � Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 

rangkuman hasil belajar selama sehari 

� Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi) 

� Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran 

yang telah diikuti. 

� Melakukan penilaian hasil belajar 

� Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 

keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran) 

15 menit 

 

H. PENILAIAN 

� Tes tertulis 

� Tes lisan 

� Rubrik 

Instrumen Soal : 

� Rubrik Diskusi 

Mengidentifikasi Sumber Daya Alam yang ada di lingkungan sekitar dan 

menyajikan hasil identifikasi. 

Bentuk penilain: Penugasan 

Instrumen Penilaian: Rublik 



  

 

KD IPS 3.1 Dan 4.1 

Tujuan kegiatan penilaian: mengukur kemampuan siswa dalam 

megidentifikasi jenis-jenis sumberdaya alam yang terdapat di sekitarnya dan 

keterampilan siswa dalam menyajikan hasil proses identifikasinya. 

Kriteria yang digunakan sebagai aucuan dalam penilain adalah: kelengkapan 

laporan (jenis sumber daya alam, lokasi dan manfaat) dan keterbacaan 

laporan. 

Kriteri Sangat Baik Baik Cukup Perlu Pendampingan 

4 3 2 1 

Kelengkapan 

laporan  

Siswa dapat 

membuat 

laporan 

dengan 

memuat 3 

infrormasi 

tentang jenis 

sumber 

daya, lokasi 

dan manfaat 

bagi 

kehidupan.  

Siswa dapat 

membuat 

laporan 

dengan 

memuat 2 

infrormasi 

dan masing-

masing 

informasi 

diuraikan 

dengan 

lengkap. 

Sisw dapat 

membuat 

laporan 

dengan 

memuat 2 

informasi 

namun ada 

informasi 

yang kurang 

lengkap 

Siswa dapat membuat 

laporan dengan memuat 

hanya  1 informasi. 

Keterbacaan 

laporan 

Siswa dapat 

membuat 

la[poran 

dengan rinci 

runtut dan 

benar. 

Siswa dapat 

membuat 

laporan 

dengan rinci 

dan benar 

Siswa dapat 

membuat 

laporan 

dengan 

rinci. 

Siswa dapat membuat 

laporan tentai belim benar. 

  

 



  

 

         

        Kendari, 11 Februari 2019 

 

 Wali Kelas       Peneliti 

 

 

 

 Syamsiah S.Pd      Idha Fitiani 

 NIP:1972051320031220004    NIM:15010104087 

      

    

      Mengetahui 

      Kepala Sekolah, 

 

 

 

      Suparti S.Pd., M.M 

      NIP:1971121019955042001 

 



 

 

LAMPIRAN 12 

Lembar Kerja Kelompok 

Siklus I Pertemuan ke-2 

Mata Pelajaran :   Sumber Daya Alam  

Kelas/Semester :  IVc/GENAP 

Hari/Tanggal :    

Kelompok  : 

Petunjuk Umum  : 

Perhatikan daerah di sekitar tempat tinggalmu. Amatilah 

beberapa sumber daya alam yang ada di sekitarmu.  Catatlah sumber 

daya alam tersebut di dalam tabel, lalu lengkapilah dengan 

keterangan manfaat sumber daya alam tersebut bagi lingkungan 

sekitarmu.  

Sumber Daya Alam Terdapat di Manfaat 

Air Sungai Untuk mengairi sawah 

   

   

   

Berdasarkan tabel di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut! 

1. Sumber daya alam mana saja yang paling banyak tersedia di daerah 

tempat tinggalmu? 
 

 

 

 

 

2. Bagaimana usaha masyarakat sekitar menjaga dan memerilaharanya ? 
 

 

 



 

 

LAMPIRAN 13 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU SAAT KEGIATAN  

PROSES PEMBELAJARAN MELALUI MODEL  

PEMBELAJARAN STAD  

 

Satuan Pendidikan : SD NEGERI 01 Baruga 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Siklus   : I, Pertemuan ke-2 

 

No Aspek yang diamati Terlaksana/skor Keterangan 

YA TIDAK  

1.  Pendahuluan    

1. Guru mengawali pembelajaran 

dengan ucapan salam dan berdoa 
√   

2. Guru mengabsensi  √   

3. Guru menanyakan kesiapan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran 
√   

4. Guru melakukan apersepsi √   

5. Guru memberikan motivasi kepada 

siswa 

 √  

6. Guru menyampaikan topik  materi 

dan tujuan pembelajaran 
√   

2. Kegiatan inti    

1. Guru menjelaskan materi 

pembelajaran 
√   

2. Guru melakukan tanya jawab kepada 

siswa 
√   

3. Guru menjelaskan kembali materi 

yang diajarkan dengan tuntas 
√   

4. Guru menerapkan skenario model 

pembelajaran STAD sesuai dengan 

langkah-langkahnya yaitu: 

a. Penyampaian tujuan dan motivasi. 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai 

dan memotifasi siswa untuk 

belajar. 

√   

b. Pembagian kelompok. Siswa 

dibagi dalam beberapa kelompok 

dimana setiap kelompok terdiri 

dari 4-5 orang. 

√   

c. Presentasi dari Guru. Guru 

menyampaikan materi pelajaran 

terlebih dahulu,menjelaskan tujuan 

pembelajaran 

√   

d. Kegiatan belajar dalam 

tim/kelompok 

 

√   



 

 

e. Guru membimbing siswa yang 

mengalami kesulitan dalam 

kelompok. 

 √  

f. Kuis (Evaluasi). Guru 

mengevaluasi hasil belajar melalui 

pemberian kuis tentang materi 

yang dipelajari dan juga 

melakukan penilaian terhadap 

presentasi masing-masing 

kelompok.Siswa 

√   

g. Penghargaan prestasi tim. Setelah 

melaksanakan kuis, guru 

memeriksa hasil siswa 

√   

h. Guru memberikan klasifikasi dan 

kesimpulan pada materi yang 

telah diajarkan 

√   

5. Guru menguasai kelas  √   

3. Penutup    

1. Guru meminta siswa untuk menyetor 

LKS yang diberikan oleh guru. 
√   

2. Guru memeriksa jawaban siswa  √   

3. Guru menyampaikan materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya 

√   

4. Guru memberikan motivasi dan 

pesan-pesan moral kepada siswa 

 √  

 5. Guru mengajak siswa menutup 

pelajaran secara bersama-sama dan 

berdoa sebelum pulang 

√   

 6. Guru mengucapkan salam sebelum 

meninggalkan ruang kelas 

 √  

Jumlah skor 20  

Skor maksimal 24  

Persentase % 83,3%  

 

Kendari, Februari 2019 

 

Kolaborator       Peneliti 

 

 

 

 

Samsia S.Pd       Idha Fitriani 

NIP: 1972051320031220004     NIP: 15010104087 



 

 

LAMPIRAN 14 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA SELAMA KEGIATAN  

PEMBELAJARAN PADA SIKLUS 1 MELALUI MODEL  

PEMBELAJARAN STAD 

 

Nama sekolah    : SD NEGERI 01 Baruga 

Mata pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas    : IVc 

Siklus   : I Pertemuan ke-2 

No Aspek yang Diamati Terlaksana Keterangan 

YA TIDAK  

A Kegiatan pembuka    

1 Siswa menjawab salam dari guru √   

2 Siswa menjawab hadir/absen √   

3. Siswa siap dalam mengikuti pelajaran  √   

4 Siswa mampu menjawab pertanyaan 

apreasiasi dari guru 

√   

5 Siswa mendengarkan motivasi yang 

diberikan oleh guru 

√   

6 Siswa mendengarkan materi yang akan 

dipelajari 

√   

7 Siswa mendengarkan/ memperhatikan 

penjelasan kompetensi dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

√   

B Kegiatan Inti    

1 Siswa memperhatikan penjelasan guru   √  

2 Siswa memjawab pertanyaan dari guru √   

3 Siswa bertanya kepada guru √   

4 Antusias siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran 

√   

5 Siswa aktif mengikuti ajakan serta 

arahan dari guru 

√   

6 Siswa aktif bekerjasama dengan teman 

kelompoknya 

 √  

7 Siswa mempersentasikan hasil diskusi 

kelompok 

 √  

8 siswa mengerjakan LKS yang 

diberikan guru 

√   



 

 

9 Siswa termotivasi dalam mengikuti 

proses pembelajaran 

√   

C Kegiatan Penutup    

1 Siswa menjawab lembar soal yang 

diberikan guru 

√   

2 Siswa menyetor lembar jawaban 

kepada guru 

√   

3 Siswa dan guru bersama-sama 

menyimpulkan pembelajaran 
√   

4 Siswa dan guru sama-sama berdoa 

sebelum pulang 
√   

Jumlah skor  17  

Skor maksimal 20  

Persentase % 85%  

 

Kendari, 11 Februari 2019 
 

 

 

Kolaborator        Peneliti 

 

 

 

 

Samsia S.Pd        Idha Fitriani 

NIP: 1972051320031220004      NIP: 15010104087 
 



 

 

LAMPIRAN 15 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 

(Pertemuan ketiga) 

 

 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri 01 Baruga 

Kelas / Semester  : IVc (Empat) / 2 

Tema 6 : Cita-Citaku 

Sub Tema 2 : Hebatnya cita-citaku 

Pembelajaran : 4 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui kegiatan membaca berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi 

sumber daya alam yang ada di sekitar dengan benar. 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya.  

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

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

tetangganya. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca dan menanya) dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan 

dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 

sekolah, dan tempat bermain. 

KI 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 

peri-laku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

 



 

 

 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) DAN INDIKATOR 

IPS 

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumberdaya 

alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten 

dampai tingkat provinsi. 

4.1 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan 

sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota 

kota/kabupaten dampai tingkat provinsi. 

Indikator 

3.1.1 Mengidentifikasi Sumber daya alam yang ada di sekitar dan cara 

menjaga melestarikan sumber daya alam. 

C. MATERI PEMBELAJARAN 

 Sumber daya alam dan potensi alam. 

 Kegiatan memanfaatkan potensi alam. 

D. METODE PEMBELAJARAN 

Metode   : Diskusi, ceramahan, penugasan, dan tanya jawab. 

Pendekatan  : Saintifik  

Model pembelajaran : Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) 

E. MEDIA PEMBELAJARAN 

• Buku referensi (buku teks) 

• Alat tulis 

• Leptop dan speaker 

• Video atau gambar lingkungan sekitar. 

• proyektor 

F. SUMBER BELAJAR 

� Buku guru kelas IV Tema 6 Cita-citaku dan Sub Tema 2 Hebatnya Cita-

citaku, Jakarta kementrian pendidikan dan kebudayaan. 

� Buku siswa kelas IV Tema 6 Cita-citaku dan Sub Tema 2 Hebatnya Cita-

citaku, Jakarta kementrian pendidikan dan kebudayaan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan � Guru memberikan salam dan mengajak semua 

siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan 

masing-masing. 

� Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi 

lembar kehadiran dan memeriksa kerapihan 

pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran. 

� Guru melakuka apersepsi tentang materi yang akan 

di ajarkan. 

� Menginformasikan tema yang akan diajarkan yaitu 

”Cita-Citaku”. 

� Guru menyampaikan tahapan kegiatan dan tujuan 

pembelajaran. 

15 Menit 

Inti � Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

(heterogen) setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang. 

� Selanjutnya, guru menampilkan (slide) powet point 

dan video menggunakakan proyektor dan kemudian 

menjelaskan materi tentang lingkungan. 

� Guru memberikan lembar kerja kelompok (LKK) 

� Kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan diskusi 

yang dipimpin oleh guru. 

� Siswa melakukan survey sederhana untuk mencari 

informasi tentang macam-macam pekerjaan orang 

tua teman kelompoknya. 

� Dari hasil wawancara tersebut siswa mencari 

informasi tentang sumber daya alam yang 

digunakan oleh orang tua temannya ketika 

melaksanakn pekerjaannya. 

� Setiap kelompok menyajikan hasil survey dan 

pencarian informasi dalam bentuk tabel . 

� Dari hasil tabel tersebut yang telah dibuat, siswa 

bersama dengan teman-temannya membuat 

kesimpulan tentang sumber daya alam apa yang 

45 Menit 



 

 

paling banyak digunakan dan dari mana sumber 

daya alam tersebut didapatkan. 

