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Lampiran 1 
 

Tabel 4.1 
Data Perolehan Nilai Awal  

Sebelum Penerapan Strategi Pembelajaran Learning Start With A Question 

 Pada Siswa Kelas IV SDN 5 Ranomeeto Barat  
Tahun Ajaran 2018/2019 

 

No. Nama Siswa L/P Nilai Akhir Keterangan 

1 Aal Ismail L 60 Tidak Tuntas 

2 Aini Cahyani P 55 Tidak Tuntas 

3 Anggi Lestari P 65 Tidak Tuntas 

4 Anggun Pratiwi P 70 Tuntas 

5 Aurel Febrianti P 40 Tidak Tuntas 

6 Baim Apriansyah L 60 Tidak Tuntas 

7 Cahyani Anugrah P 70 Tuntas 

8 Dita Angraini P 40 Tidak Tuntas 

9 Erlin P 75 Tuntas 

10 Erni Yanti P 65 Tidak Tuntas 

11 Evan Permana L 80 Tuntas 

12 Fadlul Malaka L 50 Tidak Tuntas 

13 Jumrias L 70 Tuntas 

14 Namira P 65 Tidak Tuntas 

15 Rajab Pratama L 70 Tuntas 

16 Saswita Azhara P 80 Tuntas 

17 Sesilia Anugrah P 55 Tidak Tuntas 

Jumlah 1,070 
Rata-rata 62,94 
Jumlah Siswa yang Tuntas 7 
Presentase Ketuntasan 41,17 
Jumlah Siswa yang Tidak 
Tuntas 

10 

Presentase Ketidaktuntasan 58,8 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Nilai Awal Siswa Kelas IV SDN 5 Ranomeeto Barat, 

PTK 2019. 
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Lampiran 2 

SILABUS PEMBELAJARAN  ILMU PENDIDIKAN ALAM 

SIKLUS I 

 

Satuan Pendidikan  : SDN 5 Ranomeeto Barat 
Mata Pelajaran  :IPA   

Kelas    : IV  (Empat) 
Semester   : II (Genap) 
 

KompetensiDasar MateriPembelajaran KegiatanPembelajaran 

3.4 Menghubungkan gaya  
dengan gerak pada peristiwa 
di lingkungan sekitar. 
4.4 Menyajikan hasil 
percobaantentang hubungan 
antara gaya dan gerak. 

Subtema 1 
 

• Pengaruh gaya terhadap gerak benda 

• Pengaruh gaya terhadap gerak benda 

Subtema 1 
 

o Dengan berdiskusi, siswamampumenjelaskan 

pengaruh gaya terhadap gerak benda pada 

peristiwa di lingkungan sekitar 

o Dengan memperagakan, siswa mampu 

menjelaskan pengaruh gayaterhadap 

gerakbenda pada peristiwa di lingkungan 

sekitar 

Subtema 2 
 

• Hubungan gaya dengan gerak pada 

peristiwa 

• Menjelaskan hubungan gaya dengan 

gerak pada peristiwa 

Subtema 2 
 

• Dengan mengamati, siswa mampu menjelaskan 

hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di 

lingkungan sekitar 

• Dengan mengamati, siswa mampu menjelaskan 

hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa 

Subtema 3 
 

• Menjelaskan hubungan gaya dan 

Subtema 3 
 

o Dengan mengamati, siswa mampu menjelaskan 
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gerak pada peristiwa di lingkungan 

sekitar 

• Menjelaskan hubungan gaya dan 

gerak pada peristiwa di lingkungan 

sekitar 

hubungangaya dan gerak pada peristiwa di 

lingkungan sekitar 

o Dengan mengamati, siswa mampu menjelaskan 

hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di 

lingkungan sekitar 

 

                Lameuru, ..............2017 

 

Guru Wali Kelas             Peneliti 

 

   

 Irwan Susanto,S.Pd             Fitriani Sukirman 

NIP.198006162008011016            NIM.15010104007 
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Lampiran 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I PERTEMUAN KE-1 

 

Satuan Pendidikan :  SDN 5 RANOMEETO BARAT 

Kelas/Semester :  IV/2 (dua) 

Tema/Sub tema :Daerah Tempat Tinggalku/ Keunikan Daerah Tempat Tinggalku 

Waktu : 1 x pertemuan (3 x35 menit) 

 

A. Kompetensi Inti 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangga. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan 

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

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

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya 

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

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar 

• Menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. 

• Menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. 

 

C. Indikator  

• Menjelaskan hubungan gaya dan gerak 
• Menjelaskan gaya gesek. 
• Siswa bekejasama dengan teman kelompok. 

 

C. Tujuan Pembelajaran: 

1. Dengan membaca, siswa dapat memahami tentang hubungan gaya dan gerak  

2. Dengan mengamati, siswa mampu menjelaskan hubungan gaya dengan gerak pada 

peristiwa di lingkungan sekitar 
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D. Materi Pembelajaran : 

• Hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa 

• Menjelaskan hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa 

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

• Metode : Ceramah,Diskusi, Strategi Learning Start With A Question (LSQ) 

 

F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

KEGIATAN DEKSKRIPSI KEGIATAN 
ALOKA
SI 
WAKTU 

Pendahuluan 1. Siswa memulai kegiatan dengan berdoa. 

2. Absensi 

3. Mengulas materi sebelumnya dan mengkorelasikan dengan 

materi yang akan diajarkan 

10 menit 

Kegiatan Inti 1. Siswa kemudian diminta untuk duduk secara berkelompok 

2. Guru menjelaskan materi yang akan di ajarkan. 

3. Guru memilih bahan bacaan yang sesuai dengan materi yang 

akan di bawakan yaitu Hubungan gaya dan gerak, kemudian 

dibagikan kepada peserta didik. Pada bahan bacaan tidak harus 

di fotokopi kemudian di bagi kepada peserta didik, akan tetapi 

dapat dilakukan dengan memilih satu topik atau bab tertentu dari 

buku teks yang brkaitan tentang hubungan gaya dan gerak. 

4. Siswa distimulus untuk membuat pertanyan seputar isi teks yang 

menurut mereka belum mereka pahami. 

5. Guru meminta peserta didik untuk mempelajari bacaan dengan 

teman kelompoknya. 

6. Guru mengumpulkan hasil pertanyaan dari siswa 

7. Guru memjawab sebagian dari pertanyaan siswa yang sudah di 

kumpulkan. 

8. Guru menyampaikan kepada siswa bahwa pertanyaan dari 

mereka yang belum sempat di jawab akan di bahas pada 

pertemuan berikutnya. 

