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LAMPIRAN 1 

SILABUS PEMBELAJARAN 

 

 

Satuan Pendidikan : SDN 92 KENDARI 

Kelas : 4 (empat) / 1 (Ganjil) 

Tema : 4 (Berbagai Pekerjaan) 

 

Kompetensi Inti 

 

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

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

dan guru. 

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 dan di sekolah. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas 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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Mata 

Pelajaran 

Kompetensi Dasar Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Penilaian  Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

IPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sbdp , Ipa 

PPKN, Ips 

3.3mengidentifikasi 

kegiatan ekonomi 

dan hubungannya 

dengan dengan 

berbagai bidang 

pekerjaan, serta 

kehidupan sosial 

dan budaya di 

kehidupan sekitar 

dan budaya dan 

lingkungan 

sekitar sampai 

provinsi 

4.3 Menyajikan hasil 

identifikasi 

kegiatan ekonomi 

dan hubungannya 

dengan berbagai 

bidang pekerjaan, 

serta kehidupan 

sosial dan budaya 

Subtema 2 

 Perbedaan 

jenis 

pekerjaan 

dalam suatu 

kegiatan 

ekonomi  

 Contoh 

pekerjaan 

dalam suatu 

kegiatan 

ekonomi 

 Contoh 

pekerjaan 

dan kegiatan 

ekonomi 

dilingkungan 

sekitar 

 Mengidentifikasi 

contoh kegiatan 

menjaga 

kelestarian alam 

dalam kehidupan 

sehari hari  

 Mengamati gambar 

kegiatan ekonomi 

mulai dari 

produsen sampai 

konsumen 

(misanya ikan yang 

ditangkap nelayan 

sampai di 

konsumsi 

masyarakat) 

 

 Teknik Penilaian 

Penilaian 

pengetahuan:  

Tes tertulis 

diambil dari nilai 

LKS yang 

diberikan pada 

setiap pertemuan 

berupa soal 

uraian 

4 x 

Pertemuan 

 Buku guru 

kelas IV 

tema 4 

 Buku 

Siswa 

kelas IV 

tema 4 

 Materi 

kelas IV 

tema 4 
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di lingkungan 

sekitar sampai 

provinsi 

 

IPS 

Sub tema 2 

3.1 

4.1 

 

Pembelajaran  

I. IPA, IPS 

Bhs  

II. PPKN, 

Sbdp 

III. IPA, 

Bahasa 

Indonesia 

IV. PPKN 

3.3 

mengidentifika

si kegiatan 

ekonomi dan 

hubungannya 

dengan 

berbagai 

bidang 

pekerjaan, serta 

kehidupan 

sosial dan 

budaya di 

lingkungan 

sekitar sampai 

provinsi. 

4.3 menyajikan 

hasil 

identifikasi 

kegiatan 

Subtema 3 :  

 Jenis 

pekerjaan 

terkait sosial 

budaya 

diberbagai 

wilayah  

 Kegiatan 

ekonomi dan 

pekerjaan di 

lingkungan 

sekitar  

 Mengidentifikasi 

berbagai kegiatan 

ekonomi dan 

pekerjaan yang ada di 

lingkungan sekitar 

 Mengamati gambar 

penampakan hutan di 

kalimantan dan 

mendiskusikan 

kondidi penurunan 

pohon dihutan 

kalimantan  

 Teknik Penilaian 

Penilaian 

pengetahuan :  

Tes tertulis diambil 

dari nilai LKS yang 

diberikan pada setiap 

pertemuan berupa 

soal uraian 

4 x 

Pertemuan 

 Buku guru 

kelas IV 

tema 9 

 Buku 

Siswa 

kelas IV 

tema 4 

Materi kelas 

IV tema 4 
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dan Bahasa 

Indonesia 

V. IPA, Sbdp 

VI. PPKN, 

Bahasa 

Indonesia 

 

 

 

ekonomi dan 

hubungan 

dengan 

berbagai 

bidang 

pekerjaan, serta 

kehidupan 

sosial dan 

budaya di 

lingkungan 

sekitar sampai 

provinsi 
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LAMPIRAN 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SDN 92 Kendari 

Tema/Subtema : Berbagai Pekerjaan (Tema 4) / Pekerjaan di sekitarku 

(Subtema 2) 

Pembelajaran           :  1  

Kelas/Semester         : IV (Empat) / 1 (Ganjil) 

Alokasi Waktu          : 2 x 35 Menit  

Siklus              : I 

Pertemuan Ke           : 1 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mengamati gambar, siswa mampu menginformasikan perbedaan 

jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi dengan rinci. 

2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh pekerjaan dalam suatu 

kegiatan ekonomi secera lengkap 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

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

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

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

tetangganya. 

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

melihat, membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 

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

bermain. 

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

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

peri-laku anak beriman dan berakhlak mulia. 

B. Kompetensi Dasar  (KD) & Indikator 

IPS 

3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan 

masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan budaya di lingkungan 

sekitar sampai provinsi. 
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4.3 Menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan   

kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan budaya di 

lingkungan sekitar sampai provinsi. 

Indikator : 

 Membandingkan jenis pekerjaan yang terlibat dalam suatu kegiatan 

ekonomi 

 Melaporkan jenis pekerjaan berdasarkan suatu kegiatan ekonomi 

C. Materi Pembelajaran 

 Perbedaan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi  

 Contoh pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi 

D. Metode Pembelajaran 

 Metode    : Index Card Match Ceramah, diskusi, tanya jawab, dan 

penugasan  

E. Media Pembelajaran  

 Buku dan alat tulis. 

 Lks yang relevan. 

 potongan kertas. 

F. Sumber Pembelajaran 

 Buku Pedoman Guru Tema : Berbagai pekerjaan Kelas 4 (Buku 

Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan, 2013). 

 Buku Siswa Tema : Berbagai pekerjaan Kelas 4 (Buku Tematik 

Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2013 

G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

a. Kegiatan Pendahuluan ( 10 menit ) 

1. Guru mengucapkan salam dan menyapa siswa pada awal 

pembelajaran. 

2. Guru menanyakan kabar siswa dan Guru mengajak siswa untuk 

berdoa bersama-sama. 

3. Guru mengabsensi siswa. 

4. Guru melakukan apersepsi. 

5. Guru menyampaikan tema dan subtema yang akan  dipelajari. 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti ( 50 Menit ) 

1. Guru menjelaskan materi. 

2. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa. 

3. Guru menyiapkan kartu Index Card Match 

4. Guru menjelaskan cara bermain dengan menggunakan Index Card 

Match. 

5. Guru membagi kartu yang berisi soal dan jawaban kepada siswa dan 

dibagikan secara acak. 
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6. Siswa diminta untuk mencari pasangan dan mencocokkan kartu yang 

sesuai antara soal dan jawaban. 

7. Guru meminta setiap pasangan membacakan soal dan jawaban yang 

diperoleh dengan keras kepada teman-teman yang lain. 

8. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran 

9. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang 

materi yang belum paham. 

10. Guru memberikan soal LKS kepada siswa 

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

12. Guru dan siswa membuat kesimpulan tentang materi yang sudah 

dipelajari 

c. Kegiatan Penutup ( 10 Menit ) 

1. Guru dan siswa menyimpulkan hasil dari proses pembelajaran. 

2. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

4. Guru menutup pelajaran dan meminta siswa untuk bersama-sama 

mengucapkan “Hamdalah” dan berdoa bersama-sama 

H. Penilaian 

Penilaian kognitif diambil dari nilai LKS yang diberikan pada setiap 

pertemuan. 

 

Kendari,      Oktober 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti 

 

             
Ajeng Wuhanyuatin 

NIM: 15010104073 
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LAMPIRAN 3 

 

 

 

 

 

 

 

Tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan?  

Amati gambar di samping! 

Hasil tangkapan ikan dijual ke 

pedagang ikan di pelelangan ikan. 

Dari tempat pelelangan itulah ikan 

dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke 

penjual ikan atau langsung ke 

konsumen. Penjual ikan dan 

konsumen wajib menjaga kebersihan 

pangan dengan cara mencuci ikan 

hingga bersih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERI IPS 

SIKLUS I 

PERTEMUAN 1 

Subtema 2 Pembelajaran 1: 

Pekerjaan di Sekitarku 

 



 
 

91 
 

Dari gambar tersebut, diskusikan dengan temanmu tentang : 

1. Jenis kegiatan ekonomi, 

2. Jenis barang yang diperjualbelikan 

3. Jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut, dan 

4. Hasil dari setiap pekerjaan 

 

Kegiatan jual beli ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. Apakah 

kamu dapat menyebutkan contoh yang kamu temui di sekitarmu kegiatan jual beli 

yang berkaitan dengan barang dan jasa? 

