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LAMPIRAN 
Lampiran 1. 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 Sekolah  : SD Negeri Warureja 02 

 Kelas/Semester : IV/ 2 

Tema    : Peduli Terhadap Makhluk Hidup 

Alokasi Waktu : 10 x 35 Menit (Pertemuan I, II, III, IV,V) 

 

A. Kompetensi Inti 

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

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

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

tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

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

dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

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 

BAHASA INDONESIA: 

3.2 Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara   

menggunakan daftar pertanyaan. 

4.3 Melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan 

kalimat efektif dalam bentuk teks tulisan 
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IPA 

3.1 Menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada 

hewan dan tumbuhan 

3.8 Memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber 

daya alam di lingkungannya. 

4.1 Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi 

bagian tubuh hewan dan tumbuhan 

IPS 

1.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya 

alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten 

sampai tingkat provinsi. 

4.1 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan 

sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/ 

kabupaten sampai tingkat provinsi. 

PPKn 

1.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai 

warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.. 

MATEMATIKA 

3.3 Menjelaskan dan melakukan penaksirkan dari jumlah, selisih, hasil 

kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal 

4.3 Menyelesaikan masalah penaksiran dari  jumlah, selisih, hasil kali, 

dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan decimal 

SBdP 

3.4 Memahami karya seni rupa teknik tempel 

4.4 Membuat karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik. 
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C. Indikator 

BAHASA INDONESIA 

3.2.1 Membuat daftar pertanyaan untuk wawancara  

4.3.1 Membuat  laporan hasil wawancara dengan menggunakan kosa 

kata baku dan kalimat efektif 

IPA 

3.1.1 Mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya 

(tumbuhan yang ada di sekitar) 

3.8.1 Mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan 

4.1.1 Membuat laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi 

bagian tubuh tumbuhan 

IPS 

1.1.1. Mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan 

pantai serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan 

masyarakat. 

4.1.1 Membuat tabel  hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, 

dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alamnya 

bagi kesejahteraan masyarakat. 

PPKn 

1.2.1 Mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat 

dalam memanfaatkan tumbuhan secara bijak 

4.2.1 Menceritakan pengalaman diri melaksanakan hak dan kewajiban 

dalam memanfaatkan tumbuhan secara bijak  

MATEMATIKA  

3.3.1 Menjelaskan cara melakukan penaksiran bilangan desimal 

4.3.1 Menyelesaikan masalah yang terkait dengan penaksiran bilangan 

desimal 

SBdP 

3.4.1 Menjelaskan  teknik membuat kolase 
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1.3.1 Menciptakan karya seni kolase menggunakan bahan alam dan 

barang bekas 

D. Tujuan Pembelajaran : 

1. Setelah memperhatikan penjelasan dari guru, siswa mampu membuat 

daftar pertanyaan untuk digunakan dalam wawancara  dengan benar. 

2. Setelah melakukan kegiatan, siswa mampu membuat laporan hasil 

wawancara dengan  menggunakan kosa kata baku dan kalimat efektif 

dengan benar. 

3. Setelah siswa melakukan diskusi, siswa mampu mengidentifikasi 

masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. 

4. Setelah mengamati, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian 

tumbuh tumbuhan dan fungsinya. 

5. Setelah mengamati, siswa menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan 

fungsinya dengan benar 

6. Setelah  melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi 

karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfatan 

sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. 

7. Setelah melakukan pengamatan, siswa mampu membuat tabel hasil 

identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta 

pemanfataan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan 

sistematis. 

8. Setelah berdiskusi siswa mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban 

sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar 

9. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan refleksi diri mengenai hak 

dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan secara bijak dengan terperinci 

10. Setelah bereksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara melakukan 

penaksiran bilangan decimal dengan benar 

11. Setelah bereksplorasi, siswa mampu menyelesaikan masalah yang terkait 

dengan penaksiran bilangan desimal dengan benar. 

12. Setelah mengamati, siswa mampu menjelaskan teknik membuat kolase 

dengan benar 
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13. Setelah mendengarkan penjelasan, siswa mampu membuat kolase dari 

bahan alam dengan teknik yang kreatif. 

E. Materi Pembelajaran 

1. Mengamati lingkungan sekitar dan mengaitkan hubungan antara manusia 

dan tumbuhan. 

2. Karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfataan 

sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat 

3. Hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan 

tumbuhan 

4. Penaksiran bilangan desimal 

5. Bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya serta manfaat tumbuhan 

bagi manusia 

6. Teknik membuat kolase dan membuat kolase dari bahan alam 

 

F. Pendekatan & Metode Pembelajaran 

Pendekatan  : Saintifik 

Metode  : Tanya Jawab, Diskusi Kelompok dan Ceramah 

 

G. Kegiatan Pembelajaran/ Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 

Kegiatan Deskripsi Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru membuka pelajaran dengan memberikan 

salam dan mengajak siswa berdo‟a menurut 

agama dan keyakinan masing-masing 

2. Guru melakukan presensi pada siswa 

3. Guru melakukan apersepsi dengan 

menanyakan kepada siswa tentang materi 

pada pertemuan sebelumnya tentang 

pahlawanku 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

10 Menit 
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pada hari ini. 

5. Menyiapkan siswa untuk mengikuti pelajaran: 

- Kelas dibagi menjadi 6 kelompok (dengan 

proses pembagiannya secara diundi yaitu 

nomor yang sama menjadi satu kelompok) 

- Masing-masing individu maupun 

kelompok akan mendapatkan LKS untuk 

dikerjakan dan dipelajari secara individu 

maupun berkelompok. 

6. Guru menyampaikan bahwa pembelajaran 

hari ini dilaksanakan dengan kegiatan 

kelompok, sehingga diharapkan siswa dapat 

saling membantu dalam memahami materi 

pelajaran. 

Kegiatan 

Inti 

7. Guru mengajak siswa untuk belajar di luar 

kelas 

8. Siswa diminta untuk mengamati salah satu 

tanaman yang ditunjukan kepada siswa yaitu 

tanaman padi. (Mengamati) 

9. Guru mengajukan pertanyaan: Apa yang 

kalian ketahui tentang tanaman padi ini? 

(Menanya) 

10. Siswa kemudian saling mencocokan jawaban 

kepada satu/beberapa teman lain. Siswa 

berdiskusi untuk menemukan perbedaan 

jawaban mereka (Mengasosiasikan). 

11. Siswa kemudian mendiskusikan jawaban 

secara klasikal dengan arahan guru. 

(Mengasosiasikan) 

12. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya dan penguatan. (Menanya)  

45 Menit 
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13. Menjelaskan kegiatan tanya jawab tersebut 

merupakan salah satu contoh kegiatan 

wawancara.  

14. Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk membaca teks yang ada pada buku 

siswa terkait tanaman padi tersebut. 

(Mengeksplorasi). 

15. Guru menjelaskan kepada siswa padi 

merupakan salah satu hasil tanam dari petani. 

16. Siswa diberi kesempatan untuk mengamati 

lingkungan sekitar mereka. (Mengamati). 

17. Guru memberikan LKS tentang membuat 

daftar pertanyaan dan membuat laporan hasil 

wawancara agar dikerjakan secara kelompok. 

18. Guru meminta siswa membuat daftar 

pertanyaan di lembar kerja siswa tersebut 

terkait tanaman padi. (Mengeksplorasi) 

19. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya 

mengenai kegiatan kelompok yang belum 

dipahami, dan juga materi pembelajaran yang 

belum dipahami kepada guru maupun  kepada 

teman yang lain (Menanya siswa ke guru dan 

siswa lain) 

Selama proses diskusi kelompok berlangsung, 

yang dilakukan oleh guru: 

a. Mengamati kerja sama antar siswa dalam 

berdiskusi dikelompoknya. 

b. Jika ada penilaian yang akan dilakukan 

berkaitan dengan sikap, bisa dilakukan 

oleh guru pada saat ini. 

20.  Setelah siswa selesai berdiskusi. Guru 
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meminta kepada tiap kelompok agar LKS 

tersebut digunakan untuk melakukan 

wawancara dengan  seorang tokoh petani 

yang ada di lingkungan mereka dan catat hasil 

wawancara tersebut. 

21. Adapun tugas tersebut dikerjakan dirumah. 

22. Siswa diajak untuk kembali ke kelas 

Penutup 23. Guru bersama-sama siswa membuat 

kesimpulan / rangkuman  hasil belajar selama 

pembelajaran tersebut. 

24. Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya atau menyampaikan 

pendapatnya tentang pembelajaran yang telah 

diikuti. 

25. Mengajak semua siswa berdo‟a menurut 

agama dan keyakinan masing-masing (untuk 

mengakhiri kegiatan pembelajaran) 

26. Salam penutup 

15 

 

 

Pertemuan II 

Kegiatan Deskripsi Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru membuka pelajaran dengan memberikan 

salam dan mengajak siswa berdo‟a menurut 

agama dan keyakinan masing-masing 

2. Guru melakukan presensi pada siswa 

3. Guru melakukan apersepsi dengan 

menanyakan kepada siswa tentang materi 

sebelumnya yaitu membuat daftar pertanyaan 

10 Menit 
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untuk wawancara dan laporan hasil wawancara. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada 

hari ini.(melanjutkan pelajaran pertemuan 

sebelumnya) 

5. Menyiapkan siswa untuk mengikuti pelajaran : 

- Kelas dibagi menjadi 6 kelompok (dengan 

proses pembagiannya secara diundi yaitu 

nomor yang sama menjadi satu kelompok) 

- Masing-masing individu maupun kelompok 

akan mendapatkan LKS untuk dikerjakan dan 

dipelajari secara individu maupun 

berkelompok. 

Kegiatan 

Inti 

6. Guru meminta beberapa siswa untuk maju 

membacakan hasil pekerjaan LKS  siswa. Hal 

yang dilakukan guru meliputi : 

- Mendengarkan jawaban siswa tentang hasil 

wawancara dengan petani dilingkungannya. 

- Memberikan kesempatan kepada siswa  untuk 

mendiskusikan  

- Memperhatikan siswa lain yang tidak 

memperhatikan temannya yang sedang maju. 

7. Guru memberikan kesempatan bertanya dan 

penguatan. (Menanya) 

8. Siswa diajak untuk keluar kelas dan mengamati 

lingkungan yang ada dilingkungan sekitar. 

(Mengamati) 

9. Guru menjelaskan pentingya menjaga 

keseimbangan tumbuhan. 

10. Guru memberikan LKS secara Individu  

mengenai contoh kegiatan yang menjaga 

keseimbangan tumbuhan dan yang bukan 

45 Menit 
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menjaga keseimbangan tumbuhan. Adapun LKS 

tersebut dicocokan pada pertemuan selanjutnya.  

11. Guru menjelaskan tentang karakteristik dari 

dataran rendah berdasarkan pengamatan dari 

lingkungan sekitar. 

12. Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya. 

(Menanya) 

13. Guru meminta siswa untuk berkelompok sesuai 

dengan kelompok sebelumnya. 

14. Guru memberikan LKS kepada masing-masing 

kelompok agar didiskusikan secara bersama-sama 

Selama proses diskusi berlangsung, yang 

dilakukan oleh guru : 

a. Guru mengamati kerjasama antar siswa dalam 

kelompoknya. 

b. Jika ada penilaian yang akan dilakukan 

berkaitan dengan sikap, bisa dilakukan oleh 

guru pada saat ini 

15. Guru meminta siswa untuk menyelesaikan LKS 

yang telah diberikan secara kelompok. 

16. Setelah siswa selesai mengamati dan berdiskusi. 

Guru meminta kepada tiap kelompok untuk 

mempersiapkan diri untuk mempresentasikan 

hasil diskusinya. 

17. Setiap kelompok dipersilahkan untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya secara 

bersama-sama. (Mengkomunikasikan) 

18. Siswa diajak untuk kembali ke kelas 

Penutup 19. Guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan/ 

rangkuman hasil belajar selama pembelajaran 

tersebut. 

15 Menit 
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20. Guru mengajukan pertanyaan sekitar pelajaran/ 

ilmu yang mereka dapatkan 

21. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya atau menyampaikan pendapatnya 

tentang pembelajaran yang telah diikuti. 

22. Mengajak semua siswa berdo‟a menurut agama 

dan keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran) 

23. Salam penutup 

 

Pembelajaran 3 

Kegiatan Deskripsi Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru membuka pelajaran dengan memberikan 

salam dan mengajak siswa berdo‟a menurut 

agama dan keyakinan masing-masing 

2. Guru melakukan presensi pada siswa 

3. Guru melakukan apersepsi dengan 

menanyakan kepada siswa tentang materi 

sebelumnya yaitu kegiatan yang menjaga 

keseimbangan tumbuhan dan karakteristik 

dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

pada hari ini. 

5. Menyiapkan siswa untuk mengikuti pelajaran : 

- Siswa dibagi menjadi 6 kelompok 

- Masing-masing kelompok mendapatkan 

LKS untuk dikerjakan bersama-sama 

 

10 Menit 

Kegiatan Inti 6. Guru meminta beberapa siswa untuk maju 45 Menit 
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membacakan hasil pekerjaan LKS  siswa. Hal 

yang dilakukan guru meliputi : 

- Mendengarkan jawaban siswa tentang 

kegiatan menjaga keseimbangan 

tumbuhan 

- .Memberikan kesempatan kepada siswa  

untuk mendiskusikan  

- Memperhatikan siswa lain yang tidak 

memperhatikan temannya yang sedang 

maju 

7. Guru memberikan tepuk tangan untuk siswa 

yang telah membacakan hasil pekerjaannya. 

8. Guru mengajak siswa keluar untuk menuju 

lingkungan yang ada disekitar sekolah. 

