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SILABUS TEMATIK KELAS I 

                     Tema Cita-Citaku 

 

SatuanPendidikan :  SDN 02 Kendari 

Kelas   :  IV (Empat) 

KompetensiInti :   

 

IPA 

KompetensiDasar MateriPembelajara

n 

KegiatanPembelajaran 

3.2 Membandingkan 

siklus hidup beberapa 

jenis makhluk hidup 

sertamengaitkan 

denganupaya 

pelestariannya. 

4.2 Membuat skema 

siklus hidupbeberapa 

jenis makhlukhidup 

yang ada di lingkungan 

sekitarnya dan slogan 

upaya pelestariannya. 

Subtema 2 

• Membandingkan 

daur hidup 

beberapa jenis 

makluk 

       Menjelaskan 

manfaat makhluk 

hidup    bagi 

manusia dan  

upaya 

pelestariannya 

 

 Subtema 2 

• Dengan membaca,  siswa dapat 

membandingkan daur hidup beberapa 

jenis makluk hidup 

 Dengan mencaritahu,  siswa mampu 

menjelaskan manfaat makhluk  hidup 

bagi manusia dan upaya 

pelestariannya 

Subtema 3 

• Memba capet 

atematik tentang 

persebaran SDA 

hayati 

Subtema 3 

o Dengan mencari informasi,  siswa 

mampu membuat skema pelestarian  

SDA  hayati dalam bentuk  poster 

• Dengan mengamati,  siswa mampu 
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• Membuat skema 

pelestarian SDA 

hayati dalam 

bentuk poster 

      Menjelaskan dan 

mempresentasika

n pelestarian MH 

di lingkungan 

sekitar 

menjelaskan dan mempresentasikan 

pelestarian  MH  di lingkungan 

sekitar 

Dengan mencarutahu,  siswa mampu 

mengetahui     persebaran sumber 

daya alam hayati  di Indonesia 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELJARAN 

(RPP) 

Satuan pendidikan :         SD Negeri 02 kendari 

Kelas/semester  : 1V [ empat ]  C /2 

Tema 6   : Cita-Citaku 

Sub tema 2    :  Hebatnya Cita-Citaku 

Pembelajaran   :  2 

Lokasi waktu   :  1 x pertemuan [3 x 35  menit]  

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  

2. Memiliki 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. TUJUAN PEMBELAJARAN 
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1. Melalui kegiatan membaca teks “Manfaat Makhuk Hidup di Sekitar Kita”, 

dan membuat peta pikiran dari bacaan tersebut, siswa dapat menjelaskan 

manfaat makhluk hidup  bagi lingkungan sekitar dengan benar. 

2. Melalui kegiatan mengamati lingkungan sekitarnya, siswa membuat laporan 

hasil pengamatan tentang manfaat makhluk hidup dengan benar. 

✓ Karakter yang diharapkan :Religius, Nasionalisme, Mandiri, Gotong 

royong, Integritas  

C. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

IPA 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.2  Membandingkan siklus hidup 

beberapa jenis makhluk hidup 

serta mengaitkan dengan upaya 

pelestariannya. 

3.2.1 Siswa  dapat menjelaskan manfaat 

makhluk hidup  bagi lingkungan 

sekitar dengan benar 

4.7  Membuat skema siklus hidup 

beberapa jenis makhluk hidup 

yang ada di lingkungan 

sekitarnya, dan slogan upaya 

pelestariannya. 

4.2.1 Siswa dapat membuat laporan hasil 

pengamatan tentang manfaat 

makhluk hidup dengan benar. 

 

D.  MATERI PEMBELAJARAN 

• Manfaat mahluk hidup bagi lingkungan sekitar. 

E.  SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

• gambar hewan dan tumbuhan 

• Buku guru kelas 4 tema 5 pahlawanku 

• Buku siswa kelas 4 tema 5 pahlawanku 

F.   METODE PEMBELAJARAN 
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• Pendekatan :  Saintifik 

• Metode   :  Tanya jawab, ceramah, penugasan, simulasi, 

    permainan, Kancing Gemerincing Talking  

    Chips. 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan 1. Guru memberikan salam dan mengajak semua 

siswa berdo’a  [Religius] 

2. Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi 

lembar kehadiran 

3. Menginformasikan tema yang akan dipelajari yaitu 

tentang “Cita-citaku” 

4. Guru membacakan tujuan pembelajaran 

5. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

6. Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang 

meliputi kegiatan mengamati, menanya, 

mengeksplorasi, mengomonikasikan dan 

menyimpulkan. 

7. Guru menyampaikan model pembelajaran yang 

akandigunakan yaitu, Kancing Gemerincing 

Talking Chips  

15  menit 

Kegiatan Inti  

1. Guru menggunakan teks penghubung yang 

bercerita tentang betapa kayanya Indonesia baik 

dari segi budaya maupun sumber daya alam 

sebagai jembatan untuk membahas tentang 

manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar 

80  menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

2. Siswa  membaca dan mencermati bacaan yang 

berjudul Manfaat Makhluk Hidup di Sekitar Kita, 

siswa menggaris bawahi bagian  

3. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa 

4. bagian penting dari bacaan tersebut dan mencari 

beberapa contoh manfaat makhluk hidup bagi 

lingkungan sekitar dari teks yang dibacanya. 

5. Siswa melakukan pengamatan terhadap 

lingkungan sekitarnya, siswa membuat daftar 

tumbuhan dan hewan yang mereka temukan di 

lingkugannya dan mengidentifikasikan 

manfaatnya bagi manusia. 

6. Guru menyiapkan satu kotak kecil yang berisi 

kancing-kancing atau benda kecil lainnya. 

7. Sebelum memulai tugasnya, masing-masing 

anggota dari setiap kelompok mendapatkan 2 atau 

3 buah kancing (jumlah kancing tergantung pada 

sukar tidaknya tugas yang diberikan). 

8. Guru meminta siswa untuk membagikan  LKS 

yang disiapkan  oleh guru. 

9. Setiap kali anggota selesai berbicara atau 

mengeluarkan pendapat, dia harus menyerahkan 

salah satu kancingnya dan meletakkannya 

ditengah-tengah meja kelompok. 

10. Jika semua kancing sudah habis, sedangkan tugas 

belum selesai, kelompok boleh mengambil 

kesepakatan untuk membagi-bagi kancing dan 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

mengulangi prosedurnya kembali. 

11. Guru membimbing diskusi, berjalan berkeliling 

dari kelompok satu ke kelompok lain untuk 

memastikan bahwa setiap anggota berpartisipasi 

aktif. 

12. Guru mengajak siswa untuk menyampaikan hasil 

diskusinya, lalu memberi penguatan kepada 

seluruh siswa mengenai jawaban yang 

diharapkan.  

13. Guru dapat memberi kesempatan kepada seluruh 

siswa untuk memberikan komentar dari jawaban 

yang ada.  

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. Mengajak semua siswa berdo’a  (untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran) 

10 menit 

 

H.   PENILAIAN PEMBELAJARAN 

1. penilaian pengetahuan 
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 Penilaian Pengetahuan atau Penilaian kognit if diambil dari nilai Tes Hasil 

Belajar. 

 

Peneliti       Guru Kelas IV C 

 

 Resti       SAMSIA S.Pd. 

NIM.16010104004                NIP.196312311986102064 
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Lampiran 3 

Materi Pembelajaran Siklus 1 pertemuan pertama 

Subtema 2  Pembelajaran 2 Tema 6 

   

Menjelaskan Materi Mahluk Hidup Bagi Lingkungan Sekitar 

 Hewan dan tumbuhan termasuk jenis-jenis sumber daya alam (SDA), hewan 

dan tumbuhan disekitar kita memiliki banyak manfaat.Hewan dan tumbuhan 

dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan, bahan pakaian, peralatan rumah 

tangga, maupun sebagai bahan baku, produk kesehatan. 

Perhatikan Tabel manfaat hewan dan tumbuhan berikut! 

Jenis SDA Contoh Manfaat 

Tumbuhan Padi Bahan makanan pokok 

Kapas Bahan pembuat kain katun 

Jati Bahan Bangunan dan perabot 

Hewan Ikan Bahan makanan 

Domba  Bahan makanan dan rambutnya untuk bahan pakaian  

Kerbau Bahan makanan dan tenaganya untuk membajak 

sawah 

 

 Pemanfaatan mahluk hidup juga ada yang berhubungan dengan siklus hidup 

hewan tertentu. Misalnya, ulat sutra dalam tahap kepompong bermanfaat sebagai 

bahan pakaian. Serat dari kepompong diolah dan dipintal menjadi benang. Benang-

benang tersebut kemudian dibuat menjadi kain sutra. 

 Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia.  Manusia 

memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  Hewan 

dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi 

kehidupan manusia. 

Manfaat Mahluk Hidup Bagi 

Lingkungan Sekitar 
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 Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati.  Keberadaannya 

akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuat punah. 

Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan 

agar tidak terjadi erosi.  Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah 

yang miring agar tidak mudah longsor.  Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap 

karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan  

dalam proses fotosintesis. 

 Apakah manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya?  Hewan pengurai 

berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap 

oleh tumbuhan sebagai zat hara.  Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat 

untuk menjaga keseimbangan alam. 

1. Sumber bahan pangan                  

Hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain sapi, ayam, 

udang, dan ikan.  Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan 

antara lain sayuran, buah-buahan, dan palawija seperti padi, kedelai, dan 

jagung. 

2. Bahan sandang atau pakaian               

Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan 

hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas. 

Sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan 

domba. Serat-serat ini diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan 

ditenun menjadi kain. 

3. Peralatan rumah tangga                

Banyak perabot rumah tangga terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan 

keras.  contohnya adalah kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan pinus.  

4. Produk kesehatan                 

Tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan.  

Berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing 

dimanfaatkan sebagai obat. Beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan untuk 

obat-obatan seperti kadal, kelelawar, dan cacing. Banyak perabot rumah 

tangga terbuat dari kayu yang berasal 
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Lampiran 4 

Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Siklus 1 Pertemuan 1 

Petunjuk : 

• Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan kerjakanlah 

 dengan jujur! 

• 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. 

 

1. Jelaskan Apakah yang akan terjadi pada daerah yang tidak subur 

sehingga tumbuhan sulit tumbuh? 2  (Kancing yang digunakan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

2.  Buatlah sebuah peta pikiran untuk menjelaskan manfaat tumbuhan 

dan  hewan terhadap kehidupan manusia. ( 2 Kancing yang 

digunakan) 
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3. Jelaskan manfaat tumbuhan bagi lingkungan sekitar ( 2 Kancing 

Yang digunakan 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Amatilah manfaat tumbuhan dan hewan  bagi manusia Buatlah 

 dan tuliskan manfaatnya dalam daftar tabel (3 Kancing yang 

 digunakan) 

 

Nama Tumbuhan Manfaat 

Tumbuhan Bagi 

Manusia 

Nama Hewan Manfaat Hewan 

Bagi Manusia 
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Lampiran 5  

Kunci Jawaban LKS Siklus 1 Pertemuan Pertama 

Pertemuan 1 

Mata Pelajaran     : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPA)  

Kelas/Semester      : IV C/2  

Materi Pokok     : Manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekit  

Kurikulum acuan      : Kurikulum 2013. 

 

1. Akan terjadi tanah miring dan tanah tanah longsor. 

2. Adapun manfaat tumbuhan dan hewan adalah 

✓   Manfaat Tumbuhan Sebagai Bahan : Bahan makanan pokok, 

 Bahan   pembuat kain katun, Bahan Bangunan dan perabot 

✓  Manfaat Hewan Sebagai : Bahan makanan dan rambutnya untuk 

 bahan pakaian, tenaga Kerbau untuk membajak sawah. 

3. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan 

menahan air hujan agar tidak terjadi erosi.  Tumbuhan juga berfungsi 

sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor.   

4.  Manfaat maaluk hidup bagi manusia. 

Nama 

Tumbuhan 

ManfaatTumbuhan 

bagi Manusia  

Nama Hewan Manfaat Hewan 

bagi Manusia 

Kapas Bahan pembuat 

kain katun, 

Kambing Bahan makanan  

Padi Bahan makanan 

pokok, 

Ikan Bahan makanan 

pokok, 

Jati Bahan Bangunan 

dan perabot 

Domba Bahan pakaian 

Mangga  Bahan Makanan Kerbau Bahan makanan 

dan tenaganya 
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untuk 

membajak 

sawah 

Bayam Bahan Makanan Kepiting Bahan makanan  
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LAMPIRAN  6 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU SAAT KEGIATAN  

PROSES PEMBELAJARAN MELALUI Model  

PEMBELAJARAN TALKING CHIPS 

 

Satuan Pendidikan : SDN 02 Kendari 

Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Siklus   : I, Pertemuan I 

Kompetensi Dasar : 3.2 dan 4.2 

 

• Petunjuk penggunaan 

Berilah tanda centang yang tepat untuk memberikan skor pada aspek-aspek penilaian 

aktivitas guru dalam pembelajaran. Adapun kriteria skor adalah Ya dan Tidak 

 

N

o 

Aspek yang diamati Terlaksan

a/skor 

1

.

  

Pendahuluan Ya Tidak 

1. Guru memberikan salam dan mengajak 

semua siswa berdo’a (Religus) 

  

2. Guru mengecek kesiapan Siswa dengan 

mengisi lembar kehadiran 

   

3. Guru Menginformasikan tema yang akan 

dipelajari yaitu tentang “Cita-citaku” 

  

4. Guru membacakan tujuan pembelajaran   

5. Guru memberikan motivasi kepada siswa   

6. Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang 

meliputi kegiatan mengamati, menanya, 

mengeksplorasi, mengomonikasikan dan 

menyimpulkan. 

  

7. Guru menyampaikan Model Pembelajaran 

yang akan digunakan yaitu Model Kancing 

Gemerincing Talking Chips 

  

2

. 

Kegiatan inti  

1. Guru menggunakan teks penghubung yang 

bercerita tentang betapa kayanya Indonesia 

baik dari segi budaya maupun sumber daya 

alam sebagai jembatan untuk membahas 

tentang manfaat makhluk hidup bagi 
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lingkungan sekitar 

2. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa   

3. Guru menjelaskan kembali materi yang 

diajarkan dengan jelas 

  

4. Guru menerapkan skenario model 

pembelajaran talking chips sesuai dengan 

langkah-langkahnya yaitu: 

a. Guru menyiapkan satu kotak kecil yang 

berisi kancing-kancing atau benda kecil 

lainnya. 

b. Sebelum memulai tugasnya,  masing-

masing anggota dari setiap kelompok 

mendapatkan 2 atau 3 buah kancing 

(jumlah kancing tergantung pada sukar 

tidaknya tugas yang diberikan) 

c. Guru meminta siswa untuk 

membagikan  LKS yang disiapkan  

oleh guru.  

d. Setiap kali anggota kelompok selesai 

berbicara atau mengeluarkan pendapat, 

dia harus menyerahkan salah satu 

kancingnya dan meletakkannya 

ditengah-tengah meja kelompok. 

e. Jika semua kancing sudah habis, 

sedangkan tugas belum selesai, 

kelompok boleh mengambil 

kesepakatan untuk membagi-bagi 

kancing dan mengulangi prosedurnya 

kembali 

   

  

  

  

  

5. Guru membimbing diskusi, berjalan 

berkeliling dari kelompok satu ke 

kelompok lain untuk memastikan bahwa 

setiap anggota berpartisipasi aktif. 

  

6. Guru mengajak siswa untuk menyampaikan 

hasil diskusinya, lalu memberi penguatan 

kepada seluruh siswa mengenai jawaban 

yang diharapkan. 

  

7. Guru dapat memberikan kesempatan 

kepada seluruh peserta didik untuk 

memberi komentar pada jawaban yang ada. 

  

Penutup  
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3

. 

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 semua siswa berdo’a  

(untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran) 

   

   

Jumlah skor  

Skor maksimal  

  

 

 

       Kendari, 22 Januari 2020 

       Mengetahui   

 

 

Observer        Peneliti   

 

 

Samsia S.Pd       Resti 

NIP.197205132003122004      Nim. 16010104004  

  

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

Lampiran  7 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA SELAMA KEGIATAN  

PEMBELAJARAN PADA SIKLUS I MELALUI MODEL 

PEMBELAJARAN TALKING CHIPS 

 

Pertemuan 1 

Nama sekolah    : SDN 02 Kendari 

Mata pelajaran   : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Kompetensi Dasar  : 3.2 dan 4.2 

Kelas    : IV C 

Siklus ke   : I (satu) 

 

Petunjuk  : 

1. Observasi harus berada pada posisi yang tidak mengganggu pembelajaran 

tetapi tetap dapat memantau setiap kegiatan yang dilakukan peserta didik 

2. Observer memberikan nilai sesuai dengan petunjuk berikut 

• Ya dan Tidak 

 

No Aspek yang Diamati Skor 

A Kegiatan pembuka Ya Tidak  

1 Siswa menjawab salam dari guru   

2 Siswa menjawab hadir   

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 
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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 yan  

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   

Skor maksimal  

Persentase %  

 

      Kendari, 22 Januari 2020  

      Mengetahui   
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Kolaborator      Peneliti   

 

 

Nurwasiah      Resti                                     

Nim  16010104060                Nim. 16010104004  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELJARAN 

(RPP) 

Satuan pendidikan :         SD Negeri 02 kendari 

Kelas/semester  : 1V [ empat ]  C /2 

Tema 6   : Cita-Citaku 

Sub tema 3    :  Giat Berusaha Meraih Cita-Cita 

Pembelajaran   :  1 

Lokasi waktu   :  1 x pertemuan [3 x 35  menit]  

 

C. KOMPETENSI INTI (KI) 

5. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  

6. Memiliki 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 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
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3. Melalui kegiatan membuat poster siswa dapat mengetahui pentingnya 

pelestarian makhluk hidup bagi lingkungan sekitar dengan tepat. 

