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Lampiran 1 

SILABUS KURIKULUM 2013 

 

 

Tema 6   : Kalor dan Perpindahannya 

 Satuan Pendidikan : MIN 1 Kendari 

 

Mata Pelajaran dan  

Kompetensi Dasar yang Akan Dicapai 
Pembelajaran Materi Pokok 

Subtema 1: Benda-Benda Penghantar Panas 
ILMU PENDIDIKAN ALAM 

3.6 menerapkan konsep perpindahan kalor 

dalam kehidupan sehari-hari;  

4.6  melaporkan hasil pengamatan tentang 

perpindahan kalor; 

 

 Mengidentifikasikan benda-benda sekitar 

yang dapat menghantarkan panas (kalor) 

 Melakukan percobaan tentang perpindahan 
kalor cara konduksi dan cara radiasi dan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

 Mendiskusikan perubahan suhu benda 
dengan konsep kalor dilepaskan dan kalor 

diterima oleh benda 

 

 Suhu dan kalor 

Subtema 2: Jenis – Jenis Perpindahan Kalor 

ILMU PENDIDIKAN ALAM 

3.6 menerapkan konsep perpindahan kalor 

dalam kehidupan sehari-hari;  

4.6  melaporkan hasil pengamatan tentang 

perpindahan kalor; 

 

 Memahami perbedaan suhu dan kalor 

 

 Suhu dan kalor 
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Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
 

Sekolah : MIN 1 Kendari 

Kelas /Semester  :  V/2 (dua ) 

Tema 6 :  Panas dan Perpindahannya 

Subtema 1 :  Suhu dan Kalor 

Pembelajaran ke- :  1 

Fokus Pembelajaran :  IPA 

Alokasi Waktu :  2 x 35 menit(2 x pertemuan) 

Siklus  : 1, Pertemuan 1 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  

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

berinteraksi dengan keluarga, teman,guru, dan tetangga.  

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

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

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

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

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

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

IPA 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.6 Menerapkan konsep perpindahan kalor 

dalam kehidupan sehari-hari 
3.6.1Mengidentifikasikan benda-benda sekitar 

yang dapat menghantarkan panas 

3.6.2 Mendemonstrasikan kegiatan untuk 

membedakan suhu dan kalor 

3.6.3 Mendiskusikan perubahan suhu benda 

dengan konsep kalor dilepaskan dan kalor 

diterima oleh benda 

4.6 Melaporkan hasil pengamatan tentang 

perpindahan kalor. 

4.6.1 Memahami perbedaan suhu dan kalor 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan mengamati gambar, Siswa dapat mengetahui sumber panas yang ada disekitarnya 

2. Dengan membaca, Siswa mampu mengetahui isi bacaan dari sumber energi panas dalam 

menambah wawasan pengetahuannya. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Suhu dan kalor 

2. Perpindahan kalor 
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E. METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan Pembelajaran :  Saintifik. 

Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan Number Head Together (NHT). 

 

F. SUMBER BELAJAR 

Sumber Belajar :1. Buku Guru dan Buku Siswa Kelas V, Tema 6: Panas dan 

Perpindahannya. Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 (Revisi 

2017). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

  

G.  LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam dan berdoa 

2. Guru mengabsensi siswa 

3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran 

4. Guru menyampaikan topik/materi yang akan dipelajari 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

15 menit 

Kegiatan inti 1. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dalam 1 kelompok 

beranggotakan 5 orang 

2. Guru mempersilahkan siswa untuk bergabung pada teman kelompoknya  

3. Guru membagikan nomor kepada setiap anggota kelompok (siswa) dari 

nomor 1-5 

4. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari tentang sumber energi 

panas 

5. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa 

6. Setelah melakukan diskusi 

7. Guru memanggil satu nomor tertentu, kemudian siswa yang memiliki 

nomor yang telah disebutkan mengacungkan tangan 

8. Guru menunjuk salah satu siswa yang telah mengacungkan tangan untuk 

menjawab salah satu soal yang telah diberikan 

9. Setelah itu, guru meminta kepada masing-masing kelompok untuk 

mengumpulkan hasil jawabannya 

10. Guru memeriksa hasil yang diperoleh dari masing-masing kelompoknya 

11. Guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang berhasil 

menyelesaikan tugas dengan baik 

12. Guru memberikan motivasi  bagi kelompok yang belum berhasil 

menyelesaikan tugas (jika ada)  

45  menit 

Penutup 1. Guru memberikan soal LKS kepada siswa 

2. Guru memeriksa lembar jawaban siswa 

3. Guru memberikan  penjelasan betapa pentingnya mengetahui 

sumber energi panas yang ada dikehidupan sehari-hari. 

4. Guru memberikan pesan moral kepada siswa 

5. Guru mengakhiri pembejaran dengan ucapan hamdalah secara 

bersama sama 

15 menit 
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6. Istrahat/ berdoa pulang. 

 

H. PENILAIAN 

 Teknik Penilaian 

 Penilaian Sikap 

a. Mencatat hal-hal menonjol (positif atau negatif) yang ditunjukkan siswa dalam sikap 

disiplin. 