9. Siswa di berikan tugas evaluasi oleh guru 

85 menit 

Kegiatan 
Penutup 

1. Siswa membuat kesimpulan kegiatan hari ini. 

2. Siswa menuliskan refleksi dari kegiatan yang telah dilakukan. 

3. Guru menutup mata pelajaran dengan berdo’a 

15 menit 
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G. Sumber, alat  dan  media pembelajaran 

���� Buku Tematik Terpadu Tema Daerah Tempat Tinggalku  

 

H. Penilaian 

• Penilaian Sikap 
a. Mencatat hal-hal menonjol (positif atau negatif) yang ditunjukkan siswa dalam 

sikap disiplin. 

• Penilaian Pengetahuan 
Penilaian kognitif diambil dari nilai LKS yang diberikan pada setiap  

Pertemuan. 

 

         Lameuru, ..............2017 

 

Guru Wali Kelas      Peneliti 

 

 

 Irwan Susanto,S.Pd      Fitriani Sukirman 

 NIP.198006162008011016     NIM.15010104007 
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Lampiran 4 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU MELALUI PENERAPAN STRATEGI 
PEMBELAJARAN LEARNING START WITH A QUESTION (LSQ) 

SIKLUS I PERTEMUAN I 

Satuan Pendidikan : SDN 5 RANOMEETO BARAT 

Kelas   : IV 

Mata Pelajaran : IPA 

Materi   :Hubungan gaya dan gerak pada suatu benda 

Siklus/pertemuan  : 1/1 

Petunjuk Pengisian: 

 Isi lembar observer sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang (√)  
pada kolom sesuai 

No. 
Aktivitas Guru Penilaian 

Aspek yang dinilai 
Ya Tdk 

K C B SB  
I Pendahuuan 
1 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam serta berdoa bersama 
  �   

2 Guru menyapa, memeriksa kehadiran siswa   �   
3 Guru melakukan apersepsi   �   
4 Guru memperkenalkan topic materi yang akan 

diajarkan. 
  �   

5 Guru memotivasi siswa sesuai tujuan pembelajaran  �    
6 Guru menjelaskan sitematika proses pembelajaran 

dengan strategi pembelajaran Learning Start With A 

Question(LSQ) 

  �   

II Kegiatan inti 
7 Guru memberikan stimulus dengan menjelaskan 

materi pembelajaran hubungan gaya dan gerak 
pada suatu benda 

   �   

8 Guru melakukan Tanya jawab kepada siswa  �    
9 Guru membagi kelompok setiap kelompok terdiri 

dari 4-5 orang dalam setiap kelompok 
  �   

10 Guru memberikan LKS tentang sub pokok materi 
pembahasan kepada setiap kelompok dan 
membuatnya dengan strategi pembelajaran Learning 

Start With A Question(LSQ) 

   �   

11 Guru memantau serta membimbing siswa untuk 
terlibat dalam diskusi yang dibentuk dalam strategi 

pembelajaran Learning Start With A Question(LSQ) 

  �   

12 Guru memberikan kesempatan kepada tiap-tiap   �   
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kelompok untuk menampilkan hasil diskusi yang 
telah dibuat dalam bentuk strategi pembelajaran 

Learning Start With A Question(LSQ) secara 
bergiliran 

13 Guru memberi kesempatan kepada tiap-tiap 
kelompok agar memberi masukan dan pertanyaan 
kepada kelompok tersebut 

  �   

14 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
menjawab pertanyaan tersebut 

  �   

15 Guru memberikan penjelasan sucukupnya untuk 
mengklasifikasi 

  �   

III Kegiatan akhir 
16 Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pelajaran 
   �   

17 Guru menunjukan sikap terbuka, sabar dan 
bersemangat 

   �   

18 Guru mengadakan evaluasi     �  
19 Guru menjelaskan pembelajaran selanjutnya  �    
20 Guru menutup pembelajaran dengan membaca 

hamdalah dan mengucapkan salam 
   �   

 

Persentase nilai rata-rata : 

 Jumlah skor perolehan x100%   = 59x100 = 73,75% 
 Skor maksimal (80)                         80 
 
KETERANGAN SKOR KRITERIA 

SB  = Sangat baik  4 Guru melaksanakan  proses belajar mangajar dari awal 
sampai akhir dengan  sangat baik 

B    = Baik  3 Guru melaksanakan  proses belajar mangajar dari awal 
sampai akhir dengan baik 

C    = Cukup 2 Guru melaksanakan  proses belajar mangajar dari awal 
sampai akhir dengan cukup  baik 

K    = kurang  1 Guru melaksanakan  proses belajar mangajar dari awal 
sampai akhir  dengan kurang  baik 

 
        

Lameuru,   2019 
       Observer 
 
 
 
       Irwan Susanto, S.Pd 
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Lampiran 5 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA MELALUI PENERAPAN STRATEGI 
PEMBELAJARAN LEARNING START WITH A QUESTION (LSQ) 

 

Satuan Pendidikan : SDN 5 Ranomeeto Barat 

Kelas   : IV 

Mata Pelajaran : IPA 

Materi   : hubungan gaya dan gerak pada suatu benda 

Siklus/pertemuan : 1/ 1 

Isi lembar observer sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang (√)  pada 
kolom sesuai 

No. 

Aktivitas Siswa Penilaian 

Aspek yang dinilai 
Ya Tdk 

K C B SB  

I Pendahuuan 

1 Siswa menjawab salam  salam serta berdoa bersama   �   

2 Siswa mendengarkan saat guru mengabsen    �   

3 Siswa menanggapi apersepsi  �    

4 Siswa mendengarkan dan memperhatikan Guru  saat 

memperkenalkan topik materi yang akan diajarkan serta 

menyampaikan manfaat dan tujuan pembelajaran 

  �   

5 Siswa mendengarkan motivasi yang diberikan Guru  �    

6 Siswa mendengarkan langkah-langkah dan sistematika 

prosespembelajaran dengan metode pembelajaran dengan 

Bamboo Dancing 

  �   

II Kegiatan inti 
7 Siswa memperhatikan saat Guru menjelaskan materi 

pembelajaran 
 �   

8 Siswa mencatat penjelasan materi pelajaran  �   
9 Siswa menjawab umpan balik dari Guru dan bertanya 

tentang materi 
  �   

10 Siswa membagi kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 

4-5 orang dalam setiap kelompok serta membagi tugas 

kepada masing-masing kelompok agar membuat strategi 

pembelajaran Learning Start With A Question(LSQ). dan 

mencari data dari sub pokok materi yang telah diberikan 

oleh Guru 

  �   

11 Siswa terlibat aktif dalam kelompoknya serta saling 

berbagi informasi antar kelompok terkait dengan materi 

yang sedang dipelajarinya 

 �    

12 Siswa mengajukan pertanyaan kepada Guru saat 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas 
  �   
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kelompoknya 