Catatan: 

� Kegiatan ini digunakan untuk mengukur 

pencapaian kompetensi IPS 3.1 dan 4.1. 

� Selanjutnya, guru meminta perwakilan beberapa 

kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan 

teman-temannya. 

� Guru memberikan pertanyaan atau kuis kepada 

seluruh siswa seputar sumber daya alam yang ada 

di sekita tempat tinggal. Pada saat menjawab 

pertanyaan atau kuis siswa tidak boleh saling 

membantu. 

� Kegiatan diskusi ditutup dengan menyampaikan 

skor/prestasi kelompok, dan guru memberikan 

reward. 

Penutup � Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 

rangkuman hasil belajar selama sehari 

� Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi) 

� Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran 

yang telah diikuti. 

� Melakukan penilaian hasil belajar 

� Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 

keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran) 

15 Menit 

 

H. PENILAIAN 

� Tes tertulis 

� Tes lisan 

� Rubrik 

Instrumen Soal : 

� Rubrik Diskusi 

Mengidentifikasi keragaman Suku dan Budaya  

Bentuk penilaian: Penugasan 



 

 

Instrumen Penilaian: Rublik 

KD IPS 3.1 dan 4.1 

Tujuan kegiatan Penilaian: mengukur kemampuan siswa dalam 

mengidenfikasi keragaman suku dan budaya dan  keterampilan siswa dalam 

menyajikan hasil identifikasinya. 

 

Kriteria Sangat Baik Baik cukup Perlu 

pendampingan 

4 3 2 1 

Kelengkapan 

informasi 

pada Bagan 

Siswa dapat 

membuat bagan 

informasi yang 

memuat semua 

informasi 

semua 

informasi 

penjelasan  

tentang gambar, 

manfaat dan 

persamaan dan 

perbedaan 

rumah adat. 

Siswa dapat 

membuat 

bagan 

informasi 

dengan 

memuat 2 

penjelasan 

tanpa bantuan 

guru. 

Siswa dapat 

membuat bagan 

informasi dengan 

membuat 2 

penjelasan 

dengan bantuan 

guru. 

Siswa tidak 

dapat membuat 

bagan 

informasi 

dengan benar. 

Tingkat 

keterbacaan 

Bagan 

Informasi 

Bagan 

informasi 

dibuat dengan 

jelas, singkat, 

menarik dan 

mudah dibaca 

Bagan 

informasi 

cukup jelas, 

menarik, dan 

mudah 

dibaca. 

Bagan informasi 

cukup  menarik, 

tetapi agak sulit 

dibaca. 

Bagan 

informasi sulit 

dimengerti 

 

 

 

 

 



 

 

 

        Kendari, 11 Februari 2019 

 

 Wali Kelas       Peneliti 

 

 

 

 Syamsiah S.Pd      Idha Fitiani 

 NIP:1972051320031220004    NIM:15010104087 

       

      Mengetahui 

      Kepala Sekolah, 

 

 

 

      Suparti S.Pd., M.M 

      NIP:1971121019955042001 

 



 

 

LAMPIRAN 16 

Lembar Kerja Kelompok 

Siklus I Pertemuan ke-3 

Mata Pelajaran :   Sumber Daya Alam  

Kelas/Semester :  IVc/GENAP 

Hari/Tanggal  :    

Kelompok  : 

Perhatikan kehidupan masyarakat di sekitarmu! Kemudian, lakukan 

kegiatan berikut ini! 

1. Lakukanlah surver sederhana kepada teman-teman kelompokmu untuk 

mengetahui pekerjaan orang tua mereka. 

2. Lakukanlah wawancara singkat kepada temanmu tentang bagaimanan orang 

tua mereka bekerja. 

3. Carilah sumber daya alam apa yang mereka olah atau gunakan. 

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

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 teman 

kelompokmu. 

b. Sumber daya alam apa sajakah yang paling banyak dimanfaatkan. 

c. Dari mana asal sumber daya alam tersebut. 

7. Presentasikan hasil identifikasimu di depan kelas. 

 

NO. Nama Teman Pekerjaan Orang Tua Sumber Daya 

Alam yang 

Dimanfaatkan 

1.    

2.    

3.    

4.   

 

 

5.    

 



 

 

LAMPIRAN 17 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU SAAT KEGIATAN  

PROSES PEMBELAJARAN MELALUI MODEL  

PEMBELAJARAN STAD  

 

Satuan Pendidikan : SD NEGERI 01 Baruga 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Siklus   : I, Pertemuan 3 

Kompetensi Dasar :  

No Aspek yang diamati Terlaksana/skor Keterangan 

YA TIDAK  

1.  Pendahuluan    

1. Guru mengawali pembelajaran 

dengan ucapan salam dan berdoa 
√   

2. Guru mengabsensi  √   

3. Guru menanyakan kesiapan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran 
√   

4. Guru melakukan apersepsi √   

5. Guru memberikan motivasi kepada 

siswa 

 √  

6. Guru menyampaikan topik  materi 

dan tujuan pembelajaran 
√   

2. Kegiatan inti    

1. Guru menjelaskan materi 

pembelajaran 
√   

2. Guru melakukan tanya jawab kepada 

siswa 

 √  

3. Guru menjelaskan kembali materi 

yang diajarkan dengan tuntas 
√   

4. Guru menerapkan skenario model 

pembelajaran STAD sesuai dengan 

langkah-langkahnya yaitu: 

a. Penyampaian tujuan dan motivasi. 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai 

dan memotifasi siswa untuk 

belajar. 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

b. Pembagian kelompok. Siswa 

dibagi dalam beberapa kelompok 

dimana setiap kelompok terdiri 

dari 4-5 orang. 

   

c. Presentasi dari Guru. Guru 

menyampaikan materi pelajaran 

terlebih dahulu,menjelaskan tujuan 

pembelajaran 

√   

d. Kegiatan belajar dalam 

tim/kelompok 

 

√   



 

 

e. Guru membimbing siswa yang 

mengalami kesulitan dalam 

kelompok. 

 √  

f. Kuis (Evaluasi). Guru 

mengevaluasi hasil belajar melalui 

pemberian kuis tentang materi 

yang dipelajari dan juga 

melakukan penilaian terhadap 

presentasi masing-masing 

kelompok.Siswa 

√   

g. Penghargaan prestasi tim. Setelah 

melaksanakan kuis, guru 

memeriksa hasil siswa 

√   

h. Guru memberikan klasifikasi dan 

kesimpulan pada materi yang 

telah diajarkan 

√   

5. Guru menguasai kelas  √   

3. Penutup    

1. Guru meminta siswa untuk menyetor 

LKS yang diberikan oleh guru. 
√   

2. Guru memeriksa jawaban siswa  √   

3. Guru menyampaikan materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya 

√   

4. Guru memberikan motivasi dan 

pesan-pesan moral kepada siswa 
√   

 5. Guru mengajak siswa menutup 

pelajaran secara bersama-sama dan 

berdoa sebelum pulang 

√   

 6. Guru mengucapkan salam sebelum 

meninggalkan ruang kelas 
√   

Jumlah skor 21  

Skor maksimal 24  

Persentase % 87,5%  

 

Kendari, 11 Februari 2019 

 

 

Kolaborator       Peneliti 

 

 

 

 

Samsia S.Pd       Idha Fitriani 

NIP: 1972051320031220004     NIP: 15010104087 

 

 



 

 

LAMPIRAN 18 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA SELAMA KEGIATAN  

PEMBELAJARAN MELALUI MODEL  

PEMBELAJARAN STAD 

 

Pertemuan 3 

Nama sekolah    : SD NEGERI 01 Baruga 

Mata pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas    : IVc 

Siklus ke   : I (satu) 

No Aspek yang Diamati Terlaksana Keterangan 

YA TIDAK  

A Kegiatan pembuka    

1 Siswa menjawab salam dari guru √   

2 Siswa menjawab hadir/absen √   

3. Siswa siap dalam mengikuti pelajaran  √   

4 Siswa mampu menjawab pertanyaan 

apreasiasi dari guru 

√   

5 Siswa mendengarkan motivasi yang 

diberikan oleh guru 

√   

6 Siswa mendengarkan materi yang akan 

dipelajari 

√   

7 Siswa mendengarkan / memperhatikan 

penjelasan kompetensi dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

√   

B Kegiatan Inti    

1 Siswa memperhatikan penjelasan guru   √  

2 Siswa memjawab pertanyaan dari guru √   

3 Siswa bertanya kepada guru √   

4 Antusias siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran 

√   

5 Siswa aktif mengikuti ajakan serta arahan 

dari guru 

√   

6 Siswa aktif bekerjasama dengan teman 

kelompoknya 

 √  

7 Siswa mempersentasikan hasil diskusi 

kelompok 

 √  



 

 

8 siswa mengerjakan LKS yang diberikan 

guru 

√   

9 Siswa termotivasi dalam mengikuti 

proses pembelajaran 

√   

C Kegiatan Penutup    

1 Siswa menjawab lembar soal yang 

diberikan guru 

√   

2 Siswa menyetor lembar jawaban kepada 

guru 

√   

3 Siswa dan guru sama-sama menutup 

pelajaran 

√   

4 Siswa dan guru sama-sama berdoa 

sebelum pulang 
√   

Jumlah skor  18  

Skor maksimal 21  

Persentase % 85,71%  

 

 

Kendari, 11 Februari 2019 

 

 

 

Kolaborator       Peneliti 

 

 

 

 

Samsia S.Pd       Idha Fitriani 

NIP: 1972051320031220004     NIP: 15010104087 
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SOAL EVALUASI SIKLUS I 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester : IV/2 

Kurikulum  : 2013 

Bentuk / JumlahSoal : Pilihan Ganda 20/Essay 5 

 

 

Petunjuk !!! 

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

benar. 

A. Pilihan Ganda 

1. Kegiatan ekonomi masyarakat suatu daerah tergantung pada ... daerahnya. 

a. Budaya  

b. Sumber daya alam 

c. Adat istiadat 

d. kepercayaan 

2. Yang tidak termaksud hasil hutan, yaiu... 

a. rotan 

b. kayu 

c. damar 

d. buah-buahan 

3. Yang termaksud sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu... 

a. minyak 

b. air 

c. udara 

d. tanaman 

4. Contoh sumbe daya alam yang dapat diperbarui, yaitu... 

a. barang mineral 

b. barang galian 

c. hasil perkebunan 

d. barang tambang 

5. Yang tidak termaksud hasil perkebunan, yaitu... 

a. teh, cengkeh, tembakau 

b. padi, jagung, kedelai 

c. kopi, kelapa, wortel 

d. tebu, sagu, kedelai 

6. Mayarakat pedesaan memanfaatkan tanahnya untuk keiatan... 

a. pertanian dan perkebunan 

b. pertanian dan rumah 

c. kantor-kantor dan toko 

d. perdagangan 

7. Yang tidak termaksud hasil peternakan, yaitu... 

a. telur, sayuran, buah-buahan 

b. daging, kulit, buah 

Nama : 

Kelas : 



 

 

c. telur, daging, susu 

d. susu, kulit, sayuran 

8. Kulit binatang dapat digunakan untuk membuat... 

a. tas, sepatu, ikat pinggang 

b. topi, celana, kain 

c. mainan, wayang, makanan 

d. senjata, koleksi, kerajianan 

9. Yang termaksuk ikan yang dihasilkan laut Indonesia, yaitu... 

a. patih, baal, udang 

b. mujair, hiu, kakap 

c. lele, mas, bandeng 

d. hiu, nila, bandeng 

10. Yang terkmasuk manfaat hutan adalah... 

a. paruh dunia 

b. objek wisata 

c. mencegah erosi 

d. berburu binatang 

11. Kegiatan ekonomi bidang jasa meliputi tiga hal di bawah inim kecuali... 

a. pikiran  

b. keahlian 

c. tenaga 

d. modal  

12. Kegiatan perdagangan yang menjual barang dalam jumlah besar dan tidak 

melayani eceran adalah... 