9. Siswa bersama guru mengamati tumbuhan-

tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar 

(tumbuhan yang dapat digunakan dan 

bermanfaat untuk manusia).  (Mengamati) 

10. Guru menjelaskan manfaat tanaman-tanaman 

yang ada disekitar untuk manusia. serta 

menjelaskan perbuatan yang bijak dalam 

memanfaatkan tanaman-tanaman tersebut. 

11. Guru bertanya kepada siswa mengenai contoh 

hak dan kewajiban yang telah mereka lakukan 

terhadap tumbuhan. (Menanya ) 

12. Siswa bersama-sama memberi contoh hak dan 

kewajiban yang telah mereka lakukan terhadap 

tumbuhan. (Mengeksplorasi) 

13. Guru memberikan kesempatan bertanya 

kepada siswa tentang penjelasan guru 

sebelumnya.(Menanya) 
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14. Guru meminta kepada masing-masing 

kelompok siswa untuk berdiskusi 

menyelesaikan LKS yang diberikan 

sebelumnya. 

15. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya 

mengenai kegiatan kelompok yang  belum 

dipahami, dan juga materi pembelajaran yang 

belum dipahami kepada guru maupun kepada 

teman yang lain. (Menanya) 

Selama proses diskusi kelompok berlangsung, 

yang dilakukan oleh guru: 

a. Mengamati kerja sama antar siswa dalam 

berdiskusi kelompoknya. 

b. Jika ada penilaian yang akan dilakukan 

berkaitan dengan sikap, bisa dilakukan 

oleh guru pada saat ini. 

16.  Setelah siswa selesai mengamati dan 

berdiskusi. Guru meminta kepada tiap 

kelompok untuk mempersiapkan diri untuk 

mempresentasikan hasil temuannya. 

17. Setiap kelompok dipersilahkan untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya secara 

bersama-sama. (Mengkomunikasikan) 

18. Siswa diajak untuk kembali ke kelas 

19. Guru mengaitkan kegiatan bijak dalam 

memanfaatkan lingkungan dengan penafsiran 

bilangan desimal. 

20. Guru menjelaskan cara menafsirkan bilangan 

bulat dengan menggunakan contoh yang ada 

di lingkungan (misalnya panjang ranting 7,6 

cm kemudian dibulatkan)  
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21. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya. (Menanya) 

22. Guru memberikan Lembar Kerja Siswa secara 

individu untuk dikerjakan di rumah 

Penutup 23. Guru bersama-sama siswa membuat 

kesimpulan / rangkuman hasil belajar selama 

pembelajaran tersebut. 

24. Guru mengajukan pertanyaan sekitar 

pelajaran/ ilmu yang mereka dapatkan 

25. Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya atau menyampaikan 

pendapatnya tentang pembelajaran yang telah 

diikuti. 

26. Mengajak semua siswa berdo‟a menurut 

agama dan keyakinan masing-masing (untuk 

mengakhiri kegiatan pembelajaran) 

27. Salam penutup 

15 Menit 

 

Pembelajaran 4 

Kegiatan Deskripsi Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru membuka pelajaran dengan memberikan 

salam dan mengajak siswa berdo‟a menurut 

agama dan keyakinan masing-masing 

2. Guru melakukan presensi pada siswa 

3. Guru melakukan apersepsi dengan 

menanyakan kepada siswa tentang materi 

sebelumnya yaitu tentang sikap bijak terhadap 

tumbuhan dan penafsiran bilangan bulat 

desimal. 

10 Menit 
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4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

pada hari ini.(melanjutkan pelajaran 

pertemuan sebelumnya) 

5. Menyiapkan siswa untuk mengikuti pelajaran : 

- Bersiap-siap untuk membacakan tugas 

dari pertemuan sebelumnya yaitu tentang 

penafsiran bilangan desimal. 

- Untuk siswa yang maju  menjawab tugas 

ditunjuk berdasarkan keinginan siswa 

sendiri. 

Kegiatan 

Inti 

6. Guru meminta beberapa siswa untuk maju 

membacakan hasil pekerjaan LKS siswa. 

(Mengkomunikasikan) 

Hal yang dilakukan guru meliputi : 

- Mendengarkan jawaban siswa tentang 

menafsirkan bilangan bulat desimal. 

- Memberikan kesempatan kepada siswa  

untuk mendiskusikan  

- Memperhatikan siswa lain yang tidak 

memperhatikan temannya yang sedang 

maju. 

7. Guru memberikan kesempatan bertanya dan 

penguatan. (Menanya) 

8. Siswa diajak untuk keluar kelas dan 

mengamati lingkungan yang ada di lingkungan 

sekitar. (Mengamati) 

9. Guru meminta siswa untuk mengamati salah 

satu tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. 

Kemudian bersama-sama menyebutkan 

bagian-bagian dari tumbuhan tersebut. 

(Mengamati dan mengeksplorasi) 

45 Menit 
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10. Guru menjelaskan tentang  manfaat dan 

bagian-bagian tumbuhan. 

11. Guru memberi kesempatan siswa untuk 

bertanya. (Menanya) 

12. Guru meminta kepada anak untuk 

berkelompok 

13. Guru memberikan LKS kepada masing-

masing kelompok untuk mencari salah satu 

tumbuhan kemudian cari bagian-bagian 

tumbuhan dan manfaatnya baik untuk manusia 

maupun untuk lingkungan. (Mengasosiasikan) 

Selama proses pengerjaan LKS berlangsung, 

yang dilakukan oleh guru : 

a. Mengamati kerjasama antar siswa  

b. Mengamati keaktifan dan sikap siswa 

14. Guru meminta siswa untuk menyelesaikan 

LKS tersebut sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. 

15. Setelah siswa selesai mengamati dan 

berdiskusi. Guru meminta kepada tiap 

kelompok untuk mempersiapkan diri untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. 

16. Setiap kelompok dipersilahkan untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya secara 

bersama-sama yaitu mencari bagian-bagian 

tumbuhan dan manfaatnya. 

(Mengkomunikasikan) 

17. Siswa diajak untuk kembali ke kelas 

Penutup 18. Guru bersama-sama siswa membuat 

kesimpulan / rangkuman hasil belajar selama 

pembelajaran tersebut. 

15 Menit 
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19. Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya atau menyampaikan 

pendapatnya tentang pembelajaran yang telah 

diikuti. 

20. Guru menginformasikan kepada peserta didik 

bahwa pada pertemuan selanjutnya akan 

dibahas tentang membuat karya seni kolase 

dari barang bekas yang ada di sekitar sehingga 

meminta anak untuk mempersiapkan alat dan 

bahan yang akan digunakan. 

21. Mengajak semua siswa berdo‟a menurut 

agama dan keyakinan masing-masing (untuk 

mengakhiri kegiatan pembelajaran) 

22. Salam penutup 

 

Pembelajaran 5 

Kegiatan Deskripsi Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru membuka pelajaran dengan memberikan 

salam dan mengajak siswa berdo‟a menurut 

agama dan keyakinan masing-masing 

2. Guru melakukan presensi pada siswa 

3. Guru melakukan apersepsi dengan 

menanyakan kepada siswa tentang materi 

sebelumnya yaitu tentang bagian-bagian 

tumbuhan, manfaatnya serta cara 

melestarikannya. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada 

hari ini. 

5. Menyiapkan siswa untuk mengikuti pelajaran : 

10 

Menit 
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- Mempersiapkan alat dan bahan yang 

digunakan untuk membuat karya seni 

kolase 

Kegiatan 

Inti 

6. Guru mengajak siswa keluar untuk menuju 

lingkungan yang ada disekitar sekolah. 

7. Siswa bersama guru mengamati bagian-bagian 

tumbuhan-tumbuhan yang ada di lingkungan 

sekitar. (Mengamati) 

8. Guru menjelaskan  tentang manfaat tumbuhan 

yaitu salah  satunya membuat karyaseni kolase 

yaitu memanfaatkan bagian-bagian dari 

tumbuhan yang tidak terpakai misalnya daun, 

ranting, biji dll. 

9. Guru menjelaskan pengertian karya seni kolase 

dan cara membuatnya.  

10. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada 

siswa tentang penjelasan dari guru.(Menanya) 

11. Guru mengajak siswa untuk membuat hasil 

karya kolase dari bahan-bahan yang ada di 

sekitar lingkungan berdasarkan keinginannya 

sendiri. (Mengekplorasi) 

12. Guru meminta kepada masing-masing siswa 

untuk membuat karya kolase sesuai waktu yang 

ditentukan  

Selama proses pembuatan kolase berlangsung, 

yang dilakukan oleh guru: 

a. Guru mengamati kreativitas siswa dalam 

membuat desain gambar dan bentuk yang 

siswa inginkan. 

b. Guru memotivasi siswa untuk membuat 

dengan teliti dan hati-hati. 

45 

Menit 
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13. Setelah siswa selesai membuat hasil karya 

kolase. Guru meminta siswa untuk 

mempresentasikan hasil karya yang dibuatnya. 

(Mengkomunikasikan) 

14. Siswa diajak untuk kembali ke kelas 

Penutup 15. Guru bersama-sama siswa membuat 

kesimpulan / rangkuman hasil belajar selama 

pembelajaran tersebut. 

16. Guru mengajukan pertanyaan sekitar pelajaran/ 

ilmu yang mereka dapatkan 

17. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya atau menyampaikan pendapatnya 

tentang pembelajaran yang telah diikuti. 

18. Mengajak semua siswa berdo‟a menurut agama 

dan keyakinan masing-masing  

19. Salam penutup 

15 

Menit 

 

H. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : Tes Tertulis 

2. Bentuk instrumen penilaian : Lembar soal uraian (terlampir) 

 

       Tegal, 5 Februari 2018 

 

 

        Pengajar 
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Lampiran 2. 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah  : SD Negeri Warureja 01 

Kelas/Semester : IV/2 

Tema    : Peduli Terhadap Makhluk Hidup 

Alokasi Waktu  : 10 x 35 Menit (Pertemuan I, II, III, IV, V) 

 

A. 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, sekolah, dan tempat bermain. 

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 

BAHASA INDONESIA: 

3.2 Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara   

menggunakan daftar pertanyaan. 

4.3 Melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat 

efektif dalam bentuk teks tulisan 
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IPA 

3.1 Menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada 

hewan dan tumbuhan 

3.8 Memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber 

daya alam di lingkungannya. 

4.1 Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi 

bagian tubuh hewan dan tumbuhan 

IPS 

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya 

alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten 

sampai tingkat provinsi. 

4.1 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan 

sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/ 

kabupaten sampai tingkat provinsi. 

PPKn 

3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai 

warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.. 

MATEMATIKA 

3.3 Menjelaskan dan melakukan penaksirkan dari jumlah, selisih, hasil 

kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal 

4.3 Menyelesaikan masalah penaksiran dari  jumlah, selisih, hasil kali, 

dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan decimal 

SBdP 

3.4 Memahami karya seni rupa teknik tempel 

4.4 Membuat karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik. 
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C. Indikator 

BAHASA INDONESIA 

4.3.1 Membuat daftar pertanyaan untuk wawancara  

4.3.1 Membuat  laporan hasil wawancara dengan menggunakan kosa 

kata baku dan kalimat efektif 

IPA 

3.2.1 Mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya 

(tumbuhan yang ada di sekitar) 

3.8.1 Mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan 

3.1.1 Membuat laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi 

bagian tubuh tumbuhan 

IPS 

3.1.1 Mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan 

pantai serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan 

masyarakat. 

4.1.1 Membuat tabel  hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, 

dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alamnya 

bagi kesejahteraan masyarakat. 

PPKn 

3.2.1 Mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat 

dalam memanfaatkan tumbuhan secara bijak 

4.2.1 Menceritakan pengalaman diri melaksanakan hak dan kewajiban 

dalam memanfaatkan tumbuhan secara bijak  

MATEMATIKA  

3.3.1 Menjelaskan cara melakukan penaksiran bilangan desimal 

4.3.1 Menyelesaikan masalah yang terkait dengan penaksiran bilangan 

desimal 

SBdP 

3.4.1 Menjelaskan  teknik membuat kolase 
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4.3.1 Menciptakan karya seni kolase menggunakan bahan alam dan 

barang bekas 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah memperhatikan penjelasan dari guru, siswa mampu membuat 

daftar pertanyaan untuk digunakan dalam wawancara  dengan benar. 

2. Setelah melakukan kegiatan, siswa mampu membuat laporan hasil 

wawancara dengan  menggunakan kosa kata baku dan kalimat efektif 

dengan benar. 

3. Setelah siswa melakukan diskusi, siswa mampu mengidentifikasi masalah-

masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. 

4. Setelah mengamati, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuh 

tumbuhan dan fungsinya. 

5. Setelah mengamati, siswa menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan 

fungsinya dengan benar 

6. Setelah  melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi 

karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfatan 

sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. 

7. Setelah melakukan pengamatan, siswa mampu membuat tabel hasil 

identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta 

pemanfataan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan 

sistematis. 

8. Setelah berdiskusi siswa mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban 

sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar 

9. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan refleksi diri mengenai hak 

dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan secara bijak dengan terperinci 

10. Setelah bereksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara melakukan 

penaksiran bilangan decimal dengan benar 

11. Setelah bereksplorasi, siswa mampu menyelesaikan masalah yang terkait 

dengan penaksiran bilangan desimal dengan benar. 

12. Setelah mengamati, siswa mampu menjelaskan teknik membuat kolase 

dengan benar 
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13. Setelah mendengarkan penjelasan, siswa mampu membuat kolase dari 

bahan alam dengan teknik yang kreatif. 

E. Materi Pembelajaran 

1. Kewajiban terhadap lingkungan 

2. Mengamati lingkungan sekitar dan mengaitkan hubungan antara manusia 

dan tumbuhan. 

3. Karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfataan 

sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat 

4. Hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan 

tumbuhan 

5. Penaksiran bilangan desimal 

6. Teknik membuat kolase dan membuat kolase dari bahan alam 

 

F. Pendekatan & Metode pembelajaran 

Pendekatan  : Saintifik 

Metode  : Tanya Jawab, Diskusi Kelompok dan Ceramah 

G. Kegiatan Pembelajaran/ Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan I 

Kegiatan Deskripsi Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru membuka pelajaran dengan memberikan 

salam dan mengajak siswa berdo‟a menurut 

agama dan keyakinan masing-masing 

2. Guru melakukan presensi pada siswa 

3. Guru melakukan apersepsi dengan 

menanyakan kepada siswa tentang materi pada 

pertemuan sebelumnya 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada 

hari ini. 

5. Menyiapkan siswa untuk mengikuti pelajaran : 

- Kelas dibagi menjadi 6 kelompok (dengan 

10 

Menit 
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proses pembagiannya secara diundi yaitu 

nomor yang sama menjadi satu kelompok) 

- Masing-masing individu maupun kelompok 

akan mendapatkan LKS untuk dikerjakan dan 

dipelajari secara individu maupun 

berkelompok. 

6. Guru menyampaikan bahwa pembelajaran hari 

ini dilaksanakan dengan kegiatan kelompok, 

sehingga diharapkan siswa dapat saling 

membantu dalam memahami materi pelajaran. 

Kegiatan Inti 7. Sebagai kegiatan pembuka, guru mengajukan 

pertanyaan: apa yang kalian ketahui tentang 

padi?. (Menanya) 

8. Guru menjelaskan sedikit apa itu padi dan 

manfaatnya untuk keperluan sehari-hari  

9. Siswa diminta untuk membaca teks bacaan 

didalam buku siswa yaitu tentang 

padi.(Mengeksplorasi) 

10. Guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan 

dari teks bacaan tersebut. (Mengasosiasikan)  

11. Siswa kemudian  saling mencocokan jawaban 

kepada satu/beberapa teman lain.  Siswa 

berdiskusi untuk menemukan perbedaan jawaban 

mereka (Mengasosiasikan) 

12. Siswa kemudian mendiskusikan jawaban secara 

klasikal dengan arahan guru. 

13. Guru memberikan penguatan 

14. Guru menjelaskan pengertian wawancara dan 

contoh wawancara 

15. Guru meminta siswa untuk membuat kelompok 

menjadi 6 kelompok yang ber anggotakan 5-6 

45 

Menit 
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siswa. 

16. Adapun kelompok tersebut diundi secara acak 

dengan meminta anak untuk berhitung. Untuk 

siswa yang memiliki nomor yang sama maka 

menjadi satu kelompok. 

17. Guru memberikan soal LKS pada masing masing 

kelompok agar dikerjakan bersama dengan 

alokasi waktu yang ditentukan oleh guru. 

18. LKS tersebut meminta siswa untuk membuat 

pertanyaan sebanyak mungkin tentang tumbuhan 

padi. (Mengeksplorasi) 

19. Setelah siswa selesai berdiskusi. Guru 

memberikan tugas selanjutnya yaitu melakukan 

wawancara kepada seorang petani di lingkungan 

mereka dengan menggunakan daftar pertanyaan 

tersebut kemudian catat hasil wawancara tersebut 

untuk dibahas pada pertemuan selanjutnya.  

20. Guru memberi kesempatan pada siswa untuk 

bertanya apabila mengalami kesulitan. 

(Menanya) 

Penutup 21. Guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 

rangkuman hasil belajar selama pembelajaran 

tersebut. 

22. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya atau menyampaikan pendapatnya 

tentang pembelajaran yang telah diikuti. 

23. Mengajak semua siswa berdo‟a menurut agama 

dan keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran) 

24. Salam penutup 

15 

Menit 
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Pertemuan II 

Kegiatan Deskripsi Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru membuka pelajaran dengan memberikan 

salam dan mengajak siswa berdo‟a menurut 

agama dan keyakinan masing-masing 

2. Guru melakukan presensi pada siswa 

3. Guru melakukan apersepsi dengan 

menanyakan kepada siswa tentang materi 

sebelumnya. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada 

hari ini. 

10 Menit 

Kegiatan 

Inti 

5. Guru meminta beberapa siswa untuk maju 

membacakan hasil pekerjaan LKS siswa pada 

pertemuan sebelumnya. (Mengkomunikasikan) 

Hal yang dilakukan guru meliputi : 

a. Mendengarkan jawaban siswa tentang 

wawancara dengan petani 

dilingkungannya. 

b. Memberikan kesempatan kepada siswa  

untuk mendiskusikan  

c. Memperhatikan siswa lain yang tidak 

memperhatikan temannya yang sedang 

maju. 

6. Guru memberikan kesempatan bertanya dan 

penguatan. (Menanya) 

7. Guru menjelaskan pentingya menjaga 

keseimbangan tumbuhan. 

8. Guru memberikan LKS secara Individu  

45 Menit 
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mengenai contoh kegiatan yang menjaga 

keseimbangan tumbuhan dan yang bukan 

menjaga keseimbangan tumbuhan. Adapun 

LKS tersebut dibahas pada pertemuan 

selanjutnya. 

9. Selanjutnya guru meminta siswa untuk 

mengamati gambar tiga kondisi geografis yang 

ada di buku, yaitu: dataran tinggi, dataran 

rendah, dan pantai. (Mengamati) 

10. Guru menjelaskan tentang karakteristik dari 

dataran tinggi, dataran rendah dan pantai. 

11. Guru memberi kesempatan siswa untuk 

bertanya. (Menanya) 

12. Guru meminta siswa untuk berkelompok sesuai 

dengan kelompok sebelumnya. 

13. Guru memberikan LKS kepada masing-masing 

kelompok agar didiskusikan secara bersama-

sama 

14. Siswa mendiskusikan pertanyaan dan hasil 

pengamatan pada teks bacaan bersama 

satu/beberapa orang teman. 

15. Siswa menuliskan perbedaan-perbedaan yang 

mereka temukan dari ketiga bentang alam 

tersebut berdasarkan informasi yang ada dalam 

bacaan. (Mengasosiasikan) 

Selama proses diskusi berlangsung, yang 

dilakukan oleh guru : 

a. Guru mengamati kerjasama antar siswa 

dalam kelompoknya. 

b. Jika ada penilaian yang akan dilakukan 
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berkaitan dengan sikap, bisa dilakukan 

oleh guru pada saat ini 

16. Guru meminta siswa untuk menyelesaikan 

LKS yang telah diberikan secara kelompok. 

17. Setelah siswa selesai mengamati dan 

berdiskusi. Guru meminta kepada tiap 

kelompok untuk mempersiapkan diri untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. 

18. Setiap kelompok siswa membacakan  

informasi tentang karakteristik tiga bentang 

alam Indonesia, yaitu: pantai, dataran rendah, 

dan dataran tinggi dari hasil diskusi kelompok. 

(Mengkomunikasikan) 

19. Setelah selesai guru dan siswa bersama-sama 

mengapresiasi hasil berdiskusi seluruh 

kelompok dengan bertepuk tangan 

Penutup 20. Guru bersama-sama siswa membuat 

kesimpulan/ rangkuman hasil belajar selama 

pembelajaran tersebut. 

21. Guru mengajukan pertanyaan sekitar pelajaran/ 

ilmu yang mereka dapatkan 

22. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya atau menyampaikan pendapatnya 

tentang pembelajaran yang telah diikuti. 

23. Mengajak semua siswa berdo‟a menurut agama 

dan keyakinan masing-masing (untuk 

mengakhiri kegiatan pembelajaran) 

24. Salam penutup 

15 Menit 
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Pembelajaran 3 

Kegiatan Deskripsi Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru membuka pelajaran dengan 

memberikan salam dan mengajak siswa 

berdo‟a menurut agama dan keyakinan 

masing-masing 

2. Guru melakukan presensi pada siswa 

3. Guru melakukan apersepsi dengan 

menanyakan kepada siswa tentang materi 

sebelumnya. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

pada hari ini. 

10 Menit 

Kegiatan Inti 5. Awal pembelajaran, guru bertanya Apa 

manfaat tumbuhan bagi manusia? (Menanya) 

6. Siswa menyampaikan jawabannya. Guru 

menulis di papan tulis.  

7. Guru kembali lagi bertanya apakah yang kita 

makan sehari-hari juga berasal dari 

tumbuhan? Bagaimana sikap kita terhadap 

makanan yang kita makan sehari-hari? 

(Menanya) 

8. Siswa menjawab pertanyaan itu secara 

bergantian. 

9. Guru meminta siswa untuk membaca teks 

cerita dalam buku siswa untuk dibaca dalam 

hati.(Mengeksplorasi) 

10. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok. Satu 

kelompok terdiri dari 6 siswa.  

45 Menit 
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11. Guru memberikan LKS pada masing-masing 

kelompok untuk dikerjakan bersama-sama. 

12. Setiap kelompok menuliskan refleksi tentang 

sikap dalam memanfaatkan tumbuhan secara 

bijak. (Mengasosiasikan) 

13. Guru mengamati kerja sama antar siswa 

dalam berdiskusi dikelompoknya. 

14. Setelah berdiskusi, guru meminta salah satu 

perwakilan maju untuk mempresentasikan 

hasil diskusi kelompoknya. 

(Mengkomunikasikan)  

15. Guru meminta seluruh siswa untuk tepuk 

tangan mengapresiasikan kelompok yang 

telah mempresentasikan hasil diskusinya 

16. Diskusi kelas. Guru membahas satu-persatu 

pertanyaan yang ada. Siswa diberi 

kesempatan untuk mengajukan pertanyaan 

dan menyampaikan pendapatnya. (Menanya) 

17. Guru menguatkan bahwa kita harus bijak 

dalam memanfaatkan sumber daya alam. 

Guru meminta membayangkan jika semua 

orang tidak bijak dalam memanfaatkan 

sumber daya alam, apa yang akan terjadi. 

18. Kemudian guru mengaitkan kegiatan bijak 

dalam memanfaatkan lingkungan dengan 

penafsiran bilangan desimal 

19. Guru menjelaskan cara menafsirkan bilangan 

bulat di papan tulis. 

20. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya. (Menanya) 

21. Guru memberikan tugas untuk dikerjakan 
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dirumah. 

Penutup 22. Guru bersama-sama siswa membuat 

kesimpulan / rangkuman hasil belajar selama 

pembelajaran tersebut. 

23. Guru mengajukan pertanyaan sekitar 

pelajaran/ ilmu yang mereka dapatkan 

24. Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya atau menyampaikan 

pendapatnya tentang pembelajaran yang telah 

diikuti. 

25. Mengajak semua siswa berdo‟a menurut 

agama dan keyakinan masing-masing (untuk 

mengakhiri kegiatan pembelajaran) 

26. Salam penutup 

15 Menit 

 

Pembelajaran 4 

Kegiatan Deskripsi Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru membuka pelajaran dengan 

memberikan salam dan mengajak siswa 

berdo‟a menurut agama dan keyakinan 

masing-masing 

2. Guru melakukan presensi pada siswa 

3. Guru melakukan apersepsi dengan 

menanyakan kepada siswa tentang materi 

sebelumnya yaitu tentang sikap bijak 

terhadap tumbuhan dan penafsiran bilangan 

bulat desimal. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

pada hari ini.(melanjutkan pelajaran 

10 Menit 
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pertemuan sebelumnya) 

5. Menyiapkan siswa untuk mengikuti 

pelajaran: 

- Bersiap-siap untuk membacakan tugas 

dari pertemuan sebelumnya yaitu tentang 

penafsiran bilangan desimal. 

- Untuk siswa yang maju  menjawab tugas 

ditunjuk berdasarkan keinginan siswa 

sendiri. 

 

Kegiatan Inti 6. Guru meminta beberapa siswa untuk maju 

membacakan hasil pekerjaan LKS siswa. 

(Mengkomuikasikan) 

Hal yang dilakukan guru meliputi : 

- Mendengarkan jawaban siswa tentang 

menafsirkan bilangan bulat desimal. 

- Memberikan kesempatan kepada siswa  

untuk mendiskusikan  

- Memperhatikan siswa lain yang tidak 

memperhatikan temannya yang sedang 

maju. 

7. Guru memberikan kesempatan bertanya dan 

penguatan. (Menanya) 

8. Siswa diingatkan kembali pada pentingnya 

peran tumbuhan sebagai sumber daya alam 

hayati. 

9. Guru membuka kegiatan dengan 

memperlihatkan gambar dalam buku siswa. 

(Mengamati)  

10. Guru mengajukan pertanyaan: 

45 Menit 
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x Apa fungsi dari setiap bagian 

tumbuhan? 

x Bagian manakah dari tumbuhan yang 

berfungsi untuk mempertahankan 

kelestarian tumbuhan tersebut? (biji). 

(Menanya) 

11. Siswa membaca senyap teks tentang manfaat 

setiap bagian tumbuhan yang terdapat di 

buku. (Mengeksplorasi) 

12. Guru meminta kepada siswa untuk berdiskusi 

kelompok menjawab pertanyaan tentang 

manfaat dan cara menjaga atau merawat 

tumbuhan. (Mengasosiasikan) 

13. Guru memberikan LKS kepada masing-

masing kelompok untuk mencari salah satu 

tumbuhan kemudian cari bagian-bagian 

tumbuhan dan manfaatnya baik untuk 

manusia maupun untuk lingkungan. 

(Mengasosiasikan) 

Selama proses pengerjaan LKS berlangsung, 

yang dilakukan oleh guru : 

c. Mengamati kerjasama antar siswa  

d. Mengamati keaktifan dan sikap siswa 

14. Guru meminta siswa untuk menyelesaikan 

LKS tersebut sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. 

