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LAMPIRAN 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP Siklus I) 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 3 Lembo 

Kelas/Semester : IV/I 

Tema 4    : Berbagai Pekerjaan 

Subtema 1  : Jenis-jenis Pekerjaan 

Pembelajaran : I (Satu) 

Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit 

 

A. Kompetensi Inti 

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, dan guru. 

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 dan logis, 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

B. Kompetensi Dasar 

NO Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.  
 
 
 
 
 
 

2.  

Bahasa Indonesia 

3.5 Menguraikan pendapat pribadi 

tentang isi buku sastra (cerita 

dongeng dan sebagainya) . 

 

 

 

4.5 Mengkomunikasikan pendapat 
pribadi tentang isi buku sastra 

yang dipilih dan dibaca sendiri 

secara lisan dan tulis yang 

didukung oleh alasan 

 

3.5.1 Menyebutkan nama-nama 

tokoh  yang terdapat di dalam 

cerita yang dibagikan. 

3.5.2 Menjelaskan isi pokok cerita 

yang dibaca 

 

4.5.1 Menuliskan pendapat pribadi 
tentang cerita yang dibaca 

4.5.2 Mempresentasikan hasil 

pendapat pribadi tentang cerita 

yang dibaca 
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NO Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.  
 
 
 
 
 

2.  

IPS 

3.3 Mengidentifikasi kegiatan 

ekonomi dan hubungannya 

dengan berbagai bidang 

pekerjaan, serta kehidupan sosial 

dan budaya di lingkungan sekitar 

sampai provinsi. 

 

4.3 Menyajikan hasil idenfikasi 

kegiatan ekonomi dalam 

meningkatkan kehidupan 

masyarakat di bidang pekerjaan, 

sosial dan budaya di lingkungan 

sekitar sampai provinsi. 

 

3.3.1 Menyebutkan jenis-jenis 

pekerjaan. 

3.3.2 Mengidentifikasi jenis-jenis 

pekerjaan sesuai tempat hidup 

penduduk. 

 

 

 

4.3.1 Melaporkan jenis pekerjaan 

berdasarkan tempat tinggal 

penduduk dalam bentuk 

tulisan. 

4.3.2 Mempresentasikan jenis 

pekerjaan berdasarkan tempat 

tinggal penduduk dalam 

bentuk tulisan. 

 

NO Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.  
 
 
 
 
 

2.  

IPA 

3.8 Menjelaskan pentingnya upaya 

keseimbangan dan pelestarian 

sumber daya alam di 

lingkunganya. 

 

 

4.8 Melakukan kegiatan upaya 

pelestarian sumber daya alam 

bersama orang-orang di 

lingkungannya. 

 

1.8.1 Mengidentifikasi pentingnya 

keseimbangan alam dan 

kelestarian sumber daya alam. 

1.8.2 Menjelaskan pentingnya 

menjaga keseimbangan alam 

dan kelestarian sumber daya 

alam 

 

4.8.1 Memberikan contoh kegiatan 

menjaga kelestarian sumber 

daya alam. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah membaca cerita tentang pelestarian alam, siswa dapat 

menyebutkan tokoh yang ada di dalam cerita dengan detail 

2. Setelah membaca cerita tentang pelestarian alam, siswa dapat 

menjelaskan isi pokok cerita yang dibaca. 
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3. Setelah membaca cerita tentang pelestarian alam, siswa dapat menulis 

pendapat pribadi tentang cerita yang dibaca. 

4. Setelah mengamati gambar tentang pekerjaan, siswa dapat 

menyebutkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka dalam 

bentuk diagram Venn 

5. Setelah membuat diagram Venn, siswa dapat melaporkan tentang jenis 

pekerjaan dalam bentuk tulisan. 

6. Setelah berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi pentingnya menjaga 

keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. 

7. Setelah berdiskusi, siswa dapat memberikan contoh kegiatan yang 

dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam 

dengan lengkap. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Pendapat tentang tokoh cerita 

2. Jenis-jenis pekerjaan 

3. Pentingnya menjaga keseimbangan dan upaya pelestarian sumber 

daya alam 

E. Metode Pembelajaran 

Pendekatan : Scientific (mengamati, menanya, menalar, mencoba dan  

mengkomunikasikan). 

Metode : Ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan 

Model  : Inside Outside Circle.  

F. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi  

Waktu 

Pendahuluan  Melakukan pembukaan mengucapkan 
salam dan menanyakan kabar 

 Mengecek kehadiran siswa 

 Guru meminta salah satu siswa untuk 
memimpin doa belajar 

 Apersepsi 

 Guru menginformasikan tema yang 
dipelajari yaitu tentang “Berbagai 

Pekerjaan” 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

10 Menit 

Inti  Guru menjelaskan materi tentang jenis-  
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Sintak 

Pembelajaran 

 

1. Separuh siswa 

membentuk 

lingkaran kecil 

menghadap 

keluar 

2. Separuh siswa 

lainnya 

membentuk 

lingkaran besar 
menghadap ke 

dalam 

3. Dua siswa yang 

berpasangan 

dari lingkaran 

jenis pekerjaan 

 Siswa mencari materi tentang berbagai 
pekerjaan 

 Siswa mengamati penjelasan guru terkait 
materi yang diajarkan 

 Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya terkait materi yang 

diajarkan 

 Guru membagi siswa dalam 2 kelompok, 
masing-masing kelompok beranggotakan 

10 orang siswa 

 Guru membagikan bahan bacaan kepada 
siswa tentang “Tempat Hidup Tanaman 

Teh” dan menjawab pertanyaan yang 

diberikan sesuai dengan bahan bacaan 

tersebut 

 Siswa diminta menjawab pertanyaan 
tentang PEKERJAAN dikerjakan di 

lembar LKPD. Guru memperlihatkan 

gambar teh yang dibawanya dan 

mengajukan beberapa pertanyaan. 

Communication 

Apa manfaat teh?  

Kira-kira, di mana teh tumbuh? 

Pekerjaan apa saja yang terlibat 

sehingga teh dapat sampai ke konsumen?  
 Siswa diminta untuk membuat diagram 

Venn tentang jenis pekerjaan di sekitar 

tempat tinggal. 

 

 Guru meminta kepada setiap kelompok 

untuk menyampaikan hasil diskusi dan 

kerja samanya di depan kelas 

 

 

 Kelompok 1 berdiri membentuk lingkaran 
kecil dan menghadap keluar. 

 

 

 Kelompok 2 berdiri membentuk lingkaran 
besar atau lingkaran luar kemudian 

menghadap ke dalam. 

 

 

 Kelompok 1 mendemonstrasikan hasil 
kegiatannya kepada kelompok 2 secara 

bergiliran dan sebaliknya. 
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dari lingkaran 

kecil dan 

lingkaran besar 

berbagi 

informasi. 

4. Kemudian 

siswa yang 

berada di 

lingkaran kecil 

diam di tempat, 

sementara 

siswa yang 

berada di 

lingkaran besar 

bergeser satu 

atau dua 

langkah searah 

jarum jam. 

5. Sekarang 

giliran siswa 

yang berada di 

lingkaran besar 

berbagi 

informasi. 

Demikian 

seterusnya 

6. Hingga selesai 

 

 

 

 sedangkan kelompok 1 yang berada pada 
lingkaran kecil hanya diam di tempat. 

Kelompok 2 berjalan satu langkah searah 

jarum jam. 

 

 

 Setelah itu giliran kelompok 2 
mendemonstrasikan hasil kegiatannya 

kepada kelompok dan dua begitu 

seterusnya sampai semuanya selesai. 

Penutup  Guru memberikan pujian kepada semua 
kelompok 

 Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menyimpulkan materi yang 

sudah dipelajari  

 Guru memberikan penguatan materi 

 Guru memberikan tugas kepada siswa 

 Guru menyampaikan materi pembelajaran 

selanjutnya, menyampaikan pesan-pesan 

`moral dan menutup dengan salam 

 

 

G. Media dan Sumber Bahan Ajar 

Berikut media dan sumber yang dipakai dalam dalam pembelajaran IPA 

dengan Tema 4 Berbagai Pekerjaan Subtema 2 Pekerjaan di Sekitarku: 

a. Media 

1. Teks bacaan 

2. Gambar teh 
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3. Gambar jenis pekerjaan di perkebunan teh 

4. Poster upaya pelestarian sumber daya alam 

b. Sumber 

1. Buku guru tema 4 : Berbagai Pekerjaan kelas 4 (buku tematik 

terpadu kurikulum 2013, Jakarta: Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2017). 

