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Lampiran 1. 

SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah           : SD Negeri 7 Sawerigadi 

Mata pelajaran         : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/ Semester        : IV (Empat)/II 

Standar Kompetensi : Mengenal Aktivitas Ekonomi dan Sumber Daya Alam 

Kompetensi Inti (KI): 

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

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

teman, guru dan tetangga. 

KI 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, sekolah 

dan tempat bermain. 

KI 4: Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis dalam karia yang estetis dalam gerakan yang 

mencerminkan nasehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. 



 
 

 
 

Mata Pelajaran dan 

Kompetensi Dasar 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

3.3 Mengidentifikasi 

kegiatan ekonomi dan 

hubungannya dengan 

berbagai bidang pekerjaan 

serta kehidupan sosial dan 

budaya di lingkungan 

sekitar sampai provinsi. 

4.3 Menyajikan hasil 

identifikasi kegiatan 

ekonomi dan 

hubungannya dengan 

berbagai bidang 

pekerjaan, serta kehidupan 

sosial dan budaya di 

lingkungan sekitar sampai 

provinsi. 

 Kegiatan Ekonomi 

dalam pemanfaatan 

sumber daya alam. 

Tema 8. Subtema 1.Pemb.3 

 Menceritakan kegiatan 

ekonomi yang dilakukan 

oleh orang disekitar 

tempat tinggal peserta 

didik / lingkungan 

sekolah. 

Teknik 

Penilaian: 

a. Penilaian 

Sikap: 

Lembar 

Observasi. 

b. Penilaian 

Pengetahuan: 

Tes. 

c. Penilaian 

Keterampilan:

Unjuk Kerja. 

2×35 

Menit. 

 Buku guru 

kurikulum 

K13. 

 Buku 

siswa 

kurikulum 

K13. 



 
 

 
 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

3.3 Mengidentifikasi kegiatan 

ekonomi dan 

hubungannya dengan 

berbagai bidang pekerjaan 

serta kehidupan sosial dan 

budaya di lingkungan 

sekitar sampai provinsi. 

4.3 Menyajikan hasil 

identifikasi kegiatan 

ekonomi dan 

hubungannya dengan 

berbagai bidang 

pekerjaan, serta kehidupan 

sosial dan budaya di 

lingkungan sekitar sampai 

provinsi. 

 Kegiatan ekonomi 

dalam pemanfaatan 

sumber daya alam. 

Tema 8. Subtema 1.Pemb.4 

 Mencari informasi 

mengenai keunikan 

penduduk dan 

karakteristik alam yang 

ada didaerah tempat 

tinggal peserta didik. 

 Membuat klasifikasi 

karakteristik alam yang 

ada didaerahnya. 

Teknik 

Penilaian: 

1. Penilaian 

Sikap: 

Lembar 

Observasi. 

2. Penilaian 

Pengetahuan: 

Tes. 

3. Penilaian 

Keterampilan: 

Unjuk Kerja. 

2×35 

Menit. 

 Buku guru 

kurikulum 

K13. 

 Buku 

siswa 

kurikulum 

K13. 



 
 

 
 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

3.3 Mengidentifikasi kegiatan 

ekonomi dan 

hubungannya dengan 

berbagai bidang pekerjaan 

serta kehidupan sosial dan 

budaya di lingkungan 

sekitar sampai provinsi. 

4.3 Menyajikan hasil 

identifikasi kegiatan 

ekonomi dan 

hubungannya dengan 

berbagai bidang 

pekerjaan, serta kehidupan 

sosial dan budaya di 

lingkungan sekitar sampai 

provinsi. 

 Kegitan ekonomi dan 

pemanfaatan sumber 

daya alam. 

Tema 8. Subtema 2.Pemb.3 

 Mengidentifikasi pelaku 

kegiatan ekonomi 

danhubungannya dengan 

berbagai pekerjaan 

berdasarkan gambar 

yangditunjukkan. 

 Siswa menyampaikan 

hasil identifikasi 

mengenai pelakukegiatan 

ekonomi dan 

hubungannya dengan 

berbagai pekerjaan 

didepan guru dan teman-

temannya dengan 

percaya diri. 

Teknik 

Penilaian: 

a. Penilaian 

Sikap: 

Lembar 

observasi. 

b. Penilaian 

Pengetahuan: 

Tes. 

c. Penilaian 

Keterampilan:

Unjuk Kerja. 

2×35 

Menit. 

 Buku guru 

kurikulum 

K13. 

 Buku 

siswa 

kurikulum 

K13. 



 
 

 
 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

3.3 Mengidentifikasi kegiatan 

ekonomi dan 

hubungannya dengan 

berbagai bidang pekerjaan 

serta kehidupan sosial dan 

budaya di lingkungan 

sekitar sampai provinsi. 

4.3 Menyajikan hasil 

identifikasi kegiatan 

ekonomi dan 

hubungannya dengan 

berbagai bidang 

pekerjaan, serta kehidupan 

sosial dan budaya di 

lingkungan sekitar sampai 

provinsi. 

 Kegitan ekonomi 

dan pemanfaatan 

sumber daya alam. 

Tema 8. Subtema 2.Pemb.4 

 Mengidentifikasi 

pekerja pada gambar 

kegiatan ekonomi yang 

tersedia. 

 Membuat laporan 

sederhana tentang 

pengamatan tempat 

kegiatan ekonomi yang 

ada didaerahnya. 

Teknik 

Penilaian: 

1. Penilaian 

Sikap: 

Lembar 

Observasi. 

2. Penilaian 

Pengetahuan: 

Tes. 

3. Penilaian 

Keterampilan:

Unjuk Kerja. 

2×35 

Menit. 

 Buku guru 

kurikulum 

K13. 

 Buku 

siswa 

kurikulum 

K13. 

 



 
 

 
 

    Desa Nihi, 27 April 2019 

                          Mengetahui, 

 
 

        



 
 

 
 

Lampiran 2. 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus I pertemuan I 

Satuan pendidikan  : SDNegeri 7 Sawerigadi 

Kelas/Semeter : IV/2 

Tema 8  : Daerah Tempat Tinggalku 

Sub tema 1  : Lingkungan Tempat Tinggalku 

Alokasi Waktu : 2 X 35 menit 

Pembelajaran  : 3 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

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

KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli dan 

tanggung jawab dalam berinteraksi dengan kelurga, teman, guru dan 

tetangga. 