Pekerjaan yang Menghasilkan Barang  

Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan 

sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain misalnya pembuat makanan, 

petani, nelayan, peternak, dan perajin. 

Pekerjaan yang Menghasilkan jasa  

Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa 

dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, misalnya 

guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan sopir. 

Berdasarkan kegiatan di atas, kamu bisa menuliskan tentang kegiatan ekonomi 

yang terjadi di sekitarmu. Tulisanmu harus memuat:  

1. Jenis kegiatan ekonomi,  

2. Lapangan pekerjaan,  

3. Hasil dari setiap pekerjaan, dan 

4.Penyebaran barang. Sampaikan tulisanmu kepada gurumu! 
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LAMPIRAN 4 

DAFTAR PERTANYAAN INDEX CARD MATCH (LKS) 

PERTEMUAN 1 

1. Apa yang di maksud dengan kegiatan ekonomi? 

Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang di lakukan manusia untuk memperoleh 

barang dan jasa 

2. Sebutkan jenis kegiatan ekonomi! 

Perdagangan  

3. Sebutkan jenis barang yang dijual belikan!  

Ikan 

4. Apa saja jenis pekerjaan apa yang terlibat  pada kegiatan ekonomi? 

Nelayan, pedagang, ikan, pengankut barang. 

5. Sebutkan hasil dari setiap pekerjaan yang terlibat pada kegiatan ekonomi 

 Nelayan menghasilkan ikan (Barang)  

 Pedagang ikan memperoleh untung dari penjualan ikan (Jasa) 

 Tukang angkut barang mendapat upah pengangkutan jasa (jasa) 

 Penjual ikan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya (jasa) 

 

6. Sebutkan pekerjaan yang menghasilkan barang! 

Pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin 

7. Jelaskan pekerjaan yang menghasilkan jasa! 

Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa 

dinikmati oleh orang lain 

8. Sebutkan pekerjaan yang menghasilkan jasa! 

Guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan sopir. 

9. Mengapa manusia perlu melakukan kegiatan ekonomi? 

Agar manusia memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

10. Guru adalah contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa berupa ? 

Mengajarkan ilmu 
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11. Dimana tempat terjadinya kegiatan ekonomi bagi seorang nelayan ketika 

menangkap ikan ? 

Di laut 
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LAMPIRAN 5 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU MELALUI PENERAPAN 

METODE INDEX CARD MATCH  

 

Satuan Pendidikan : SDN 92 KENDARI 

Kelas :  IV (Empat)  

Mata pelajaran            : IPS 

Siklus   : I, Pertemuan 1 

Kompetensi Dasar       : Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan 

kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan 

budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. 

 

No Aspek yang diamati Terlaksana/skor 
Keterangan 

1. Pendahuluan Ya Tidak  

1. Guru mengucapkan salam dan 

menyapa siswa pada awal 

pembelajaran. 

√   

2. Guru menanyakan kabar siswa dan 

Guru mengajak siswa untuk berdoa 

bersama-sama. 

√   

3. Guru mengabsensi siswa.  √  

4. Guru melakukan apersepsi. √   

5. Guru memberikan motivasi kepada 

siswa 

 √  

6. Guru menyampaikan tema dan 

subtema yang akan  dipelajari. 

√   

7. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

 √  

2. Kegiatan inti    

1. Guru menjelaskan materi 

pembelajaran. 

√   

2. Guru melakukan tanya jawab kepada 

siswa. 

 √  

3. Guru menjelaskan kembali materi 

yang diajarkan dengan tuntas  

√   

4. Guru menyiapkan kartu Index Card 

Match 

√   

5. Guru menjelaskan cara bermain 

dengan menggunakan Index Card 

Match. 

√   

6. Guru membagi kartu yang berisi soal 

dan jawaban kepada siswa dan 

dibagikan secara acak. 

√   
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       Kendari,      Oktober  2019

7. Siswa diminta untuk mencari 

pasangan dan mencocokkan kartu 

yang sesuai antara soal dan jawaban 

√   

8. Guru meminta setiap pasangan 

membacakan soal dan jawaban yang 

diperoleh dengan keras kepada teman-

teman yang lain. 

√   

9. Melibatkan peserta didik secara aktif 

dalam setiap kegiatan pembelajaran 

√   

10. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya tentang 

materi yang belum paham. 

√   

11. Guru memberikan soal LKS kepada 

siswa 

√   

12. Guru meminta siswa untuk menyetor 

LKS yang diberikan oleh guru 

√   

13. Guru dan siswa membuat 

kesimpulan tentang materi yang 

sudah dipelajari 

√   

3. Penutup    

1. Guru dan siswa menyimpulkan hasil 

dari proses pembelajaran. 

√   

2. Guru menyampaikan materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

 √  

3. Guru memberikan motivasi kepada 

siswa. 

√   

4. Guru menutup pelajaran dan meminta 

siswa untuk bersama-sama 

mengucapkan “Hamdalah” dan berdoa 

bersama-sama. 

√   

 Jumlah skor  19 

 Skor maksimal 24 

 Persentase% 79,16% 

      Peneliti 

 

Ajeng Wurhanyuatin 

NIM. 15010104073 

Kolaborator 

 

Sri Muliana Wati MR, S.Pd 

NIP. 198506012014072002 
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LAMPIRAN 6 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA MELALUI PENERAPAN 

METODE INDEX CARD MATCH  

 

Satuan Pendidikan : SDN 92 KENDARI 

Kelas :  IV (Empat)  

Mata pelajaran            : IPS 

Siklus   : I, Pertemuan 1  

Kompetensi Dasar       : Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan 

kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan 

budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. 

 

No Aspek yang diamati Terlaksana/skor 
Keterangan 

A. Kegiatan pembuka Ya Tidak 

 1. Siswa menjawab salam dan menjawab 

sapaan dari guru pada awal 

pembelajaran. 

√   

2. Siswa menjawab pertanyaan kabar 

dari guru dan siswa berdoa bersama-

sama guru. 

√   

3. Siswa menjawab hadir/ absen.  √  

4. Siswa mampu menjawab pertanyaan 

apersepsi dari guru.  

 √  

5. Siswa mendengarkan motivasi yang 

diberikan oleh guru 

√   

6. Siswa mendengarkan materi yang 

akan di pelajari 

√   

7. Siswa mendengarkan tema dan tujuan 

pembelajaran yang akan di capai  

√   

B. Kegiatan inti    

 1. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

dengan serius.  

√   

2. Siswa bertanya apabila menemui 

kesulitan dalam memahami pelajaran. 

√   

3. Antusias siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

 √  

4. Siswa aktif mengikuti ajakan serta 

arahan dari guru. 

 √  

 5. Siswa menyimak penjelasan  guru 
tentang cara bermain dengan 
menggunakan Index Card Match. 

√   
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6. Siswa aktif dalam kegiatan mencari 
pasangan 

√   

7. Siswa membacakan soal dan jawaban 
yang diperoleh dengan keras kepada 
teman-teman yang lain. 

√   

8. Siswa menjawab lembar soal yang 

diberikan guru. 

√   

9. Siswa membuat kesimpulan tentang 

materi yang sudah dipelajari 

√   

C. Kegiatan Penutup    

 1. Siswa bersama guru menyimpulkan 

hasil dari proses pembelajaran. 

√   

2. Siswa mendengarkan guru terkait 

penyampaian materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya 

√   

3. Siswa mendengarkan motivasi yang 

disampaikan oleh guru.  

√   

4. Siswa dan guru bersama-sama 

menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan “Hamdalah” dan 

berdoa bersama. 

√   

 Jumlah skor  16 

 Skor maksimal 20 

 Persentase% 80 

      Peneliti 

 

Ajeng Wurhanyuatin 

NIM. 15010104073 

Kolaborator 

 

Sri Muliana Wati MR, S.Pd 

NIP. 198506012014072002 
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LAMPIRAN 7 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SDN 92 Kendari 

Tema/Subtema : Berbagai Pekerjaan(Tema 4) / Pekerjaan di Sekitarku 

(Subtema 2) 

Pembelajaran           :  5  

Kelas/Semester         : IV (Empat) / 1 (Ganjil) 

Alokasi Waktu          : 2 x 35 Menit  

Siklus   : I 

Pertemuan Ke : 2 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui manfaat makhluk 

hidup dengan penuh tanggung jawab. 