 Penilaian Pengetahuan 

Penilaian kognitif diambil dari nilai LKS yang diberikan pada setiap  

Pertemuan. 

 

 

   Kendari, 17 Januari 2019 

Peneliti 

 
Hilda 

NIM. 12010104009 
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Lampiran3 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN  GURU  SELAMAKEGIATAN  PEMBELAJARAN 

PADA SIKLUS 1 MELALUI  STRATEGI PEMBELAJARAN  

NUMBER HEAD TOGETHER (NHT) 

 

Satuan pendidikan : MIN 1 Kendari 

Mata pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

MateriPokok  : Sumber Energi Panas 

Kelas/Semester  : V 

Siklus   : 1 pertemuan I 

 
No. Aspek yang diamati Skor 

1. A. Pendahuluan 1 2 3 4 

 1. Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam dan berdoa 
 √ 

  

2. Guru mengabsen siswa  √  
  

3. Guru mengawali kegiatan 

pembelajarandengan memberikan motivasi 

kepada siswa untuk lebih semangat/serius 

guna mengikuti pembelajaran 

√  

  

4. Guru menyampaikantopikmateripembelajran 
 √ 

  

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran   √ 
 

 Kegiatan inti     

 6. Guru membagi siswa ke dalam beberapa 

kelompok dalam 1 kelompok beranggotakan 5 

orang 

 √  
 

7. Guru mempersilahkan siswa untuk bergabung 

pada teman kelompoknya  
 √  

 

8. Guru membagikan nomor kepada setiap anggota 

kelompok (siswa) dari nomor 1-5 
 √  

 

9. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari 

tentang sumber energi panas 
√   

 

10. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa √   
 

 
   

 

11. Guru memanggil satu nomor tertentu, kemudian 

siswa yang memiliki nomor yang telah disebutkan 

mengacungkan tangan 

  √ 
 

12. Guru menunjuk salah satu siswa yang telah 

mengacungkan tangan untuk menjawab salah satu 

soal yang telah diberikan 

 √  
 

13. Setelah itu, guru meminta kepada masing-masing 

kelompok untuk mengumpulkan hasil jawabannya 
 √  
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14. Guru memeriksa hasil yang diperoleh dari masing-

masing kelompoknya 
  √ 

 

10. Guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang 

berhasil menyelesaikan tugas dengan baik dan  

 
 √   

11.Guru memberikan motivasi  bagi kelompok yang 

belum berhasil menyelesaikan tugas   √ 
 

3. Penutup     

 1. Guru membimbing  siswa untuk 

menyimpulkanmateritentangSumber energi 

panas 

 √  
 

2. Guru menyimpulkanmateripembelajaran 

darikesimpulansiswa ( 

memperbaikijawabansiswa) 

√   
 

3. Guru memberikanmotivasi dan menasehati 

siswa. 
  √ 

 

4. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkanhamdaladansalam. 
 √  

 

Jumlahskor 49 

Skormaksimal 80 

Persentase % 61,25% 

Keterangan : 

 1 = Kurangan baik ; 2 = Cukupbaik ; 3 = Baik ; 4 = Sangatbaik 

 

Kolaborator      Penulis 

 

 

 

Dra. Waode Hamida     Hilda 

Nip. 196401012003122002    Nim:12010104009   
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Lampiran 4 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN  SISWA SELAMA KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

PADA SIKLUS 1 MELALUI  STRATEGI PEMBELAJARAN  

NUMBER HEAD TOGETHER (NHT) 

 

Satuan pendidikan : MIN 1 Kendari 

Mata pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Subtema 1   : Suhu dan Kalor 

Pembelajaran   : 1 (satu) 

Kelas   : V 

Siklus   : 1, pertemuan I 

 

No. Aspek yang diamati Skor 

1. A. Pendahuluan 1 2 3 4 

 1. Siswa menjawab salam dan berdo’a  √   

2. Siswa menjawab hadir saat absen  √   

3. Siswa mendengarkan motivasi yang disampaikan 

oleh guru 
√  

  

4. Siswa mendengarkan penyampaian guru tentang 

topik pembelajaran 
√  

  

5. Siswa mendengarkan penyampain tujuan 

pembelajaran 

 √ 
  

 Kegiatan inti     

 1. Siswa mendengarkan dan memperhatikan 

pembagian kelompok 
 √   

2. Siswa bergabung dengan kelompoknya  √   

3. Siswa menerima nomor yang dibagikan guru   √  

4. Siswa mendengarkan penjelasan materi dari guru  √   

5. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru √    
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6. Siswa menjawab soal yang telah diberikan dan 

berdiskusi dengan teman kelompoknya. 
 √   

7. Siswa yang memiliki nomor yang disebutkan oleh 

guru mengcungkan tangan dan memperlihatkan 

nomornya. 

