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LAMPIRAN I 

SILABUS 

Tema 6 : Menuju Masyarakat Sejahtera 

Subtema 1 : Masyarakat Peduli Lingkungan 

KOMPETENSI INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 

guru dan tetangga. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

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

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

Mata 

Pelajaran 
Kompetensi Dasar Indikator 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

Tenik 
Bentuk 

Instrumen 

Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 

3.2Menghubungkan 

ciri pubertas 

pada laki-laki 

dan perempuan 

dengan 

kesehatan 

reproduksi. 

 

3.2.1 Menjelaskan 

ciri-ciri masa 

puber pada anak 

laki-laki dan 

anak   

perempuan 

3.2.2Mengidentifikasi 

ciri-ciri masa  

       pubertas pada 

laki-laki dan 

       perempuan. 

3.2.3Menjelaskan 

 Ciri-ciri 

masa puber 

anak laki-

laki dan 

perempuan 

 pengaruh 

perubahan 

fisik pada 

anak laki-

laki dan 

anak 

perempuan 

 Menjelaskan 

ciri-ciri masa 

puber anak laki-

laki dan anak 

perempuan. 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

Ganda 

2 x 35 

Menit 
 Buku Guru 

 Buku 

Peserta 

didik 

 Internet 

 Lingkungan 
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pengaruh 

perubahan fisik 

pada anak laki-

laki dan anak 

perempuan saat 

pubertas. 

saat 

pubertas 

4.2 Menyajikan 

karya tentang 

cara menyikapi 

ciri-ciri 

pubertas yang 

dialami. 

4.2.1Menyajikan cirri-

ciri pubertas 

pada anak laki-

laki dengan 

tepat. 

4.2.2Menceritakan 

ciri-ciri pubertas 

pada anak 

perempuan 

dengan tepat. 

4.2.3Menjelaskan 

perbedaan cirri-

ciri pubertas 

anak laki-laki 

dan perempuan 

dengan tepat 

 cara 

menyikapi 

ciri-ciri 

pubertas  

 

 Mengidentifika

si ciri-ciri 

pubertas pada 

anak 

perempuan dan 

anak laki-laki. 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

Ganda 

2 x 35 

Menit 
 Buku Guru 

 Buku 

Peserta 

didik 

 Internet 

 Lingkungan 
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SILABUS 

Tema 8 : Bumiku 

Subtema 1 : Perbedaan Waktu dan Pengaruhnya 

KOMPETENSI INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 

guru dan tetangga. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

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

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

Mata 

Pelajaran 
Kompetensi Dasar Indikator 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

Tenik 
Bentuk 

Instrumen 

Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 

3.8Menjelaskan 

pristiwa rotasi 

dan revolusi 

bumi serta 

terjadinya 

gerhana bulan 

dan gerhana 

matahari 

 

3.8.1Memahami 

pristiwa rotasi 

dan revolusi 

Bumi. 

3.8.2 Mengetahui dan 

memahami 

konsep 

perbedaan 

waktu siang dan 

malam 

 Perputaran 

Bumi. 

 Konsep 

perbedaan 

waktu 

siang dan 

malam. 

 Melakukan 

percobaan 

tentang 

perputaran bumi 

dan memahami 

konsep 

perbedaan waktu 

siang dan 

malam. 

 Perputaran Bumi 

dan akibatnya 

 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

Ganda 

2 x 35 

Menit 
 Buku Guru 

 Buku 

Peserta 

didik 

 Internet 

 Media 

 Lingkungan 

4.8 Membuat model 

gerhana bulan 

4.8.1Melakukan 

pengamatan 
 Garis 

lintang dan 

 Mengamati garis 

lintang dan garis 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

Ganda 

2 x 35 

Menit 
 Buku Guru 

 Buku 
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dan gerhana 

matahari 

tentang 

perputaran 

Bumi dan 

akibatnya. 

4.8.2 Menyajikan 

laporan hasil 

pengamatan 

tentang 

perputaran bumi 

dan akibatnya. 

garis bujur 

pada peta 

 Penyebab 

perbedaan 

waktu di 

bumi 

bujur pada peta, 

untuk 

mengetahui 

perbedaan waktu 

diBumi dan 

pengaruhnya 

pada kegiatan 

sehari-hari. 

 Mendiskusikan 

hasil 

pengamatan 

untuk 

mengetahui 

penyebab 

perbedaan waktu 

di bumi. 

Peserta 

didik 

 Media 

 Internet 

 Lingkungan 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 
Sindangkasih, Januari 2022 

Guru Wali Kelas VI 

  

Harna Ningsih, S.Pd.M.Pd 

NIP. 9710209 199412 2 001 
Trika Dewi S.R.,S.Pd.Sd 

NIP. 19750817 200903 2 001 
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LAMPIRAN 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP ) 

SIKLUS I PERTEMUAN PERTAMA 

 

Satuan Pendidikan : SDN Satap 2 Konawe Selatan 

Kelas/Semester : VI/II (Genap) 

Tema 6 : Menuju Masyarakat Sejahtera 

Subtema 1 : Masyarakat Peduli Lingkungan 

Pembelajaran : II (Dua) 

Muatan Pelajaran  : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit 

 

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, tetangga 

dan Negara.  

KI 3 :Memahami pengetahuan faktual, konseptual procedural, dan 

metakognitif pada tingkat dasar 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, 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 (KD) 

IPA 

No Kompetensi Dasar (KD) Indikator 

1 3.2 Menghubungkan ciri pubertas 

pada laki-laki dan perempuan 

dengan kesehatan reproduksi 

3.2.1 Menjelaskan ciri-ciri masa 

puber pada anak laki-laki dan 

anak perempuan. 

2 4.2 menyajikan karya tentang cara 

menyikapi ciri-ciri pubertas yang 

dialami.  

4.2.1 Membaca teks berjudul “Ciri-

ciri Masa Puber”, peserta didik 

dapat mengidentifikasi ciri-ciri 

masa pubertas pada laki-laki 

dan perempuan. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan kegiatan mengamati, peserta didik dapat menjelaskan pengertian 

dari Pubertas. 
2. Dengan kegiatan mengamati, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri 

masa puber pada anak laki-laki dan anak perempuan. 
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3. Dengan kegiatan membaca teks berjudul “Ciri-ciri Masa Puber”, peserta 

didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki dan 

perempuan. 
 

D. MODEL, MODEL/STRATEGI PEMBELAJARAN : 

Model : Discovery Learning 

Model : Permainan/simulasi, diskusi, Mind mapping, Ceramah dan Tanya 

Jawab 

 
E. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Guru memberikan salam dan mengajak semua 

peserta didik berdoa sebelum memulai 

pembelajaran.  

 Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi 

lembar kehadiran dan memeriksa kerapihan 

pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran. 

 Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan 

yaitu tentang “Menuju Masyarakat Sejahtera”. 

 Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang 

meliputi kegiatan mengamati, menanya, 

mengeksplorasi, mengkomunikasikan dan 

menyimpulkan.  

10 

menit 

Kegiatan 

Inti 
Langkah 1 : 

Guru mengidentifikasi secara jelas tujuan dan 

materi pembelajaran. 

 Guru mengidentifikasikan secara jelas tujuan dan 

materi pembelajaran hari ini. 

 Guru memperkenalkan serta menjelaskan langkah-

langkah membuat mind mapping. 

 Peserta didik mengamati penjelasan guru tentang 

materi yang berkaitan dengan pengertian pubertas 

dan ciri-ciri puber pada anak laki-laki dan 

perempuan (stimulus). 

 Pada kegiatan AYO, MENGAMATI: Peserta didik 

mengamati perbedaan pada kedua gambar. 

Langkah 2 : 

Guru bertanya kepada peserta didik mengenai 

sebuah permasalahan. 

 Peserta didik menjawab pertanyaan–pertanyaan 

berikut.  

- Perbedaan pada kedua gambar.   

 Gambar A termasuk gambar anak-anak. Pada 

gambar A, belum nampak adanya ciri-ciri masa 

50 

menit 
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puber. Anak perempuan pada gambar belum 

menunjukkan payudara membesar. Anak laki-laki 

pada gambar tidak terlihat adanya jakun dan bentuk 

bahu belum bidang.   

 Gambar B termasuk gambar remaja. Pada gambar 

B, ciri-ciri masa puber sudah nampak. Remaja 

perempuan pada gambar sudah menunjukkan 

payudara nampak membesar. Remaja laki-laki pada 

gambar telah muncul jakun dan bentuk bahu 

bidang.  

- Tahukah kamu yang dimaksud masa puber? 

Baik anak laki-laki maupun anak perempuan 

akan menggalami masa puber. Apa ciri-ciri 

anak laki-laki dan perempuan pada masa 

puber?  

Jawaban : 

 Tahu, Masa puber adalah tahap perkembangan 

manusia di mana pada masa ini terjadi 

perkembangan organ reproduksi. Anak laki-laki 

maupun anak perempuan akan mengalami masa 

puber. Berikut ciri-ciri anak laki-laki dan 

perempuan pada masa puber. 

Jawaban:  

Ciri-ciri anak perempuan pada masa puber.  

1. Tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat 

kelamin  

2. Suara jadi melengking  

3. Payudara membesar  

4. Pinggul membesar  

Ciri-ciri anak laki-laki pada masa puber.  

1. Tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat 

kelamin  

2. Suara jadi membesar  

3. Tumbuh jakun  

4. Tumbuh kumis, jambang, dan janggu 

 Mengidentifikasi masalah-masalah yang akan 

muncul dari penjelasan yang diceritakan. Pada 

kegiatan ini akan muncul pertanyaan-pertanyaan. 

 Peserta didik menanyakan hal-hal yang terkait 

dengan materi tentang pengertian pubertas beserta 

ciri-cirinya. (mengidentifikasi masalah) 

 Guru kemudian menuliskan jawaban peserta 

didik di papan tulis dan menyampaikan 

bahwa mereka akan belajar tentang pubertas 

menggunakan model pembelajaran Mind Mapping. 

 Guru menegaskan peserta didik menyampaikan 

kembali informasi apa yang telah diberikan oleh 

guru. 
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Langkah 3 : 

Membentuk kelompok yang anggotanya 5-6 orang 

peserta didik dengan memperhatikan 

keseimbangan aspek sosial dan aspek akademik 

dan mengarahkan untuk setiap kelompok 

mengidentifikasi alternatife jawaban dalam bentuk 

peta pikiran (Mind Mapping) 

 Guru mengarahkan peserta didik untuk menyiapkan 

alat yang digunakan untuk membuat peta pikiran 

atau Mind Mapping seperti kertas putih, pulpen, 

spidol, pensil warna dan Imajinasi berpikir. 

 Setiap kelompok dibekali sumber belajar seperti 

Koran, artikel, majalah, buku paket peserta didik, 

dan sebagainya. Kemudian peserta didik ditugaskan 

membuat Mind Mapping. 

 Guru menjelaskan kembali cara membuat peta 

pikiran atau Mind Mapping. 

 Guru melakukan tanya jawab mengenai cara 

membuat peta pikiran atau Mind Mapping. 

 Guru menugaskan peserta didik untuk membuat 

Mind Mapping secara berkelompok, sesuai dengan 

kreativitas mereka masing-masing. 

 Guru melakukan pendampingan kepada masing-

masing kelompok. 

Langkah 4 : 

Setiap kelompok diberi kesempatan untuk 

menjelaskan ide pemetaan konsep berpikirnya 

dengan mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya. 

 Guru menugaskan peserta didik untuk 

menyampaikan hasil peta pikiran atau Mind 

Mapping didepan kelas secara bergantian. 

 Menyelesaikan permasalahan dengan melalui 

diskusi kelompok. (Mempresentasikan di depan 

kelas) bertanya dan saling memberi jawaban. 

 Peserta didik menyimpulkan kembali materi yang 

telah ia terima/ketahui secara bersama-sama. 