13 Siswa aktif dalam merangkum  mempersentasekan hasil 

diskusi  kelompoknya 
  �   

14 Siswa member kesempatan kepada tiap kelompok agar 

member masukan ataupun pertanyaan kepada kelompok 

tersebut 

  �   

15 Siswa memberikan penjelasan untuk menjawab pertanyaan 

kelompok lain 
 �    

16 Siswa memberi kesempatan kepada teman sekelompoknya 

untuk memberikan jawaban, tanggapan dari kelompok lain, 

serta bersama-sama menyimpulkan hasil diskusi 

  �   

III Kegiatan akhir 
17 Siswa menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami 

tentang materi pelajaran 
  �   

18 Siswa menyimpulkan materi pelajaran dengan bimbingan 

Guru 
  �   

19 Siswa menjawab soal evaluasi dari Guru    �  
20 Siswa membaca hamdalah (doa) dan menjawab salam dari 

Guru saat pembelajaran selesai 
   �   

Persentase nilai rata-rata : 

 Jumlah skor perolehan x100% = 58 x100 =72,5% 
 Skor maksimal (80)                       80 
              

KETERANGAN SKOR KRITERIA 
SB  = Sangat 
baik  

4 Siswa mengikuti proses belajar mangajar dari awal sampai 
akhir dengan antusias yang  sangat baik 

B    = Baik  3 Siswa mengikuti proses belajar mangajar dari awal sampai 
akhir dengan antusias yang baik 

C    = Cukup 2 Siswa mengikuti proses belajar mangajar dari awal sampai 
akhir dengan cukup  baik 

K    = kurang  1 Siswa mengikuti proses belajar mangajar dari awal sampai 
akhir  dengan antusias yang kurang  baik 

        
 
Lameuru,……2019 
Observer 

 
 
 
       Cili Astuti 
        
 

  



93 

 

 

Lampiran 6 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PERTEMUAN KE-1 

 

 

Satuan Pendidikan :SDN 5 Ranomeeto Barat  

Kelas/Semester :  IV/2 (dua) 

Tema 8 : Daerah Tempat Tinggalku 

Sub tema 2 : Keunikan Daerah Tempat Tinggalku 

Waktu : 1 x pertemuan (3 x35 menit) 

 

B. Kompetensi Inti  
5. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

6. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangga. 

7. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan 

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

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

8. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya 

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

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar 

• Menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. 

• Menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. 

 

 Indikator  

• Menjelaskan hubungan gaya dan gerak 
• Menjelaskan gaya gesek. 
• Siswa bekejasama dengan teman kelompok. 

 

C. Tujuan Pembelajaran: 
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3. Dengan mengamati, siswa mampu menjelaskan hubungan gaya dengan gerak pada 

peristiwa di lingkungan sekitar 

 

 

 

 

D. Materi Pembelajaran : 

• hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar 

• pengaruh gaya terhadap benda. 

 

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

• Metode : Ceramah,Diskusi,Learning Start With A Question (LSQ) 

 

F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

KEGIATAN DEKSKRIPSI KEGIATAN 
ALOKA

SI 
WAKTU 

Pendahuluan 4. Siswa memulai kegiatan dengan berdoa. 

5. Guru mengecek kehadiran siswa 

10 menit 

Kegiatan Inti 1. Guru membuka pembelajaran dengan mengulas kembali materi 

pada pertemuan sebelumnya tentang hubungan gaya dengan 

gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. 

2. Guru kembali membahas pada pertemuan sebelumnya yaitu 

materi tentang hubungan gaya dan gerak untuk kembali 

melanjutkan pertanyaan yang belum sempat di jawab. 

3. Guru kembali memperkuat pada materi sebelumnya dengan 

sekaligus mengaitkan pada materi yang akan di ajarkan. 

4.  Guru menjelaskan materi tentang “pengaruh gaya terhadap 

benda. 

5. Guru kembali membentuk menjadi 5 kelompok  

6. Guru memilih bahan bacaan yang sesuai dengan materi yang 

akan di bawakan yaitu pengaruh gaya terhadap benda, kemudian 

dibagikan kepada peserta didik. Pada bahan bacaan tidak harus di 

fotokopi kemudian di bagi kepada peserta didik, akan tetapi 

dapat dilakukan dengan memilih satu topik atau bab tertentu dari 

buku teks yang brkaitan tentang hubungan gaya dan gerak. 

7. Siswa distimulus untuk membuat pertanyan seputar isi teks yang 

menurut mereka belum mereka pahami. 

8. Guru meminta peserta didik untuk mempelajari bacaan dengan 

teman kelompoknya. 

9. Guru mengumpulkan hasil pertanyaan dari siswa kemudian guru 

85 menit 



95 

 

 

dan siswa menjawab pertanyaan secara bersama-sama. 

10. Guru memberi tugas kepada siswa yaitu soal atau pertanyaan 

yang sudah di siapkan oleh guru. 

Kegiatan 
Penutup 

1. Siswa menuliskan refleksi dari kegiatan yang telah dilakukan. 

2. Siswa dan guru menutup pembelajaran dengan berdo’a. 

15 menit 

 

 

G. Sumber, alat  dan  media pembelajaran 

���� Buku Tematik Terpadu Tema 8 Daerah Tempat Tinggalku  

 

I. Penilaian 

• Penilaian Sikap 
b. Mencatat hal-hal menonjol (positif atau negatif) yang ditunjukkan siswa dalam 

sikap disiplin. 

• Penilaian Pengetahuan 
Penilaian kognitif diambil dari nilai LKS yang diberikan pada setiap  

Pertemuan. 

 

        

         Lameuru, ..............2017 

Guru Wali Kelas      Peneliti 

 

 

 Irwan Susanto,S.Pd      Fitriani Sukirman 

 NIP.198006162008011016     NIM.15010104007 
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Lampiran 7 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU MELALUI PENERAPAN STRATEGI 
PEMBELAJARAN LEARNING START WITH A QUESTION (LSQ) 

SIKLUS I PERTEMUAN II 

Satuan Pendidikan : SDN 5 RANOMEETO BARAT 

Kelas   : IV 

Mata Pelajaran : IPA 

Materi   : Hubungan Gaya dan Gerak Pada Suatu Benda 

Siklus/pertemuan  : 1/2 

Petunjuk Pengisian: 

 Isi lembar observer sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang (√)  
pada kolom sesuai 

No. 
Aktivitas Guru Penilaian 

Aspek yang dinilai 
Ya Tdk 

K C B SB  
I Pendahuuan 
1 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam serta berdoa bersama 
   �   

2 Guru menyapa, memeriksa kehadiran    �   
3 Guru melakukan apersepsi   �   
4 Guru memperkenalkan topic materi yang akan 

diajarkan dan  menyampaikan manfaat dan tujuan 
pembelajaran 

  �   

5 Guru memotivasi siswa sesuai tujuan pembelajaran  �    
6 Guru menjelaskan sitematika proses pembelajaran 

denganstrategi pembelajaran Learning Start With A 

Question(LSQ) 