a. supermarket 

b. pasar induk 

c. grosir 

d. pusat perbelanjaan 

13. Berikut ini yang tidak termaksud jenis bidang pekerjaan jasa adalah  ... 

a. konsultan  

b. tengkulak 

c. teknisi 

d. buruh angkut 

14. Hasil dari bercocok tanam sistem ladang adalah... 

a. kopi 

b. padi 

c. buah 

d. palawija 

15. Di bawah ini yang termaksud alat perghubungan laut tradisional... 

a. kapal motor 

b. speed boat 

c. feri  

d. tongkang 

16. Faktor yang membedakan sistem pertanian ladang dan sawah adalah.... 

a. jenis tanah 

b. pengairan 



 

 

c. iklim 

d. tradisi penduduk 

17. Yang termaksud kelompok peternakan kecil adalah... 

a. kelinci 

b. itik 

c. puyuh 

d. kuda 

18. Peternakan kuda banyak diusahakan masyarakat Nusa Tenggara karena 

banyak memiliki... 

a. tempat pacuan kuda 

b. peternakan kuda 

c. padang rumput 

d. tradisi berkuda 

19. Berikut manfaat dari air, kecuali... 

a. Untuk minuman 

b. Untuk Irigasi 

c. Untuk membanjiri sawah 

d. Untuk pembangkit listrik 

20. Berikut ini contoh sumber daya alam sumber energi adalah ... 

a. minyak bumi, gas alam, dan emas 

b. gas alam, perak, dan tembaga 

c. emas, perak, dan bauksit 

d. gas alam, minyak bumi, dan batubara 
B. Essay 

1. Sebutkan cotoh dataran tinggi di Indonesia! 

2. Ayo coba jelaskan ekonomi yang dapat dilakukan di bidang perikanan! 

3. Mengapa sarana transportasi sangat penting untuk menunjang kegiatan ekonomi! 

4. Potensi alam apa saja yang bisa kalian manfaatkan untuk sarana olah  raga? 

5. Peluang usaha apa saja yang bisa dilakukan  dibidang pariwisata? 

  

 

GOOD JOB !!! 
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KUNCI JAWABAN LKS SIKLUS I 

Mata Pelajaran      : IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) 

Kelas/Semester : IVc/2 

Materi Pokok     : Sumber Daya Alam 

Jenis Soal  : Pilihan Ganda dan Essay 

Kurikulum Acuan : Kurikulum 2013 

A. Pilihan Ganda 

 

1. C 2.B  3.B 4.B 5.D 6.D 7.D 8.A 9.C 

 

10.C 11.D 12.C 13.C 14.D 15.D 16.C 17.B 18.B 

 

19.D 20.D 

 

B. Essay 

 

1. Dataran tinggi di Indonesia: 

a. Dataran tinggi Gayo-Nangro Aceh Darussalam 

b. Dataran tinggi karo-Sumatra Utara 

c. Dataran tinggi minahasa-Sulawesi Utara 

2. Ekonomi di bidang perikanan adalah salah satu ilmu sosial yang 

mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, 

distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. 

3. Karena dengan adanya transportasi kegiata ekonomi menjadi mudah 

dilakukan seperti jual beli di pasar yang jauh, mengantar barang dagangan 

dll.  

4. Potensi alam yang bisa dimanfaatkan untuk sarana olah  raga: 

a. Laut untuk berselancar 

b. Gunung/tebing untuk mendaki dan panjat tebing 

c. Sungai untuk berenang, memancing, dan lain-lain. 

5. Peluang usaha bisa dilakukan  dibidang pariwisata: 

a. Tempat istirah gazebo, rumah penginapan atau hotel. 

b. Rumah makan 

c. Toko cendramata daerah atau menyediakan makanan khas atau oleh-

oleh daerah. 

 

    Catatan: Jawaban dapat dikembangkan! 
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Tabel 4.2 

Data Perolehan Nilai Awal Siswa Sebelum Penerapan Model Pembelajaran 

Student Team Achievement Division (STAD) 

Tahun Ajaran 2018/2019 

No Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 2 3 4 

1. Aditya Agung Lesmana 83 Tuntas 

2. Alifah Nafisah Humairoh 100 Tuntas 

3. Angel Margareth May 98 Tuntas 

4. Alif Danu S 73 Tuntas 

5. Bima Suta Prawira 88 Tuntas 

6. Christa Queen A 63 Tidak tuntas 

7. Dwi Nur Utami 73 Tuntas 

8. Fara Feriza Cancy 83 Tuntas 

9. Muh. Farel Febriansyah 68 Tidak tuntas 

10. Alghozali Putra Pratama 58 Tuntas 

11. Andi Rahmat 78 Tuntas 

12. Muh. Asyadil Arsyil T. 68 Tidak tuntas 

13. Muh. Rizka Saputra 63 Tidak tuntas 

14. Giovant Brignde Satya 88 Tuntas 

15. Septian Alvaro Lim 98 Tuntas 

16. Salwa Aulia 78 Tuntas 

17. Zuhro 68 Tidak tuntas 

18. Yudhis Tira Maramis 78 Tuntas 

19 Keyzya Dinda Pratiwi 78 Tuntas 

20. Faviyatul Fajria 83 Tuntas 

21. Shelfy J P 63 Tidak tuntas 

22. Muhammad Fajri Ismail 13 Tidak tuntas 

23. Dian Hafizah Maharani 93 Tuntas 

24. Vanesya Carolin 98 Tuntas 

25. Saripa Annisa Ahmad 53 Tidak tuntas 

26. Maulana Khatana Umar 78 Tuntas 

27. I Kadek aditya 93 Tuntas 

28. Fajriah irwan 88 Tuntas 

29. Sayvada Fatimah Salsabilah 23 Tidak tuntas 

30. Airah Safaraz Cecania 43 Tidak tuntas 

31. Nafiyatul Fajria 78 Tuntas 

32. Afif Algifari 78 Tuntas 

33. Talita Sava Ardelia A 95 Tuntas 

34. Priska sahera dinatha 83 Tuntas 

35. Rafly ameraldy utama 90 Tuntas 

36. Kayla nadhifa alfafunnisa 93 Tuntas 

37. Silvia anggreani 93 Tuntas 

38. Alda Saraisang 58 Tidak tuntas 

 Jumlah 2,883  

 Rata-rata 75,86  

 Presentase ketuntasan 71,05%  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II 

(Pertemuan Pertama) 

 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri 01 Baruga 

Kelas / Semester  : IVc (Empat) / 2 

Tema 6 : Cita-Citaku 

Sub Tema 3 : Giat Berusaha Meraih Cita-cita 

Pembelajaran : 3 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui kegiatan membuat peta persebaran sumber daya hewan atau tumbuhan 

yang ada di daerahnya, siswa mampu mencari informasi tentang karakter 

lingkungan di provinsi tempat tinggal dan sumber daya. 

2. Melalui kegiatan membuat kesimpulan, siswa mampu menjelaskan persebaran 

sumber daya hewan atau tumbuhan yang ada di daerahnya. 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

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

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

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

tetangganya. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

KI 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 peri-laku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) DAN INDIKATOR 

IPS 

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumberdaya alam 

untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten dampai tingkat 

provinsi. 

4.1 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber 

daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota kota/ kabupaten 

dampai tingkat provinsi. 

Indikator 

3.1.1 Membuat peta persebaran sumberdaya hewan atau tumbuhan yang ada di 

daerahnya,  



 

 

3.1.2 Mencari informasi tentang karakter lingkungan di provinsi tempat tinggal 

dan sumber daya. 

3.1.3 Menjelaskan persebaran sumberdaya hewan atau tumbuhan yang ada di 

daerahnya. 

C. MATERI PEMBELAJARAN 

 Sumber daya alam darat 

 Sumber daya alam perairan 

D. METODE PEMBELAJARAN 

Metode   : Diskusi, ceramahan, penugasan, dan tanya jawab. 

Pendekatan  : Saintifik  

Model pembelajaran : Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams   

Achievement Division (STAD) 

E. MEDIA PEMBELAJARAN 

• Buku referensi (buku teks) 

• Alat tulis 

• Leptop dan speaker 

• Video atau gambar terkait materi pembelajaran 

• Proyektor 

• Pengeras suara 

F. SUMBER BELAJAR 

� Buku guru kelas IV Tema 6 Cita-citaku dan Sub Tema Giat Berusaha Merai cita-

cita, Jakarta kementrian pendidikan dan kebudayaan. 

� Buku siswa kelas IV Tema 6 Cita-citaku dan Sub Tema 3 Giat Berusaha Merai 

cita-cita, Jakarta kementrian pendidikan dan kebudayaan. 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan � Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa 

berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-masing. 

� Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar 

kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran. 

� Guru melakuka apersepsi tentang materi yang akan di 

ajarkan. 

� Menginformasikan tema yang akan diajarkan yaitu 

”Cita-Citaku”. 

� Guru menyampaikan tahapan kegiatan dan tujuan 

pembelajaran. 

15 Menit  

Inti � Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

(heterogen) setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang. 

� Selanjutnya, guru menampilkan (slide) powet point 

menggunakakan proyektor dan kemudian menjelaskan 

45 Menit 



 

 

materi tentang sumberdaya alam. 

� Selanjutnya, siswa mengamati gambar peta persebaran 

sumber daya alam hayati yang terdiri atas tumbuhan dan 

hewan di Indonesia. Dengan bimbingan guru, siswa 

membahas satu persatu yang terdapat dipeta tersebut. 

� Siswa secara kelompok kemudian bekerja sama dalam 

membuat sebuah peta persebaran sumber daya alam 

hewan atau tumbuhan yang ada di daerahnya. 

� Siswa mengikuti langkah-langlah berikut: 

1. Bekerjalah bersama. 

2. Membuat sebuah peta persebaran sumber daya 

alam di daerahmu. 

3. Carilah informasi dari berbagai sumber tentang 

daerah-daerah di wilayahmu yang menjadi 

penghasil sumber daya hewan atau tumbuhan. 

4. Jelaskan manfaat setiap sumber daya alam 

tumbuhan atau hewan yang kamu tahu 

terhadap masyarakat yang tinggal 

diwilayahmu. 

5. Buatlah kesimpulan tentang sumber daya 

tumbuhan atau hewan apakah yang paling 

banyak di hasilkan di daerahmu. 

6. Presentasikan hasil pekerjaanmu di depan 

kelas. 

� Siswa menyajikan hasil pencarian informasinya dari 

berbagai sumber ke dalam sebuah kesimpulan tentang 

sumber daya tumbuhan atau hewan terhadap masyarakat 

yang tinggal di daerahnya. 

� Kegiatan ini digukanakan sebagai kegiatan untuk 

memahamkan kepada siswa tentang karakteristik ruang 

dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan 

masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai ingkat 

provinsi. (IPS KD 3.1 dan 4.1) 

� Guru memberikan pertanyaan atau kuis kepada seluruh 

siswa. Pada saat menjawab pertanyaan atau kuis siswa 

tidak boleh saling membantu. 

� Selanjutnya guru menyampaikan skor/prestasi 

kelompok, dan guru memberikan reward. 



 

 

Penutup � Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / rangkuman 

hasil belajar selama sehari 

� Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi) 

� Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang 

telah diikuti. 

� Melakukan penilaian hasil belajar 

� Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 

keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri kegiatan 

pembelajaran) 

 15 menit 

 

H. PENILAIAN 

Membuat Peta Persebaran Sumber Daya Alam      

Rubrik Diskusi 

Penugasan terbadu (laporan hasil diskusi kelompok) 

Bentuk penilain: Penugasan 

 Instrumen penilain: Rublik/daftar periksa 

 KD IPS 3.1 dan 4.1 

 Tujuan kegiatan penilain: 

� Mengukur pemahaman siswa dalam membuat peta persebaran sumber daya 

hewan atau tumbuhan yang ada di daerahnya. 

� Mengukur pengetahuan siswa tentang sumber daya tumbuhan atau hewan yang 

paling banyak dihasilkan di daerahnya. 

Kriteria Sangat Baik Baik Cukup Perlu Pendampingan 

4 3 2 1 

Pengetahuan 

tentang 

sumber daya 

tumbuhan 

atau hewan 

yang paling 

banyak 

dihasilkan di 

daerahnya 

serta 

manfaatnya 

bagi 

masrakat. 

Semua 

informasi 

dituangkan 

secara 

lengkap, jelas 

dan sangat 

rinci. 