2. Buku siswa tema 4 : Berbagai Pekerjaan kelas 4 (buku tematik 

terpadu kurikulum 2013, Jakarta: Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2017). 

H. PENILAIAN 

1. Penilaian Sikap  : Observasi selama pelajaran berlangsung 

2. Penilaian Pengetahuan : Tes, Presentasi (Soal Terlampir). 

3. Penilaian Keterampilan : Praktek, unjuk kerja 

 

 

 

 

 

Taipa, 30 Januari 2022 

Mengetahui 

Kepala Sekolah        Guru Mata Pelajaran 

 

     
 Sitimau, S.Pd     Endri Hermawan S. S.Pd 

NIP. 197404062010012003    
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LAMPIRAN 2   

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP Siklus I Pertemuan 2) 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 3 Lembo 

Kelas/Semester : IV/I 

Tema 4    : Berbagai Pekerjaan 

Subtema 1  : Jenis-jenis Pekerjaan 

Pembelajaran : 4 (Empat) 

Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit 

 

A. Kompetensi Inti 

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, dan guru. 

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 dan logis, 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar 

NO Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

 

1.  
 
 
 

2.  

Bahasa Indonesia 

3.4 menggali informasi dari teks 

cerita petualangan dan 

sumber daya alam. 

 

4.5Menyajikan tes petualangan 

tentang tentang lingkungan 

dan sumber daya alam. 

 

 Menemukan informasi tentang 
sumber daya alam (bambu, 

kayu, dan  logam) 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 
 

NO Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

 

1.  
 
 
 
 

2.  

IPS 

3.1 Mengenal manusia, aspek 

keruangan, konektivitas, 

antarruang, perubahan dan 

kelajutan waktu, sosial, 

ekonomi dan pendidikan. 

 

4.1 menceritakan tentang hasil 

bacaan mengenai pengertian 

ruang, konektivitas antar 

ruang, perubahan dan 

berkelanjutan waktu, sosial, 

ekonomi dan pendidikan. 

 

3.3.1 Menjelaskan berbagai sumber 

daya alam dan hubungannya 

dengan jenis-jenis pekerjaan. 

 

 

4.3.1 Membedakan sumber daya alam 

dapat diperbaharui dan yang tak 

dapat diperbaharui. 

 

 

NO Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

 

1.  
 
 

2.  

IPA 

3.7.Mendeskripsikan hubungan 

antara sumber daya alam dengan 

lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat. 

 

4.7 menyajikan hasil pengamatan 

tentang teknologi yang 

digunakan dikehidupan sehari-

hari. 

 

 Menjelaskan hubungan 
antara SDA dengan kondisi 

lingkungan tempat hidup 

masyarakat. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

 Dengan mengamati gambar dan membaca teks, siswa dapat menjelaskan 

hubungan berbagai SDA dengan jenis-jenis pekerjaan. 

 Dengan membaca teks SDA, siswa dapat menemukan informasi tentang 

SDA (bamboo, kayu dan logam). 

 Setelah membaca teks SDA, siswa dapat menjelaskan hubungan SDA 

dengan kondisi lingkungan tempat hidup masyarakat. 

 Dengan mengamati alam sekitar, siswa dapat menggambar alam 

berdasarkan instruksi yang diberikan. 
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D. Materi Pembelajaran 

1.  menjelaskan hubungan antara pekerjaan dengan barang yang dihasilkan 

2. menjawab pertanyaan teks bacaan. 

3. menggambar alam. 

E. Metode Pembelajaran 

Pendekatan : Scientific (mengamati, menanya, menalar, mencoba dan                             

mengkomunikasikan). 

Metode  : Ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan 

Model  : Inside Outside Circle.  

F. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi  

Waktu 

Pendahuluan  Melakukan pembukaan mengucapkan 
salam dan menanyakan kabar 

 Mengecek kehadiran siswa 

 Guru meminta salah satu siswa untuk 
memimpin doa belajar 

 Apersepsi 

 Guru menginformasikan tema yang 

dipelajari yaitu tentang “Berbagai 

Pekerjaan” 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

10 Menit 

Inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru menjelaskan materi tentang jenis-

jenis pekerjaan, pembelajaran 4. 

 Siswa mencari materi tentang berbagai 
pekerjaan yang ada disekitar. 

 Siswa mengamati penjelasan guru terkait 
materi yang diajarkan 

 Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya terkait materi yang 

diajarkan 

 Guru membagi siswa dalam 2 kelompok, 
masing-masing kelompok beranggotakan 

10 orang siswa 

 Guru membagikan bahan bacaan kepada 
siswa tentang “jenis-jenis sumber daya 

alam” dan menjawab pertanyaan yang 

diberikan sesuai dengan bahan bacaan 

tersebut 

 Siswa diminta menjawab pertanyaan 
tentang sumber daya alam dikerjakan di 

lembar LKPD. 
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Sintak 

Pembelajaran 

 

1. Separuh siswa 

membentuk 

lingkaran kecil 

menghadap 

keluar 

2. Separuh siswa 

lainnya 

membentuk 

lingkaran besar 

menghadap ke 

dalam 

3. Dua siswa yang 

berpasangan 

dari lingkaran 

dari lingkaran 

kecil dan 

lingkaran besar 

berbagi 

informasi. 

4. Kemudian 

siswa yang 

berada di 

lingkaran kecil 

diam di tempat, 

sementara 

siswa yang 

berada di 

lingkaran besar 

bergeser satu 

atau dua 

langkah searah 

jarum jam. 

5. Sekarang 

giliran siswa 

yang berada di 

lingkaran besar 

berbagi 

informasi. 

Demikian 

seterusnya. 
6. Hingga selesai 

 Siswa berdiskusi dengan teman untuk 
membedakan jenis profesi ynag 

menghasilkan benda dan jenis prosefesi 

yang tidak menghasilkan benda 

(menghasilkan jasa). (mengeksplorasi). 

 

 Siswa melingkali jenis prosfesi yang 
menghasilkan benda, misalnya tukang 

sayur, tukang kayu, nelayan, pekerja 

dikilang minyak dan pengrajin bambu. 

 

 

 Siswa membaca teks tentang tiga jenis 

sumber daya alam (SDA). 

 

 Guru meminta kepada setiap kelompok 
untuk menyampaikan hasil diskusi dan 

kerja samanya di depan kelas 

 

 

 Kelompok 1 berdiri membentuk lingkaran 
kecil dan menghadap keluar. 

 

 Kelompok 2 berdiri membentuk lingkaran 
besar atau lingkaran luar kemudian 

menghadap ke dalam. 

 

 

 Kelompok 1 mendemonstrasikan hasil 

kegiatannya kepada kelompok 2 secara 

bergiliran dan sebaliknya. 

 

 sedangkan kelompok 1 yang berada pada 
lingkaran kecil hanya diam di tempat. 

Kelompok 2 berjalan satu langkah searah 

jarum jam. 

 

 

 

 Setelah itu giliran kelompok 2 
mendemonstrasikan hasil kegiatannya 

kepada kelompok dan dua begitu 

seterusnya sampai semuanya selesai. 

Penutup  Guru memberikan pujian kepada semua 
kelompok 

 Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menyimpulkan materi yang 
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sudah dipelajari  

 Guru memberikan penguatan materi 

 Guru memberikan tugas kepada siswa 

 Guru menyampaikan materi pembelajaran 

selanjutnya, menyampaikan pesan-pesan 

moral dan menutup dengan salam 

 

G. Media dan Sumber Bahan Ajar 

Berikut media dan sumber yang dipakai dalam dalam pembelajaran 

Tematik dengan Tema 4 Berbagai Pekerjaan Subtema 1 Jenis-jenis Pekerjaan: 

 

a. Media 

1. Teks bacaan 

2. Pemandangan di sekitas sekolah digunakan sebagai objek 

menggambar pemandangan alam. 

b. Sumber 

1. Buku guru tema 4 : Berbagai Pekerjaan kelas 4 (buku tematik terpadu 

kurikulum 2013, Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 

2017). 