(mengolah data) 

 Guru dan peserta didik memberikan penjelasan 

secukupnya untuk mengklasifikasi. (verifikasi) 

Penutup Langkah 5 : 

Guru melakukan refleksi atas kegiatan pelajaran 

hari ini. 

 Bersama-sama peserta didik membuat 

kesimpulan/rangkuman hasil belajar. 

 Bertanya tentang materi yang telah dipelajari 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi). 

10 

menit 
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 Guru memberikan soal evaluasi dan peserta didik 

mengerjakannya. 

 Guru memberi kesempatan kepada peserta didik 

untuk menyampaikan pendapatnya tentang 

pembelajaran yang telah diikuti. 

 Melakukan penilaian hasil belajar. 

 Guru mengajak semua peserta didik berdo’a untuk 

mengakhiri kegiatan pembelajaran. 

 Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan 

salam. 

F. MEDIA/ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media/alat 

- Spidol berwarna, kertas gambar. 

- Laptop 

2. Sumber Belajar 

- Buku Pedoman Guru Tema : Menuju Masyarakat Sejahtera Kelas 6 (Buku 

Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2018) 

- Buku Peserta didik Tema : Menuju Masyarakat Sejahtera Kelas 6 (Buku 

Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2018). 

 

F. TEKNIK PENILAIN 

Penilain Sikap 

Mencatat hal-hal menonjol (positif atau negatif) yang ditunjukkan peserta 

didik dalam sikap disiplin. 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 
Sindangkasih, Januari 2022 

Guru Wali Kelas VI 

  

Harna Ningsih, S.Pd.M.Pd 

NIP. 9710209 199412 2 001 
Trika Dewi S.R.,S.Pd.Sd 

NIP. 19750817 200903 2 001 
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LAMPIRAN 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP ) 

SIKLUS I PERTEMUAN KEDUA 

 

Satuan Pendidikan : SDN Satap 2 Konawe Selatan 

Kelas/Semester : VI/II (Genap) 

Tema 6  : Menuju Masyarakat Sejahtera 

Subtema 1 : Masyarakat Peduli Lingkungan 

Pembelajaran : IV (Empat) 

Muatan Pelajaran  : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit 

 

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 

tetangga.  

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

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

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 perilaku anak beriman 

dan berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

IPA 

No Kompetensi Dasar (KD) Indikator 

1 3.2 Menghubungkan ciri pubertas 

pada laki-laki dan perempuan 

dengan kesehatan reproduksi 

3.2.1 Menjelaskan ciri-ciri 

kepedulian terhadap 

lingkungan. 

2 4.2 menyajikan karya tentang cara 

menyikapi ciri-ciri pubertas 

yang dialami.  

4.2.1 Mengidentifikasi ciri-ciri 

pubertas pada anak 

perempuan dan anaklaki-laki. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan kegiatan mengamati gambar, peserta didik dapat menjelaskan 

kepedulian terhadap lingkungan. 
2. Dengan mengamati dan berdiskusi ciri-ciri pubertas pada anak perempuan 

dan laki-laki, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri pubertas pada 

anak perempuan dan anak laki-laki dengan tepat. 
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D. MODEL, MODEL/STRATEGI PEMBELAJARAN : 

Model : Discovery Learning 

Model : Ceramah, Permainan/simulasi, diskusi, Mind mapping, Tanya Jawab 

dan penugasan. 

E. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahulua

n 
 Guru memberikan salam dan mengajak semua 

peserta didik berdoa sebelum memulai 

pembelajaran. Religius 

 Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi 

lembar kehadiran dan memeriksa kerapihan 

pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran. 

 Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan 

yaitu tentang “Menuju Masyarakat 

Sejahtera”.Integritas 

 Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang 

meliputi kegiatan mengamati, menanya, 

mengeksplorasi, mengkomunikasikan dan 

menyimpulkan. Communication 

10 

menit 

Kegiatan 

Inti 
Langkah 1 : 

Guru mengidentifikasi secara jelas tujuan dan 

materi pembelajaran. 

 Guru mengidentifikasikan secara jelas tujuan dan 

materi pembelajaran hari ini. 

 Guru memperkenalkan serta menjelaskan langkah-

langkah membuat mind mapping. 

 Pada kegiatan AYO, MENGAMATI: Peserta didik 

diminta mendengarkan penjelasan guru tentang 

kepedulian terhadap lingkungan dan pengertian 

serta ciri-ciri pubertas.  (memberi atimulus) 

 Peserta didik diminta mengamati gambar yang 

terdapat pada buku peserta didik. Communication 

Langkah 2 : 

Guru bertanya kepada peserta didik mengenai 

sebuah permasalahan. 

 Mengidentifikasi masalah-masalah yang akan 

muncul dari penjelasan dan yang diceritakan. Pada 

kegiatan ini akan muncul pertanyaan-pertanyaan. 

 Guru bertanya kepada peserta didik sebagai berikut.  

a. Apa yang sedang dilakukan oleh Siti dan teman-

teman? 

b. Bagaimana caramu menunjukkan kepedulian 

terhadap lingkungan sekolahmu? 

 Peserta didik diminta menuliskan jawaban pada 

50 

menit 
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kolom yang telah disediakan pada buku peserta 

didik.  

Berikut jawabannya.  

1. Gambar menunjukkan Siti dan teman-teman 

sedang menanam pohon.  

2. Kegiatan menanam pohon termasuk cara peduli 

terhadap lingkungan. 

3. Cara menunjukkan kepedulian terhadap 

lingkungan sekolah yaitu dengan membuang 

sampah di tempat sampah, tidak mencoret-coret 

dinding sekolah, dan ikut menjaga kebersihan 

sekolah. 

 Setelah selesai, peserta didik mengumpulkan 

hasilnya kepada guru untuk dinilai atau dievaluasi. 

 Guru mengapresiasi dan mengonfirmasi jawaban 

peserta didik. 

mengklasifikasi. 

Langkah 3 : 

Membentuk kelompok yang anggotanya 5-6 orang 

peserta didik dengan memperhatikan 

keseimbangan aspek sosial dan aspek akademik 

dan mengarahkan untuk setiap kelompok 

mengidentifikasi alternatife jawaban dalam bentuk 

peta pikiran (Mind Mapping). 

 Peserta didik aktif mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan model Mind mapping, dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

 Kemudian tiap-tiap kelompok bertanggung jawab 

untuk bekerjasama dengan kelompoknya mengolah 

data atau materi pokok yang diberikan 

 Selanjutnya mengumpulkan diberbagai literatur 

yang relevan tentang pengertian pubertas dan ciri-

cirinya 

 Materi tersebut dibuat dalam bentuk catatan Mind 

mapping. 

 Guru memperhatikan kerja masing-masing 

kelompok serta memotivasi peserta didik agar 

terlibat aktif dalam diskusi.  

Langkah 4 : 

Setiap kelompok diberi kesempatan untuk 

menjelaskan ide pemetaan konsep berpikirnya 

dengan mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya. 

 Menyelesaikan permasalahan dengan melalui 

diskusi kelompok.( mempresentasikan di depan 

kelas) bertanya dan saling memberi jawaban. 

 Peserta didik menyimpulkan kembali materi yang 

telah ia terima/ketahui secara bersamasama. 
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 Guru dan Peserta didik memberikan penjelasan 

secukupnya untuk mengklarifikasi. 

Penutup Langkah 5 : 

Guru melakukan refleksi atas kegiatan pelajaran 

hari ini. 

 Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi 

pelajaran. 

 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi). 

 Guru memberikan soal evaluasi dan peserta didik 

mengerjakannya. 

 Melakukan penilaian hasil belajar. 

 Menjelaskan kegiatan pembelajaran pertemuan 

selanjutnya 

 Guru mengajak semua peserta didik berdo’a 

menurut agama dan keyakinan masing-masing 

untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. 

 Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan 

salam. 

10 

menit 

 

F. MEDIA/ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media/alat 

- Spidol berwarna, kertas gambar. 

- Laptop 

2. Sumber Belajar 

- Buku Pedoman Guru Tema : Menuju Masyarakat Sejahtera Kelas 6 (Buku 

Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2018) 

- Buku Peserta didik Tema : Menuju Masyarakat Sejahtera Kelas 6 (Buku 

Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2018). 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 
Sindangkasih, Januari 2022 

Guru Wali Kelas VI 

  

Harna Ningsih, S.Pd.M.Pd 

NIP. 9710209 199412 2 001 
Trika Dewi S.R.,S.Pd.Sd 

NIP. 19750817 200903 2 001 

 

  



 

95 

 

LAMPIRAN 4 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 

SIKLUS I PERTEMUAN I 

 

 

 

Tema 6 : Menuju Masyarakat Sejahtera 

Subtema 1 : Masyarakat Peduli Lingkungan 

Pelajaran IIMuatan IPA 

(Masa Pubertas) 

 

Nama Peserta didik : ………………………………. 

Kelas  : ………………………………. 

 

KD. 3.2 

Menghubungkan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan 

kesehatan reproduksi. 

INDIKATOR 

3.2.1 Menjelaskan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan 

3.2.2 Mengidentifikasi perbedaan ciri-ciri pubertas laki-laki dan perempuan 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan membaca materi, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri masa 

pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. 

2. Dengan kegiatan mengamati, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri 

pubertas pada laki-laki dan perempuan. 

 

MATERI PUBERTAS 
 

Waktu seseorang yang mulai memasuki usia dewasa disebut pubertas. 

Pubertas adalah masa remaja yang ditandai dengan adanya perkembangan seksual 

sekunder. Anak laki-laki mengalami masa pubertas pada usia antara 11-16 tahun, 

sedangkan perempuan pada usia antara 10-15 tahun. 

 Masa puberitas juga dapat nampak pada sifat dan psikis/mental pada laki-

laki dan perempuan. Sifat yang muncul seperti mulai tertarik pada lawan jenis, 

mudah marah/emosi, dan mampu mengungkapkan pendapat serta keinginan diri 

sendiri. 

 Pada masa ini, baik laki-laki atau perempuan berada pada masa mencari 

identittas diri dengan menunjukan sifat tidak mau diatur, merasa cukup 

dewasa/mandiri, merasa cukup dewasa/mandiri, dan senang untuk mencoba hal-

hal baru. Perubahan fisik yang terjadi pada laki-laki dan perempuan terdiri dari 

perubahan primer dan sekunder.   

pubertas 
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1. Apakah kamu melihat adanya perbedaan pada kedua gambar tersebut? 

Tunjukan perbedaan pada gambar di atas. Tuliskan pada kolom berikut! 

 

 

 

 

2. Tahukah kamu yang dimaksud masa pubertas? Baik anak laki-laki maupun 

anak perempuan akan mengalami masa puber. Apa ciri-ciri anak laki-laki dan 

perempuan pada masa pubertas? Tuliskan pada kolom berikut! 

 

 

 

Silahkan isi bentuk oval yang kosong dengan cara mendrag kata-kata dalam kotak 

dibawah agar sesuai dengan perubahan pada masa pubertas! 

 

  

      Tumbuh 

      Jakun

 
 

 

     Pinggul 

     Melebar 

      Tumbuh 

      Kumis 

     Payudara 

      Membesar 
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LAMPIRAN 5 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 

SIKLUS I PERTEMUAN II 

 

 

 

Tema 6 : Menuju Masyarakat Sejahtera 

Subtema 1 : Masyarakat Peduli Lingkungan 

Pelajaran IV Muatan IPA 

(Masa Pubertas) 

 

Nama Peserta didik : ………………………………………………………... 

Kelas   : ………………………………………………………… 

 

KD. 4.2 

Menghubungkan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan 

kesehatan reproduksi. 