Hampir semua 

informasi 

dituangkan 

secara lengkap, 

jelas dan rinci. 

Beberapa 

informasi 

dituangkan 

secara lengkap, 

jelas dan rinci. 

Informasi tidak 

lengkap, tidak jelas dan 

tidak rinci. 

Keterampilan 

menulis 

Isi kesimpulan 

lengkap, jelas, 

Hampir semua 

isi kesimpulan 

Sebagian isi Isi 

kesimpulan 

Seluruh isi kesimpulan 

tidak lengkap, tidak 



 

 

kesimpulan: 

terdapat 

manfaat 

setiap sumber 

daya alam 

tumbuhan 

atau hewan 

terhadap 

masyarakat 

yang tinggal 

di 

wilayahnya. 

dan sangat 

rinci.  

lengkap, cukup 

jelas, dan 

cukup rinci. 

cukup lengkap, 

kurang jelas, 

dan tidak rinci 

rinci. 

jelas, dan tidak rinci. 

       

        

        Kendari, 11 Februari 2019 

 

 Wali Kelas      Peneliti 

 

 

 

 

 Samsia S.Pd     Idha Fitiani 

 NIP:1972051320031220004    NIM:15010104087 

 

 

     Mengetahui 

     Kepala Sekolah, 

 

 

 

 

     Suparti S.Pd., M.M 

     NIP:1971121019955042001 
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Lembar Kerja Kelompok 

Siklus 2 Pertemuan ke-1 

Mata Pelajaran :   Sumber Daya Alam   

Kelas/Semester :  IVc/GENAP 

Hari/Tanggal  :    

Kelompok  : 

 

Sumber daya alam berupa hewan terdiri atas hewan liar dan hewan 

ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk 

dilindungi dari kepunahan. Contoh hewan liar tersebut harimau, kera, 

orang utan, gajah, badak, banteng, dan anoa. Hewan ternak merupakan 

hewan yang dipelihara atau diternakkan untuk memenuhi kebutuhan 

manusia. Contoh ternak yaitu ayam, itik, sapi, udang, dan domba. 

Ayo mencoba! 

Berdaarkan bacaan di atas, lakukan kegiatan berikut! 

1. Bekerjalah bersama anggota kelompokmu! 

2. Kamu dan kelompokmu akan membuat sebuah peta persebaran sumber daya 

hewan atau tumbuhan yang ada di daerahmu. 

3. Carilah informasi berbagai sumber tentang daerah-daerah wilayahmu yang 

menjadi penghasil sumber daya alam hewan atau tumbuhan. 

4. Jelaskan manfaat setiap sumber daya alam tumbuhan atau hewan yang 

kamu tahu terhadap masyarakat yang tinggal di wilayahmu. 

5. Buatlah sumber daya tumbuhan atau hewan apa saja yang paling banyak 

dihasilkan di daerahmu. 

6. Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas! 
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LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU SAAT KEGIATAN  

PROSES PEMBELAJARAN MELALUI MODEL  

PEMBELAJARAN STAD  

 

Satuan Pendidikan : SD NEGERI 01 Baruga 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Siklus   : II, Pertemuan I 

Kompetensi Dasar :  

No Aspek yang diamati Terlaksana/skor Keterangan 

Ya  Tidak  

1.  Pendahuluan    

1. Guru mengawali pembelajaran 

dengan ucapan salam dan berdoa 
√   

2. Guru mengabsensi  √   

3. Guru menanyakan kesiapan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran 
√   

4. Guru melakukan apersepsi √   

5. Guru memberikan motivasi kepada 

siswa 
√   

6. Guru menyampaikan topik  materi 

dan tujuan pembelajaran 
√   

2. Kegiatan inti    

1. Guru menjelaskan materi 

pembelajaran 
√   

2. Guru melakukan tanya jawab kepada 

siswa 
√   

3. Guru menjelaskan kembali materi 

yang diajarkan dengan tuntas 
√   

4. Guru menerapkan skenario model 

pembelajaran STAD sesuai dengan 

langkah-langkahnya yaitu: 

a. Penyampaian tujuan dan motivasi. 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai 

dan memotifasi siswa untuk 

belajar. 

√   

b. Pembagian kelompok. Siswa 

dibagi dalam beberapa kelompok 

dimana setiap kelompok terdiri 

dari 4-5 orang. 

√   

c. Presentasi dari Guru. Guru 

menyampaikan materi pelajaran 

terlebih dahulu,menjelaskan tujuan 

pembelajaran 

√   

d. Kegiatan belajar dalam 

tim/kelompok 

 

√   



 

 

e. Guru membimbing siswa yang 

mengalami kesulitan dalam 

kelompok. 

√   

f. Kuis (Evaluasi). Guru 

mengevaluasi hasil belajar melalui 

pemberian kuis tentang materi 

yang dipelajari dan juga 

melakukan penilaian terhadap 

presentasi masing-masing 

kelompok.Siswa 

√   

g. Penghargaan prestasi tim. Setelah 

melaksanakan kuis, guru 

memeriksa hasil siswa 

√   

h. Guru memberikan klasifikasi dan 

kesimpulan pada materi yang 

telah diajarkan 

√   

5. Guru menguasai kelas  √   

3. Penutup    

1. Guru meminta siswa untuk menyetor 

LKS yang diberikan oleh guru. 
√   

2. Guru memeriksa jawaban siswa  √   

3. Guru menyampaikan materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya 

√   

4. Guru memberikan motivasi dan 

pesan-pesan moral kepada siswa 

 √  

 5. Guru mengajak siswa menutup 

pelajaran secara bersama-sama dan 

berdoa sebelum pulang 

√   

 6. Guru mengucapkan salam sebelum 

meninggalkan ruang kelas 

 √  

Jumlah skor 22  

Skor maksimal 24  

Persentase % 91,6%  

 

Kendari, 11 Februari 2019 

 

Kolaborator       Peneliti 

 

 

 

 

 

Samsia S.Pd       Idha Fitriani 

NIP: 1972051320031220004     NIP: 15010104087 

 

 



 

 

LAMPIRAN 25 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA SELAMA KEGIATAN  

PEMBELAJARAN PADA SIKLUS 1 MELALUI MODEL  

PEMBELAJARAN STAD 

 

Pertemuan I 

Nama sekolah    : SD NEGERI 01 Baruga 

Mata pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas    : IVc 

Siklus ke   : II (dua) 

 

No Aspek yang Diamati Terlaksana Keterangan 

Ya  Tidak   

A Kegiatan pembuka    

1 Siswa menjawab salam dari guru √   

2 Siswa menjawab hadir/absen √   

3. Siswa siap dalam mengikuti pelajaran  √   

4 Siswa mampu menjawab pertanyaan 

apreasiasi dari guru 

 √  

5 Siswa mendengarkan motivasi yang 

diberikan oleh guru 

√   

6 Siswa mendengarkan materi yang akan 

dipelajari 

√   

7 Siswa mendengarkan / memperhatikan 

penjelasan kompetensi dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

√   

B Kegiatan Inti    

1 Siswa memperhatikan penjelasan guru  √   

2 Siswa memjawab pertanyaan dari guru √   

3 Siswa bertanya kepada guru √   

4 Antusias siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran 

√   

5 Siswa aktif mengikuti ajakan serta 

arahan dari guru 

√   

6 Siswa aktif bekerjasama dengan teman 

kelompoknya 

√   

7 Siswa mempersentasikan hasil diskusi √   



 

 

kelompok 

8 siswa mengerjakan LKS yang 

diberikan guru 

√   

9 Siswa termotivasi dalam mengikuti 

proses pembelajaran 

√   

C Kegiatan Penutup    

1 Siswa menjawab lembar soal yang 

diberikan guru 

√   

2 Siswa menyetor lembar jawaban 

kepada guru 

√   

3 Siswa dan guru sama-sama menutup 

pelajaran 

√   

4 Siswa dan guru sama-sama berdoa 

sebelum pulang 
√   

Jumlah skor  19  

Skor maksimal 20 

Persentase % 95% 

 

 

Kendari, 11 Februari 2019 
 

  

Kolaborator       Peneliti 

 

 

 

 

 

Samsia S.Pd       Idha Fitriani 

NIP: 1972051320031220004     NIP: 15010104087 
 



 

 

LAMPIRAN 26 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II 

(Pertemuan Kedua) 

 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri 01 Baruga 

Kelas / Semester  : IVc (Empat) / 2 

Tema 6 : Cita-Citaku 

Sub Tema 3 : Giat Berusaha Meraih Cita-cita 

Pembelajaran : 4 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui mengamati siswa mampu mengidentifikasi barang-barang tambang yang 

terdapat di wilayah Indonesia. 

2. Melalui kegiatan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi barang 

tambang yang terdapat di wilayah Indonesia dengan rinci. 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

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

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

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

tetangganya. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

KI 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 (KD) DAN INDIKATOR 

IPS 

3.1.1 Mengidentifikasi sumber daya alam yang terdapat di daerahnya. 

Indikator 

3.1.1  Mengidentifikasi sumber daya alam yang terdapat didaerahnya. 

3.1.2 Mengidentifikasi manfaat barang tambang yang terdapat di wilayah 

Indonesia dengan benar. 

C. MATERI PEMBELAJARAN 

  Sumber daya alam yang dapat diperbarui 

 Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui 

 Barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia. 

D. METODE PEMBELAJARAN 



 

 

Metode   : Diskusi, ceramahan, penugasan, dan tanya jawab. 

Pendekatan  : Saintifik  

Model pembelajaran : Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams   

Achievement Division (STAD) 

E. MEDIA PEMBELAJARAN 

• Buku referensi (buku teks) 

• Alat tulis 

• Leptop dan speaker 

• Video atau gambar terkait materi pembelajaran 

• Proyektor 

• Pengeras suara 

F. SUMBER BELAJAR 

� Buku guru kelas IV Tema 6 Cita-citaku dan Sub Tema 3 Giat Berusaha Merai 

cita-cita, Jakarta kementrian pendidikan dan kebudayaan. 

� Buku siswa kelas IV Tema 6 Cita-citaku dan Sub Tema 3 Giat Berusaha Merai 

cita-cita, Jakarta kementrian pendidikan dan kebudayaan. 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan � Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa 

berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-masing. 

� Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar 

kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran. 

� Guru melakuka apersepsi tentang materi yang akan di 

ajarkan. 

� Menginformasikan tema yang akan diajarkan yaitu 

”Cita-Citaku”. 

� Guru menyampaikan tahapan kegiatan dan tujuan 

pembelajaran. 

15 Menit 

Inti � Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

(heterogen) setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang. 

� Selanjutnya, guru menampilkan (slide) powet point 

menggunakakan proyektor dan kemudian menjelaskan 

materi tentang sumberdaya alam. 

� Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan diskusi 

kelompok. 

� Selanjutnya, siswa mengisi tabel yang terdapat pada 

lembar kerja siswa (LKK) dengan menuliskan nama-

nama barang tambang dan manfaatnya. 

� Dengan bimbingan guru, siswa mengamati peta daerah 

persebaran sumber daya alam tambang daerah belitung. 

� Berdasarkan peta sumber daya alam barang tambang 

45 Menit 



 

 

tersebut, siswa mengamati berbagai barang tambang 

yang tersebar di seluruh wilayah indonesia. Barang-

barang tambang yang terdapat di wilayah indonesia 

antara lain berupa minyak, bumi, batu bara, tembaga, 

besi, timah, kapur, yodium, asbes, marmer dan 

belerang. 

� Kemudian berdasarkan tabel dan peta sumber daya alam 

tersebut, siswa menjawab beberapa pertanyaan berikut 

ini. 

1. Barang tambang apa saja yang terdapat di 

provinsi tempat kamu tinggal? 

2. Barang tambang apa saja yang tidak dimiliki 

oleh daerah provinsi tempat kamu tinggal? 

3. Digunakan untuk apa sajakah barang tambang 

yang ada di daerahmu? 

� Siswa menyajikan hasil pengamatannya dengan mengisi 

tabel dengan menuliskan nama-nama barang tambang 

dan manfaatnya. 

� Kegiatan ini digunakan sebagai kegiatan untuk 

memahamkan kepada siswa tentang menyajikan hasil 

identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber 

daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat 

kota/kabupaten sampai tingkat provinsi (IPS KD 3.1 

dan 4.1). 

