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NGARUH PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS
KOMPUTER DAN MODEL DISCOVERY LEARNING TERHADAP HASIL
BELAJAR IPA KESEIMBANGAN EKOSISTEM KELAS 5 SD NEGERI DI
KECAMATANBOGORBARAT

SUPRIONO

NIM: 500638137

ABSTRAK

Penelitian Eksperimen ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan
media pembelajaran berbasis komputer dan model discovery learning terbadap
basil belajar IPA Keseimbangan Ekosistem kelas 5 SD. Sampel dalam penelitian
ini adalah siswa kelas V SDN di Kecamatan Bogor Barat sebanyak 192 orang.
Pengambilan sampel menggunakan teknik multigstage random sampling. Metode
yang di gunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen, dengan desain pre-post-

test two group control/ design.

Pengumpulan

data

dilakukan

dengan

menggunakan observasi, test analisis dalam penelitian ini dengan menggunakan
analisis deskriptif kuantitatif Hasil penelitian menunjukkan penggunaan media
pembelajaran berbasis komputer dan model discovery learning berpengaruh
positif terbadap basil belajar IPA Keseimbangan Ekosistem kelas 5 SD. Hasil ini
menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis komputer dan
model discovery learning dapat dijadikan sebagai salah satu upaya dalam
mengembangkan basil belajar IPA Keseimbangan Ekosistem kelas 5 SD. Oleb
karena itu guru perlu mengetahui kemampuan dan kebutuhan yang bervariasi
dalam memberikan pembelajaran untuk dapat mengembangkan hasil belajar IP A
Keseimbangan Ekosistem kelas 5 SD.

Kata Kunci: penggunaan media pembelajaran berbasis komputer dan model
discovery learning, basil belajar IP A Keseimbangan Ekosistem kelas 5 SD.
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THE EFFECT OF USE COMPUTER LEARNED LEARNING MEDIA AND
DISCOVERY LEARNING MODELS TO LEARNING RESULT GRADE SCIENCE
LESSONS ON ELEMENTARY SCHOOLS ON ECOSYSTEM BALANCE GRADE
5 STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL OF WEST BOGOR
SUPRIONO

NIM : 500638137

ABSTRACT
This experiment was intended to determine the effect of use computer learned
learning media and discovery learning models to learning result grade science
lessons on elementary schools on ecosystem balance of West Bogar. The sample
in this research was 192 students of grade 5 in primary schools of West Bogar.
The technique ofgetting the sample was multistage random sampling. The method
used in this research is experiment, with pre-post-test design two group control/
design. Data collection was done by using observation, analysis test in this
research by using quantitative descriptive analysis. The results showed that use
computer learned learning media and discovery learning models have a positive
effect on earning result 5th grade science lessons on elementary schools on
ecosystem balance. This result shows that use computer learned learning media
and discovery learning models can be used as one of the ways in developing to
learning result 5th grade science lessons on elementary schools on ecosystem
balance. Therefore, teachers need to know the abilities and needs in providing
learning to improve the ability to on learning result 5th grade science lessons on
elementary schools on eco.\ystem balance.
Keywords: use computer learned learning media and discovery learning models,

learning result 5th grade science lessons on elementary schools on ecosystem
balance
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BABIV
HASU. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian
Basil Penelitian

1. Tes Awal (Pre-test)
Langkah yang dilakukan setelah meneliti data kelompok eksperimen
adalah memberikan pre-test . pre-test dilakukan di 3 sekolah dasar negeri yakni
SDN Gunung Batu 2, SDN Balumbang Jaya 2, dan SDN Situ Gede 4. Hasil
Jawaban pre-test kelas V (kelompok eksperimen) dan kelas V (kelompok
kontrol) dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4. 1. Basil Tes Awal (Pre-test) Kelompok Eksperimen
danKelompok Kontrol
Jumlah

Sekolah

Kelas

SDN Gunung

V (eksperimen)

32

69,4

V ( kontrol)

32

69,4

V A(eksperimen)

32

70,7

V ( kontrol)

32

70,7

V (eksperimen)

32

66

V ( kontrol)

32

66

Batu 2
SDN
Balumbnag

Siswa

Rata-rata

jaya 2
SDN Situ
Gede4

Berdasarkan basil perhitungan statistik, maka diperoleh bahwa nilai ratarata tes awal (pre-test) kelompok eksperimen dan kelompok kontrol di SDN
53
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Gunung Batu 2 adalah 69,4 (Enam Puluh Sembilan Koma Empat) Sedangkan
nilai rata-rata tes awal (pre-test) kelompok eksperirnen dan kelompok control di
SDN Balurnbang Jaya 2 adalah 70,7 (Tujuh Puluh Koma Tujuh) Selanjutnya
untuk nilai rata-rata tes awal (pre-test) kelompok eksperirnen dan kelompok
control di SDN Situ Gede 4 adalah 66 (Enam Puluh Enam)
Distribusi frekuensi dari basil pre-test kelompok eksperimen dan kelompok
kontrol dapat dilihat pada Lampiran 1

2.

Pelaksanaan Perlakuan (Treatment)
a. Kelompok Eksperimen
Pelaksanaan perlakuan pada kelompok eksperirnen, yaitu pada kelas V.
Perlakuan dalarn penelitian penggunaan metode discovery learning dan media
pembelajaran berbasis komputer Hal-hal yang dilakukan sebelum melaksanakan
per lakuan

tersebut,

yang

dilakukan

peneliti

adalah

membuat

rencana

pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk materi yang akan disampaikan, yang
kemudian dikonsultasikan kepada guru kelas masing-masing.
Setelah itu menyiapkan alat -alat yang akan digunakan, dan menentukan

waktu pelaksanaan. Peneliti memberikan perlakuan sebanyak 2 kali pertemuan,
dengan masing-masing pertemuan waktunya 2 x jam pelajaran (2 x 35 menit)
Selama pelaksanaan pembelajaran menggunakan Discovery learning dan media
pembelajaran berbasis komputer peneliti juga melakukan pengamatan atau
observasi

tentang

aktivitas

peserta

didik

selama

proses

pembelajaran

berlangsung. Rencana pelaksanaan pembelajaran untuk kelompok eksperimen
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didesain dan dikembangkan sesuai dengan variable yang akan diteliti yakni
dengan metode kooperatif dan media pembelajaran gambar seri, seperti berikut:

Langkah-langkah Pem belajaran
Pendahuluan

1. Siswa berdoa bersama dipimpin salah satu

5 Menit

siswa.
2. Menyaksikan berbagai vidio materi
keseimbangan Ekosistem
Kegiatan Inti

1. Siswa mengamati vidio tentang Keseimbangan
Ekosistem

2. Siswa berdiskusi dengan ternan sebangku
tentang model yang di suguhkan noleh guru
dengan media berbasis komputer tersebut.
3. Siswa secara individu memanfaatkan media
komputer untuk mengetahui bagai mana
menjaga Keseimbangan Ekosistem
4. Siswa secara berkelompok memanfaatkan

media komputer untuk mengetahui bagai mana
menjaga Keseimbangan Ekosistem.
5.

Siswa membentuk kelompok untuk
mengadakan kegiatan observasi terkait
mengetahui bagai mana menjaga keseimbangan
ekosistem.

6. Siswa menyajikan hasil pengamatan dan
identifikasinya ke dalam laporan secara
kelompok yang terdiri kelompok menemukan
kekayaan alam abiotik.
7. Siswa menyajikan basil pengamatan dan

identifikasinya ke dalam Japoran secara
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kelompok yang terdiri kelompok bagai mana
menjaga Keseimbangan Ekosistem.
8. Siswa menyajikan hasil penemuannya melaui
media komputer terkait bagai mana menjaga
Keseimbangan Ekosistem. .
9. Siswa menyajikan basil penemuannya melaui
media komputer terkait bagai mana menjaga
Keseimbangan Ekosistem.
10. Siswa menyajikan hasil penemuannya melaui
media komputer terkait Keseimbangan
Ekosistem
Penutup

1. Siswa bersama guru membuat kesimpulan

10 Menit

tentang materi "keseimbangan ekosistem"
2. Siswa bersama guru melakukan refleksi kegiatan
belajar hari ini.
3. Siswa memimpin doa di akhir pembelajaran.

b. Kelompok Kontrol

Pelaksanaan perlakuan pada kelompok kontrol, yaitu pada kelas V
kegiatan pembelajaran dilaksanakan menggunakan metode konvensional
yaitu ceramah. Proses pembelajaran kelompok kontrol dilakukan 2 kali
pertemuan, dengan masing-masing pertemuan waktunya 2 x jam pelajaran (2
x 35 menit). Dalam pembelajaran peneliti juga mengadakan pengamatan
aktivitas

siswa

selama

proses

pembelajaran

berlangsung. Rencana

pelaksanaan pembelajaran kelompok kontrol adalah sebagai berikut:
Langkah-langkah Pembelajaran
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Pendabuluan

----

1. Siswa berdoa bersama dipimpin salah satu

5 Menit

siswa.
2. Menyaksikan berbagai vidio materi
keseimbangan Ekosistem

Kegiatan Inti

1. Siswa mengamati gambar yang menunjukkan

bagimana menjaga Siswa berdoa bersama dipimpin
salab satu siswa.
2. Menyaksikan berbagai vidio materi
keseimbangan Ekosistem
3. Siswa berdiskusi dengan ternan sebangk:u
tentang vidio tersebut. [mengamati, menalar]
4. Siswa menjawab pertanyaan pada buku siswa
sesuai hasil pengamatan. [Mengkomunika.<;ikan]
5. Guru melakukan penilaian menggunakan rubrik
pengamatan gambar untuk mengetahui
ketercapaian siswa.
6. Siswa melakukan pengamatan dan
mengidentifikasi bagaimana cara menjaga
keseimbangan ekosistem.[mengamati, menanya]
7. Siswa menyajikan basil pengamatan dan
identifikasinya ke dalam tabel. [menalar,
mengkomunikasikan]

8. Guru mengkonfirmasi dan mengapresisi
jawaban siswa. [menalar, mengkomunikasikan]
9. Siswa menuliskan informasi-informasi yang
terdapat pada bacaan dan contoh-contoh yang
berkaitan dengan keseimbangan ekosistem
10. Siswa membentuk kelompok beranggotakan 3-4
orang dan berdiskusi untuk mengidentifikasi
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keseimbangan ekosistem [ mengamati, menanya,

mencoba, menalar, mengkomunikasikan]
11. Guru melakukanpenilaian yang berkaitan materi
aJar.

Penutup

1. Siswa bersama guru membuat kesimpulan terkait

10 Menit

keseimbangan ekosistem

2. Siswa bersama guru melakukan refleksi kegiatan
belajar hari ini.
3. Siswa memimpin doa di akhir pembelajaran.

4.

Tes Akhir (post-test)
Pada tahap tes akhir ini diberikan kepada kelompok eksperimen dan
kelompok kontrol setelah diberikan perlakuan (treatmen). Pelaksanaan tes
akhir ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan metode discovery learning
dan media pembelajaran berbasis komputer terhadap hasil belajar tema 5
bangga sebagai bangsa indonesia yang dicapai oleh kelompok eksperimen dan
kelas kontrol . Berikut ini merupakan rangkuman hasil post-test kelompok
eksperimen dan kelompok kontrol.
Tabel 4. 2. Hasil Tes Akhir (Post-test) Kelompok Eksperimen dan
Kelompok Kontrol.