15. Setelah siswa selesai mengamati dan 

berdiskusi. Guru meminta kepada tiap 

kelompok untuk mempersiapkan diri untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. 
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16. Setiap kelompok dipersilahkan untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya secara 

bersama-sama yaitu mencari bagian-bagian 

tumbuhan dan manfaatnya. 

(Mengkomunikasikan) 

Penutup 17. Guru bersama-sama siswa membuat 

kesimpulan / rangkuman hasil belajar selama 

pembelajaran tersebut. 

18. Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya atau menyampaikan 

pendapatnya tentang pembelajaran yang telah 

diikuti. 

19. Guru menginformasikan kepada peserta didik 

bahwa pada pertemuan selanjutnya akan 

dibahas tentang membuat karya seni kolase 

dari barang bekas yang ada di sekitar 

sehingga meminta anak untuk 

mempersiapkan alat dan bahan yang akan 

digunakan. 

20. Mengajak semua siswa berdo‟a menurut 

agama dan keyakinan masing-masing (untuk 

mengakhiri kegiatan pembelajaran) 

21. Salam penutup 

15 Menit 
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Pembelajaran 5 

Kegiatan Deskripsi Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru membuka pelajaran dengan memberikan 

salam dan mengajak siswa berdo‟a menurut agama 

dan keyakinan masing-masing 

2. Guru melakukan presensi pada siswa 

3. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan 

kepada siswa tentang materi sebelumnya yaitu 

tentang bagian-bagian tumbuhan, manfaatnya serta 

cara melestarikannya. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada 

hari ini. 

5. Menyiapkan siswa untuk mengikuti pelajaran : 

- Mempersiapkan alat dan bahan yang 

digunakan untuk membuat karya seni kolase 

10 

Menit 

Kegiatan 

Inti 

6. Untuk kegiatan awal pembelajaan guru meminta 

siswa untuk mengamati kolase yang ada di buku 

siswa. Jika memungkinkan guru bisa membuat 

kolase sendiri. (Mengamati) 

7. Guru menjelaskan pengertian karya seni kolase 

dan cara membuatnya.  

8. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada 

siswa tentang penjelasan dari guru. (Menanya) 

9. Siswa mendiskusikan dengan temannya teknik 

membuat kolase. (Mengeksplorasi) 

10. Siswa juga mendiskusikan hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam membuatnya.  

11. Siswa membaca langkah-langkah membuat kolase 

45 

Menit 
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yang ada di buku siswa. (Mengeksplorasi) 

12. Guru mempraktikkan satu persatu langkah dengan 

hati-hati.  

13. Siswa diberi kesempatan bertanya jika ada hal-hal 

yang masih kurang jelas. (Menanya) 

14. Siswa membuat desain kolase. Siswa bisa 

menggambar sendiri gambar yang diinginkan. 

(Mengasosiasikan)  

15. Siswa bisa mengambil daun-daun kering atau yang 

sudah tidak digunakan (siswa bisa membawa 

sendiri dari rumah, guru menginformasikan di 

pertemuan sebelumnya). 

16. Guru menyiapkan lem dan gunting. Siswa mulai 

menempel daun-daun atau ranting kering. Siswa 

memperhatikan keindahan dan keserasian. 

Selama proses pembuatan kolase berlangsung, 

yang dilakukan oleh guru: 

a. Guru mengamati kreativitas siswa dalam 

membuat desain gambar dan bentuk yang 

siswa inginkan. 

b. Guru memotivasi siswa untuk membuat 

dengan teliti dan hati-hati. Siswa dibebaskan 

untuk berkreasi seindah mungkin. 

17. Setelah siswa selesai membuat hasil karya kolase. 

Guru meminta siswa untuk mempresentasikan 

hasil karya yang dibuatnya. (Mengkomunikasikan) 

Penutup 18. Guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 

rangkuman hasil belajar selama pembelajaran 

19. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang pembelajaran yang telah diikuti. 

20. Mengajak semua siswa berdo‟a  

15 

Menit 
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21. Salam penutup 

H. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : Tes Tertulis 

2. Bentuk instrumen penilaian : Lembar Soal Uraian (terlampir) 

 

       Tegal, 5 Februari 2018 
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Lampiran 2. 

Bahan Ajar 

 
Tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat 

Indonesia? Bacalah teks berikut dalam hati. Pahamilah isinya dengan 

baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi 

menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang 

mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah 

hujan  tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa  Barat, Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara.   

Karawang, Jawa Barat, dikenal sebagai lumbung padi nasional. 

Pertumbuhan padi dibagi menjadi  3 tahap besar. Pertama-tama, 

benih atau biji  padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 

satu malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih 

terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan 

sementara. Bibit yang telah siap dipindahtanamkan ke sawah. Biji 

atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke 
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Jawablah pertanyaan berikut. 

1. Apa isi bacaan di atas? 

2. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? 

3. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? 

4. Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? 

5. Apa yang dimaksud dengan gabah? 

 

Tukarkan jawabanmu dengan seorang teman. 

Diskusikan jika ada perbedaan antara jawabanmu dengan jawaban 

teman. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan 

sebagai makanan pokok. Beras (padi), sagu, dan singkong adalah 

beberapa di antaranya. 

 

Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada 

mangga, pisang, seledri, tebu atau lainnya. Pilihlah salah satu tanaman 

yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut.  

Pertanyaanmu harus dapat menjawab rasa ingin tahumu. 

 

Nama 
Tumbuhan 

Daftar pertanyaaan tentang tumbuhan 
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Simpanlah pertanyaanmu karena akan digunakan lagi. 
Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja 

berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, petani harus menjaganya. 

Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat 

dinikmati masyarakat Indonesia. 

1. Menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. 

2. Menjaga lahan pertanian. Jangan sampai Iahan digunakan untuk 

kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. 

3. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan 

menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi 

tidak akan tumbuh. 

4. Saluran air dijaga agar tetap mengalir. 

5. Penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang 

meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap 

padi, Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. 

Berdasarkan penjelasan di atas, diskusikan bersama teman 

sekelompokmu dan  tulislah pertanyaan sebanyak—banyaknya tentang 

bagaimana melestarikan tanaman yang kamu pilih. Selain itu, tulislah juga 

pertanyaan mengenai bagaimana menjaga keseimbangan agar tanaman 

tersebut tidak habis.  

Tambahkan pertanyaanmu ke dalam daftar pertanyaan sebelumnya. 

Tumbuhan : 

Pertanyaan tentang tumbuhan 
Pertanyaan menjaga keseimbangan 

tumbuhan 
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Pantai 
Pantai adalah daerah yang berbatasan Iangsung dengan laut, 

Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai 

biasanya digunakan untuk objek wisata. 

Dataran Tinggi 
Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 

meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya 

dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha 

perkebunan. 

Dataran Rendah 
Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengon 

ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada 

umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran 

rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya 

pertanian, peternakan, perumahan dan industri serta beberapa 
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x sampaikan hasil tabel kepada gurumu. 

Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang karakteristik alam di 

mana tumbuhan pilihanmu hidup. Tambahkan pertanyaanmu ke dalam 

daftar pertanyaan sebelumnya. 

Nah, sekarang kamu memiliki daftar pertanyaan yang sangat banyak dan 

beragam  

mengenai tumbuhan yang kamu pilih. Serahkan daftar pertanyaan 

tersebut kepada gurumu. 

 
 
 
 
Sebutkan hal penting yang kamu pelajari.  
 
Sikap apa yang dapat kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Jelaskan Jawabanmu 
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Sebelumnya kamu sudah belojar tentang tanaman padi. Betapa banyak 

manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai 

makanan utama. Begitu juga Beni. Beni makan nasi sebagai makanan 

pokoknya. 

  

 

Setiap hari Beni, Adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam 

bersama. Di keluarga Beni semua orang diberi kesempatan untuk 

mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil secukupnya. 

Adik Beni, sering tidak menghabiskan 

nasinya. Alasannya karena ia sudah 

kenyang. Sering kali Ibu 

mengingatkannya. Namun, adik Beni 

belum juga mau menghabiskannya. 

Berbeda dengan adiknya, Beni selalu 

menghabiskan  

makanannnya. Dia selalu mengambil 

secukupnya. 

Diskusikan dengan gurumu. 

1. Apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Jelaskan 

jawabanmu. 
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2. Apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya? Jelaskan 

jawabanmu. 

3. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap 

makanan? Beni atau adiknya? Jelaskan jawabanmu. 

4. Ketika adik Beni membuang makanan, siapa saja yang dia 

rugikan? Jelaskan jawabanmu. 

5. Ketika adik Beni makan malam, apakah dia sudah mendapatkan 

haknya? Jelaskan jawabanmu. 

6. Ketika adik Beni membuang makanannya, apakah dia sudah 

melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. 

7. Ketika Beni menghabiskan makanannya, apakah dia sudah 

melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. 

Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk 

makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati 

manfaat dari tanaman. Namun, kita juga wajib untuk bijak 

menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari 

tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. 

Bayangkan kalau semua orang seperti adik Beni, berapa banyak nasi 

yang terbuang sia-sia setiap hari? Berapa banyak sumber daya alam dan 

energy yang terbuang setiap hari? 

Bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makananmu 

dengan baik? Berpikirlah Sebelum Kamu Membuangnya. 

Perhatikan gambar berikut. 
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Berdasarkan gambar di atas  diskusikan 

Pertanyaan Gambar A Gambar B Gambar C 

Apa yang 
dilakukan orang 
pada gambar 
tersebut? 

   

Apakah tindakan 
terebut baik? 
mengapa 

   

Dampak bagi 
lingkungan 

   

Dampak bagi 
orang lain 

   

Apakah 
perbuatan dalam 
gambar tersebut 
melanggar hak 
orang lain? 
Mengapa 

   

Apakah orang 
sudah 
melaksanakan 
kewajibannya? 
Mengapa? 

   

Apakah yang 
sebaiknya 
dilakukan? 
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Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak 

membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebih dan tidak 

merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik 

berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan 

yang nyaman. 

 

Sekarang, lihatlah dirimu. Apakah kamu sudah memanfaatkan tumbuhan 

dengan bijak. 

 
Mengambil makanan secukupnya adalah hal yang bijak yang bisa 

dilakukan untuk menghemat makanan. Kamu berkewajiban menghemat 

makanan. 

 

 

Tahukah kamu bahwa diperkirakan 1,3 miliar ton makanan hilang atau 

dibuang setiap tahunnya. Fakta tersebut berasal dari PBB. Diperkirakan 

1,3 miliar ton adalah bilangan taksiran. Sekarang, bagaimana cara 

menaksirkan bilangan desimal? 
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Untuk menaksirkan bilangan desimal kamu 

bisa membulutkannya.  

Caranya hampir sama dengan kamu 

membulatkan bilangan bulat. 

 

 

Diskusikan dengan temanmu, cara 

membulatkan bilangan desimal. 

Siti dan teman-temannya melakukan observasi untuk mengukur tinggi 

tanaman di sekitarnya. Berikut adalah data yang Siti temukan. Diskusikan 

bersama guru hasil pembulatan dari data yang ditemukan Siti. 

Nama 

Tanaman 

Tinggi dalam 

sentimeter 

Tinggi dalam 

meter (dibagi 

100) 

Pembulatan ke 

persepuluh 

terdekat 

Jambu 136   

Mangga 125   

Cocor 

bebek 

33   

Mawar 56   

Melati 24   
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Dipagi hari biasanya diluar ruangan hawanya terasa segar, tahukah kamu 

apa yang membuat segar udara di luar? 

Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. 

Sekarang mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. 

Bacalah keterangan di bawah ini dengan saksama. 
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Saatnya kamu berkreasi membuat kolase dari tumbuhan yang ada di 
sekitarmu. 
Apa itu kolase? 
Kolase merupakan karya seni tempel padu permukaan gambar. 
Amatilah kolase berikut. 

 
Adapun langkah-langkah pembuatan kolase dari tumbuhan yang ada di 

sekitar sebagai berikut:. 

Bahan: daun—daun, batang tumbuhan, dan lem. 

Alut: gunting 

Langkah-Iangkah: 

x Siapkan bahan 

 
 

x Buatlah sketsa gambar yang kamu sukai (atau kamu bisa minta 

sketsa gambar kupu- kupu kepada gurumu). 
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x Aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa 

gambarmu. 

 
x Perhatikan ukuran, perpaduan warna, dan bentuknya. 

x Tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas 

gambarmu dengan menggunakan lem. Tempel dengan rapi. 

 
x Pajanglah karya seni dari tumbuhan kering buatanmu. 

 

 

Ni|ai-ni|ai apa yang sudah kamu pelajari hari ini? 

Apakah kamu masih membuang-buang makananmu? 
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Lampiran 4.  

Lembar Kerja Siswa 1 

(Kelompok) 

 

A. Nama Anggota Kelompok  :  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

B.  Tujuan  

1. Siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk digunakan dalam 

wawancara  dengan benar  

2. Siswa mampu membuat laporan hasil wawancara dengan  menggunakan 

kosa kata baku dan kalimat efektif dengan benar. 

C. Petunjuk 

1. Pelajarilah referensi dan lakuan telaah referensi yang anda miliki 

2. Pelajarilah LKS ini dan kerjakan tuga-tugas yang ada 

3. Konsultasikan dengan guru jika menemukan kesulitan dalam 

mengerjakan LKS 

D. Tugas Siswa 

1. Amatilah tumbuhan Padi yang ada disekitar sekolah 

2. Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tumbuhan padi ke 

dalam tabel. 

3. Lakukanlah wawancara dengan salah satu petani yang ada di 

lingkunganmu dengan menggunakan daftar pertanyaan tersebut. 