2. Dengan mengamati gambar peta, siswa mengetahui jenis dan persebaran 

tentang jenis dan persebaran sumber daya alam di Indonesia dengan penuh 

kepedulian 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI1:Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang        

dianutnya 

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

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

tetangganya. 

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

melihat, membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 

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

bermain. 

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

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

peri-laku anak beriman dan berakhlak mulia. 
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B. Kompetensi Dasar  (KD) & Indikator 

IPS 

3.1 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan 

masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan budaya di lingkungan sekitar 

sampai provinsi . 

4.1  Menyajikan hasil indentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan 

kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan budaya di 

lingkungan sekitar sampai provinsi. 

Indikator : 

 Menyajikan hasil identifikasi tentang kegiatan ekonomi dan berbagai 

pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut di  

lingkungan sekitar   

 Menyajikan hasil identifikasi tentang kegiatan ekonomi dan berbagai 

pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut di 

lingkungan sekitar 

 

C. Materi Pembelajaran 

 Contoh pekerjaan dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar 

 Cara melakukan apresiasi terhadap gambar 

 

D. Metode Pembelajaran 

 Metode    : Index  Card Match Ceramah, diskusi, tanya jawab, dan 

penugasan  

 

E. Media Pembelajaran  

 Buku dan alat tulis. 

 Lks yang relevan. 

 potongan kertas. 

 

F. Sumber Pembelajaran 

 Buku Pedoman Guru Tema : Berbagai pekerjaan Kelas 4 (Buku 

Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan, 2013). 

 Buku Siswa Tema : Berbagai pekerjaan Kelas 4 (Buku Tematik 

Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2013 
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G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

a. Kegiatan Pendahuluan ( 10 menit ) 

1. Guru mengucapkan salam dan menyapa siswa pada awal 

pembelajaran. 

2. Guru menanyakan kabar siswa dan Guru mengajak siswa untuk 

berdoa bersama-sama. 

3. Guru mengabsensi siswa. 

4. Guru melakukan apersepsi. 

5. Guru menyampaikan tema dan subtema yang akan  dipelajari. 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti ( 50 Menit ) 

1. Guru menjelaskan materi. 

2. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa. 

3. Guru menyiapkan kartu Index Card Match 

4. Guru menjelaskan cara bermain dengan menggunakan Index Card 

Match. 

5. Guru membagi kartu yang berisi soal dan jawaban kepada siswa dan 

dibagikan secara acak. 

6. Siswa diminta untuk mencari pasangan dan mencocokkan kartu yang 

sesuai antara soal dan jawaban. 

7. Guru meminta setiap pasangan membacakan soal dan jawaban yang 

diperoleh dengan keras kepada teman-teman yang lain. 

8. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran 

9. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang 

materi yang belum paham. 

10. Guru memberikan soal LKS kepada siswa 

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

12. Guru dan siswa membuat kesimpulan tentang materi yang sudah 

dipelajari 

c. Kegiatan Penutup ( 10 Menit ) 

1. Guru dan siswa menyimpulkan hasil dari proses pembelajaran. 

2. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

4. Guru menutup pelajaran dan meminta siswa untuk bersama-sama 

mengucapkan “Hamdalah” dan berdoa bersama-sama 
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H. Penilaian 

Penilaian kognitif diambil dari nilai LKS yang diberikan pada setiap 

pertemuan 

 

 

 

Kendari,      Oktober 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

. 

 

 

Peneliti 

               
 

Ajeng Wurhanyuatin 

NIM. 15010104073 
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LAMPIRAN 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amati gambar berikut!  

Ikan hasil tangkapan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat 

pelelangan itulah, ikan dikirim ke pasar-pasar dan akhirnya dibeli oleh konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar di depan, diskusikan dengan temanmu tentang:  

1. Jenis barang yang dijualbelikan,  

MATERI IPS 

SIKLUS I 

PERTEMUAN 2 

Subtema 2 Pembelajaran 1: 

Pekerjaan di Sekitarku 
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2. Jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan di atas, dan  

3. Hasil dari setiap pekerjaan.  

Kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pemilik barang dan pembeli barang dikenal 

dengan istilah kegiatan ekonomi. 
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LAMPIRAN 9 

DAFTAR PERTANYAAN INDEX CARD MATCH (LKS) 

PERTEMUAN 2  

1. Sebutkan tiga jenis tanaman perkebunan 

Jawab : 

Kopi, teh, jagung 

2. Sebutkan tiga kegiatan ekonomi yang saling berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari. 

Jawab:  

Produksi, distribusi, konsumsi 

3. Siapa saja pelaku kegiatan ekonomi  

Jawab: 

Rumah tangga, para produsen, pemerintah, sektor luar negeri 

4. Jelasan tujuan kegiatan distribusi 

Jawab: 

 Menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Barang dari 

produsen akan sampai ke konsumen dengan adanya kegiatan 

distribusi yang dapat membantu konsumen menerima barang 

tersebut 

 Memenuhi kebutuhan masyarakat dengan adanya kegiatan 

distribusi, pembeli akan membeli suatu barang ke penjual dengan 

melakukan suatu kesepakatan. 

5. Susu, madu dan ternak di dapatkan dari hasi... 

Jawab: 

Ternak 

6. Sebutkan jenis-jenis perikanan 

Jawab: 

 Perikanan darat 

 Perikanan air laut 

7. Hasil dari perikanan air tawar misalnya..... 

Jawab: 

Ikan kerapu, ikan hias,juga kerang,dan mutiara 

8. Pedagang asongan berjualan dengan cara..... 

Jawab: 

Berpindah pindah 

9. Sebutkan jenis-jenis petani berdasarkan jenis usahanny! 

Jawab: 

 petani sawah 

 petani ladang 

 petani perkebunan 
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 petani tambak 

10. Sebutkan bentuk-bentuk usaha menurut pemiliknya! 

Jawab: 

 perusahaan milik perseorangan 

 perusahaan milik bersama/persekutuan 

11. Jelaskan apa yang di maksud dengan barang jadi 

Jawab: 

Barang jadi adalah barang-barang yang dapat di gunakan 
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LAMPIRAN 10 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU MELALUI PENERAPAN 

METODE INDEX CARD MATCH  

 

Satuan Pendidikan : SDN 92 KENDARI 

Kelas :  IV (Empat)  

Mata pelajaran            : IPS 

Siklus   : I, Pertemuan 2 

Kompetensi Dasar   : Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan 

kehidupan   masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan 

budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi . 

 

 

No Aspek yang diamati Terlaksana/skor 
Keterangan 

1. Pendahuluan Ya Tidak  

1. Guru mengucapkan salam dan 

menyapa siswa pada awal pembelajaran. 

√   

2.Guru menanyakan kabar siswa dan 

Guru mengajak siswa untuk berdoa 

bersama-sama. 

√   

3. Guru mengabsensi siswa. √   

4. Guru melakukan apersepsi. √   

5. Guru memberikan motivasi kepada 

siswa 

 √  

6. Guru menyampaikan tema dan 

subtema yang akan  dipelajari. 

√   

7. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

√   

2. Kegiatan inti    

1. Guru menjelaskan materi 

pembelajaran. 

√   

2. Guru melakukan tanya jawab kepada 

siswa. 

 √  

3. Guru menjelaskan kembali materi 

yang diajarkan dengan tuntas  

√   

4. Guru menyiapkan kartu Index Card 

Match 

√   

5. Guru menjelaskan cara bermain 

dengan menggunakan Index Card 

Match. 

√   

6. Guru membagi kartu yang berisi soal 

dan jawaban kepada siswa dan 

dibagikan secara acak. 
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Kendari,        Oktober  2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Siswa diminta untuk mencari 

pasangan dan mencocokkan kartu 

yang sesuai antara soal dan jawaban 

√   

8. Guru meminta setiap pasangan 

membacakan soal dan jawaban yang 

diperoleh dengan keras kepada teman-

teman yang lain. 

√   

9. Melibatkan peserta didik secara aktif 

dalam setiap kegiatan pembelajaran 

√   

10. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya tentang 

materi yang belum paham. 

√   

11. Guru memberikan soal LKS 

kepada siswa 

√   

12. Guru meminta siswa untuk menyetor 

LKS yang diberikan oleh guru 

√   

13. Guru dan siswa membuat 

kesimpulan tentang materi yang 

sudah dipelajari 

√   

3. Penutup    

1. Guru dan siswa menyimpulkan hasil 

dari proses pembelajaran. 

 √  

2. Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

 √  

3. Guru memberikan motivasi kepada 

siswa. 

√   

4. Guru menutup pelajaran dan meminta 

siswa untuk bersama-sama 

mengucapkan “Hamdalah” dan berdoa 

bersama-sama. 