Sekolah
SDNGunung Batu2

Kelas
V (eksperimen)
V ( kontrol)
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Jumlah

Rata-rata

Siswa
32

83,6

32

69,9
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SDN Balumbnag Jaya 2

SDN Situ Gede 4

V (eksperimen)

32

84,7

V ( kontrol)

32

70,1

V (eksperimen)

32

84,3

V ( kontrol)

32

66

Berdasarkan tabel, terlihat perbedaan rata- rata nilai yang dicapai oleh
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol,

kelompok eksperimen SDN

Gunung Batu 2 kelas V memiliki nilai rata-rata 83,6 mengalami peningkatan
dari sebelumnya dimana pada saat pretest nilai rata-rata 69,4

Sedangkan

kelompok kontrol yakni kelas V memiliki nilai rata-rata 69,9 juga mengalami
peningkatan dari pretest sebelumnya yakni 69,4 Sedangkan untuk SDN
Balumbang jaya 2. kelas V kelompok eksperimen memperoleh nilai rata-rata
84,7 untuk post-test, dimana mengalami peningkatan dibandingkan saat pretest
sebelumnya mernperoleh rata-rata kelas 70,7 Untuk kelas V kelompok kontrol.
Terdapat kenaikan dari sebelumnya 70,1 menjadi 70,7 Terakhir SDN

Situ

Gede 4, kelompok eksperimen mendapatkan nilai posttest 84,3. Dari
sebelumnya 66 sedangkan kelompok kontrol dari nilai rata-rata 66 menjadi 66

5. Analisis Variansi dan Uji-t
a) Ana lisis Varians
Analisis variansi merupakan

penelitian yang bertujuan untuk melihat

perbedaan antar sekolah dasar yang menjadi fokus peneltian serta perbedaan
antar kelas control dan eksperimen berdasarkan hasil pre-test dan post-test.
Secara umum hipotesis sebagai berikut :
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HO

: Tidak ada perbedaan /pengaruh antar tarafperlakuan (sekolah
dasar/kelas) terhadap nilai respon(pre-test/post-test)

HI

: Minimal ada satu perbedaan /pengaruh antar taraf perlakuan
(sekolah dasar/ kelas) terhadap nilai respon(pre-test/post-test).

Pengambilan keputusan untuk menolak atau menerima HO terdapat dua cara
sebagai berikut :
a. Membandingkan nilai statistik uji dengan nilai titik kritis nya, misal dalam
pengujian anova maka ada nilai F hitung dan nilai F tabel.
Jika nilai F hitung lebih besar (>) dari F tabel maka tolak Ho dan sebaliknya
jika nilai F hitung < F tabel maka tak tolak HO/terima HO.
b. Membandingkan nilai p (p value) dengan alpha yang digunakan, jika nilai p
kurang dari alpha maka tolak HO dan sebaliknya jika nilai p lebih besar dari
alpha maka tak tolak HO.
Kedua cara tersebut bisa digunakan secara bersama-sama ataupun salah
satunya.Pada Tabel4. 3 Di bawah ini akan menunjukan basil uji variansi pre-test
dan post-test siswa untuk melihat perbedaan nilai sekolah dasar dan kelas.

Tabel4.3 Basil Uji Variansi Pre Test dan Post Test siswa

Source

Depend en
t Variable

Type ill
Sum of
Sguares

SDN

PreTest
PostTest
PreTest
PostTest
PreTest

55.835
29.272
.000
9037.150
.000

Kelas
SDN*
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Df

Mean
Square

2
27.917
2
14.636
.000
1
1 9037.150
2
.000

F

1.115
.717
.000
442.422
.000

Sig.

.330
.490
1.000
.000
1.000

F-tabel
(alpha
=5%}

3.04
3.89
3.04
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Kelas
Error
Correc
ted
Total

PostTest
PreTest
PostTest
PreTest
PostTest

.650
4558.038
3717.631
4613.872
12792.319

2
182
182
187
187

.325
25.044
20.427

.016

.984

Perhatikan nilai F hasil pre-test seko1ah dasar sebesar 1.115 lebih kecil dari 3.04
maka terima HO, atau jika dilihat dari nilai sig. sebesar 0.330 lebih dari 0.05, maka
terima HO, sehingga dapat disimpulkan tidak ada perbedaan pengaruh antar sekolah
dasar pada hasil pre-test siswa Perhatikan nilai F hasil post-test sekolah dasar sebesar
0.717atau lebih kecil dari 3.04 maka terima HO, ataujika dilihat dari nilai sig. sebesar
0.490 lebih dari 0.05, maka terima HO, Sehingga dapat disimpulk:an tidak ada
perbedaan pengaruh antar sekolah dasar pada hasil post-test siswa.
Perhatikan nilai F hasil pre-test kelas sebesar 0.000 lebih kecil dari 3.89 maka
terima HO, jika dilihat dari nilai sig sebesar 1.000 lebih dari 0.05, maka terima HO,
Sehingga dapat disimpulkan tidak ada perbedaan pengaruh antar kelas pada hasil pretest siswa. Perhatikan nilai F dari hasil post-test sekolah dasar sebesar 442.442 lebih
besar dari 3.89 maka tolak HOI jika dilihat dari nilai sig sebesar 0.000 kurang dari
0.05 maka tolak HO. Sehingga dapat disimpulkan minimal ada satu perbedaan
pengaruh antar kelas pada hasil post-test siswa.
Perhatikan nilai F interaksi untuk pre-test dan post-test secara berurutan sebesar
0.000 dan 0.016 keduanya kurang dari 3.04 maka terima HO, jika dilihat dari nilai sig
sebesar 1.000 dan 0.984 lebih dari 0.05 maka terima HO, sehingga dapat disimpulkan
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tidak ada perbedaan pengaruh antar interaksi sekolah dasar*kelas pada basil pre-test
maupun post test siswa. Berdasarkan basil tersebut, interaksi menjadi tidak relevan
lagi untuk diperhatikan.
Hasil analisis variansi di atas akan dijelaskan lebih mendetail oleh Tabel 4.4 dan
Tabel 4.5 di bawah ini sebagai hasil uji Duncan.

Gam bar 4.1 Pre Test Basil Uji Ducan Antar Sekolab
Tabel 4.4 Basil Uji Ducan Antar Sekolab
Sekolah Dasar

Basil Duncan Test
Pre-Test

Post-Test

Balumbang Jaya2

70.656±4.4843

77.656±8.1283

SDN Gunung Batu 2

69.375±5.762 3

76.703±8.521a

SDN Situ Gede 4

70.300±4.511 8

77.250±8.262a

Perhatikan hasil uji Duncan sekolah dasar untuk pre-test terlihat semua
sekolah memiliki symbol yang sama sehingga dapat dikatakan bahwa antar
sekolah tidak merniliki perbedaan nilai hasil pre-tets .sekolah dasar post-test
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pun memiliki symbol yang sama untuk semua sekolah hal ini menunjukan tidak
terdapat perbedaan nilai post-test siswa dari ketiga sekolah dasar tersebut

Pre-Test
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
.00
Eksperimen

Kontrol
Kelas

,--

Gambar 4.2 Pre Test Hasil Uji Ducan Antar Kelas

Post-Test

90.00
85.00
80.00
75.00
70.00
65.00
60.00
Eksperimen

Kontrol
Kelas

Gambar 4.3 Post Test Basil Uji Ducan Antar Kelas
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Tabel4.5 Basil Uji Ducan Antar Kelas
Hasil Duncan Test

Kelas
Pre-Test

Post-Test

Eksperirnen

70.107±4.981 a 84.139±3.784b

Kontrol

70.107±4.981 3

70.266±5.098 3

Berdasarkaan basil pre-test siswa, kedua kelas memiliki symbol yang sama hal ini
menunjukan kedua kelas tersebut tidak memiliki perbedaan nilai pre-test siswa,
sedangkan untuk post·test kedua kelas temyata memiliki symbol yang berbeda hal ini
menunjukan kedua kelas memiliki nilai siswa basil post-test yang berbeda, dalam
kasus ini terlihat kelas eksperimen lebih tinggi nilainya.
b) Uji-t
Pada table 4.6 di bawab ini akan ditampilkan basil pengujian t-test paired yang
menunjukan adanya pengaruh dari treatment yang diberikan kepada siswa.

Tabel4.6 Pengujian t - test Paired
t-test paired (pre testpost test)

Selisih
Rataan

Std.
Deviation

SDN Gunung Batu 2
SDN Balumbang Jaya 2
SDN Situ Gede 4
Keseluruhan

14.188
14.000
13.900
14.000

5.850
4.677
4.513
2.709

t

df

13.719
16.934
16.869
29.231

31
31
31
31

Sig.

ttabel
(alpha
5%)
.000 2.04
.000
.000
.000

Perbatikan untuk SDN Gunung Batu 2, SDN Balumbang Jaya 2, dan SDN
Situ Gede 4 serta keseluruhan secara berurutan masing-masing selisib rataan
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14.188, 14.00, 13.900, 14.00 nilai tersebut lebib besar dari t-tabel sebesar 2.05
maka tolak HO untuk keempat ukuran tersebut. Hal tersebut berarti perlakuan
yang diberikan kepada siswa di tiga sekolab tersebut memberikan pengaruh nyata
di masing-masing sekolah maupun secara keseluruhan sebingga terdapat
perbedaan nilai post test dan pre test.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembabasan basil penelitian ini akan mendeskripsikan basil penelitian untuk
menjawab beberapa masalah yang telah dibabas pada bab sebelumnya yang
bertujuan untuk memperoleb gambaran yang lebib lengkap tentang Pengaruh
Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Komputer Dan Metode Discovery
Learning Terhadap Hasil Belajar IPA Materi Keseimbangan Ekosistem Kelas 5
Pada Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Bogor Barat. Berdasarkan basil
belajar diperoleb 6,3 untuk rata-rata kelas, 60% untuk daya serap, dan 68%
untuk ketuntasan belajar. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa basil belajar
IP A siswa masih belum mencapai yang diharapkan oleh kurikulum, yaitu 6,5
untuk rata-rata kelas, 65% untuk daya serap dan 85% untuk ketuntasan belajar.
Pembelajaran Berbasis Komputer merupakan solusi metode pembelajaran
untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu proses pembelajaran yang
berlangsung.
Pembelajaran berbasis komputer adalah pembelajaran yang menggunakan
komputer sebagai alat bantu (Wena, 2011). Melalui materi ajar ini bahan ajar
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disajikan melalui media komputer sehingga kegiatan proses belajar mengajar
menjadi lebih menarik dan menantang bagi siswa.
Penemuan adalah terjemahan dari discovery.

Menurut Sund (dalam

Roestiyah, 2001 : 20) "discovery adalah proses mental dimana siswa mampu
mengasimilasikan sesuatu konsep mencerna, mengerti, mengolong-golongkan,
membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, dan membuat kesimpulan.
Sedangkan menurut Bruner dalam Markaban (2006:9) "penemuan adalah
suatu proses, suatu jalan/cara dalam mendekati permasalahan bukannya suatu
produk atau item yang digunakan, belajar dengan penemuan adalah belajar untuk
menemukan, dimana seorang siswa dihadapkan dengan suatu masalah atau
situasi yang tampaknya ganjil sehingga siswa dapat mencari jalan pemecahan.
Berdasarkan pembahasan diatas dari hasil tes akhir kelompok eksperimen
dan kelompok kontrol diperoleh:

Hasil Tes Akhir (Post-test) Kelompok Eksperirnen dan Kelompok Kontrol.
Sekolah

Kelas

Jumlah

Rata-rata

Siswa

,
... ,

....