   �   

II Kegiatan inti 
7 Guru memberikan stimulus dengan menjelaskan 

materi pembelajaran hubungan gaya dan gerak 
pada suatu benda 

   �   

8 Guru melakukan Tanya jawab kepada siswa   �   
9 Guru membagi kelompok setiap kelompok terdiri 

dari 4-5 orang dalam setiap kelompok 
  �   

10 Guru memberikan LKS tentang sub pokok materi 
pembahasan kepada setiap kelompok dan 
membuatnya denganstrategi pembelajaran Learning 

Start With A Question(LSQ) 

  �   

11 Guru memantau serta membimbing siswa untuk 
terlibat dalam diskusi yang dibentuk dalam strategi 

pembelajaran Learning Start With A Question(LSQ) 

 �    
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12 Guru memberikan kesempatan kepada tiap-tiap 
kelompok untuk menampilkan hasil diskusi yang 
telah dibuat dalam bentuk strategi pembelajaran 

Learning Start With A Question(LSQ) secara 
bergiliran 

  �   

13 Guru memberi kesempatan kepada tiap-tiap 
kelompok agar memberi masukan dan pertanyaan 
kepada kelompok tersebut 

  �   

14 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
menjawab pertanyaan tersebut 

  �   

15 Guru memberikan penjelasan sucukupnya untuk 
mengklasifikasi 

  �   

III Kegiatan akhir 
16 Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pelajaran 
  �   

17 Guru menunjukan sikap terbuka, sabar dan 
bersemangat 

   �   

18 Guru mengadakan evaluasi   �   
19 Guru menjelaskan pembelajaran selanjutnya  �    
20 Guru menutup pembelajaran dengan membaca 

hamdalah dan mengucapkan salam 
   �   

 

Persentase nilai rata-rata : 

 Jumlah skor perolehan x100%   = 63x100 = 78,75% 
 Skor maksimal (80)                         80 
 
KETERANGAN SKOR KRITERIA 

SB  = Sangat baik  4 Guru melaksanakan  proses belajar mangajar dari awal 
sampai akhir dengan  sangat baik 

B    = Baik  3 Guru melaksanakan  proses belajar mangajar dari awal 
sampai akhir dengan baik 

C    = Cukup 2 Guru melaksanakan  proses belajar mangajar dari awal 
sampai akhir dengan cukup  baik 

K    = kurang  1 Guru melaksanakan  proses belajar mangajar dari awal 
sampai akhir  dengan kurang  baik 

 
        

Lameuru, ….. 2019 
       Observer 
 
 
 
       Irwan Susanto, S.Pd 
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Lampiran 8 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA MELALUI PENERAPAN STRATEGI 
PEMBELAJARAN LEARNING START WITH A QUESTION(LSQ) 

SIKLUS I PERTEMUAN II 

Satuan Pendidikan : SDN 5 Ranomeeto Barat 

Kelas   : IV 

Mata Pelajaran : IPA 

Materi   : Gaya 

Siklus/pertemuan : 1/ 2 

Petunjuk Pengisian: 

 Isi lembar observer sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang (√)  
pada kolom sesuai 

No. 

Aktivitas Siswa Penilaian 

Aspek yang dinilai 
Ya Tdk 

K C B SB  

I Pendahuuan 

1 Siswa menjawab salam  salam serta berdoa bersama   �   

2 Siswa mendengarkan saat guru mengabsen   �   

3 Siswa menanggapi apersepsi  �   

4 Siswa mendengarkan dan memperhatikan Guru  saat 

memperkenalkan topik materi yang akan diajarkan serta 

menyampaikan manfaat dan tujuan pembelajaran 

 �    

5 Siswa mendengarkan motivasi yang diberikan Guru  �   

6 Siswa mendengarkan langkah-langkah dan sistematika 

prosespembelajaran dengan metode pembelajaran dengan 

strategi pembelajaran Learning Start With A 

Question(LSQ) 

  �   

II Kegiatan inti 
7 Siswa memperhatikan saat Guru menjelaskan materi 

pembelajaran 
 �   

8 Siswa mencatat penjelasan materi pelajaran  �   
9 Siswa menjawab umpan balik dari Guru dan bertanya 

tentang materi 
 �   

10 Siswa membagi kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 

4-5 orang dalam setiap kelompok serta membagi tugas 

kepada masing-masing kelompok agar membuat metode 

pembelajaran  strategi pembelajaran Learning Start With A 

Question(LSQ)dan mencari data dari sub pokok materi 

yang telah diberikan oleh Guru 

  �   

11 Siswa terlibat aktif dalam kelompoknya serta saling 

berbagi informasi antar kelompok terkait dengan materi 
 �   
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yang sedang dipelajarinya 

12 Siswa mengajukan pertanyaan kepada Guru saat 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas 

kelompoknya 

  �   

13 Siswa aktif dalam merangkum  mempersentasekan hasil 

diskusi  kelompoknya 
  �   

14 Siswa member kesempatan kepada tiap kelompok agar 

member masukan ataupun pertanyaan kepada kelompok 

tersebut 

  �   

15 Siswa memberikan penjelasan untuk menjawab pertanyaan 

kelompok lain 
  �   

16 Siswa memberi kesempatan kepada teman sekelompoknya 

untuk memberikan jawaban, tanggapan dari kelompok lain, 

serta bersama-sama menyimpulkan hasil diskusi 

  �   

III Kegiatan akhir 
17 Siswa menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami 

tentang materi pelajaran 
  �   

18 Siswa menyimpulkan materi pelajaran dengan bimbingan 

Guru 
  �   

19 Siswa menjawab soal evaluasi dari Guru   �   
20 Siswa membaca hamdalah (doa) dan menjawab salam dari 

Guru saat pembelajaran selesai 
   �   

Persentase nilai rata-rata : 

 Jumlah skor perolehan x100% = 64 x100 =80% 
 Skor maksimal (80)                       80 
              

KETERANGAN SKOR KRITERIA 
SB  = Sangat 
baik  

4 Siswa mengikuti proses belajar mangajar dari awal sampai 
akhir dengan antusias yang  sangat baik 

B    = Baik  3 Siswa mengikuti proses belajar mangajar dari awal sampai 
akhir dengan antusias yang baik 

C    = Cukup 2 Siswa mengikuti proses belajar mangajar dari awal sampai 
akhir dengan cukup  baik 

K    = kurang  1 Siswa mengikuti proses belajar mangajar dari awal sampai 
akhir  dengan antusias yang kurang  baik 

        
Lameuru, ….. 2019 
Observer 

 
 
 
       Cili Astuti 
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Lampiran 9 

LEMBAR KEGIATAN SISWA SIKLUS I 

 

Pertemuan 2 
 

Mata Pelajaran      : Ilmu Pengetahuan Alam(IPA) 

Kelas/Semester : V/2 
1. Materi Pokok    : Hubungan Gaya dan Gerak Pada Suatu Benda 

Kurikulum Acuan : Kurikulum 2013 

Bentuk / Jumlah Soal : Uraian / 5 Soal 

 

 

 

 

 

Petunjuk: 
� LKS ini membantu Anda untuk lebih memahami materi IPA. Jadi, kerjakan LKS ini dengan 

sungguh-sungguh sesuai petunjuk. 