2. Buku siswa tema 4 : Berbagai Pekerjaan kelas 4 (buku tematik 

terpadu kurikulum 2013, Jakarta: Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2017). 

 

H. PENILAIAN 

4. Penilaian Sikap  : Observasi selama pelajaran berlangsung 

5. Penilaian Pengetahuan : Tes, Presentasi (Soal Terlampir). 

6. Penilaian Keterampilan : Praktek, unjuk kerja 
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Taipa, 30 Mei 2022 

Mengetahui 

Kepala Sekolah        Guru Mata Pelajaran 

 

     
 Sitimau, S.Pd     Endri Hermawan S.  S.Pd 

NIP. 197404062010012003     
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LAMPIRAN 3 

 
 



 

107 
 

 



 

108 
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LAMPIRAN 4 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU DALAM 

PEMBELAJARAN MELALUI METODE INSIDE OUTSIDE CIRCLE 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 3 Lembo  

Mata Pelajaran  : Tematik 

Siklus    : I (Pertemuan 1 dan 2) 

 

PETUNJUK 

Berilah tanda ceklis () pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan. Keterangan :1 = (Kurang), 2 = (Cukup), 3 = (Baik), 4 = 

(Sangat Baik) 

No Aspek yang Dinilai 

Hasil Pengamatan 

Pertemuan I Pertemuan II 

4 3 2 1 4 3 2 1 

1 Pendahuluan 

1. Guru melaksanakan kegiatan awal 

dengan ucapan salam dan berdo’a 
 √   √    

2. Guru menyapa, mengabsensi siswa, 

kesiapan siswa dalam mengikuti 

pelajaran. 
√    √    

3. Guru memberikan apersepsi    √  √   

4. Guru memberikan motivasi kepada 

siswa 
  √   √   

5. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai 
 √    √   

6. Guru menjelaskan sistematika dan 

langkah-langkah pembelajaran 

Inside Outside Circle 

 √   √    

2 Kegiatan Inti 

 
1. Guru memberikan stimulus dengan 

menjelaskan materi pembelajaran. 
 √    √   

 
2. Guru melakukan tanya jawab pada 

siswa 
 √    √   

 
3. Guru menjelaskan materi 

pembelajaran 
 √    √   

 

Guru menyajikan materi dengan 

menggunakan metode Inside Outside 

Circle 

4. Separuh siswa berdiri 

membentuk lingkaran kecil 

menghadap keluar. 

5. Separuh siswa lainnya 

membentuk lingkaran besar 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 
 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 
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menghadap ke luar 

6. Dua siswa yang berpasangan 

dari lingkaran kecil dan 

lingkaran besar berbagi 

informasi. 

7. Kemudian guru meminta siswa 

yang berada di lingkaran kecil 

diam di tempat, sementara siswa 

yang berada di lingkaran besar 

bergeser satu atau dua langkah 

searah jarum jam. 

8. Sekarang giliran siswa yang 

berada di lingkaran besar 

berbagi informasi. Demikian 

seterusnya 

9. Guru memantau serta 

membimbing siswa untuk aktif 

terlibat dalam diskusi. 

10. Guru memberikan kesempatan 

kepada tiap-tiap kelompok 

untuk menampilkan hasil 

diskusinya, secara bergiliran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

11. Guru memberikan penjelasan 

secukupnya untuk 

mengklarifikasi 

√ 

 
   √    

3 Penutup 

 

1. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya tentang 

materi yang masih kurang dipahami 

  √  
 

√ 

 

   

 
2. Membimbing siswa membuat 

kesimpulan 
 √    √   

 3. Memberikan post-test   √   √   

 
4. Guru memberitahu materi yang akan 

dipelajari pekan depan 
 √   √    

 5. Menutup kelas dengan salam √    √    

Skor perolehan 59 81 

Skor maksimal 96 96 

Persentase  61,45% 84,37% 
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Taipa,  30 Januari 2022 

Peneliti 

 

 

 

 

 

 

     Andriyani 

NIM. 18010104076 

Observer 

 
Endri Hermawan S, S.Pd      . 
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LAMPIRAN 5 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN MELALUI METODE INSIDE OUTSIDE CIRCLE 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 3 Lembo  

Mata Pelajaran  : Tematik 

Siklus    : I (Pertemuan 1 dan 2) 

 

PETUNJUK 

Berilah tanda ceklis () pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan. Keterangan :1 = (Kurang), 2 = (Cukup), 3 = (Baik), 4 = 

(Sangat Baik) 

No Aspek yang Dinilai 

Hasil Pengamatan 

Pertemuan I Pertemuan II 

4 3 2 1 4 3 2 1 

1 Pendahuluan 

1. Siswa menjawab salam dari guru serta 

berdoa bersama  
 √   √    

2. Siswa menjawab hadir √    √    

3. Siswa terlibat aktif, mendengar, dan 

menanggapi pernyataan guru pada 

kegiatan apersepsi 

   √   √  

4. Siswa menyimak guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran tematik  
  √  √    

5. Siswa mendengarkan motivasi yang 

diberikan guru 
  √  √    

6. Siswa mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan guru, dengan 

menggunakan metode pembelajaran 

Inside Outside Circle pada materi 

tematik  

  √   √   

2 Kegiatan Inti 

1. Siswa membentuk kelompok dan 

berdiskusi didalam kelompok dengan 

materi yang telah ditentukan guru, 

dengan menggunakan metode 

pembelajaran  Inside Outside Circle  

  √  √    

2. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

dan mempelajari materi yang diajarkan 
 √   √    

3. Siswa menjawab umpan balik dari guru 

dan bertanya tentang materi yang belum 

dipahami 

  √   √   

4. Separuh siswa berdiri membentuk 

lingkaran kecil menghadap ke luar 
 √    √   
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5. Separuh siswa lainnya berbentuk 

lingkaran besaar menghadap ke dalam 
 √    √   

6. Kemudian siswa yang berada dilingkaran 

kecil diam di tempat, sementara siswa 

yang berada di lingkaran besar satu atau 

dua langkah searah jarum jam. 

 √    √   

7. Sekarang giliran siswa yang berada di 

lingkaran besar yang membagi 

informasi, demikian seterusnya. 

 √   √    

8. Siswa aktif bekerjasama dengan teman 

kelompoknya 
 √    √   

9. Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok. 
√     √   

10. Siswa mau mengerjakan apa yang 

diperintahkan guru ketika refleksi 
 √    √   

11. Siswa menyelesaikan tugasnya sesuai 

waktu yang ditentukan 
 √    √   

3 Penutup 

1. Siswa menanyakan kembali hal-hal yang 

belum dipahami tentang materi 

pembelajaran. 

 √    √   

2. Siswa menyimpulkan materi pelajaran 

dengan bimbingan guru. 
  √   √   

3. Siswa menunjukkan sikap terbuka dan 

bersemangat hingga akhir pelajaran 
  √  √    

4. Mengerjakan post-test yang diberikan 

guru 
 √   √    

5. Siswa dan guru bersama-sama menutup 

pelajaran 
√    √    

Skor penilaian 52 70 

Skor Maksimal 84 84 

Persentase 61,90% 83,33% 

 

Taipa, 30 Januari 2022 

Observer 

 
Endri Hermawan S, S.Pd 
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LEMBAR KERJA PESERTA 

DIDIK 

Nama : ...................... 

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

 ...................... 

LAMPIRAN 6 

 

Satuan Pendidikan  : SDN 3 Lembo 

Kelas/Semester  : 4/1 

Tema/Subtema  : Berbagai Pekerjaan/Jenis-jenis Pekerjaan 

 

 

 

 

Langkah-langkah Kegiatan 

1. Simaklah cerita di bawah ini tentang jenis-jenis pekerjaan di pegunungan! 

Banyak masyarakat yang menikmati the. Akan tetapi, tahuksh kamu 

tentang proses pembuatan teh? Amati gambar di bawah ini! 

 

Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang 

terlibat. Ada penanaman teh, pengolah teh dan pengemas teh.  

 

Kegiatan 1 
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2. Amati jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitarmu! 