V (eksperi men)

.:1-

83,6

V ( kontrol )

.)_

69,9

SDN Balumbnag Jaya 2

v

(eksperimen)

.)~

84,7

( kontrol )

SDN Situ Gede 4

v
v

SDNGunung Batu2

(eksperimen)

V ( kontrol )
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,
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...

_)_

70,1

.)_

84,3

.,,

.).-.,
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Berdasarkan tabel , terlihat perbedaan rata- rata nilai yang dicapai oleh
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol,

kelompok eksperimen SDN

Gunung Batu 2 kelas V memiliki nilai rata-rata 83,6 mengalami peningkatan
dari sebelumnya dimana pada saat pretest nilai rata-rata 69,4

Sedangkan

kelompok kontrol yakni kelas V memiliki nilai rata-rata 69,9 juga mengalami
peningkatan dari pretest sebelumnya yakni 69,4 Sedangkan untuk SDN
Balumbang jaya 2. kelas V kelompok eksperimen memperoleh nilai rata-rata
84,7 untuk post-test, dimana mengalami peningkatan dibandingkan saat pretest
sebelumnya memperoleh rata-rata kelas 70,7 Untuk kelas V kelompok kontrol.
Terdapat kenaikan dari sebelumnya 70,1 menjadi 70,7 Terakhir SDN Situ Gede
4, kelompok eksperimen mendapatkan nilai posttest 84,3. Dari sebelumnya 66
sedangkan kelompok kontrol dari nilai rata-rata 66 menjadi 66

Basil Uji Variansi Pre Test dan Post Test siswa
Source

SDN

Type ill
Sum of
S uares

Dependent
Variable

PreTest
PostTest
Kelas
PreTest
PostTest
SDN*
PreTest
Kelas
PostTest
Error
PreTest
PostTest
Correc PreTest
ted
PostTest
Total

55.835
29.272
.000
9037.150
.000
.650
4558.038
3717.631
4613 .872
12792.319
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Df

Mean
Square

2
27.917
2
14.636
1
.000
1 9037.150
2
.000
.325
2
182
25 .044
182
20.427
187
187

F

Sig.

F-tabel
(alpha=
5%

1.115
.717
.000
442.422
.000
.016

.330
.490
1.000
.000
1.000
.984

3.04
3 89
3.04
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Perhatikan nilai F basil pre-test sekolah dasar sebesar 1.115 lebih kecil
dari 3.04 maka terima HO, atau jika dilihat dari nilai sig. sebesar 0.330 lebih
dari 0.05, maka terima HO, sehingga dapat disimpulkan tidak ada perbedaan
pengaruh antar sekolah dasar pada basil pre-test siswa Perhatikan nilai F basil
post-test sekolah dasar sebesar 0.717atau lebih kecil dari 3.04 maka terima HO,
atau jika dilihat dari nilai sig. sebesar 0.490 lebih dari 0.05, maka terima HO,
Sehingga dapat disimpulkan tidak ada perbedaan pengaruh antar sekolah dasar
pada basil post-test siswa.
Penggunaan media pembelajaran berbasis komputer dan metode
discovery learning

terbukti mampu meningkatkan basil belajar IPA

Keseimbangan Ekosistem kelas V di kecamatan Bogor Barat.
Penggunaan media pembelajaran berbasis komputer dan metode
discovery learning sangat efektif dilakukan karena semua peserta didik
memiliki kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya dalam pembelajaran.
Penggunaan media pembelajaran berbasis komputer

dan metode

discovery learning terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap basil
belajar IPA Keseimbangan Ekosistem hal ini terbukti basil belajar siswa yang
lebih tinggi.
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BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data basil penelitian yang telah dipaparkan pada bah IV,
serta pembahasanya

peneliti menyimpulkan beberapa poin terkait dengan

pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis komputer dan metode
discovery learning terhadap hasiJ belajar IP A Keseimbangan Ekosistem
siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri di Kecarnatan Bogor. Barat secara rinci
dapat di simpulk:an sebagai berikut:
1) Pembelajaran dengan menggunakan media berbasis komputer, dapat
meningkatkan basil belajar IPA Keseimbangan Ekosistem

siswa SD di

Kecamatan Bogor barat Kota Bogor Tahun Pelajaran 2016 - 2017, SDN
Gunung Batu 2, SDN Balumbang Jaya 2, dan SDN Situ Gede 4 serta
keseluruhan secara berurutan masing-masing memiliki nilai t sebesar
13.719, 16.934, 16.869, dan 29.231. Keempat nilai tersebut lebih besar
dari t-tabel sebesar 2.05 maka tolak HO untuk keempat pre-tes yang
diberikan kepada siswa di tiga sekolah tersebut memberikan pengaruh
nyata di masing-masing sekolah maupun secara keseluruhan sehingga
terdapat perbedaan nilai post test dan pre test.
2) Penggunaan metode pembelajaran discovery learning

terbukti sangat

efektif dilakukan karena semua peserta didik dibawah bimbingan Guru
memiliki kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya, aktif dan
mampu menganalisa dan menemukan kesimpulan jawaban permasalahan
dalam pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran berbasis komputer
dan metode discovery learning

terbukti memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap hasil belajar IP A Keseimbangan Ekosistem

hal ini

terbukti hasil belajar siswa yang lebih tinggi. mampu meningkatkan hasil
belajar IPA Keseimbangan Ekosistem
barat.

69
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3) Berdasarkan

data

hasil

perhitungan

terlihat

adanya

pengaruh

penggunaan media pembelajaran berbasis computer dan discovery
learning secara bersama-sama terhadap hasil Belajar siswa, terlihat
perbedaan rata- rata nilai yang dicapai oleh kelompok eksperimen dan
kelompok kontrol Kelompok eksperimen SDN Gunung Batu 2 kelas V
merniliki nilai rata-rata 83,6 mengalami peningkatan dari sebelumnya
dimana pada saat pretest nilai rata-rata 69,4 Sedangkan kelompok kontrol
yakni kelas V memiliki nilai rata-rata 69,9 juga mengalami peningkatan
dari pretest sebelumnya yakni 69,4 Sedangkan untuk SDN Balumbang
jaya 2. kelas V kelompok eksperimen memperoleh nilai rata-rata 84,7
untuk post-test, dimana mengalami peningkatan dibandingkan saat pretest
sebelumnya memperoleh rata-rata kelas 70,7 Untuk kelas V kelompok
kontrol. Terdapat kenaikan dari sebelumnya 70,1 menjadi 70,7 Terakhir
SDN

Situ Gede 4, kelompok eksperimen mendapatkan nilai posttest

84,3 . Dari sebelumnya 66 sedangkan kelompok kontrol dari nilai rata-rata
66 menjadi 66

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah

dipaparkan di

atas,

peneliti

memberikan beberapa saran sebagai berikut:
1.

Bagi pihak sekolah dalam hal Penggunaan media pembelajaran berbasis
komputer layak dipertimbangkan sebagai metode pembelajaran altematif
karena dapat berpengaruh terhadap basil belajar tema 5 bangga sebagai
bangsa indonesia '

2. Bagi pihak sekolah dalam hal penggunaan media discovery learning Iayak
dipertimbangkan sebagai metode pembelajaran alternatif karena dapat
berpengaruh terhadap hasil belajar tema 5 bangga sebagai bangsa
indonesia '
3.

Bagi praktisi Pendidikan Dasar Dalam melakukan pembinaan dan pembahasan terkait peningkatan mutu pendidikan dan basil belajar anak
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sekiranya Penggunaan media pembelajaran berbasis komputer layak
dipertimbangkan sebagai metode pembelajaran alternatif karena dapat
berpengaruh terhadap basil belajar peserta didik pada pembelajaran tema
5 bangga sebagai bangsa indonesia.
4.

Bagi peneliti lain agar mencari sisi sisi lain dalam meningkatkan basil
belajar bsiswa dan meningkatkan mutu pendidikan selain mempergunakan Penggunaan media pembelajaran berbasis komputer dan
discovery learning
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Telepon: 0251 -7559237. Faksimile: 0251-7559238
E-mail: ut-bogor'a ut.ac.id

Nomor: 345/ l lN3L.J1/ KM/ 2017
Perihal: Permohonan Ijin Peneiitian

23 Februari 2017

Kepada,
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor
DiTempat

Kami sampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa S2 Universitas Terbuka hams
menyusun Tugas Akbir Program Magister (TAPM/thesis) sebagai sa1ah satu syarai:
kelulusannya. Untuk kepentingan ini kami mohon perkenan Ibu/Bapak mengijinkan:
Nama : SUPRIONO
Nll-..1

Judul

: 500638137
' Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaranberbasis Komputer Dan
Model Discovery Learning Terhadap P.asil Belajar IpaKeseimbangan
Ekosistem kelas 5 Sd Negeri Di Kecamatan
_ Bogor B~' _

i

melakukan peneiitian terkait penyusunan TAPM/Thesis mahasiswa tersebut pada
bulan Januari-April2017.
Atas ijin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.
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NSS: 101020604022, NPSN: 20238448, E-mail: sdngunungbatudua@gmail.com

SURATTUGAS
Nomor : 42311 08-1.02.64.22NIIV20 17
Yang bertanda tangan di bawah iru Kepala Sekolah Dasar Negeri Gunungbatu 2 Bogor,
menugaskan kepada :

Nama

: Supriono, S.Pd.SD

NIP

: 196306182006041002

Jabatan

:Guru

Pangkat/Gol

: Penata Muda, III/a

Unit Kerja

: SD Negeri Gunung Batu 2 Bogor

Untuk tersebut diatas agar melaksanakan tugas, pada:
Hari

: Kamis s.d. Sabtu

Tanggal

: 10s.d.12Agustus2017

Pukul

:Jam 07.30 s.d. selesai

Tempat

: SD Negeri Semplak 2
Jl. Raya Semplak Kota Bogor

Acara

: Mengikuti Pelatihan Kurtilas

Demikian surat ini dibuat dengan sebenamya agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan
penuh tanggungjawab.

Bogor, 9 Agustus 2017
Tiba di tempat :
Hariffanggal
: Pukul ............... .
Waktu

( .......................................................)

NIP .............................................. .
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1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( Kelas Kontrol)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Nama

: SUPRIONO

NIM

: 50068137

Program

: PASCASARJANA PENDIDIKAN DASAR
UNIVERSITAS TERBUKA 2017

r

,

I

I

i

!O 2. Pengembangan Pembelajaran IPA
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Nama Sekolah

: SD Negeri Gunungbatu 2,

Mata pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam
Keseimbangan Ekosistem

Kelas I Semester

: V /1 (satu)

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit (lx pertemuan)

L 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, 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.
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4

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman
dan berakhlak mulia.