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

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk cuptaan tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 

yang di jumpainya di rumah, sekolah dan tempat bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, 

dan logis dalam karia yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 

nasehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

bermain dan berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

Ilmu pengetahuan sosial (IPS) 

No KOMPETENSI DASAR (KD) INDIKATOR 

1. 3.3 Mengidentifikasi kegiatan 

ekonomi dan hubungannya dengan 

berbagai bidang pekerjaan serta 

kehidupan sosial dan budaya di 

3.3.1 Siswa mengetahui jenis 

pekerjaan 

pendudukberdasarkan 

tempat tinggal. 



 
 

 
 

lingkungan sekitar sampai provinsi.  

2. 4.3 Menyajikan hasil identifikasi 

kegiatan ekonomi dan 

hubungannya dengan berbagai 

bidang pekerjaan, serta kehidupan 

sosial dan budaya di lingkungan 

sekitar sampai provinsi. 

4.3.1  Menceritakan Kegiatan 

ekonomi yang dilakukan 

oleh orang di sekitar 

tempat tinggal peserta 

didik/lingkungan sekolah.   

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan kegiatan membaca teks tentang pengaruh lingkungan 

terhadapmata pencaharian penduduk, siswa mengetahui jenis pekerjaan 

pendudukberdasarkan tempat tinggal. 

2. Dengan kegiatan berdiskusi tentang pengaruh lingkungan terhadap 

matapencaharian, siswa dapat menjelaskan pengaruh lingkungan 

terhadapjenis pekerjaan dan perbedaan jenis pekerjaan di setiap daerah. 

3. Dengan kegiatan mengamati keadaan alam lingkungan tempattinggalnya, 

siswa dapat menjelaskan hubungan keadaan alam denganmata pencaharian 

penduduk di lingkungan tempat tinggalnya. 

 karakter siswa yang diharapkan : Religius 

Nasionalis 

Mandiri 

Gotong royong 

Integritas 

D. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi kegiatan 
Alokasi 

waktu 

Pendahuluan   Guru menyapa siswa, menanyakan kabar, dan 

mengecek kehadiran siswa. 

 Siswa berdoa bersama sesuai dengan agama dan 

kepercayaan masing-masing di pimpin oleh salah 

satu siswa. Religius 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Guru menyampaiakan gambaran pembelajaran  

10 

menit 



 
 

 
 

Kegiatan Inti Pada awal pembelajaran, guru menstimulus ide, 

gagasan, dan motivasi siswa dengan pertanyaan 

panduan yang ada di Buku Siswa. Oleh karena 

itulah, guru meminta siswa untuk mengungkapkan 

pendapatnya secara percaya diri. 

1. Di mana kamu tinggal? 

2. Bagaimana keadaan daerah tempat tinggalmu?  

 Fase 1, penomoran (Numbering) 

siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok yang 

heterogen dengan beranggotakan 3-5 orang. 

Setiap anggota kelompok diberi nomor dengan 

topi bernomor. 

 Fase 2, mengajukan pertanyaan (Questioning) 

 Siswa diberi kesempatan untuk bertanya hal-hal 

yang belum dimengerti mengenai model 

pembelajaran yang di gunakan. 

 Guru membagikan LKS pada masing-masing 

kelompok 

 Guru menjelaskan tata cara mengerjakan LKS 

 Fase 3, berpikir bersama (Head together) 

Siswa diberi kesempatan dalam kelompok untuk 

berpikir bersama. Setiap kelompok 

mendiskusikan jawaban yang benar dan 

memastikan tiap anggota kelompok mengetahui 

jawaban sambil memberikan motivasi agar 

menjawab soal dengan cepat dan tepat. (guru 

membimbing siswa dalam kelompok) 

 Fase 4, pemberian jawaban (Answering) 

 Guru menyebut salah satu nomor tertentu dan 

para siswa dari tiap kelompok yang memiliki 

50 

menit 



 
 

 
 

nomor yang sama mengacungkan tangan dan 

menyiapkan jawaban untuk dipresentasekan di 

depan kelas. 

 Setelah mempresentasekan hasil kerja tiap 

kelompok, guru menjelaskan materi yang telah 

di diskusikan sebelumnya dengan menggunakan 

media yang sesuai dengan materi pembelajaran. 

Kegiatan 

penutup 

 Guru memberikan penguatan kepada kelompok 

yang benar mengerjakan soal. 

 Siswa melakukan refleksi kegiatan hari ini, 

kegiatan dapat berupa tanya jawab sebagai 

berikut: 

1. Begaimana perasaan mereka mengikuti kegiatan 

ini ? 

2. Apakah mereka menemukan kesulitan ? 

 sebelum menutup pelajaran guru memberi yel-

yel. 

 Guru menutup pelajaran dengan doa bersama. 

10 

Menit 

E. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

 Buku pedoman guru tema :Daerah Tempat Tinggalku Kelas IV (buku 

tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta : Kementrian Pendidikan Dan 

Kebudayaan, 2017) 

 Buku Siswa Tema : Daerah Tempat Tinggalku Kelas IV (buku tematik 

terpadu kurikulum 2013, Jakarta : Kementrian Pendidikan Dan 

Kebudayaan, 2017). 

 Alat menggunakan topi bernomor. 

F. MATERI PEMBELAJARAN 

 Kegiatan Ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam. 

 Melakukan diskusi dengan teman sebangku secara bertanggung jawab. 

(NHT) 

 



 
 

 
 

G. METODE PEMBELAJARAN 

Metode :  diskusi dengan menggunakan model pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT), tanya jawab, penugasan, dan ceramah 

H. KEGIATAN PENILAIAN 

a. Penilaian Sikap : Lembar Observasi 

b. Penilaian Pengetahuan: Tes 

c. Penilaian Keterampilan: Unjuk Kerja 

 

 

       Muna Barat, 27 April 2019 

Mengetahui   

 
 

 

  

  
 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 3. 

MATERI PELAJARAN 

 

Bali sangatlah terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon 

pariwisataIndonesia. Bali memiliki potensi pariwisata, seperti wisata alam, wisata 

seni, Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah 

Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan 

terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya dan 

budaya.  

Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota.bermata 

pencaharian sebagai petani. Namun, penduduk yang tinggal di pantai bermata 

pencaharian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat memengaruhi mata 

pencaharian penduduknya. 

Lingkungan memengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah.Mata 

pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata 

pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di 

daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Simak penjelasan berikut. 

1. Penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan,petani 

tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. 

2. Penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagaiburuh, petani, 

pedagang, dan peternak. 

3. Penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagaipetani, 

peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya teh,kopi, dan cengkeh. 

Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata 

pencaharianyang berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih 

banyakbermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh 

tanidan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian 

sebagaipekerjajasa (pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir), karyawan, 

pedagang, dan buruh pabrik.Ayo 
 



 
 

 
 

Lampiran 4. 

Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Siklus I Pertemuan I 

Kelompok : 

Anggota :  1........................ 

     2......................... 

     3......................... 

     4......................... 

     5......................... 

Petunjuk:  

Diskusilah dengan teman kelompok kalian dan jawablah pertanyaan berikut! 

1. Mengapa mata pencaharian penduduk berbeda sesuai dengan lingkungan 

tempat tinggalnya? 

2. Mengapa penduduk yang di desa dan di kota memiliki mata pencaharian 

yang berbeda? 

3. Apa perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah 

dataran tinggi? 

4. Apa yang dimaksud dengan pekerja jasa? Sebutkan contohnya 

5. Mata pencaharian apa saja yang menonjol di tempat tinggalmu? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

Lampiran 5. 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus 1 pertemuan II 

Satuan pendidikan  : SDNegeri 7 Sawerigadi 

Kelas/Semeter : IV/2 

Tema   : Daerah Tempat Tinggalku 

Sub tema 1  : Lingkungan Tempat Tinggalku 

Alokasi Waktu : 2 X 35 menit 

Pembelajaran : 4 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

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

KI 2  : Memiliki perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli dan 

tanggung jawab dalam berinteraksi dengan kelurga, teman, guru dan 

tetangga. 

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

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk cuptaan tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 

yang di jumpainya di rumah, sekolah dan tempat bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, 

dan logis dalam karia yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 

nasehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

bermain dan berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

Ilmu pengetahuan sosial (IPS) 

No KOMPETENSI DASAR (KD) INDIKATOR 

1. 3.3 Mengidentifikasi kegiatan 

ekonomi dan hubungannya dengan 

berbagai bidang pekerjaan serta 

3.3.1 Mencari informasi 

mengenai keunikan 

penduduk dan 



 
 

 
 

kehidupan sosial dan budaya di 

lingkungan sekitar sampai provinsi. 

karakteristik alam yang 

ada di daerah tempat 

tinggal peserta didik. 

2. 4.3   Menyajikan hasil identifikasi 

kegiatan ekonomi dan 

hubungannya dengan berbagai 

bidang pekerjaan, serta kehidupan 

sosial dan budaya di lingkungan 

sekitar sampai provinsi. 

4.3.1 Membuat klasifikasi 

karakteristik alam yang 

ada didaerahnya tinggal 

peserta didik/lingkungan 

sekolah.   

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan kegiatan membaca teks bacaan, siswa dapat menjelaskan jenis 

pekerjaan dan kegiatan masyarakat terkait dengan kegiatan ekonomi. 

2. Dengan kegiatan mengamati kegiatan penduduk di lingkungan tempat 

tinggal, siswa mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait dengan 

kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalnya. 

 karakter siswa yang diharapkan : Religius 

Nasionalis 

Mandiri 

Gotong royong 

Integritas 

D. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi kegiatan 
Alokasi 

waktu 

Pendahuluan   Guru menyapa siswa, menanyakan kabar, 

dan mengecek kehadiran siswa. 

 Siswa berdoa bersama sesuai dengan agama 

dan kepercayaan masing-masing di pimpin 

oleh salah satu siswa. Religius 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Guru menyampaiakan gambaran 

pembelajaran  

10 menit 

Kegiatan Inti  Siswa mengamati gambar lalu 50 menit 



 
 

 
 

membacanarasi pada Buku Siswa. 

 Guru mengajak siswa bertanya 

jawabtentang kegiatan ekonomi. 

Dalamkegiatan ini, guru dapat 

menggunakangambar berbagai jenis 

kegiatan ekonomi. 

 Fase 1, penomoran (Numbering) 

siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok 

yang heterogen dengan beranggotakan 3-5 

orang. Setiap anggora kelompok diberi 

nomor dengan topi bernomor. 

 Fase 2, mengajukan pertanyaan 

(Questioning) 

 Siswa diberi kesempatan untuk 

bertanya hal-hal yang belum dimengerti 

mengenai model pembelajaran yang di 

gunakan. 

 Guru membagikan LKS pada masing-

masing kelompok 

 Guru menjelaskan tata cara 

mengerjakan LKS 

 Fase 3, berpikir bersama (Head Together) 

Siswa diberi kesempatan dalam kelompok 

untuk berpikir bersama. Setiap kelompok 

mendiskusikan jawaban yang benar dan 

memastikan tiap anggota kelompok 

mengetahui jawaban sambil memberikan 

motivasi agar menjawab soal dengan cepat 

dan tepat. (guru membimbing siswa dalam 

kelompok) 



 
 

 
 

 Fase 4, pemberian jawaban (Answering) 

 Guru menyebut salah satu nomor tertentu 

dan para siswa dari tiap kelompok yang 

memiliki nomor yang sama mengacungkan 

tangan dan menyiapkan jawaban untuk 

dipresentasekan di depan kelas. 

 Setelah mempresentasekan hasil kerja tiap 

kelompok, guru menjelaskan materi yang 

telah di diskusikan sebelumnya dengan 

menggunakan media yang sesuai dengan 

materi pembelajaran. 

Kegiatan 

penutup 

 Guru memberikan penguatan kepada 

kelompok yang benar mengerjakan soal. 

 Siswa melakukan refleksi kegiatan hari ini 

bisa berupa tanya jawab. 

 sebelum menutup pelajaran guru memberi 

Game 

 Guru menutup pelajaran dengan doa 

bersama. 

10 Menit 

E. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

 Buku pedoman guru tema :Daerah Tempat Tinggalku Kelas IV (buku 

tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta : Kementrian Pendidikan Dan 

Kebudayaan, 2017) 

 Buku Siswa Tema : Daerah Tempat TinggalkuKelas IV (buku tematik 

terpadu kurikulum 2013, Jakarta : Kementrian Pendidikan Dan 

Kebudayaan, 2017). 

 Alat menggunakan topi bernomor 

F. MATERI PEMBELAJARAN 

 Kegiatan Ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam  

 Melakukan diskusi dengan teman sebangku secarabertanggung jawab. 