� Guru memberikan pertanyaan atau kuis kepada seluruh 

siswa. Pada saat menjawab pertanyaan atau kuis siswa 

tidak boleh saling membantu. 

� Selanjutnya guru menyampaikan skor/prestasi 

kelompok, dan guru memberikan reward. 

Penutup � Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / rangkuman 

hasil belajar selama sehari 

� Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi) 

� Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang 

telah diikuti. 

� Melakukan penilaian hasil belajar 

� Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 

keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri kegiatan 

pembelajaran) 

15 menit 

 

H. PENILAIAN 
� Melengkapi tabel informasi 

� Rubrik Diskusi 

� Penugasan terbadu (laporan hasil diskusi kelompok) 

� Bentuk penilain: Penugasan 

� instrumen penilain: Rublik/daftar periksa 



 

 

 KD IPS 3.1 dan 4.1 

 Tujuan kegiatan penilain: 

� Mengukur pemahaman siswa dalam mengidentifikasi barang tambang apa saja di 

provinsi tempat tinggalnya. 

� Mengukur pemahaman siswa tentang manfaat tambang yang ada di daerahnya. 

 

 

Kriteria Sangat Baik Baik Cukup Perlu Pendampingan 

4 3 2 1 

Pengetahuan 

tentang jenis-

jenis barang 

tambang 

yang terdapat 

di daerah 

tempat 

tinggal siswa 

Siswa mampu 

mengisi 

seluruh tabel 

dengan 

informasi 

yang lengkap, 

jelas dan rinci. 

Siswa mampu 

mengisi 

hampir seluruh 

tabel dengaan 

informasi yang 

lengkap, cukup 

jelas, dan 

cukup rinci. 

Siswa mampu 

mengisi hanya 

sebagian tabel 

dengan 

informasi yang 

kurang 

lengkap, 

kurang jelas 

dan kurang 

rinci. 

Siswa perlu berlatih 

lagi untuk dapat 

mengisi tabel dengan 

lengkap, jelas dan rinci. 

Keterampilan 

menuliskan 

manfaat 

sumber daya 

alam yang 

terdapat di 

daerahnya. 

Siswa 

menuliskan 

manfaat 

sumber daya 

alam yang 

terdapat di 

daerahnya 

dengan sangat 

jelas. 

Siswa 

menuliskan 

manfaat 

sumber daya 

alam yang 

terdapat di 

daerahnya 

dengan jelas. 

Siswa 

menuliskan 

manfaat 

sumber daya 

alam yang 

terdapat di 

daerahnya 

dengan cukup 

jelas. 

Siswa kurang jelas 

dalam menuliskan 

manfaat sumber daya 

alam yang terdapat di 

daerahnya. 
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 LAMPIRAN 27 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU SAAT KEGIATAN  

PROSES PEMBELAJARAN MELALUI MODEL  

PEMBELAJARAN STAD  

 

Satuan Pendidikan : SD NEGERI 01 Baruga 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Siklus   : II, Pertemuan II  

No Aspek yang diamati Terlaksana/skor Keterangan 

Ya  Tidak   

1.  Pendahuluan    

1. Guru mengawali pembelajaran 

dengan ucapan salam dan berdoa 
√   

2. Guru mengabsensi  √   

3. Guru menanyakan kesiapan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran 
√   

4. Guru melakukan apersepsi √   

5. Guru memberikan motivasi kepada 

siswa 
√   

6. Guru menyampaikan topik  materi 

dan tujuan pembelajaran 
√   

2. Kegiatan inti    

1. Guru menjelaskan materi 

pembelajaran 
√   

2. Guru melakukan tanya jawab kepada 

siswa 
√   

3. Guru menjelaskan kembali materi 

yang diajarkan dengan tuntas 
√   

4. Guru menerapkan skenario model 

pembelajaran STAD sesuai dengan 

langkah-langkahnya yaitu: 

a. Penyampaian tujuan dan motivasi. 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai 

dan memotifasi siswa untuk 

belajar. 

√   

b. Pembagian kelompok. Siswa 

dibagi dalam beberapa kelompok 

dimana setiap kelompok terdiri 

dari 4-5 orang. 

√   

c. Presentasi dari Guru. Guru 

menyampaikan materi pelajaran 

terlebih dahulu,menjelaskan tujuan 

pembelajaran 

√   

d. Kegiatan belajar dalam 

tim/kelompok 

 

√   



 

 

e. Guru membimbing siswa yang 

mengalami kesulitan dalam 

kelompok. 

√   

f. Kuis (Evaluasi). Guru 

mengevaluasi hasil belajar melalui 

pemberian kuis tentang materi 

yang dipelajari dan juga 

melakukan penilaian terhadap 

presentasi masing-masing 

kelompok.Siswa 

√   

g. Penghargaan prestasi tim. Setelah 

melaksanakan kuis, guru 

memeriksa hasil siswa 

√   

h. Guru memberikan klasifikasi dan 

kesimpulan pada materi yang 

telah diajarkan 

√   

5. Guru menguasai kelas     

3. Penutup    

1. Guru meminta siswa untuk menyetor 

LKS yang diberikan oleh guru. 
√   

2. Guru memeriksa jawaban siswa  √   

3. Guru menyampaikan materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya 

√   

4. Guru memberikan motivasi dan 

pesan-pesan moral kepada siswa 
√   

 5. Guru mengajak siswa menutup 

pelajaran secara bersama-sama dan 

berdoa sebelum pulang 

 √  

 6. Guru mengucapkan salam sebelum 

meninggalkan ruang kelas 
√   

Jumlah skor 23  

Skor maksimal 24  

Persentase % 95%  

 

Kendari, 11 Februari 2019 

 

Kolaborator       Peneliti 

 

 

 

 

Samsia S.Pd       Idha Fitriani 

NIP: 1972051320031220004     NIP: 15010104087 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 28 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA SELAMA KEGIATAN  

PEMBELAJARAN PADA SIKLUS 1 MELALUI MODEL  

PEMBELAJARAN STAD 

 

Pertemuan II 

Nama sekolah    : SD NEGERI 01 Baruga 

Mata pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas    : IVc 

Siklus ke   : II (dua) 

 

No Aspek yang Diamati Terlaksana Keterangan 

Ya  Tidak   

A Kegiatan pembuka    

1 Siswa menjawab salam dari guru √   

2 Siswa menjawab hadir/absen √   

3. Siswa siap dalam mengikuti 

pelajaran  

√   

4 Siswa mampu menjawab 

pertanyaan apreasiasi dari guru 

√   

5 Siswa mendengarkan motivasi yang 

diberikan oleh guru 

√   

6 Siswa mendengarkan materi yang 

akan dipelajari 

√   

7 Siswa mendengarkan / 

memperhatikan penjelasan 

kompetensi dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

√   

B Kegiatan Inti    

1 Siswa memperhatikan penjelasan 

guru  

√   

2 Siswa memjawab pertanyaan dari 

guru 

√   

3 Siswa bertanya kepada guru √   

4 Antusias siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran 

√   

5 Siswa aktif mengikuti ajakan serta 

arahan dari guru 

√   



 

 

6 Siswa aktif bekerjasama dengan 

teman kelompoknya 

√   

7 Siswa mempersentasikan hasil 

diskusi kelompok 

√   

8 siswa mengerjakan LKS yang 

diberikan guru 

√   

9 Siswa termotivasi dalam mengikuti 

proses pembelajaran 

√   

C Kegiatan Penutup    

1 Siswa menjawab lembar soal yang 

diberikan guru 

√   

2 Siswa menyetor lembar jawaban 

kepada guru 

√   

3 Siswa dan guru sama-sama 

menutup pelajaran 

√   

4 Siswa dan guru sama-sama berdoa 

sebelum pulang 
√   

Jumlah skor  20  

Skor maksimal 20 

Persentase % 100% 

 

Kendari, 11 Februari 2019 
 

  

Kolaborator        Peneliti 

 

 

 

 

 

Samsia S.Pd        Idha Fitriani 

NIP: 1972051320031220004      NIP: 15010104087 
 

 



 

 

LAMPIRAN  29 

SOAL EVALUASI SIKLUS II 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester : VI/2 

Kurikulum  : 2013 

Bentuk / Jumlah Soal : Pilihan Ganda 20/Essay 5 

 

 

Petunjuk !!! 

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

A. Pilihan Ganda 

 

1. Kekayaan alam yang dapat di manfaatkan oleh manusia disebut... 

a. Sumber alam 

b. Sumber daya alam 

c. Potensi alam 

d. Bahan tambang 

2. Alam semesta beserta seluruh isinya ini adalah karunia dari ... 

a. Tuhan 

b. Manusia 

c. Tumbuhan 

d. Hewan 

3. Sumber daya alam tersedia di alam dengan jumlah ... 

a. Cukup 

b. Melumpah 

c. Sedikit 

d. Terbatas 

4. Untuk bernapas, manusia, hewan dan tumbuhan memerlukan sumber daya alam berupa ... 

a. Gas alam cair 

b. Udara segar 

c. Air bersih 

d. Karbon monoksida 

5. Manusia bernafas membutuhkan udara yang ... 

a. Kotor 

b. Berpolusi 

c. Sehat 

d. panas 

6. Udara yang sehat biasanya mengandung banyak ... 

a. Oksigen 

b. Karbondioksida 

c. Ozon 

d. Atmosfer  

7. Agar udara yang ada di sekitar tetap bersih, salah satu caranya adalah ... 

a. Diberi oksigen 

b. Penghijauan 

Nama : 

Kelas : 



 

 

c. Disiram air bersih 

d. Penambangan hutan 

8. Tanaman perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan di ... dan di ... 

a. Dataran berair dan dataran kering 

b. Dataran tinggi dan dataran rendah 

c. Dataran gembur dan dataran rendah 

d.  Dataran tinggi dan dataran kering 

9. Contoh tanaman yang tumbuh di dataran tinggi adalah ... 

a. Karet 

b. Tebu 

c. Cengkeh 

d. Kelapa sawit 

10. Kelapa sawit dapat diolah menjadi ... 

a. Minyak goreng 

b. Makanan tradisional 

c. Mainan tradisional  

d. Peralatan rumah tangga 

11. Tanaman hutan dapat di ambil manfaatnya dan dapat dijadikan ... 

a. Makanan 

b. Minuman 

c. Bahan bangunan 

d. Alat transportasi 

12. Hewan yang hidup bebas di alam baik diperkampungan, hutan, sungai ataupun laut disebut ... 

a. Hewan ternak 

b. Hewan peliharaan 

c. Hewan liar 

d. Hewan potongan 

13. Keberadaan hewan-hewan liar sangat penting untuk menjaga ... 

a. Keseimbangan alam  

b. Kemanan 

c. rumah 

d. majikan 

14. Hewan piaraan merupakan hewan yang biasa dipelihara manusia untuk ... 

a. dimakan 

b. menjaga rumah 

c. kesenangan atau hobi 

d. dijual 

15. Hewan yang sengaja dikembangkan untuk kebutuhan konsumsi maupun industri disebut ... 

a. hewan peliharaan  

b. hewan liar 

c. hewan ternak 

d. hewan buas 

16. Pemanfaatan hewan ternak adalah untuk diambil sebagai bahan-bahan seperti di bawah ini, 

kecuali ... 

a. Dagingnya 

b. Susunya 



 

 

c. Kulitnya 

d. tulangnya 

17. Perhiasan emas yang dipakai ibu didapat dari sumber daya alam ... 

a. tanaman 

b. tanah 

c. hewan 

d. tambang 

18. Buku-buku yang di pakai untuk belajar berasal dari ... 

a. kayu di hutan 

b. kulit binatang 

c. dari hewan laut 

d. bahan tambang di pegunungan 

19. Penghasil timah terbesar kedua di dunia adalah ... 

a. Malaysia 

b. Indonesia 

c. Filipina 

d. Afrika selatan 

20. Penambangan tembaga yang terkenal di Indonesia adalah Tembagapura yang terletak di ... 

a. Sumatra 

b. Kalimantan 

c. Sulawesi 

d. Papua 

B. Essay 
1. Jelaskan  menurut kalian, mengapa sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani? 

2. Apa perbedaan hutan homogen dan hutan heterogen! 

3. Jelaskan  menurut kalian, mengapa di Indonesia terdapat berbagai jenis pekerjaan yang dilakukan 

penduduk? 