INDIKATOR 

4.2.1 Menyajikan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dengan tepat. 

4.2.2 Menceritakan ciri-ciri pubertas pada anak perempuan dengan tepat. 

4.2.3 Menjelaskan perbedaan ciri-ciri pubertas anak laki-laki dan perempuan 

dengan tepat. 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Dengan mengamati dan berdiskusi ciri-ciri pubertas pada anak perempuan 

dan laki-laki, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri pubertas pada anak 

perempuan dan anak laki-laki dengan tepat. 

 

Perubahan Primer Dan Skunder Pada Anak Laki-Laki Dan Perempuan 

 

 Perubahan primer merupakan perubahan yang terjadi dalam tubuh meliputi 

perubahan hormon dan organ reproduksi. Jenis perubahan awal ini merupakan 

tanda awal seseorang memasuki masa pubertas yang ditandai matangnya organ 

reproduksi. Sedangkan perubahan sekunder adalah perubahan yang menyertai 

perubahan primer, umumnya bersifat nampak seperti perubahan fisik dan psikis. 

Ciri-ciri perubahan primer pada laki-laki : 

- Mengalami mimpi basah, yaitu sebuah mimpi yang menjadi pertanda bahwa 

laki-laki tersebut sudah masa pubertas. 

- Organ reproduksi sudah mampu menghasilkan sperma. 

Ciri-ciri perubahan sekunder laki-laki : 

- Tumbuh kumis dan jenggot pada wajah 

- Jakun mulai tampak membesar 

- Suara lebih berat dan besar 

- Tumbuh rambut di beberapa area tubuh tertentu seperti di ketiak, kaki, dada 

dan organ kelamin. 

PUBERTAS 
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Ciri-ciri perubahan primer pada perempuan : 

- Mengalami haid/menstruasi 

- Organ reproduksi mengalami ovulasi dan dalam menghasilkan ovum yang 

bisa menjadi bayi jika dibuahi. 

Ciri-ciri perubahan sekunder pada perempuan : 

- Panggul lebih besar 

- Payudara mulai membesar 

- Suara lebih nyaring dan lembut 

 

 

Amatilah gambar di atas. Gambar manakah yang menunjukan masa remaja? 

Berdasarkan gambar di atas, ingat kembali ciri pubertas pada anak laki-laki dan 

perempuan. Kemudian, tulis pada kolom berikut. 

  

Ciri-ciri pubertas anak laki-laki : 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………........................... 

Ciri-ciri pubertas anak perempuan : 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………................................

........................................................................................................ 
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LAMPIRAN 6 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

MELALUI MODEL PEMBELAJARAN MIND MAPPING 

 

Satuan Pendidikan : SDN Satap 2 Konawe Selatan 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : VI (Enam)/II (Genap) 

Siklus   : I, Pertemuan I 

 

Petunjuk pengisian : 

1) Berikan tanda checklist ( ) pada kolom skor penilaian yang telah disediakan. 

2) Menentukan skor aktivitas guru untuk setiap masing-masing kegiatan yaitu : 

 Skor 1 diberikan jika deskriptor tidak nampak atau pelaksanaan tidak 

direspon oleh semua peserta didik yaitu 25% 

 Skor 2 diberikan jika deskriptor nampak dan pelaksanaan direspon oleh 

sebagian kecil peserta didik yaitu 50% 

 Skor 3 diberikan jika deskriptor nampak dan pelaksanaan direspon oleh 

sebagian besar peserta didik yaitu 75% 

 Skor 4 diberikan jika deskriptor nampak dan pelaksanaan direspon oleh 

seluruh peserta didik yaitu 100% 

 

No Aspek yang diamati 
Skor 

Penilaian Ket 

1. Pendahuluan 1 2 3 4 

 a.Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

serta berdoa bersama. 
   

  

 

 

 

b. Guru menyapa, memeriksa kehadiran, kerapian, serta 

kesiapan peserta didik. 
      

c. Guru memberikan apresiasi yang sesuai       

d. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik.       

Langkah 1 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai. 

      

f. Guru menjelaskan sistematika dan model 

pembelajaran Mind mapping 

      

2. Kegiatan Inti      

 a. Guru memberikan stimulus dengan menjelaskan 

materi pembelajaran pertemuan hari ini. 
      

Langkah 2 

b. Guru melakukan tanya jawab kepada peserta didik 
      

c. Guru menjelaskan pengertian Mind mapping       

d. Guru memberikan contoh Mind mappingyang jelas 

kepada peserta didik 
      

e. Guru menyampaikan materi ajar dengan 

menggunakan Mind mapping 
      

Langkah 3 

f. Peserta didik dikelompokkan sebanyak 5-6 peserta 

didik/kelompok. (disesuaikan dengan kondisi 
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kelasnya). 

g. Guru memberikan sub pokok pembahasan kepada 

setiap kelompok dan membuatnya dengan model 

Mind mapping. 

  

  

 

 

 

  

Langkah 4 

h. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk berkreasi melalui Mind mapping 

      

i. Guru memantau serta membimbing peserta didik 

untuk aktif terlibat dalam diskusi. 
      

Langkah 5 

j. Guru memberikan kesempatan kepada tiap-tiap 

kelompok untuk menampilkan hasil diskusi yang 

telah dibuat dalam bentuk Mind mapping, secara 

bergiliran 

      

k. Guru memberi kesempatan kepada tiap kelompok 

agar memberi masukan dan pertanyaan pada 

kelompok tersebut. 

      

 l. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk menjawab pertanyaan tersebut. 
      

m. Guru memberikan penjelasan secukupnya untuk 

mengklarifikasi. 
      

3. Kegiatan Akhir      

 Langkah 6 

a. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk bertanya, hal yang masih kurang dipahami 

tentang materi pertemuan hari ini. 

    

 

  

b. Guru membimbing peserta didik dalam 

menyimpulkan hasil pembelajaran. 
      

c. Guru memberikan post test       

d. Guru menjelaskan pembelajaran selanjutnya.       

e. Guru menutup pembelajaran dengan membaca 

hamdalah dan mengucapkan salam 
      

Jumlah skor 59  

Skor maksimal 96  

Persentase 61,45 %  

Persentase Nilai Rata-rata 
                      

                  
 x 100 = 

  

  
 x 100 = 61,45 % 

 

 

Keterangan : 

 

1 = kurang baik 

2 = cukup baik 

3 = baik 

4 = sangat baik 

Sindangkasih, Januari 2022 

Observer 

 

 

 

 

Trika Dewi S.R.,S.Pd.Sd 

NIP. 19750817 200903 2 001 
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LAMPIRAN 7 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

MELALUI MODEL PEMBELAJARAN MIND MAPPING 

 

Satuan Pendidikan : SDN Satap 2 Konawe Selatan 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : VI (Enam)/II (Genap) 

Siklus   : I, Pertemuan II 

 

Petunjuk pengisian : 

1) Berikan tanda checklist ( ) pada kolom skor penilaian yang telah disediakan. 

2) Menentukan skor aktivitas guru untuk setiap masing-masing kegiatan yaitu : 

 Skor 1 diberikan jika deskriptor tidak nampak atau pelaksanaan tidak 

direspon oleh semua peserta didik yaitu 25% 

 Skor 2 diberikan jika deskriptor nampak dan pelaksanaan direspon oleh 

sebagian kecil peserta didik yaitu 50% 

 Skor 3 diberikan jika deskriptor nampak dan pelaksanaan direspon oleh 

sebagian besar peserta didik yaitu 75% 

 Skor 4 diberikan jika deskriptor nampak dan pelaksanaan direspon oleh 

seluruh peserta didik yaitu 100% 

 

No Aspek yang diamati 
Skor 

Penilaian Ket 

1. Pendahuluan 1 2 3 4 

 a. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

serta berdoa bersama. 
   

 

 

  

 

g. Guru menyapa, memeriksa kehadiran, kerapian, serta 

kesiapan peserta didik. 
      

h. Guru memberikan apresiasi yang sesuai       

i. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik.       

Langkah 1 

j. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai. 

      

k. Guru menjelaskan sistematika dan model 

pembelajaran Mind mapping 

      

2. Kegiatan Inti      

 Langkah 2 

a. Guru memberikan stimulus dengan menjelaskan 

materi pembelajaran pertemuan hari ini. 

      

b. Guru melakukan tanya jawab kepada peserta didik       

c. Guru menjelaskan pengertian Mind mapping       

d. Guru memberikan contoh Mind mapping yang jelas 

kepada peserta didik 
      

e. Guru menyampaikan materi ajar dengan 

menggunakan Mind mapping 
      

Langkah 3 

f. Peserta didik dikelompokkan sebanyak 5-6 peserta 

didik/kelompok. (disesuaikan dengan kondisi 
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kelasnya). 

 g. Guru memberikan sub pokok pembahasan kepada 

setiap kelompok dan membuatnya dengan model 

Mind mapping. 

  

 

 

 

  

  

Langkah 4 

h. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk berkreasi melalui Mind mapping 

      

i. Guru memantau serta membimbing peserta didik untuk 

aktif terlibat dalam diskusi. 
      

Langkah 5 

j. Guru memberikan kesempatan kepada tiap-tiap 

kelompok untuk menampilkan hasil diskusi yang telah 

dibuat dalam bentuk Mind mapping, secara bergiliran 

      

k. Guru memberi kesempatan kepada tiap kelompok agar 

memberi masukan dan pertanyaan pada kelompok 

tersebut. 

      

 l. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk menjawab pertanyaan tersebut. 
      

m.Guru memberikan penjelasan secukupnya untuk 

mengklarifikasi. 
      

3. Kegiatan Akhir      

 a. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk bertanya, hal yang masih kurang dipahami 

tentang materi pertemuan hari ini. 

   

 
   

Langkah 6 

b. Guru membimbing peserta didik dalam menyimpulkan 

hasil pembelajaran. 

      

c. Guru mengadakan evaluasi       

d.Guru menjelaskan pembelajaran selanjutnya.       

e. Guru menutup pembelajaran dengan membaca 

hamdalah dan mengucapkan salam 
      

Jumlah skor 79  

Skor maksimal 96  

Persentase 82,29 %  

Persentase Nilai Rata-rata 
                    

                  
 x 100 = 

  

  
 x 100 = 82,29 % 

 

Keterangan : 

 

1 = kurang baik 

2 = cukup baik 

3 = baik 

4 = sangat baik 

Sindangkasih, Januari 2022 

Observer 

 

 

 

 

Trika Dewi S.R.,S.Pd.Sd 

NIP. 19750817 200903 2 001 
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LAMPIRAN 8 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

MELALUI MODEL PEMBELAJARAN MIND MAPPING 

 

Satuan Pendidikan : SDN Satap 2 Konawe Selatan 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : VI (Enam)/II (Genap) 

Siklus   : I, Pertemuan I 

 

No Aspek yang Diamati Skor 

Penilaian 

Ket 

1. Kegiatan Pembuka 1 2 3 4  

 a. Peserta didik menjawab salam serta berdoa bersama       

b. Peserta didik mendengarkan saat guru sedang 

mengabsen 
      

c. Peserta didik menanggapi apersepsi       

d. Peserta didik mendengarkan dan memperhatikan 

guru menyampaikan manfaat dan tujuan 

pembelajaran 

      

e. Peserta didik mendengarkan motivasi yang 

diberikan guru 
      

f. Peserta didik mendengarkan langkah-langkah dan 

sistematika proses pembelajaran dengan model 

Mind mapping. 

      

2. Kegiatan Inti      

 a. Peserta didik memperhatikan saat guru menjelaskan 

materi pembelajaran. 
      

b. Peserta didik mencatat penjelasan materi pelajaran       

c. Peserta didik menjawab umpan balik dari guru dan 

bertanya tentang materi 
      

d. Peserta didik membagi kelompok dan setiap 

kelompok terdiri dari 5-6peserta didik serta 

membagi tugas kepada masing-masing kelompok 

agar membuat Mind mapping dan mencari data dari 

sub pokok materi yang telah di berikan oleh guru. 