√   

 Jumlah skor  20 

 Skor maksimal 24 

 Persentase% 83,33% 

      Peneliti 

               

Ajeng Wurhanyuatin 

NIM. 15010104073 

Kolaborator 

 

Sri Muliana Wati MR, S.Pd 

NIP. 198506012014072002 
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LAMPIRAN 11 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA MELALUI PENERAPAN 

METODE INDEX CARD MATCH  

Satuan Pendidikan : SDN 92 KENDARI 

Kelas :  IV (Empat)  

Mata pelajaran            : IPS 

Siklus   : I, Pertemuan 2 

Kompetensi Dasar   : Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan 

kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan 

budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi . 

 

No Aspek yang diamati Terlaksana/skor 
Keterangan 

A. Kegiatan pembuka Ya Tidak 

 1. Siswa menjawab salam dan menjawab   

sapaan dari guru pada awal pembelajaran. 

√   

2. Siswa menjawab pertanyaan kabar dari 

guru dan siswa berdoa bersama-sama 

guru. 

√   

3. Siswa menjawab hadir/ absen. √   

4. Siswa mampu menjawab pertanyaan 

apersepsi dari guru.  

√   

5. Siswa mendengarkan motivasi yang 

diberikan oleh guru 

√   

6. Siswa mendengarkan materi yang 

akan di pelajari 

   

7. Siswa mendengarkan tema dan tujuan 

pembelajaran yang akan di capai 

√   

B. Kegiatan inti    

 1. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

dengan serius.  
√   

2. Siswa bertanya apabila menemui 

kesulitan dalam memahami pelajaran. 

√   

3. Antusias siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

√   

4. Siswa aktif mengikuti ajakan serta 

arahan dari guru. 

√   

 5. Siswa menyimak penjelasan  guru 
tentang cara bermain dengan 
menggunakan Index Card Match. 

√   

6. Siswa aktif dalam kegiatan mencari 
pasangan 

√   
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      Kendari,      Oktober  2019 

 

 

7. Siswa membacakan soal dan jawaban 
yang diperoleh dengan keras kepada 
teman-teman yang lain. 

√   

8. Siswa menjawab lembar soal yang 

diberikan guru. 

√   

9. Siswa membuat kesimpulan tentang 

materi yang sudah dipelajari 

 √  

C. Kegiatan Penutup    

 1. Siswa bersama guru menyimpulkan 

hasil dari proses pembelajaran. 

 √  

2. Siswa mendengarkan guru terkait 

penyampaian materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya 

 √  

3. Siswa mendengarkan motivasi yang 

disampaikan oleh guru.  

√   

4. Siswa dan guru bersama-sama 

menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan “Hamdalah” dan 

berdoa bersama. 

√   

 Jumlah skor  17 

 Skor maksimal 20 

 Persentase% 85 

      Peneliti 

            

Ajeng Wurhanyuatin 

NIM. 15010104073 

Kolaborator 

 

Sri Muliana Wati MR, S.Pd 

NIP. 198506012014072002 
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LAMPIRAN 12 

SOAL EVALUASI SIKLUS 1 

Mata Pelajaran           : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas / Semester        : IV / 1 

Kurikulum                  : 2013 

Bentuk / Jumlah Soal : Pilihaan Ganda 15/Essay 5 

 

Petunjuk!!! 

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

benar. 

A. Pilihan Ganda 

1. Kegiatan yang di lakukan orang untuk mencari penghasilan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan hidup disebut... 

a. Kegiatan produksi 

b. Kegiatan ekonomi 

c. Kegiatan distribusi 

d. Kegiatan konsumsi 

2. Daerah yang pembangunannya berjalan baik akan memiliki kegiatan 

ekonomi yang... 

a. Terbelakang 

b. Berjalan baik 

c. Tidak berkembang 

d. Dikendalikan pihak swasta 

3. Berikut ini yang bukan merupakan kebutuhan pokok... 

a. Rekreasi ke bali 

b. Pakaian  

c. Makanan 

d. perumahan 

4. Petani dan nelayan adalah contoh pekerjaan yang menghasilkan... 

a. Jasa 

b. Barang 

c. Mesin 

d. Elektronik 

5. Berikut yang bukan termaksud pekerjaan yang menghasikan jasa adalah... 

a. Dokter 

b. Montir  

c. Pembuat roti 

Nama : 

Kelas  
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d. Perawat 

6. Penduduk di daerah pantai banyak yang menjadi... 

a. Petani 

b. Nelayan 

c. Penjahit 

d. Tukang kayu 

7. Banyak yang menjadi petani sayuran dan bunga di daerah... 

a. Pantai 

b. Danau 

c. Dataran rendah 

d. Pegunungan 

8. Orang yang memakai barang dan jasa yang di hasilkan produsen 

dinamakan... 

a. Produsen  

b. Distributor 

c. Konsumen  

d. Konsumsi 

9. Berikut ini manfaat dari sungai untuk kegiatan ekonomi, kecuali... 

a. Sarana transportasi 

b. Sarana irigasi 

c. Sebagai objek wisata 

d. Lahan pertanian palawija 

10.  Di bawah ini yang termaksud alat perhubungan laut tradisioanal... 

a. Kapal motor 

b. Speed boat 

c. Feri 

d. Tongkang 

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

melayani eceran adalah... 

a. Supermarket 

b. Pasar induk 

c. Grosir 

d. Pusat perbelanjaan 

12. Bandeng, Lele dan Gurame adalah hasil produksi dari sektor.... 

a. Pertambangan  

b. Pertanian 

c. Perikanan 

d. peternakan 

13. Pedagang yang mendatangkan barang dari luar negeri di sebut... 

a. Importir 

b. Eksportir 

c. Impor 
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d. Ekspor 

14. Cara yang tidak berbahaya dalam memanfaatkan sumber daya alam di laut 

adalah... 

a. Menangkap ikan dengan menggunakan bom  

b. Menggunakan racun untuk menangkap ikan 

c. Menangkap ikan menggunakan pancing 

d. Menangkap ikan dengan pukat harimau 

 

15.  Tempat terjadinya kegiatan ekonomi bagi seorang guru ketika mengajar 

anak-anak adalah... 

a. Pasar 

b. Rumah ibadah 

c. Bioskop  

d. Sekolah 

 

B. Essay 

1. Mengapa sarana transportasi sangat penting untuk menunjang kegiatan 

ekonomi! 

2. Jelaskan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan barang! 

3. Jelaskan pekerjaan yang menghasilkan jasa? 

4. Jelaskan hasil dari setiap pekerjaan yang terlibat pada kegiatan 

ekonomi! 

5. Mengapa manusia perlu melakukan kegiatan ekonomi? 
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LAMPIRAN 13 

KUNCI JAWABAN LKS SIKLUS 1 

Mata Pelajaran        : IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) 

Kelas / Semester     : Ivc/2 

Materi Pokok          : Kegiatan ekonomi 

Jenis Soal                : Pilihan Ganda dan Essay 

Kurikulum Acuan    :Kurikulum 2013 

A. Pilihan Ganda 

1. B 

2. B 

3. A 

4. B 

5. C 

6. B 

7. C 

8. C 

9. D 

10. C 

11. C 

12. C 

13. A 

14. C 

15. D 

 

B. Essay 

1. Karena dengan adanya transportasi kegiatan ekonomi menjadi mudah 

dilakukan seperti jual beli di pasar yang jauh, mengantar barang 

dagangan dll. 

2. Pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin 

3. suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain 

4. pekerjaan yang menghasilkan barang yaitu: 

 Nelayan menghasilkan ikan (Barang)  

 Pedagang ikan memperoleh untung dari penjualan ikan (Jasa) 

 Tukang angkut barang mendapat upah pengangkutan jasa (jasa) 

 Penjual ikan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya 

(jasa) 
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5. Agar manusia memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup
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LAMPIRAN 14 

 

Tebel 4.2 

Data Nilai Hasil Belajar Siswa pada Siklus I Pada Siswa Kelas IVb SDN 92 

Kendari 

No NamaSiswa Nilai Keterangan 

1. Albertus Noval Tino 68 Tidak tuntas 

2. Alina Nurfajarilia 72 Tidak Tuntas 

3. Aydin Al-fauzan.r 80 Tuntas 

4. Dani Agustiano Syafaruddin 

Samara 

88 Tuntas 

5. Faiz Bintang Azzamy 80 Tuntas 

6. Fauzan Nadir  76 Tuntas 

7. Fauzil Adzim 80 Tuntas 

8. Gede Refaldy Pastika 84 Tuntas 

9. Hani Isnaini 68 Tidak tuntas 

10 Jingga Lestari  52 Tidak tuntas 

11. Luna Agista Pratiwi 76 Tuntas 

12. March King Imanuell Ransun 48 Tidak tuntas 

13. Muh. Dwi Raffandi Khosim 84 Tuntas 

14 Muh. Irfan Dzaky 88 Tuntas 

15 Muh. Syafa’at Edris 84 Tuntas 

16 Muhammad Bangkit Pratama 72 Tidak tuntas 

17 Muhammad Shidiq Aby 

Pratama Mokodongan  

76 Tuntas 

18 Putri Alya Nurjannah  80 Tuntas 

19 Rahma Sukmayana 80 Tuntas 

20 Septian Ardiansyah  80 Tuntas 

21 Siti Fauziyah Eltsania 

Manoang 

76 Tidak tuntas 

22 Wilda Zaharani  76 Tuntas 

23 Ika Safitri 68 Tidak tuntas 

Jumlah  1736  

Rata-rata Ketuntasan 75,47  

Presentase Ketuntasan 69,56  
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LAMPIRAN 15 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SDN 92 Kendari 

Tema/Subtema : Berbagai Pekerjaan (Tema 4) / Pekerjaan Orang 

Tuaku (Subtema 3) 

Pembelajaran           :  1  

Kelas/Semester         : IV (Empat) / 1 (Ganjil) 

Alokasi Waktu          : 2 x 35 Menit  

Siklus   : 2 

Pertemuan Ke : 3 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah membaca teks tentang pengrajin kayu, siswa mampu 

mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait social budaya di wilayahnya 

secara perinci. 

2. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengomunikasikan jenis pekerjaan 

terkait sosial budaya di wilayahnya secara perinci. 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI1:Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang        

dianutnya 

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

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

tetangganya. 

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

melihat, membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 

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

bermain. 

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

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

peri-laku anak beriman dan berakhlak mulia. 
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B. Kompetensi Dasar  (KD) & Indikator 

IPS 

3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan 

masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan budaya di lingkungan sekitar 

sampai provinsi. 

4.3 Menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan 

kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan budaya di 

lingkungan sekitar sampai provinsi. 

Indikator : 

 Menyebutkan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya 

 Melaporkan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya 

 

C. Materi Pembelajaran 

 Jenis pekerjaan terkait sosial budaya di berbagai wilayah. 

 

D. Metode Pembelajaran 

 Metode    : Index  Card Match Ceramah, diskusi, tanya jawab, dan 

penugasan  

 

E. Media Pembelajaran  

 Buku dan alat tulis. 

 Lks yang relevan. 

 potongan kertas. 

 

F. Sumber Pembelajaran 

 Buku Pedoman Guru Tema : Berbagai Pekerjaan Kelas 4 (Buku 

Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan, 2013). 

 Buku Siswa Tema : Berbagai Pekerjaan Kelas 4 (Buku Tematik 

Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2013 
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G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

a. Kegiatan Pendahuluan ( 10 menit ) 

1. Guru mengucapkan salam dan menyapa siswa pada awal 

pembelajaran. 

2. Guru menanyakan kabar siswa dan Guru mengajak siswa untuk berdoa 

bersama-sama. 

3. Guru mengabsensi siswa. 

4. Guru melakukan apersepsi. 

5. Guru menyampaikan tema dan subtema yang akan  dipelajari. 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti ( 50 Menit ) 

1. Guru menjelaskan materi. 

2. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa. 

3. Guru menyiapkan kartu Index Card Match 

4. Guru menjelaskan cara bermain dengan menggunakan Index Card 

Match. 

5. Guru membagi kartu yang berisi soal dan jawaban kepada siswa dan 

dibagikan secara acak. 

6. Siswa diminta untuk mencari pasangan dan mencocokkan kartu yang 

sesuai antara soal dan jawaban. 

7. Guru meminta setiap pasangan membacakan soal dan jawaban yang 

diperoleh dengan keras kepada teman-teman yang lain. 

8. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran 

9. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang 

materi yang belum paham. 

10. Guru memberikan soal LKS kepada siswa 

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

12. Guru dan siswa membuat kesimpulan tentang materi yang sudah 

dipelajari 

c. Kegiatan Penutup ( 10 Menit ) 

1. Guru dan siswa menyimpulkan hasil dari proses pembelajaran. 

2. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

4. Guru menutup pelajaran dan meminta siswa untuk bersama-sama 

mengucapkan “Hamdalah” dan berdoa bersama-sama 
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H. Penilaian 

Penilaian kognitif diambil dari nilai LKS yang diberikan pada setiap 

pertemuan. 

 

Kendari,      Oktober 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

Peneliti 

 

       
Ajeng Wurhanyuatin 

NIM. 15010104073 
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LAMPIRAN 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacalah teks berikut dalam hati! 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan berikut! 

1. Produk apa yang dihasilkan oleh ayah Beni? 

 

 

2. Apakah pekerjaan ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? 

Jelaskan alasanmu? 

 

 

 

 

MATERI IPS 

SIKLUS II 

PERTEMUAN 3 
Subtema 3 Pembelajaran 1: 

Pekerjaan Orang Tuaku 

Dayu mempunyai teman yang bernama Beni. Pekerjaan ayah 

adalah pengrajin kayu. Mau tahu apa saja yang dilakukannya? Ini 

cerita Beno. 

Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan 

kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, 

memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu 

mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang 

lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko 

mebel. Di toko mebel itulah orang- orang bisa membeli meja dan kursi 

buatan ayahku. 



 
 

121 
 

3. Apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? 

 

 

 

Diskusikan hasilnya dengan temanmu!  

Adakah pengrajin di sekitarmu? Tulislah tentang pengrajin tersebut dengan 

memuat produk yang dihasilkan, sumber daya alam yang dipakai, jenis pekerjaan 

yang dilibatkan, dan manfaat terhadap masyarakat sekitar. 

 

 

 

 

Sumber daya alam yang digunakan oleh ayahku adalah kayu. Dari manakah kayu 

berasal? Apakah kayu tersebut dapat diperbarui?  

Berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. 
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Bersama dengan kelompokmu diskusikan pertanyaan berikut!  

1. Jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di 

rumahmu! 

2. Profesi apa saja yang terlibat agar meja dan kursi sampai di rumahmu? 

3. Ternyata perjalanan meja dan kursi hingga bisa ada di rumahmu cukup 

panjang, ya. Bagaimana sebaiknya kamu merawat meja dan kursi di 

rumahmu? 
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LAMPIRAN 17 

DAFTAR PERTANYAAN INDEX CARD MATCH (LKS) 

PERTEMUAN 3 

1. Apa produk yang di hasilkan dari pekerjaan ayah beni ? 

Jawab: Meja dan kursi 

 

2. Apakah pekerjaan ayah beni termaksud menghasilkan barang dan jasa ? 

Jawab: Pekerjaan ayah beni termaksud menghasilkan barang dan jasa 

 

3. Apa saja yang  harus di kerjakan oleh pengrajin kayu ? 

Jawab:  

Pekerjaan yang harus di kerjakan oleh pengrajin kayu yaitu pertama 

membeli kayu dan memotongnya. Kemudian membentuk menjadi kursi, 

menghaluskan, dan mengecet kursi. Terakhir adalah menjual kursi  ke toko 

mebel. 

 

4. Apa manfaat sumber daya alam terhadap masyarakat ? 

Jawab: 

 Untuk memenuhi kebutuhan hidup 

 Sebagai sumber energi dan bahan bakar 

 Sebagai pengembangan teknologi 

 Untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam 

 Sebagai sumber mata pencarian dan pendapatan 

 

5. Sebutkan jenis-jenis pekerjaan  yang mnghasilkan jasa ! 

Jawab: 

 Dokter 

 Guru 

 Polisi 

 Pramugari 

 Sopir dll 

 

6. Jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai 

dirumahmu ! 

Jawab:  

Proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai kerumah yaitu 

pohon di hutan di tebang dan kemudian di angkut sampai ke pengrajin 

kayu. Pengrajin kayu mengubah kayu menjadi barang seperti meja dan 

kursi. Setelah jadi meja dan kursi di jual oleh pengrajin ke toko mebel. 
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Dari toko mebel masyarakat yang membutuhkan meja dan kursi dapat 

membelinya di toko tersebut. 