� Tunjukkan kemampuan Anda sebaik mungkin karena hasil jawaban Anda akan diberi nilai. 

� Setelah mengerjakan LKS ini,kumpulkan kepada guru. 

� Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan tepat !!! 

 

ISILAH TITIK-TITIK DI BAWAH INI SESUAI DENGAN JAWABAN YANG TEPAT! 

1. Gaya adalah… 

2. Bilakitamenarikataumendorongsuatubendamakaberartikitamemberikan… 

3. Salah satucontohbendakeras yang dapatberubahbentukjika di berigayaadalah… 

4. Alat yang di gunakanuntukmengukurgayadisebut… 

5. Bermaintenismejaatau badminton adalaholahraga yang memanfaatkangaya… 

6. Balon gas adalahcontohgaya yang dapatmenyebabkanperubahan…benda 

7. Makin kecilgaya yang di perlukan, makamakin…pekerjaan 

8. Gaya ada yang…danada pula yang… 

9. Gaya dapatmempengaruhi … dan …benda 

10. Gaya dapatmenyebabkan…bendaberubah 

 

 

 

 

 

Nama : 

Kelas  : 
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KUNCI JAWABAN: 

1. Doronganatautarikan 

2. Gaya  

3. Salah satunyaadalah Mobil akanpenyokketikamenabrak 

4. Dinamometer 

5. Dorong 

6. Bentuk 

7. Ringan 

8. Lemah,kuat 

9. Gerakdanbentuk 

10. kedudukan 
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Lampiran 10 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II 

PERTEMUAN KE-1 

 

 

Satuan Pendidikan :  SDN 5 RANOMEETO BARAT  

Kelas/Semester :  IV/2 (dua) 

Tema/Sub tema :8 :Daerah Tempat Tinggalku/ 3: Bangga Terhadap Daerah Tempat 

Tinggalku 

Waktu : 1 x pertemuan (3 x 35 menit) 

 

C. Kompetensi Inti  
9. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

10. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangga. 

11. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) 

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

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

12. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam 

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

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

 
Kompetensi Dasar 
• Menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. 

• Menjelaskan hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. 

 

 Indikator  

• Mendemonstrasikan cara menggerakkan Benda. 
• Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi gerak benda. 
• Memberi contoh dalam kehidupan sehari- hari cara gaya mengubah gerak benda. 

 
C. Tujuan Pembelajaran: 
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� Dengan mengamati, siswa mampu menjelaskan hubungangaya dan gerak pada peristiwa 

di lingkungan sekitar 

� Dengan mengamati, siswa mampu menjelaskan hubungan gaya dan gerak pada peristiwa 

di lingkungan sekitar. 

 

 

 

D. Materi Pokok : 

 Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mengubah keadaan suatu benda, yaitu 

mengubah benda bergerak menjadi diam, mengubah benda diam menjadi bergerak mengubah 

bentuk benda dan mengubah arah gerak suatu benda. 

  

 Gaya yang bekerja pada meja yang di dorong dan bola yang di tendang di sebut gaya 

dorong,  gaya yang bekerja pada mobil-mobilan yang di tarik dengan tali dan magnet yang 

didekatkan pada paku di sebut gaya tarik. 

 

E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

KEGIATAN DEKSKRIPSI KEGIATAN 
ALOKA

SI 
WAKTU 

Pendahuluan 6. Siswa memulai kegiatan dengan berdoa. 

7. Mengecek kehadiran siswa 

10 menit 

Kegiatan Inti 9) Guru menyiapkan bahan bacaan tentang materi yang akan 

dibawakan yaitu tentang Hubungan gaya dan gerak, kemudian 

diberikan kepada peserta didik. 

10) Guru mengarahkan peserta didik agar mempelajari bacaan teks 

tentang Hubungan gaya dan gerak dengan teman sebangkunya. 

11) Guru meminta kepada peserta didik untuk memberi tanda pada 

bagian bacaan yang tidak di pahami. 

 85 menit 
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12) Guru mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang telah di tulis 

oleh peserta didik. 

13) Guru menjawab sebagian pertanyaan dari siswa dan sebagian 

dari pertanyaan akan di lanjutkan di pertemuan berikutnya pada 

mata pelajaran IPA. 

14) Guru memberikan evaluasi soal kepada siswa 

Kegiatan 
Penutup 

4. Siswa membuat kesimpulan dari yang mereka pahami pada 

kegiatan hari ini. 

5. Siswa menuliskan refleksi dari kegiatan yang telah dilakukan. 

10 menit 

 

 

  

F. Sumber, alat  dan  media pembelajaran 

���� Buku Tematik Terpadu Tema Daerah Tempat Tinggalku  

 

G. Penilaian 

• Penilaian Sikap 
c. Mencatat hal-hal menonjol (positif atau negatif) yang ditunjukkan siswa dalam 

sikap disiplin. 

• Penilaian Pengetahuan 
Penilaian kognitif diambil dari nilai LKS yang diberikan pada setiap  

Pertemuan. 

 

 

 

 

         Lameuru, ..............2017 

Guru Wali Kelas      Peneliti 

 

 

 

 Irwan Susanto,S.Pd      Fitriani Sukirman 

 NIP.198006162008011016     NIM.15010104007 
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Lampiran 11 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU MELALUI PENERAPAN STRATEGI 
PEMBELAJARAN LEARNING START WITH A QUESTION (LSQ) 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

Satuan Pendidikan : SDN 5 RANOMEETO BARAT 

Kelas   : IV 

Mata Pelajaran : IPA 

Materi   :hubungan gaya dan gerak pada peristiwa  

Siklus/pertemuan  : 2/1 

Petunjuk Pengisian: 

 Isi lembar observer sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang (√)  
pada kolom sesuai 

No. 
Aktivitas Guru Penilaian 

Aspek yang dinilai 
Ya Tdk 

K C B SB  
I Pendahuuan 
1 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam serta berdoa bersama 
   �   

2 Guru menyapa, memeriksa kehadiran, kerapian, 
serta kesiapan peserta didik 

   �   

3 Guru melakukan apersepsi   �   
4 Guru memperkenalkan topic materi yang akan 

diajarkan dan  menyampaikan manfaat dan tujuan 
pembelajaran 

  �   

5 Guru memotivasi siswa sesuai tujuan pembelajaran    �   
6 Guru menjelaskan sitematika proses pembelajaran 

dengan strategi pembelajaran Learning Start With A 

Question(LSQ) 

  �   

II Kegiatan inti 
7 Guru memberikan stimulus dengan menjelaskan 

materi pembelajaran yang berkaitan dengan gaya 
   �   

8 Guru melakukan Tanya jawab kepada siswa    �   
9 Guru membagi kelompok setiap kelompok terdiri 

dari 5-6 orang dalam setiap kelompok 
   �   

10 Guru memberikan LKS tentang sub pokok materi 
pembahasan kepada setiap kelompok dan 
membuatnya dengan strategi pembelajaran Learning 

Start With A Question(LSQ) 

  �   

11 Guru memantau serta membimbing siswa untuk 
terlibat dalam diskusi yang dibentuk dalam strategi 

pembelajaran Learning Start With A Question(LSQ). 