3. Tulislah hasilnya dalam diagam Venn. Diagram Venn harus memuat dua 

jenis pekerjaan, daerah mereka kerja, apa yang dikerjakan, hasil yang 

diperoleh, dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan pekerja. 

 

4. Kembangkan diagram Vennmu dalam bentuk tulisan! Sampaikan hasilnya 

kepada gurumu! 
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LEMBAR KERJA PESERTA 

DIDIK 

Nama : ...................... 

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

 ...................... 

Satuan Pendidikan  : SDN 3 Lembo 

Kelas/Semester  : 4/1 

Tema/Subtema  : Berbagai Pekerjaan/Jenis-jenis Pekrjaan 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah-langkah Kegiatan 

1. Mengapa menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan penting? 

Kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian 

lingkungan? 

2. Buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga 

keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia! 

Diskusikan hasilnya dengan teman satu kelompokmu. 

Kegiatan 2 
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3. Tulislah dalam table di bawah ini kegiatan yang dapat kita lakukan untuk 

menjaga kelestarian lingkungan! 

 

4. Presentasekan hasil pekerjaan kalian! 
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LAMPIRAN 7 

  
 

 
 

A. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat di bawah ini! 

1. Sifat atau karakter para tokoh dalam suatu cerita ialah … 

a. Pemain   c. Perwatakan 

b. Penokohan   d. Pemeran 

Jawaban: c 

2. Alangkah pedih hati Salamah. Marni sebenarnya ingin meminta sesuatu 

kepadannya. Tapi takut, takut mengundang amarahnya. Tapi tidak 

sayangku, bisik Salamah dalam  hati. kau terlalu baik anakku. Kau tidak 

melawan jika aku tidak memberimu uang... kau tidak minta apa-apa karena 

kau tahu betul betapa ibumu ini melarat. Melarat sekali. Kau tidak pernah 

merengek minta dibelikan mainan. Anakku, ini yang membuat aku begitu 

terenyuh kepadamu. Kau begitu tabah menghadapi hidup kita yang sengsara 

ini, Marni ... 

Watak tokoh Warni pada penggalan cerpen di atas adalah ... 

a. Baik dan mulia  c. Setia dan taat 

b. Taat penuh perhatian d. Sabar dan tabah 

Jawaban: d 

3. Lalu dengan keberanian yang luar biasa, ditanyakan berapa harga sendal 

jepit bekas itu. “dua ratus rupiah,” jawab tukang loak dengan acuh tak acuh. 

Hatinya semakin teriris. Sedangkan Marni memandang sendal itu dengan 

mata sumringah. Alangkah sedihnya hati Salamah. “seratus rupiah, bang.” 

Tawarnya. Tukang loak itu tak menjawab, Cuma menggelengkan 

kepalanya. Salamah tak segera beranjak dari tempatnya. 

Watak tokoh  tukang loak berdasarkan  kutipan cerpen di atas adalah ... 

a. Peduli  c. Acu tak acuh 

b. Penuh iba  d. perhatian  

Jawaban: d 

 

4. Pekerjaan yang cocok sesuai dengan daerah pergunungan antara lain ... 

a. Pendaki  c. Petani garam 

b. Petani teh  d. Nelayan  

Jawaban: b 

 

Nama: 

    NILAI 
SOAL POSTEST 

SIKLUS I 
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5. Negara Indonesia adalah  negara yang terdiri dari ratusan juta penduduk. 

Indonesia dijuluki sebagai negara agraris karena sebagian penduduknya 

bermata pencaharian sebagai…. 

a. Nelayan  c. Petani 

b. Karyawan  d. Guru 

Jawaban: c 

6. Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja dibidang pertanian. Oleh sebab 

itu, Indonesia disebut sebagai Negara….. 

a. Maritim  c. Agraris 

b. Nusantara  d. Kepulauan 

Jawaban:c 

7. Lingkungan alam sebagai tempat tinggal dan bekerja, harus kita jaga karena ... 

a. Kelestarian alam yang menjamin kehidupan manusia 

b. Tidak bisa ditanami di musim kemarau 

c. Milik pemerintah Indonesia 

d. Alam akan marah pada semua manusia 

Jawaban:a 

8. Menjaga kelestarian sumber daya alam menjadi kewajiban ... 

a. Warga Setempat  c. Masyarakat 

b. Petugas Kebersihan d. Petugas kehutanan 

Jawaban:c 

9. Menjaga kelestarian alam adalah kewajiban kita semua. Contoh menjaga 

kelestarian alam adalah melindungi tanaman bakau di kawasan pesisir pantai, 

karena tanaman bakau dapat bermanfaat salah satunya untuk ... 

a. Memperbesar ombak kedaratan  

b. Melindungi pantai dari abrasi 

c. Membuat air laut jadi tawar 

d. Mencegah tsunami datang 

Jawaban:b 

10. Kegiatan berikut yang menjaga kelestarian hewan adalah ... 

a. Memburu hewan 

b. Membuat perangkap hewan di tengah hutan 

c. Menangkap gajah untuk diambil gadingnya 

d. Membuat tempat penangkaran hewan 

 

Jawaban:d
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LAMPIRAN 8 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP Siklus II Pertemuan 1) 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 3 Lembo 

Kelas/Semester : IV/I 

Tema 4   : Berbagai Pekerjaan 

Subtema 2  : Pekerjaan di Sekitarku 

Pembelajaran : II (Dua) 

Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit 

 

A. Kompetensi Inti 

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, dan guru. 

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 dan logis, 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan perilaku 

anak beriman dan berakhlak mulia. 

B. Kompetensi Dasar 

NO Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.  
 
 
 
 

2.  

Bahasa Indonesia 

3.5 Menguraikan pendapat pribadi 

tentang isi buku sastra (cerita 

dongeng dan sebagainya) . 

 

 

4.5 Mengkomunikasikan 

pendapat pribadi tentang isi 

buku sastra yang dipilih dan 

dibaca sendiri secara lisan dan 

tulis yang didukung oleh 

alasan 

 

3.5.1 Menyebutkan kejadian  yang 

terdapat dalam  isi cerita 

3.5.2 Menjelaskan isi pokok kejadian 

yang terdapat dalam cerita yang 

dibaca 

 

 

4.5.1 Menuliskan pendapat  pribadi 

tentang cerita yang dibaca 

4.5.2 Mempresentasikan hasil  pendapat 

pribadi tentang cerita yang dibaca 
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NO Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.  
 
 
 
 
 
 

2.  

IPS 

3.3 Mengidentifikasi kegiatan 

ekonomi dan hubungannya 

dengan berbagai bidang 

pekerjaan, serta kehidupan sosial 

dan budaya di lingkungan sekitar 

sampai provinsi. 

 

 

4.3 Menyajikan hasil idenfikasi 

kegiatan ekonomi dalam 

meningkatkan kehidupan 

masyarakat di bidang pekerjaan, 

sosial dan budaya di lingkungan 

sekitar sampai provinsi. 

 

3.3.1 Menyebutkan jenis-jenis 

pekerjaan yang terlibat dalam 

kegiatan ekonomi 

3.3.2 Mengidentifikasi jenis-jenis 

pekerjaan yang terlibat dalam 

suatu kegiatan ekonomi 

3.3.3 Menunjukkan contoh pekerjaan 

sesuai dengan contoh ekonomi 

 

4.3.1 Melaporkan jenis pekerjaan 

berdasarkan suatu kegiatan 

ekonomi 

4.3.2 Mempresentasikan jenis 

pekerjaan berdasarkan suatu 

kegiatan ekonomi 

 

NO Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

1.  
 
 
 
 

2.  

IPA 

3.8 Menjelaskan pentingnya upaya 

keseimbangan dan pelestarian 

sumber daya alam di 

lingkunganya. 

 

4.8 Melakukan kegiatan upaya 

pelestarian sumber daya alam 

bersama orang-orang di 

lingkungannya. 

 

3.8.1 Mengidentifikasi dampak 

pemanfaatan teknologi bagi 

keseimbangan alam dan 

kelestarian sumber daya alam. 

 

4.8.1 Memberikan contoh 

pemanfaatan teknologi yang 

ramah lingkungan bagi 

kelestarian sumber daya alam  

 

C. Tujuan Pembelajaran  

1. Setelah membaca cerita tentang sosok pekerja, siswa dapat 

menyebutkan kejadian yang terdapat di dalam cerita. 