II. Kompetensi Dasar
1.1 Bertambah keimanannya dengan menyadari hubungan keteraturan dan
kompleksitas alam dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang
menciptakannya, serta mewujudkannya dalam pengamalan ajaran agama
yang dianutnya
2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; obyektif; jujur;
teliti; cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; dan peduli
lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap
dalam melakukan inkuiri ilmiah dan berdiskusi
2.2 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari
sebagai wujud implementasi melaksanakan penelaahan fenomena alam
secara mandiri maupun berkelompok
3.3 Mengidentiftkasi perubahan yang tetjadi di alam, hubungannya dengan
penggunaan sumber daya alam, dan pengaruh kegiatan manusia terhadap
keseimbangan lingkungan sekitar

IlL Indikator
Menyebutkan kegiatan manusia yang dapat merusak keseimbangan
lingkungan sekitar atau ekosistem
2

Menyebutkan

dampak

kegiatan

manusia

keseimbangan lingkungan atau ekosistem
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• Pengembanean Pembelajaran IPA 3
IV. Tujuan Pembelajaran
1 Melalui gambar siswa dapat menyebutkan kegiatan manusia yang dapat
merusak ekosistem
2 Melalui diskusi siswa dapat menyebutkan dampak kegiatan manusia yang
dapat merusak keseimbangan lingkungan atau ekosistem

V. Materi pembelajaran
~

Ekosistem adalah hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup
dan lingkungannya. Kegiatan manusia yang dapat merusak ekosistem
antara lain penebangan hutan secara liar, penggunaan bahan kimia secara
berlebihan dalam bidang pertanian, dan pembuangan limbah pabrik.

~

Dampak yang terjadi dari kegiatan manusia yang dapat merusak ekosistem
adalah:
1

Penggunaan bahan kimia secara berlebihan dalam bidang pertanian Pemakaian pupuk buatan secara berlebihan dapat merusak tanah
sehingga keseimbangan ekosistem terganggu - Pestisida ini dapat
dimakan oleh hewan yang seharusnya tidak ingin dibasmi. Akibatnya,
hewan-hewan yang tidak merugikan tersebut akan musnah - Hama
yang sudah disemprot pestisida menjadi lebih hebat dibanding dengan
sebelumnya

2

Pembuangan

limbah

pabrik

Pembuangan

limbah

dapat

memusnahkan ikan-ikan dan tumbuhan yang hidup di sungai atau laut.
Hal ini dapat merusak keseimbangan ekosistem sungai atau laut Berbagai produk yang digunakan di rumah juga banyak yang
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mengandung

bahan

kimia.

Limbah

rumah tangga ini

dapat

menyebabkan pencemaran tanah.
3

Kebakaran hutan - Tanah menjadi tandus dan gersang. - Hilangnya
sejumlah spesies; - Berbagai tumbuhan maupun hewan terancam
punah - Erosi - Penurunan kualitas air - Pemanasan global (global
warming)

4

Penebangan hutan secara liar - Hilangnya sejumlah pohon tertentu Banjir - Tanah longsor - Membunuh ratusan ribu spesies tumbuhan
dan hewan. - Hewan-hewan hutan kehilangan makanan dan tempat
berlindung

5

Penambangan
Penambangan dibagi menjadi dua, yaitu penambangan terbuka dan
bawah tanah. Penambangan akan berdampak: - Menimbulkan tanah
berongga. - Kerusakan lingkungan secara keseluruhan dalam bentuk
pencemaran air, tanah dan udara.

0 4. Pengembangan Pembelajaran IPA 4

VI. Metode dan strategi pembelajaran
Pendekatan

: Scientific approach

Strategi

: Discoveri based Learning

Model

: Example non example

Metode

: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi dan Ceramah
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VILKegiatan Pembelajaran
KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI WAKTU GURU SISWA

Pendahuluan
);>

Guru memberi salam dan mengajak berdoa (religius)

);>

Guru mengecek kehadiran siswa Memotivasi dan mengajak siswa untuk
berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dengan menyanyikan lagu
"Cintai Bumi'' dengan nada dubidam.
Lirik:
Cinta cinta bumi, Cinta bumiku 2 X
Bumi ciptaan Tuhan Harus dilestarikan Penebangan liar Sampah berserakan
Mari ldta bersihkan (ayo ayo)
Bumi ciptaan Tuhan Harus dilestarikan Penanaman pohon Daur u/ang sampah
Mari ldta /akukan (ayo ayo)
Kita sebagai makh/uk ciptaan-nya
Tugas ldta saling mengingatkan
Jangan sampai bumi ldtajadi gersang (memprihatinkan)

);>

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu

);>

Siswa menjawab salam dan berdoa

);>

Siswa melaporkan ternan yang berhalangan hadir

);>

Siswa menyanyikan lagu "Cintai Bumi" Peserta didik mendengarkan
tujuan 5 menit

0 5. Pengembangan Pembelajaran IPA 5
);>

siswa dapat menyebutkan kegiatan manusia yang dapat merusak ekosistem
beserta dampaknya. pembelajaran yang disampaikan guru Inti

);>

Guru membagi siswa dalam 4 kelompok

);>

Guru membagi Lembar Kerja kepada siswa
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~

Guru

membagikan

gambar mengenai

kegiatan

manusia terhadap

lingkungan sekitar (merusak ekosistem dan tidak merusak ekosistem)
~

Setiap kelompok berdiskusi tentang kegiatan manusia yang merusak
ekosistem dan dampaknya terhadap makhluk hidup

~

Guru

menunjuk

perwakilan

kelompok

untuk

maju

ke

depan

menyampaikan hasil diskusi. Kelompok lain menanggapi hasil diskusi dari
perwakilan kelompok yang maju.
~

Siswa dibagi dalam 4 kelompok

~

Siswa menerima Lembar Kerja dari guru

~

Siswa

mengamati

gambar

mengenai

kegiatan

manusia

terhadap

lingkungan sekitar (merusak ekosistem dan tidak merusak ekosistem)
~

Siswa berdiskusi tentang kegiatan manusia yang merusak ekosistem dan
dampaknya terhadap makhluk hidup

~

Siswa maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi dalam
kelompoknya

~

Siswa menanggapi hasil diskusi dari perwakilan kelompok yang
menyampaikan hasil diskusi. 55 menit

Penutup

Refleksi dilakukan dengan:
~

Meminta pendapat siswa tentang proses pembelajaran hari ini (apakah
memberi kemudahan atau sebaliknya)

~

Guru bersama siswa Melakukan refleksi dengan :
1

Mengeluarkan pendapat tentang proses pembelajaran

2

Siswa menarik l 0 menit
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D

~Pengembangan

Pembelajaran IPA 6

Menarik kesimpulan
•!• Tindak lanjut dengan memberikan PR kepada peserta didik yaitu:
o Catatlah hewan yang teramcam punah di Indonesia akibat kegiatan
man usia
o Catatlah tumbuhan yang teramcam punah di Indonesia akibat
kegiatan manusia

•!• kesimpulan Mencatat PR yang diberikan oleh guru.
VIIL Sumber dan Media Pembelajaran
Sumber Belajar Sulistyanto, Buku Tema 6 Kelas 5 Heri. Ilmu Pengetahuan
Alam untuk SDIMI Kelas V. 2008. Jakarta: Pusat Perbukuan, I Dinas
Pendidikan
2 Media Pembelajaran Gambar kegiatan manusia: pemberian pupuk
berlebihan, limbah, kebakaran hutan, penebangan liar, penambangan,
menanam pohon, membudidayakan penyu, member makan hewan, dan
menyirami tanaman. Gambar dan Foto peristiwa Kerusakan Ekosistem
Sumber Pelajaran: Buku Tema 6 Kelas 5 I Dinas Pendidikan

IX. Penilaian dan Program Tindak Lanjut:
1. Instrumen Penilaian : terlampir
2. Program Tindak Lanjut:
a. Remedial, bagi siswa yang memperoleh nilai KD < KKM : Mengikuti
program pembelajaran kembali dengan memberikan pembahasan soalsoal uji kompetensi (menjelaskan kembali penyelesaian soal-soal).
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b. Memberikan tugas yang berkaitan dengan indikator atau kompetensi
dasar yang belum tuntas. Melakukan uji pemahaman ulang (ujian
perbaikan) sesuai dengan indikator/ kompetensi dasar yang belum tuntas.
c. Pengayaan bagi siswa yang memperoleh nilai KD > KKM: Memberikan
program pembelajaran tambahan berupa pembahasan soal-soal yang
bervariasi dengan memberikan pembahasan soal-soal uji kompetensi
(menjelaskan kembali penyelesaian soal-soal).

0 7. Pengembangan Pembelajaran IPA 7

X Rejleksi:
1. Hari ini, Aku tahu? Memecahkan masalah operasi hitung pecahan dengan
benar. Menyebutkan contoh interaksi manusia dengan alam
2. Hari ini, Aku melakukan? Membuat kolase dengan teknik yang benar.
3. Hari ini, Aku bersikap? Bertanggung jawab karena semua tugas dan
kewajiban yang mesti aku lakukan terselesaikan. Disiplin, karena tertib
mengikuti instruksi. Peduli, karena bisa menjaga ketenangan (terutama)
ketika melakukan doa.
Santun, karena dalam mengucapkan dan mengambil posisi ketika berdoa
dengan benar.

...

~==

Bogor, 18 Januari 2017
GuruPr~

;--"

. 19630618 200604 1 002
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8. -Pen~rembannn

Pembelaiaran IPA 8

Lampiran Penilaian 1 Penilaian proses pembelajaran saat diskusi No Nama
Peserta Didik Aspek yang dinilai Jumlah nilai Nilai 1 2 3 4 Aspek yang dinilai
sebagai berikut: 1 Kerja sama 2 Ketepatanl kebenaran pengerjaan 3 Tanggung
jawab 4 Penyampaian basil diskusi
Keterangan :

Penskoran Kurang baik skor 1
Cukup baik skor 2
Baik skor 3
Sangat baik skor 4
Total skor Na = Jumlah skor perolehan x 100 %
Jumlah Skor maksimal2

Penilaian tugas
1. Sebutkan hewan yang teramcam punah di Indonesia akibat kegiatan manusia
2. Sebutkan tumbuhan yang teramcam punah di Indonesia akibat kegiatan
man usia
3. Catatlah 4 prilaku negative manusia yang mengakibatkan ketidak seimbangan
Ekosistem
4. Sebutkan 4 prilaku positif man usia untuk pemulihan keseimbangan Ekosistem
5. Sebutkan 4 program pemerintah untuk menjaga keseimbangan Ekosistem
Pedoman Penskoran : Penilaian Skor maksimal setiap soal = 5
Jumlah skor maksimal

= 10

Na = Jumlah skor perolehan x 100%
Jumlah Skor maksimal (1 0)

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43420.pdf

D 9. Pengembangan Pembelajaran IPA 9

Lembar Kerja

manakah dari gambar-gambar tersebut yang termasuk kegiatan manusia yang
dapat merusak keseimbangan lingkungan atau ekosistem !
Gambar 1