 √   

8. Siswa  menjawab pertanyaan guru dan 

mengoreksi jawaban temannya (yang memiliki 

nomor yang sama) 

√    

9. Perwakilan siswa dari masing-masing kelompok 

mengumpulkan jawabannya dan menunggu hasil 

yang sedang diperiksa oleh guru 

 √   

10. Siswamenerima apresiasi yang diberikan dari guru 

dan mendengarkan motivasi dari guru. 
 √   

3. Penutup     

 1. Siswa menyimpulkan materi tentang Sumber 

energi panas 
√    

2. Siswa mendengarkan motivasi dan nasehat dari 

guru 
√    

3. Siswa mengucapkan Alhamdulillah hirobilalamin 

dan salam 
√    

Jumlah skor 30 

Skor maksimal 72 

Persentase % 41,66% 

Keterangan : 

 1 = Kurangan baik ; 2 = Cukup baik ; 3 = Baik ; 4 = Sangat baik 

Teman sejawat      Penulis 

 

 

Wa Santi       Hilda 

Nim, 15010104055      Nim. 12010104009 
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Lampiran 5 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
 

Sekolah : MIN 1 Kendari 

Kelas /Semester  :  V/2 (dua ) 

Tema 6 :  Panas dan Perpindahannya 

Subtema 1 :  Suhu dan Kalor 

Pembelajaran ke- :  2 

Fokus Pembelajaran :  IPA 

Alokasi Waktu :  2 x 35 menit(2 x pertemuan) 

Siklus  : 1, Pertemuan II 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  

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

berinteraksi dengan keluarga, teman,guru, dan tetangga.  

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

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

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

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

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

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

IPA 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.6 Menerapkan konsep perpindahan kalor 

dalam kehidupan sehari-hari 
3.6.1Mengidentifikasikan benda-benda sekitar 

yang dapat menghantarkan panas 

3.6.2 Mendemonstrasikan kegiatan untuk 

membedakan suhu dan kalor 

3.6.3 Mendiskusikan perubahan suhu benda 

dengan konsep kalor dilepaskan dan kalor 

diterima oleh benda 

4.6 Melaporkan hasilpengamatan tentang 

perpindahan kalor. 

4.6.1 Memahami perbedaan suhu dan kalor 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan mengamati gambar, Siswa dapat mengetahui Perbedaan Suhu dan Panas 

2. Dengan membaca, Siswa mampu mengetahui isi bacaan perbedaan suhu dan panas dalam 

menambah wawasan pengetahuannya. 
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D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Suhu dan kalor 

2. Perpindahan kalor 

 

E. METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan Pembelajaran :  Saintifik. 

Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan Number Head Together (NHT). 

 

F. SUMBER BELAJAR 

Sumber Belajar :1. Buku Guru dan Buku Siswa Kelas V, Tema 6: Panas dan 

Perpindahannya. Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 (Revisi 

2017). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

  

G.  LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

6. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam dan berdoa 

7. Guru mengabsensi siswa 

8. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran 

9. Guru menyampaikan topik/materi yang akan dipelajari 

10. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

15 menit 

Kegiatan inti 4. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dalam 1 kelompok 

beranggotakan 5 orang 

5. Guru mempersilahkan siswa untuk bergabung pada teman kelompoknya  

6. Guru membagikan nomor kepada setiap anggota kelompok (siswa) dari 

nomor 1-5 

7. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari tentang sumber energi 

panas 

8. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa 

9. Setelah melakukan diskusi 

10. Guru memanggil satu nomor tertentu, kemudian siswa yang memiliki 

nomor yang telah disebutkan mengacungkan tangan 

11. Guru menunjuk salah satu siswa yang telah mengacungkan tangan untuk 

menjawab salah satu soal yang telah diberikan 

12. Setelah itu, guru meminta kepada masing-masing kelompok untuk 

mengumpulkan hasil jawabannya 

13. Guru memeriksa hasil yang diperoleh dari masing-masing kelompoknya 

14. Guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang berhasil 

menyelesaikan tugas dengan baik 

15. Guru memberikan motivasi  bagi kelompok yang belum berhasil 

menyelesaikan tugas (jika ada)  

45  menit 

Penutup 7. Guru memberikan soal LKS kepada siswa 

8. Guru memeriksa lembar jawaban siswa 

9. Guru memberikan  penjelasan betapa pentingnya mengetahui 

Perbedaan Suhu dan Panas. 

15 menit 
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10. Guru memberikan pesan moral kepada siswa 

11. Guru mengakhiri pembejaran dengan ucapan hamdalah secara 

bersama sama 

12. Istrahat/ berdoa pulang. 

 

H.  PENILAIAN 

 Teknik Penilaian 

 Penilaian Sikap 

a. Mencatat hal-hal menonjol (positif atau negatif) yang ditunjukkan siswa dalam sikap 

disiplin. 

 Penilaian Pengetahuan 

Penilaian kognitif diambil dari nilai soal evaluasi yang dilakukan tiap akhir siklus. 