4. Jelaskan pengertian sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. 

5. Jika kalian memiliki hewan ternak! Coba jelaskan bagaimana kalian beternak yang baik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOOD JOB !!! 



 

 

LAMPIRAN 30 

KUNCI JAWABAN LKS SIKLUS II 

Mata Pelajaran      : IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) 

Kelas/Semester : IVc/2 

Materi Pokok     : Sumber Daya Alam 

Jenis Soal  : Pilihan Ganda dan Essay 

Kurikulum Acuan : Kurikulum 2013 

A. Pilihan Ganda 

 

1. B 2.A  3.B 4.B 5.C 6.A 7.B 8.B 9.D 

 

10.A 11.C 12.C 13.A 14.C 15.C 16.D 17.D 18.A 

 

19.B 20.D 

B. Essay 

 

1. Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani karena Indonesia 

memiliki berbagai SDA yang bermanfaat, dan kebanyakan hasil tanah bumi. 

merupakan petani. 

2. Hutan heterogen adalah hutan yang ditumbuhi oleh bermacam-macam 

jenis pohon-pohon sedangkan hutan homogen adalah hutan yang tediri 

atas satu jenis pohon dan biasanya merupakan hutan hasil budi daya. 

3. Indonesia memiliki berbagai jenis pekerjaan yang dilakukan penduduk karena 

tenaga kerja di Indonesia ada banyak beragam dengan keahlian yang beragam. 

Selain  itu kebutuhan masyarakat beragam dan harus dipenuhi, oleh karena itu 

terbukalah beraneka ragam jenis pekerjaan. 

4. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang mampu 

memperbarui diri sendiri atau memiliki kualitas yang tidak yerhingga, sehingga 

dapat dipakai terus menerus. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat habis atau punah jika terus-

menerus digunakan, karena proses pembuatan kemali memerlukan waktu yang 

panjang.  

5. Cara merawat hewan ternak dengan baik: 

a. Memberikan makanan yang cukup 

b. Simpan air dan mineral jika perlu. 

c. Menjaga kebersihan kandang ternak. 

d. Periksa hewan secara berkala apabila ada tanda-tanda sakit atau terluka. 

    Catatan: Jawaban dapat dikembangkan! 
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Tabel 4.3 

Data Perolehan Nilai Awal Siswa Siklus I Model Pembelajaran Student 

Team Achievement Division (STAD) 

Tahun Ajaran 2018/2019 

No Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 2 3 4 

1. Aditya Agung Lesmana 98 Tuntas 

2. Alifah Nafisah Humairoh 93 Tuntas 

3. Angel Margareth May 83 Tuntas 

4. Alif Danu S 75 Tuntas 

5. Bima Suta Prawira 83 Tuntas 

6. Christa Queen A 78 Tuntas 

7. Dwi Nur Utami 80 Tuntas 

8. Fara Feriza Cancy 93 Tuntas 

9. Muh. Farel Febriansyah 88 Tuntas 

10. Alghozali Putra Pratama 83 Tuntas 

11. Andi Rahmat 98 Tuntas 

12. Muh. Asyadil Arsyil T. 78 Tuntas 

13. Muh. Rizka Saputra 93 Tuntas 

14. Giovant Brignde Satya 88 Tuntas 

15. Septian Alvaro Lim   85 Tuntas 

16. Salwa Aulia 83 Tuntas 

17. Zuhro 75 Tuntas 

18. Yudhis Tira Maramis 93 Tuntas 

19 Keyzya Dinda Pratiwi 78 Tuntas 

20. Faviyatul Fajria 83 Tuntas 

21. Shelfy J P 88 Tuntas 

22. Muh. Fajri Ismail 53 Tidak tuntas 

23. Dian Hafizah Maharani 83 Tuntas 

24. Vanesya Carolin 98 Tuntas 

25. Saripa Annisa Ahmad 73 Tidak tuntas 

26. Maulana Khatana Umar 78 Tuntas 

27. I kadek aditya  98 Tuntas 

28. Fajriah irwan  88 Tuntas 

29. Sayvada Fatimah Salsabilah 70 Tidak tuntas 

30. Airah Safaraz Cecania 68 Tidak tuntas  

31. Nafiyatul Fajria  83 Tuntas 

32. Afif Algifari 83 Tuntas 

33. Talita Sava Ardelia A 98 Tuntas  

34. Priska sahera dinatha 65 Tidak Tuntas  

35. Rafly ameraldy utama 83 Tuntas  

36. Kayla nadhifa alfafunnisa 88 Tuntas 

37. Silvia anggreani 88 Tuntas  

38. Alda Saraisang 58 Tidak tuntas 

 Jumlah         3, 151  

 Rata-rata         82,92  

 Presentase ketuntasan 84,21%  
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SIKLUS I   

MATERI PERTEMUAN KE-1 

A. Jenis-jenis Sumber Daya Alam 

Indonesia sebagai negara kepulauan sangat kaya akan sumber daya alam. Sumber daya 

alam merupakan segala sesuatu yang tersedia secara alami dan dapat dimanfaatkan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia. Jenis-jenis sumber daya alam berhubungan erat dengan 

lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

1. Jenis Sumber Daya Alam Dihubungkan dengan Lingkungan 

Sumber daya alam erat kaitannya dengan lingkungan, baik jenis, manfaat ataupun 

ketersediaannya di alam. 

a. Menurut jenisnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 

1) Sumber daya alam hayati 

Sumber daya alam hayati berasal dari berbagai makhluk hidup seperti 

tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. 

(a) Sumber daya alam nabati 

 Sumber daya alam nabati merupakan kekayaan alam yang berasal dari 

tumbuhan, seperti hutan tropis dan hutan hutan musim. 

(b) Sumber daya alam hewani 

 Sumber daya alam ini terbesar dalam tiga wilayah di Indonesia yaitu 

Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Ragam hewan mengikuti 

Asia, sedangkan bagian timur mengikuti ragam hewan daerah 

Australia. Ciri khas keragaman hewan yang asli Indonesia bagian 

tengah, seperti komodo dan anoa. 

b. Berdasarkan manfaatkan, sumber daya alam terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai 

berikut. 

1) Sumber daya alam yang menghasilkan bahan baku untuk kebutuhan hidup 

manusia, seperti hutan, laut, dan tanah. 

2) Sumber daya alam penghasil energi seperti matahari, gelombang laut, 

minyak, dan gas bumi. 

3) Sumber daya alam yang dimanfaatkan keindahannya 

c. Sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya di alam 

1) Sumber daya alam yang terbarukan 

  Sumber daya alam yang terbarukan disebut karena sakan dibuat 

diperbarui kembali, seperti hasil pertanian, kehutanan, dan peternakan. 

Hutan menghasilkan sumber kekayaan yang melimpah. Di dalamnya 

terdapat berbagai jenis tumbuhan yang bermanfaat untuk manusia. 

Menurut jenis tanamannya, hutan terbagi menjadi hutan homogen dan 

heterogen. 

2) Sumber daya alam yang tidak terbarukan 

   Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber 

daya alam yang pembentukannya sangat lama sekali dan akan habis lebih 



 

 

cepat apalagi kita tidak bisa mengelola dan menjaganya, seperti barang 

tambang. Barang tambang ini dapt kita bagi menjadi dua, yaitu barang 

tambang logam dan barang tambang nonlogam.  

3) Sumber daya alam yang kekal 

Sumber daya alam ini tidak akan habis dimakan waktu seperti 

matahari dan udara. 

2. Manfaat Sumber Daya Alam 

a. Sumber daya alam dan ekonomi setempat 

1) Sumber daya alam hayati 

  Sumber daya alam terdiri atas hewan dan tumbuhan. Hewan 

dapat digunakan sebagai bahan makanan sumber proten bagi manusia. 

Bahkan makanan yang dapat dihasilkan oleh hewan diantaranya daging, 

telur, susu, dan madu. Bagian tubuh hewan dapat juga dimanfaatkan untuk 

industri, misalnya kulit untuk industri sepatu dan tas. 

2) Sumber daya nonhayati 

  Sumber daya alam nonohayati berupa benda mati. Contoh 

sumber daya lam nonhayati antara lain air, udara, dan bahan tambang. 

Sumber daya alam berupa bahan tambang yang banyak terkandung di 

Indonesia dimanfaatkan secara maksiamal dengan berpegang pada prinsip 

pembangunan berwawasan lingkungan. 

3. Sumber daya alam dan upaya pelestarian 

a. Penghematan 

 Penghematan dilakukan agar ketersediaan sumber daya alam terjaga 

dalam waktu lam. Jika sumber daya alam habis, mayarakat Indonesia akan 

mengalami kesulitan. 

b. Perlindungan 

 Contoh perlindungan terhadap hewan dan tumbuhan dapat berupa Taman 

Nasional, Cagar Alam, dan Suaka Margasatwa. 

c. Pemeliharaan 

 Hutan produksi yang ada harus dijaga dari penebangan liar dan 

kebakaran hutan. Penebangan harus dilakukan dengan cara penebangan pilih 

agar pohon yang berusia muda tidak rusak. Pemeliharaan hewan-hewan yang 

hampir punah dilakukan dengan usaha penangkaran. 

MATERI SIKLUS I 

PERTEMUAN KE-2 

B. Kegiatan Ekonomi dalam Memanfaatkan Potensi Alam 
 

Kegiatan ekonomi adalah kegiatan-kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa 

yang bernilai ekonomi. Dalam kehidupan masyarakat kamu tentu sering menemui orang-

orang yang melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri atas kegiatan 

produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Untuk lebih jelasnya, coba pelajari 

uraian berikut ini.  

1. Kegiatan Produksi 

Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau kegiatan 

mengolah barang agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan 

produksi di masyarakat, seperti kegiatan produksi pertanian, kegiatan produksi perikanan, 



 

 

dan kegiatan produksi industri. Industri ada 2 jenis, yaitu industri rumah tangga dan 

industri besar. 

Ada beberapa unsur yang diperlukan dalam melakukan kegiatan produksi, di 

antaranya adalah modal, bahan-bahan dasar, dan tenaga kerja. Jika salah satu unsur ini 

tidak ada maka kegiatan produksi tidak bisa dilakukan. Contoh kegiatan produksi, yaitu: 

a. Petani menghasilkan padi, jagung, teh, dan kopi. 

b. Nelayan menghasilkan ikan 

c. Industri tekstil menghasilkan kain 

2. Kegiatan distribusi 

Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke 

konsumen. Jika produsen langsung berhubungan langsung dengan konsumen disebut 

distribusi langsung. Tapi jika produsen menjual barangnya kepada pedagang disebut tidak 

langsung. Dalam distribusi tidak langsung pedagang mempunyai peranan yang besar 

dalam menyalurkan barang ke konsumen. Contoh distribusi langsung yaitu peternak ayam 

menjual telur ayam langsung ke konsumen. Sedangkan contoh distribusi tidak langsung 

yaitu petani menjual beras kepada pedagang. 

3. Kegiatan konsumsi 

Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghasilkan hasil 

produksi. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan terakhir dalam kegiatan ekonomi. 

Kegiatan konsumsi, misalnya beras yang sudah di masak menjadi nasi, lalu dimakan. 

 

C. Kegiatan Ekonomi yang Berkaitan dengan Sumber Daya Alam 

Sumber daya alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan 

masyarakat. Untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam itu harus diolah dahulu. 

Keadaan masyarakat yang semakin maju, akan dapat mengolah sumber daya alam dengan 

baik. 

Sumber daya alam sangat berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi masyarakat. 