Gambar2

Gambar4

Gambar 3

Gambar 5

Gambar6

-~.;:..

~~~~.:~
.=---,-~-=--

:<!~- ;~~_ ~
-

-

-

-~

Gambar7

Gambar 10

Gambar 8

Gambar 9

Gambar Kegiatan Dampak

Bogor, 18 Januari 2017
Guru Praktikan

~
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LKS Soal Pretest dan Postest ( Kelas Kontrol )
Nomer Absen
Nama

Kelas
Hari I Tanggal

Jenis Test

: Pilihan Ganda ( Multiple Choice )

Beri tanda silang ( x) pada pilihanjawaban a, b, c, atau d yang . pemyataan
jawabannya dianggap paling tepat

1. Hewan yangtermasuk. teramcam punah di Indonesia akibat kegiatan
manusia di bawah ini adalah .. .
a. Kucing hutan -Rajawali-Cendrawasih-Komodo- Tapir

b. Burung Unta-Rajawali-Cendrawasih-Komodo-Kambing Jawa
c. Badak Jawa-Elang Jawa-Cendrawasih-Tapir-Harimau Sumatera

d. Ular Cobra-Rajawali-Cendrawasih-Komodo dan Tapir

2. Di bawah ini Tumbuhan yang teramcam punah di Indonesia akibat
kegiatan manusia
a. Kuping gajah- Raflesia Arnoldi- Anggrek - Pinus - Bunga bangkai

b. Kantong semar- Raflesia Arnoldi - Anggrek - Pinus - Bunga bangkai
c. Kantong semar- Raflesia Arnoldi - Anggrek - Pinus - Teratai
d. Kantong semar- Raflesia Arnoldi - Anggrek - Tulip - Bunga bangkai

3. Yang termasuk. prilaku negative man usia yang mengakibatkan ketidak
seimbangan Ekosistem

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43420.pdf

a. Pembakaran hutan-Buang sampah sembarangan-Pukat Harimau-Ilegal
loging-Perburuan Liar
b. Pembakaran Rumah -Buang sampah sembarangan-Pukat HarimauIlegalloging-Perburuan Liar
c. Pembakaran hutan-Buang sampah sembarangan-Pukat Harimau-Ilegal
loging-Pembudidayaan Tanaman Langka
d. Pembakaran hutan-Buang sampah pada tempatnya -Pukat HarimauIlegalloging-Perburuan Liar

4. Yang tidak

termasuk

prilaku

positif manusia

untuk

pemulihan

keseimbangan Ekosistem yaitu ...
a. Hidup bersih dan membiasakan Membuang sampah pada tempatnya
b. Tidak membuang sampah ke sungai dan membudidayakan tanaman
langka
c. Melestarikan lingkungan hidup dan menjaga budaya tradisional
d. Menciptakan lingkungan Indah dan bersih serta gemar menanam

5. Yang termasuk program pemerintah untuk menjaga
Ekosistem dibawah ini, kecuali ...
a. Suaka Margasatwa dan Reboisasi
b. Cagar alam dan Illegal Loging
c. Penangkaran Satwa langka dan Penanaman sejuta pohon
d. Pembuatan Lubang Biopori dan Hutan Lindung
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Kunci Jawaban :

1.

c

2. D
3. A
4.

c

5. B

Tehnik Penilaian Score :

1.

( Benar nilai Score : 20 )

2.

( Benar nilai Score : 20 )

3. ( Benar nilai Score : 20 )
4.

( Benar nilai Score : 20 )

5. ( Benar nilai Score : 20 )

Jumlah Score : I 00

Bogor, 18 Januari 2017
G ru Praktikan
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Nama Sekolah

: SD Negeri Balumbangjaya 1

Mata pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam
Keseimbangan Ekosistem

Kelas I Semester

:VI I (satu)

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit (lx pertemuan)

L Kompetensi Inti
Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya
2

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

4

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman
dan berakhlak mulia.

IL Kompetensi Dasar
1.1 Bertambah keimanannya dengan menyadari hubungan keteraturan dan
kompleksitas alam dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang
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menciptakannya, serta mewujudkannya dalam pengamalan ajaran agama
yang dianutnya
2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tabu; obyektif; jujur;
teliti; cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; dan peduli
lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap
dalam melakukan inkuiri ilmiah dan berdiskusi
2.2 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari
sebagai wujud implementasi melaksanakan penelaahan fenomena alam
secara mandiri maupun berkelompok
3.3 Mengidentifikasi perubahan yang tetjadi di alam, hubungannya dengan
penggunaan sumber daya alam, dan pengaruh kegiatan manusia terhadap
keseimbangan lingkungan sekitar
IlL Indikator
1

Menyebutkan kegiatan manusia yang dapat merusak keseimbangan
lingkungan sekitar atau ekosistem

2

Menyebutkan

dampak

kegiatan

manusia

yang

dapat

merusak

keseimbangan lingkungan atau ekosistem

• Pengembangan Pembelajaran IPA 3

IV. Tujuan Pembelajaran
Melalui gambar siswa dapat menyebutkan kegiatan manusia yang dapat
merusak ekosistem
2 Melalui diskusi siswa dapat menyebutkan dampak kegiatan manusia yang
dapat merusak keseimbangan lingkungan atau ekosistem
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V. Materi pembelajaran
};>

Ekosistem adalah hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup
dan lingkungannya. Kegiatan manusia yang dapat merusak ekosistem
antara lain penebangan hutan secara liar, penggunaan bahan kimia secara
berlebihan dalam bidang pertanian, dan pembuangan limbah pabrik.

};>

Dampak yang terjadi dari kegiatan manusia yang dapat merusak ekosistem
adalah:
Penggunaan bahan kimia secara berlebihan dalam bidang pertanian Pemakaian pupuk buatan secara berlebihan dapat merusak tanah
sehingga keseimbangan ekosistem terganggu - Pestisida ini dapat
dimakan oleh hewan yang seharusnya tidak ingin dibasmi. Akibatnya,
hewan-hewan yang tidak merugikan tersebut akan musnah - Hama
yang sudah disemprot pestisida menjadi lebih hebat dibanding dengan
sebelumnya
2

Pembuangan

limbah

pabrik

Pembuangan

limbah

dapat

memusnahkan ikan-ikan dan tumbuhan yang hidup di sungai atau laut.
Hal ini dapat merusak keseimbangan ekosistem sungai atau laut Berbagai produk yang digunakan di rumah juga banyak yang
mengandung bahan

kimia.

Limbah

rumah tangga

ini

dapat

menyebabkan pencemaran tanah.
3

Kebakaran hutan - Tanah menjadi tandus dan gersang. - Hilangnya
sejumlah spesies; - Berbagai tumbuhan maupun hewan terancam
punah - Erosi - Penurunan kualitas air - Pemanasan global (global
wanning)
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4

Penebangan hutan secara liar - Hilangnya sejumlah pohon tertentu Banjir - Tanah longsor - Membunuh ratusan ribu spesies tumbuhan
dan hewan. - Hewan-hewan hutan kehilangan makanan dan tempat
berlindung

5

Penambangan
Penambangan dibagi menjadi dua, yaitu penambangan terbuka dan
bawah tanah. Penambangan akan berdampak: - Menimbulkan tanah
berongga. - Kerusakan lingkungan secara keseluruhan dalam bentuk
pencemaran air, tanah dan udara.

0 4. Pengembangan Pembelajaran IPA 4

VI. Metode dan strategi pembelajaran
Pendekatan

: Scientific approach

Strategi

: Discoveri based Learning

Model

: Example non example

Metode

: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi dan Ceramah

VILKegiatan Pembelajaran
KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI WAKTU GURU SISWA

Pendahuluan
~

Guru memberi salam dan mengajak berdoa (religius)

~

Guru mengecek kehadiran siswa Memotivasi dan mengajak siswa untuk
berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dengan menyanyikan lagu
"Cintai Bumi" dengan nada dubidam.
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Lirik:
Cinta cinta bumi, Cinta bumiku 2 X
Bumi ciptaan Tuhan Harus dilestarikan Penebangan liar Sampah berserakan
Mari kita bersihkan (ayo ayo)
Bumi ciptaan Tuhan Harus dilestarikan Penanaman pohon Daur ulang sampah
Mari kita lakukan (ayo ayo)
Kita sebagai makhluk ciptaan-nya
Tugas kita sating mengingatkan
Jangan sampai bumi kitajadi gersang (memprihatinkan)

~

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu

~

Siswa menjawab salam dan berdoa

~

Siswa melaporkan ternan yang berhalangan hadir

~

Siswa menyanyikan lagu "Cintai Bumi" Peserta didik mendengarkan
tujuan 5 menit

D 5. Pengembangan Pembelajaran IPA 5
~

siswa dapat menyebutkan kegiatan manusia yang dapat merusak ekosistem
beserta dampaknya. pembelajaran yang disampaikan guru Inti

~

Guru membagi siswa dalam 4 kelompok

~

Guru membagi Lembar Kerja kepada siswa

~

Guru

membagikan

gambar

mengenai

kegiatan

manusia

terhadap

lingkungan sekitar (merusak ekosistem dan tidak merusak ekosistem)
~

Setiap kelompok berdiskusi tentang kegiatan manusia yang merusak
ekosistem dan dampaknya terhadap makhluk hidup

~

Guru

menunjuk

perwakilan

kelompok

untuk

maju

ke

depan

menyampaikan hasil diskusi. Kelompok lain menanggapi hasil diskusi dari
perwakilan kelompok yang maju.
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);>

Siswa dibagi dalam 4 kelompok

);>

Siswa menerima Lembar Kerja dari guru

);>

Siswa

mengamati

gambar

mengenai

kegiatan

manusia

terhadap

lingkungan sekitar (merusak ekosistem dan tidak merusak ekosistem)
);>

Siswa berdiskusi tentang kegiatan manusia yang merusak ekosistem dan
dampaknya terhadap makhluk hidup

);>

Siswa maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi dalam
kelompoknya

);>

Siswa menanggapi hasil diskusi dari perwakilan kelompok yang
menyampaikan hasil diskusi. 55 menit

Penutup
Refleksi dilakukan dengan:
);>

Meminta pendapat siswa tentang proses pembelajaran hari ini (apakah
memberi kemudahan atau sebaliknya)

);>

Guru bersama siswa Melakukan refleksi dengan :
1

Mengeluarkan pendapat tentang proses pembelajaran

2

Siswa menarik 10 menit

D ~Pengembangan Pembelajaran IPA 6

Menarik kesimpulan

•!• Tindak lanjut dengan memberikan PR kepada peserta didik yaitu:
o

Catatlah hewan yang teramcam punah di Indonesia akibat kegiatan
man usia

o

Catatlah tumbuhan yang teramcam punah di Indonesia akibat
kegiatan manusia
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•!• kesimpulan Mencatat PR yang diberikan oleh guru.
VIIL Sumber dan Media Pembelajaran
Sumber Belajar Sulistyanto, Buku Tema 6 Kelas 5 Heri. Ilmu Pengetahuan
Alam untuk SDIMI Kelas V. 2008. Jakarta: Pusat Perbukuan, I Dinas
Pendidikan
2 Media Pembelajaran Gambar kegiatan manusia: pemberian pupuk
berlebihan, limbah, kebakaran hutan, penebangan liar, penambangan,
menanam pohon, membudidayakan penyu, member makan hewan, dan