      

e. Peserta didik memanfaatkan waktu untuk berkreasi 

melalui Mind mapping 
      

f. Peserta didik mengajukan pertanyaan kepada guru 

saat mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

tugas kelompoknya. 

      

g. Peserta didik aktif mempersentasekan hasil diskusi 

kelompoknya. 
      

h. Peserta didik memberi kesempatan kepada tiap 

kelompok agar memberi masukan ataupun 

pertanyaan pada kelompok tersebut. 

      

i. Peserta didik memberikan penjelasan untuk 

menjawab pertanyaan kelompok lain. 
      

 j. Peserta didik memberi kesempatan kepada teman 

sekelompoknya untuk memberikan jawaban, 

tanggapan dari kelompok lain. Serta bersama-sama 
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menyimpulkan hasil diskusi. 

3.  Kegiatan Akhir      

 a. Peserta didik menanyakan kembali hal-hal yang 

belum dipahami tentang materi pelajaran 
      

b. Peserta didik menyimpulkan materi pelajaran 

dengan bimbingan guru 
      

c. Peserta didik menunjukkan sikap terbuka, sabar dan 

bersemangat hingga akhir pembelajaran. 
      

d. Peserta didik mendengarkan penjelasan untuk 

materi selanjutnya. 
      

e. Peserta didik membaca hamdala (doa) dan 

menjawab salam dari guru saat pembelajaran 

selesai 

      

Jumlah skor 52  

Skor maksimal 84  

Persentase 61,90 %  

Persentase Nilai Rata-rata 
                      

                  
 x 100 = 

  

  
 x 100 = 61, 90 % 

 

 

 

Sindangkasih, ........... 2022 

Observer 

 

Andi Oktaviani Ayu Ningrum 

NIM. 18010104049 
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LAMPIRAN 9 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

MELALUI MODEL PEMBELAJARAN MIND MAPPING 

 

Satuan Pendidikan : SDN Satap 2 Konawe Selatan 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : VI (Enam)/II (Genap) 

Siklus   : I, Pertemuan II 

 

No Aspek yang Diamati Skor 

Penilaian 

Ket 

1. Kegiatan Pembuka 1 2 3 4  

 a. Peserta didik menjawab salam serta berdoa bersama       

b. Peserta didik mendengarkan saat guru sedang 

mengabsen 
      

c. Peserta didik menanggapi apersepsi       

d. Peserta didik mendengarkan dan memperhatikan 

guru menyampaikan manfaat dan tujuan 

pembelajaran 

      

e. Peserta didik mendengarkan motivasi yang diberikan 

guru 
      

f. Peserta didik mendengarkan langkah-langkah dan 

sistematika proses pembelajaran dengan model Mind 

mapping. 

      

2. Kegiatan Inti      

 a. Peserta didik memperhatikan saat guru menjelaskan 

materi pembelajaran. 
      

b. Peserta didik mencatat penjelasan materi pelajaran       

c. Peserta didik menjawab umpan balik dari guru dan 

bertanya tentang materi 
      

d. Peserta didik membagi kelompok dan setiap 

kelompok terdiri dari 5-6peserta didik serta membagi 

tugas kepada masing-masing kelompok agar 

membuat Mind mapping dan mencari data dari sub 

pokok materi yang telah di berikan oleh guru. 

      

e. Peserta didik terlibat aktif dalam kelompoknya dan 

bekerjasama  
      

f. Peserta didik memanfaatkan waktu untuk berkreasi 

melalui Mind mapping 
      

g. Peserta didik mengajukan pertanyaan kepada guru 

saat mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas 

kelompoknya. 

      

h. Peserta didik aktif mempersentasekan hasil diskusi 

kelompoknya. 
      

i. Peserta didik memberi kesempatan kepada tiap 

kelompok agar memberi masukan ataupun 

pertanyaan pada kelompok tersebut. 

      

j. Peserta didik memberikan penjelasan untuk 

menjawab pertanyaan kelompok lain. 
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 k. Peserta didik memberi kesempatan kepada teman 

sekelompoknya untuk memberikan jawaban, 

tanggapan dari kelompok lain. Serta bersama-sama 

menyimpulkan hasil diskusi. 

      

3.  Kegiatan Akhir      

 a. Peserta didik menanyakan kembali hal-hal yang 

belum dipahami tentang materi pelajaran 
      

b. Peserta didik menyimpulkan materi pelajaran 

dengan bimbingan guru 
      

c. Peserta didik menunjukkan sikap terbuka, sabar dan 

bersemangat hingga akhir pembelajaran. 
      

d. Peserta didik mendengarkan penjelasan untuk 

materi selanjutnya. 
      

e. Peserta didik membaca hamdala (doa) dan 

menjawab salam dari guru saat pembelajaran 

selesai 

      

Jumlah skor 69  

Skor maksimal 84  

Persentase 82,14 %  

Persentase Nilai Rata-rata 
                    

                  
 x 100 = 

  

  
 x 100 = 82,14 % 

 

 

Sindangkasih, ........... 2022 

Observer 

 

Andi Oktaviani Ayu Ningrum 

NIP. 18010104049 
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LAMPIRAN 10 

 

KISI-KISI SOAL PILIHAN GANDA 

SIKLUS I 

 

Ranah Kognitif menurutTaksonomi Anderson dan Krathwohl: C1 mengingat (remember), C2 memahami/mengerti (understand), C3 

menerapkan (apply), C4 menganalisis (analyze), C5 mengevaluasi (evaluate), dan C6 menciptakan (create). 

 

Mata 

Pelajaran 
Kompetensi Dasar Indikator 

Bentuk 

Soal 

Ranah Kognitif 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 

3.2 Menghubungkan 

ciri pubertas pada 

laki-laki dan 

perempuan 

dengan kesehatan 

reproduksi. 

 

3.2.1Menjelaskan ciri-ciri masa pubertas pada 

anak laki-laki dan anak   perempuan. 

Pilihan 

Ganda 

2,5 1     

3.2.2 Mengidentifikasi ciri-ciri masa pubertas 

pada laki-laki dan perempuan. 

Pilihan 

Ganda 

4,8   3,7, 

11,18 

  

3.2.3 Menjelaskan pengaruh perubahan fisik pada 

anak laki-laki dan anak perempuan saat 

pubertas 

Pilihan 

Ganda 

6,13,14 16 20    

4.2 Menyajikan karya 

tentang cara 

menyikapi ciri-ciri 

pubertas yang 

dialami. 

4.2.1Menyajikan cirri-ciri pubertas pada anak laki-

laki dengan tepat. 

Pilihan 

Ganda 

 9  17   

4.2.2Menceritakan ciri-ciri pubertas pada anak 

perempuan dengan tepat. 

Pilihan 

Ganda 

 12,15     

4.2.3Menjelaskan perbedaan cirri-ciri pubertas 

anak laki-laki dan perempuan dengan tepat 

Pilihan 

Ganda 

 19     
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LAMPIRAN 11 

 

SOAL EVALUASI PILIHAN GANDA 

SIKLUS I 

 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c,atau d pada jawaban yang paling 

tepat ! 

1. Perhatikan kalimat dibawah ini ! 

“Pengertian Pubertas Pada Remaja” kata kunci yang tepat untuk judul 

bacaan tersebut adalah … 

a.   Ciri-ciri pubertas 

b.  Waktu terjadi pubertas 

c.   Pengertian pubertas 

d.   Hal yang mempercepat pubertas 

Jawaban : a 

2. Berikut yang merupakan ciri-ciri pubertas pada perempuan adalah … 

a. Suara menjadi lebih besar dari suara sebelumnya 

b. Otot membesar 

c. Payudara terus tumbuh dan berkembang 

d. Suara menjadi lebih melengking 

Jawaban : c 

3. Berikut ini tanda masa pubertas dari anak perempuan ialah kecuali … 

a.   Tumbuhnya payudara 

b.   Mengalami menstruasi 

c.   Mimpi basah 

d.   Tumbuh rambut disekitar kemaluan dan ketiak 

Jawaban : c 

4. Berikut bukan merupakan perkembangan fisik pada anak laki-laki adalah? 

a.   Suara menjadi lebih besar 

b.   Suara menjadi lebih halus 

c.   Bahu menjadi lebih lebar sehingga dada membidang 

d.   Tumbuh jakun di leher 

Jawaban : b 

5. Salah satu ciri pubertas yang dialami oleh remaja dengan jenis kelamin 

laki-laki adalah … 

a. Tumbuh jakun di leher 

b. Mengalami perubahan suara menjadi lebih membesar dari suara 

sebelumnya 

c. Pinggul melebar 

d. Kulit menjadi lebih halus 

Jawaban : b 

6. Pertumbuhan manusia setelah anak-anak adalah … 

a. Tua 

b. Dewasa 

c. Bayi 

d. Remaja 

Jawaban : d 

7. Tahap pubertas manusia terjadi pada usia antara … 
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a. 0-3 tahun 

b. 5-6 tahun 

c. 10-16 tahun 

d. 20-30 tahun 

Jawaban : c 

8. Tumbuh rambut pada tubuh selain di kepala merupakan salah satu ciri-ciri 

masa … 

a. Kanak-kanak 

b. Pubertas 

c. Dewasa 

d. Tua 

Jawaban : b 

9. Upaya yang harus dilakukan saat memasuki masa pubertas adalah … 

a. Bersolek 

b. Lebih menjaga kebersihan 

c. Bermain 

d. Tidak menjaga kebersihan 

Jawaban : b 

10. Hal yang dihindari saat memasuki masa pubertas adalah… 

a.   Lebih dekat dengan orangtua 

b.   Lebih dekat dengan agama 

c.   Lebih menjaga kebersihan tubuh 

d.   Bergaul dengan teman tanpa batas 

Jawaban : d 

11. Berikut ini adalah tahapan pertumbuhan perkembangan manusia … 

1) Remaja  4) Anak-anak 

2) Dewasa  5) Bayi 

3) Lansia 

Adapun tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia yang benar 

adalah …. 

a. 5, 2, 3, 4, 1 

b. 5, 3, 4, 2, 1 

c. 5, 4, 1, 2, 3 

d. 5, 4, 2, 1, 3 

Jawaban : c 

12. Menstruasi pada seorang perempuan menandakan … 

a.   Usia bertumbuh tua 

b.   Mengalami kehamilan 

c.   Berfungsi alat reproduksi 

d.   Pendarahan pada alat kelamin 

Jawaban : c 
13. Perubahan psikis, fisik, sekaligus pematangan fungsi reproduksi terjadi 

pada masa … 

a.   Balita 

b.   Pendewasaan 

c.   Pubertas 

d.   Lanjut Usia 

Jawaban : c 
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14. Bagian tubuh yang mengalami perubahan terbesar saat pubertas adalah … 

a.   Alat gerak 

b.   Organ reproduksi 

c.   Organ Pernapasan 

d.   Otak 

Jawaban : b 
15. Mulai aktifnya organ reproduksi wanita ditandai dengan peristiwa … 

a.   Bertambah tinggi 

b.   Bertambah berat badan 

c.   Menstruasi 

d.   Pertumbuhan 

Jawaban : c 
16. Masa pubertas, tubuh laki-laki dan perempuan mengalami perubahan-

perubahan fisik. Perubahan ini berguna untuk ... 

a.   Iritabilitas 

b.   Adaptasi 

c.   Metamorfosis 

d.   Berkembang biak 

Jawaban : d 
17. Kak Amir dan kak Dimas mempunyai perbedaan, kak Amir sudah 

memiliki jakun dan berkumis. Sebaliknya Dimas belum memiliki jakun 

dan kumis. Hal itu menunjukan bahwa kak Amir telah memasuki masa .. 