 

✓ Karakter yang diharapkan :Religius, Nasionalisme, Mandiri, Gotong 

royong, Integritas  

C. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

IPA 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.2  Membandingkan siklus hidup 

beberapa jenis makhluk hidup 

serta mengaitkan dengan upaya 

pelestariannya. 

3.2.1  Siswa  dapat membuat kesimpulan 

tentang daur hidup makhluk hidup 

yang berbeda dengan tepat. 

4.2  Membuat skema siklus hidup 

beberapa jenis makhluk hidup 

yang ada di lingkungan 

sekitarnya, dan slogan upaya 

pelestariannya. 

4.2.1 Siswa dapat  menuliskan laporan 

hasil percobaan tentang sifat-sifat 

cahaya dengan benar 

 

D.  MATERI PEMBELAJARAN 

• Membuat poster pelestarian makhluk hidup bagi lingkungan sekitar 

E.  SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

• Gambar contoh poster. 

• Buku guru kelas 4 tema 6 cita-citaku 

• Buku siswa kelas 4 tema 6 cita-citaku 

F.   METODE PEMBELAJARAN 

• Pendekatan :  Saintifik 
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• Metode   :  Tanya jawab, ceramah, penugasan, simulasi, 

    permainan, Kancing Gemerincing Talking  

    Chips 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan 6. Guru memberikan salam dan mengajak semua 

siswa berdo’a  [Religius] 

7. Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi 

lembar kehadiran 

8. Guru Menginformasikan tema yang akan 

dipelajari yaitu tentang “Cita-citaku” 

9. Guru membacakan tujuan pembelajaran 

10. Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang 

meliputi kegiatan mengamati, menanya, 

mengeksplorasi, mengomonikasikan dan 

menyimpulkan. 

11. Guru menyampaikan model pembelajaran yang 

akandigunakan yaitu, Kancing Gemerincing 

Talking Chips 

15  menit 

Kegiatan Inti  

14. Siswa  membaca teks bacaan yang berisi 

informasi tentang kekayaan sumber daya alam 

yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Siswa 

menggaris bawahi informasi-informasi penting 

yang didapatkan dari bacaan. 

15. Guru memberikan penjelasan tentang sumber 

80  menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

daya alam hayati dan sumber daya alam mineral 

16. Guru memberikan penekanan bahwa  Alam dan 

sumber daya alam memang harus dijaga agar 

lestari.  Semua orang dapat melakukan sesuatu 

untuk menjaga dan memeliharanya 

17. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa 

18. Guru menjelaskan kembali materi yang 

diajarkan 

19. Guru menyiapkan satu kotak kecil yang berisi 

kancing-kancing atau benda kecil lainnya. 

20. Sebelum memulai tugasnya, masing-masing 

anggota dari setiap kelompok mendapatkan 2 

atau 3 buah kancing (jumlah kancing tergantung 

pada sukar tidaknya tugas yang diberikan). 

21. Guru meminta siswa untuk membagikan  LKS 

yang disiapkan  oleh guru. 

22. Setiap kali anggota selesai berbicara atau 

mengeluarkan pendapat, dia harus menyerahkan 

salah satu kancingnya dan meletakkannya 

ditengah-tengah meja kelompok. 

23. Jika semua kancing sudah habis, sedangkan 

tugas belum selesai, kelompok boleh mengambil 

kesepakatan untuk membagi-bagi kancing dan 

mengulangi prosedurnya kembali. 

24. Setiap siswa kemudian menjawab pertanyaan 

yang ada dan mendiskusikan jawabannya di 

kelompok masing-masing. 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

25. Guru membimbing diskusi, berjalan berkeliling 

dari kelompok satu ke kelompok lain untuk 

memastikan bahwa setiap anggota berpartisipasi 

aktif. 

26. Guru tidak menjawab langsung tetapi memberi 

kesempatan kepada siswa lain untuk mencoba 

menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 

temannya.  

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 berdoa sebelum pulang 

10 menit 

 

H.   PENILAIAN PEMBELAJARAN 

1. penilaian pengetahuan 

 Penilaian Pengetahuan atau Penilaian kognitif diambil dari nilai Tes Hasil 

Belajar. 
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 Peneliti       Guru Kelas IV C 

 

Resti       SAMSIA  S.Pd  

NIM.16010104004                 NIP.197205132003122004 
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Lampiran 9 

Siklus 1 Pertemuan Kedua 

Subtema 3 pembelajaran 2 Tema 6 

 

Menjelaskan pentingnya pelestaria mahluk hidup dilingkungan sekitar  

  Dalam Memilih Cita-cita, tentu kita harus giat dalam meraihnya. Sama halnya 

dengan seorang peternak sapi miliknya selalu dalam keadaan sehat. Sapi yang sehat 

dapat dipengaruhi oleh sumber pakan dan lingkungan yang sehat. Lingkungan yang 

sehat dapat diperoleh dengan kondisi udara yang bersih pepohonan yang rindang 

dapat memulihkan kualitas udara disekitar perternakan. Peternak sapi dapat 

memanfaatkan kotoran sapi sebagai pupuk untuk pohon-pohon tersebut. Kita dapat 

mengempanyekan poster tentang manfaat kotoran sapi kepada peternak sapi yang 

lain. 

Tahukah Kamu 

 

Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan 

hidup seluruh warga penduduknya. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam 

mineral dalam berbagai rupa tersedia melimpah di Indonesia.  Akan tetapi, tidak 

berarti sumber daya alam itu dapat dikuras . habis untuk memenuhi kebutuhan 

manusia. 

Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui jenis sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang sangat lama 

dalam pembentukannya, waktunya tidak sebanding dengan cepatnya sumber daya 

alam itu digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. sumber daya alam mineral yang 

dimaksud adalah batuan dan bahan tambang, Batuan dapat berupa pasir, tanah liat 

dan semen. Bahan tambang berupa emas, besi, batu bara dan minyak bumi. 

Sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber 

makanan manusia.  Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga 

Pentingnya Pelestarian mahluk 

hidup bagi Lingkungan Sekitar 
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keseimbangan alam.  Bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan 

alam terganggu.  Banjir di Jakarta karena sungai-sungai yang tidak dipelihara, dan 

dijadikan tempat pembuangan sampah.  Hal  ini menyebabkan kerugian yang sangat 

besar.  Baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. 

Alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari.  Semua orang dapat 

melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya.  Jika alam rusak, manusia dan 

makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan.  Oleh 

karenanya, manusia harus berusaha menjaganya. Salah satunya adalah dengan 

mengampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui poster. 

Poster Pelestarian Alam 
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Lampiran 10 

Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Siklus 1 pertemuan  2 

Petunjuk : 

• Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan kerjakanlah dengan 

jujur. 

• LKS ini membantu Anda untuk lebih memahami materi IPA. Jadi, 

kerjakan LKS ini dengan sungguh-sungguh       

sesuai petunjuk.  

• Setelah mengerjakan LKS ini, kumpulkan kepada guru. 

 

1. Buatlah sebuah poster dengan memilih satu dari dua tema 

 berikut. ( 3  kancing yang digunakan) 

a. Pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati (tumbuhan) 

b. Pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati (hewan) 

  

2. Buatlah ilustrasi poster dari poster yang telah kalian buat (2 

kancing yang digunakan) 
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3. Jelaskan Bagaimana manusia dan makhluk hidup lainnya 

 memanfaatkan  sumber daya alam ? (2 kancing yang 

 digunakan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Buatlah sebuah peta pikiran mengenai akibat apa sajakah yang 

 akan timbul jika sumber daya alam tersebut tidak dilestarikan? ( 

 2 kancing yang digunakan) 
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Lampiran 11 

Kunci Jawaban LKS Siklus 1 Pertemuan kedua 

Pertemuan 2 

Mata Pelajaran     : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPA)  

Kelas/Semester      : IV C/2  

Materi Pokok     : Pentingnya pelestarian makhluk hidup bagi  

           lingkungan sekitar 

Kurikulum acuan      : Kurikulum 2013 

 

5. (Bebas memilih tema ) 

6. Adapun Poster yang dibuat adalah tentang pelestarian Tumbuhan 

“Bumi Kita Rumah Kita” yang maknabya adalah kita harus menjaga 

bumi kita agar tetap hijau dan terawat karena apabila bumi kita rusak 

maka akan terjadi gempa, banjir dll. 