menyirami tanaman. Gambar dan Foto peristiwa Kerusakan Ekosistem
Sumber Pelajaran: Buku Tema 6 Kelas 5 I Dinas Pendidikan

IX Penilaian dan Program Tindak Lanjut:
1. lnstrumen Penilaian : terlampir
2. Program Tindak Lanjut:
a. Remedial, bagi siswa yang memperoleh nilai KD < KKM : Mengikuti
program pembelajaran kembali dengan memberikan pembahasan soalsoal uji kompetensi (menjelaskan kembali penyelesaian soal-soal).
b. Memberikan tugas yang berkaitan dengan indikator atau kompetensi
dasar yang belum tuntas. Melakukan uji pemahaman ulang (ujian
perbaikan) sesuai dengan indikatorl kompetensi dasar yang belum tuntas.
c. Pengayaan bagi siswa yang memperoleh nilai KD > KKM: Memberikan
program pembelajaran tambahan berupa pembahasan soal-soal yang
bervariasi dengan memberikan pembahasan soal-soal uji kompetensi
(menjelaskan kembali penyelesaian soal-soal).
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0 7. Pengembangan Pembelajaran IPA 7

X Rejleksi:
1. Hari ini, Aku tahu? Memecahkan masalah operasi hitung pecahan dengan
benar. Menyebutkan contoh interaksi manusia dengan alam
2. Hari ini, Aku melakukan? Membuat kolase dengan teknik yang benar.
3. Hari ini, Aku bersikap? Bertanggung jawab karena semua tugas dan
kewajiban yang mesti aku lakukan terselesaikan. Disiplin, karena tertib
mengikuti instruksi. Peduli, karena bisa menjaga ketenangan (terutama)
ketika melakukan doa.
Santun, karena dalam mengucapkan dan mengambil posisi ketika berdoa
dengan benar.

Bogor, 2 1 Februari 2017
Guru Praktikan

RIO NO
IP. 19630618 200604 I 002
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8._Pengembangan Pembelajaran IPA 8

Lampiran Penilaian 1 Penilaian proses pembelajaran saat diskusi No Nama
Peserta Didik Aspek yang dinilai Jumlah nilai Nilai 1 2 3 4 Aspek yang dinilai
sebagai berikut: 1 Kerja sama 2 Ketepatan/ kebenaran pengerjaan 3 Tanggung
jawab 4 Penyampaian hasil diskusi
Keterangan :

Penskoran Kurang baik skor 1
Cukup baik skor 2
Baik skor 3
Sangat baik skor 4
Total skor Na = Jumlah skor perolehan x 100%
J umlah Skor maksimal 2

Penilaian tugas

l. Sebutkan hewan yang teramcam punah di Indonesia akibat kegiatan manusia
2. Sebutkan tumbuhan yang teramcam punah di Indonesia akibat kegiatan
man usia
3. Catatlah 4 prilaku negative manusia yang mengakibatkan ketidak seimbangan
Ekosistem
4. Sebutkan 4 prilaku positif man usia untuk pemulihan keseimbangan Ekosistem
5. Sebutkan 4 program pemerintah untuk menjaga keseimbangan Ekosistem
Pedoman Penskoran : Penilaian Skor maksimal setiap soal = 5
Jumlah skor maksimal = 10
Na = Jumlah skor perolehan x 100%
Jumlah Skor maksimal (1 0)
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0 9. Pengembangan Pembelajaran IPA 9
Lembar Kerja

manakah dari gambar-gambar tersebut yang termasuk kegiatan manusia yang
dapat merusak keseimbangan lingkungan atau ekosistem !
Gambar 1

Gambar2

Gambar4

Gambar 3

Gambar 5

Gambar6
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Gambar 7

Gambar 10

Gambar 8

Gambar 9

Gambar Kegiatan Dampak

Bogor, 21 Februari 2017
Guru Praktikan

~
RIO NO
NIP. 19630618 200604 1 002
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Soal Pretest dan Postest
Nomer Absen
Nama
Kelas
Hari I Tanggal

Jenis Test

: Pilihan Ganda (Multiple Choice )

Beri tanda silang ( x ) pada pilihan jawaban a, b, c, atau d yang pemyataan
jawabannya dianggap paling tepat

1. Hewan yangtermasuk teramcam punah di Indonesia akibat kegiatan
manusia di bawah ini adalah . . .
a)

Kucing hutan -Rajawali-Cendrawasih-Komodo- Tapir

b) Burung Unta-Rajawali-Cendrawasih-Komodo-Kambing Jawa
c)

Badak Jawa-Elang Jawa-Cendrawasih-Tapir-Harirnau Sumatera

d) Ular Cobra-Rajawali-Cendrawasih-Komodo dan Tapir

2. Di bawah ini Tumbuhan yang teramcam punah di Indonesia akibat
kegiatan manusia
a) Kuping gajah - Raflesia Arnoldi- Anggrek - Pinus - Bunga bangkai

b) Kantong semar- Raflesia Arnoldi - Anggrek - Pinus - Bunga bangkai
c) Kantong semar- Raflesia Arnoldi - Anggrek- Pinus - Teratai
d) Kantong semar- Raflesia Arnoldi - Anggrek-Tulip - Bunga bangkai

3. Yang termasuk prilaku negative man usia yang mengakibatkan ketidak
seimbangan Ekosistem
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a) Pembakaran hutan-Buang sampah sembarangan-Pukat Harimau-Ilegal
loging-Perburuan Liar
b) Pembakaran Rumah -Buang sampah sembarangan-Pukat HarimauIlegalloging-Perburuan Liar
c)

Pembakaran hutan-Buang sampah sembarangan-Pukat Harimau-Ilegal
loging-Pembudidayaan Tanaman Langka

d) Pembakaran hutan-Buang sampah pada tempatnya -Pukat HarimauIlegalloging-Perburuan Liar

4. Yang tidak

termasuk

prilaku

positif manusia

untuk

pemulihan

keseimbangan Ekosistem yaitu ...
a) Hidup bersih dan membiasakan Membuang sampah pada tempatnya
b) Tidak membuang sampah ke sungai dan membudidayakan tanaman
langka
c) Melestarikan lingkungan hidup dan menjaga budaya tradisional
d) Menciptakan lingkungan Indah dan bersih serta gemar menanam

5. Yang termasuk program pemerintah untuk menjaga

keseimbangan

Ekosistem dibawah ini, kecuali ...
a) Suaka Margasatwa dan Reboisasi
b) Cagar alam dan Illegal Loging
c) Penangkaran Satwa langka dan Penanaman sejuta pohon
d) Pembuatan Lubang Biopori dan Hutan Lindung
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Kunci Jawaban :
1.

c

2. D
3. A

4.

c

5. B

Tehnik Penilaian Score :
1.

( Benar nilai Score : 20 )

2.

( Benar nilai Score : 20)

3. ( Benar nilai Score : 20 )
4.

( Benar nilai Score : 20 )

5. ( Benar nilai Score : 20 )

Jumlah Score : 100

Bogar, 21 Februari 2017
Guru Praktikan

RIO NO
NIP. 19630618 200604 1 002
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Nama Sekolah

: SD Negeri Situgede 4

Mata pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam
Keseimbangan Ekosistem

Kelas I Semester

:VI I (satu)

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit (1x pertemuan)

L Kompetensi Inti
Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya
2

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

4

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman
dan berakhlak mulia.

IL Kompetensi Dasar
1.1 Bertambah keimanannya dengan menyadari hubungan keteraturan dan
kompleksitas alam dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang
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menciptakannya, serta mewujudkannya dalam pengamalan ajaran agama
yang dianutnya
2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tabu; obyektif; jujur;
teliti; cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; dan peduli
lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap
dalam melakukan inkuiri ilmiah dan berdiskusi
2.2 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari
sebagai wujud implementasi melaksanakan penelaahan fenomena alam
secara mandiri maupun berkelompok
3.3 Mengidentifikasi perubahan yang teljadi di alam, hubungannya dengan
penggunaan sumber daya alam, dan pengaruh kegiatan manusia terhadap
keseimbangan lingkungan sekitar

IlL Indikator

I

Menyebutkan kegiatan manusia yang dapat merusak keseimbangan
lingkungan sekitar atau ekosistem

2

Menyebutkan

dampak

kegiatan

manusia

yang

dapat

merusak

keseimbangan lingkungan atau ekosistem

• Pengembangan Pembelajaran IPA 3
IV. Tujuan Pembelajaran

1 Melalui gambar siswa dapat menyebutkan kegiatan manusia yang dapat
merusak ekosistem
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2 Melalui diskusi siswa dapat menyebutkan dampak kegiatan manusia yang
dapat merusak keseimbangan lingkungan atau ekosistem

V. Materi pembelajaran
~

Ekosistem adalah hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup
dan lingkungannya. Kegiatan manusia yang dapat merusak ekosistem
antara lain penebangan hutan secara liar, penggunaan bahan kimia secara
berlebihan dalam bidang pertanian, dan pembuangan limbah pabrik.

~

Dampak yang terjadi dari kegiatan manusia yang dapat merusak ekosistem
adalah:
Penggunaan bahan kimia secara berlebihan dalam bidang pertanian Pemakaian pupuk buatan secara berlebihan dapat merusak tanah
sehingga keseimbangan ekosistem terganggu - Pestisida ini dapat
dimakan oleh hewan yang seharusnya tidak ingin dibasmi. Akibatnya,
hewan-hewan yang tidak merugikan tersebut akan musnah - Hama
yang sudah disemprot pestisida menjadi lebih hebat dibanding dengan
sebelumnya
2

Pembuangan

limbah

pabrik

Pembuangan

limbah

dapat

memusnahkan ikan-ikan dan tumbuhan yang hidup di sungai atau laut.
Hal ini dapat merusak keseimbangan ekosistem sungai atau laut Berbagai produk yang digunakan di rumah juga banyak yang
mengandung

bahan

kimia.

Limbah

menyebabkan pencemaran tanah.
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3

Kebakaran hutan - Tanah menjadi tandus dan gersang. - Hilangnya
sejumlah spesies; - Berbagai tumbuhan maupun hewan terancam
punah - Erosi - Penurunan kualitas air - Pemanasan global (global
warming)

4

Penebangan hutan secara liar - Hilangnya sejumlah pohon tertentu Banjir - Tanah longsor - Membunuh ratusan ribu spesies tumbuhan
dan hewan. - Hewan-hewan hutan kehilangan makanan dan tempat
berlindung

5

Penambangan
Penambangan dibagi menjadi dua, yaitu penambangan terbuka dan
bawah tanah. Penambangan akan berdampak: - Menimbulkan tanah
berongga. - Kerusakan lingkungan secara keseluruhan dalam bentuk
pencemaran air, tanah dan udara.

0 4. Pengembangan Pembelajaran IPA 4
VL Metode dan strategi pembelajaran
Pendekatan

: Scientific approach

Strategi

: Discoveri based Learning

Model

: Example non example

Metode

: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi dan Ceramah

VILKegiatan Pembelajaran

KEGlATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI WAKTU GURU SISWA
Pendahuluan
~

Guru memberi salam dan mengajak berdoa (religius)
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~

Guru mengecek kehadiran siswa Memotivasi dan mengajak siswa untuk
berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dengan menyanyikan lagu
"Cintai Bumi" dengan nada dubidam.