a.   Anak-anak 

b.   Remaja 

c.   Dewasa 

d.   Lansia 

Jawaban : b 
18. Jono mengalami masa pubertas pada usia 13 tahun, Aida pada usia 12 

tahun, sedangkan Romi pada usia 15 tahun. Berdasarkan hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa … 

a.   Awal masa pubertas tidak sama 

b.   Awal masa pubertas sama 

c.   Awal masa pubertas hanya muncul pada perempuan 

d.   Masa pubertas diawal ketika anak-anak 

Jawaban : a 
19. Salah satu perilaku hidup sehat di lingkungan sekolah adalah … 

a.   Kerja bakti dengan ayah membersihkan gudang 

b.   Para guru dan wali murid rapat tentang kegiatan pramuka murid-murid 

c.   Bu guru mempunyai tempat sampah dirumahnya 

d.   Para peserta didik di siplin menjalankan piket kebersihan kelas 

Jawaban : d 
20. Menjaga kebersihan lingkungan disekolah akan lebih efektif jika 

dikerjakan oleh … 

a.   Guru dan peserta didik 

b.   Semua masyarakat 

c.    Kepala desa 

d.    Para Orangtua 

Jawaban : a 
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LAMPIRAN 12 

DATA NILAI HASIL TES EVALUASI SIKLUS I 

MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN MIND MAPPING 

 

No Nama Peserta didik 
Jenis 

Kelamin 
KKM 

Nilai 

Akhir 
Keterangan 

1 Abdul Muin.M L 65 35 Tidak Tuntas 

2 Ahmad Farid Azhar L 65 90 Tuntas 

3 Arman Kurniawan L 65 70 Tuntas 

4 Arpin Saputra L 65 50 Tidak Tuntas 

5 Louis Regliano Sosibong L 65 75 Tuntas 

6 Muhammad Azan L 65 80 Tuntas 

7 Muh. Nurqaid Mahfudz L 65 70 Tuntas 

8 Muh. Revaldo Mores L 65 40 Tidak Tuntas 

9 Rahmat Hidayat L 65 55 Tidak Tuntas 

10 Hendrik Pattinasarany L 65 45 Tidak Tuntas 

11 Ridho Pratama L 65 75 Tuntas 

12 Rahmat L 65 35 Tidak Tuntas 

13 Reno Alfyansyah L 65 55 Tidak Tuntas 

14 Ainy Andriana S. P 65 85 Tuntas 

15 Desri Patmawati P 65 70 Tuntas 

16 Dhevitha Putri Syarifa P 65 70 Tuntas 

17 Farah Salsabila Nadiva P 65 80 Tuntas 

18 Indah Sri Wulandari P 65 70 Tuntas 

19 Nia Salsabila P 65 55 Tidak Tuntas 

20 Nur Ainun Aprilia W P 65 85 Tuntas 

21 Tiara Anisa Putri P 65 65 Tuntas 

22 Windi Indah Sari P 65 55 Tidak Tuntas 

Jumlah 1.405  

Rata-rata 63,86  

Persentase 59,09 %  
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LAMPIRAN 13 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP ) 

SIKLUS II PERTEMUAN PERTAMA 

 

Satuan Pendidikan : SDN Satap 2 Konawe Selatan 

Kelas/Semester : VI/II (Genap) 

Tema 8 : Bumiku 

Subtema 1 : Perbedaan Waktu dan Pengaruhnya 

Pembelajaran : I (Satu) 

Muatan Pelajaran  : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit 

 

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 

tetangga.  

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

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

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 perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

IPA 

No Kompetensi Dasar (KD) Indikator 

1 3.8 Menjelaskan peristiwa rotasi dan 

revolusi Bumi serta terjadinya 

gerhana Bulan dan gerhana 

Matahari. 

3.8.1 Mengetahui dan Memahami 

konsep perbedaan waktu siang 

dan malam. 

2 4.8 Membuat model gerhana Bulan 

dan gerhana Matahari 

4.8.1Melaporkan hasil pengamatan 

tentang perputaran Bumi dan 

akibatnya. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan melakukan percobaan tentang perputaran Bumi, peserta didik 

mampu mengetahui dan memahami konsep perbedaan waktu siang dan 

malam. 



 

113 

 

2. Dengan membuat laporan pengamatan, peserta didik mampu melaporkan 

hasil pengamatan tentang perputaran Bumi dan akibatnya. 

3. Dengan membuat peta pikiran yang berisikan persamaan dan perbedaan 

tentang terjadinya siang dan malam, peserta didik mampu menceritakan 

kembali peristiwa rotasi Bumi dan akibatnya. 

D. MODEL, MODEL/STRATEGIS PEMBELAJARAN 

Model : Discovery Learning 

Model : Ceramah, Permainan/simulasi, diskusi, Mind mapping, Tanya Jawab 

dan penugasan. 

 

E. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Guru memberikan salam dan mengajak semua peserta 

didik berdoa menurut agama dan keyakinan masing-

masing sebelum memulai pembelajaran. Religius  

 Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar 

kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran. 

 Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan yaitu 

tentang “Bumiku”.Integritas 

 Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi 

kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, 

mengkomunikasikan dan menyimpulkan. 

Communication 

10 

Menit 

Kegiatan Inti Langkah 1 : 

Guru mengidentifikasi secara jelas tujuan dan materi 

pembelajaran. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai. 

 Guru memotivasi peserta didik sesuai dengan manfaat 

pembelajaran. Literasi 

 Guru menjelaskan sistematika proses pembelajaran 

model mind mapping. 

 Mengidentifikasi materi Bumiku tentang perbedaan 

waktu dan pengaruhnya. (member stimulus) 

Langkah 2 : 

Guru bertanya kepada peserta didik mengenai sebuah 

permasalahan. 

 Mengidentifikasi masalah-masalah yang akan muncul 

dari penjelasan yang diceritakan. 

 Peserta didik menanya hal-hal yang terkait dengan 

materi perbedaan waktu dan pengaruhnya. 

(mengidentifikasi masalah). 

 Guru dan peserta didik memberikan penjelasan 

secukupnya untuk mengklarifikasi. (Komunikatif) 

 Guru bertanya kepada peserta didik tentang. 

- Apa yang dimaksud dengan rotasi? 

50 

menit 
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- Apa yang menyebabkan rotasi? 

- Apa pengaruh rotasi pada bumi? 

 Guru menunjukkan sebuah buklet yang berjudul 

“Terjadinya Siang dan Malam”. Buklet adalah buku 

kecil yang berisikan informasi tentang suatu hal. 

Langkah 3 : 

Membentuk kelompok yang anggotanya 5-6 orang 

peserta didik dengan memperhatikan keseimbangan 

aspek sosial dan aspek akademik dan mengarahkan 

untuk setiap kelompok mengidentifikasi alternatife 

jawaban dalam bentuk peta pikiran (Mind Mapping). 

 Guru bertanya kepada peserta didik mengenai sebuah 

permasalahan. Untuk menjawabnya peserta didik dibagi 

menjadi beberapa kelompok, dengan setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 peserta didik dengan memperhatikan 

keseimbangan aspek sosial dan aspek akademik. 

 Guru mengarahkan peserta didik untuk menyiapkan alat 

yang digunakan untuk membuat peta pikiran atau Mind 

Mapping seperti kertas putih, pulpen, spidol, pensil 

warna dan Imajinasi berpikir. 

 Guru menugaskan peserta didik untuk membuat Mind 

Mapping secara berkelompok, sesuai dengan sub tema 

yang diberikan dengan kreativitas mereka masing-

masing. 

Langkah 4 : 

Setiap kelompok diberi kesempatan untuk menjelaskan 

ide pemetaan konsep berpikirnya dengan 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. 

 Menyelesaikan permasalahan dengan melalui 

diskusi kelompok.( mempresentasikan di depan 

kelas). 

 Dalam diskusi kelas, guru dapat bertindak sebagai 

moderator atau menunjuk salah satu peserta didik 

menjadi moderator. Collaboration 

 Kemudian, peserta didik diminta untuk berdiskusi 

mengenai konsep perbedaan waktu siang dan malam. 

 Peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan waktu 

siang dan malam. 

 Peserta didik mampu menjelaskan perputaran Bumi dan 

akibatnya. 

 Peserta didik menyimpulkan kembali materi yang telah 

ia terima/ketahui secara bersama-sama. (Komunikatif). 

 Guru dan peserta didik memberikan penjelasan 

secukupnya untuk mengklarifikasi. (Komunikatif) 

Penutup Langkah 5 : 

Guru melakukan refleksi atas kegiatan pelajaran 

hari ini. 

 Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi 

pelajaran ( Literasi). 

 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

10  

menit 



 

115 

 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi) 

 Guru memberi kesempatan kepada peserta didik 

untuk menyampaikan pendapatnya tentang 

pembelajaran yang telah diikuti. 

 Melakukan penilaian hasil belajar. 

 Menjelaskan kegiatan pembelajaran pertemuan 

selanjutnya 

 Guru mengajak semua peserta didik berdo’a untuk 

mengakhiri kegiatan pembelajaran. 

 Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan 

salam. 

 

F. MEDIA/ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media/alat 

- Pensil, Spidol berwarna, kertas gambar. 

- Laptop 

2. Sumber Belajar 

- Buku Pedoman Guru Tema : Bumiku Kelas 6 (Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

2018). 

- Buku Peserta didik Tema : Bumiku Kelas 6 (Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

2018). 

- Gambar bola dunia, bola dunia, gambar siang dan malam, bacaan yang 

berkaitan dengan siang dan malam, alat dan bahan untuk simulasi siang 

dan malam (senter dan globe), lingkungan sekitar. 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

Sindangkasih, Januari 2021 

Guru Wali Kelas VI 

  

Harna Ningsih, S.Pd.M.Pd 

NIP. 9710209 199412 2 001 

Trika Dewi S.R.,S.Pd.Sd 

NIP. 19750817 200903 2 001 
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LAMPIRAN 14 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP ) 

SIKLUS II PERTEMUAN KEDUA 

 

Satuan Pendidikan : SDN Satap 2 Konawe Selatan 

Kelas/Semester : VI/II (Genap) 

Tema 8 : Bumiku 

Subtema 1 : Perbedaan Waktu dan Pengaruhnya 

Pembelajaran : II (Dua) 

Muatan Pelajaran  : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit 

 

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 

tetangga.  

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

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

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 perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

IPA 

No Kompetensi Dasar (KD) Indikator 

1 3.3 Mendeskripsikan peristiwa rotasi 

bumi, revolusi bulan, revolusi 

bumi dan peristiwa terjadi nya 

gerhana bulan dan matahari. 

3.3.1 Menjelaskan peristiwa rotasi 

bumi dan akibatnya. 

2 4.2 Melaksanakan percobaan tentang 

hantaran dan perubahan benda 

akibat pengaruh suhu, serta 

mengidentifikasi variable bebas 

dan variable terikat dalam 

percobaan tersebut. 

4.2.1Melakukan percobaan untuk 

membuktikan peristiwa rotasi 

bumi dan akibatnya. 
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C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah kegiatan percobaan, peserta didik mampu menjelaskan peristiwa 

rotasi Bumi dan akibatnya dengan benar. 

2. Setelah kegiatan percobaan, peserta didik mampu membuktikan 

peristiwa rotasi Bumi dan akibatnya dengan benar. 

3. Setelah melakukan percobaan, peserta didik mampu menulis teks 

eksplanasi tentang peristiwa rotasi Bumi dan akibatnya dengan benar. 

 

D.   MODEL, MODEL/STRATEGI PEMBELAJARAN 

- Pendekatan : Saintifik (mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi / mencoba, mengasosiasi / mengolah 

informasi, dan mengkomunikasikan) 

- Model/Model :Permainan/simulasi, diskusi, tanya jawab, mind 

mapping penugasan dan ceramah 

 

E.   LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Guru memberikan salam dan mengajak semua 

peserta didik berdoa menurut agama dan keyakinan 

masing-masing sebelum memulai pembelajaran. 