2. Setelah membaca cerita tentang sosok pekerja, siswa dapat 

menjelaskan isi pokok kejadian yang terdapat dalam cerita yang 

dibaca. 

3. Setelah membaca cerita tentang sosok pekerja, siswa dapat menulis 

pendapat pribadi tentang cerita yang dibaca. 

4. Setelah mengamati gambar, siswa dapat  menyebutkan jenis-jenis 

pekerjaan yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi. 
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5. Setelah berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan 

yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi 

6. Setelah mengamati gambar tentang penggunaan teknologi saat 

menangkap ikan, siswa dapat mengidentifikasi dampak penggunaan 

teknologi bagi keseimbangan sumber daya alam dengan tepat. 
7. Setelah berdiskusi, siswa dapat memberi contoh tentang pemanfaatan 

teknologi yang ramah lingkungan bagi keberadaan sumber daya alam 

dengan benar. 
D. Materi Pembelajaran 

1. Pendapat tentang teks cerita 

2. Teknologi dalam penangkapan ikan 

3. Aktivitas jual beli 

E. Metode Pembelajaran 

Pendekatan : Scientific (mengamati, menanya, menalar, mencoba dan                             

mengkomunikasikan). 

Metode : Ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan 

Model  : Inside Outside Circle. 

F. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi  

Waktu 

Pendahuluan  Melakukan pembukaan mengucapkan 
salam dan menanyakan kabar 

 Mengecek kehadiran siswa 

 Guru meminta salah satu siswa untuk 
memimpin doa belajar 

 Apersepsi 

 Guru menginformasikan tema yang 

dipelajari yaitu tentang “Berbagai 

Pekerjaan” 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

10 Menit 

Inti 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru menjelaskan materi tentang jenis-

jenis pekerjaan 

 Siswa mencari materi tentang berbagai 
pekerjaan 

 Siswa mengamati penjelasan guru terkait 
materi yang diajarkan 

 Guru memberi kesempatan kepada siswa 
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Sintak 

Pembelajaran 

 

1. Separuh siswa 

membentuk 

lingkaran kecil 

menghadap 

keluar 

2. Separuh siswa 

lainnya 

membentuk 

lingkaran besar 

menghadap ke 

dalam 

3. Dua siswa yang 

berpasangan 

dari lingkaran 

dari lingkaran 

kecil dan 

lingkaran besar 

berbagi 

informasi. 

4. Kemudian 

siswa yang 

berada di 
lingkaran kecil 

diam di tempat, 

sementara 

siswa yang 

berada di 

untuk bertanya terkait materi yang 

diajarkan 

 Guru membagi siswa dalam 2 kelompok, 
masing-masing kelompok beranggotakan 

10 orang siswa 

 Guru membagikan bahan bacaan kepada 
siswa tentang “Tempat Hidup Tanaman 

Teh” dan menjawab pertanyaan yang 

diberikan sesuai dengan bahan bacaan 

tersebut 

 Siswa diminta menjawab pertanyaan 

tentang PEKERJAAN dikerjakan di 

lembar LKPD. Guru memperlihatkan teh 

yang dibawanya dan mengajukan 

beberapa pertanyaan. Communication 

 Siswa diajak berdiskusi tentang pekerjaan 
nelayan dengan memperhatikan gambar 

nelayan yang dibawa oleh guru. 

Menanyakan kepada siswa “dimana 

tempat nelayan bekerja? Apa tugas 

nelayan? Apa manfaat nelayan bagi orang 

lain?” 

 Mengajak siswa untuk mengidentifikasi 
manfaat mempelajari materi pendapat 

tentang teks bacaan, teknologi dalam 

menangkap ikan dan aktivitas jual beli 

mengaitkan dengan tema/subtema 

pembelajara 

 Membagikan bahan bacaan dan membaca 

teks bacaan tentang “Pak Welly, Kepala 

Sekolah” dan menjawab pertanyaan yang 

diberikan sesuai dengan bahan bacaan 

tersebut.Secara keseluruhan, siswa 

dibantu oleh guru membahas jawaban-

jawaban yang ada dan menyimpulkannya 

bersama 

 Membagikan LKPD pada setiap 
kelompok untuk menyelesaikan 

permasalahan yang terdapat pada LKPD 

tentang teks cerita yang dibagikan. 
 Guru meminta kepada setiap kelompok 

untuk menyampaikan hasil diskusi dan 

kerja samanya di depan kelas 

 

 Kelompok 1 berdiri membentuk lingkaran 

kecil dan menghadap keluar 
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lingkaran besar 

bergeser satu 

atau dua 

langkah searah 

jarum jam. 

5. Sekarang 

giliran siswa 

yang berada di 

lingkaran besar 

berbagi 

informasi. 

Demikian 

seterusnya. 

6. Hingga selesai 

 Kelompok 2 berdiri membentuk lingkaran 
besar atau lingkaran luar kemudian 

menghadap ke dalam 

 Kelompok 1 mendemonstrasikan hasil 
kegiatannya kepada kelompok 2 secara 

bergiliran dan sebaliknya. 

 sedangkan kelompok 1 yang berada pada 

lingkaran kecil hanya diam di tempat. 

Kelompok 2 berjalan satu langkah searah 

jarum jam 

 Setelah itu giliran kelompok 2 
mendemonstrasikan hasil kegiatannya 

kepada kelompok dan dua begitu 

seterusnya sampai semuanya selesai. 

Penutup  Guru memberikan pujian kepada semua 

kelompok 

 Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk menyimpulkan materi yang 

sudah dipelajari  

 Guru memberikan penguatan materi 

 Guru memberikan tugas kepada siswa 

 Guru menyampaikan materi pembelajaran 
selanjutnya, menyampaikan pesan-pesan 

moral dan menutup dengan salam 

 

 

G. Media dan Sumber Bahan Ajar  

Berikut media dan sumber yang dipakai dalam pembelajaran IPA 

dengan tema 4 Berbagai Pekerjaan subtema 2 Pekerjaan Di Sekitarku: 

a. Media 

1. Teks bacaan 

2. Gambar nelayan 

3. Gambar nelayan tradisional menangkap ikan dengan alat ramah 

lingkungan dan nelayan modern dengan alat yang tidak ramah 

lingkungan 

4. Gambar kegiatan ekonomi 

b. Sumber 

1. Buku guru tema 4 : Berbagai Pekerjaan kelas 4 (buku tematik 

terpadu kurikulum 2013, Jakarta: Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2017). 
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2. Buku siswa tema 4 : Berbagai Pekerjaan kelas 4 (buku tematik 

terpadu kurikulum 2013, Jakarta: Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2017). 

H. PENILAIAN 

1. Penilaian Sikap  :Observasi selama pelajaran 

berlangsung 

2. Penilaian Pengetahuan  :Tes, Presentasi (Soal Terlampir). 

3. Penilaian Keterampilan : Praktek, unjuk kerja  

 

 

 

Taipa, 30 Mei 2022 

Mengetahui 

Kepala Sekolah       Guru Mata Pelajaran 

 

    
Sitimau, S.Pd    Endri Hermawan Saputra S. Pd 

NIP. 197404062010012003     
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LAMPIRAN 9 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP Siklus II Pertemuan 2) 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 3 Lembo 

Kelas/Semester : IV/I 

Tema 4   : Berbagai Pekerjaan 

Subtema 2  : Pekerjaan di Sekitarku 

Pembelajaran : II (Dua) 

Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit 

 

A. Kompetensi Inti 

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, dan guru. 

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 dan logis, 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan perilaku 

anak beriman dan berakhlak mulia. 

B. Kompetensi Dasar 

NO Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

 

1.  
 
 
 
 

2.  

Bahasa Indonesia 

3.5 Menguraikan pendapat pribadi 

tentang isi buku sastra (cerita 

dongeng dan sebagainya) . 

 

3.5.1 Menguraikan cerita yang dibaca 

 

 

3.  4.5 Mengkomunikasikan 

pendapat pribadi tentang isi buku 

sastra yang dipilih dan dibaca 

sendiri secara lisan dan tulis yang 

didukung oleh alasan 

4.5.1 Menilai cerita yang dibaca 

menggunakan bahasa sendiri secara 

lisan dan tulisan. 
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NO Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

2.  
 