(NHT) 



 
 

 
 

 

G. METODE PEMBELAJARAN 

Metode :  diskusi dengan menggunakan model pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT), tanya jawab, penugasan, dan ceramah 

H. KEGIATAN PENILAIAN 

1. Penilaian Sikap : Lembar Observasi 

2. Penilaian Pengetahuan: Tes 

3. Penilaian Keterampilan: Unjuk Kerja      

                                 Muna Barat, 02 Mei 2019 

Mengetahui    

 
 

 

   
 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 6. 

MATERI PELAJARAN 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 7. 

Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Siklus I Pertemuan II 

Kelompok : 

Anggota :  1........................ 

     2......................... 

     3......................... 

     4......................... 

     5......................... 

Petunjuk:  

Diskusilah dengan teman kelompok kalian dan jawablah pertanyaan berikut! 

1. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? 

2. Berikan dua contoh sumber daya alam yang anda ketahui! 

3. Apakah yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? 

4. Tuliskan jenis-jenis kegiatan ekonomi? 

5. Apa saja kegiatan ekonomi yang ada di Kabupaten Tabanan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 8. 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

SIKLUS I  

No Aspek yang Diamati 
Terlaksana 

Keterangan Ya Tidak 

1.  Siswa mendengar dan 

memperhatikan penjelasan guru. 
   Terlaksana dengan baik 

2. Siswa selalu berada dalam 

kelompoknya 
   Terlaksana dengan baik 

3. Siswa aktif dalam kelompoknya.    terlaksana dengan baik 

4. Siswa mengerjakan nomor soal 

sesuai dengan nomor yang di 

berikan. 

   Terlaksana dengan baik 

5.  Siswa berpikir bersama untuk 

mendiskusikan jawaban yang 

benar. 

   Terlaksana dengan baik 

6.  Siswa mengajukan pertanyaan 

kepada guru saat mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan 

masalah dalam LKS 

   Terlaksana dengan baik 

7. Siswa mampu mempresentasekan 

hasil kerja samanya dalam 

kelompok 

   
Belum Terlaksana dengan 

baik 

8. Siswa menerima penghargaan atas 

kerja kelompoknya yang baik dan 

benar. 

   

Belum Terlaksana, siswa 

belum mendapat 

penghargaan 

9. Siswa membuat kesimpulan 

tentang materi yang telah di 

ajarkan. 

   
Belum Terlaksana dengan 

baik 

Nilai 6 3  

 
                                

           
        

 
  

 
        

          

 = 66,66% 

Muna Barat, 02 Mei 2019 

                  Mengetahui 

 



 
 

 
 

Lampiran 9. 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS MENGAJAR GURU 

SIKLUS I  

No Aspek yang Diamati 
Terlaksana 

Keterangan 
Ya Tidak 

1. Guru melakukan apersepsi.    Terlaksana dengan baik 

2. Guru memberi motivasi pada siswa. 
   

Peneliti tidak member 

motivasi kepada siswa 

3. Guru Menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 
   Terlaksana dengan baik 

4.  Guru membagi siswa dalam 

beberapa kelompok dan kepada 

setiap anggota kelompok diberi 

nomor 1-5 sesuai dengan model 

NHT. 

   Terlaksana dengan baik 

5. Guru menjelaskan materi yang akan 

diajarkan. 
   Terlaksana dengan baik 

6. Guru memberikan LKS kepada 

setiap kelompok siswa. 
   Terlaksana dengan baik 

7. Guru menugaskan kepada masing-

masing siswa dalam kelompok untuk 

mengerjakan nomor soal sesuai 

dengan nomor yang diberikan. 

   Terlaksana dengan baik 

8.  Guru mengajak siswa dalam 

kelompok untuk berpikir bersama 

dalam mendiskusikan jawaban yang 

benar. 

 
 

  

Peneliti lupa mengajar 

siswa untuk perfikir 

bersama 

9. Guru membimbing siswa dalam 

setiap kelompok untuk 

menyelesaikan masalah yang ada 

didalam LKS. 

   
Belum Terlaksana 

dengan baik 

10. Guru membuka pertanyaan untuk 

seluruh kelompok siswa. 
   Terlaksana dengan baik 

11. Guru menunjuk siswa yang 

mengangkat tangan dan 

mempresentasekan hasil kerja 

samanya dalam kelopok. 

   Terlaksana dengan baik 

12. Guru menunjuk nomor yang lain 

Sampai seluruh Soal dapat 

terpresentasekan seluruhnya. 

   Terlaksana dengan baik 

13.  Guru memberi penghargaan kepada    Peneliti tidak memeri 



 
 

 
 

kelompok yang hasil kerjanya baik 

dan benar. 

penghargaan kepada 

siswa 

14. Guru menyimpulkan materi     Terlaksana dengan baik 

15. Guru melakukan refleksi. 

   

Guru tidak melakukan 

refleksi setelah 

pelajaran berakhir 

 Nilai 10 5  

% =  keberhasilan scenario pembelajaran   

     

 
                                

           
        

 
  

  
        

          

 = 66,66%      

      

 

Muna Barat, 02 Mei 2019 

                  Mengetahui 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 10. 

TES SIKLUS I 

Tema 8  : Daerah Tempat Tinggalku 

Sub tema 1 : Lingkungan Tempat Tinggalku 

Waktu Kerja :  35 Menit 

A. Lingkarilah salah satu jawaban yang paling tepat dibawah ini! 

1. Bentuk kekayaan alam yang dapat digunakan manusia dalam pemenuhan 

kebutuhan hidup disebut................. 

a. Hasil budidaya c. Potensi wilayah  

b. Hasil alam d. Sumber daya alam 

2. Penduduk disuatu daerah cenderung memanfaatkan kekayaan alam di daerah 

tempat tinggalnya untuk................................... 

a. Mememenuhi kebutuhan hidupnya        b. Tempat persinggahan sementara 

c. Tempat tinggal sementara       d.  Menyesuaikan diri dengan alam 

3. Karena kekayaan alam disuatu daerah dengan daerah lain berbeda, 

menyebabkan terjadinya keragaman...... bagi penduduknya………….. 

a. Agama dan keyakinan    c.  Jenis mata pencaharian 

b. Penghasilan yang sama   d.  Perilaku masyarakat 

4. Tabanan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi.......... 

a. Bali c. Sumatra 

b. Kalimantan d. Sulawesi 

5. Penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai............. 

a. Petani c. Nelayan 

b. Peternak d. Pekerja perkebunan teh 

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? 

2. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? 

3. Berikan 2 contoh mata pencaharian yang hidup di daerah dataran rendah! 

4. Jelaskan apa yang mempengaruhi mata pencaharian penduduk disuatu 

daerah? 