7. Manusia dan Mahluk hidup lainnya memanfaatkan sumber daya alam 

sesuai dengan kebutuhan tidak boleh berlebihan dalam menggunankan, 

serta mampu melestarikan sumber daya alam agar tetap dilestarikan. 

8. Akibat yang akan timbul jika sumber daya alam tidak dilestarikan 

adalah alam akan menjadi rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya 

akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan, akan terjadi 

bencana alam dimana. 
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LAMPIRAN 12 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU SAAT KEGIATAN  

PROSES PEMBELAJARAN MELALUI MODEL   

PEMBELAJARAN TALKING CHIPS 

 

Satuan Pendidikan : SDN 02 Kendari 

Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Siklus   : I, Pertemuan II 

Kompetensi Dasar : 3.2 dan 4.2 

 

• Petunjuk penggunaan 

Berilah tanda centang yang tepat untuk memberikan skor pada aspek-aspek penilaian 

aktivitas guru dalam pembelajaran. Adapun kriteria skor adalah Ya dan Tidak. 

 

N

o 

Aspek yang diamati Terlaksana/skor 

1

.

  

 Pendahuluan Ya Tidak 

1. Guru memberikan salam mengajak 

semua siswa berdo’a  [Religius] 

  

2. Guru mengecek kesiapan siswa dengan 

mengisi lembar kehadiran 

  

3. Guru Menginformasikan tema yang 

akan dipelajari yaitu tentang “Cita-

citaku” 

  

4. Guru membacakan tujuan 

pembelajaran 

  

5. Guru menyampaikan tahapan kegiatan 

yang meliputi kegiatan mengamati, 

menanya, mengeksplorasi, 

mengomonikasikan dan 

menyimpulkan. 

  

 6. Guru menyampaikan model 

pembelajaran yang akan digunakan 

yaitu, Kancing Gemerincing Talking 
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Chips 

 

2 

1. Guru memberikan penjelasan tentang 

sumber daya alam hayati dan sumber 

daya alam mineral 

  

 2. Guru memberikan penekanan bahwa  

Alam dan sumber daya alam memang 

harus dijaga agar lestari.  Semua orang 

dapat melakukan sesuatu untuk 

menjaga dan memeliharanya 

  

 

 

 

3

. 

3. Guru melakukan tanya jawab kepada 

siswa 

  

4. Guru menjelaskan kembali materi yang 

diajarkan  

5. Guru menyiapkan satu kotak kecil yang 

berisi kancing-kancing atau benda kecil 

lainnya. 

a.  Sebelum memulai tugasnya,  

masing-masing anggota dari setiap 

kelompok mendapatkan 2 atau 3 

buah kancing (jumlah kancing 

tergantung pada sukar tidaknya tugas 

yang diberikan) 

  

b. Guru meminta siswa untuk 

membagikan  LKS yang disiapkan  

oleh guru. 

   

c. Setiap kali anggota selesai berbicara 

atau mengeluarkan pendapat, dia 

harus menyerahkan salah satu 

kancingnya dan meletakkannya 

ditengah-tengah meja kelompok. 

  

d. Jika semua kancing sudah habis, 

sedangkan tugas belum selesai, 

kelompok boleh mengambil 

kesepakatan untuk membagi-bagi 

kancing dan mengulangi 

prosedurnya kembali 
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e. Guru  membimbing diskusi, berjalan 

berkeliling dari kelompok satu ke 

kelompok lain untuk memastikan 

bahwa setiap anggota berpartisipasi 

aktif. 

  

6. Guru tidak menjawab langsung tetapi 

memberi kesempatan kepada siswa lain 

untuk mencoba menjawab pertanyaan 

yang diajukan oleh temannya. Guru 

dapat menguatkan jawaban-jawaban 

yang ada. 

  

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 berdoa 

sebelum pulang 

    

Jumlah Skor maksimal  

  

  

 

         

                                                        Kendari, 28 Januari 2020  

                            Mengetahui   

 

Observer             Peneliti   

 

 

Samsia S.Pd            Resti                         

NIP.197205132003122004           Nim. 16010104004 
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Lampiran 13 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA SELAMA KEGIATAN  

PEMBELAJARAN PADA SIKLUS 1 MELALUI MODEL 

PEMBELAJARAN TALKING CHIPS 

 

Pertemuan 2 

Nama sekolah    : SDN 02 Kendari 

Mata pelajaran   : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Kompetensi Dasar  : 3.2 dan 4.2 

Kelas    : IV C 

Siklus ke   : I (satu) 

 

Petunjuk  : 

3. Observasi harus berada pada posisi yang tidak mengganggu pembelajaran 

tetapi tetap dapat memantau setiap kegiatan yang dilakukan peserta didik 

4. Observer memberikan nilai sesuai dengan petunjuk berikut 

• Ya  dan Tidak  

 

                 No Aspek yang Diamati Skor 

A Kegiatan pembuka     Ya Tidak 

1 Siswa menjawab salam dari guru   

2 Siswa menjawab hadir   

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 tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai 

  

B Kegiatan Inti   
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 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   

Skor maksimal  

Persentase %  

 

      Kendari, 28 Januari 2020  

      Mengetahui   
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Kolaborator      Peneliti   

 

 

Nurwasiah                  Resti                                     

Nim  160101040                 Nim. 16010104004  
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Lampiran 14  

 

TES SIKLUS 1 

A. Pilihlah Jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang A,B,C atau D, 

pada jawaban yang benar. 

1. Pelestarian hewan dan tumbuhan langka perlu dilakukan dengan maksud.... 

a. Menjaga hewan dan tumbuhan dari kepunahan 

b. Menjaga hewan dan tumbuhan agar semakin subur 

c. Menjaga hewan agar tumbuh semakin liar 

d. Menjaga kebutuhan agar berkembang biak 

2. Pentingnya pelestarian hewan dan tumbuhan karena hewan dan tumbuhan 

bermanfaat untuk..... 

a. Merusak keindahan alam sekitar 

b. Hewan dan tumbuhan langka diperjualbelikan 

c. Menjaga keseimbangan lingkungan alam sekitar 

d. Mencegah banjir dan penahan erosi 

3. Tumbuhan sangat bermanfaat dalam menjaga keseimbangan alam karena..... 

a. Menghasilkan karbon dioksida   b.  Menyebabkan erosi dan banjir 

c   Menyebabkan pencemaran udara             d.  Mengurangi pencemaran 

udara 

4. Perabotan rumah tangga banyak yang terbuat dari kayu yang berasal dari 

tumbuhan keras contohnya adalah.... 

a. Sendok      b.  Lemari Jati 

c Ember      d.  Semua Benar 

5. Pernyataan berikut ini merupakan pelestarian hewan dan tumbuhan, kecuali..... 

a. Perlindungan hewan dan tumbuhan   

b. Perburuan dan penebangan hewan secara liar 

c. Pembuatan cagar alam dan suaka magasatwa  

NAMA  : 

KELAS   : 
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d. Pengembangbiakan hewan dan tumbuhan  

6. Hewan akan dikatakan mengalami kepunahan apabila jumlahnya .... 

a. Kadang sedikit kadang banyak   b.  Semakin bekurang  

c. semakin meningkat     d.  Semakin tak terkendali  

7. Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan, 

contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah 

a. Bunga Mawar      b.  Bunga Putri Malu  

c. Kapas       d.  Anggrek  

8. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui, adapun sumber daya alam mineral yang dimaksud adalah kecuali... 

a.  Batu Bara      b.  Pasir  

c. Minyak Bumi      d.  Bunga Raflesia 

9. Suaka magasatwa dibuat pemerintah berfungsi untuk...... 

a. Daerah resapan air tanah    b. Melindungi tanaman langka 

c. melestarikan hewan dan tumbuhan langka  d. Mencegah banjir dan 

 erosi 

10. Berikut ini yang merupakan kelompok hewan langka...... 

a. Badak becula satu, komodo dan kambing  b.   Elang jawa, jalak bali dan 

anoa 

c. Komodo, burung nuri, dan jarak bali.   d. Burung nuri, burung 

cendrawasih dan               jarak bali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

LAMPIRAN 15 

 

Kunci  jawaban Soal Tes Siklus 1 

 

1. (A) Menjaga Hewan dan Tumbuhan dari Kepunahan 

2. (C) Menjaga Keseimbangan Lingkungan Alam Sekitar 

3. (D) Mengurangi Pencemaran Alam 

4. (B) Lemari Jati 

5. (B) Pemburuan dan Penebangan Hewan Secara Liar 

6. (B) Semakin Berkurang 

7. (C) Kapas 

8. (D) Bunga Raflesia 

9. (C)  Melestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka 

10. (B) Elang Jawa, Jalak bali dan Anoa 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELJARAN 

(RPP) 

Satuan pendidikan :         SD Negeri 02 kendari 

Kelas/semester  : 1V [ empat ]  C /2 

Tema 7   : Indahnya Keragaman di Negeriku 

Sub tema 1     :  Keragaman Suku Bangsa dan Agama                  

     di  Negeriku 

Pembelajaran   :  1 

Lokasi waktu   :  1 x pertemuan [3 x 35  menit]  

 

E. KOMPETENSI INTI (KI) 

9. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  

10. Memiliki 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 
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F. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 

4. Setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya 

dengan tepat.  