 
 
 
 

 

IPS 

3.3 Mengidentifikasi kegiatan 

ekonomi dan hubungannya 

dengan berbagai bidang 

pekerjaan, serta kehidupan sosial 

dan budaya di lingkungan sekitar 

sampai provinsi. 

 

3.3.1 Menguraikan jenis pekerjaan 

terkait sosial budaya di 

wilayahnya. 

 

 

4.3 Menyajikan hasil idenfikasi 

kegiatan ekonomi dalam 

meningkatkan kehidupan 

masyarakat di bidang pekerjaan, 

sosial dan budaya di lingkungan 

sekitar sampai provinsi. 

4.3.1Mengkomunikasikan jenis 

pekerjaan terkait sosial budaya 

di wilayahnya. 

 

NO Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

3.  
 
 
 
 

 

IPA 

3.8 Menjelaskan pentingnya upaya 

keseimbangan dan pelestarian 

sumber daya alam di 

lingkunganya. 

 

3.8.1 Menyimpulkan dampak 

pemanfaatan teknologi bagi 

keseimbangan alam yang tidak 

terkontrol dalam kehidupan 

sehari-hari. 

4.8 Melakukan kegiatan upaya 

pelestarian sumber daya alam 

bersama orang-orang di 

lingkungannya. 

4.8.1 Menuliskan contoh kegiatan 

sebagai upaya pencegahan 

langkahnya sumber daya alam 

dala kehidpuan sehari-hari. 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

1. Setelah membaca dongeng tentang tupai dan ikan gabus, siswa dapat 

menguraikan dongeng yang dibaca menggunakan peta pikiran secara 

terperinci 

2. Setelah menguraikan dongeng tentang tupai dan ikan gabus, siswa dapat 

menilai dongeng yang dibaca menggunakan bahasa sendiri secara lisan dan 

tulisan yang berbentuk peta pikiran dengan baik. 

3. Setelah mengamati gambar, siswa dapat  menguraikan jenis-jenis pekerjaan 

terkait sosial budaya di wilayahnya dengan benar. 
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4. Setelah mengamati gambar, siswa dapat menyimpilkan dampak pemanfaatan 

sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan 

benar.  

5. Setelah berdiskusi, siswa dapat memberi contoh kegiatan sebagai upaya 

pencegahan langkahnya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari 

dengan benar. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Unsur-unsur dongeng 

2. Pekerjaan pengrajin kayu 

3. Dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. 

E. Metode Pembelajaran 

Pendekatan : Scientific (mengamati, menanya, menalar, mencoba dan                             

mengkomunikasikan). 

Metode : Ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan 

Model  : Inside Outside Circle 

F. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi  

Waktu 

Pendahuluan  Melakukan pembukaan mengucapkan 
salam dan menanyakan kabar 

 Mengecek kehadiran siswa 

 Guru meminta salah satu siswa untuk 

memimpin doa belajar 

 Apersepsi 

 Guru menginformasikan tema yang 
dipelajari yaitu tentang “Berbagai 

Pekerjaan” 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

10 Menit 

Inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru menjelaskan materi tentang jenis-
jenis pekerjaan 

 Siswa mencari materi tentang berbagai 
pekerjaan 

 Siswa mengamati penjelasan guru terkait 

materi yang diajarkan 

 Guru memberi kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya terkait materi yang 

diajarkan 

 Guru membagi siswa dalam 2 kelompok, 
masing-masing kelompok beranggotakan 

10 orang siswa 

 Guru membagikan bahan bacaan kepada 
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Sintak 

Pembelajaran 

 

1. Separuh siswa 

membentuk 

lingkaran kecil 

menghadap 

keluar 

2. Separuh siswa 

lainnya 

membentuk 

lingkaran besar 

menghadap ke 

dalam 

3. Dua siswa yang 

berpasangan 

dari lingkaran 

dari lingkaran 

kecil dan 

lingkaran besar 

berbagi 

informasi. 

4. Kemudian 

siswa yang 

berada di 

lingkaran kecil 

diam di tempat, 

sementara 

siswa yang 

berada di 

lingkaran besar 

bergeser satu 
atau dua 

langkah searah 

jarum jam. 

5. Sekarang 

giliran siswa 

siswa tentang dongeng tupai dan ikan 

gabus dan menjawab pertanyaan yang 

diberikan sesuai dengan bahan bacaan 

tersebut 

 Siswa diminta menjawab pertanyaan 
tentangpekerjaan terkait sosial budaya 

yang ada di wilyahnya dikerjakan di 

lembar LKPD. Guru memperlihatkan teh 

yang dibawanya dan mengajukan 

beberapa pertanyaan. Communication 

 Siswa diajak berdiskusi tentang pekerjaan 
nelayan dengan memperhatikan gambar 

nelayan yang dibawa oleh guru. 

Menanyakan kepada siswa “dimana 

tempat nelayan bekerja? Apa tugas 

nelayan? Apa manfaat nelayan bagi orang 

lain?” 

 Mengajak siswa untuk mengidentifikasi 

manfaat mempelajari materi pendapat 

tentang teks bacaan, teknologi dalam 

menangkap ikan dan aktivitas jual beli 

mengaitkan dengan tema/subtema 

pembelajara 

 Membagikan bahan bacaan dan membaca 
teks bacaan tentang “Pak Welly, Kepala 

Sekolah” dan menjawab pertanyaan yang 

diberikan sesuai dengan bahan bacaan 

tersebut.Secara keseluruhan, siswa 

dibantu oleh guru membahas jawaban-

jawaban yang ada dan menyimpulkannya 

bersama 

 Membagikan LKPD pada setiap 

kelompok untuk menyelesaikan 

permasalahan yang terdapat pada LKPD 

tentang teks cerita yang dibagikan. 
 Guru meminta kepada setiap kelompok 

untuk menyampaikan hasil diskusi dan 

kerja samanya di depan kelas 

 Kelompok 1 berdiri membentuk lingkaran 
kecil dan menghadap keluar 

 Kelompok 2 berdiri membentuk lingkaran 
besar atau lingkaran luar kemudian 

menghadap ke dalam 

 Kelompok 1 mendemonstrasikan hasil 

kegiatannya kepada kelompok 2 secara 

bergiliran dan sebaliknya. 
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yang berada di 

lingkaran besar 

berbagi 

informasi. 

Demikian 

seterusnya. 

6. Hingga selesai 

 sedangkan kelompok 1 yang berada pada 
lingkaran kecil hanya diam di tempat. 

Kelompok 2 berjalan satu langkah searah 

jarum jam 

 Setelah itu giliran kelompok 2 
mendemonstrasikan hasil kegiatannya 

kepada kelompok dan dua begitu 

seterusnya sampai semuanya selesai. 

Penutup  Guru memberikan pujian kepada semua 
kelompok 

 Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk menyimpulkan materi yang 

sudah dipelajari  

 Guru memberikan penguatan materi 

 Guru memberikan tugas kepada siswa 

 Guru menyampaikan materi pembelajaran 
selanjutnya, menyampaikan pesan-pesan 

moral dan menutup dengan salam 

 

 

G. Media dan Sumber Bahan Ajar  

Berikut media dan sumber yang dipakai dalam pembelajaran IPA dengan 

tema 4 Berbagai Pekerjaan subtema 2 Pekerjaan Di Sekitarku: 

a. Media 

1. Teks bacaan 

2. Gambar nelayan 

3. Gambar kegiatan ekonomi 

b. Sumber 

1. Buku guru tema 4 : Berbagai Pekerjaan kelas 4 (buku tematik 

terpadu kurikulum 2013, Jakarta: Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2017). 