Lirik:
Cinta cinta bumi, Cinta bumiku 2 X
Bumi ciptaan Tuhan Harus dilestarikan Penebangan liar Sampah berserakan
Mari kita bersihkan (ayo ayo)
Bumi ciptaan Tuhan Harus dilestarikan Penanaman pohon Daur ulang sampah
Mari kita lakukan (ayo ayo)
Kita sebagai makhluk ciptaan-nya
Tugas kita saling mengingatkan
Jangan sampai bumi kita jadi gersang (memprihatinkan)

~

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu

~

Siswa menjawab salam dan berdoa

~

Siswa melaporkan ternan yang berhalangan hadir

~

Siswa menyanyikan lagu "Cintai Bumi" Peserta didik mendengarkan
tujuan 5 menit

0 5. Pengembangan Pembelajaran IPA 5
~

siswa dapat menyebutkan kegiatan manusia yang dapat merusak ekosistem
beserta dampaknya. pembelajaran yang disampaikan guru Inti

~

Guru membagi siswa dalam 4 kelompok

~

Guru membagi Lembar Kerja kepada siswa

~

Guru

membagikan

gambar

mengenai

kegiatan

manusia

terhadap

lingkungan sekitar (merusak ekosistem dan tidak merusak ekosistem)
~

Setiap kelompok berdiskusi tentang kegiatan manusia yang merusak
ekosistem dan dampaknya terhadap makhluk hidup
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~

Guru

menunjuk

perwakilan

kelompok

untuk

maju

ke

depan

menyampaikan basil diskusi. Kelompok lain menanggapi basil diskusi dari
perwakilan kelompok yang maju.
~

Siswa dibagi dalam 4 kelompok

~

Siswa menerima Lembar Kerja dari guru

~

Siswa

mengamati

gambar

mengenai

kegiatan

manusia

terbadap

lingkungan sekitar (merusak ekosistem dan tidak merusak ekosistem)
~

Siswa berdiskusi tentang kegiatan manusia yang merusak ekosistem dan
dampaknya terhadap makhluk hidup

~

Siswa maju ke depan untuk menyampaikan basil diskusi dalam
kelompoknya

~

Siswa menanggapi basil diskusi dari perwakilan kelompok yang
menyampaikan basil diskusi. 55 menit

Penutup

Refleksi dilakukan dengan:
~

Meminta pendapat siswa tentang proses pembelajaran hari ini (apakah
memberi kemudaban atau sebaliknya)

~

Guru bersama siswa Melakukan refleksi dengan :
1

Mengeluarkan pendapat tentang proses pembelajaran

2

Siswa menarik 10 men it

D ~Pengembangan Pembelajaran IPA 6

Menarik kesimpulan

•!• Tindak lanjut dengan memberikan PR kepada peserta didik yaitu:
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o Catatlah hewan yang teramcam punah di Indonesia akibat kegiatan
man usia
o Catatlah tumbuhan yang teramcam punah di Indonesia akibat
kegiatan manusia

•!• kesimpulan Mencatat PR yang diberikan oleh guru.
VIIL Sumber dan Media Pembelajaran
Sumber Belajar Sulistyanto, Buku Tema 6 Kelas 5 Heri. Ilmu Pengetahuan
A lam untuk SDIMI Kelas V. 2008. Jakarta: Pusat Perbukuan, I Dinas
Pendidikan
2 Media Pembelajaran Gambar kegiatan manusia: pemberian pupuk
berlebihan, limbah, kebakaran hutan, penebangan liar, penambangan,
menanam pohon, membudidayakan penyu, member makan hewan, dan
menyirami tanaman. Gambar dan Foto peristiwa Kerusakan Ekosistem
Sumber Pelajaran: Buku Tema 6 Kelas 5 I Dinas Pendidikan

IX Penilaian dan Program Tindak Lanjut:
1. Instrumen Penilaian : terlampir
2. Program Tindak Lanjut:
a. Remedial, bagi siswa yang memperoleh nilai KD < KKM : Mengikuti
program pembelajaran kembali dengan memberikan pembahasan soalsoal uji kompetensi (menjelaskan kembali penyelesaian soal-soal).
b. Memberikan tugas yang berkaitan dengan indikator atau kompetensi
dasar yang belum tuntas. Melakukan uji pemahaman ulang (ujian
perbaikan) sesuai dengan indikatorl kompetensi dasar yang belum tuntas.
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c. Pengayaan bagi siswa yang memperoleh nilai KD > KKM: Memberikan
program pembelajaran tambahan berupa pembahasan soal-soal yang
bervariasi dengan memberikan pembahasan soal-soal uji kompetensi
(menjelaskan kembali penyelesaian soal-soal).

0 7. Pengembangan Pembelajaran IPA 7

X Rejleksi:
1. Hari ini, Ak:u tahu? Memecahkan masalah operasi hitung pecahan dengan
benar. Menyebutkan contoh interaksi manusia dengan alam
2. Hari ini, Ak:u melakukan? Membuat kolase dengan teknik yang benar.
3. Hari ini, Ak:u bersikap? Bertanggung jawab karena semua tugas dan
kewajiban yang mesti aku lakukan terselesaikan. Disiplin, karena tertib
mengikuti instruksi. Peduli, karena bisa menjaga ketenangan (terutama)
ketika melakukan doa.
Santun, karena dalam mengucapkan dan mengambil posisi ketika berdoa
dengan benar.
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D 8._Pengembangan Pembelajaran IPA 8

Lampiran Penilaian 1 Penilaian proses pembelajaran saat diskusi No Nama
Peserta Didik Aspek yang dinilai Jurnlah nilai Nilai 1 2 3 4 Aspek yang dinilai
sebagai berikut: 1 Kerja sama 2 Ketepatan/ kebenaran pengerjaan 3 Tanggung
jawab 4 Penyampaian hasil diskusi
Keterangan :

Penskoran Kurang baik skor 1
Cukup baik skor 2
Baik skor 3
Sangat baik skor 4
Total skor Na = Jurnlah skor perolehan x 100%
Jumlah Skor maksirnal2

Penilaian tugas
1. Sebutkan hewan yang teramcam punah di Indonesia akibat kegiatan manusia
2. Sebutkan tumbuhan yang teramcam punah di Indonesia akibat kegiatan
man usia
3. Catatlah 4 prilaku negative manusia yang mengakibatkan ketidak seirnbangan
Ekosistem
4. Sebutkan 4 prilaku positif man usia untuk pemulihan keseimbangan Ekosistem
5. Sebutkan 4 program pemerintah untuk menjaga keseimbangan Ekosistem
Pedoman Penskoran : Penilaian Skor maksirnal setiap soal = 5
Jumlah skor maksimal = 10
Na = Jumlah skor perolehan x 100%
Jurnlah Skor maksirnal (10)
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D 9. Pengembangan Pembelajaran IPA 9

Lembar Kerja
manakah dari gambar-gambar tersebut yang termasuk kegiatan manusia yang
dapat merusak keseimbangan lingkungan atau ekosistem !
Gambar 1

Gambar 3

Gambar2

f

Gambar4

Gambar7

Gambar 10

Gambar6

Gambar 5

Gambar 9

Gambar 8

Gambar Kegiatan Dampak

Bogor, 13 Maret 2017
Guru , raktik~
,/

RIO NO
NIP. 19630618 2006 04 1 002
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Soal Pretest dan Postest
Nomer Absen

Nama
Kelas
Hari I Tanggal

Jenis Test

: Pilihan Ganda ( Multiple Choice )

Heri tanda silang ( x ) pacta pilihan jawaban a, b, c, atau d yang pernyataan
jawabannya dianggap paling tepat

l. Hewan yangtermasuk teramcam punah di indonesia akibat kegiatan
manusia di bawah ini adalah ...
a) Rudng hutan -Rajawali-Cendrawasih-Komodo- Tapir

b) Burung Unta-Rajawali-Cendrawasih-Komodo-Kambing Jawa
c)

Badak Jawa-Elang Jawa-Cendrawasih-Tapir-Harimau Sumatera

d) Ular Cobra-Rajawali-Cendrawasih-Komodo dan Tapir

2. Di bawah ini Tumbuhan yang teramcam punah di Indonesia akibat
kegiatan manusia
a) Kuping gajah - Raflesia Arnoldi - Anggrek- Pinus - Bunga bangkai
b) Kantong semar- Raflesia Arnoldi- Anggrek- Pinus- Bunga bangkai

c) Kantong semar- Raflesia Arnoldi- Anggrek- Pinus- Teratai
d) Kantong semar- Raflesia Arnoldi - Anggrek-Tulip - Bunga bangkai

3. Yang termasuk prilaku negative man usia yang mengakibatkan ketidak
seimbangan Ekosistem
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a)

Pembakaran h.utan-J:Suang sampan semoarangan-PUkat Harunau-uegal
loging-Perburuan Liar

b) Pembakaran Rumah -Buang sampah sembarangan-Pukat HarimauIIegalloging-Perburuan Liar
c)

Pembakaran hutan-Buang sampah sembarangan-Pukat Harimau-IIegal
loging-Pembudidayaan Tanaman Langka

d) Pembakaran hutan-Buang sampah pada tempatnya -Pukat HarimauIlegal loging-Perburuan Liar

4. Yang

tidak

termasuk

prilaku

positif man usia

untuk

pemulihan

keseimbangan Ekosistem yaitu . ..
a) Hidup bersih dan membiasakan Membuang sampah pada tempatnya
b) Tidak membuang sampah ke sungai dan membudidayakan tanaman
langka
c) Melestarikan lingkungan hidup dan menjaga budaya tradisional
d) Menciptakan lingkungan Indah dan bersih serta gemar menanam

5. Yang termasuk program pemerintah untuk menjaga

keseimbangan

Ekosistem dibawah ini, kecuali ...
a) Suaka Margasatwa dan Reboisasi
b) Cagar alam dan Illegal Loging
c) Penangkaran Satwa langka dan Penanaman sejuta pohon
d) Pembuatan Lubang Biopori dan Hutan Lindung
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l.

c

2. D
3. A
4.

c

5. B

Tehnik Penilaian Score :

l.

( Benar nilai Score : 20 )

2.

( Benar nilai Score : 20 )

3.

( Benar nilai Score : 20 )

4. ( Benar nilai Score : 20 )
5. ( Benar nilai Score : 20 )

Jumlah Score : I 00

Bogor, 13 Maret 2017
Guru Praktikan

\.. 19630618 2006 04 I 002
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Nama

: SUPRIONO

NIM

: 50068137

Program

: PASCASARJANA PENDIDIKAN DASAR
UNIVERSITAS TERBUKA 2017

J 2. Pengembangan Pembelajaran IPA
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Nama Sekolah

: SD Negeri Gunungbatu 2

Mata pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam
Keseimbangan Ekosistem

Kelas I Semester

:VI I (satu)

Alokasi Waktu

: 2 x 35 me nit (1 x pertemuan)

L Kompetensi Inti
Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya
2

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

4

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

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43420.pdf

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

IL Kompetensi Dasar
1.1 Bertambah keimanannya dengan menyadari hubungan keteraturan dan
kompleksitas alam dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang
menciptakannya, serta mewujudkannya dalam pengamalan ajaran agama
yang dianutnya
2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tabu; obyektif; jujur;
teliti ; cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; dan peduli
lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap
dalam melakukan inkuiri ilmiah dan berdiskusi
2.2 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari
sebagai wujud implementasi melaksanakan penelaahan fenomena alam
secara mandiri maupun berkelompok
3.3 Mengidentiflkasi perubahan yang terjadi di alam, hubungannya dengan
penggunaan sumber daya alam, dan pengaruh kegiatan manusia terhadap
keseimbangan lingkungan sekitar

IlL lndikator
1

Menyebutkan kegiatan manusia yang dapat merusak keseimbangan