 

 

   Kendari, 18 Januari 2019 

Peneliti 

 

 

 

Hilda 

NIM. 12010104009 
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Lampiran 6 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN  GURU  SELAMAKEGIATAN  PEMBELAJARAN 

PADA SIKLUS 1 MELALUI  STRATEGI PEMBELAJARAN  

NUMBER HEAD TOGETHER (NHT) 

 

Satuan pendidikan : MIN 1 Kendari 

Mata pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

MateriPokok  : Perbedaan suhu dan panas 

Kelas/Semester  : V 

Siklus   : 1 pertemuan II 

 
No. Aspek yang diamati Skor 

1. A. Pendahuluan 1 2 3 4 

 1. Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam dan berdoa 
  

√  

2. Guru mengabsen siswa    √  

3. Guru mengawali kegiatan 

pembelajarandengan memberikan motivasi 

kepada siswa untuk lebih semangat/serius 

guna mengikuti pembelajaran 

 √ 

  

4. Guru menyampaikantopikmateripembelajran 
  √  

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran   √ 
 

2. Kegiatan inti     

 1. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok 

dalam 1 kelompok beranggotakan 5 orang 
  

 √ 

2. Guru mempersilahkan siswa untuk bergabung pada 

teman kelompoknya  
  

 √ 

3. Guru membagikan nomor kepada setiap anggota 

kelompok (siswa) dari nomor 1-5 
  

 √ 

4. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari 

tentang sumber energi panas 
  

 √ 

5. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa 
 √ 

  

 
  

 √ 

6. Guru memanggil satu nomor tertentu, kemudian 

siswa yang memiliki nomor yang telah disebutkan 

mengacungkan tangan 

  
 

√ 

7. Guru menunjuk salah satu siswa yang telah 

mengacungkan tangan untuk menjawab salah satu 

soal yang telah diberikan 

  
 

√ 

8. Setelah itu, guru meminta kepada masing-masing 

kelompok untuk mengumpulkan hasil jawabannya 
  

 √ 

9. Guru memeriksa hasil yang diperoleh dari masing-

masing kelompoknya 
  

 √ 
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10. Guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang 

berhasil menyelesaikan tugas dengan baik dan  

 
  

 
√ 

11.Guru memberikan motivasi  bagi kelompok yang 

belum berhasil menyelesaikan tugas    √ 

3. Penutup     

 1. Guru membimbing  siswa untuk 

menyimpulkanmateritentangPerbedaan suhu 

dan panas 

  √ 
 

2. Guru menyimpulkanmateripembelajaran 

darikesimpulansiswa ( 

memperbaikijawabansiswa) 

  √ 
 

3. Guru memberikanmotivasi dan menasehati 

siswa. 
  √ 

 

4. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkanhamdaladansalam. 
 √  

 

Jumlahskor 67 

Skormaksimal 84 

Persentase % 79,76% 

Keterangan : 

 1 = Kuranganbaik ; 2 = Cukupbaik ; 3 = Baik ; 4 = Sangatbaik 

 

Kolaborator      Penulis 

 

 

 

Dra. Waode Hamida     Hilda 

Nip. 196401012003122002    Nim. 12010104009 
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Lampiran 7 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN  SISWA SELAMA KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

PADA SIKLUS 1 MELALUI  STRATEGI PEMBELAJARAN  

NUMBER HEAD TOGETHER (NHT) 

 

Satuan pendidikan : MIN 1 Kendari 

Mata pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Subtema 1   : Suhu dan Kalor 

Pembelajaran   : 2 (Perbedaan Suhu dan Panas) 

Kelas    : V 

Siklus   : 1, pertemuan II 

 

No. Aspek yang diamati Skor 

1. A. Pendahuluan 1 2 3 4 

 1. Siswa menjawab salam dan berdo’a    √  

2. Siswa menjawab hadir saat absen   √   

3. Siswa mendengarkan motivasi yang disampaikan 

oleh guru 
  

√  

4. Siswa mendengarkan penyampaian guru tentang 

topik pembelajaran 
 √ 

  

5. Siswa mendengarkan penyampain tujuan 

pembelajaran 

 √ 
  

 Kegiatan inti     

 1. Siswa mendengarkan dan memperhatikan 

pembagian kelompok  
  √  

2. Siswa bergabung dengan kelompoknya   √  

3. Siswa menerima nomor yang dibagikan guru  √   

4. Siswa mendengarkan penjelasan materi dari guru  √   

5. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru  √   
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6. Siswa menjawab soal yang telah diberikan dan 

berdiskusi dengan teman kelompoknya. 
 √   

7. Siswa yang memiliki nomor yang disebutkan oleh 

guru mengcungkan tangan dan memperlihatkan 

nomornya. 