2. Buku siswa tema 4 : Berbagai Pekerjaan kelas 4 (buku tematik 

terpadu kurikulum 2013, Jakarta: Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2017). 
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H. PENILAIAN 

1. Penilaian Sikap  :Observasi selama pelajaran 

berlangsung 

2. Penilaian Pengetahuan  :Tes, Presentasi (Soal Terlampir). 

3. Penilaian Keterampilan : Praktek, unjuk kerja 

 

 

 

 

 

Taipa, 30 Januari 2022 

Mengetahui 

Kepala Sekolah        Guru Mata Pelajaran 

 

     
 Sitimau, S.Pd     Endri Hermawan S, S.Pd 

NIP. 197404062010012003     
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LAMPIRAN 10 
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LAMPIRAN 11 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU DALAM 

PEMBELAJARAN MELALUI METODE INSIDE OUTSIDE CIRCLE 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 3 Lembo  

Mata Pelajaran  : Tematik 

Siklus    : II (Pertemuan 1 dan 2) 

 

PETUNJUK 

Berilah tanda ceklis () pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan. Keterangan :1 = (Kurang), 2 = (Cukup), 3 = (Baik), 4 = 

(Sangat Baik) 

No Aspek yang Dinilai 

Hasil Pengamatan 

Pertemuan I Pertemuan II 

4 3 2 1 4 3 2 1 

1 Pendahuluan 

1. Guru melaksanakan kegiatan awal 

dengan ucapan salam dan berdo’a 
√    √    

2. Guru menyapa, mengabsensi siswa, 

kesiapan siswa dalam mengikuti 

pelajaran. 
√    √    

3. Guru memberikan apersepsi  √   √    

4. Guru memberikan motivasi kepada 

siswa 
√    √    

5. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai 
 √    √   

6. Guru menjelaskan sistematika dan 

langkah-langkah pembelajaran 

Inside Outside Circle 
√     √   

2 Kegiatan Inti 

 
1. Guru memberikan stimulus dengan 

menjelaskan materi pembelajaran. 
 √   √    

 
2. Guru melakukan tanya jawab pada 

siswa 
√    √    

 
3. Guru menjelaskan materi 

pembelajaran 
 √    √   

 

Guru menyajikan materi dengan 

menggunakan metode Inside Outside 

Circle 

4. Separuh siswa berdiri 

membentuk lingkaran kecil 

menghadap keluar. 

5. Separuh siswa lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 
 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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membentuk lingkaran besar 

menghadap ke luar 

6. Dua siswa yang berpasangan 

dari lingkaran kecil dan 

lingkaran besar berbagi 

informasi. 

7. Kemudian guru meminta siswa 

yang berada di lingkaran kecil 

diam di tempat, sementara siswa 

yang berada di lingkaran besar 

bergeser satu atau dua langkah 

searah jarum jam. 

8. Sekarang giliran siswa yang 

berada di lingkaran besar 

berbagi informasi. Demikian 

seterusnya 

9. Guru memantau serta 

membimbing siswa untuk aktif 

terlibat dalam diskusi. 

10. Guru memberikan kesempatan 

kepada tiap-tiap kelompok 

untuk menampilkan hasil 

diskusinya, secara bergiliran. 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Guru memberikan penjelasan 

secukupnya untuk 

mengklarifikasi 

√ 

 
   √    

3 Penutup 

 

1. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya tentang 

materi yang masih kurang dipahami 
√    

 

√ 

 

   

 
2. Membimbing siswa membuat 

kesimpulan 
 √    √   

 3. Memberikan post-test   √   √   

 
4. Guru memberitahu materi yang akan 

dipelajari pekan depan 
 √    √   

 5. Menutup kelas dengan salam √    √    

Skor perolehan 77 86 

Skor maksimal 96 96 

Persentase  80,20% 89,58% 
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Taipa,  30 Januari 2022 

Peneliti 

 

 

 

 

 

 

  Andriyani 

NIM. 18010104076 

Observer 

 
Endri Hermawan S, S.Pd      . 
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LAMPIRAN 12 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN MELALUI METODE INSIDE OUTSIDE CIRCLE 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 3 Lembo  

Mata Pelajaran  : Tematik 

Siklus    : II (Pertemuan 1 dan 2) 

 

PETUNJUK 

Berilah tanda ceklis () pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan. Keterangan :1 = (Kurang), 2 = (Cukup), 3 = (Baik), 4 = 

(Sangat Baik) 

No Aspek yang Dinilai 

Hasil Pengamatan 

Pertemuan I Pertemuan II 

4 3 2 1 4 3 2 1 

1 Pendahuluan 

1. Siswa menjawab salam dari guru serta 

berdoa bersama  
√    √    

2. Siswa menjawab hadir √    √    

3. Siswa terlibat aktif, mendengar, dan 

menanggapi pernyataan guru pada 

kegiatan apersepsi 

 √    √   

4. Siswa menyimak guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran tematik  
√    √    

5. Siswa mendengarkan motivasi yang 

diberikan guru 
√    √    

6. Siswa mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan guru, dengan 

menggunakan metode pembelajaran 

Inside Outside Circle pada materi 

tematik  

√    √    

2 Kegiatan Inti 

1. Siswa membentuk kelompok dan 

berdiskusi didalam kelompok dengan 

materi yang telah ditentukan guru, 

dengan menggunakan metode 

pembelajaran  Inside Outside Circle  

√    √    

2. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

dan mempelajari materi yang diajarkan 
√    √    

3. Siswa menjawab umpan balik dari guru 

dan bertanya tentang materi yang belum 

dipahami 

√    √    

4. Separuh siswa berdiri membentuk 

lingkaran kecil menghadap ke luar 
 √    √   
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5. Separuh siswa lainnya berbentuk 

lingkaran besaar menghadap ke dalam 
 √    √   

6. Kemudian siswa yang berada dilingkaran 

kecil diam di tempat, sementara siswa 

yang berada di lingkaran besar satu atau 

dua langkah searah jarum jam. 

 √    √   

7. Sekarang giliran siswa yang berada di 

lingkaran besar yang membagi 

informasi, demikian seterusnya. 

√    √    

8. Siswa aktif bekerjasama dengan teman 

kelompoknya 
 √   √    

9. Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok. 
√    √    

10. Siswa mau mengerjakan apa yang 

diperintahkan guru ketika refleksi 
 √    √   

11. Siswa menyelesaikan tugasnya sesuai 

waktu yang ditentukan 
 √    √   

3 Penutup 

1. Siswa menanyakan kembali hal-hal yang 

belum dipahami tentang materi 

pembelajaran. 

 √    √   

2. Siswa menyimpulkan materi pelajaran 

dengan bimbingan guru. 
 √    √   

3. Siswa menunjukkan sikap terbuka dan 

bersemangat hingga akhir pelajaran 
 √   √    

4. Mengerjakan post-test yang diberikan 

guru 
 √   √    

5. Siswa dan guru bersama-sama menutup 

pelajaran 
√    √    

Skor penilaian 52 78 

Skor Maksimal 84 84 

Persentase 85,71% 92,85% 

 

Taipa, 30 Januari 2022 

Observer 

 
Endri Hermawan S, S.Pd 
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LAMPIRAN 13 

    

  Nama:     
 

1. Ayah budi bekerja menjadi seorang petani, hampir setiap hari ayah budi 

selalu pergi ke sawah. Sikap budi sebaiknya terhadap pekerjaan ayahnya 

adalah ... 

 

a. Menyuruh ayahnya berhenti menjadi petani karena harus kotor tiap 

hari 

b. Menyuruh ayahnya melamar pekerjaan lain yang lebih besar gajinya 

c. Membandingkan pekerjaan-pekerjaan ayah temannya yang di kantor 

d. Bangga terhadap ayahnya karena pekerjaannya bermanfaat bagi 

banyak orang 

Jawaban:d 

2. Pak bayu merupakan pengrajin kayu, ia selalu memilih kayu-kayu 

pembeliannya dengan baik. Ia juga tidak pernah membeli kayu-kayu ilegal 

dari penebang liar. Sikap pak baju tersebut turut mendukung dalam  

a. Mencegah kerusakan hutan 

b. Menyebabkan gundulnya hutan 

c. Meningkatkan produksi kayu 

d. Mengurangi jumlah pengangguran 

Jawaban:a 

3. Ketika pemilihan ketua kelas 4 di laksanakan ibu guru menjelaskan bahwa 

setiap siswa boleh mencalonkan dirinya sebagai ketua kelas. Sehingga ada 

banyak siswa yang ingin maju menjadi ketua kelas. Sikap yang dicontohkan 

ibu guru tersebut adalah cerminan dari ... 