5. Apakah mata pencaharian yang menonjol di tempat tinggalmu? 



 
 

 
 

Lampiran 11. 

KUNCI JAWABAN TES SIKLUS I 

Tema 8  : Daerah Tempat Tinggalku 

Sub tema 1 : Lingkungan Tempat Tinggalku 

Waktu Kerja :  35 Menit 

A. Salah satu jawaban yang paling tepat 

1. D 

2. A 

3. C 

4. A 

5. C 

B. Jawaban yang benar antara lain: 

1. Sumber daya alam adalah segala bentuk kekayaan alam yang 

dimanfaatkan oleh manusia untuk menghasilkan sesuatu, guna untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

2. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk 

mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa guna untuk mendapatkan 

kesejahteraan dalam hidupnya. 

3. Mata pencaharian yang ada di daerah dataran rendah antara lain: 

1) Petani 

2) Peternak 

4. Yang mempengaruhi mata pencaharian suatu daerah yaitu lingkungan dan 

keadaan alam. 

5. Kegiatan ekonomi yang menonjol di daerahku adalah petani. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 12. 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus II  pertemuan I 

Satuan pendidikan  : SDNegeri 7 Sawerigadi 

Kelas/Semeter : IV/2 

Tema 8  : Daerah Tempat Tinggalku 

Sub tema 2  : Keunikan Daerah tempat tinggalku 

Alokasi Waktu : 2 X 35 menit 

Pembelajaran  : 3 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI  :  Menerima,menjalankan dan menghargai ajaran agama yang di 

anutnya. 

KI 2  : Memiliki perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli dan 

tanggung jawab dalam berinteraksi dengan kelurga, teman, guru dan 

tetangga. 

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

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk cuptaan tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 

yang di jumpainya di rumah, sekolah dan tempat bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, 

dan logis dalam karia yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 

nasehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

bermain dan berakhlak mulia. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

Ilmu pengetahuan sosial (IPS) 

No KOMPETENSI DASAR (KD) INDIKATOR 

1. 3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi 

dan hubungannya dengan berbagai 

bidang pekerjaan serta kehidupan 

sosial dan budaya di lingkungan 

sekitar sampai provinsi. 

3.3.1 Mengidentifikasi pelaku 

kegiatan ekonomi 

danhubungannya dengan 

berbagai pekerjaan 

berdasarkan gambar 

yangditunjukkan 

2. 4.3   Menyajikan hasil identifikasi 

kegiatan ekonomi dan hubungannya 

dengan berbagai bidang pekerjaan, 

serta kehidupan sosial dan budaya 

di lingkungan sekitar sampai 

provinsi. 

4.3.1 Siswa menyampaikan 

hasil identifikasi 

mengenai pelakukegiatan 

ekonomi dan 

hubungannya dengan 

berbagai pekerjaan di 

depan guru dan teman-

temannya dengan percaya 

diri. 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Dengan kegiatan mengamati gambar kegiatan ekonomi, siswa 

dapatmengidentifikasi kegiatan ekonomi, meliputi produsen, distributor 

dankonsumen. 

 karakter siswa yang diharapkan : Religius 

Nasionalis 

Mandiri 

Gotong royong 

Integritas 

 

 

 

 



 
 

 
 

D. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi kegiatan 
Alokasi 

waktu 

Pendahuluan   Guru menyapa siswa, menanyakan kabar, dan 

mengecek kehadiran siswa. 

 Siswa berdoa bersama sesuai dengan agama dan 

kepercayaan masing-masing di pimpin oleh salah 

satu siswa. Religius 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Guru menyampaiakan gambaran pembelajaran  

10 

menit 

Kegiatan Inti Pada kegiatan AYO MENGAMATI: Guru meminta 

siswa mengamati gambar pelaku kegiatan ekonomi, 

meliputi produsen, distributor, dan konsumen. 

Sebagai produsen adalah pengusaha buku. Sebagai 

distributor adalah penjual buku, Sebagai konsumen 

adalah pelajar. 

 Fase 1, penomoran (Numbering) 

siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok yang 

heterogen dengan beranggotakan 3-5 orang. 

Setiap anggora kelompok diberi nomor dengan 

topi bernomor. 

 Fase 2, mengajukan pertanyaan (Questioning) 

 Siswa diberi kesempatan untuk bertanya hal-hal 

yang belum dimengerti mengenai model 

pembelajaran yang di gunakan. 

 Guru membagikan LKS pada masing-masing 

kelompok 

 Guru menjelaskan tata cara mengerjakan LKS 

 Fase 3, berpikir bersama (Head together) 

Siswa diberi kesempatan dalam kelompok untuk 

50 

menit 



 
 

 
 

berpikir bersama. Setiap kelompok 

mendiskusikan jawaban yang benar dan 

memastikan tiap anggota kelompok mengetahui 

jawaban sambil memberikan motivasi agar 

menjawab soal dengan cepat dan tepat. (guru 

membimbing siswa dalam kelompok) 

 Fase 4, pemberian jawaban (Answering) 

 Guru menyebut salah satu nomor tertentu dan 

para siswa dari tiap kelompok yang memiliki 

nomor yang sama mengacungkan tangan dan 

menyiapkan jawaban untuk dipresentasekan di 

depan kelas. 

 Setelah mempresentasekan hasil kerja tiap 

kelompok, guru menjelaskan materi yang telah di 

diskusikan sebelumnya dengan menggunakan 

media yang sesuai dengan materi pembelajaran. 

Kegiatan 

penutup 

 Guru memberikan penguatan kepada kelompok 

yang benar mengerjakan soal. 

 Siswa melakukan refleksi kegiatan hari ini, 

kegiatan dapat berupa tanya jawab sebagai beri 

 sebelum menutup pelajaran guru memberi Game 

 Guru menutup pelajaran dengan doa bersama. 

10 

Menit 

 

E. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

 Buku pedoman guru tema :Daerah Tempat Tinggalku Kelas IV (buku 

tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta : Kementrian Pendidikan Dan 

Kebudayaan, 2017) 

 Buku Siswa Tema : Daerah Tempat TinggalkuKelas IV (buku tematik 

terpadu kurikulum 2013, Jakarta : Kementrian Pendidikan Dan 

Kebudayaan, 2017). 

 Alat menggunakan topi bernomor 

F. MATERI PEMBELAJARAN 



 
 

 
 

 Kegiatan Ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam. 