5. Setelah melakukan pengamatan dan diskusi, siswa mampu menjelaskan 

pengertian gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda dengan tepat. 

✓ Karakter yang diharapkan :Religius, Nasionalisme, Mandiri, Gotong 

royong, Integritas  

C. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

IPA 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.3    Mengidentifikasi macam macam 

gaya, antara lain: gaya otot, gaya 

listrik, gaya magnet, gaya 

gravitasi, dan gaya gesekan. 

3.3.1 Siswa mampu menjelaskan  

pengertian gaya dengan tepat.  

 

4.3  Membuat skema siklus hidup 

beberapa jenis makhluk hidup 

yang ada di lingkungan 

sekitarnya, dan slogan upaya 

pelestariannya. 

4.3.1 Siswa mampu menjelaskan  

pengertian gaya otot dan 

pengaruhnya terhadap benda dengan 

tepat. 

 

 

D.  MATERI PEMBELAJARAN 

•  Pengertian gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda 

E.  SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

• Gambar metamorfosis 

• Buku guru kelas 4 tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 

• Buku siswa kelas 4 tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 
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F.   METODE PEMBELAJARAN 

• Pendekatan :  Saintifik 

• Metode   :  Tanya jawab, ceramah, penugasan, simulasi, 

    permainan, Kancing Gemerincing Talking  

    Chips. 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan 1. Guru memberikan salam dan mengajak semua 

siswa berdo’a  [Religius] 

2. Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi 

lembar kehadiran 

3. Menginformasikan tema yang akan dipelajari 

yaitu tentang “Indahnya Keragaman di 

Negeriku” 

4. Guru membacakan tujuan pembelajaran 

5. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

6. Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang 

meliputi kegiatan mengamati, menanya, 

mengeksplorasi, mengomonikasikan dan 

menyimpulkan. 

7. Guru menyampaikan model pembelajaran yang 

akan digunakan yaitu, Kancing Gemerincing 

Talking Chips 

15  menit 

Kegiatan Inti  

1. Siswa mengamati gambar beberapa alat 

80  menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

transportasi tradisional menggunakan tenaga 

hewan dari berbagai daerah di Indonesia. 

2. Guru menjelaskan materi mengenai gaya dan 

pengaruhnya terhadap benda 

3. Siswa menceritakan alat transportasi tradisional 

yang pernah ditemui, baik di daerahnya sendiri 

maupun dari daerah lain. 

4. Siswa menjawab pertanyaan pada buku siswa. 

Jawaban yang diharapkan adalah: saat kuda atau 

kerbau menarik bendi atau pedati, maka bendi 

atau pedati akan bergerak (berpindah tempat). 

5. siswa melakukan percobaan gaya pada benda-

benda di sekitarnya. 

6. Siswa menuliskan hasil percobaan dalam tabel 

pengamatan. 

7. Siswa mengamati gambar pada Buku Siswa, lalu 

menentukan macam gaya yang bekerja beserta 

pengaruhnya terhadap benda. 

8. Siswa mengamati gambar-gambar kegiatan yang 

menggunakan gaya otot. Selanjutnya siswa 

menjelaskan pengertian gaya otot dan pengaruh 

gaya otot terhadap benda. 

9. Guru menyiapkan satu kotak kecil yang berisi 

kancing-kancing atau benda kecil lainnya. 

10. Sebelum memulai tugasnya, masing-masing 

anggota dari setiap kelompok mendapatkan 2 

atau 3 buah kancing (jumlah kancing tergantung 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

pada sukar tidaknya tugas yang diberikan). 

11. Guru meminta siswa untuk membagikan  LKS 

yang disiapkan  oleh guru. 

12. Setiap kali anggota selesai berbicara atau 

mengeluarkan pendapat, dia harus menyerahkan 

salah satu kancingnya dan meletakkannya 

ditengah-tengah meja kelompok.. 

13. Jika semua kancing sudah habis, sedangkan tugas 

belum selesai, kelompok boleh mengambil 

kesepakatan untuk membagi-bagi kancing dan 

mengulangi prosedurnya kembali. 

14. Guru tidak menjawab langsung tetapi memberi 

kesempatan kepada siswa lain untuk mencoba 

menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 

temannya. Guru dapat menguatkan jawaban-

jawaban yang ada. 

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 semua siswa berdo’a  (untuk 

mengakhiri kegiatan pembelajaran) 

10 menit 
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H.   PENILAIAN PEMBELAJARAN 

1. Penilaian pengetahuan 

 Penilaian Pengetahuan atau Penilaian kognitif diambil dari nilai Tes Hasil 

Belajar. 

 

  

 Peneliti       Guru Kelas IV C 

 

 

 Resti       SAMSIA S.Pd. 

 NIM.16010104004     NIP.196312311986102064 
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Lampiran 17 

Siklus 2 pertemuan pertama 

Subtema 1 Pembelajaran 1 Tema 7 

 

 Beragamnya suku yang ada Indonesia, tentu akan mempengaruhi jenis 

aktivitas disetiap daerah. Becak adalah salah satu alat transportasi tradisional yang 

sampai saat ini masih digunakan masyarakat jika kita berkunjung ke kota Kendari, 

kita dapat melihat alat transportasi tersebut. Tahukah kamu bagaimana becak tersebut 

dapat bergerak? 

 Becak dapat bergerak karena adanya gaya. Gaya adalah tarikan atau 

dorongan. Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya 

berubah. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Keadaan suatu benda dapat 

berubah diakibatkan karena suatu gaya. pengaruh benda antara lain sebagai berikut : 

1. Benda yang diam menjadi bergerak 

Contohnya : meja yang didorong. bola yang ditendang, dan gerobak yang ditarik. 

2. Benda bergerak menjadi diam  

Contoh : pada saat sepeda yang sedang dikendarai direm gerak sepeda menjadi 

lambat dan akhirnya berhenti. 

3. Benda Berubah bentuk 

Contoh : saat botol air mineral yang kosong diinjak, botol tersebut akan berubah 

bentuk 

4. Benda Bergerak berubah arah 

Contoh : Saat bola yang menggelinding ditendang, bola berubah arah karena gaya 

yang diberikan. 

Macam-macam gaya  

Menjelaskan Pengaruh Gaya 

Terhadap Benda 
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1. Gaya otot adalah gaya yang timbul karana aktivitas otot. Contoh : anak 

menendang bola, Ibu memotong kue 

2. Gaya Gravitasi bumi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. 

Contoh : Jika kita melempar bola keatas maka benda yang kita lempar akan 

jatuh ketanah 

3. Gaya Pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap 

benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis, Contoh : ketapel, pulpen 

yang terdapat pegas didalamnya. 

4. Gaya Magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda 

yang terbuat dari logam tertentu. Benda-benda seperti besi, baja, nikel, dan 

kobait termasuk benda magnetik. (dapat ditarik kuat oleh magnet). contoh besi 

yang didekatkan kepada magnet. Benda-benda yang terbuat dari plastik, kayu 

karet, dan beberapa jenis logam seperti aluminium, emas, tembaga, adalah 

termasuk benda yang tidak bersifat magnetis (tidak dapat ditarik oleh 

magnnet). 

5. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan 

listrik. misalnya jika penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut, 

kemudian didekatkan pada potongan kertas kertas kecil, maka penggaris 

tersebut akan menarik potongan kertas. 

6. Gaya Gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling 

bertemu. gaya gesek dapat menimbulkan hambatan, semakin kasar permukaan 

suatu benda gaya gesek dan hambatannya akan semakin besar. Contoh : 

gesekan ban mobil dengan permukaan jalan. 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

Lampiran 18 

Lembar Kerja Siswa  (LKS) 

Siklus 11 Pertemuan 1    

Petunjuk : 

• Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan 

kerjakanlah dengan jujur. 