a. Kewajiban yang sama  c. Hobi yang sama 

b. Kemampuan yang sama  d Hak yang sama  

Jawaban:d 

4. Guru bekerja di bidang ... 

a. Jasa     c. Layanan masyarakat  

b. Layanan Pendidikan  d. Kerja sosial 

Jawaban:a 

5. Penduduk yang tinggal di Jakarta dapat mengkomsusi beras yang berasal 

dari delanggu, jawa tengah. Hal ini dapat terjadi karena adanya kegiatan ... 

a. Produksi    c. Intensifikasi 
b. Distribusi    d. Komsumsi 

NILAI 
SOAL POSTEST 

SIKLUS II 
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Jawaban:b 

6. Dalam pengelolaan sumber daya alam seperti ikan, banyak pekerjaan yang 

terlibat di dalamnya seperti nelayan, penjual ikan, sopir pengangkut ikan 

hingga warung yang memasak ikan. Hal itu menunjukan bahwa setiap 

pekerjaan di bidang tertentu adalah saling ... 

a. Bersaing    c. Membutuhkan 

b. Berjauhan    d. Memerintah 

Jawaban:c 

7. Pekerjaan sebagai nelayan adalah pekerjaan yang baik, namun bisa menjadi 

buruk jika nelayan tersebut ... 

a. Menggunakan bahan peledak  c. Menggunakan racun 

b. Memancing ikan seharian   d. Berkerja setiap hari 

Jawaban:a 

8. Penggunaan pukat harimau oleh nelayan dilarang pemerintah antara lain 

karena ... 

a. Menjaring ikan dan makhluk kecil sekaligus 

b. Pukat harimau bisa meracuni ikan 

c. Membahayakan nyawa nelayan di laut 

d. Mencemari air laut menjadi penuh limbah 

Jawaban:a 

9. Bahan peledak yang digunakan nelayan berbahaya bagi lingkungan karena 

dapat ... 

a. Dapat merusak kapal nelayan 

b. Dapat merusak pancingan nelayan 

c. Dapat merusak terumbu karang 

d. Dapat merusak udara 

Jawaban:c 

10. Menghemat penggunan barang-barang yang dihasilkan dari sumber daya 

alam salah satunya bertujuan agar ... 

a. Sumber daya alam tersebut bisa dieksploitasi besar-besaran 

b. Harga sumber daya alam tersebut semakin mahal 

c. Jumlah sumber daya alam tersebut semakin langka 

d. Sumber daya alam tersebut tetap terjaga keberadaannya 

Jawaban:d 
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LEMBAR KERJA PESERTA 

DIDIK 

Nama : ...................... 

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

 ...................... 

Latihan 1 

LAMPIRAN 14

 

Satuan Pendidikan  : SDN 3 Lembo 

Kelas/Semester  : 4/1 

Tema/Subtema  : Berbagai Pekerjaan/Pekerjaan disekitarku 

 

Petunjuk 

a. Bacalah teks dibawah ini yang berjudul “Ayahku Hebat” 

b. Kemudian jawab beberapa pertanyaan yang nanti akan 

didiskusikan bersama teman kelompok 

 

Ayahku Hebat 

Namaku Agung, aku tinggal didaerah pesisir 

pantai. Aku sangat senang tinggal didaerah pesisir 

pantai. Setiap hari aku bisa bermain dipantai dan 

bermain pasir. Didaerah sekitarku banyak yang 

menjadi nelayan termasuk ayahku. Pekerjaan ayahku 

adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan 

ayahku. 

Ayahku bernama pak Yudi. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan 

tradisional. Ayah dan aku tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut setiap 

cuaca mendukung, karena jika cuaca tidak mendukung ayah tidak bisa melaut. 

Ketika tidak melaut ayah memperbaiki jaring dan kapal. 
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Ayahku adalah nelayan tradisional, beliau membawa sampan dan jaring 

untuk pergi berlayar. Dalam menangkap ikan ayah belum menggunakan 

teknologi yang modern. Ayahku masih tetap menggunakan cara tradisional untuk 

menjaga kelestarian lingkungan. 

Hari ini ayahku tidak melaut karena cuaca tidak mendukung. Ayah dan 

temannya bernama pak Tri memperbaiki jaring mereka didepan rumah, mereka 

bercakap-cakap sambil memperbaiki jaringnya aku ikut membantu 

memperbaikinya. “Aku melihat sekarang ada nelayan yang modern”, kata pak 

Tri. “Iya memang sekarang ini banyak kapalnya lebih besar dan menggunakan 

bantuan mesin yang berlayar disekitar sini”, jawab ayah. “Alat penangkap ikan 

mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan, 

bahkan ada yang menggunakan bom ikan, racun sianida, ada juga yang 

menggunakan pukat harimau”, tambah ayah ku. Ayah mengatakan kepadaku, 

penggunaan cara menangkap ikan yang tidak ramah lingkungan kerusakan 

ekosistem ikan karena ikan-ikan kecil semua akan mati. 

Ayah menjual hasil tangkapannya ke pengepul ikan yang ada di pasar 

deket rumah ikan hasil tangkapannya disini. Selanjutnya dari para pengepul akan 

dijual ke penjual eceran, serta beberapa industri yang akan membeli ikan-ikannya 

yang akan diolah menjadi berbagai olahan industri. 

Setelah kalian membaca cerita “Ayahku Hebat” jawablah peryanyaan 

dibawah ini ! 

 

1. Tuliskan tokoh dalam cerita “Ayahku Hebat”! 

2. Siapa tokoh yang dapat dijadikan teladan dalam cerita “Ayahku Hebat”? 

3. dalam cerita “Ayahku Hebat”! 

4. Siapa tokoh yang dapat dijadikan teladan dalam cerita “Ayahku Hebat”? 
5. Apa yang dilakukan pak Yudi untuk mengurangi dampak penggunaan 

cara penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan? 
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LEMBAR KERJA PESERTA 

DIDIK 

Nama :............... 

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

 ...................... 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

(LKPD) 

 

Satuan Pendidikan : SDN 3 LEMBO 

Kelas/Semester  : 4/1 

Tema/Subtema  :  

 

 

 

- Amati gambar di bawah ini ! Tuliskan kegiatan ekonomi dan 

jenis pekerjaan berdasarkan gambar 

  

 

Kegiatan 
ekonomi:………………………… 

Jenis 
pekerjaan:…………………………… 

Kegiatan 
ekonomi:………………………… 

Jenis 
pekerjaan:…………………………… 
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Kegiatan 
ekonomi:………………………… 

Jenis 
pekerjaan:…………………………… 

 

  

 

 

 
 
 

Kegiatan 
ekonomi:………………………… 

Jenis 
pekerjaan:…………………………… 
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Petunjuk: 

1. Amati gambar di bawah ini! 

2. Kemudian diskusikan dengan temanmu tentang kegiatan ekonomi di 
bawah ini! 

Tahukah kamu bagaimana ikan bisa 

kita makan? Amati gambar di samping! 

Hasil tangkapan ikan dijual ke 

pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari 

tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke 

pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan 

atau langsung ke konsumen. Penjual 

ikan dan konsumen wajib menjaga 

kebersihan pangan dengan cara mencuci 

ikan sampai bersih. 

 

Dari gambar tersebut, diskusikan dengan temanmu tentang: 

1. jenis kegiatan ekonomi, 

2. jenis barang yang diperjualbelikan, 

3. jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut, dan 

4. hasil dari setiap pekerjaan 
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LAMPIRAN 15 

PROSES PEMBELAJARAN SIKLUS I DAN SIKLUS II  

DENGAN PENERAPAN METODE INSIDE OUTSIDE  

CIRCLE DALAM MENINGKATKAN AKTIVITAS  

BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN 

 TEMATIK DI SDN 3 LEMBO 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1. Dokumentasi Kegiatan Belajar Mengajar di SDN 3 Lembo 
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Gambar 5.2 Proses Kegiatan Belajar Mengajar dengan Penerapan Model 

Pembelajaran Inside Outside Circle 
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(CURRICULUM VITAE) 
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Jenis Kelamin   : Perempuan 

Status Perkawinan  : Belum Kawin 

Agama    : Islam 

No. Hp    : 082264875175 

Alamat    : Ds. Taipa, Kec. Lembo, Kab. Konawe Utara 

 

DAFTAR KELUARGA 

 

Nama Orang Tua 
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