  √  

8. Siswa  menjawab pertanyaan guru dan mengoreksi 

jawaban temannya (yang memiliki nomor yang 

sama) 

 √   

9. Perwakilan siswa dari masing-masing kelompok 

mengumpulkan jawabannya dan menunggu hasil 

yang sedang diperiksa oleh guru 

 √   

10. Siswa menerima apresiasi yang diberikan dari guru 

dan mendengarkan motivasi dari guru. 
 √   

3. Penutup     

 1. Siswa menyimpulkan materi tentang perbedaan suhu 

dan panas 
 √   

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi  √   

3. Siswa mendengarkan motivasi dari guru serta 

mengucapkan Alhamdulillah hirobil alamin  
 √   

 4. Siswa berdoa untuk pulang √    

Jumlah skor 42 

Skor maksimal 76 

Persentase % 55,26% 

Keterangan : 

 1 = Kurangan baik ; 2 = Cukup baik ; 3 = Baik ; 4 = Sangat baik 

Teman sejawat      Penulis 

 

 

Wa Santi       Hilda 

Nim, 15010104055      Nim. 12010104009 
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Lampiran 8 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
 

Sekolah : MIN 1 Kendari 

Kelas /Semester  :  V/2 (dua ) 

Tema  :  Panas dan Perpindahannya 

Subtema 2 :  Perpindahan Kalor di Sekitar kita 

Pembelajaran ke- : 1 

Fokus Pembelajaran : IPA 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit(2 x pertemuan) 

Siklus  : II Pertemuan I 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  

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

berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga.  

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

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

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

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

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

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

IPA 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.6 Menerapkan konsep perpindahan kalor 

dalam kehidupan sehari-hari 
3.6.1Mengidentifikasikan benda-benda sekitar 

yang dapat menghantarkan panas 

3.6.2 Mendemonstrasikan kegiatan untuk 

membedakan suhu dan kalor 

3.6.3 Mendiskusikan perubahan suhu benda 

dengan konsep kalor dilepaskan dan kalor 

diterima oleh benda 

4.6 Melaporkan hasil pengamatan tentang 

perpindahan kalor. 

4.6.1 Memahami perbedaan suhu dan kalor 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan mengamati gambar, Siswa dapat mengetahui Perpindahan kalor di sekitar kita 

2. Dengan membaca, Siswa mampu mengetahui isi bacaan dari Perpindahan panas atau 

Kalor dalam menambah wawasan pengetahuannya. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Suhu dan kalor 

2. Perpindahan kalor 
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E. METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan Pembelajaran :  Saintifik. 

Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan Number Head Together (NHT). 

 

F. SUMBER BELAJAR 

Sumber Belajar :1. Buku Guru dan Buku Siswa Kelas V, Tema 6: Panas dan 

Perpindahannya. Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 (Revisi 

2017). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

  

G.  LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam dan berdoa 

2. Guru mengabsensi siswa 

3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran 

4. Guru menyampaikan topik/materi yang akan dipelajari 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

15 menit 

Kegiatan inti 1. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dalam 1 kelompok 

beranggotakan 5 orang 

2. Guru mempersilahkan siswa untuk bergabung pada teman kelompoknya  

3. Guru membagikan nomor kepada setiap anggota kelompok (siswa) dari 

nomor 1-5 

4. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari tentang sumber energi 

panas 

5. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa 

6. Setelah melakukan diskusi 

7. Guru memanggil satu nomor tertentu, kemudian siswa yang memiliki 

nomor yang telah disebutkan mengacungkan tangan 

8. Guru menunjuk salah satu siswa yang telah mengacungkan tangan untuk 

menjawab salah satu soal yang telah diberikan 

9. Setelah itu, guru meminta kepada masing-masing kelompok untuk 

mengumpulkan hasil jawabannya 

10. Guru memeriksa hasil yang diperoleh dari masing-masing kelompoknya 

11. Guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang berhasil 

menyelesaikan tugas dengan baik 

12. Guru memberikan motivasi  bagi kelompok yang belum berhasil 

menyelesaikan tugas (jika ada)  

45  menit 

Penutup 1. Guru memberikan soal LKS kepada siswa 

2. Guru memeriksa lembar jawaban siswa 

3. Guru memberikan  penjelasan betapa pentingnya mengetahui 

Perpindahan kalor yang ada disekitar kita. 

4. Guru memberikan pesan moral kepada siswa 

15 menit 
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5. Guru mengakhiri pembejaran dengan ucapan hamdalah secara 

bersama sama 

6. Istrahat/ berdoa pulang. 

H. PENILAIAN 

 Teknik Penilaian 

 Penilaian Sikap 

a. Mencatat hal-hal menonjol (positif atau negatif) yang ditunjukkan siswa dalam sikap 

disiplin. 

 Penilaian Pengetahuan 

Penilaian kognitif diambil dari nilai LKS yang diberikan pada setiap  

Pertemuan. 