Misalnya masyarakat pedesaan akan memanfaatkan tanahnya untuk pertanian maupun 

perkebunan. Mereka menanami tanah pertaniannya dengan tanaman produktif. Seperti 

padi, jagung, palawija, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Begitu pula dengan masyarakat 

di daerah pesisir pantai. Kegiatan ekonomi mereka sebagian mengandalkan hasil 

perikanan laut. Perhatikan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat berikut ini. 

a. Pertanian 

Penduduk Indonesia sebagian besar adalah petani. Oleh karena itu Indonesia 

disebut negara agraris. Kegiatan pertanian inilah yang menyediakan berbagai kebutuhan 

hidup masyarakat Indonesia. Wilayah Indonesia memiliki tanah luas. Tanah ini 

merupakan modal utama bagi kegiatan pertanian.  

b. Perkebunan 

Berbagai macam hasil kebun dapat dihasilkan di tanah air Indonesia. Seperti 

teh, kopi, coklat, karet, dan cengkeh. Hal ini disebabkan tanah-tanah di indonesia yang 

subur. Sehingga cocok untuk tanaman perkebunan. Usaha peningkatan dalam mengolah 

hasil perkebunan perlu dilakukan. Sehingga masyarakat dapat memanfaatkan lahan 

perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraannya. 

c. Peternakan 

Daging, susu, dan telur merupakan hasil dari usaha peternakan. Hasil 

peternakan dapat dinikmati untuk kebutuhan pangan. Selain iu dapat juga dijadikan bahan 

baku industri. Seperti bulu dan kulit. Bulu ayam dapat digunakan untuk membuat 

shuttlecock (bola bulutangkis) dan kemoceng. Kulit dapat digunakan untuk membuat ikat 

pinggang, pakaian, dan sepatu. 



 

 

Untuk meningkatkan hasil peternakan ada hal-hal yang hasrus diperhatikan. 

Misalnya, memperhatikan kebersihan kandang, memberi makan teratur, dan memberikan 

obat-obatan. Hewan yang kandangnya bersih tentu akan sehat. Sehingga hasil ternaknya 

bagus. Pernahkah kamu mendengar istilah tetelo dan anthrax? Istilah-istilah tersebut 

merupakan jenis-jenis penyakit yang menyerang hewan ternak. Tetel o merupakan jenis 

penyakit yang menyerang pada ayam. Peternak akan khawatir jika ada ayamnya yang 

terserang tetelo. Karena penyakit ini akan cepat menular pada ayam-ayam lainnya. 

Sedangkan penyakit anthrax layak ditakuti karena sangat mematikan. Hewan yang 

terserang akan mati dalam hitungan jam. Penyakit ini sering menyerang hewan sapi, 

kerbau, domba, dan kambing. Kuda dan babi juga bisa terserang penyakit anthrax. 

Hewan yang terkena penyakit anthrax dagingnya berbahaya bagi kesehatan. Akhir-akhir 

ini kita juga mendengar istilah flu burung dan mad cow. Cobalah kamu cari tahu arti 

kedua istilah itu. 

d. Perikanan 

Lautan merupakan sumber daya alam yang sangat besar. Sebagaian besar 

wilayah Indonesia perairan. Maka bangsa Indonesia mempunyai hasil laut banyak. Hasil 

laut mempunyai nilai eknomi yang tinggi. Sehingga, perlu dilakukan pengelolaan yang 

baik bidang perikanan. 

Selama ini sumber daya perikanan belum dikelola dengan baik. Akibatnya hasil 

tangkapan ikan yang didapat nelayan masih sedikit. Para nelayan masih menggunakan 

peralatan tradisional dalam menangkap ikan. Oleh karena itu, perlu adanya penggunaan 

peralatan modern. Sehingga potensi laut dapat di manfaatkan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Jenis-jenis dihasilkan perairan Indonesia, seperti bawal, udang.  

e. Kehutanan 

Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Manfaat hutan 

misalnya penghasil kayu, mencegah banjir, dan erosi. Manfaat lain adalah sebagaian 

objek wisata dan paru-paru dunia. Hasil hutan, seperti kayu, rotan, dan damar. 

Berdasarkan jenis tanamannya hutan digolongkan menjadi dua. Yaitu hutan homogen dan 

hutan heterogen. 

f. Pertambangan 

Bumi indonesia mengandung banyak bahan tambang, bahan tamang di 

antaranya emas, perak, minyak bumi, dan batu bara. Berbagai bahan tambang tersebut 

sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Hasil tambang merupakan 

sumber pendapatan negara yang besar.oleh karena itu, kamu harus mengolahnya dengan 

baik. Sehingga bahan tambang dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

g. Perindustrian 

Kegiatan industri di Indonesia dilakukan oleh pemerintah dan warga 

masyarakat. Industri yang dilakukan oleh pemerintah merupakan industri besar. 

Sedangkan industri yang dilakukan oleh masyarakat biasanya industri kecil. Industri kecil 

disebut juga industri rumah tangga. Contoh industri besar diantaranya industri pesawat 

terbang, industri kendaraan bermotor, industri elektronik, industri kertas, dan industri 

tekstil. Contoh industri kecil di antaranya hasil anyaman, mebel, batik, dan konfeksi. 

 



 

 

 

D. Pengaruh Kondisi Alam terhadap Kegiatan Ekonomi 

Tiap daerah mempunyai kondisi alam yang berbeda. Sehingga, kegiatan ekonomi 

yang dilakukan oleh masyarakat juga berbeda-beda. Kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh 

keadaan alam di sekitarnya. 

Di kota besar tidak ada sawah dan hutan. Namun, di kota-kota besar terdapat 

banyak toko dan kantor. Itulah sebabnya mengapa di kota-kota tidak ada petani dan 

nelayan. Orang yang tinggal di pantai pada umumnya bekerja sebagai nelayan. Mengapa 

mereka tidak bekerja sebagai petani? Karena alam sekitarnya berupa pantai. Demikian 

juga orang yang tinggal di daerah pegunungan. Mereka bekerja denan bercocok tanam. 

Kondisi alam pegunungan memang lebih cocok untuk kegiatan pertanian.  

Di Indonesia juga terdapat padang rumput. Masyarakat yang tinggal di daerah ini 

pada umumnya adalah peternak. Mereka biasanya beternak sapi, kerbau, kambing, dan 

kuda. 

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Jenis kegiatan ekonomi mayarakat  sangat tergantung kondisi alam sekitarnya. 

Oleh karena itu, terdapat berbagai macam jenis pekerjaan. Hal itu disebabkan karena 

lingkungan alamnya yang juga bermacam-macam. 

MATERI SIKLUS 1 

PERTEMUAN KE-3 

D. Sumber Daya Alam dan Potensi Alam 

Sumber daya alam dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan. 

Untuk memenuhi kebutuhan manusia, sumber daya alam tersebut dinamakan proses 

produksi dan pada akhirnya menghasilkan barang jadi, lalu disalurkan ke konsumen 

untuk memenuhi kebutuhannya. 

1. Potensi Alam di Indonesia 

a. Daerah Pegunungan 

Wilayah pegunungan memiliki di atas 1500 m dari permukaan laut. Di 

wilayah ini keadaan tanahnya yang subur dapat dimanfaatkan untuk bercocok 

tanam. Di Indonesia, daerah pegunungan terdapat di beberapa pulau seperti 

berikut. 

1) Di Sumatra terdapat Bukit Barisan 

2) Di Jawa terdapat Pegunungan Seraya, Pegunungan Dieng, dan Pegunungan 

Tengger. 

3) Di kalimantan terdapat Pegunungan Iban, Pegunungan Scwaner, dan 

Pegunungan Muller. 

b. Dataran Tinggi 

Dataran tinggi mempunyai ketinggian lebih dari 600 meter di atas 

permukaan laut. Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan 

ekonomi antara lain udaranya yang sejuk dan jenis tanahnya yang dapat 

ditanami berbagai tanaman. Contoh dataran di Indonesia sebagai berikut: 



 

 

1) Dataran Tinggi Dieng di Jawa Tengah 

2) Dataran Tinggi Priangan di Jawa Barat 

3) Dataran Tinggi Brastagi di Sumatra Utara 

4) Dataran Tinggi Kerinci di Sumatra Barat 

c. Dataran Rendah 

 Dataran rendah mempunyai ketinggian sampai 500 meter di atas permukaan 

laut. Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi 

adalah tanah dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, seperti bahan mineral 

dan bahan tambang. Dataran rendah tersebar di seluruh wilatah Nusantara 

seperti di Sumatra, Kalimantan, Papua, dan Pulau Jawa. 

d. Perairan Darat 

 Di Indonesia wilayah perairan darat dapat berupa sungai, rawa, dan danau. 

Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan di wilayah perairan darat adalah 

jenis-jenis flora dan fauna yang ada di dalamnya, bahan-bahan tambang dan 

mineral. Beberapa contoh danau adalah sebagai berikut: 

1) Danau Toba, Kelinci, dan Ranau di Sumatra. 

2) Danau Poso dan Towali di Sulawesi 

3) Danau Batur di Bali. 

e. Pantai 

 Pantai adalah daratan yang ada di sekitar lautan. Bentuk pantai di Indonesia 

tidak sama, ada yang landai dan ada yang curam. Pantai landai banyak terdapat 

di Pulau Jawa bagian utara. Sedangkan pantai curam anyak terdapat di Pulau 

bagian Selatan. Pantai banyak dimanfaatkan manusia sebgai objek wisata. 

f. Lautan  

 Luas wilayah Indonesia adalah dua per tiga dari seluruh luas wilayah 

Indonesia. Sumber daya alam yang didapat dalam lautan sangat banyak, di 

antaranya berbagai macam ikan dan tumbuhan laut. Selain itu berbagai bahan 

tambang dan mineral juga didapatkan dari dalam lautan. 

2. Kegiatan Memanfaatkan Potensi Alam 

 Pemanfaatan potensi alam yang merupakan kenampakan alam serta sumber daya 

alam yang ada di dalamnya di antaranya: 

a. Wilayah pegunungan yang memiliki ketinggian antara 1500-2500 meter di atas 

permukaan laut memiliki suhu udara yang cukup dingin. Tanaman yang bisa 

tumbuh di atasnya adalah cemara dan mahoni. Tanaman itu dimanfaatkan oleh 

masyarakat setempat sebagai bahan bangunan dan perabot. 

b. Wilayah dataran tinggi yang memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas 

permukaan laut memiliki potensi alam yang cukup banyak. Tanaman seperti 

teh, kopi, kina, sayur, serta buah-buhan bisa tumbuh dengan baik. 

c. Wilayah daratan rendah mempunyai ketinggian sampai 500 meter di atas 

permukaan laut. Biasanya tempat semacam ini banyak digunakan  untuk 

permukiman penduduk. Tanaman yang dapt tumbuh antara lain padi, jagung, 

palawija. 

d. Wilayah perairan dapat berupa sungai, danau, dan rawa-rawa. Sungai –sungai 

besar di Indonesia banyak dimanfaatkan untuk sarana pengangkutan dan sarana 

olahraga seperti arung jeram. Sumber daya alam yang didapat dari sungai 

adalah berbagai macam ikan dan bahan tambang seperti pasir dan batu sungai. 

Danau banyak dimanfaatkan untuk rekreasi, sarana olah raga, pencegah banjir, 

pengairan, dan sangat cocok untuk budidaya perikanan darat. Serta rawa-rawa 



 

 

juga banyak terdapat di wilayah Indonesia. Tumbuhan yang hidup di rawa-rawa 

misalnya pandan, beluntas, dan ketapang. 

e. Wilayah pantai yang terdapat di tepi lautan banyak diwilayah masyarakat untuk 

sarana rekreasi, terutama pantai landai. Wilayah pantai sering di tumbuhi 

tumbuhan bakau. Hutan bakau di wilayah pantai ini merupakan tempat 

bersarangnya ikan dan udang yang merupakan bahan ekspor Indonesia ke luar 

negeri. 

MATERI SIKLUS I1 

MATERI PERTEMUAN KE-1 

E. Macam-macam Sumber Daya Alam 

1. Sumber daya alam darat 

Sumber daya alam darat terdiri dari sumber daya alam pangan dan pertanian, 

sumber daya hutan, sumber daya alam mineral dan energi, dan sumber daya ruang. 

a.Sumber daya alam pangan dan pertanian 

 Indonesia adalah negara agraris yang memiliki tanah yang subur. Tanah 

merupakan modal utama bagi usaha pertanian. Yaitu, untuk bersawah dan berkebun. Ada 

dua jenis  tanaman yang ditanam di lahan pertanian. Yaitu, tanaman pangan, misalnya 

pagi, jagung, dan sayur-sayuran. Sedangkan tanaman bukan pangan, misalnya karet, kopi, 

cengkeh, dan teh. Tanaman bukan pangan disebut juga tanaman industri. 

b. Sumber daya hutan 

Luas hutan di Indonesia kira-kira 14% dari luas wilayah daratan Indonesia. 