4. Tulislah laporan hasil wawancara dengan  menggunakan kosa kata baku 

dan kalimat efektif. 
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Daftar pertanyaaan tentang 
tumbuhan Padi 

Hasil Laporan Wawancara 
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Lembar Kerja Siswa 2 

(Kelompok) 

 

B. Nama  :  

Kelas  : 

C. Tujuan 

1. Siswa dapat mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan 

dengan tepat. 

D. Petunjuk  

1. Pelajarilah referensi dan lakuan telaah referensi yang anda miliki 

2. Pelajarilah LKS ini dan kerjakan tugas-tugas yang ada 

3. Konsultasikan dengan guru jika menemukan kesulitan dalam 

mengerjakan LKS 

E. Cara Kerja : 

1. Amatilah lingkungan yang ada disekitarmu,  

2. Carilah contoh yang merupakan kegiatan menjaga keseimbangan 

tumbuhan dan kegiatan yang tidak menjaga kesimbangan tumbuhan 

3. Tulislah jawaban kalian kedalam tabel dibawah ini. 

 

Kegiatan yang menjaga 

keseimbangan tumbuhan 

Kegiatan yang tidak menjaga 

keseimbangan tumbuhan 
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Lembar Kerja Siswa 2 

(Kelompok) 

 

A. Nama Anggota Kelompok  : 

1.   

2.   

3.  

4.   

5.   

6.   

B. Tujuan 

1. Siswa mampu mengidentfikasi karakteristik dataran tinggi, dataran 

rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi 

kesejahteraan masyarakat dengan tepat. 

2. Siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik 

dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya 

alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. 

C. Petunjuk  

1. Pelajarilah LKS ini dan kerjakan tugas-tugas yang ada 

2. Diskusikan  dalam kelompok belajar kalian tentang ciri-ciri dataran 

tinggi, dataran rendah dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alam 

bagi masyarakat. 

3. Konsultasikan dengan guru jika menemukan kesulitan dalam 

mengerjakan LKS 

D. Tugas Siswa 

1. Berdasarkan dari hasil pengamatan dan pengalaman kalian isilah tabel 

dibawah ini bersama dengan teman sekelompok. 

. 
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Lokasi 

Ciri-ciri 

Sumber Daya  
Alam 

Manfaat 

Mata 
pencaharian 
Penduduk 
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Lembar Kerja Siswa 3 

(Kelompok) 

 

 

A. Nama Anggota Kelompok : 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.  

B. Tujuan 

1. Siswa mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga 

masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar. 

2. Siswa mampu menuliskan refleksi diri mengenai hak dan kewajiban 

memanfaatkan tumbuhan secara bijak dengan terperinci. 

C. Petunjuk 

1. Pelajarilah referensi dan lakukuan telaah referensi yang anda miliki 

2. Pelajarilah LKS ini dan kerjakan tuga-tugas yang ada 

3. Diskusikan  dalam kelompok belajar anda tentang hak dan kewajiban 

memanfaatkan tumbuhan secara bijak  

4. Konsultasikan dengan guru jika menemukan kesulitan dalam 

mengerjakan LKS 

D. Tugas Siswa 

1. Diskusikan bersama kelompok kalian pertanyaan-pertanyaan yang ada di 

tabel dibawah ini! 
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No. Pernyataan Uraian 

1. Contoh sikap yang sudah 

bijak terhadap tumbuhan 

 

2. Dampak dari sikap 

tersebut bagi lingkungan 

 

3. Contoh sikap yang 

belum bijak terhadap 

tumbuhan 

 

4. Dampak dari sikap yang 

belum bijak tersebut bagi 

lingkungan 

 

5. Apa rencana kalian 

untuk memperbaikinya 
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Lembar Kerja Siswa 3 

(Individu) 

 

A. Nama  : 

Kelas : 

B. Tujuan   

1. Siswa mampu menjelaskan cara melakukan penaksiran bilangan desimal 

dengan benar 

2. Siswa mampu menyelesaikan masalah yang terkait dengan penaksiran 

bilangan desimal dengan benar. 

C. Petunjuk 

1. Pelajarilah referensi dan lakukan telaah referensi yang kamu miliki 

2. Pelajarilah LKS ini dan kerjakan tugas-tugas yang ada 

3. Konsultasikan dengan orangtua atau guru  jika menemukan kesulitan 

dalam mengerjakan LKS 

D. Tugas Siswa  

Kerjakan  soal dibawah ini  dengan benar! 

1. Bulatkan nilai dari 6,2 

Lebih dekat kemanakah nilai 6,2? Ke 6,0 atau ke 7,0? Jelaskan! 
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2. Bulatkan  bilangan  3,22? 

Lebih dekat kemanakah bilangan 3,22? Ke 3,20 atau ke 3,30? Jelaskan! 

 

 

 

 

 

 

3. Bagaimana melakukan pembulatan desimal? 

 

 

 

 

 

 

4. Bagaimana melakukan pembulatan ke seperseratus terdekat? 
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5. Bilangan 1,134. Coba bulatkan ke seperseratus terdekat? Jelaskan 

alasanmu! 
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Lembar Kerja Siswa 4 

(Kelompok) 

A. Nama Anggota Kelompok : 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.  

B. Tujuan 

1. Siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya dengan benar. 

2. Siswa mampu menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. 

C. Petunjuk 

1. Pelajarilah referensi dan lakukuan telaah referensi yang kamu miliki 

2. Pelajarilah LKS ini dan kerjakan tugas-tugas yang ada 

3. Diskusikan  dalam kelompok belajar kamu tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya 

4. Konsultasikan dengan guru jika menemukan kesulitan dalam mengerjakan LKS 
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D. Tugas Siswa 

1. Carilah beberapa tumbuhan atau tanaman yang ada di sekitar lingkungan sekolah! 

2. Tulislah bagian-bagian dari tumbuhan/ tanaman tersebut dan manfaatnya dari tumbuhan tersebut!. 

3. Tulislah bagaimana cara menjaga dan merawat kelestarian tumbuhan tersebut! 

 

Nama Tumbuhan Manfaat Cara Menjaga dan Merawat 
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Lembar Kerja Siswa 5 

(Individu) 

 

A. Nama  : 

Kelas   :   

B. Tujuan 

1. Siswa mampu menjelaskan teknik membuat kolase dengan benar. 

2. Siswa mampu membuat kolase dari bahan alam dengan teknik yang 

kreatif 

C. Petunjuk 

1. Pelajarilah LKS ini dan kerjakan tugas-tugas yang ada 

2. Konsultasikan dengan guru jika menemukan kesulitan dalam 

mengerjakan LKS 

D. Tugas Siswa 

1. Buatlah gambar pada kertas dengan tema lingkungan sekitar kemudian 

warnailah menggunakan berbagai bahan/ material kolase di 

lingkunganmu! 

a. Alat :  

- Pensil 

- Penghapus 

- Lem  

- Penggaris 

- Gunting 

b. Bahan : 

- Selembar kertas 

- Daun, ranting dan bahan bekas lain yang tidak terpakai  

c. Langkah kerja : 

- Siapkan alat dan bahan 

- Buatlah gambar pada kertas sesuai dengan keinginanmu 

- Tempelkan pada gambar berbagai bahan/ material kolase. 
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- Tempelkan berbagai bahan/ material kolase tersebut dengan 

tepat dan rapi pada objek gambar! 
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Lampiran 5. 

Soal Evaluasi 

Petunjuk sebelum mengerjakan soal. 

a. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
b. Kerjakan soal yang paling mudah terlebih dahulu dalam menjawab. 
c. Kerjakan langsung pada lembar soal 

Nama Lengkap : .......................................................................... 

Kelas     : .......................................................................... 

 

1. Jelaskan yang dimaksud dengan wawancara? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

2. Sebutkan bagian-bagian tumbuhan dan kegunaannya! 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

3. Bagaimana cara menjaga tumbuhan agar tidak cepat habis! 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

4. Sebutkan manfaat dari tumbuhan! 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

5. Sebutkan ciri-ciri dari dataran rendah! 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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6. Sebutkan 3 contoh tanaman yang bisa hidup subur didaerah dataran tinggi! 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

7. Sebutkan 3 contoh tanaman yang bisa hidup subur didaerah dataran 
rendah! 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

8. Jelaskan cara membulatkan Nilai dari 7,6! 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

9. Tulislah tiga contoh kewajiban kamu terhadap tumbuhan yang ada 
disekitarmu! 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kewajiban! 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

11. Sebutkan tiga contoh akibat yang ditimbulkan ketika tidak melakukan 
kewajiban terhadap tanaman. 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

12. Jelaskan apa yang yang dimaksud Kolase ! 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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13. Bagaimana cara membuat karya seni kolase dengan benar? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

14. Sebutkan tiga contoh kegiatan yang bukan merupakan upaya pelestarian 
tumbuhan! 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

15. Sebutkan dua hak yang kita dapat  dari lingkungan.! 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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Lampiran 6.  

Kunci Jawaban Soal Evaluasi 

1. Tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai pendapatnya mengenai suatu 

topik. 

2. a. Daun : berguna untuk membuat makanan 

b. Batang : berguna untuk mengairkan air dan bahan-bahan lain 

c. Bunga : berguna untuk perkembangbiakan 

d. Buah : berguna untuk melindungi biji 

e. Akar : berguna untuk menyerap air 

3. a. Mengurangi exploitasi tumbuhan secara besar besaran 

b. Reboisasi atau penanaman kembali tumbuhan baru setiap kali tumbuhan di 

ambil 

c. Melakukan tebang pilih 

d. Ikut serta dalam kegiatan pelestarian lingkungan 

4. a. Tumbuhan Menyejukkan dan membersihkan Udara 

b. Menjadi Sumber Bahan Pangan  

c. Dijadikan sebagai Bahan Baku Industri 

d. Melindungi dari Sinar Matahari 

5. a. Tanah dengan keadaan relatif datar dan luas  

b. Ketinggiannya sekitar 200 meter dari permukaan tanah 

c. Terjadi karena sedimentasi sungai 

d. Dan tanahnya subur 

6. a. Kopi 

b. The 

c. Pinus 

d. Apel dll. 

7. a. Pisang 

b. Jagung 

c. Padi dll. 
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8. Nilai 7,6 dibulatkan menjadi 8,0 karena nilai angkat 6 tersebut mendekati dari 

nilai 8,0. 

9. a. Melestarikan dan melindungi serta merawat tumbuhan agar tidak punah 

dan rusak 

b. Membersihkan lingkungan dari sampah 

c. Memperindah lingkungan dapat dilakukan dengan cara menanam tanaman 

tanaman bunga dan tanaman hijau 

10. a.    Sesuatu yang harus dikerjakan atau harus dilaksanakan 

b. Sesuatu yang harus dilakukan dengan tanggung jawab. 

c. Sesuatu yang wajib dan harus di laksanakan oleh setiap orang atau 

kelompok dengan penuh rasa tanggung jawab.a. Terjadi kebakaran hutan 

11. a. Terjadi bencana banjir 

b. Terjadinya tanah longsor 

c. Punahnya beberapa tumbuhan 

d. Menurunnya produksi O2 oleh tumbuhan 

e. Terjadinya pencemaran udara 

12. Kolase adalah sebuah cabang dari seni rupa yang meliputi kegiatan menempel 

potongan-potongan kertas atau material lain untuk membentuk sebuah desain 

atau rancangan tertentu 

13. a. Siapkan bahan dari barang bekas, yang ada disekitarnya 

b. Buat sketsa gambar  yang di inginkan di kertas. 

c. Atur daun-daun atau batang tumbuhan tersebut agar menutupi sketsa 

gambar 

d. Oleskan lem sedikit demi sedikit pada gambar atau bahan yang akan 

ditempeli kertas. 

e. Tempelkan daun atau bahan bekas lain tadi pada kertas sesuai keinginan. 

14. a. Membuang sampah sembarangan 

b. Penebangan hutan secara illegal 

c. Pemakaian energi secara berlebih  

d. exploitasi tumbuhan secara besar besaran 
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15. a. Menikmati lingkungan segar. 

b. Memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam, untuk minum, 

mandi, pengairan sawah, dan pembangkit tenaga listrik. 

c. Memperoleh apa yang kita butuhkan baik kebutuhan nabati mapun 

hewani.  
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Lampiran 7.  

Kisi-kisi Tes Penguasaan Konsep 

 
 

 

 

No. Aspek yang 
diukur Indikator No 

Soal 
1 
 

Mengingat 
(C1) 

Menjelaskan pengertian wawancara 1 
Menyebutkan bagian-bagian tumbuhan 
dan fungsinya 2 

Menyebutkan manfaat dari tumbuhan 4 
Menyebutkan tanaman yang hidup subur di 
dataran tinggi 6 

Menyebutkan tanaman yang hidup subur di 
dataran rendah 7 

Menjelaskan pengertian kewajiban 10 
Menyebutkan akibat tidak melaksanakan 
kewajiban terhadap tanaman 11 

Menjelaskan pengertian kolase 12 
Menyebutkan hak yang didapat dari 
lingkungan 15 

2 
 

Memahami 
(C2) 

Mencirikan dataran rendah 5 
Menjelaskan cara menafsirkan bilangan 
desimal ke bilangan bulat 8 

Mencontohkan kewajiban terhadap 
tumbuhan 9 

Mencontohkan kegiatan yang bukan 
merupakan kegiatan melestarikan tumbuhan 14 

3 Mengaplikasi
kan (C3) 

Menerapkan cara menjaga keseimbangan 
tumbuhan 3 

Menerapakan cara membuat karya seni 
kolase 13 
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Lampiran 8. 