• Tunjukkan kemampuan Anda sebaik mungkin karena 

hasil jawaban Anda akan diberi nilai.  

• Setelah mengerjakan LKS ini, kumpulkan kepada 

guru. 

 

1. Jelaslkan Apa yang dimaksud  gaya otot? 2 kancing yang 

digunakan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  
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Perhatikan gambar contoh-contoh gaya otot di di atas. Apa 

pengaruh gaya otot terhadap benda yang dikenai gaya pada setiap 

gambar?  (2 Kancing yang digunakan) 

 

 

 

 

 

 

3. Tuliskan contoh kegiatan yang memanfaatkan gaya pada tabel 

berikut ini ! ( 3 Kancing yang digunakan) 

No  Jenis Gaya 

 

Contoh kegiatan 

1 
Gaya otot 

 

 

2 
Gaya gravitasi bumi 

 

 

3 
Gaya pegas   
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4 
Gaya magnet 

 

 

5 
Gaya listrik 

 

 

6 
Gaya gesek 

 

 

4. Jelaskan bagian manakah yang menunjukan pengaruh gaya 

berupa dorongan pada benda,  jelaskan alasanmu? (2 kancing 

yang digunakan) 
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Lampiran 19 

 

Kunci Jawaban LKS Siklus 2 Pertemuan Pertama 

Pertemuan 2 

Mata Pelajaran     : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPA)  

Kelas/Semester      : IV C/2  

Materi Pokok          : Pengertian Gaya dan Pengaruhnya terhadap suatu  

                  benda 

Kurikulum acuan      : Kurikulum 2013. 

 

1. Gaya Otot adalah gaya yang timbul karana aktivitas otot. Contoh : anak 

menendang bola,  

2. Pada gambar tersebut gaya dapat diam menjadi bergerk karena disebabkan adanya 

Aktivitas gaya otot yang dikenai pada setiap gambar 

3.  

No  
Jenis Gaya 

 

Contoh kegiatan 

1 
Gaya otot 

 

Menendang Bola  

2 
Gaya gravitasi bumi 

 

Jika kita melempar bola keatas maka benda 

yang kita lempar akan jatuh ketanah 

 

3 
Gaya pegas  

 

pulpen yang terdapat pegas didalamnya. 

4 
Gaya magnet 

 

Besi yang didekatkan kepada magnet 

5 
Gaya listrik 

 

penggaris plastik digosok-gosokkan pada 

rambut, kemudian didekatkan pada 

potongan kertas kertas kecil, maka 
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penggaris tersebut akan menarik potongan 

kertas. 

6 
Gaya gesek 

 

  gesekan ban mobil dengan permukaan 

jalan. 

 

 

4. Orang yang sedang mendorong lemari karena Benda yang diam menjadi bergerak 
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LAMPIRAN 20 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU SAAT KEGIATAN  

PROSES PEMBELAJARAN MELALUI MODEL  

PEMBELAJARAN TALKING CHIPS 

 

Satuan Pendidikan : SDN 02 Kendari 

Mata Pelajaran : IPA 

Siklus   : II, Pertemuan I 

Kompetensi Dasar : 3.3  Bdan 4.3 

 

• Petunjuk penggunaan 

Berilah tanda centang yang tepat untuk memberikan skor pada aspek-aspek penilaian 

aktivitas guru dalam pembelajaran. Adapun kriteria skor adalah Ya dan Tidak. 

 

 

N

o 

Aspek yang diamati Terlaksan

a/skor 

1

.

  

Pendahuluan Ya Tidak 

1. Guru memberikan salam dan mengajak 

semua siswa berdo’a   

  

2. Guru mengecek kesiapan peserta didik 

dengan mengisi lembar kehadiran 

  

3. Guru Menginformasikan tema yang akan 

dipelajari yaitu tentang “Indahnya 

Keragaman di Negeriku” 

  

4. Guru membacakan tujuan pembelajaran   

5. Guru memberikan motivasi kepada siswa   

6. Guru Guru menyampaikan tahapan 

kegiatan yang meliputi kegiatan 

mengamati, menanya, mengeksplorasi, 

mengomonikasikan dan menyimpulkan. 

  

7. Guru menyampaikan model pembelajaran 

yang akan digunakan yaitu, Kancing 

Gemerincing Talking Chips 

  

2

. 

Kegiatan inti   

1. Guru menjelaskan materi mengenai gaya 

dan pengaruhnya terhadap benda 

  



140 
 

2. Guru menerapkan skenario model 

pembelajaran Talking Chips sesuai dengan 

langkah-langkahnya yaitu: 

a. Guru menyiapkan satu kotak kecil yang 

berisi kancing-kancing atau benda kecil 

lainnya. 

  

  

b.  Sebelum memulai tugasnya,  masing-

masing anggota dari setiap kelompok 

mendapatkan 2 atau 3 buah kancing 

(jumlah kancing tergantung pada sukar 

tidaknya tugas yang diberikan) 

  

c. Guru meminta siswa untuk 

membagikan  LKS yang disiapkan  oleh 

guru. 

  

d. Setiap kali anggota kelompok selesai 

berbicara atau mengeluarkan pendapat, 

dia harus menyerahkan salah satu 

kancingnya dan meletakkannya 

ditengah-tengah meja kelompok. 

  

e. Jika semua kancing sudah habis, 

sedangkan tugas belum selesai, 

kelompok boleh mengambil 

kesepakatan untuk membagi-bagi 

kancing dan mengulangi prosedurnya 

kembali 

  

3. Guru tidak menjawab langsung tetapi 

memberi kesempatan kepada siswa lain 

untuk mencoba menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh temannya. Guru dapat 

menguatkan jawaban-jawaban yang ada. 

  

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 
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5. Guru mengajak siswa menutup pelajaran 

secara bersama-sama berdoa sebelum 

pulang 

   

  

     

      

      

Jumlah skor  

Skor maksimal  

 

      Kendari, 5 Februari 2020  

      Mengetahui   

 

 

            Observer       Peneliti   

 

 

Samsia S.Pd      Resti   

NIP.197205132003122004    Nim. 16010104004  
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Lampiran  21 
 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA SELAMA KEGIATAN  

PEMBELAJARAN PADA SIKLUS II MELALUI MODEL 

PEMBELAJARAN TALKING CHIPS 

 

Pertemuan 1 

Nama sekolah    : SDN 02 Kendari 

Mata pelajaran   : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Kompetensi Dasar  : 3.3 dam 4.3 

Kelas    : IV C 

Siklus ke   : 2 (dua) 

 

Petunjuk  : 

5. Observer harus berada pada posisi yang tidak mengganggu pembelajaran 

tetapi tetap dapat memantau setiap kegiatan yang dilakukan peserta didik 

6. Observer memberikan nilai sesuai dengan petunjuk berikut 

• Ya dan Tidak 

 

     No Aspek yang Diamati Skor 

   A Kegiatan pembuka Ya Tidak 

1 Siswa menjawab salam dari guru   

2 Siswa menjawab hadir   

3. Siswa mendengarkan / 

memperhatikan penjelasan tema 

yang akan dipelajari 

  

4 Siswa mendengarkan / 

memperhatikan penjelasan 

kompetensi tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai 

  

5 Siswa mendengarkan motivasi 

yang diberikan oleh guru 

  

6 Siswa mendengarkan tahap-tahap 

pembelajaran yang akan dipelajari 

  

  7 Siswa memperhatikan 

penyampaian model pembelajaran 
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yang akan di digunakan yaitu, 

Kancing Gemerincing Talking 

Chips 

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 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 

  

    4 Siswa dan guru sama-sama 

menutup pelajaran 

  

    5 Siswa dan guru sama-sama berdoa 

sebelum pulang 

  

Jumlah skor   

Skor maksimal  

Persentase %  

                     Kendari, 5 Februari 2020  

       Mengetahui   
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 Kolaborator      Peneliti   

 

Nurwasiah                  Resti                                          

Nim  160101040                Nim. 16010104004  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELJARAN 

(RPP) 

Satuan pendidikan :         SD Negeri 02 kendari 

Kelas/semester  : 1V [ empat ]  C /2 

Tema 7   : Indahnya Keragaman di Negeriku 

Sub tema 1     :  Keragaman Suku Bangsa dan Agama  

     di Negeriku 

Pembelajaran   :  2 

Lokasi waktu   :  1 x pertemuan [3 x 35  menit]  

 

G. KOMPETENSI INTI (KI) 

13. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  

14. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga.  

15. 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. 

16. 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 
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H. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 

6. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengenal contoh-contoh pemanfaatan gaya 

otot dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 

✓ Karakter yang diharapkan :Religius, Nasionalisme, Mandiri, Gotong 

royong, Integritas  

C. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

IPA 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

3.3    Mengidentifikasi macam macam 

gaya, antara lain: gaya otot, gaya 

listrik, gaya magnet, gaya 

gravitasi, dan gaya gesekan. 