 

 

   Kendari, 14 Februari 2019 

Peneliti 

 

 

 

Hilda 

NIM. 12010104009 
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Lampiran 9 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN  GURU  SELAMAKEGIATAN  PEMBELAJARAN 

PADA SIKLUS II MELALUI  STRATEGI PEMBELAJARAN  

NUMBER HEAD TOGETHER (NHT) 

 

Satuan pendidikan : MIN 1 Kendari 

Mata pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

MateriPokok  : Perpindahan panas atau kalor 

Kelas/Semester  : V 

Siklus   : II pertemuan I 

 
No. Aspek yang diamati Skor 

1. A. Pendahuluan 1 2 3 4 

 1. Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam dan berdoa 
  

 √ 

2. Guru mengabsen siswa    
 √ 

3. Guru mengawali kegiatan pembelajarandengan 

memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih 

semangat/serius guna mengikuti pembelajaran 

  

 √ 

4. Guru menyampaikantopikmateripembelajran 
  

 √ 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran   
 

√ 

 Kegiatan inti     

 1. Guru membagi siswa ke dalam beberapa 

kelompok dalam 1 kelompok beranggotakan 5 

orang 

  
 

√ 

2. Guru mempersilahkan siswa untuk bergabung 

pada teman kelompoknya  
  

 √ 

3. Guru membagikan nomor kepada setiap anggota 

kelompok (siswa) dari nomor 1-5 
  

 √ 

4. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari 

tentang sumber energi panas 
  

 √ 

5. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa 
  

 √ 

6.  
  

 √ 

7. Guru memanggil satu nomor tertentu, kemudian 

siswa yang memiliki nomor yang telah 

disebutkan mengacungkan tangan 

  
 

√ 

8. Guru menunjuk salah satu siswa yang telah 

mengacungkan tangan untuk menjawab salah 

satu soal yang telah diberikan 

  
 

√ 
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9. Setelah itu, guru meminta kepada masing-

masing kelompok untuk mengumpulkan hasil 

jawabannya 

  
 

√ 

10. Guru memeriksa hasil yang diperoleh dari 

masing-masing kelompoknya 
  

 √ 

11. Guru memberikan apresiasi kepada kelompok 

yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik 

dan  

   
√ 

12. 11.Guru memberikan motivasi  bagi kelompok 

yang belum berhasil menyelesaikan tugas    √ 

3. Penutup     

 1. Guru membimbing  siswa untuk 

menyimpulkanmateritentangPerpindahan panas 

atau kalor 

  √ 
 

2. Guru menyimpulkanmateripembelajaran 

darikesimpulansiswa ( 

memperbaikijawabansiswa) 

  √ 
 

3. Guru memberikanmotivasi dan menasehati 

siswa. 
  √ 

 

4. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkanhamdaladansalam. 
 √  

 

Jumlahskor 75 

Skormaksimal 80 

Persentase % 93,75% 

Keterangan : 

 1 = Kuranganbaik ; 2 = Cukupbaik ; 3 = Baik ; 4 = Sangatbaik 

 

Kolaborator      Penulis 

 

 

Dra. Waode Hamida     Hilda 

Nip. 196401012003122002    Nim. 12010104009 
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Lampiran 10 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN  SISWA SELAMA KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

PADA SIKLUS II MELALUI  STRATEGI PEMBELAJARAN  

NUMBER HEAD TOGETHER (NHT) 

 

Satuan pendidikan : MIN 1 Kendari 

Mata pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Subtema 2   : Perpindahan kalor di sekitar kita 

Pembelajaran   : 1 (satu) 

Kelas    : V 

Siklus   : II, pertemuan I 

 

No. Aspek yang diamati Skor 

1. A. Pendahuluan 1 2 3 4 

 1. Siswa menjawab salam dan berdo’a     √ 

2. Siswa menjawab hadir saat absen    √  

3. Siswa mendengarkan motivasi yang disampaikan 

oleh guru 
  

√  

4. Siswa mendengarkan penyampaian guru tentang 

topik pembelajaran 
  

 √ 

5. Siswa mendengarkan penyampain tujuan 

pembelajaran 

  
√  

 Kegiatan inti     

 1. Siswa mendengarkan dan memperhatikan pembagian 

kelompok  
   √ 

2. Siswa bergabung dengan kelompoknya   √  

3. Siswa menerima nomor yang dibagikan guru    √ 

4. Siswa mendengarkan penjelasan materi dari guru   √  

5. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru   √  
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6. Siswa menjawab soal yang telah diberikan dan 

berdiskusi dengan teman kelompoknya. 
  √  

7. Siswa yang memiliki nomor yang disebutkan oleh 

guru mengcungkan tangan dan memperlihatkan 

nomornya. 

   √ 

8. Siswa  menjawab pertanyaan guru dan mengoreksi 

jawaban temannya (yang memiliki nomor yang 

sama) 

  √  

9. Perwakilan siswa dari masing-masing kelompok 

mengumpulkan jawabannya dan menunggu hasil 

yang sedang diperiksa oleh guru 

  √  

10. Siswa menerima apresiasi yang diberikan dari guru 

dan mendengarkan motivasi dari guru. 
  √  

3. Penutup     

 1. Siswa menyimpulkan materi tentang Perpindahan 

panas atau kalor 
  √  

2. Siswa mendengarkan motivasi dan nasehat dari guru 
√    

3. Siswa  mengucapkan Alhamdulillah hirobil alamin 

dan salam 
 √   

Jumlah skor 56 

Skor maksimal 72 

Persentase % 77,77% 

Keterangan : 

 1 = Kurangan baik ; 2 = Cukup baik ; 3 = Baik ; 4 = Sangat baik 

 

Teman sejawat      Penulis 

 

 

Wa Santi       Hilda 

Nim, 15010104055      Nim. 12010104009 
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Lampiran 11 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
 

Sekolah : MIN 1 Kendari 

Kelas /Semester  :  V/2 (dua ) 

Tema  :  Panas dan Perpindahannya 

Sub tema 2 :  Perpindahan Kalor di Sekitar kita 

Pembelajaran ke- : 2 

Fokus Pembelajaran : IPA 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit(2 x Pertemuan) 

Siklus  : 2 Pertemuan II 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  

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

berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga.  