Kisi- Kisi Tes Berpikir Kreatif  

 

No Indikator 
Berpikir Kreatif 

Aspek yang Diukur 

1. Berpikir lancar 

 

Mampu untuk menghasilkan banyak 

gagasan. 

2. Berpikir luwes 

(fleksibel) 

Mampu  untuk mengemukakan bermacam-

macam atau pendekatan terhadap masalah 

3. Orisinil Mampu untuk memutuskan gagasan 
dengan cara-cara yang asli, tidak klise 

4. Terperinci Kemampuan untuk menguraikan sesuatu 

secara rinci 
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Lampiran 9.  

Soal Tes Penguasan Konsep 

Petunjuk sebelum mengerjakan soal. 

a. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 

b. Kerjakan soal yang paling mudah terlebih dahulu dalam menjawab. 

c. Kerjakan langsung pada lembar soal 

Nama Lengkap : .......................................................................... 

Kelas     : .......................................................................... 

 

1. Jelaskan yang dimaksud dengan wawancara? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

2. Sebutkan tiga bagian tumbuhan dan  kegunaannya! 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

3. Sebutkan dua contoh cara menjaga tumbuhan agar tidak cepat habis!! 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

4. Sebutkan tiga manfaat dari tumbuhan! 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

5. Sebutkan ciri-ciri dari dataran rendah! 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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6. Sebutkan 3 contoh tanaman yang bisa hidup subur didaerah dataran tinggi! 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

7. Sebutkan 3 contoh tanaman yang bisa hidup subur didaerah dataran 
rendah! 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

8. Jelaskan cara membulatkan Nilai dari 7,6! 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

9. Tulislah tiga contoh kewajiban kamu terhadap tumbuhan yang ada 
disekitarmu! 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kewajiban! 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

11. Sebutkan tiga contoh akibat yang ditimbulkan ketika tidak melakukan 
kewajiban terhadap tanaman. 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

12. Jelaskan apa yang yang dimaksud Kolase ! 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
 



 
 

211 
 

13. Bagaimana cara membuat karya seni kolase dengan benar? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

14. Sebutkan tiga contoh kegiatan yang bukan merupakan upaya pelestarian 
tumbuhan! 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

15. Sebutkan dua hak yang kita dapat  dari lingkungan.! 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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Lampiran 10. 

Tes Berpikir Kreatif 

A. Nama  : 

Kelas   :   

B. Tujuan 

1. Siswa mampu menjelaskan teknik membuat kolase dengan benar. 

2. Siswa mampu membuat kolase dari bahan alam dengan teknik yang 

kreatif 

C. Petunjuk 

1. Pelajarilah LKS ini dan kerjakan tugas-tugas yang ada 

2. Konsultasikan dengan guru jika menemukan kesulitan dalam mengerjakan 

LKS 

D. Tugas Siswa 

1. Buatlah gambar pada kertas dengan tema lingkungan sekitar kemudian 

warnailah menggunakan berbagai bahan/ material kolase di 

lingkunganmu! 

a. Alat :  

- Pensil       - Penghapus 

- Lem   - Penggaris 

- Gunting 

b. Bahan : 

- Selembar kertas 

- Daun, ranting dan bahan bekas lain yang tidak terpakai  

c. Langkah kerja : 

- Siapkan alat dan bahan 

- Buatlah gambar pada kertas sesuai dengan keinginanmu 

- Tempelkan pada gambar berbagai bahan/ material kolase. 

- Tempelkan berbagai bahan/ material kolase tersebut dengan 

tepat dan rapi pada objek gambar! 
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Lampiran 11. 

Lembar Penilaian Tes Penguasaan Konsep 

No 

Soal 
Soal Kunci Jawaban Kriteria Bobot 

1 Jelaskan yang dimaksud dengan 
wawancara? 

Wawancara adalah tanya jawab dengan 
seseorang untuk dimintai pendapatnya 
mengenai suatu topik  

Siswa menjawab 2 kata kunci 
jawaban dengan benar 

4 

Siswa menjawab 1 kata kunci 
jawaban dengan benar 

2 

Siswa tidak mampu menjawab 
dengan benar atau jawaban salah 

1 

2 Sebutkan tiga bagian tumbuhan dan 
kegunaannya! 

1. Daun : berguna untuk membuat makanan 
2. Batang : berguna untuk mengairkan air dan 

bahan-bahan lain 
3. Bunga : berguna untuk perkembangbiakan 
4. Buah : berguna untuk melindungi biji 
5. Akar : berguna untuk menyerap air  

Siswa menjawab 3 jawaban dengan 
benar  

4 

Siswa mampu menjawab 2 jawaban 
dengan benar 

3 

Siswa mampu menjawab 1 jawaban 
dengan benar 

2 

Siswa tidak mampu menjawab 
dengan benar atau jawaban salah 

1 

3. Sebutkan dua contoh cara menjaga 
tumbuhan agar tidak cepat habis! 

1. Mengurangi exploitasi tumbuhan secara 
besar besaran 

2. Reboisasi atau penanaman kembali 
tumbuhan baru setiap kali tumbuhan di 
ambil 

Siswa mampu menjawab 2 jawban 
dengan benar dan lengkap 

4 

Siswa mampu  menjawab satu 
jawaban benar  

2 
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3. Melakukan tebang pilih 
4. Ikut serta dalam kegiatan pelestarian 

lingkungan 

Siswa tidak mampu menjawab 
dengan benar  atau  jawaban  salah 

1 

4. Sebutkan tiga  manfaat dari tumbuhan! 1. Tumbuhan Menyejukkan dan 
membersihkan Udara 

2. Menjadi Sumber Bahan Pangan  
3. Dijadikan sebagai Bahan Baku Industri 
4. Melindungi dari Sinar Matahari 

Siswa mampu menjawab 3 jawaban 
dengan benar 

4 

Siswa mampu menjawab 2 jawaban 3 

Siswa mampu mnjawab 1 jawaban 2 

Siswa tidak mampu menjawab 
dengan benar atau jawaban salah 

1 

5. Sebutkan ciri-ciri dari dataran rendah ! 1. Tanah dengan keadaan relatif datar dan luas  
2. Ketinggiannya sekitar 200 meter dari 

permukaan tanah 
3. Terjadi karena sedimentasi sungai 
4. Dan tanahnya subur 

Siswa mampu menjawab 4 jawaban 
dengan benar  

4 

Siswa mampu menjawab 3 jawaban 
dengan benar 

3 

Siswa mampu menjawab 2 jawaban 
dengan benar 

2 

Siswa hanya mampu menjawab 1 
jawaban 

1 

6. Sebutkan 3 contoh tanaman yang bisa 
hidup subur didaerah dataran tinggi! 

1. Kopi 
2. Teh 
3. Pinus 
4. Apel dll. 

Siswa mampu menjawab 3 jawaban 
dengan benar  

4 

Siswa mampu menjawab 2 jawaban 3 

Siswa mampu menjawab 1 jawaban 2 

Siswa tidak mampu menjawab 
dengan benar atau jawaban salah 

1 
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7.  Sebutkan 3 contoh tanaman yang bisa 
hidup subur didaerah dataran rendah! 

1. Pisang 
2. Jagung 
3. Padi dll. 

Siswa mampu menjawab 3 jawaban 
dengan benar  

4 

Siswa mampu menjawab 2 jawaban 
dengan benar 

3 

Siswa mampu menjawab 1 jawaban 
dengan benar 

2 

Siswa tidak mampu menjawab 
dengan benar atau jawaban salah 

1 

8.  Jelaskan cara membulatkan  nilai dari 
7,6!  

Nilai 7,6 dibulatkan menjadi 8,0 karena nilai 
angka 6 tersebut mendekati dari nilai 8,0. 

Siswa menjawab 2 kata kunci 
dengan lengkap dan benar 

4 

Siswa menjawab 1 kata kunci 
dengan benar  

2 

Siswa tidak mampu menjawab 
dengan benar atau jawaban salah 

1 

9. Tulislah tiga kewajiban kamu terhadap 
tumbuhan yang ada disekitar! 

1. Melestarikan dan melindungi serta 
merawat tumbuhan agar tidak punah dan 
rusak 

2. Membersihkan lingkungan dari sampah 
3. Memperindah lingkungan dapat dilakukan 

dengan cara menanam tanaman tanaman 
bunga dan tanaman hijau 

Siswa menjawab 3 jawaban dengan 
benar  

4 

Siswa mampu menjawab 2 jawaban 
dengan benar 

3 

Siswa mampu menjawab 1 jawaban 
dengan benar 

2 

Siswa tidak mampu menjawab 
dengan benar atau jawaban salah 

1 

10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan 
kewajiban! 

Sesuatu yang wajib dan harus dilaksanakan 
oleh setiap orang atau kelompok dengan penuh 
rasa tanggung jawab. 

Siswa menjawab 2 kata kunci 
dengan lengkap dan benar 

4 

Siswa hanya mampu  menjawab 1 
kata kunci dengan benar  

2 
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Siswa menjawab tidak sesuai dengan 
konsep atau jawaban  salah. 

1 

11. Sebutkan tiga akibat yang ditimbulkan 
ketika tidak melakukan kewajiban 
terhadap tanaman. 

1. Terjadi kebakaran hutan 
2. Terjadi bencana banjir 
3. Terjadinya tanah longsor 
4. Punahnya beberapa tumbuhan 
5. Menurunnya produksi O2 oleh tumbuhan 
6. Terjadinya pencemaran udara 

Siswa mampu menjawab 3 jawaban 
dengan benar  

4 

Siswa mampu menjawab 2 jawaban 
dengan benar 

3 

Siswa mampu mnjawab 1 jawaban 
dengan benar 

2 

Siswa tidak mampu menjawab 
dengan benar atau jawaban salah 

1 

12 Jelaskan apa yang yang dimaksud 
Kolase ! 

Kolase adalah sebuah cabang dari seni rupa 
yang meliputi kegiatan menempel potongan-
potongan kertas atau material lain untuk 
membentuk sebuah desain atau rancangan 
tertentu. 

Siswa menjawab 2 kata kunci 
dengan lengkap dan benar 

4 

Siswa hanya mampu  menjawab 1 
kata kunci dengan benar 

2 

Siswa menjawab tidak sesuai dengan 
konsep atau jawaban  salah. 

1 

13. Bagaimana cara membuat karya seni 
kolase dengan benar? 

1. Siapkan bahan dari barang bekas, yang 
ada disekitarnya 

2. Buat sketsa gambar  yang di inginkan di 
kertas. 

3. Atur daun-daun atau batang tumbuhan 
tersebut agar menutupi sketsa gambar 

4. Oleskan lem sedikit demi sedikit pada 
gambar atau bahan yang akan ditempeli 

Siswa menjawab 5 tahapan 
pembuatan kolase dengan lengkap 
dan benar 

4 

Siswa menjawab 3 tahapan 
pembuatan kolase dengan benar 

3 

Siswa menjawab benar tetapi kurang 
lengkap tahapan pembuatan kolase 

2 
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kertas. 
5. Tempelkan daun atau bahan bekas lain 

tadi pada kertas sesuai keinginan. 

Siswa menjawab tidak sesuai dengan 
tahapan pembuatan kolase atau 
jawaban salah 

1 

14. Sebutkan tiga contoh kegiatan yang 
bukan merupakan upaya pelestarian 
tumbuhan 

1. Membuang sampah sembarangan 
2. Penebangan hutan secara illegal 
3. Pemakaian energi secara berlebih  
4. exploitasi tumbuhan secara besar besaran 

Siswa mampu menjawab 3 jawaban 
dengan benar  

4 

Siswa mampu menjawab 2 jawaban 
dengan benar 

3 

Siswa mampu mnjawab 1 jawaban 
dengan benar 

2 

Siswa tidak mampu menjawab 
dengan benar atau jawaban salah 

1 

15. Sebutkan dua hak yang kita dapat  dari 
lingkungan.! 

1. Menikmati lingkungan segar. 
2. Memperoleh air sehat dan bersih yang 

disediakan oleh alam, untuk minum, 
mandi, pengairan sawah, dan pembangkit 
tenaga listrik. 

3. Memperoleh apa yang kita butuhkan baik 
kebutuhan nabati mapun hewani.  

Siswa mampu menjawab 2 jawaban 
dengan benar  

4 

Siswa mampu menjawab 1 jawaban 
dengan benar 

2 

Siswa tidak mampu menjawab 
dengan benar atau jawaban salah 

1 

Skor  Penilaian  

N = 
              
             

 x 100  
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Lampiran 12. 

Lembar Penilaian Tes Berpikir Kreatif 

Aspek Indikator Unsur Penilaian Skor 

Lancar Mampu membuat berbagai 

macam bentuk gambar yang 

dikombinasi dengan bahan kolase 

Mampu membuat berbagai macam bentuk gambar yang 

dikombinasi dengan bahan kolase 

4 

Mampu membuat 2 macam bentuk gambar yang dikombinasi 

dengan bahan kolase 

3 

Hanya mampu membuat 1 macam bentuk gambar yang dikombinasi 

dengan bahan kolase 

2 

Tidak mampu membuat bentuk gambar yang dikombinasi dengan 

bahan kolase 

1 

luwes 

(fleksibel) 

Mampu menggunakan berbagai 

bahan kolase dan memadukan 

dengan berbagai bentuk gambar 

dan warna 

Mampu menggunakan berbagai macam bahan kolase dan 

memadukan dengan berbagai bentuk gambar dan warna 

4 

Mampu menggunakan 3 bahan kolase dan memadukan dengan 

beberapa bentuk gambar 

3 

Mampu menggunakan 2 macam bahan  kolase 

 

2 



 
 

219 
 

Tidak mampu menggunakan bahan kolase (hanya menggunakan 1 

bahan saja) 

1 

Orisinil Menciptakan berbagai bentuk 

kolase dengan ide, pemikiran dan 

kreativitasnya sendiri 

Membuat karya kolase dengan ide, pemikiran dan kreativitasnya 

sendiri 

4 

Membuat karya kolase dengan meniru karya siswa lain dan 

menambahinya dengan ide dan kreativitasnya sendiri 

3 

Membuat karya kolase dengan meniru persis ide, pemikiran dan 

kreativitas siswa lain 

2 

Tidak mampu membuat hasil karya kolase dengan ide, pemikiran 

dan kreativitasnya sendiri maupun meniru siswa lain 

1 

Terperinci Mampu memberikan jawaban 

secara rinci 

Dapat membuat 3 bentuk gambar yang lengkap 4 

Dapat membuat 2 bentuk gambar secara lengkap 3 

Dapat membuat 1 bentuk gambar secara lengkap 2 

Tidak mampu membuat gambar secara lengkap 1 
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Lampiran 13.  