 

7. Profesi apa yang terlibat agar meja dan kursi sampai di rumahmu? 

Jawab:  

Profesi  yang terlibat yaitu penebang kayu, tukang pengangkut barang, 

pengrajin kayu, pedagang mebeler 

 

8. Kegiatan ekonomi di bagi menjadi 3 bagian besar, sebutkan ? 

Jawab: 

 Produksi 

 Konsumsi 

 Distribusi  

9. Modal penting untuk mendapatkan pekerjaan ? 

Jawab: 

Keahlian dan pendidikan 

10. Mengapa manusia harus bekerja ? 

Jawab: 

Menusia harus bekerja karna untuk mencari nafkah, yaitu mendapatkan 

hal-hal mendasar yang kita butuhkan untuk bisa terus hidup, seperti 

makanan, pakaian dan tempat tinggal. 

11. Meja, kursi dan lemari di buat oleh ? 

Jawab: 

Perajin 
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LAMPIRAN 18 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU MELALUI PENERAPAN 

METODE INDEX CARD MATCH  

 

Satuan Pendidikan : SDN 92 KENDARI 

Kelas :  IV (Empat)  

Mata pelajaran            : IPS 

Siklus   : II, Pertemuan 3 

Kompetensi Dasar   :Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan 

kehidupan    masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan 

budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. 

 

No Aspek yang diamati Terlaksana/skor 
Keterangan 

1. Pendahuluan Ya  Tidak  

1. Guru mengucapkan salam dan 

menyapa siswa pada awal 

pembelajaran. 

√   

2.Guru menanyakan kabar siswa dan 

Guru mengajak siswa untuk berdoa 

bersama-sama. 

√   

3.Guru mengabsensi siswa. √   

4. Guru melakukan apersepsi. √   

5. Guru memberikan motivasi kepada 

siswa 

√   

6. Guru menyampaikan tema dan 

subtema yang akan  dipelajari. 

√   

7. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

√   

2. Kegiatan inti    

1. Guru menjelaskan materi 

pembelajaran. 

√   

2. Guru melakukan tanya jawab kepada 

siswa. 

√   

3. Guru menjelaskan kembali materi 

yang diajarkan dengan tuntas  

√   

4. Guru menyiapkan kartu Index Card 

Match 

√   

5. Guru menjelaskan cara bermain 

dengan menggunakan Index Card 

Match. 

√   

6. Guru membagi kartu yang berisi soal 

dan jawaban kepada siswa dan 

   



 
 

126 
 

 

     Kendari,       Oktober  2019 

 

 

dibagikan secara acak. 

7. Siswa diminta untuk mencari 

pasangan dan mencocokkan kartu 

yang sesuai antara soal dan jawaban 

√   

8. Guru meminta setiap pasangan 

membacakan soal dan jawaban yang 

diperoleh dengan keras kepada teman-

teman yang lain. 

√   

9. Melibatkan peserta didik secara aktif 

dalam setiap kegiatan pembelajaran 

√   

10. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya tentang 

materi yang belum paham. 

√   

11. Guru memberikan soal LKS 

kepada siswa 

√   

12. Guru meminta siswa untuk 

menyetor LKS yang diberikan oleh 

guru 

√   

13. Guru dan siswa membuat 

kesimpulan tentang materi yang 

sudah dipelajari 

√   

3. Penutup    

1. Guru dan siswa menyimpulkan hasil 

dari proses pembelajaran. 

√   

2. Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

 √  

3. Guru memberikan motivasi kepada 

siswa. 

 √  

4. Guru menutup pelajaran dan 

meminta siswa untuk bersama-sama 

mengucapkan “Hamdalah” dan 

berdoa bersama-sama. 

√   

 Jumlah skor  22 

 Skor maksimal 24 

 Persentase% 91,66% 

      Peneliti 

            

Ajeng Wurhanyuatin 

NIM. 15010104073 

Kolaborator 

 

Sri Muliana Wati MR, S.Pd 

NIP. 198506012014072002 
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LAMPIRAN 19 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA MELALUI PENERAPAN 

METODE INDEX CARD MATCH  

 

Satuan Pendidikan : SDN 92 KENDARI 

Kelas :  IV (Empat)  

Mata pelajaran            : IPS  

Siklus   : II, Pertemuan 3 

Kompetensi Dasar   : Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan 

kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan 

budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. 

 

No Aspek yang diamati Terlaksana/skor 
Keterangan 

A. Kegiatan pembuka Ya  Tidak  

 1. Siswa menjawab salam dan menjawab 

sapaan dari guru pada awal pembelajaran. 

√   

2. Siswa menjawab pertanyaan kabar dari 

guru dan siswa berdoa bersama-sama 

guru. 

√   

3. Siswa menjawab hadir/ absen. √   

4. Siswa mampu menjawab pertanyaan 

apersepsi dari guru.  

 √  

5. Siswa mendengarkan motivasi yang 

diberikan oleh guru 

√   

6. Siswa mendengarkan materi yang akan 

di pelajari 

√   

 7. Siswa mendengarkan tujuan 

pembelajaran yang akan di capai 

√   

B. Kegiatan inti    

 1. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

dengan serius.  

√   

2. Siswa bertanya apabila menemui 

kesulitan dalam memahami pelajaran. 

√   

3. Antusias siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

√   

4. Siswa aktif mengikuti ajakan serta 

arahan dari guru. 

   

 5. Siswa menyimak penjelasan  guru 
tentang cara bermain dengan 
menggunakan Index Card Match. 

√   
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             Kendari,        Oktober  2019 

 

 

 

 

 

 

6. Siswa aktif dalam kegiatan mencari 
pasangan 

√   

7. Siswa membacakan soal dan jawaban 
yang diperoleh dengan keras kepada 
teman-teman yang lain. 

√   

8. Siswa menjawab lembar soal yang 

diberikan guru. 

√   

9.  Siswa membuat kesimpulan tentang 

materi yang sudah dipelajari 

√   

C. Kegiatan Penutup    

 1. Siswa bersama guru menyimpulkan 

hasil dari proses pembelajaran. 

√   

2. Siswa mendengarkan guru terkait 

penyampaian materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya 

√   

3. Siswa mendengarkan motivasi yang 

disampaikan oleh guru.  

√   

4. Siswa dan guru bersama-sama 

menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan “Hamdalah” dan berdoa 

bersama. 

√   

 Jumlah skor  19 

 Skor maksimal 20 

 Persentase% 95% 

      Peneliti 

           

Ajeng Wurhanyuatin 

NIM. 15010104073 

Kolaborator 

 

Sri Muliana Wati MR, S.Pd 

NIP. 198506012014072002 
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LAMPIRAN 20 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SDN 92 Kendari 

Tema/Subtema        : Berbagai Pekerjaan (Tema 9) / Pekerjaan  Orang tuaku      

(Subtema 3) 

Pembelajaran            :  5  

Kelas/Semester         : IV (Empat) / 2 (Ganjil) 

Alokasi Waktu          : 2 x 35 Menit  

Siklus   : 2 

Pertemuan Ke : 4 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi tentang tentang 

usaha pelestarian kekayan hayati hewan dan tumbuhan dengan penuh 

kepedulian. 

2. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui tentang usaha 

pelestarian kekayan hayati hewan dan tumbuhan dengan penuh 

kepedulian. 

3. Dengan melakukan wawancara, siswa dapat memahami usaha pelestarian 

kekayan hayati hewan dan tumbuhan dengan penuh tanggung jawab 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI1:Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang        

dianutnya 

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

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

tetangganya. 

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

melihat, membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 

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

bermain. 

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

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

peri-laku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 



 
 

130 
 

B. Kompetensi Dasar  (KD) & Indikator 

IPS 

4.2 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan  kehidupan 

masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan budaya di lingkungan 

sekitar sampai provinsi 

4.3 Menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan   

kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan budaya di 

lingkungan sekitar sampai provinsi 

Indikator : 

 Menyebutkan kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan yang terkait 

yang ditemukan di lingkungan sekitar. 

 Menyajikan kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan yang terkait yang 

ditemukan di lingkungan sekitar 

 

C. Materi Pembelajaran 

 Kegiatan ekonomi dan pekerjaan dilingkungan sekitar. 

 

D. Metode Pembelajaran 

 Metode    : Index  Card Match Ceramah, diskusi, tanya jawab, dan 

penugasan  

 

E. Media Pembelajaran  

 Buku dan alat tulis. 

 Lks yang relevan. 

 potongan kertas. 

 

F. Sumber Pembelajaran 

 Buku Pedoman Guru Tema : Berbagai Pekerjaan Kelas 4 (Buku 

Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan, 2013). 