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

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

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

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

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

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

IPA 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.6 Menerapkan konsep perpindahan kalor 

dalam kehidupan sehari-hari 
3.6.1Mengidentifikasikan benda-benda sekitar 

yang dapat menghantarkan panas 

3.6.2 Mendemonstrasikan kegiatan untuk 

membedakan suhu dan kalor 

3.6.3 Mendiskusikan perubahan suhu benda 

dengan konsep kalor dilepaskan dan kalor 

diterima oleh benda 

4.6 Melaporkan hasilpengamatan tentang 

perpindahan kalor. 

4.6.1 Memahami perbedaan suhu dan kalor 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan mengamati gambar, Siswa dapat mengetahui Perpindahan panas atau kalor 

secara konveksi 

2. Dengan membaca, Siswa mampu mengetahui isi bacaan dari Perpindahan panas atau 

Kalor secara Konveksi dalam menambah wawasan pengetahuannya. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Suhu dan kalor 
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2. Perpindahan kalor 

 

 

E. METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan Pembelajaran :  Saintifik. 

Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan Number Head Together (NHT). 

 

F. SUMBER BELAJAR 

Sumber Belajar :1. Buku Guru dan Buku Siswa Kelas V, Tema 6: Panas dan 

Perpindahannya. Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 (Revisi 

2017). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

  

G.  LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam dan berdoa 

2. Guru mengabsensi siswa 

3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran 

4. Guru menyampaikan topik/materi yang akan dipelajari 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

15 menit 

Kegiatan inti 1. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dalam 1 kelompok 

beranggotakan 5 orang 

2. Guru mempersilahkan siswa untuk bergabung pada teman kelompoknya  

3. Guru membagikan nomor kepada setiap anggota kelompok (siswa) dari 

nomor 1-5 

4. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari tentang sumber energi 

panas 

5. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa 

6. Setelah melakukan diskusi 

7. Guru memanggil satu nomor tertentu, kemudian siswa yang memiliki 

nomor yang telah disebutkan mengacungkan tangan 

8. Guru menunjuk salah satu siswa yang telah mengacungkan tangan untuk 

menjawab salah satu soal yang telah diberikan 

9. Setelah itu, guru meminta kepada masing-masing kelompok untuk 

mengumpulkan hasil jawabannya 

10. Guru memeriksa hasil yang diperoleh dari masing-masing kelompoknya 

11. Guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang berhasil 

menyelesaikan tugas dengan baik 

12. Guru memberikan motivasi  bagi kelompok yang belum berhasil 

menyelesaikan tugas (jika ada)  

45  menit 

Penutup 1. Guru memberikan soal LKS kepada siswa 

2. Guru memeriksa lembar jawaban siswa 

3. Guru memberikan  penjelasan betapa pentingnya mengetahui 

15 menit 
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Perpindahan kalor secara konveksi yang ada disekitar kita. 

4. Guru memberikan pesan moral kepada siswa 

5. Guru mengakhiri pembejaran dengan ucapan hamdalah secara 

bersama sama 

6. Istrahat/ berdoa pulang. 

H. PENILAIAN 

 Teknik Penilaian 

 Penilaian Sikap 

a. Mencatat hal-hal menonjol (positif atau negatif) yang ditunjukkan siswa dalam sikap 

disiplin. 

 Penilaian Pengetahuan 

Penilaian kognitif diambil dari nilai soal evaluasi yang dilakukan tiap akhir siklus. 

 

 

   Kendari, 18 Februari 2019 

Peneliti 

 

 

 

Hilda 

NIM. 12010104009 
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Lampiran12 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN  GURU  SELAMAKEGIATAN  PEMBELAJARAN 

PADA SIKLUS II MELALUI  STRATEGI PEMBELAJARAN  

NUMBER HEAD TOGETHER (NHT) 

 

Satuan pendidikan : MIN 1 Kendari 

Mata pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

MateriPokok  : Perpindahan panas atau kalor secara konveksi 

Kelas/Semester  : V 

Siklus   : II pertemuan II 

 
No. Aspek yang diamati Skor 

1. A. Pendahuluan 1 2 3 4 

 1. Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam dan berdoa 
  

 √ 

2. Guru mengabsen siswa    
 √ 

3. Guru mengawali kegiatan pembelajarandengan 

memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih 

semangat/serius guna mengikuti pembelajaran 

  

 √ 

4. Guru menyampaikantopikmateripembelajran 
  

 √ 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran   
 

√ 

 Kegiatan inti     

 1. Guru membagi siswa ke dalam beberapa 

kelompok dalam 1 kelompok beranggotakan 5 

orang 

  
 

√ 

2. Guru mempersilahkan siswa untuk bergabung 

pada teman kelompoknya  
  

 √ 

3. Guru membagikan nomor kepada setiap anggota 

kelompok (siswa) dari nomor 1-5 
  

 √ 

4. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari 

tentang sumber energi panas 
  

 √ 

5. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa 
  

 √ 

6.  
  