Religius  

 Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi 

lembar kehadiran dan memeriksa kerapihan 

pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran. 

 Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan 

yaitu tentang “Bumiku”.Integritas 

 Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang 

meliputi kegiatan mengamati, menanya, 

mengeksplorasi, mengkomunikasikan dan 

menyimpulkan. Communication 

10 

Menit 

Kegiatan 

Inti 
Langkah 1 : 

Guru mengidentifikasi secara jelas tujuan dan 

materi pembelajaran. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai. 

 Guru memotivasi peserta didik sesuai dengan 

manfaat pembelajaran. Literasi 

 Guru menjelaskan sistematika proses pembelajaran 

model mind mapping. 

 Peserta didik mengamati gambar tentang rotasi  Bumi. 

(Mengamati) 

 Peserta didik menuliskan hal-hal yang telah mereka 

ketahui dan ingin mereka ketahui dari gambar. 

 Peserta didik mendiskusikan hal – hal yang ingin 

mereka ketahui dengan teman dan guru. 

50 

menit 
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(Mengekplorasi). 

Langkah 2 : 

Guru bertanya kepada peserta didik mengenai 

sebuah permasalahan. 

 Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya seputar 

materi yang sedang dipelajari. 

 Peserta didik menuliskan tentang proses rotasi Bumi dan 

dampaknya dengan menggunakan teks eksplanasi. 

Produk ini dinilai dengan menggunakan penilaian satu. 

Hal-hal yang perlu ada dalam tulisan peserta didik 

adalah  

a. proses rotasi 

b. dampaknya 

c. penggunaan kata baku 

d. penggunaan tanda baca 

 Peserta didik akan melakukan pengamatan terhadap 

bola dunia. (Mengamati) 

 Peserta didik mencatat waktu kegiatan ini dilakukan dan 

menandai wilayah tempat tinggal peserta didik pada 

bola dunia. 

 Peserta didik memilih satu tempat yang ada di bagian 

belahan Bumi lain pada bola dunia itu. 

 Peserta didik membuat prediksi mengenai waktu dan 

kegiatan yang mungkin sedang orang–orang lain 

lakukan pada daerah yang dipilih peserta didiktadi 

dengan memberikan alasan jawabannya. 

(Mengekplorasi) 

 Peserta didik mempresentasikan hasil prediksinya dan 

peserta didik lain memberikan komentar. 

Langkah 3 : 

Membentuk kelompok yang anggotanya 5-6 orang 

peserta didik dengan memperhatikan 

keseimbangan aspek sosial dan aspek akademik 

dan mengarahkan untuk setiap kelompok 

mengidentifikasi alternatife jawaban dalam bentuk 

peta pikiran (Mind Mapping). 

 Peserta didik di kelas dibagi ke dalam beberapa 

kelompok. 

 Setiap kelompok terdiri dari 5-6 peserta didik. Setiap 

kelomok akan mendapatkan senter dan globe, jika hal 

ini tidak memungkinkan bisa bergantian. 

 Peserta didik membaca dan mencermati instruksi yang 

ada. (Mengamati). 

 Peserta didik dalam kelompok masing-masing 

melakukan percobaan untuk membuktikan rotasi Bumi 

dan akibat yang ditimbulkannya. 

 Guru melakukan pengamatan tentang keaktifan dan 

ketertiban serta kerjasama yang dilakukan antaranggota 

kelompok dan menuliskan catatan temuan. 

(Mengasosiasi). 
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 Guru juga memberikan pemahaman jika terdapat 

kelompok yang memerlukan bimbingan. 

 Kemudian tiap-tiap kelompok bertanggung jawab 

untuk bekerjasama dengan kelompoknya mengolah 

data atau materi pokok yang amati. 

 Materi tersebut dibuat dalam bentuk catatan Mind 

mapping. 

 Guru memperhatikan kerja masing-masing 

kelompok serta memotivasi peserta didik agar 

terlibat aktif dalam diskusi.  

Langkah 4 : 

Setiap kelompok diberi kesempatan untuk 

menjelaskan ide pemetaan konsep berpikirnya 

dengan mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya. 

 Peserta didik dalam kelompok masing-masing mempre- 

sentasikan hasil percobaannya.  

 Guru mengonfirmai presentasi peserta didik setelah 

kegiatan presentasi dilakukan. (Mengasosiasi). 

 Peserta didik juga diberi kesempatan untuk 

mengomentari presentasi kelompok yang presentasi di 

depan. 

 Guru dan peserta didik mengonfirmasi jawaban 

bersama- sama dengan melakukanpengamatan terhadap 

bola dunia. (Mengasosiasi) 

Penutup Langkah 5 : 

Guru melakukan refleksi atas kegiatan pelajaran 

hari ini. 

 Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi 

pelajaran ( Literasi). 

 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi) 

 Guru memberi kesempatan kepada peserta didik 

untuk menyampaikan pendapatnya tentang 

pembelajaran yang telah diikuti. 

 Melakukan penilaian hasil belajar. 

 Menjelaskan kegiatan pembelajaran pertemuan 

selanjutnya 

 Guru mengajak semua peserta didik berdo’a untuk 

mengakhiri kegiatan pembelajaran. 

 Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan 

salam. 

10 

 menit 

 

F.  MEDIA/ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media/alat 

- Pensil, Spidol berwarna, kertas gambar. 

- Laptop 
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2. Sumber Belajar 

- Buku Pedoman Guru Tema : Bumiku Kelas 6 (Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

2018). 

- Buku Peserta didik Tema : Bumiku Kelas 6 (Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

2018). 

- Gambar bola dunia, bola dunia, gambar siang dan malam, bacaan yang 

berkaitan dengan siang dan malam, alat dan bahan untuk simulasi siang 

dan malam (senter dan globe), lingkungan sekitar. 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 
Sindangkasih, Januari 2021 

Guru Wali Kelas VI 

  

Harna Ningsih, S.Pd.M.Pd 

NIP. 9710209 199412 2 001 
Trika Dewi S.R.,S.Pd.Sd 

NIP. 19750 817 200903 2 001 
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LAMPIRAN 15 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

 

 
 

NAMA PESERTA DIDIK  : …………………………………………………… 

KELAS   : …………………………………………………… 
 

Ayo Membaca 

Bacalah informasi tentang siang dan malam berikut ini! 

 

Ketika pagi hari, saat membuka jendela, kamu melihat cahaya di langit. Cahaya 

itu tanda matahari telah terbit. Saat makan siang, matahari berada di tempat tinggi 

langit. Saat waktunya makan malam, matahari tidak tampak lagi dilangit, 

tenggelam di cakrawala. Pertanyaannya benarkahh matahari yang bergerah? 

 

Matahari tampak terbit dipagi hari dan tenggelam di sore hari karena rotasi bumi. 

Bumi terus berotasi sehingga matahari tampak terbit di sebelah timur, dan 

tenggelam di sore hari. Sekali lagi ini karena rotasi bumi. Bagaimana hal ini dapat 

terjadi? 

Bumi bergerak seperti gerakan permainan gasing. Planetmu bergerak mengelilingi 

garis khayal yang disebut sumbu. Gerakan bumi mengelilingi sumbu/poros 

disebut rotasi bumi, waktu bumi mengalami satu kali rotasi adalah 24 jam. 

Sekarang, lakukan percobaan. Menghadaplah kamu ke lampu anggaplah kamu 

sebagai Bumi dan lampu sebagai matahari. Kepala mu sebagai poros bumi. 

Berputarlah ditempat pelan-pelan sambil mengamati posisi lampu terhadap 

dirimu dengan arah berlawanan arah jarum jam. Demikianlah, matahari yang 

tampak bergerak, sesungguhnya bumilah yang bergerak.
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Pertanyaan nya ! 

 

Jawabanlahpertanyaan-pertanyaandidalamkolom yang telahdisediakan ! 

 

 

 

 

 

Tuliskan hal-hal yang telah kamu ketahui dan ingin kamu ketahui tentang siang 

dan malam (misalnya : waktu terjadinya, penyebab, dan perbedaan yang teramati). 

  

1 ……………………………………………………………………………. 

2 ……………………………………………………………………………. 

3 ……………………………………………………………………………. 
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LAMPIRAN 16 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 

SIKLUS II PERTEMUAN II 

 

 

Tema 8 : Bumiku 

Subtema 1 : Perbedaan waktu dan pengaruhnya 

Pembelajaran 2 : (Muatan IPA) 

Nama  : …………………………………………………………………….. 

Kelas  : …………………………………………………………………….. 

No Absen : …………………………………………………………………….. 

 

Ayo Membaca! 

Perputaran Bumi dan Akibatnya 

Bumi kita berputar membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan 

waktu 24 jam untuk satu kali putaran. Apa akibat perputaran tersebut? Untuk 

mengetahuinya, amati bola dunia atau peta dunia serta garis yang tampak di 

dalamnya. Tahukah kamu, garis yang tampak pada bola dunia atau peta dunia 

disebut garis lintang (pararel) dan garis bujur (meridian). Garis lintang adalah 

garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Garis lintang dibedakan menjadi 

dua. Yaitu lintang utara (LU) dan lintang selatan (LS). Garis lintang digunakan 

sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Garis bujur adalah garis khayal 

membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Garis 

bujur yang terlentak dibelahan barat disebut garis bujur barat (BB), sedangkan 

yang terlentak di belahan timur disebut garis bujur timur (BT). Garis bujur 

digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu. 

Garis bujur barat (BB) dang garis bujur timur (BT) berhimpir digaris O 

Greenwich. Garisn ini melalui Greenwich observatory dikota London, Inggris. 

Oleh karena nya, kota itu ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Saat 

berotasi 1 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 4 menit. Apabila berputar 15, 

bumi membutuhkan waktu 1 jam. Berdasarkan perhitungan itulah, setiap tempat 

di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 akan mempunyai perbedaan 

waktu 1 jam. 
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LAMPIRAN 17 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

MELALUI MODEL PEMBELAJARAN MIND MAPPING 

 

Satuan Pendidikan : SDN Satap 2 Konawe Selatan 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : VI (Enam)/II (Genap) 

Siklus   : II, Pertemuan I 

 

Petunjuk pengisian : 

1) Berikan tanda checklist ( ) pada kolom skor penilaian yang telah disediakan. 

2) Menentukan skor aktivitas guru untuk setiap masing-masing kegiatan yaitu : 

 Skor 1 diberikan jika deskriptor tidak nampak atau pelaksanaan tidak 

direspon oleh semua peserta didik yaitu 25% 

 Skor 2 diberikan jika deskriptor nampak dan pelaksanaan direspon oleh 

sebagian kecil peserta didikyaitu 50% 

 Skor 3 diberikan jika deskriptor nampak dan pelaksanaan direspon oleh 

sebagian besar peserta didik yaitu 75% 

 Skor 4 diberikan jika deskriptor nampak dan pelaksanaan direspon oleh 

seluruh peserta didik yaitu 100% 

 

No Aspek yang diamati 
Skor 

Penilaian Ket 

1. Pendahuluan 1 2 3 4 

 a. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

serta berdoa bersama. 
   

 

 

  

 

 

b. Guru menyapa, memeriksa kehadiran, kerapian, serta 

kesiapan peserta didik. 
    

 

 

 

 

c. Guru memberikan apresiasi yang sesuai       

d. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik.       

Langkah 1 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai. 

      

f. Guru menjelaskan sistematika dan model 

pembelajaran Mind mapping 
      

2. Kegiatan Inti 

 Langkah 2 

a. Guru memberikan stimulus dengan menjelaskan 

materi pembelajaran pertemuan hari ini. 