 Buku Siswa Tema : Berbagai Pekerjaan Kelas 4 (Buku Tematik 

Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2013 
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G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

a. Kegiatan Pendahuluan ( 10 menit ) 

1. Guru mengucapkan salam dan menyapa siswa pada awal 

pembelajaran. 

2. Guru menanyakan kabar siswa dan Guru mengajak siswa untuk 

berdoa bersama-sama. 

3. Guru mengabsensi siswa. 

4. Guru melakukan apersepsi. 

5. Guru menyampaikan tema dan subtema yang akan  dipelajari. 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti ( 50 Menit ) 

1. Guru menjelaskan materi. 

2. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa. 

3. Guru menyiapkan kartu Index Card Match 

4. Guru menjelaskan cara bermain dengan menggunakan Index Card 

Match. 

5. Guru membagi kartu yang berisi soal dan jawaban kepada siswa 

dan dibagikan secara acak. 

6. Siswa diminta untuk mencari pasangan dan mencocokkan kartu 

yang sesuai antara soal dan jawaban. 

7. Guru meminta setiap pasangan membacakan soal dan jawaban 

yang diperoleh dengan keras kepada teman-teman yang lain. 

8. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran 

9. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

tentang materi yang belum paham. 

10. Guru memberikan soal LKS kepada siswa 

11. Guru meminta siswa untuk menyetor LKS yang diberikan oleh 

guru 

12. Guru dan siswa membuat kesimpulan tentang materi yang sudah 

dipelajari 

c. Kegiatan Penutup ( 10 Menit ) 

1. Guru dan siswa menyimpulkan hasil dari proses pembelajaran. 

2. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

4. Guru menutup pelajaran dan meminta siswa untuk bersama-sama 

mengucapkan “Hamdalah” dan berdoa bersama-sama 
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H. Penilaian 

Penilaian kognitif diambil dari nilai LKS yang diberikan pada setiap 

pertemuan 

 

 

Kendari,      Oktober 2019  

 

Peneliti 

       
Ajeng Wurhanyuatin 

NIM. 15010104073 
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LAMPIRAN 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Proses Pembuatan Kain dan Baju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERI IPS 

SIKLUS II 

PERTEMUAN 4 
Subtema 3 Pembelajaran 5: 

Pekerjaan Orang Tuaku 
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1. Jelaskan teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan kain! 

2. Jelaskan proses pembuatan baju, seperti gambar di atas! 

3. Bagaimana kegiatan ekonomi pada proses pembuatan baju di atas? 

4. Untuk membuat kapas menjadi baju yang kita pakai, prosesnya sangat 

panjang. Bagaimana cara menghargai baju yang kita gunakan? 
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LAMPIRAN 22 

DAFTAR PERTANYAAN INDEX CARD MATCH (LKS) 

PERTEMUAN 4 

1. Jelaskan teknologi yang di gunakan dalam proses pembuatan kain 

Jawab:  

Jenis teknologi sederhana. 

2. Jelaskan proses pembuatan baju 

Jawab: proses pembuatan baju yaitu  

 Kapas dipetik dari pohonnya , kemudian diolah dengan cara 

menggiling kapas, yaitu memisahkan kapas dari bijinya  

 Proses spinning atau yang lebih di kenal dengan proses pemintalan 

adalah poses dimana kain kapas pertama kalinya melalui proses 

pemintalan dari kapas untuk menghasilkan benang. 

 Benang kemudian ditenung  dengan menggunakan alat tenun 

bernama gedokan hingga menjadi lembaran kain. 

 Kain yang di hasilkan di bawa ke penjahit. Penjahit akan membuat 

pola baju sebelum mereka menjahit kain. 

 Setelah pola di buat dan kain dipotong sesuai ukuran, selanjutnya 

adalah proses menjahit menggunakan mesin jahit 

 Hasil jahitan berupa baju yang sudah siap di gunakan  

3. Bagaimana kegiatan ekonomi pada proses pembuatan baju 

Jawab:  

kegiatan ekonomi ekonomi pada proses pembuatan baju yaitu penenun 

kain (produksi) penjahit (produksi); 

4. Membuat kapas menjadi baju yang kita pakai, prosesnya sangat panjang. 

Bagaimana cara menghargai baju yang kita gunakan . 

Jawab:  

Cara menghargai kain yang kita gunakan adalah dengan cara 

menggunakan kain sesuai kebutuhan dan tidak selalu membeli baju yang 

baru, namun kita juga dapat memakai baju yang lama 

5. Jelaskan bahan baku sarung tenun ? 

Jawab :  

Bahan baku serung tenun adalah benang sultra yang langsung didatangkan  

dari cina, benang sultra ini di olah terlebih dulu supaya kuat  

6. Apa yang di maksud dengan produksi ? 

Jawab : 

Produksi merupakan kegiatan manusia yeng bertujuan menghasilkan atau 

menambah nilai guna barang/jasa. 

7. Jelaskan tujuan konsumsi? 

Jawab: 
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Tujuan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia guna 

memperoleh kepuasan 

8. Kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa 

di sebut ! 

Jawab : konsumsi  

9. Kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai barang barang dan jasa 

disebut ! 

Jawab : produksi 

10. Peran rumah tangga konsumsi dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai 

penghasil ! 

Jawab: penghasil barang dan jasa 
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LAMPIRAN 23 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU MELALUI PENERAPAN 

METODE INDEX CARD MATCH 

 

Satuan Pendidikan : SDN 92 KENDARI 

Kelas :  IV (Empat)  

Mata pelajaran            : IPS 

Siklus   : II, Pertemuan 4 

Kompetensi Dasar    : Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan  

kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan 

budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi 

 

No Aspek yang diamati Terlaksana/skor 
Keterangan 

1. Pendahuluan Ya  Tidak  

1. Guru mengucapkan salam dan 

menyapa siswa pada awal pembelajaran. 

√   

2. Guru menanyakan kabar siswa dan 

Guru mengajak siswa untuk berdoa 

bersama-sama. 

√   

3. Guru mengabsensi siswa. √   

4. Guru melakukan apersepsi. √   

5. Guru memberikan motivasi kepada 

siswa 

√   

6. Guru menyampaikan tema dan 

subtema yang akan  dipelajari. 

√   

7. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

√   

2. Kegiatan inti    

1. Guru menjelaskan materi 

pembelajaran. 

√   

2. Guru melakukan tanya jawab kepada 

siswa. 

√   

3. Guru menjelaskan kembali materi 

yang diajarkan dengan tuntas  

√   

4. Guru menyiapkan kartu Index Card 

Match 

√   

5. Guru menjelaskan cara bermain 

dengan menggunakan Index Card 

Match. 

√   

6. Guru membagi kartu yang berisi soal 

dan jawaban kepada siswa dan 

dibagikan secara acak. 

√   
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7. Siswa diminta untuk mencari 

pasangan dan mencocokkan kartu 

yang sesuai antara soal dan jawaban 

√   

8. Guru meminta setiap pasangan 

membacakan soal dan jawaban yang 

diperoleh dengan keras kepada 

teman-teman yang lain. 

√   

9. Melibatkan peserta didik secara aktif 

dalam setiap kegiatan pembelajaran 

√   

10. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya 

tentang materi yang belum paham. 

√   

11. Guru memberikan soal LKS kepada 

siswa 

√   

12. Guru meminta siswa untuk menyetor 

LKS yang diberikan oleh guru 

√   

13. Guru dan siswa membuat 

kesimpulan tentang materi yang 

sudah dipelajari 

√   

3. Penutup    

1. Guru dan siswa menyimpulkan 

hasil dari proses pembelajaran. 

√   

2. Guru menyampaikan materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

√   

3. Guru memberikan motivasi kepada 

siswa. 

√   

4. Guru menutup pelajaran dan 

meminta siswa untuk bersama-

sama mengucapkan “Hamdalah” 

dan berdoa bersama-sama. 

 √  

 Jumlah skor  23 

 Skor maksimal 24 

 Persentase% 95,83% 

      Peneliti 

              

Ajeng Wurhanyuatin 

NIM. 15010104073 

Kolaborator 

 

Sri Muliana Wati MR, S.Pd 

NIP. 198506012014072002 
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LAMPIRAN 24 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA MELALUI PENERAPAN 

METODE INDEX CARD MATCH  

 

Satuan Pendidikan : SDN 92 KENDARI 

Kelas :  IV (Empat)  

Mata pelajaran            : IPS 

Siklus   : II, Pertemuan 4 

Kompetensi Dasar    : Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan  

kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan 

budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi 

 

 

No Aspek yang diamati Terlaksana/skor 
Keterangan 

A. Kegiatan pembuka Ya  Tidak  

 1. Siswa menjawab salam dan menjawab 

sapaan dari guru pada awal 

pembelajaran. 