  �   
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12 Guru memberikan kesempatan kepada tiap-tiap 
kelompok untuk menampilkan hasil diskusi yang 
telah dibuat dalam bentuk strategi pembelajaran 

Learning Start With A Question(LSQ) secara 
bergiliran 

  �   

13 Guru memberi kesempatan kepada tiap-tiap 
kelompok agar memberi masukan dan pertanyaan 
kepada kelompok tersebut 

  �   

14 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
menjawab pertanyaan tersebut 

   �   

15 Guru memberikan penjelasan sucukupnya untuk 
mengklasifikasi 

   �   

III Kegiatan akhir 
16 Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pelajaran 
   �   

17 Guru menunjukan sikap terbuka, sabar dan 
bersemangat 

  �   

18 Guru mengadakan evaluasi     �  
19 Guru menjelaskan pembelajaran selanjutnya    �   
20 Guru menutup pembelajaran dengan membaca 

hamdalah dan mengucapkan salam 
   �   

 

Persentase nilai rata-rata : 

 Jumlah skor perolehan x100%   = 68x100 = 85% 
 Skor maksimal (80)                         80 
 

KETERANGAN SKOR KRITERIA 
SB  = Sangat 
baik  

4 Guru melaksanakan  proses belajar mangajar dari awal 
sampai akhir dengan  sangat baik 

B    = Baik  3 Guru melaksanakan  proses belajar mangajar dari awal 
sampai akhir dengan baik 

C    = Cukup 2 Guru melaksanakan  proses belajar mangajar dari awal 
sampai akhir dengan cukup  baik 

K    = kurang  1 Guru melaksanakan  proses belajar mangajar dari awal 
sampai akhir  dengan kurang  baik 

 
        

Lameuru,      2019 
       Observer 
 
 
 
       Irwan Susanto, S.Pd 
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Lampiran 12 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA MELALUI PENERAPAN STRATEGI 
PEMBELAJARAN LEARNING START WITH A QUESTION (LSQ) 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

Satuan Pendidikan : SDN 5 Ranomeeto Barat 

Kelas   : IV 

Mata Pelajaran : IPA 

Materi   : Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa 

Siklus/pertemuan : 2/ 1 

Petunjuk Pengisian: 

 Isi lembar observer sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang (√)  
pada kolom sesuai 

No. 
Aktivitas Guru Penilaian 

Aspek yang dinilai 
Ya Tdk 

K C B SB  
I Pendahuuan 
1 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam serta berdoa bersama 
   �   

2 Guru menyapa, memeriksa kehadiran, kerapian, 
serta kesiapan peserta didik 

   �   

3 Guru melakukan apersepsi   �   
4 Guru memperkenalkan topic materi yang akan 

diajarkan dan  menyampaikan manfaat dan tujuan 
pembelajaran 

  �   

5 Guru memotivasi siswa sesuai tujuan pembelajaran    �   
6 Guru menjelaskan sitematika proses pembelajaran 

dengan strategi pembelajaran Learning Start With A 

Question(LSQ) 

  �   

II Kegiatan inti 
7 Guru memberikan stimulus dengan menjelaskan 

materi pembelajaran Pengelolaan wakaf 
   �   

8 Guru melakukan Tanya jawab kepada siswa    �   
9 Guru membagi kelompok setiap kelompok terdiri 

dari 5-6 orang dalam setiap kelompok 
   �   

10 Guru memberikan LKS tentang sub pokok materi 
pembahasan kepada setiap kelompok dan 
membuatnya dengan strategi pembelajaran Learning 

Start With A Question(LSQ) 

  �   

11 Guru memantau serta membimbing siswa untuk 
terlibat dalam diskusi yang dibentuk dalamstrategi 

pembelajaran Learning Start With A Question(LSQ) 

  �   
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12 Guru memberikan kesempatan kepada tiap-tiap 
kelompok untuk menampilkan hasil diskusi yang 
telah dibuat dalam bentukstrategi pembelajaran 

Learning Start With A Question(LSQ secara 
bergiliran 

  �   

13 Guru memberi kesempatan kepada tiap-tiap 
kelompok agar memberi masukan dan pertanyaan 
kepada kelompok tersebut 

  �   

14 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
menjawab pertanyaan tersebut 

   �   

15 Guru memberikan penjelasan sucukupnya untuk 
mengklasifikasi 

   �   

III Kegiatan akhir 
16 Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pelajaran 
   �   

17 Guru menunjukan sikap terbuka, sabar dan 
bersemangat 

  �   

18 Guru mengadakan evaluasi     �  
19 Guru menjelaskan pembelajaran selanjutnya    �   
20 Guru menutup pembelajaran dengan membaca 

hamdalah dan mengucapkan salam 
   �   

 

Persentase nilai rata-rata : 

 Jumlah skor perolehan x100%   = 68x100 = 85% 
 Skor maksimal (80)                         80 
 

KETERANGAN SKOR KRITERIA 
SB  = Sangat 
baik  

4 Guru melaksanakan  proses belajar mangajar dari awal 
sampai akhir dengan  sangat baik 

B    = Baik  3 Guru melaksanakan  proses belajar mangajar dari awal 
sampai akhir dengan baik 

C    = Cukup 2 Guru melaksanakan  proses belajar mangajar dari awal 
sampai akhir dengan cukup  baik 

K    = kurang  1 Guru melaksanakan  proses belajar mangajar dari awal 
sampai akhir  dengan kurang  baik 

 
        

Lameuru, …….. 2019 
       Observer 
 
 
 
       Irwan Susanto, S.Pd 
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Lampiran 13 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SIKLUS II 

PERTEMUAN KE-2 
 

Satuan Pendidikan :  SDN 5 RANOMEETO BARAT  

Kelas/Semester :  IV/2 (dua) 

Tema 8 : Daerah Tempat Tinggalku 

Sub tema 3 : Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku 

Waktu : 1 x pertemuan (3 x 35 menit) 

D. Kompetensi Inti  
1) Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2) Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangga. 

3) Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, 

membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 

Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4) Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam 

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

yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

 
Kompetensi Dasar 
� Menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. 
� Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya dapat mengubah suatu benda. 