 Melakukan diskusi dengan teman sebangku secarabertanggung jawab. 

(NHT) 

G. METODE PEMBELAJARAN 

Metode :  diskusi dengan menggunakan model pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT), tanya jawab, penugasan, dan ceramah 

H. KEGIATAN PENILAIAN 

a. Penilaian Sikap : Lembar Observasi 

b. Penilaian Pengetahuan: Tes 

c. Penilaian Keterampilan: Unjuk Kerja  

 

Muna Barat, 06 Mei 2019 

Mengetahui   

 
 

  
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Lampiran 13. 

MATERI PELAJARAN 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

Lampiran 14. 

Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Siklus II Pertemuan I 

Kelompok : 

Anggota :  1........................ 

     2......................... 

     3......................... 

     4......................... 

     5......................... 

Petunjuk: 

Diskusilah dengan teman kelompok kalian dan jawablah pertanyaan berikut! 

1. Apa yang dimaksud dengan produksi? 

2. Apa yang dimaksud dengan distribusi? 

3. Apa yang dimaksud dengan konsumsi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 15. 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus II  pertemuan II 

Satuan pendidikan  : SDNegeri 7 Sawerigadi 

Kelas/Semeter : IV/2 

Tema 8  : Daerah Tempat Tinggalku 

Sub tema 2  : Keunikan Daerah tempat tinggalku 

Alokasi Waktu : 2 X 35 menit 

Pembelajaran  : 4 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

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

KI 2  : Memiliki perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli dan 

tanggung jawab dalam berinteraksi dengan kelurga, teman, guru dan 

tetangga. 

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

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk cuptaan tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 

yang di jumpainya di rumah, sekolah dan tempat bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, 

dan logis dalam karia yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 

nasehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

bermain dan berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

Ilmu pengetahuan sosial (IPS) 

No KOMPETENSI DASAR (KD) INDIKATOR 

1. 3.3 Mengidentifikasi kegiatan 

ekonomi dan hubungannya dengan 

berbagai bidang pekerjaan serta 

kehidupan sosial dan budaya di 

lingkungan sekitar sampai provinsi. 

3.3.1 Mengidentifikasi pekerja 

pada gambar kegiatan 

ekonomi yang tersedia 

 



 
 

 
 

2. 4.3   Menyajikan hasil identifikasi 

kegiatan ekonomi dan 

hubungannya dengan berbagai 

bidang pekerjaan, serta kehidupan 

sosial dan budaya di lingkungan 

sekitar sampai provinsi. 

4.3.1 Membuat laporan 

sederhana tentang 

pengamatan tempat 

kegiatan ekonomi yang 

ada di daerah siswa. 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Siswa mengetahui keunikan di daerah tempat tinggalnya. 

 Siswa mampu mengemukakan pendapatnya secara lisan. 

 Dengan kegiatan mengamati gambar kegiatan ekonomi, siswa 

dapatmengidentifikasi kegiatan ekonomi serta pekerjaan yang terkait 

dengankegiatan tersebut. 

 karakter siswa yang diharapkan : Religius 

Nasionalis 

Mandiri 

Gotong royong 

Integritas 

D. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi kegiatan 
Alokasi 

waktu 

Pendahuluan   Guru menyapa siswa, menanyakan kabar, dan 

mengecek kehadiran siswa. 

 Siswa berdoa bersama sesuai dengan agama 

dan kepercayaan masing-masing di pimpin 

oleh salah satu siswa. Religius 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Guru menyampaiakan gambaran 

pembelajaran  

10 menit 

Kegiatan 

Inti 

Guru mengajak siswa mengingat kembalimateri 

kegiatan ekonomi dengan cara bertanya jawab. 

Dalam kegiatan ini, guru dapat menunjukkan 

berbagai gambar kegaiatan ekonomi yang telah 

50 menit 



 
 

 
 

disiapkan sebelumnya. Siswa dapat diminta 

untuk mengidentifikasi jenis kegiatan ekonomi 

pada gambar yang dibawa guru.. 

 Fase 1, penomoran (Numbering) 

siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok 

yang heterogen dengan beranggotakan 3-5 

orang. Setiap anggora kelompok diberi nomor 

dengan topi bernomor. 

 Fase 2, mengajukan pertanyaan (Questioning) 

 Siswa diberi kesempatan untuk bertanya 

hal-hal yang belum dimengerti mengenai 

model pembelajaran yang di gunakan. 

 Guru membagikan LKS pada masing-

masing kelompok 

 Guru menjelaskan tata cara mengerjakan 

LKS 

 Fase 3, berpikir bersama (Head together) 

Siswa diberi kesempatan dalam kelompok 

untuk berpikir bersama. Setiap kelompok 

mendiskusikan jawaban yang benar dan 

memastikan tiap anggota kelompok 

mengetahui jawaban sambil memberikan 

motivasi agar menjawab soal dengan cepat 

dan tepat. (guru membimbing siswa dalam 

kelompok) 

 Fase 4, pemberian jawaban (Answering) 

 Guru menyebut salah satu nomor tertentu 

dan para siswa dari tiap kelompok yang 

memiliki nomor yang sama 

mengacungkan tangan dan menyiapkan 



 
 

 
 

jawaban untuk dipresentasekan di depan 

kelas. 

 Setelah mempresentasekan hasil kerja tiap 

kelompok, guru menjelaskan materi yang 

telah di diskusikan sebelumnya dengan 

menggunakan media yang sesuai dengan 

materi pembelajaran. 

Kegiatan 

penutup 

 Guru memberikan penguatan kepada 

kelompok yang benar mengerjakan soal. 

 Siswa melakukan refleksi kegiatan hari ini, 

kegiatan dapat berupa tanya jawab sebagai 

berikut: 

3. Begaimana perasaan mereka mengikuti 

kegiatan ini ? 

4. Apakah mereka menemukan kesulitan ? 

5. Apa masi belum mereka pahami dari 

pembelajaran? 

 sebelum menutup pelajaran guru memberi 

Game 

 Guru menutup pelajaran dengan doa bersama. 

10 Menit 

 

E. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

 Buku pedoman guru tema :Daerah Tempat Tinggalku Kelas IV (buku 

tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta : Kementrian Pendidikan Dan 

Kebudayaan, 2017) 

 Buku Siswa Tema : Daerah Tempat TinggalkuKelas IV (buku tematik 

terpadu kurikulum 2013, Jakarta : Kementrian Pendidikan Dan 

Kebudayaan, 2017). 

 Alat menggunakan topi bernomor. 