DATA HASIL PENELITIAN KELAS EKSPERIMEN 

 

No 
Siswa 

Penguasaan 
Konsep Berpikir Kreatif 

Pretest Posttest Pretest Posttest 
1 53.3 63.3 13 15 
2 58.3 71.6 9 12 
3 60 65 13 13 
4 48.3 68.3 10 11 
5 45 61.6 11 10 
6 51.6 70 14 13 
7 63.3 73.3 9 13 
8 40 65 13 12 
9 65 75 10 14 
10 41.6 65 9 12 
11 48.3 63.3 8 11 
12 45 66.6 12 13 
13 48.3 73.3 10 14 
14 46.6 66.6 10 10 
15 43.3 68.3 14 15 
16 43.3 65 10 12 
17 60 73.3 14 13 
18 53.3 68.3 8 10 
19 63.3 81.6 11 14 
20 40 63.3 7 10 
21 43.3 68.3 11 15 
22 46.6 75 15 15 
23 55 66.6 11 11 
24 53.3 76.6 10 11 
25 41.6 78.3 13 12 
26 40 76.6 7 10 
27 45 70 8 10 
28 50 71.6 11 11 
29 41.6 63.3 12 12 
30 43.3 75 13 15 
31 55 65 10 11 
32 50 61.6 13 14 
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Lampiran 14.  

DATA HASIL PENELITIAN KELAS KONTROL 

 

No 
Siswa 

Penguasaan 
Konsep Berpikir Kreatif 

Pretest Posttest Pretest Posttest 
1 48.3 55 11 12 
2 46.6 60 10 9 
3 58.3 63.3 9 12 
4 51.6 60 11 10 
5 63.3 66.6 11 10 
6 43.3 58.3 12 11 
7 60 68.3 12 10 
8 53.3 60 11 13 
9 45 56.6 9 12 
10 46.6 63.3 8 12 
11 71.6 75 13 11 
12 40 60 14 12 
13 63.3 76.6 10 13 
14 48.3 66.3 10 12 
15 53.3 61.6 11 10 
16 60 66.6 14 15 
17 45 51.6 9 9 
18 41.6 60 13 11 
19 48.3 58.3 12 13 
20 40 46.6 10 9 
21 43.3 53.3 11 13 
22 46.6 55 10 11 
23 41.6 48.3 9 12 
24 58.3 71.6 14 15 
25 50 56.6 13 14 
26 43.3 50 10 11 
27 41.6 58.3 13 11 
28 45 61.6 8 10 
29 50 61.6 11 9 
30 55 68.3 12 13 
31 40 63.3 7 10 
32 55 70 10 10 
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Lampiran 15. 

Data Uji Validitas Penguasaan Konsep 

  

Skor 
Soal 

1 

Skor 
Soal 

2 

Skor 
Soal 

3 

Skor 
Soal 

4 

Skor 
Soal 

5 

Skor 
Soal 

6 

Skor 
Soal 

7 

Skor 
Soal 

8 

Skor 
Soal 

9 

Skor 
Soal 
10 

Skor 
Soal 
11 

Skor 
Soal 
12 

Skor 
Soal 
13 

Skor 
Soal 
14 

Skor 
Soal 
15 

Total 
Jawaban 

Skor 
Soal 1 

Pearson 
Correlation 1 .238 .792** .194 .913** .176 .168 .018 .079 .184 .223 .409* .115 .566** .158 .747** 

Sig. (2-
tailed)   .205 .000 .305 .000 .351 .376 .926 .680 .332 .237 .025 .544 .001 .403 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Skor 
Soal 2 

Pearson 
Correlation .238 1 .111 -

.222 .186 .000 -.166 .222 -
.039 .982** .279 .028 .313 .307 .037 .459* 

Sig. (2-
tailed) .205   .560 .239 .326 1.000 .379 .239 .837 .000 .135 .884 .092 .099 .846 .011 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Skor 
Soal 3 

Pearson 
Correlation .792** .111 1 .309 .804** .190 .105 -

.018 .406* .056 .337 .329 .198 .397* .164 .736** 

Sig. (2-
tailed) .000 .560   .097 .000 .315 .579 .924 .026 .770 .068 .076 .293 .030 .388 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Skor 
Soal 4 

Pearson 
Correlation .194 -.222 .309 1 .256 .380* .457* .055 .174 -.205 -

.150 .288 .243 -.132 -
.018 .372* 

Sig. (2-
tailed) .305 .239 .097   .172 .038 .011 .775 .358 .278 .429 .123 .197 .486 .924 .043 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Skor 
Soal 5 

Pearson 
Correlation .913** .186 .804** .256 1 .122 .120 .110 .249 .165 .271 .265 .213 .532** .219 .773** 

Sig. (2-
tailed) .000 .326 .000 .172   .520 .527 .564 .185 .385 .147 .157 .259 .003 .244 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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Skor 
Soal 6 

Pearson 
Correlation .176 .000 .190 .380* .122 1 .198 .114 .016 -.023 -

.110 .146 .405* .079 -
.038 .368* 

Sig. (2-
tailed) .351 1.000 .315 .038 .520   .294 .549 .932 .903 .564 .441 .026 .679 .842 .045 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Skor 
Soal 7 

Pearson 
Correlation .168 -.166 .105 .457* .120 .198 1 .141 .179 -.151 -

.179 .641** .111 -.036 .035 .372* 

Sig. (2-
tailed) .376 .379 .579 .011 .527 .294   .459 .343 .426 .345 .000 .560 .848 .854 .043 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Skor 
Soal 8 

Pearson 
Correlation .018 .222 -.018 .055 .110 .114 .141 1 .290 .279 .150 .041 .066 -.057 .309 .388* 

Sig. (2-
tailed) .926 .239 .924 .775 .564 .549 .459   .120 .136 .429 .829 .728 .766 .097 .034 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Skor 
Soal 9 

Pearson 
Correlation .079 -.039 .406* .174 .249 .016 .179 .290 1 .012 .096 .079 .099 -.141 .290 .393* 

Sig. (2-
tailed) .680 .837 .026 .358 .185 .932 .343 .120   .950 .615 .679 .605 .459 .120 .032 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Skor 
Soal 10 

Pearson 
Correlation .184 .982** .056 -

.205 .165 -.023 -.151 .279 .012 1 .245 .034 .275 .251 .056 .443* 

Sig. (2-
tailed) .332 .000 .770 .278 .385 .903 .426 .136 .950   .191 .860 .141 .181 .770 .014 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Skor 
Soal 11 

Pearson 
Correlation .223 .279 .337 -

.150 .271 -.110 -.179 .150 .096 .245 1 -.224 .082 .273 .337 .376* 

Sig. (2-
tailed) .237 .135 .068 .429 .147 .564 .345 .429 .615 .191   .235 .667 .145 .068 .041 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Skor 
Soal 12 

Pearson 
Correlation .409* .028 .329 .288 .265 .146 .641** .041 .079 .034 -

.224 1 .130 -.085 .123 .449* 

Sig. (2-
tailed) .025 .884 .076 .123 .157 .441 .000 .829 .679 .860 .235   .494 .653 .516 .013 
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N 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Skor 
Soal 13 

Pearson 
Correlation .115 .313 .198 .243 .213 .405* .111 .066 .099 .275 .082 .130 1 -.069 .110 .446* 

Sig. (2-
tailed) .544 .092 .293 .197 .259 .026 .560 .728 .605 .141 .667 .494   .718 .562 .014 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Skor 
Soal 14 

Pearson 
Correlation .566** .307 .397* -

.132 .532** .079 -.036 -
.057 

-
.141 .251 .273 -.085 -

.069 1 -
.208 .386* 

Sig. (2-
tailed) .001 .099 .030 .486 .003 .679 .848 .766 .459 .181 .145 .653 .718   .271 .035 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Skor 
Soal 15 

Pearson 
Correlation .158 .037 .164 -

.018 .219 -.038 .035 .309 .290 .056 .337 .123 .110 -.208 1 .367* 

Sig. (2-
tailed) .403 .846 .388 .924 .244 .842 .854 .097 .120 .770 .068 .516 .562 .271   .046 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Total 
Jawaban 

Pearson 
Correlation .747** .459* .736** .372* .773** .368* .372* .388* .393* .443* .376* .449* .446* .386* .367* 1 

Sig. (2-
tailed) .000 .011 .000 .043 .000 .045 .043 .034 .032 .014 .041 .013 .014 .035 .046   

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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Hasil Uji Validitas 

Butir 
Skor Soal r hitung R tabel (5%) Keterangan 

1 0,747 0,361 Valid 
2 0,459 0,361 Valid 
3 0,736 0,361 Valid 
4 0,372 0,361 Valid 
5 0,773 0,361 Valid 
6 0,368 0,361 Valid 
7 0,372 0,361 Valid 
8 0,388 0,361 Valid 
9 0,393 0,361 Valid 
10 0,443 0,361 Valid 
11 0,376 0,361 Valid 
12 0,449 0,361 Valid 
13 0,446 0,361 Valid 
14 0,386 0,361 Valid 
15 0,367 0,361 Valid 

 
Ket: r hitung> r tabel: valid, r hitung< r tabel: tidak valid 
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Lampiran 16.  

Data Uji Validitas Berpikir Kreatif 

Correlations 

  
Skor 

Soal 1 

Skor 
Soal 

2 

Skor 
Soal 

3 

Skor 
Soal 

4 

Jumlah 
Skor 

Jawaban 
Skor Soal 1 Pearson 

Correlation 1 .078 -.059 .283 .560** 

Sig. (2-
tailed)   .683 .755 .129 .001 

N 30 30 30 30 30 
Skor Soal 2 Pearson 

Correlation .078 1 .351 .135 .649** 

Sig. (2-
tailed) .683   .057 .478 .000 

N 30 30 30 30 30 
Skor Soal 3 Pearson 

Correlation -.059 .351 1 .063 .559** 

Sig. (2-
tailed) .755 .057   .743 .001 

N 30 30 30 30 30 
Skor Soal 4 Pearson 

Correlation .283 .135 .063 1 .619** 

Sig. (2-
tailed) .129 .478 .743   .000 

N 30 30 30 30 30 
Jumlah Skor 
Jawaban 

Pearson 
Correlation .560** .649** .559** .619** 1 

Sig. (2-
tailed) .001 .000 .001 .000   

N 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Hasil Uji Validitas 
 

Butir 
Observasi 

r hitung r tabel (5%) Keterangan 

1 0,560 0,361 Valid 

2 0,649 0,361 Valid 

3 0,559 0,361 Valid 

4 0,619 0,361 Valid 

 

Ket: r hitung> r tabel: valid, r hitung< r tabel: tidak valid 
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Lampiran 17.  

Data Uji Reliabilitas Penguasaan Konsep 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.752 15 

 
Cronbach‟s 

Alpha 
r tabel Ket 

0,752 0,361 Reliabel 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Skor Soal 1 37.00 36.000 .668 .705 

Skor Soal 2 36.90 40.093 .335 .740 

Skor Soal 3 37.07 36.409 .657 .707 

Skor Soal 4 37.07 41.168 .237 .750 

Skor Soal 5 36.97 35.964 .704 .702 

Skor Soal 6 36.97 41.344 .239 .749 

Skor Soal 7 37.03 41.068 .232 .751 

Skor Soal 8 37.07 40.961 .255 .748 

Skor Soal 9 36.87 41.085 .269 .746 

Skor Soal 10 36.87 40.326 .318 .742 

Skor Soal 11 36.63 41.206 .246 .749 

Skor Soal 12 36.70 40.631 .338 .740 

Skor Soal 13 36.67 40.920 .342 .740 

Skor Soal 14 37.07 41.099 .258 .748 

Skor Soal 15 37.07 41.237 .232 .750 
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Lampiran 18.  

Data Uji Reliabilitas Berpikir Kreatif 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items N of Items 

.395 .395 4 

 
Cronbach’s 

Alpha 
r tabel Ket 

0,395 0,361 Reliabel 

 
Item-Total Statistics 

  

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlati

on 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Skor 

Soal 1 
8.20 1.959 .149 .091 .401 

Skor 

Soal 2 
8.23 1.771 .295 .141 .241 

Skor 

Soal 3 
8.23 1.978 .173 .132 .373 

Skor 

Soal 4 
8.23 1.840 .252 .095 .289 
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Lampiran 19.  

Hasil Analisis Deskriptif SD Negeri Warureja 01 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Sum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Pretest 
Penguasaan 
Konsep 

32 25.00 40.00 65.00 1582.50 49.4531 1.31729 7.45169 55.528 

Posttest 
Penguasaan 
Konsep 

32 20.00 61.60 81.60 2215.60 69.2375 .94008 5.31788 28.280 

Pretest 
Berpikir 
Kreatif 

32 8.00 7.00 15.00 349.00 10.9063 .38458 2.17551 4.733 

Posttest 
Berpikir 
Kreatif 

32 5.00 10.00 15.00 394.00 12.3125 .30598 1.73089 2.996 

Valid N 
(listwise) 32                 

 

Keterangan: 
PT : Pretest 

  PS : Posttest 
  PK : Penguasaan Konsep 
  BK : Berpikir Kreatif 
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Lampiran 20.  