 

 Indikator  

• Menjelaskan gaya gravitasi. 
• Menjelaskan gaya gesek. 
• Siswa bekejasama dengan teman kelompok. 

 
C. Tujuan Pembelajaran: 

1. Melalui kegiatan Tanya jawab mengenai gaya gesek, siswa dapat menjelaskan gaya 

gesek dengan benar. 

2. Dengan bertanya, siswa lebih mampu memahami gaya dengan gerak pada peristiwa. 
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D. Materi Pokok: 

 Semua benda yang dilempar keatas akan jatuh ke tanah. Benda jatuh ke bumi karena ada 

gaya tarik bumi di sebut gaya gravitasi. Benda yang jatuh akan bergerak turun dalam kecepatan 

yang makin bertambah karena di tarik ke bawah oleh bumi. Berbeda dengan astronot yang 

berada di luar angkasa tidak jatuh ke bumi. Ia hanya melayang karena kehilangan bobotnya 

meskipun sebenarnya ia dalam keadaan jatuh karena gaya tarik bumi. Hal itu karena letak 

angkasa luar sangat jauh dari bumi sehingga memiliki gravitasi yang sangat kecil. 

 Gaya gesek terjadi jika dua buah  benda saling bersentuhan. Gaya gesek bekerja 

berlawanan dengan arah gerak benda. Jika benda bergerak ke kanan, maka gaya gesek bekerja ke 

arah kiri. Gaya gesek dapat menahan gerak suatu benda sehingga benda itu berhenti bergerak. 

Untuk menghentikan gerak suatu benda di perlukan agay gesek yang besar, dan untuk 

memperlancar gerak suatu benda di perlukan gaya gesek yang kecil.gaya gesek dapat di perkecil 

dengan cara menghaluskan atau melicinkan kedua permukaan benda yang bergesekan dengan 

menggunakan pelumas.  

E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

KEGIATAN DEKSKRIPSI KEGIATAN 
ALOKASI 
WAKTU 

Pendahuluan 8. Siswa memulai kegiatan dengan berdoa. 

9. Mengecek kehadiran siswa 

10. Guru menanyakan materi yang telah di pelajari 

10 menit 

Kegiatan Inti 15) Guru mengulas kembaali materi pada pertemuan 

sebelumnya yaitu materi pada mata pelajaran IPA tentang 

Hubungan  gaya dan gerak. 

16) guru kembali melanjutkan untuk menjawab pertanyaan 

yang belum sempat di jawab pada pertemuan sebelumnya.  

17) Guru menyampaikan pelajaran dengan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan tersebut. 

18) Siswa kembali di tugaskan untuk membaca informasi 

mengenai gaya gravitasi dari buku pegangan siswa. 

19) Siswa dan guru bertanya jawab mengenai gaya gravitasi 

 85 menit 
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yang telah di baca oleh siswa  

20) Siswa mengerjakan lembar soal pertanyaan yang di 

berikan oleh guru. 

Kegiatan 
Penutup 

6. Siswa membuat kesimpulan kegiatan hari ini. 

7. Guru menutup proses pembelajaran dengan brdoa bersama. 

10 menit 

  

F. Sumber, alat  dan  media pembelajaran 

���� Buku Tematik Terpadu Tema Daerah Tempat Tinggalku  

 

G. Penilaian 

• Penilaian Sikap 
d. Mencatat hal-hal menonjol (positif atau negatif) yang ditunjukkan siswa dalam 

sikap disiplin. 

• Penilaian Pengetahuan 
Penilaian kognitif diambil dari nilai LKS yang diberikan pada setiap  

Pertemuan. 

 

 

 

 

         Lameuru, ..............2017 

Guru Wali Kelas      Peneliti 

 

 

 Irwan Susanto,S.Pd      Fitriani Sukirman 

 NIP.198006162008011016     NIM.15010104007 
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Lampiran 14 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU MELALUI PENERAPAN STRATEGI 
PEMBELAJARAN LEARNING START WITH A QUESTION (LSQ) 

SIKLUS II PERTEMUAN II 

Satuan Pendidikan : SDN 5 RANOMEETO BARAT 

Kelas   : IV 

Mata Pelajaran : IPA 

Materi   : hubungan gaya dan gerak pada peristiwa 

Siklus/pertemuan  : 2/2 

Petunjuk Pengisian: 

 Isi lembar observer sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang (√)  
pada kolom sesuai 

No. 
Aktivitas Guru Penilaian 

Aspek yang dinilai 
Ya Tdk 

K C B SB  
I Pendahuuan 
1 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam serta berdoa bersama 
   �   

2 Guru menyapa, memeriksa kehadiran, kerapian, 
serta kesiapan peserta didik 

   �   

3 Guru melakukan apersepsi   �   
4 Guru memperkenalkan topic materi yang akan 

diajarkan dan  menyampaikan manfaat dan tujuan 
pembelajaran 

   �   

5 Guru memotivasi siswa sesuai tujuan pembelajaran   �   
6 Guru menjelaskan sitematika proses pembelajaran 

dengan strategi pembelajaran Learning Start With A 

Question(LSQ) 

   �   

II Kegiatan inti 
7 Guru memberikan stimulus dengan menjelaskan 

materi pembelajaran yang berkaitan dengan gaya 
  �   

8 Guru melakukan Tanya jawab kepada siswa    �   
9 Guru membagi kelompok setiap kelompok terdiri 

dari 5-6 orang dalam setiap kelompok 
  �   

10 Guru memberikan LKS tentang sub pokok materi 
pembahasan kepada setiap kelompok dan 
membuatnya dengan strategi pembelajaran Learning 

Start With A Question(LSQ) 

   �   

11 Guru memantau serta membimbing siswa untuk 
terlibat dalam diskusi yang dibentuk dalamstrategi 

pembelajaran Learning Start With A Question(LSQ) 

   �   
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12 Guru memberikan kesempatan kepada tiap-tiap 
kelompok untuk menampilkan hasil diskusi yang 
telah dibuat dalam bentuk strategi pembelajaran 

Learning Start With A Question(LSQ) 

  �   

13 Guru memberi kesempatan kepada tiap-tiap 
kelompok agar memberi masukan dan pertanyaan 
kepada kelompok tersebut 

  �   

14 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
menjawab pertanyaan tersebut 

   �   

15 Guru memberikan penjelasan sucukupnya untuk 
mengklasifikasi 

  �   

III Kegiatan akhir 
16 Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pelajaran 
   �   

17 Guru menunjukan sikap terbuka, sabar dan 
bersemangat 

   �   

18 Guru mengadakan evaluasi   �   
19 Guru menjelaskan pembelajaran selanjutnya   �   
20 Guru menutup pembelajaran dengan membaca 

hamdalah dan mengucapkan salam 
   �   

 

Persentase nilai rata-rata : 

 Jumlah skor perolehan x100%   = 72x100 = 90% 
 Skor maksimal (80)                         80 
 