 √ 

7. Guru memanggil satu nomor tertentu, kemudian 

siswa yang memiliki nomor yang telah 

disebutkan mengacungkan tangan 

  
 

√ 

8. Guru menunjuk salah satu siswa yang telah 

mengacungkan tangan untuk menjawab salah 

satu soal yang telah diberikan 

  
 

√ 



90 
 

 
 

9. Setelah itu, guru meminta kepada masing-

masing kelompok untuk mengumpulkan hasil 

jawabannya 

  
 

√ 

10. Guru memeriksa hasil yang diperoleh dari 

masing-masing kelompoknya 
  

 √ 

11. Guru memberikan apresiasi kepada kelompok 

yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik 

dan  

 

   

√ 

12. Guru memberikan motivasi  bagi kelompok yang 

belum berhasil menyelesaikan tugas 
   

√ 

3. Penutup     

 1. Guru membimbing  siswa untuk 

menyimpulkanmateritentangPerpindahan panas 

atau kalor secara konveksi 

   
√ 

2. Guru menyimpulkanmateripembelajaran 

darikesimpulansiswa ( 

memperbaikijawabansiswa) 

   √ 

3. Guru memberikanmotivasi dan menasehati 

siswa. 
   √ 

4. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkanhamdaladansalam. 
   √ 

Jumlahskor 82 

Skormaksimal 84 

Persentase % 97,61% 

Keterangan : 

 1 = Kuranganbaik ; 2 = Cukupbaik ; 3 = Baik ; 4 = Sangatbaik 

 

Kolaborator      Penulis 

 

 

Dra. Waode Hamida     Hilda 

Nip. 196401012003122002    Nim. 12010104009 

 

 

 

 
 



91 
 

 
 

Lampiran 13 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN  SISWA SELAMA KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

PADA SIKLUS II MELALUI  STRATEGI PEMBELAJARAN  

NUMBER HEAD TOGETHER (NHT) 

 

Satuan pendidikan : MIN 1 Kendari 

Mata pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Subtema 2   :  Perpindahan panas atau kalor secara konveksi 

Pembelajaran   : 2  

Kelas    : V 

Siklus   : II, pertemuan II 

 

No. Aspek yang diamati Skor 

1. A. Pendahuluan 1 2 3 4 

 1. Siswa menjawab salam dan berdo’a    √  

2. Siswa menjawab hadir saat absen    √  

3. Siswa mendengarkan motivasi yang disampaikan oleh 

guru 
  

√  

4. Siswa mendengarkan penyampaian guru tentang topik 

pembelajaran 
  

√  

5. Siswa mendengarkan penyampain tujuan 

pembelajaran 

  
√  

 Kegiatan inti     

 1. Siswa mendengarkan dan memperhatikan pembagian 

kelompok  
   √ 

2. Siswa bergabung dengan kelompoknya    √ 

3. Siswa menerima nomor yang dibagikan guru    √ 

4. Siswa mendengarkan penjelasan materi dari guru    √ 

5. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru    √ 
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6. Siswa menjawab soal yang telah diberikan dan 

berdiskusi dengan teman kelompoknya. 
   

√ 

7. Siswa yang memiliki nomor yang disebutkan oleh 

guru mengcungkan tangan dan memperlihatkan 

nomornya. 

   

√ 

8. Siswa  menjawab pertanyaan guru dan mengoreksi 

jawaban temannya (yang memiliki nomor yang sama) 
   

√ 

9. Perwakilan siswa dari masing-masing kelompok 

mengumpulkan jawabannya dan menunggu hasil yang 

sedang diperiksa oleh guru 

   

√ 

10. Siswa menerima apresiasi yang diberikan dari guru 

dan mendengarkan motivasi dari guru. 
   

√ 

3. Penutup     

 1. Siswa menyimpulkan materi tentang perbedaan suhu 

dan panas 
  √  

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi 
  √  

3. Siswa mendengarkan motivasi dari guru serta 

mengucapkan Alhamdulillah hirobil alamin  
   √ 

 4. Siswa berdoa untuk pulang   √  

Jumlah skor 68 

Skor maksimal 76 

Persentase % 89,47% 

Keterangan : 

 1 = Kurangan baik ; 2 = Cukup baik ; 3 = Baik ; 4 = Sangat baik 

Teman sejawat      Penulis 

 

 

Wa Santi       Hilda 

Nim, 15010104055      Nim. 1201010400



 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