√   

2. Siswa menjawab pertanyaan kabar 

dari guru dan siswa berdoa bersama-

sama guru. 

√   

3. Siswa menjawab hadir/ absen. √   

4. Siswa mampu menjawab pertanyaan 

apersepsi dari guru.  

√   

5. Siswa mendengarkan motivasi yang 

diberikan oleh guru 

√   

6. Siswa mendengarkan materi yang 

akan di pelajari 

   

7. Siswa mendengarkan tujuan 

pembelajaran yang akan di capai 

√   

B. Kegiatan inti    

 1. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

dengan serius.  

√   

2. Siswa bertanya apabila menemui 

kesulitan dalam memahami pelajaran. 

√   

3. Antusias siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

√   

4. Siswa aktif mengikuti ajakan serta 

arahan dari guru. 

√   
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 5. Siswa menyimak penjelasan  guru 
tentang cara bermain dengan 
menggunakan Index Card Match. 

   

6. Siswa aktif dalam kegiatan mencari 
pasangan 

√   

7. Siswa membacakan soal dan jawaban 
yang diperoleh dengan keras kepada 
teman-teman yang lain. 

√   

8. Siswa menjawab lembar soal yang 

diberikan guru. 

√   

9.  Siswa membuat kesimpulan tentang 

materi yang sudah dipelajari 

√   

C. Kegiatan Penutup    

 1. Siswa bersama guru menyimpulkan 

hasil dari proses pembelajaran. 

√   

2. Siswa mendengarkan guru terkait 

penyampaian materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya 

√   

3. Siswa mendengarkan motivasi yang 

disampaikan oleh guru.  

√   

4. Siswa dan guru bersama-sama 

menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan “Hamdalah” dan berdoa 

bersama. 

√   

 Jumlah skor  20 

 Skor maksimal 20% 

 Persentase% 100 

      Peneliti 

             

Ajeng Wurhanyuatin 

NIM. 15010104073 

Kolaborator 

 

Sri Muliana Wati MR, S.Pd 

NIP. 198506012014072002 
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LAMPIRAN 25 

SOAL EVALUASI SIKLUS II 

Mata Pelajaran           : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas / Semester        : IV / 1 

Kurikulum                  : 2013 

Bentuk / Jumlah Soal : Pilihaan Ganda 15/Essay 5 

 

Petunjuk!!! 

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

benar. 

A. Pilihan ganda 

1. Kegiatan bertemunya produsen dan konsumen banyak terjadi di... 

a. Rumah  

b. Sawah 

c. Pasar 

d. Sungai 

2. Tiga kegiatan pokok yang dilakukan mausia adalah.. 

a. Bekerja, istirahat, tidur 

b. Belajar, membaca, menulis 

c. Konsumsi, produksi, distribusi 

d. Bertani, berdagang, melaut 

3. Pedagang yang membeli barang dalam jumlah banyak dari prdusen, 

kemudian dijual kembali kepada pedagang eceran dinamakan pedagang... 

a. Induk 

b. Kaya 

c. Modern 

d. Grosir 

4. Teh, kopi dan sawit adalah hasil produksi dari sektor.. 

a. Perkebunan 

b. Perikanan 

c. Pertambangan  

d. Peternakan 

5. Kegiatan penyaluran barang dari dari produsen ke konsumen disebut... 

a. Konsumsi 

b. Distribusi 

c. Distributor 

d. Produksi 

Nama : 

Kelas  
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6. Produksi televisi, radio, dan telepon termasuk hasil produksi... 

a. Ekstraktif  

b. Industri 

c. Transportasi 

d. Perdagangan 

7. Kegiatan usaha di bidang jasa, yaitu... 

a. Perkebunan 

b. Perindustrian 

c. Perbengkelan 

d. Pertanian 

8. Petani, nelayan dan peternak adalah usaha-usaha yang menghasilkan... 

a. Jasa 

b. Barang 

c. Konsumsi 

d. Produksi 

9. Di daerah pantai banyak penduduknya yang berprofesi sebagai... 

a. Nelayan 

b. Petani 

c. Peternak 

d. Pegawai 

10. Makan nasi, minum susu, dan memakai baju baru termaksud kegiatan 

ekonomi jenis... 

a. Produksi 

b. Konsumsi 

c. Menghasilkan  

d. Distribusi 

11. Contoh hasil produksi dari sektor peternakan adalah.. 

a. Teh dan kopi 

b. Sapi dan ayam 

c. Lele dan badeng 

d. Padi dan jagung 

12. Manusia tidak dapat hidup seorang diri. Dia harus hidup dan bekerja sama 

dengan manusia lainnya. Ini merupakan ciri khas manusia sebagai 

makhluk... 

a. Beradap 

b. Asosial 

c. Sosial 

d. Mandiri 

 

13. Pedagang yang tidak menetap dan berdagang dengan berkeliling 

dinamakan... 

a. Pedagang musiman 



 
 

143 
 

b. Pedagang asongan 

c. Pedagang tetap 

d. Pedagang kaki lima 

14. Orang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi... 

a. Kebutuhan  

b. Kelangkaan 

c. Konsumsi 

d. Dompet 

15. Orang yang menggunakan jasa dan barang disebut... 

a. Produsen 

b. Distributor 

c. Konsumen 

d. penyalur 

B. Essay 

1. Sebutkan 3 macam kegiatan ekonomi! 

2. Apa yang di maksud dengan kegiatan ekonomi? 

3. Jelaskan pengertian distribusi? 

4. Jelaskan apa yang di maksud dengan konsumsi beserta contohnya ? 

5. Jelaskan tujuan konsumsi! 
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LAMPIRAN 26 

KUNCI JAWABAN LKS SIKLUS 1 

Mata Pelajaran        : IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) 

Kelas / Semester     : Ivc/2 

Materi Pokok          : Kegiatan ekonomi 

Jenis Soal                : Pilihan Ganda dan Essay 

Kurikulum Acuan    :Kurikulum 2013 

A. Pilihan Ganda 

1. C 

2. C 

3. D 

4. A 

5. B 

6. B 

7. C 

8. B 

9. A 

10. B 

11. B 

12. C 

13. B 

14. A 

15. C 

B. Essay 

1. a. Produksi 

b. konsumsi 

c. distribusi 

2. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang di lakukan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari 

3. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau menyampaikan barang atau 

jasa dari produsen kepada konsumen 

4. Konsumsi adalah kegiatan manusia memakai, memanfaatkan barang 

atau mengurangi nilai guna barang, baik secara langsung maupun tidak 

langsung dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
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Contohnya : para siswa yang mengonsumsi makanan dari hasil produksi 

kantin 

5. Tujuan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia 

guna memperoleh kepuasan. 
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LAMPIRAN 27 

Tabel 4.3 

Daftar Nilai Hasil Tes  Siklus II Pada Siswa Kelas IVb SDN 92 Kendari 

No NamaSiswa Nilai Keterangan 

1. Albertus Noval Tino 76 Tuntas  

2. Alina Nurfajarilia 80 Tuntas  

3. Aydin Al-fauzan.r 84 Tuntas  

4. Dani Agustiano Syafaruddin 

Samara 

96 Tuntas  

5. Faiz Bintang Azzamy 84 Tuntas  

6. Fauzan Nadir  80 Tuntas  

7. Fauzil Adzim 84 Tuntas  

8. Gede Refaldy Pastika 88 Tuntas 

9. Hani Isnaini 76 Tuntas  

10 Jingga Lestari  56 Tidak tuntas 

11. Luna Agista Pratiwi 80 Tuntas  

12. March King Imanuell Ransun 68 Tidak tuntas  

13. Muh. Dwi Raffandi Khosim 80  Tuntas  

14 Muh. Irfan Dzaky 96 Tuntas  

15 Muh. Syafa’at Edris 96 Tuntas 

16 Muhammad Bangkit Pratama 88  

17 Muhammad Shidiq Aby 

Pratama Mokodongan  

80 Tuntas  

18 Putri Alya Nurjannah  84 Tuntas  

19 Rahma Sukmayana 80 Tuntas  

20 Septian Ardiansyah  84 Tuntas  

21 Siti Fauziyah Eltsania 

Manoang 

76 Tuntas 

22 Wilda Zaharani  76 Tuntas  

23 Ika Safitri 64 Tidak tuntas  

Jumlah  1856  

Rata-rata Ketuntasan 80,69  

Presentase Ketuntsasan 86,95  
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LAMPIRAN 28 

DOKUMENTASI PROSES PEMBELAJARAN 
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