3.3.1 Siswa mampu mengenal contoh- 

contoh pemanfaatan gaya otot dalam 

kehidupan sehari-hari dengan benar. 

 

4.3  Membuat skema siklus hidup 

beberapa jenis makhluk hidup 

yang ada di lingkungan 

sekitarnya, dan slogan upaya 

pelestariannya. 

4.3.1 Siswa mampu menjelaskan  

pengertian gaya otot dan 

pengaruhnya terhadap benda dengan 

tepat. 

 

 

D.  MATERI PEMBELAJARAN 

• Mengenal contoh-contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-

hari dengan benar. 

E.  SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

• Gambar gaya otot 

• Buku guru kelas 4 tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 

• Buku siswa kelas 4 tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 
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F.   METODE PEMBELAJARAN 

• Pendekatan :  Saintifik 

• Metode   :  Tanya jawab, ceramah, penugasan, simulasi, 

    permainan, Kancing Gemerincing Talking  

    Chips. 

 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan 8. Guru memberikan salam dan mengajak semua 

siswa berdo’a  [Religius] 

9. Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi 

lembar kehadiran 

10. Menginformasikan tema yang akan dipelajari 

yaitu tentang “Indahnya Keragaman di 

Negeriku” 

11. Guru membacakan tujuan pembelajaran 

12. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

13. Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang 

meliputi kegiatan mengamati, menanya, 

mengeksplorasi, mengomonikasikan dan 

menyimpulkan. 

14. Guru menyampaikan model pembelajaran yang 

akan digunakan yaitu, Kancing Gemerincing 

Talking Chips 

15  menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Kegiatan Inti  

15. Guru menjelaskan materi pembelajaran tentang 

gaya otot dan contoh-contoh pemnfaatan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

16. Guru menjelaskan masing-masing gambar yang 

berkaitan dengan gaya otot dan contoh 

pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari 

17. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

kegiatan yang menggunakan gaya otot. 

18. Guru menyiapkan satu kotak kecil yang berisi 

kancing-kancing atau benda kecil lainnya. 

19. Sebelum memulai tugasnya, masing-masing 

anggota dari setiap kelompok mendapatkan 2 

atau 3 buah kancing (jumlah kancing tergantung 

pada sukar tidaknya tugas yang diberikan). 

20. Guru meminta siswa untuk membagikan  LKS 

yang disiapkan  oleh guru. 

21. Setiap kali anggota selesai berbicara atau 

mengeluarkan pendapat, dia harus menyerahkan 

salah satu kancingnya dan meletakkannya 

ditengah-tengah meja kelompok.. 

22. Jika semua kancing sudah habis, sedangkan tugas 

belum selesai, kelompok boleh mengambil 

kesepakatan untuk membagi-bagi kancing dan 

mengulangi prosedurnya kembali. 

23. Guru membimbing diskusi, berjalan berkeliling 

dari kelompok satu ke kelompok lain untuk 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

memastikan bahwa setiap anggota berpartisipasi 

aktif. 

24. Guru mengajak satu atau dua siswa untuk 

menyampaikan hasil diskusinya, lalu memberi 

penguatan kepada seluruh siswa mengenai 

jawaban yang diharapkan. 

25. Guru dapat memberi kesempatan kepada seluruh 

siswa untuk memberikan komentar dari jawaban 

yang ada.   

26. Guru tidak menjawab langsung tetapi memberi 

kesempatan kepada siswa lain untuk mencoba 

menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 

temannya. Guru dapat menguatkan jawaban-

jawaban yang ada. 

Penutup 

 

 

6. Guru meminta siswa untuk menyetor LKS yang 

diberikan oleh guru. 

7. Guru memeriksa jawaban siswa. 

8. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya 

9. Guru memberikan motivasi dan pesan-pesan 

moral kepada siswa 

10. Guru Mengajak siswa menutup pelajaran secara 

bersama-sama dan berdoa sebelum pulang. 

10 menit 

 

H.   PENILAIAN PEMBELAJARAN 
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1. penilaian pengetahuan 

 Penilaian Pengetahuan atau Penilaian kognitif diambil dari nilai Tes Hasil 

Belajar. 

 

 

Peneliti       Guru Kelas IV C 

 

 

Resti       SAMSIA S.Pd. 

NIM.16010104004     NIP.197205132003122004 
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Lampiran 23 

Siklus 2 pertemuan kedua 

Subtema 1 Pembelajaran 2 Tema 7 

 

 Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam 

melakukan kegiatan, seperti mengangkat, menarik, menahan, atau mendorong suatu 

benda. Contoh penerapan gaya otot adalah sebagai berikut.  

❖ Ayah mendorong atau menarik meja  

❖ Made menendang bola kearah gawang 

❖ Sapi menarik gerobak 

❖ Ibu membawa barang belanjaan. 

 Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan 

tulang. jika otot digunakan terus menerus, untuk melakukan kegiatan yang berat, otot 

akan mengalami keletihan. pada saat otot mengalami keletihan, tetapi tetap 

dipaksakan untuk melakukan kegiatan, maka akan mengakibatkan cedera atau keram 

pada otot kebiasaan bergerak atau posisi tubuh yang salah juga dapat menyebabkan 

cedera otot. 

 

 

 

 

 

Gaya Otot dan kegunaannya 

dalam kehidupan sehari-hari 
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Lampiran 24 

Lembar Kerja Siswa  (LKS) 

Siklus 11 Pertemuan 11   

Petunjuk : 

• Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan 

kerjakanlah dengan jujur. 

• Tunjukkan kemampuan Anda sebaik mungkin karena 

hasil jawaban Anda akan diberi nilai.  

• Setelah mengerjakan LKS ini, kumpulkan kepada 

guru. 

 

5. Jelaslkan Apa yang dimaksud  gaya otot? 2 kancing yang 

digunakan  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tuliskan contoh-contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan 

sehari-hari (2 Kancing yang digunakan) 

 

No Contoh Kegiatan pemanfaatan gaya otot 
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1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 

perhatikan aktivitas-aktivitas berikut untuk menjawab soal nomor 

3 dan 4 

1) Roket Meluncur Keangkasa 

2) Busur terlintar menuju papan target 

3) tanah liat dibentuk menjadi gerabah 

4) Buah kelapa yang matang yang jatuh dari pohon 

5) Ban sepeda yang melaju diatas tanah 

6) Membuat mobil-mobilan dari plastisin 

7) Ibu guru memindahakan buku 

8) Kedua telapak tangan yang saling bergesekan 

9) Memindahkan buku-buku kerak buku. 

 

7. Menurut Pendapatmu manakah aktivitas yang menggunakan gaya 

otot (2 Kncing yang digunakan) 
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8. Tuliskan 3 aktivitas yang menggunakan gaya otot di sekolahmu ( 

2 kancing yang digunakan). 

No Gaya Contoh  Kegiatan 
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Lampiran 25 

Kunci Jawaban LKS Siklus 2 Pertemuan Kedua 

Pertemuan 2 

Mata Pelajaran     : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPA)  

Kelas/Semester      : IV C/2  

Materi Pokok          : Pengertian Gaya Otot dan Pengaruh perubahannya   

           terhadap suatu benda 

Kurikulum acuan      : Kurikulum 2013. 

5. Gaya Otot adalah gaya yang timbul karana aktivitas otot. Contoh : anak 

menendang bola,  

6.  

No 
Contoh Kegiatan Pemanfaatan Gaya Otot 

1 Ayah mendorong atau menarik meja  

2 Made menendang bola kearah gawang 

3 Sapi menarik gerobak 

4 Ibu Membuat Kue 

5 Ibu membawa barang belanjaan. 

 

7. tanah liat dibentuk menjadi gerabah, Membuat mobil-mobilan dari plastisin, 

Kedua telapak tangan yang saling bergesekan, Memindahkan buku-buku kerak 

buku, Ibu Guru memindahkan buku. 

8. Adapun pemanfaatan gaya otot di sekolah adalah : 

No Gaya Contoh  Kegiatan 

1 Gaya Otot Memindahkan buku-buku kerak buku 

2 Gaya Otot Kedua telapak tangan yang saling 

bergesekan 

3 Gaya Otot Ibu Guru Memindahkan buku 
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LAMPIRAN 26 

 

 LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU SAAT KEGIATAN  

PROSES PEMBELAJARAN MELALUI MODEL  

PEMBELAJARAN TALKING CHIPS 

 

Satuan Pendidikan : SDN 02 KENDARI 

Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Siklus   : I1, Pertemuan I1 

Kompetensi Dasar : 3.3 dan 4,3 

 

• Petunjuk penggunaan 

Berilah tanda centang yang tepat untuk memberikan skor pada aspek-aspek penilaian 

aktivitas guru dalam pembelajaran. Adapun kriteria skor adalah Ya dan Tidak. 