 

 



 
 

 
 

F. MATERI PEMBELAJARAN 

 Kegiatan Ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam. 

 Melakukan diskusi dengan teman sebangku secarabertanggung jawab. 

G. METODE PEMBELAJARAN 

Metode :  diskusi dengan menggunakan model pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT), tanya jawab, penugasan, dan ceramah. 

H. KEGIATAN PENILAIAN 

b. Penilaian Sikap : Lembar Observasi 

c. Penilaian Pengetahuan: Tes 

d. Penilaian Keterampilan: Unjuk Kerja 

       Muna Barat, 09 Mei 2019 

Mengetahui    

 
  

  
 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 16. 

MATERI PELAJARAN 

 

 

 
 

Tangerang dijuluki kota 1000 industri karena merupakan pusat industri di 

Pulau Jawa. Di Tangerang berdiri lebih dari 1000 pabrik. Banyak perusahan-

perusahaan internasional yang memiliki pabrik di kota ini. Selain keunikan pada 

kegiatan ekonomi, Tangerang memiliki keunikan dari bangunan-bangunan lama 

yang masih berdiri sampai sekarang.  

 

 



 
 

 
 

Lampiran 17. 

Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Siklus II Pertemuan II 

 

Kelompok : 

Anggota :  1........................ 

     2......................... 

     3......................... 

     4......................... 

     5......................... 

Petunjuk: 

Diskusilah dengan teman kelompok kalian dan jawablah pertanyaan berikut! 

1. Apakah julukan dari kota Tangerang? 

2. Jelaskan kegiatan ekonomi apa yang ada pada gambar di buku? 

3. Jelaskan kegiatan ekonomi yang ada di daerahmu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 18. 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

Siklus II  

No Aspek yang Diamati 
Terlaksana 

Keterangan Ya Tidak 

1.  Siswa mendengar dan memperhatikan 

penjelasan guru. 
   

Terlaksana 

dengan baik 

2. Siswa selalu berada dalam 

kelompoknya 
   

Terlaksana 

dengan baik 

3. Siswa aktif dalam kelompoknya. 
   

Terlaksana 

dengan baik 

4. Siswa mengerjakan nomor soal sesuai 

dengan nomor yang di berikan. 
   

Terlaksana 

dengan baik 

5.  Siswa berpikir bersama untuk 

mendiskusikan jawaban yang benar. 
   

Terlaksana 

dengan baik 

6.  Siswa mengajukan pertanyaan kepada 

guru saat mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan masalah dalam LKS 

   
Terlaksana 

dengan baik 

7. Siswa mampu mempresentasekan 

hasil kerja samanya dalam kelompok 
   

Terlaksana 

dengan baik 

8. Siswa menerima penghargaan atas 

kerja kelompoknya yang baik dan 

benar. 

   
Terlaksana 

dengan baik 

9. Siswa membuat kesimpulan tentang 

materi yang telah di ajarkan. 
   

Terlaksana 

dengan baik 

Nilai 9 0  

     

 
                                

           
        

 
 

 
        

          

 =    %      

     Muna Barat, 09 Mei 2019 

       Mengetahui 

 



 
 

 
 

Lampiran 19. 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS MENGAJAR GURU 

Siklus II  

No Aspek yang Diamati 
Terlaksana 

Keterangan Ya Tidak 

1. Guru melakukan apersepsi. 
  

 Terlaksana dengan 

baik 

2. Guru memberi motivasi pada 

siswa.    

Peneliti  lupa 

memberikan motivasi 

kepada siswa 

3. Guru Menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 
  

 Terlaksana dengan 

baik 

4.  Guru membagi siswa dalam 

beberapa kelompok dan 

kepada setiap anggota 

kelompok diberi nomor 1-5 

sesuai dengan model NHT. 

  

 

Terlaksana dengan 

baik 

5. Guru menjelaskan materi yang 

akan diajarkan. 
  

 
Terlaksana 

6. Guru memberikan LKS kepada 

setiap kelompok siswa. 
  

 Terlaksana dengan 

baik 

7. Guru menugaskan kepada 

masing-masing siswa dalam 

kelompok untuk mengerjakan 

nomor soal sesuai dengan 

nomor yang diberikan. 

  

 

Terlaksana dengan 

baik 

8.  Guru mengajak siswa dalam 

kelompok untuk berpikir 

bersama dalam mendiskusikan 

jawaban yang benar. 

   

Peneliti lupa mengajak 

siswa untuk berfikir 

bersama 

9. Guru membimbing siswa 

dalam setiap kelompok untuk 

menyelesaikan masalah yang 

ada didalam LKS. 

  

 

Terlaksana dengan 

baik 

10. Guru membuka pertanyaan 

untuk seluruh kelompok siswa. 
  

 Terlaksana dengan 

baik 

11. Guru mengajak siswa yang 

mengangkat tangan dan 

mempresentasekan hasil kerja 

samanya dalam kelopok. 

  

 

Terlaksana dengan 

baik 

12. Guru menunjuk nomor yang 

lain Sampai seluruh Soal dapat 
  

 Terlaksana dengan 

baik 



 
 

 
 

terpresentasekan seluruhnya. 

13.  Guru memberi penghargaan 

kepada kelompok yang hasil 

kerjanya baik dan benar. 

  

 
Terlaksana dengan 

baik 

14. Guru menyimpulkan materi  
  

 Terlaksana dengan 

baik 

15. Guru melakukan refleksi.    Terlaksana dengan 

baik 

 Nilai 13 2  

% =  keberhasilan scenario pembelajaran   

 
                                 

           
        

 
  

  
        

           

 = 86.66% 

Muna Barat, 09 Mei 2019 

                 Mengetahui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 20. 

TES SIKLUS II 

Tema 8  : Daerah Tempat Tinggalku 

Sub tema 2 : Keunikan Daerah Tempat Tinggalku 

Waktu Kerja :  35 Menit 

A. Lingkarilah salah satu jawaban yang paling tepat  dibawah ini! 

1. Kegiatan menghasilkan barang dan jasa disebut................... 

a. Kegiatan ekonomi c. Distribusi 

b. Produksi d. Konsumsi 

2. Kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen 

disebut...... 

a. Kegiatan ekonomi c. Distribusi 

b. Produksi d. Konsumsi 

3. Kegiatan memakai barang-barang hasil produksi adalah........... 

a. Kegiatan ekonomi c. Distribusi 

b. Produksi d. Konsumsi 

4. Tangerang merupakan kota dari provinsi.................... 

a. Banten c. Bali  

b. Sumatra d. Sulawesi 

5. Keunikan yang dimiliki Tangerang antara lain keunikan pada................... 

a. Kegiatan ekonomi c. Buruh 

b. Kegiatan pertanian d. Kebun teh 

B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar! 