Hasil Analisis Deskriptif SD Negeri Warureja 02 

Descriptive Statistics 

  

N Range Minimum Maximum Sum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 

Pretest 
Penguasaan 
Konsep 

32 31.60 40.00 71.60 1597.40 49.9188 1.41882 8.02606 64.418 

Posttest 
Penguasaan 
Konsep 

32 30.00 46.60 76.60 1951.90 60.9969 1.27868 7.23332 52.321 

Pretest 
Berpikir 
Kreatif 

32 7.00 7.00 14.00 352.00 11.0000 .33300 1.88372 3.548 

Posttest 
Berpikir 
Kreatif 

32 6.00 9.00 15.00 384.00 12.0000 .28398 1.60644 2.581 

Valid N 
(listwise) 32                 

 

Keterangan: 
PT : Pretest 

  PS : Posttest 
  PK : Penguasaan Konsep 
  BK : Berpikir Kreatif 
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Lampiran 21. 
Data Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov 

DATASET NAME DataSet4 WINDOW=FRONT. 
NPAR TESTS 
  /K-S(NORMAL)=eks_konpre eks_konpos eks_krepre eks_krepos kon_konpre kon_konpos kon_krepre 
    kon_krepos 
  /MISSING ANALYSIS. 

 
NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

Eksperimen 
Penguasaan 

Konsep 
Pretest 

Eksperimen 
Penguasaan 

Konsep 
Posttest 

Eksperimen 
Berpikir 
Kreatif 
Pretest 

Eksperimen 
Berpikir 
Kreatif 

Posttest 

Kontrol 
Penguasaan 

Konsep 
Pretest 

Kontrol 
Penguasaan 

Konsep 
Posttest 

Kontrol Berpikir 
Kreatif Pretest 

Kontrol 
Berpikir 
Kreatif 

Posttest 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 
Normal 
Parametersa,b 

Mean 49.4531 69.2375 10.9063 12.3125 49.9188 60.9969 10.8750 11.4063 
Std. 
Deviation 7.45169 5.31788 2.17551 1.73089 8.02606 7.23332 1.82721 1.66287 

Most 
Extreme 
Differences 

Absolute .131 .132 .145 .151 .142 .094 .129 .145 
Positive .131 .132 .130 .151 .142 .094 .129 .145 
Negative -.102 -.090 -.145 -.116 -.108 -.073 -.097 -.108 

Test Statistic .131 .132 .145 .151 .142 .094 .129 .145 
Asymp. Sig. (2-tailed) .174c .165c .087c .062c .097c .200c,d .191c .086c 
a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 
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Lampiran 22. 

Data Hasil Uji Homogenitas Varian Pretest 

Box's Test of Equality of 
Covariance Matricesa 

Box's M 2.593 

F .834 

df1 3 

df2 691920.000 

Sig. .475 

Tests the null hypothesis that the 

observed covariance matrices of the 

dependent variables are equal across 

groups. 

a. Design: Intercept + Kelas 
 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

 F df1 df2 Sig. 

Pretest penguasaan konsep .088 1 62 .768 

Pretest berpikir kreatif 1.589 1 62 .212 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is 

equal across groups. 

a. Design: Intercept + Kelas 
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Lampiran 23. 
Data Hasil Uji Homogenitas Varian Posttest 

 
Box's Test of Equality of 

Covariance Matricesa 

Box's M 3.033 

F .976 

df1 3 

df2 691920.000 

Sig. .403 

Tests the null hypothesis that 

the observed covariance 

matrices of the dependent 

variables are equal across 

groups. 

a. Design: Intercept + Kelas 

 
Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

 F df1 df2 Sig. 

Posttest penguasaan 

konsep 
1.326 1 62 .254 

Posttest berpikir kreatif .234 1 62 .630 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is 

equal across groups. 

a. Design: Intercept + Kelas 
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Lampiran 24. 

Data Hasil Uji Independent Sample T-Test Pretest 

T-TEST GROUPS=Kelas(1 2) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=Pretest_Konsep Pretest_Kreatif 
  /CRITERIA=CI(.95). 

 
T-Test 

Group Statistics 

 

Kelas N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pretest penguasaan konsep eksperimen 32 49.4531 7.45169 1.31729 

kontrol 32 49.9187 8.02606 1.41882 

Pretest berpikir kreatif eksperimen 32 10.9063 2.17551 .38458 

kontrol 32 10.8750 1.82721 .32301 
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Independent Samples Test 

  

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pretest 

penguasaan 

konsep 

Equal variances 

assumed 
0.088 0.768 

-

0.241 
62 0.811 -0.46563 1.93605 -4.3357 3.4045 

Equal variances not 

assumed 
    -

0.241 
61.661 0.811 -0.46563 1.93605 -4.3362 3.4049 

Pretest 

berpikir 

kreatif 

Equal variances 

assumed 
1.375 0.245 0.062 62 0.951 0.03125 0.50223 -0.9727 1.0352 

Equal variances not 

assumed 
    0.062 60.204 0.951 0.03125 0.50223 -0.9733 1.0358 
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Lampiran 25. 

Data Hasil Uji Independent Sample T-Test Posttest 

 

T-Test 
Group Statistics 

Kelas N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
Posttest 
penguasaan konsep 

Eksperimen 32 69.2375 5.31788 .94008 

Control 32 60.9969 7.23332 1.27868 
Posttest berpikir 
kreatif 

Eksperimen 
32 12.3125 1.73089 .30598 

Control 32 11.4063 1.66287 .29396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

237 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. 
Error 

Differen
ce 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Posttest 
penguasaan 
konsep 

Equal 
variances 
assumed 

1.326 .254 5.192 62 .000 8.24062 1.58706 5.06813 11.41312 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    5.192 56.935 .000 8.24062 1.58706 5.06250 11.41875 

Posttest 
berpikir 
kreatif 

Equal 
variances 
assumed 

.234 .630 2.136 62 .037 .90625 .42430 .05808 1.75442 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    2.136 61.901 .037 .90625 .42430 .05805 1.75445 
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Lampiran 26. 
Data Hasil Uji Manova T2 Hotteling 

 
General Linear Model 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Kelas 1.00 eksperimen 32 

2.00 kontrol 32 

 
Box's Test of Equality of Covariance 

Matricesa 

Box's M 3.033 

F .976 

df1 3 

df2 691920.000 

Sig. .403 

Tests the null hypothesis that the observed 

covariance matrices of the dependent 

variables are equal across groups. 

a. Design: Intercept + Kelas 

 
Multivariate Testsa 

Effect Value F 
Hypothesis 

df Error df Sig. 
Intercept Pillai's Trace .993 4045.378b 2.000 61.000 .000 

Wilks' 
Lambda .007 4045.378b 2.000 61.000 .000 

Hotelling's 
Trace 132.635 4045.378b 2.000 61.000 .000 

Roy's Largest 
Root 132.635 4045.378b 2.000 61.000 .000 

Kelas Pillai's Trace .311 13.760b 2.000 61.000 .000 

Wilks' 
Lambda .689 13.760b 2.000 61.000 .000 

Hotelling's 
Trace .451 13.760b 2.000 61.000 .000 

Roy's Largest 
Root .451 13.760b 2.000 61.000 .000 

a. Design: Intercept + Kelas 

b. Exact statistic 
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Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

 F df1 df2 Sig. 

Posttest penguasaan 

konsep 
1.326 1 62 .254 

Posttest berpikir kreatif .234 1 62 .630 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is 

equal across groups. 

a. Design: Intercept + Kelas 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Source 

Type III 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
Corrected 
Model 

Posttest 
penguasaan konsep 1086.526a 1 1086.526 26.961 .000 

Posttest berpikir 
kreatif 13.141b 1 13.141 4.562 .037 

Intercept Posttest 
penguasaan konsep 271375.879 1 271375.879 6733.826 .000 

Posttest berpikir 
kreatif 9001.266 1 9001.266 3124.849 .000 

Kelas Posttest 
penguasaan konsep 1086.526 1 1086.526 26.961 .000 

Posttest berpikir 
kreatif 13.141 1 13.141 4.562 .037 

Error Posttest 
penguasaan konsep 2498.625 62 40.300     

Posttest berpikir 
kreatif 178.594 62 2.881     

Total Posttest 
penguasaan konsep 274961.030 64       

Posttest berpikir 
kreatif 9193.000 64       

Corrected 
Total 

Posttest 
penguasaan konsep 3585.151 63       

Posttest berpikir 
kreatif 191.734 63       

a. R Squared = .303 (Adjusted R Squared = .292) 

b. R Squared = .069 (Adjusted R Squared = .054) 
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Lampiran 27. 

Lembar Observasi Aktivitas Guru dengan PLS 
 

Hari/ Tanggal   :  

 

Pertemuan   : 

Petunjuk Pengisian  : 

Berilah tanda Checklist (√) pada kolom yang sesuai dengan pengamatan 

No Fokus Pembelajaran 
Hasil 

Pengamatan 
Ya Tidak 

1. Guru menyampaikan apersepsi sebelum 

memulai pembelajaran 

  

2. Guru melakukan persiapan pelaksanaan 

pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai 

sumber belajar 

  

3. Guru mengajar sesuai dengan RPP yang 

telah dibuat 

  

4. Guru memeragakan secara langsung materi 

pembelajaran. 

  

5. Guru memberikan kesempatan agar anak 

aktif mengamati, berdiskusi dan 

mengerjakan tugas. 

  

6. Guru memanfaatkan sumber-sumber belajar 

yang berasal dari lingkungan sekitar untuk 

pembelajaran 

  

7. Guru memberikan refleksi dari pembelajaran 

yang telah dilakukan 

  

8.  Guru memberikan kesimpulan dan 

memberikan tindak lanjut. 
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Catatan : ……………………………………………………………………….. 

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

 Tegal,  

 

       Observer 

  

 (Wahyu Jati Kurniawan) 
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Lembar Observasi Aktivitas Guru dengan PLS 
 

Hari/ Tanggal   : 

Pertemuan   : 

 

Petunjuk Pengisian  : 

Berilah tanda Checklist (√) pada kolom yang sesuai dengan pengamatan 

No Fokus Pembelajaran 
Hasil 

Pengamatan 
Ya Tidak 

1. Guru menyampaikan apersepsi sebelum 

memulai pembelajaran 

  

2. Guru melakukan persiapan pelaksanaan 

pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai 

sumber belajar 

  

3. Guru mengajar sesuai dengan RPP yang 

telah dibuat 

  

4. Guru memeragakan secara langsung materi 

pembelajaran. 

  

5. Guru memberikan kesempatan agar anak 

aktif mengamati, berdiskusi dan 

mengerjakan tugas. 

  

6. Guru memanfaatkan sumber-sumber belajar 

yang berasal dari lingkungan sekitar untuk 

pembelajaran 

  

7. Guru memberikan refleksi dari pembelajaran 

yang telah dilakukan 

  

8.  Guru memberikan kesimpulan dan 

memberikan tindak lanjut. 
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Catatan : ……………………………………………………………………….. 

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

 Tegal,  

       Observer 

 

  

 (Wahyu Jati Kurniawan) 
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Lampiran 28. 
 

Lembar Observasi Aktivitas Siswa dengan PLS 

Hari/Tanggal : 

Pertemuan : 

 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tanda checklist (√) pada kolom yang sesuai dengan pengamatan. 

 

No. Fokus Pengamatan 
Hasil Pengamatan 

Ya Tidak 

1. Siswa melakukan persiapan untuk belajar dengan 

menggunakan lingkungaan sekitar sebagai sumber 

belajar 

  

2. Siswa melakukan kegiatan yang sudah direncanakan 

sebelum pelaksanaan pembelajaran 

  

3. Siswa mencari informasi secara langsung dari 

berbagai narasumber 

  

4. Siswa mengamati objek secara langsung   

5. Siswa melakukan tanya jawab terhadap guru tentang 

materi yang diberikan 

  

6. Siswa mencatat hal-hal yang dianggap penting   

7. Siswa merasa senang mengkuti pembelajaran dengan 

memanfaatkan lingkungan sekitar. 

  

8. Siswa mentaati aturan-aturan yang sudah disepakati.   

9. Siswa mengerjakan soal evaluasi   

Catatan : …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 

 Tegal,  

       Observer 
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Lembar Observasi Aktivitas Siswa dengan PLS 

Hari/Tanggal : 

Pertemuan : 

 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tanda checklist (√) pada kolom yang sesuai dengan pengamatan. 

 

No. Fokus Pengamatan 
Hasil Pengamatan 

Ya Tidak 

1. Siswa melakukan persiapan untuk belajar dengan 

menggunakan lingkungaan sekitar sebagai sumber 

belajar 

  

2. Siswa melakukan kegiatan yang sudah direncanakan 

sebelum pelaksanaan pembelajaran 

  

3. Siswa mencari informasi secara langsung dari 

berbagai narasumber 

  

4. Siswa mengamati objek secara langsung   

5. Siswa melakukan tanya jawab terhadap guru tentang 

materi yang diberikan 

  

6. Siswa mencatat hal-hal yang dianggap penting   

7. Siswa merasa senang mengkuti pembelajaran dengan 

memanfaatkan lingkungan sekitar. 

  

8. Siswa mentaati aturan-aturan yang sudah disepakati.   

9. Siswa mengerjakan soal evaluasi   

Catatan : …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 

 Tegal,  

       Observer 

  

 (Wahyu Jati Kurniawan) 
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Lampiran 29 

Hasil Kerja Siswa Kelas Kontrol  
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Hasil Kerja Siswa Kelas Eksperimen 
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