KETERANGAN SKOR KRITERIA 
SB  = Sangat 
baik  

4 Guru melaksanakan  proses belajar mangajar dari awal 
sampai akhir dengan  sangat baik 

B    = Baik  3 Guru melaksanakan  proses belajar mangajar dari awal 
sampai akhir dengan baik 

C    = Cukup 2 Guru melaksanakan  proses belajar mangajar dari awal 
sampai akhir dengan cukup  baik 

K    = kurang  1 Guru melaksanakan  proses belajar mangajar dari awal 
sampai akhir  dengan kurang  baik 

 
        

Lameuru,       2019 
       Observer 
 
 
 
       Irwan Susanto, S.Pd 
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Lampiran 15 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA MELALUI PENERAPAN STRATEGI 
PEMBELAJARAN LEARNING START WITH A QUESTION(LSQ) 

SIKLUS II PERTEMUAN II 

Satuan Pendidikan : SDN 5 Ranomeeto Barat 

Kelas   : IV 

Mata Pelajaran : IPA 

Materi   : hubungan gaya dan gerak pada peristiwa 

Siklus/pertemuan : 2/2 

Petunjuk Pengisian: 

 Isi lembar observer sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang (√)  
pada kolom sesuai 

No. 

Aktivitas Siswa Penilaian 

Aspek yang dinilai 
Ya Tdk 

K C B SB  

I Pendahuuan 

1 Siswa menjawab salam  salam serta berdoa bersama   �   

2 Siswa mendengarkan saat guru mengabsen   �   

3 Siswa menanggapi apersepsi  �   

4 Siswa mendengarkan dan memperhatikan Guru  saat 

memperkenalkan topik materi yang akan diajarkan serta 

menyampaikan manfaat dan tujuan pembelajaran 

 �   

5 Siswa mendengarkan motivasi yang diberikan Guru  �   

6 Siswa mendengarkan langkah-langkah dan sistematika 

prosespembelajaran dengan metode pembelajaran dengan 

strategi pembelajaran Learning Start With A 

Question(LSQ) 

  �   

II Kegiatan inti 
7 Siswa memperhatikan saat Guru menjelaskan materi 

pembelajaran 
 �   

8 Siswa mencatat penjelasan materi pelajaran  �   
9 Siswa menjawab umpan balik dari Guru dan bertanya 

tentang materi 
 �   

10 Siswa membagi kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 

4-5 orang dalam setiap kelompok serta membagi tugas 

kepada masing-masing kelompok agar membuat strategi 

pembelajaran Learning Start With A Question(LSQ)dan 

mencari data dari sub pokok materi yang telah diberikan 

oleh Guru 

  �   

11 Siswa terlibat aktif dalam kelompoknya serta saling 

berbagi informasi antar kelompok terkait dengan materi 
 �   
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yang sedang dipelajarinya 

12 Siswa mengajukan pertanyaan kepada Guru saat 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas 

kelompoknya 

  �   

13 Siswa aktif dalam merangkum  mempersentasekan hasil 

diskusi  kelompoknya 
  �   

14 Siswa member kesempatan kepada tiap kelompok agar 

member masukan ataupun pertanyaan kepada kelompok 

tersebut 

  �   

15 Siswa memberikan penjelasan untuk menjawab pertanyaan 

kelompok lain 
 �   

16 Siswa memberi kesempatan kepada teman sekelompoknya 

untuk memberikan jawaban, tanggapan dari kelompok lain, 

serta bersama-sama menyimpulkan hasil diskusi 

  �   

III Kegiatan akhir 
17 Siswa menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami 

tentang materi pelajaran 
  �   

18 Siswa menyimpulkan materi pelajaran dengan bimbingan 

Guru 
  �   

19 Siswa menjawab soal evaluasi dari Guru   �   
20 Siswa membaca hamdalah (doa) dan menjawab salam dari 

Guru saat pembelajaran selesai 
   �   

Persentase nilai rata-rata : 

 Jumlah skor perolehan x100% = 71 x100 =88,75% 
 Skor maksimal (80)                       80 
              

KETERANGAN SKOR KRITERIA 
SB  = Sangat 
baik  

4 Siswa mengikuti proses belajar mangajar dari awal sampai 
akhir dengan antusias yang  sangat baik 

B    = Baik  3 Siswa mengikuti proses belajar mangajar dari awal sampai 
akhir dengan antusias yang baik 

C    = Cukup 2 Siswa mengikuti proses belajar mangajar dari awal sampai 
akhir dengan cukup  baik 

K    = kurang  1 Siswa mengikuti proses belajar mangajar dari awal sampai 
akhir  dengan antusias yang kurang  baik 

        
Lameuru,     2019 
Observer 

 
 
 
       Cili Astuti 
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Lampiran 16 

LEMBAR KEGIATAN SISWA SIKLUS II 

Pertemuan II 
 

Mata Pelajaran      : Ilmu Pengetahuan Sosial(IPA) 

Kelas/Semester : IV/2 
2. Materi Pokok    : hubungangayadangerakpadaperistiwa 

                               Dan Pembangunan sosialbudaya Pembangunan ekonomi 

Kurikulum Acuan : Kurikulum 2013 

Bentuk / Jumlah Soal : Uraian / 5 Soal 

 

 

 

 

 

Petunjuk: 
� LKS ini membantu Anda untuk lebih memahami materi IPA. Jadi, kerjakan LKS ini dengan 

sungguh-sungguh sesuai petunjuk. 

� Tunjukkan kemampuan Anda sebaik mungkin karena hasil jawaban Anda akan diberi nilai. 

� Setelah mengerjakan LKS ini,kumpulkan kepada guru. 

� Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan tepat !!! 

 

 

1. Gaya bisaberupatarikandan… 

2. Gaya yang timbulolehgesekananatara 2 permukaanbendadinamakangaya… 

3. Bola yang mengelindingbisadihentikan, halitumembuktikanbahwagayadapat… 

4. Buahjatuh kea rah bumidisebabkanoleh… 

5. Menariktali laying-layangmerupakangayatarikberupa… 

6. Benda yang permukaannyaluasakanmembuatjatuhkebumidengan… 

7. Permukaanbenda yang licinakanmembuatgayagesekansemakin… 

8. Gaya dihitungdengansatuan… 

9. Pull sepatupemainsepak bola di gunakanuntukmencegah… 

10. Ban mobil di buatberalur di maksudkansupayamemperbesar… 

 

 

 

 

 

 

Nama : 

Kelas  : 
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KUNCI JAWABAN 

1. Dorongan 
2. Gesek 
3. Mengubahbendabergerakmenjadidiam 
4. Gaya gravitasibumi 
5. Salingtarikmenarik 
6. Pelan/lambat 
7. Kecil 
8. Newton 
9. Tergelincir 
10. Gaya gesek 

 