1. Apakah julukan dari kota Tangerang? 

2. Apa yang dimaksud dengan produksi? 

3. Apa yang dimaksud dengan konsumsi? 

4. Industri apakah yang ada di Tangerang? 

5. Jelaskan kegiatan ekonomi yang ada di daerahmu? 



 
 

 
 

Lampiran 21. 

KUNCI JAWABAN TES SIKLUS II 

Tema 8  : Daerah Tempat Tinggalku 

Sub tema 1 : Lingkungan Tempat Tinggalku 

Waktu Kerja :  35 Menit 

A. Salah satu jawaban yang paling tepat 

1. B 

2. C 

3. D 

4. A 

5. A 

 

B. Jawaban yang benar antara lain: 

1. Tangerang dijuluki kota 1000 industi. 

2. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. 

3. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. 

4. Industri yang ada di Tangerang adalah industi ban dan sendal. 

5. Kegiatan ekonomi yang ada di daerahku adalah hasil jambu yang 

dihasilkan dari petani lalu ke penjual dan kemudian ke pembeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 22. 

NILAI PEROLEHAN PRATINDAKAN 

 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas    : IV 

Semester  : Genap 

KKM   : 75 

No Nama Siswa Nilai KKM KETERANGAN 

1.  Amelia Ahad 75 75 Tuntas  

2. Fika Adelia 40 75 Belum tuntas 

3. Fauzan Farid 49 75 Belum tuntas 

4. Lulu Waode Mayori 75 75 Tuntas 

5. La Ode Fadi 40 75 Belum tuntas 

6. La Ode Andra 37 75 Belum tuntas 

7. La Fiki 75 75 Tuntas 

8. Muhamad Ikhlas 55 75 Belum tuntas 

9. Muh. Aliapong Hendrawan 40 75 Belum tuntas 

10. Meri 50 75 Belum tuntas 

11. Melanti 75 75  Tuntas 

12. Meylani Putri 75 75  Tuntas 

13. Nina 50 75 Belum tuntas 

14. Nurlinda 37 75 Belum tuntas 

15. Resky Aditia 75 75 Tuntas 

16. Siti Fadillah Azhara 57 75 Belum tuntas 

17. Saras Wati 37 75 Belum tuntas 

18. Safariani 40 75 Belum tuntas 

19. Syawal Adrian 75 75  Tuntas 

20 Muh. Fadli 75 75  Tuntas 

Jumlah 1.132 KKM yang 

sudah di 

tetapkan 

oleh sekolah 

 

Nilai Rata-rata 56,6 

 

                    

                                                                                                                                                                                                     

 



 
 

 
 

Lampiran 23. 

NILAI PEROLEHAN AKHIR PADA SIKLUS I 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas    : IV 

Semester  : Genap 

KKM   : 75 

No Nama Siswa Nilai KKM KETERANGAN 

1.  Amelia Ahad 85 75 Tuntas  

2. Fika Adelia 50 75 Blm Tuntas 

3. Fauzan Farid 75 75 Tuntas 

4. Lulu Waode Mayori 85 75 Tuntas 

5. La Ode Fadi 60 75 Blm Tuntas 

6. La Ode Andra 55 75 Blm Tuntas 

7. La Fiki 90 75 Tuntas 

8. Muhamad Ikhlas 70 75 Blm Tuntas 

9. Muh. Aliapong Hendrawan 50 75 Blm Tuntas 

10. Meri 75 75 Tuntas 

11. Melanti 85 75 Tuntas 

12. Meylani Putri 85 75 Tuntas 

13. Nina 75 75 Tuntas 

14. Nurlinda 50 75 Blm Tuntas 

15. Resky Aditia 90 75 Tuntas 

16. Siti Fadillah Azhara 80 75 Tuntas 

17. Saras Wati 55 75 Blm Tuntas 

18. Safariani 55 75 Blm Tuntas 

19. Syawal Adrian 85 75 Tuntas 

20 Muh. Fadli 85 75 Tuntas 

Jumlah 1.440 KKM 

yang 

sudah di  

tetapkan 

oleh 

sekolah 

Belum Mencapai 

presentase 

ketuntasan belajar 

Nilai Rata-rata 72,0 

Ketuntasan belajar 60% 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran  24. 

NILAI PEROLEHAN AKHIR PADA SIKLUS II 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas    : IV 

Semester  : Genap 

KKM   : 75 

No Nama Siswa Nilai KKM KETERANGAN 

1.  Amelia Ahad 100 75 Tuntas  

2. Fika Adelia 75 75 Tuntas 

3. Fauzan Farid 90 75 Tuntas 

4. Lulu Waode Mayori 95 75 Tuntas 

5. La Ode Fadi 85 75  Tuntas 

6. La Ode Andra 70 75 Blm Tuntas 

7. La Fiki 100 75 Tuntas 

8. Muhamad Ikhlas 85 75 Tuntas 

9. Muh. Aliapong Hendrawan 75 75 Tuntas 

10. Meri 90 75 Tuntas 

11. Melanti 95 75 Tuntas 

12. Meylani Putri 95 75 Tuntas 

13. Nina 90 75 Tuntas 

14. Nurlinda 65 75 Blm Tuntas 

15. Resky Aditia 100 75 Tuntas 

16. Siti Fadillah Azhara 90 75 Tuntas 

17. Saras Wati 80 75 Tuntas 

18. Safariani 80 75 Tuntas 

19. Syawal Adrian 95 75 Tuntas 

20 Muh. Fadli 95 75 Tuntas 

Jumlah 1.750 KKM 

yang 

sudah di 

tetapkan 

oleh 

sekolah 

Sudah Mencapai 

presentase 

ketuntasan belajar 

Nilai Rata-rata 87,5 

Ketuntasan belajar 90% 

 

                                                                                           

 

 



 
 

 
 

Lampiran 25. 

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN 

 Kegiatan awal 

 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 
 Pemberian materi 

 



 
 

 
 

 Pembagian kelompok 

 
 Pemasangan Topi bernomor 

 
 Pembagian LKS 

 

 



 
 

 
 

 Guru membimbing siswa  

 
 Pemberian jawaban 

 
 Kegiatan akhir 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 26. 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Lampiran 27. 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 28. 
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