 

 

N

o 

Aspek yang diamati Terlaksana 

1

.

  

Pendahuluan Ya Tidak 

1. Guru memberikan salam dan mengajak 

semua siswa berdo’a  [Religius] 

  

2. Guru mengecek kesiapan diri dengan 

mengisi lembar kehadiran 

  

3. Guru Menginformasikan tema yang 

akan dipelajari yaitu tentang “ 

indahnya keragaman negeriku” 

  

4. Guru membacakan tujuan 

pembelajaran 

  

5. Guru memberikan motivasi kepada 

siswa 

  

6. Guru menyampaikan tahapan kegiatan 

yang meliputi kegiatan mengamati, 

menanya, mengeksplorasi, 

mengomonikasikan dan 

menyimpulkan. 

  

7. Guru menyampaikan model 

pembelajaran yang akan digunakan 

yaitu, Kancing Gemerincing Talking 

Chips 
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 Kegiatan inti  

2

. 

1. Guru menjelaskan materi 

pembelajaran tentang gaya otot dan 

contoh-contoh pemanfaatannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

  

2. Guru menjelaskan masing-masing 

gambar yang berkaitan dengan gaya 

otot ddan contoh pemanfaatannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

  

3. Guru menerapkan skenario model 

pembelajaran Talking Chips sesuai 

dengan langkah-langkahnya yaitu: 

a. Guru menyiapkan satu kotak kecil 

yang berisi kancing-kancing atau 

benda kecil lainnya. 

b. Sebelum memulai tugasnya,  

masing-masing anggota dari setiap 

kelompok mendapatkan 2 atau 3 

buah kancing (jumlah kancing 

tergantung pada sukar tidaknya 

tugas yang diberikan). 

c. Guru meminta siswa untuk 

membagikan  LKS yang disiapkan  

oleh guru. 

d. Setiap kali anggota selesai 

berbicara atau mengeluarkan 

pendapat, dia harus menyerahkan 

salah satu kancingnya dan 

meletakkannya ditengah-tengah 

meja kelompok. 

e. Jika semua kancing sudah habis, 

sedangkan tugas belum selesai, 

kelompok boleh mengambil 

kesepakatan untuk membagi-bagi 

kancing dan mengulangi 

prosedurnya kembali, dengan 

catatan peserta didik yang 

dibanmtu tetap mendapatkan 

kancing sesuai soal yang 

didapatkan. 

  

  

  

  

  

  

4. Guru membimbing diskusi, berjalan 

berkeliling dari kelompok satu ke 
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kelompok lain untuk memastikan 

bahwa setiap anggota berpartisipasi 

aktif. 

5. Guru memberi penguatan kepada 

seluruh siswa mengenai jawaban yang 

diharapkan.  

  

6. Guru dapat memberi kesempatan 

kepada seluruh siswa untuk 

memberikan komentar dari jawaban 

yang ada.   

  

7. Guru tidak menjawab langsung tetapi 

memberi kesempatan kepada siswa lain 

untuk mencoba menjawab pertanyaan 

yang diajukan oleh temannya. Guru 

dapat menguatkan jawaban-jawaban 

yang ada. 

  

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 

   

    

   

  

  

             Kendari,12 Februari 2020 

                  Mengetahui   

 

 Observer             Peneliti   

 

 

 Samsia S.Pd                       Resti                         

 NIP.197205132003122004            Nim. 16010104004  
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Lampiran 27 

 
LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA SELAMA KEGIATAN 

PEMBELAJARAN PADA SIKLUS 11 MELALUI MODEL 

PEMBELAJARAN TALKING CHIPS 

 

Pertemuan 2 

Nama sekolah    : SDN 02 Kendari 

Mata pelajaran   : IPA (Ilmu Pengetahuan  Alam) 

Kompetensi Dasar  : 3.3 dan 4.3 

Kelas    : IV C 

Siklus ke   : 2 (dua) 

 

Petunjuk  : 

 

7. Observer harus berada pada posisi yang tidak mengganggu pembelajaran 

tetapi tetap dapat memantau setiap kegiatan yang dilakukan peserta didik 

8. Observer memberikan nilai sesuai dengan petunjuk berikut 

• Ya dan Tidak. 

 

N Aspek yang Diamati Skor 

A Kegiatan pembuka  Ya Tidak 

1 Siswa menjawab salam dari guru   

 2 Siswa menjawab hadir   

     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 tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai 
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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 menyetor lembar jawaban 

kepada guru 

  

2 Siswa memperhatikan 

penyampaian guru terkait materi 

yang akan dipelajari dipertemuan 

selanjutnya. 

  

 3 Siswa dan guru sama-sama 

menutup pelajaran 

  

 4 Siswa dan guru sama-sama berdoa 

sebelum pulang 

  

    

   

      Kendari, 12 februari  2020  

      Mengetahui   
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      Kolaborator      Peneliti   

 

 

Nurwasiah                  Resti                                     

Nim  16010104060     Nim. 16010104004  
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LAMPIRAN 28     

 

TES SIKLUS 1 

B. Pilihlah Jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang A,B,C atau D, 

pada jawaban yang benar. 

11. Gaya yang ditimbulkan oleh gaya tarik magnet bumi adalah........ 

e. Gaya magnet     b   Gaya gesek  

c. Gaya gerak     d.  Gaya gravitasi 

12.  Contoh gaya gesek adalah antara........ 

a.  Ban mobil dan jalan raya 

b. Kipas angin dan tembok 

c. Buah kelapa jatuh dari tanah. 

d. Dua magnet yang berdekatan. 

13. Anak panah yang dilepaskan dari busurnya termauk contoh dari gaya..... 

b. Gaya magnet     b.  Gaya gravitasi 

c   Gaya gesek                 d.  Gaya pegas 

14. Buah yang jatuh selalu kebawah itu menunjukkan adanya gaya......... 

a. Panas       b.  Dorong 

c. Gravitasi     d.  Magnet 

15. Gaya gesek dapat menimbulkan..... 

b. Panas       b.  Rasa  

c. Gravitasi     d.  Dorongan  

16. Gaya yang ditimbulkan oleh keelastisan suatu benda disebut gaya....... 

b. Gaya gesek      b.  Gravitasi 

c.  pegas d.  Magnet  

17. Piring yang dilempar jatuh kemudian pecah, hal itu membuktikan bahwa..... 

a.  Gaya dapat mengubah bentuk benda 

b.  Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak 

c.  Gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam 

NAMA  : 

KELAS   : 
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d.  Gaya dapat mengubah arah benda 

18. Contoh gaya dapat mengubah aah benda adalah......... 

a. Melempar mobil      b.  Menyetir mobil 

c. Membuat kue        d.  Menanak nasi 

19. Semakin kasar permukaan benda maka gaya yang dihasilkan semakin...... 

a. Kecil       b.  Besar 

c. Meluas       d.  Mengecil 

20. Contoh gaya yang berupa tarikan adalah........ 

a. Mendorong tarikan     b.  Melempar tarikan 

c. Membuka pintu     d.  Memecah gelas 
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Lampiran 29 

Kunci Jawaban Soal  Tes Siklus 11 

1. (A) Gaya magnet 

2. (A) Ban mobil dan jalan raya 

3. (D) Gaya Pegas 

4. (C) Gaya Gravitasi 

5. (C) Panas 

6. (C) Pegas 

7. (A) Gaya dapat mengubah bentuk benda 

8. (A) Melempar Piring 

9. (B) Besar 

10. (C) Membuka pintu 
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Lampiran 30 

 

PROSES PEMBELAJARAN SIKLUS I DAN SIKLUS II DENGAN 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAAN KOOPERATIF TIPE KANCING 

GEMERINCING (TALKING CHIPS). 

 

Guru membuka pembelajaran dengan salam  
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Guru meminta siswa untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran dan menanyakan 

kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

 

 

Guru megabsensi siswa 

   

Guru menyampaikan Tujuan Pembelajaran 
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Guru menyampaikan tahapan kegiatan dan menginformasikan model pembelajaran 

yang akan digunakan 
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Guru menjelaskan materi pembelajaran  

   

Guru mengulang kembali materi yang telah di ajar dan menguatkan jawaban siswa 
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Kegiatan membagi kelompok 

       o
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Kegiatan Model Pembelajaran (Talking Chips). 
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Siswa menyetor soal evaluasi tiap pertemuan tiap-tiap siklus 

  

 

Guru menutup pembelajaran dengan mengucap salam dan membaca doa secara 

bersama-sama 
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 Observer  
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