      

b. Guru melakukan tanya jawab kepada peserta didik       

c. Guru menjelaskan pengertian Mind mapping       

d. Guru memberikan contoh Mind mappingyang jelas 

kepada peserta didik 
      

e. Guru menyampaikan materi ajar dengan 

menggunakan Mind mapping 
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Langkah 3 

f. Peserta didik dikelompokkan sebanyak 5-6 peserta 

didik/kelompok. (disesuaikan dengan kondisi 

kelasnya). 

      

g. Guru memberikan sub pokok pembahasan kepada 

setiap kelompok dan membuatnya dengan modelMind 

mapping. 

  

 
    

Langkah 4 

h. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk berkreasi melalui Mind mapping 

      

i. Guru memantau serta membimbing peserta didik 

untuk aktif terlibat dalam diskusi. 
      

Langkah 5 

j. Guru memberikan kesempatan kepada tiap-tiap 

kelompok untuk menampilkan hasil diskusi yang telah 

dibuat dalam bentuk Mind mapping, secara bergiliran 

      

k. Guru memberi kesempatan kepada tiap kelompok agar 

memberi masukan dan pertanyaan pada kelompok 

tersebut. 

      

 l. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk menjawab pertanyaan tersebut. 
      

m. Guru memberikan penjelasan secukupnya untuk 

mengklarifikasi. 
      

3. Kegiatan Akhir 

 Langkah 6 

a. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk bertanya, hal yang masih kurang dipahami 

tentang materi pertemuan hari ini. 

   

 
   

b. Guru membimbing peserta didik dalam 

menyimpulkan hasil pembelajaran. 
      

c. Guru memberikan post test       

d. Guru menjelaskan pembelajaran selanjutnya.       

e. Guru menutup pembelajaran dengan membaca 

hamdalah dan mengucapkan salam 
      

Jumlah skor 80  

Skor maksimal 96  

Persentase 83,33 %  

Persentase Nilai Rata-rata 
                    

                  
 x 100 = 

  

  
 x 100 = 83,33 % 

 

Keterangan : 

 

1 = kurang baik 

2 = cukup baik 

3 = baik 

4 = sangat baik 

Sindangkasih, Januari 2022 

Observer 

 

 

 

 

Trika Dewi S.R.,S.Pd.SD 

NIP. 19750817 200903 2 001 
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LAMPIRAN 18 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

MELALUI MODEL PEMBELAJARAN MIND MAPPING 

 

Satuan Pendidikan : SDN Satap 2 Konawe Selatan 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : VI (Enam)/II (Genap) 

Siklus   : II, Pertemuan II 

 

Petunjuk pengisian : 

1) Berikan tanda checklist ( ) pada kolom skor penilaian yang telah disediakan. 

2) Menentukan skor aktivitas guru untuk setiap masing-masing kegiatan yaitu : 

 Skor 1 diberikan jika deskriptor tidak nampak atau pelaksanaan tidak 

direspon oleh semua peserta didik yaitu 25% 

 Skor 2 diberikan jika deskriptor nampak dan pelaksanaan direspon oleh 

sebagian kecil peserta didik yaitu 50% 

 Skor 3 diberikan jika deskriptor nampak dan pelaksanaan direspon oleh 

sebagian besar peserta didik yaitu 75% 

 Skor 4 diberikan jika deskriptor nampak dan pelaksanaan direspon oleh 

seluruh peserta didik yaitu 100% 

 

No Aspek yang diamati 
Skor 

Penilaian Ket 

1. Pendahuluan 1 2 3 4 

 a. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam serta berdoa bersama. 
   

 
   

b. Guru menyapa, memeriksa kehadiran, kerapian, 

serta kesiapan peserta didik. 
   

 

 

  

 

c. Guru memberikan apresiasi yang sesuai       

d. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik.       

Langkah 1 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai. 

      

f. Guru menjelaskan sistematika dan model 

pembelajaran Mind mapping 
      

2. Kegiatan Inti 

 Langkah 2 

a. Guru memberikan stimulus dengan menjelaskan 

materi pembelajaran pertemuan hari ini. 

      

b. Guru melakukan tanya jawab kepada peserta didik       

c. Guru menjelaskan pengertian Mind mapping       

d. Guru memberikan contoh Mind mappingyang jelas 

kepada peserta didik 
      

e. Guru menyampaikan materi ajar dengan 

menggunakan Mind mapping 
      

Langkah 3 

f. Peserta didik dikelompokkan sebanyak 5-6 peserta 

didik/kelompok. (disesuaikan dengan kondisi 
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kelasnya). 

 g. Guru memberikan sub pokok pembahasan kepada 

setiap kelompok dan membuatnya dengan model 

Mind mapping. 

  

 
    

h. Guru memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk berkreasi melalui Mind mapping 
      

i. Guru memantau serta membimbing peserta didik 

untuk aktif terlibat dalam diskusi. 
      

j. Guru memberikan kesempatan kepada tiap-tiap 

kelompok untuk menampilkan hasil diskusi yang 

telah dibuat dalam bentuk Mind mapping, secara 

bergiliran 

      

k. Guru memberi kesempatan kepada tiap kelompok 

agar memberi masukan dan pertanyaan pada 

kelompok tersebut. 

      

 l. Guru memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk menjawab pertanyaan tersebut. 
      

m. Guru memberikan penjelasan secukupnya untuk 

mengklarifikasi. 
      

3. Kegiatan Akhir 

 a. Guru memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk bertanya, hal yang masih kurang 

dipahami tentang materi pertemuan hari ini. 

   

 
   

b. Guru membimbing peserta didik dalam 

menyimpulkan hasil pembelajaran. 
      

c. Guru memberikan tes evaluasi       

d. Guru menjelaskan pembelajaran selanjutnya.       

e. Guru menutup pembelajaran dengan membaca 

hamdalah dan mengucapkan salam 
      

Jumlah skor 88  

Skor maksimal 96  

Persentase 91,66 %  

Persentase Nilai Rata-rata 
                    

                  
 x 100 = 

  

  
 x 100 = 91,66 % 

 

 

Keterangan : 

 

1 = kurang baik 

2 = cukup baik 

3 = baik 

4 = sangat baik 

Sindangkasih, Januari 2022 

Observer 

 

 

 

 

Trika Dewi S.R.,S.Pd.SD 

NIP. 19750817 200903 2 001 
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LAMPIRAN 19 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

MELALUI MODEL PEMBELAJARAN MIND MAPPING 

 

Satuan Pendidikan : SDN Satap 2 Konawe Selatan 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : VI (Enam)/II (Genap) 

Siklus   : II, Pertemuan I 

 

No Aspek yang Diamati 
Skor 

Penilaian 
Ket 

1. Kegiatan Pembuka 1 2 3 4  

 a. Peserta didik menjawab salam serta berdoa bersama       

b. Peserta didik mendengarkan saat guru sedang 

mengabsen 
      

c. Peserta didik menanggapi apersepsi       

d. Peserta didik mendengarkan dan memperhatikan 

guru menyampaikan manfaat dan tujuan 

pembelajaran 

      

e. Peserta didik mendengarkan motivasi yang diberikan 

guru 
      

f. Peserta didik mendengarkan langkah-langkah dan 

sistematika proses pembelajaran dengan model Mind 

mapping. 

      

2. Kegiatan Inti 

 a. Peserta didik memperhatikan saat guru menjelaskan 

materi pembelajaran. 
      

b. Peserta didik mencatat penjelasan materi pelajaran       

c. Peserta didik menjawab umpan balik dari guru dan 

bertanya tentang materi 
      

d. Peserta didik membagi kelompok dan setiap 

kelompok terdiri dari 5-6 peserta didik serta 

membagi tugas kepada masing-masing kelompok 

agar membuat Mind mapping dan mencari data dari 

sub pokok materi yang telah di berikan oleh guru. 

      

e. Peserta didik memanfaatkan waktu untuk berkreasi 

melalui Mind mapping 
      

f. Peserta didik mengajukan pertanyaan kepada guru 

saat mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas 

kelompoknya. 

      

g. Peserta didik aktif mempersentasekan hasil diskusi 

kelompoknya. 
      

h. Peserta didik memberi kesempatan kepada tiap 

kelompok agar memberi masukan ataupun 

pertanyaan pada kelompok tersebut. 

      

i. Peserta didik memberikan penjelasan untuk 

menjawab pertanyaan kelompok lain. 
      

 j. Peserta didik memberi kesempatan kepada teman 

sekelompoknya untuk memberikan jawaban, 
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tanggapan dari kelompok lain. Serta bersama-sama 

menyimpulkan hasil diskusi. 

3.  Kegiatan Akhir 

 a. Peserta didik menanyakan kembali hal-hal yang 

belum dipahami tentang materi pelajaran 
      

b. Peserta didik menyimpulkan materi pelajaran dengan 

bimbingan guru 
      

c. Peserta didik menunjukkan sikap terbuka, sabar dan 

bersemangat hingga akhir pembelajaran. 
      

d. Peserta didik mendengarkan penjelasan untuk materi 

selanjutnya. 
      

e. Peserta didik membaca hamdala (doa) dan menjawab 

salam dari guru saat pembelajaran selesai 
      

Jumlah skor 71  

Skor maksimal 84  

Persentase 84,52 %  

Persentase Nilai Rata-rata 
                    

                  
 x 100 = 

  

  
 x 100 = 84,52 % 

 

 

Sindangkasih, Januari 2022 

Observer 

 

Andi Oktaviani Ayu Ningrum 

NIM. 18010104049 
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LAMPIRAN 20 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

MELALUI MODEL PEMBELAJARAN MIND MAPPING 

 

Satuan Pendidikan : SDN Satap 2 Konawe Selatan 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : VI (Enam)/II (Genap) 

Siklus   : II, Pertemuan II 

 

No Aspek yang Diamati 
Skor  

Penilaian 
Ket 

1. Kegiatan Pembuka 1 2 3 4  

 a. Peserta didik menjawab salam serta berdoa bersama       

b. Peserta didik mendengarkan saat guru sedang 

mengabsen 
      

c. Peserta didik menanggapi apersepsi       

d. Peserta didik mendengarkan dan memperhatikan guru 

menyampaikan manfaat dan tujuan pembelajaran 
      

e. Peserta didik mendengarkan motivasi yang diberikan 

guru 
      

a. Peserta didik mendengarkan langkah-langkah dan 

sistematika proses pembelajaran dengan model Mind 

mapping. 

      

2. Kegiatan Inti      

 a. Peserta didik memperhatikan saat guru menjelaskan 

materi pembelajaran. 
      

b. Peserta didik mencatat penjelasan materi pelajaran       

c. Peserta didik menjawab umpan balik dari guru dan 

bertanya tentang materi 
      

d. Peserta didik membagi kelompok dan setiap 

kelompok terdiri dari 5-6 peserta didik serta membagi 

tugas kepada masing-masing kelompok agar 

membuat Mind mapping dan mencari data dari sub 

pokok materi yang telah di berikan oleh guru. 

      

e. Peserta didik terlibat aktif dalam kelompoknya dan 

bekerjasama  
      

f. Peserta didik memanfaatkan waktu untuk berkreasi 

melalui Mind mapping 
      

g. Peserta didik mengajukan pertanyaan kepada guru 

saat mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas 

kelompoknya. 

      

h. Peserta didik aktif mempersentasekan hasil diskusi 

kelompoknya. 
      

i. Peserta didik memberi kesempatan kepada tiap 

kelompok agar memberi masukan ataupun pertanyaan 

pada kelompok tersebut. 

      

j. Peserta didik memberikan penjelasan untuk 

menjawab pertanyaan kelompok lain. 
      

 k. Peserta didik memberi kesempatan kepada teman 

sekelompoknya untuk memberikan jawaban, 
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tanggapan dari kelompok lain. Serta bersama-sama 

menyimpulkan hasil diskusi. 