Sebagian besar hutan di Indonesia berupa hutan tropis. Hutan tropis memiliki banyak 

manfaat dan beragam jenis tanaman. Keanekaragaman tanaman tanaman di hutan 

merupakan kekayaan alam. Kekayaan yang diperoleh dari hutan di antaranya kayu, rotan, 

pinus, dan damar. 

c.Sumber daya alam energi dan meniral  

Indonesia juga kaya akan sumber daya energi dan mineral. Pengambilan sumber 

daya alam ini biasanya dilakukan dengan penggalian atau pengeboran. Contoh sumber 

daya energi, yaitu pengeboran minyak lepas pantai Arun. Sumber daya alam ini 

digunakan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Sumber daya energi juga dapat berupa 

gas alam, batu bara, matahari, air, dan angin. 

Sumber daya alam mineral yang dimiliki Indonesia antara lain marmer, nikel, 

timah, emas, tembaga, baouksit, manggaan, kaolin. Sumber daya mineral adalah 

kekayaan alan yang terkandung di dalam bumi. Sumber daya alam mineral adalah bahan-

bahan galian. 

d. Sumber daya ruang 

Sumber daya ruang dikelompokkan menjadi dua. Yaitu, daerah budi daya dan 

nonbudi daya. Daerah budi daya adalah kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk 

kebutuhan hidup manusia. Misalnya untuk rumah, pertanian, perkantoran, pabrik, dan 



 

 

sebgainya. Daerah nonbudi daya adalah daerah yang dilindungi. Misalnya, cagar alam, 

hutan lindung, dan sebagainya. 

Perhatikan contoh-contoh pemanfaatan sumber daya ruang berikut. 

NO. Provinsi Sumber Daya Ruang 

1. Jawa tengah Goa Jatijajar, Pegunungan Dieng, Air Terjun 

Tawangmangu, Kopeng. 

2. Jawa Barat Pantai Carita, Pelabuhan Ratu, Maribaya, 

Pantai Pangandaran. 

3.  Sumatera Utara Danau Toba dan Pulau Samosir di tengah 

tengahnya. 

4. Aceh Taman Nasional Gunung Leuser, Danau Laut 

Tawar. 

5. Bali Pantai Sanur, Nusa Dua, Kuta, Tanah Lot, 

Gunung Batur, Kintamani, Gilimanuk, Danau 

Bedugul. 

 

2. Sumber Daya Alam Perairan 

Potensi sumber daya alam perairan di Indonesia dikelompokkan menjadi 

dua, yaitu sumber daya laut dan sumber daya air. 

1) Sumber Daya Laut 

Sumber daya laut di Indonesia terdiri atas sumber daya mineral, sumber daya 

biotik, dan sumber daya abiotik. Contoh sumber daya mineral, yaitu pasir, timah, 

kalsium, koral dan magnesium. Sumber daya biotik yaitu sumber daya alam yang 

meliputi segala macam makhluk hidup di air. Sumber daya biotik laut berupa ikan dan 

rumput. Sumber daya abiotik, yaitu sumer daya laut yang berupa segala macam  makhluk 

tak hidup di air. Misal nya terumbu karang. 

2) Sumber Daya Air 

Daerah perairan di Indonesia meliputi, laut, sungai, dan danau. Masing masing 

daerah perairan dapat digunakan untuk kebutuhan manusia. Sungai dan danau dapat 

digunakan untuk sarana perhubungan. Dan juga irigasi serta pembangkit listrik tenaga air. 

Air sungai ditampung dalam suatu bendungan. Lalu digunakan untuk pembangkit listrik 

tenaga air. Digunakan juga untuk objek wisata. 

 Perhatikan contoh contoh pemanfaatan sungai untuk PLTA berikut ini. 

NO. Nama PLPA Tempat 

1. Jatiluhur Jawa barat 

2. Mrican Jawa tengah 

3. Karangkates Jawa timur 

4. Sentani Bali 

5. Asahan  Sumatera Utara 

6. Riam Kanan Kalimantan Selatan 

 



 

 

 Danau juga dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. 

Perhatikan nama nama danau yang digunakan untuk pembangkit listrik berikut 

ini. 

NO Nama Danau Tempat 

1. Maninjau Sumateri Barat 

2.  Larona Sulawesi Tenggara 

3. Tonasa Sumatera Utara 

4. Sadang Sulawesi Selatan 

 

MATERI SIKLUS II 

PERTEMUAN KE-2 

F. Sumber Daya Alam 

Sumber daya alam digolongkan menjadi dua macam, yaitu: 

1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui 

Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang 

dapat diusahakan kembali agar selalu tersedia. Sumber daya alam ini dapat tersedia 

terus menerus asal diusahakan oleh manusia. Sumber daya alam ini pemakaiannya 

harus efisien dan dijaga agar tidak cepat rusak. Contohnya tanah, air bersih, udara 

dan mahkluk hidup (tumbuhan dan hewan). 

a. Air 

Air merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia dan 

makhluk hidup lainnya. Air dapat diperoleh dari dalam tanah, sungai, danau, laut, 

dan sumber mata air pegunungan. Berikut ini contoh pemanfaatan sumber daya 

air untuk berbagai kebutuhan hidup manusia. 

 Sarana olaraga, seperti arung jeram, selancar, benerang dan menyelam. 

 Sarana irigasi, misalnya Waduk Gajah Mungkur di wonogiri di jawa Tengah 

dan Waduk Jatiluhur di Jawa Barat. 

 Untuk kepentingan sehari-hari, seperti memasak, mandi dan mencuci. 

 Sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, misalnya Pantai Kuta di Bali, Pantai 

Parangtritis di Jogyakarta, dan Danau Toba di Sumatera Utara. 

Sumber daya air dapat digunakan terus-menerus apabila pandai 

melestarikannya. Berikut ini cara menjaga kelestarian sumber daya air. 

� Menggunakan air secara hemat. 

� Tidak membuang sampah dan limbah industri secara sembarangan ke 

sungai. 

� Melakukan penghijauan. 

b. Tanah 

Tanah adalah lapisan kulit bumi bagian atas. Tanah terbentuk dari 

pelapukan batuan dan hancurnya bahan organis karena proses alamiah. Yang 

dimaksud bahan organik adalah sisa-sisa mahkluk hidup yang telah mati. 

Tanah menjadi faktor penting bagi kelangsungan hidup mahkluk di 

bumi. Tanah menjadi penting untuk menyimpan air. Selain itu juga menyimpan 

zat-zat makanan yang diperlukan tumbuhan. Tanah juga menjadi habitat penting 

bagi banyak organisme. 



 

 

Bagi manusia, tanah digunakan sebgai pemukiman. Di samping itu 

tanah juga menjadi lahan pertanian. Biasanya tanah subur banyak terdapat di 

dataran rendah. Dataran rendah merupakan daerah endapan sungai, yang disebut 

tanah aluvial. 

 

c. Hutan 

Menurut jenis tanamannya, hutan dibagi menjadi dua. (1) hutan 

homogen, yaitu hutan satu jenis tanaman. Contohnya hutan jati, pinus, cemara, 

dan bakau. (2) hutan heterogen, yaitu hutan yang ditumbuhi berbagai macam 

tumbuhan/tanaman. Contohnya hutan lindung dan hutan tropis. 

Keberadaan hutan sangat penting bagi lingkungan hidup. Hutan 

mempunyai banyak sekali manfaat. Berikut ini jenis-jenis hutan menurut 

pemanfaatannya. 

1) Hutan lindung, berfungsi untuk melindungi tanah dari erosi, banjir, dan 

tanah longsor. Di hutan lindung kesuburan tanah dan area resapan tanah 

senantiasa terjaga. 

2) Hutan produksi, berfungsi untuk menyediakan bahan baku berbagai produk 

industri dan kerajinan. Misalnya, industri mebel dan aneka kerajinan. Contoh 

hasil hutan adalah kayu, rotan, dan damar. 

3) Hutan wisata, berfungsi sebagai tempat rekreasi dan wisata. Hutan wisata 

dibangun untuk menarik para wisatawan dimestik dan wisatawan 

mancanegara. 

4) Hutan suaka alam, berfungsi sebagai tempat memelihara dan melindungi 

hewan yang dilindungi antara lain sebagai berikut. 

Jenis-jenis hewan dan daerah suaka 

NO Jenis hewan Daerah suaka 

1.  Anoa Sulawesi tengah 

2. Badak Sumatra, Kalimantan, Jawa 

3. Banteng Jawa, Kalimantan 

4. Babirusa Sulawesi Utara 

5. Gajah Sumatra, Kalimantan 

6. Harimau loreng Jawa, Sumatra 

7. Harimau Tutul Jawa, Sumatra 

8. Harimau kumbang Jawa, Sumatra 

9. Kukang Sumatra, Kalimantan, 

Sulawesi 

10. Komodo Pulau flores, Pulau komodo 

11. Orang utan Sumatra, Kalimantan 

12. Rusa Kalimantan, Sumatra, Jawa, 

Nusa Tenggara, Kalimantan 

13. Siamang Sumatra, Maluku 

14. Tapir Sumatra, Kalimantan 

 

d. Udara dan Ruang Angkasa 



 

 

Udara terdiri atas berbagai gas, yaitu nitrogen, oksigen, argon, karbon 

diaksida, neon, helium, ozon, hidrogen, kripton, dan kumpulan gas lain. Selain 

untuk pernapasan, udara mempunyai  banyak manfaat. 

e. Laut 

1) Wilayah laut pasang. Meliputi bagian tepi lautan yang basah saat pasang 

datang dan kering saat laut surut. Wilayah ini menjadi habitat beberapa 

binatang laut selain ikan. 

2) Wilayah laut dangkal. Meliputi wilayah tepi laut dengan kedalam 150 m. Di 

wilayah ini masih banyak binatang dan tumbuhan laut yang hidup karena 

masih bisa ditembus sinar matahari. 

3) Wilayah laut dalam. Meliputi kedalaman antara 15 m – 1.800 m. Tumbuhan 

yang hidup di wilayah ini jumlahnya sangat terbatas karena sinar matahari 

sudah tidak bisa menembus. 

4) Wilayah laut sangat dalam. Meliputi bagian laut dengan kedalaman lebih 

dari 1.800 m. Suhu wilayah ini hampir mencapai titik beku, sehingga tidak 

ada tumbuhan dan jumlah binatang pun sangat terbatas. 

f. Energi matahari 

Matahari adalah sumber energi paling penting dalam kehidupan.pengaruh 

matahari sangat besar bagi semua makhluk hidup di bumi. Kemajuan ilmu 

pengetahuan dan tekn ologi telah memanfaatkan sinar matahari sebagai 

pembangkit tenaga listrik dan penggerak kedaraan bermotor. 

2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui 

  Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam 

yang jika dipakai terus menuerus maka akan habis. Manusia tidak bisa membuat 

apalagi memperbanyak. Agar manusia bisa memanfaatkan dengan awet adalah 

dengan cara penghematan. 

Barang tambang tidak dapat diperbarui sehingga harus dimanfaatkan 

sebaik-baiknya. Barang tambang dibagi menjadi barang tambang logam dan 

bukan logam. 

a. Barang tambang logam 

Meliputi emas, perak, mangan, timah, bijih besi, tembaga, dan bauksit. 

b. Barang tambang bukan logam 

Meliputi barang tambang organik dan industri. Barang tambang organik 

terdiri atas batu bara, minyak bumi, dan gas. Adapun barang tambang indstri 

terdiri atas intan, fosfor, belerang, gips dan marmer. 
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Proses Pembelajaran Siklus I dan Siklus II dengan Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe STAD (Student Team Acheivement Division) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sekolah Tampak Depan Halaman Depan Sekolah 

 
 

Tampak Depan Ruang Kelas IV Halaman Sekolah 

 
 

Foto Bersama Wali Kelas dan Siswa IVc  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Suasana Penampilan Media Pembelajaran Menggunakan Media Audio-Visual 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Proses Diskusi Berlangsung 

 

 
 

Pembagian Soal Siklus Pemberian Reward 
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