3.  Kegiatan Akhir      

 a. Peserta didik menanyakan kembali hal-hal yang 

belum dipahami tentang materi pelajaran 
      

b. Peserta didik menyimpulkan materi pelajaran dengan 

bimbingan guru 
      

c. Peserta didik menunjukkan sikap terbuka, sabar dan 

bersemangat hingga akhir pembelajaran. 
      

d. Peserta didik mendengarkan penjelasan untuk materi 

selanjutnya. 
      

e. Peserta didik membaca hamdala (doa) dan menjawab 

salam dari guru saat pembelajaran selesai 
      

Jumlah skor 80  

Skor maksimal 84  

Persentase 95,23 %  

Persentase Nilai Rata-rata 
                    

                  
 x 100 = 

  

  
 x 100 = 95,23 % 

 

Sindangkasih, Januari 2022 

Observer 

 

Andi Oktaviani Ayu Ningrum 

NIM. 18010104049 
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LAMPIRAN 21 

 

KISI-KISI SOAL PILIHAN GANDA 

SIKLUS II 

 

Ranah Kognitif menurutTaksonomi Anderson dan Krathwohl: C1 mengingat (remember), C2 memahami/mengerti (understand), C3 

menerapkan (apply), C4 menganalisis (analyze), C5 mengevaluasi (evaluate), dan C6 menciptakan (create). 

 

Mata 

Pelajaran 
Kompetensi Dasar Indikator 

Bentuk 

Soal 

Ranah Kognitif 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 

3.8 Menjelaskan pristiwa 

rotasi dan revolusi 

bumi serta terjadinya 

gerhana bulan dan 

gerhana matahari. 

 

3.8.1 Memahami peristiwa rotasi dan 

revolusi bumi. 

 

Pilihan 

Ganda 

19 1,2,6, 

11,17 

 3   

3.8.2 Mengetahui dan memahami konsep 

perbedaan waktu siang dan malam. 

Pilihan 

Ganda 

1 4,14, 

15,17 

    

4.8 Membuat model 

gerhana bulan dan 

gerhana matahari. 

4.8.1 Melakukan pengamatan tentang 

perputaran  bumi dan akibatnya. 

 

Pilihan 

Ganda 

 

5 12,20  9,10   

4.8.2 Menyajikan laporan hasil 

pengamatan tentang perputaran bumi 

dan akibatny 

 

Pilihan 

Ganda 

 7,13,  16,18   
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LAMPIRAN 22 

 

SOAL EVALUASI PILIHAN GANDA 

SIKLUS II 

 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c,atau d pada jawaban yang paling 

tepat ! 

1. Bumi ini berputar mengelilingi… 

a. Bulan 

b. Bintang 

c. Matahari 

d. Tata surya 

Jawaban: c 

2. Yang dimaksud dengan gerak revolusi bumi yaitu gerakan… 

a. Bumi mengelilingi matahari 

b. Bumi berputar pada porosnya 

c. Bulan mengelilingi matahari 

d. Matahari mengelilingi bumi 

Jawaban: a 

3. Revolusi bumi mengakibatkan terjadinya perbedaan… 

a. Suhu 

b. Cuaca 

c. Musim 

d. Iklim 

Jawaban: c 

4. Penyebab terjadinya siang dan malam disebabkan oleh… 

a. Rotasi matahari 

b. Rotasi bulan 

c. Rotasi bumi 

d. Revolusi bumi 

Jawaban: c 
5. Bumi berputar pada porosnya membutuhkan waktu… 

a. 12 jam 

b. 24 jam 

c. 30 hari 

d. 365   ⁄ hari 

Jawaban : b 

6. Bulan mengalami perubahan bentuk pada saat berevolusi terhadap bumi. 

Berikut ini yang tidak termasuk bentuk perubahannya adalah… 

a. Penumbra 

b. Bulan purnama 

c. Bulan sabit 

d. Bulan cembung 

Jawaban: a 

7. Kita melihat matahari bergerak seolah-olah dari timur ke barat. Maka dari 

itu, kita sering menyebut matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. 

Hal tersebut terjadi karena… 

a. Bumi berotasi dari barat ke timur 
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b. Matahari mengeliling bumi 

c. Matahari bergerak lebih cepat dari bumi 

d. Kala rotasi bumi lebih singkat 

Jawaban: a 

8. Terjadinya pasang naik dan pasang surut air laut dipengaruhi oleh 

adanya… 

a. Revolusi bumi 

b. Revolusi bulan 

c. Rotasi bumi 

d. Rotasi bulan 

Jawaban: b 

9. Negara Indonesia dibagi menjadi tiga daerah waktu, berikut ini yang 

bukan merupakan bagian dari tiga pembagiannya yaitu… 

a. Waktu Indonesia tengah 

b. Waktu Indonesia barat 

c. Waktu Indonesia utara 

d. Waktu Indonesia timur 

Jawaban: c 

10. Kota-kota dipulau Sulawesi termasuk dalam bagian… 

a. Waktu Indonesia tengah 

b. Waktu Indonesia barat 

c. Waktu Indonesia utara 

d. Waktu Indonesia timur 

Jawaban: a 

11. Bumi sekali berotasi membutuhkan waktu 24 jam. Hal ini memberikan 

dampak pada perbedaan waktu di suatu wilayah, khusus untuk wilayah 

Indonesia yang berada 95 BT sampai 141 BT memiliki daerah waktu, 

yaitu… 

a. WIT, WITA, dan WIB 

b. WIB dan WITA 

c. WIT dan WITA 

d. WIB dan WIT 

Jawaban: a 

12. Perbedaan Waktu Indonesia Barat (WIB) dengan Waktu Indonesia Timur 

(WIT) adalah… 

a. 2 jam 

b. 1 jam 

c. 3 jam 

d. 4 jam 

Jawaban: a 

13. Doni tinggal dikota  medan, ia menelpon Andi yang ada dikota Lombok 

pada pukul 16.00 WIB. Maka dilombok pada saat itu adalah pukul… 

a. 17.00 WITA 

b. 17.00 WIT 

c. 15.00 WITA 

d. 15.00 WIT 

Jawaban: c 
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14. Perhatikan gambar berikut! 

 
Posisi Bumi, Matahari, dan Bulan seperti pada gambar menyebabkan 

terjadinya fenomena alam yaitu… 

a. Gempa bumi 

b. Tsunami 

c. Gerhana bulan 

d. Gerhana matahari 

Jawaban: c 

15. Kita dapat menyaksikan gerhana bulan pada waktu… 

a. Siang hari 

b. Senja hari 

c. Malam hari 

d. Pagi hari 

Jawaban: c 

16. Belahan bumi utara mengalami musim semi, sedangkan belahan bumi 

selatan mengalami musim gugur. Hal ini terjadi tanggal… 

a. 21 Desember sampai 21 Maret 

b. 23 September sampai 21 Desember 

c. 21 Juni sampai 23 September 

d. 21 Maret sampai 21 Juni 

Jawaban: d 

17. Garis khayal horizontal yang melingkari bumi dinamakan garis… 

a. Garis bujur 

b. Garis khatulistiwa 

c. Garis waktu 

d. Garis lintang 

Jawaban: d 
18. Garis bujur digunakan sebagai pedoman untuk… 

a. Pembagian wilayah waktu 

b. Pembagian wilayah iklim 

c. Pembagian wilayah musim 

d. Pembagian wilayah Negara 

Jawaban: a 
19. Peredaran bumi mengelilingi matahari disebut… 

a. Rotasi bumi 

b. Revolusi matahari 

c. Revolusi bumi 

d. Rotasi matahari 

Jawaban: c 

20. Gerhana bulan merupakan fenomena alam yang indah, dan bagaimanakah 

gerhana bulan bisa terjadi… 
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a. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari 

membentuk garis lurus. 

b. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan dan bumi sejajar 

membelakangi matahari tidak membentuk garis lurus. 

c. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan matahari, bulan, dan bumi 

membentuk garis lurus. 

d. Gerhana bulan terjadi ketika bulan mengelilingi bumi dan matahari 

dalam waktu yang bersamaan. 

Jawaban: a 
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LAMPIRAN 23 

 

DATA NILAI HASIL TES EVALUASI SIKLUS II 

MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN MIND MAPPING 

 

No Nama Peserta didik 
Jenis 

Kelamin 
KKM 

Nilai 

Akhir 
Keterangan 

1 Abdul Muin.M L 65 65 Tuntas 

2 Ahmad Farid Azhar L 65 100 Tuntas 

3 Arman Kurniawan L 65 80 Tuntas 

4 Arpin Saputra L 65 70 Tuntas 

5 Louis Regliano Sosibong L 65 100 Tuntas 

6 Muhammad Azan L 65 100 Tuntas 

7 Muh. Nurqaid Mahfudz L 65 85 Tuntas 

8 Muh. Revaldo Mores L 65 65 Tuntas 

9 Rahmat Hidayat L 65 80 Tuntas 

10 Hendrik Pattinasarany L 65 70 Tuntas 

11 Ridho Pratama L 65 85 Tuntas 

12 Rahmat L 65 55 Tidak Tuntas 

13 Reno Alfyansyah L 65 70 Tuntas 

14 Ainy Andriana S. P 65 100 Tuntas 

15 Desri Patmawati P 65 90 Tuntas 

16 Dhevitha Putri Syarifa P 65 75 Tuntas 

17 Farah Salsabila Nadiva P 65 95 Tuntas 

18 Indah Sri Wulandari P 65 80 Tuntas 

19 Nia Salsabila P 65 70 Tuntas 

20 Nur Ainun Aprilia W P 65 95 Tuntas 

21 Tiara Anisa Putri P 65 85 Tuntas 

22 Windi Indah Sari P 65 70 Tuntas 

Jumlah 1.785  

Rata-rata 81,13  

Persentase 95,45%  
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LAMPIRAN 24 

HASIL CATATAN PESERTA DIDIK DENGAN 

MODEL PEMBELAJARAN MIND MAPPING SIKLUS I 

 Siklus I pertemuan pertama 
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 Siklus I pertemuan pertama 
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 Siklus I pertemuan kedua 
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 Siklus I pertemuan kedua 
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HASIL CATATAN PESERTA DIDIK DENGAN 

MODEL PEMBELAJARAN MIND MAPPING SIKLUS II 

 

 Siklus II pertemuan pertama 
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 Siklus II pertemuan pertama 
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 Siklus II pertemuan kedua 
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 Siklus II pertemuan kedua 
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Dokumentasi Proses Belajar Mengajar menggunakan Model Mind Mapping 

Kelas VI SDN Satap 2 Konawe Selatan 

 

 
 Guru mengidentifikasi secara jelas tujuan dan materi pembelaran (Membuka 

pembelajaran, Berdoa bersama, Absensi, Pemberian Motivasi, Apersepsi, 

Menjelaskan materi dan tujuan pembelajaran) 

 

 
 Guru mendefinisikan materi pembelajaran dan membentuk kelompok yang 

anggota nya 5-6 orang peserta didik sekaligus menjelaskan sistematika proses 

pembelajaran menggunakan mind mapping 

 

 
 Memantau kinerja peserta didik, peserta didik mencatat dengan Mind 

Mapping 
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 Peserta didik berkreasi melalui Mind Mapping 

 
 Setiap kelompok diberikan kesempatan untuk menjelaskan konsep 

berpikirnya dengan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 

 

 
 Guru melakukan refleksi atas kegiatan pembelajaran hari ini dan bersama-

sama menyimpulkan hasil belajar (Proses presentase dan diskusi tanya jawab 

di dampingi oleh guru/peneliti). 
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 Guru melakukan evaluasi untuk menilai kemajuan kelompok dan hasil yang 

ingin dicapai selama menggunakan model mind mapping. 

 

 
Foto bersama peserta didik kelas VI SDN Satap 2 Konawe Selatan 

 

 
Foto bersama guru wali kelas VI, teman meneliti dan peserta didik 
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