lingkungan sekitar atau ekosistem

2

Menyebutkan

dampak

kegiatan

manusia

keseimbangan lingkungan atau ekosistem
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• Pengembanean Pembelajaran IPA 3
IV. Tujuan Pembelajaran
1 Melalui gambar siswa dapat menyebutkan kegiatan manusia yang dapat
merusak ekosistem
2 Melalui diskusi siswa dapat menyebutkan dampak kegiatan manusia yang
dapat merusak keseimbangan lingkungan atau ekosistem

V. Materi pembelajaran
~

Ekosistem adalah hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup
dan lingkungannya. Kegiatan manusia yang dapat merusak ekosistem
antara lain penebangan hutan secara liar, penggunaan bahan kimia secara
berlebihan dalam bidang pertanian, dan pembuangan limbah pabrik.

~

Dampak yang terjadi dari kegiatan manusia yang dapat merusak ekosistem
adalah:
1

Penggunaan bahan kimia secara berlebihan dalam bidang pertanian Pemakaian pupuk buatan secara berlebihan dapat merusak tanah
sehingga keseimbangan ekosistem terganggu - Pestisida ini dapat
dimakan oleh hewan yang seharusnya tidak ingin dibasmi. Akibatnya,
hewan-hewan yang tidak merugikan tersebut akan musnah - Hama
yang sudah disemprot pestisida menjadi lebih hebat dibanding dengan
sebelumnya

2 · Pembuangan

limbah

pabrik

Pembuangan

limbah

dapat

memusnahkan ikan-ikan dan tumbuhan yang hidup di sungai atau laut.
Hal ini dapat merusak keseimbangan ekosistem sungai atau laut -
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Berbagai produk yang digunakan di rumah juga banyak yang
mengandung

bahan

kimia.

Limbah

rumah

tangga

ini

dapat

menyebabkan pencemaran tanah.
3

Kebakaran hutan - Tanah menjadi tandus dan gersang. - Hilangnya
sejumlah spesies; - Berbagai tumbuhan maupun hewan terancam
punah - Erosi - Penurunan kualitas air - Pemanasan global (global
warming)

4

Penebangan hutan secara liar - Hilangnya sejumlah pohon tertentu Banjir - Tanah longsor - Membunuh ratusan ribu spesies tumbuhan
dan hewan. - Hewan-hewan hutan kehilangan makanan dan tempat
berlindung

5

Penambangan
Penambangan dibagi menjadi dua, yaitu penambangan terbuka dan
bawah tanah. Penambangan akan berdampak: - Menimbulkan tanah
berongga. - Kerusakan lingkungan secara keseluruhan dalam bentuk
pencemaran air, tanah dan udara.

0 4. Pengembangan Pembelajaran IPA 4
VI. Metode dan strategi pembelajaran
Pendekatan

: Scientific approach

Strategi

: Discoveri based Learning

Model

: Example non example

Metode

: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi dan Ceramah
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VILKegiatan Pembelajaran

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIA TAN ALOKASI WAKTU GURU SISWA
Langkah-langkah Pembelajaran
Pendahuluan

1. Siswa berdoa bersama dipimpin salah satu

5 Menit

siswa.
2. Menyaksikan berbagai vidio materi
keseimbangan Ekosistem
Kegiatan Inti

1. Siswa mengamati vidio tentang Keseimbangan

Ekosistem
2. Siswa berdiskusi dengan ternan sebangku
tentang model yang di suguhkan noleh guru
dengan media berbasis komputer tersebut.

3. Siswa secara individu memanfaatkan media
komputer untuk mengetahui bagai mana
menjaga Keseimbangan Ekosistem

4. Siswa secara berkelompok memanfaatkan
media komputer untuk mengetahui bagai mana
menjaga Keseimbangan Ekosistem.
5.

Siswa membentuk kelompok untuk
mengadakan kegiatan observasi terkait
mengetahui bagai mana menjaga keseimbangan
ekosistem.

6. Siswa menyajikan basil pengamatan dan

identifikasinya ke dalam laporan secara
kelompok yang terdiri kelompok menemukan
kekayaan alam abiotik.

7. Siswa menyajikan hasil pengamatan dan
identifikasinya ke dalam laporan secara
kelompok yang terdiri kelompok bagai mana
menjaga Keseimbangan Ekosistem.

8. Siswa menyajikan hasil penemuannya melaui
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media komputer terkait bagai mana menjaga
Keseimbangan Ekosistem. .
9. Siswa menyajikan hasil penemuannya melaui
media komputer terkait bagai mana menjaga
Keseimbangan Ekosistem.
10. Siswa menyajikan hasil penemuannya melaui
media komputer terkait Keseimbangan
Ekosistem
Penutup

1. Siswa bersama guru membuat kesimpulan

10 Menit

tentang materi "keseimbangan ekosistem"
2. Siswa bersama guru melakukan refleksi kegiatan
belajar hari ini.
3. Siswa memimpin doa di akhir pembelajaran.

a. Kelompok Kontrol
Pelaksanaan perlakuan pada kelompok

kontro~

yaitu pada kelas V

kegiatan pembelajaran dilaksanakan menggunakan metode konvensional
yaitu ceramah. Proses pembelajaran kelompok kontrol dilakukan 2 kali
pertemuan, dengan masing-masing pertemuan waktunya 2 x jam pelajaran
(2 x 35 menit). Dalam pembelajaran peneliti juga mengadakan
pengamatan aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung.
Rencana pelaksanaan pembelajaran kelompok kontrol adalah sebagai
berikut:
Langkab-langkab Pembelajaran

Pendahuluan

1. Siswa berdoa bersama dipirnpin salah satu siswa.
2. Menyaksikan berbagai vidio materi
keseimbangan Ekosistem

Kegiatan Inti

1. Siswa mengamati gambar yang menunjukkan
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bagimana menjaga Siswa berdoa bersama dipimpin

20 Menit

salah satu siswa.
2. Menyaksikan berbagai vidio materi
keseimbangan Ekosistem
3. Siswa berdiskusi dengan ternan sebangku
tentang vidio tersebut. [mengamati, menalar]
4. Siswa menjawab pertanyaan pada buku siswa
sesuai basil pengamatan. [Mengkomunikasikan]
5. Guru melakukan penilaian menggunakan rubrik
pengamatan gambar untuk mengetabui
ketercapaian siswa.
6. Siswa melakukan pengamatan dan
mengidentifikasi bagaimana cara menjaga
keseimbangan ekosistem.[mengamati, menanya}
7. Siswa menyajikan basil pengamatan dan
identiflkasinya ke dalam tabel. [menalar,
mengkomunikasikan]

8. Guru mengkonfmnasi dan mengapresisi
jawaban siswa. [menalar, mengkomunikasikan]
9. Siswa menuliskan informasi-informasi yang
terdapat pada bacaan dan contob-contob yang
berkaitan dengan keseimbangan ekosistem
10. Siswa membentuk kelompok beranggotakan 3-4
orang dan berdiskusi untuk mengidentiflkasi
keseimbangan ekosistem [ mengamati, menanya,
mencoba, menalar, menglwmunikasikan}

11. Guru melakukanpenilaian yang berkaitan materi
ajar.

Penutup

1. Siswa bersama guru membuat kesimpulan terkait
keseimbangan ekosistem
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2. Siswa bersama guru melakukan refleksi kegiatan
belajar hari ini.
3. Siswa memirnpin doa di akhir pernbelajaran.

Penutup
0

~Pengembangan

Pembelajaran IPA 6

Menarik kesimpulan
•!• Tindak lanjut dengan mernberikan PR kepada peserta didik yaitu:
o

Catatlah hewan yang teramcam punah di Indonesia akibat kegiatan
man usia

o

Catatlah tumbuhan yang teramcam punah di Indonesia akibat
kegiatan manusia

•!• kesirnpulan Mencatat PR yang diberikan oleh guru.

VIII. Sumber dan Media Pembelajaran
Sumber Belajar Sulistyanto, Buku Tema 6 Kelas 5 Heri . llrnu Pengetahuan
Alam untuk SDIMI Kelas V. 2008. Jakarta: Pusat Perbukuan, I Dinas
Pendidikan
2 Media Pembelajaran Audio Visual Film atau Gambar bergerak dengan
Menggunakan lTl Lengkap Layar lnfocus dan Slide Proyektor tentang
kegiatan manusia: pernberian pupuk berlebihan, lirnbah, kebakaran butan,
penebangan liar, penambangan, menanam pohon, membudidayakan penyu,
member makan hewan, dan menyirami tanaman. Gambar dan Foto
peristiwa Kerusakan Ekosistem
Sumber Pelajaran: Buku Tema 6 Kelas 5 I Dinas Pendidikan
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IX. Penilaian dan Program Tindak Lanjut:
1. Instrumen Penilaian : terlampir
2. Program Tindak Lanj ut:
a.

Remedia~

bagi siswa yang memperoleh nilai KD < KKM : Mengikuti

program pembelajaran kembali dengan memberikan pembahasan soaJsoal uji kompetensi (menjelaskan kembali penyelesaian soal-soal).
b. Memberikan tugas yang berkaitan dengan indikator atau kompetensi
dasar yang belum tuntas. Melakukan uji pemahaman ulang (ujian
perbaikan) sesuai dengan indikator/ kompetensi dasar yang belum tuntas.
c. Pengayaan bagi siswa yang memperoleh nilai KD > KKM: Memberikan
program pembelajaran tambahan berupa pembahasan soal-soal yang
bervariasi dengan memberikan pembahasan soal-soal uji kompetensi
(menjelaskan kembali penyelesaian soal-soal).

0 7. Pengembangan Pembelajaran IPA 7
X Rejleksi:
1. Hari ini, Aku tahu? Mcmecahkan masalah operasi hitung pecahan dengan
benar. Menyebutkan contoh interaksi manusia dengan alam
2. Hari ini, Aku melakukan? Membuat kolase dengan teknik yang benar.
3. Hari ini, Aku bersikap? Bertanggung jawab karena semua tugas dan
kewajiban yang mesti aku lakukan terselesaikan. Disiplin, karena tertib
mengikuti instruksi. Peduli, karena bisa menjaga ketenangan (terutama)
ketika melakukan doa.
Santun, karena dalam mengucapkan dan mengambil posisi ketika berdoa
dengan benar.
Bogor, 18 Januari 20 17
G
Praktikan

~
NIP. 19630618 200604 I 002
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0 8._Pengembangan Pembelajaran IPA 8
Lampiran Penilaian 1 Penilaian proses pembelajaran saat diskusi No Nama
Peserta Didik Aspek yang dinilai Jumlah nilai Nilai 1 2 3 4 Aspek yang dinilai
sebagai berikut: 1 Kerja sama 2 Ketepatan/ kebenaran pengerjaan 3 Tanggung
jawab 4 Penyampaian basil diskusi
Keterangan :

Penskoran Kurang baik skor 1
Cukup baik skor 2
Baik skor 3
Sangat baik skor 4
Total skor Na = Jumlab skor peroleban x 100%
Jumlah Skor maksimal 2

Penilaian tugas
6.

Sebutkan hewan yang teramcam punah di Indonesia akibat kegiatan manusia

7.

Sebutkan turnbuhan yang teramcam punab di Indonesia akibat kegiatan
man usia

8.

Catatlab 4 prilaku negative manusia yang mengakibatkan ketidak seimbangan
Ekosistem

9.

Sebutkan 4 prilaku positif manusia untuk pemulihan keseimbangan
Ekosistem

10. Sebutkan 4 program pemerintah untuk menjaga keseimbangan Ekosistem
Pedoman Penskoran : Penilaian Skor maksimal setiap soal = 5
Jumlah skor maksimal

= 10

Na = Jumlah skor perolehan x 100%
Jumlah Skor maksimal (1 0)
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D 9. Pengembangan Pembelajaran IPA 9

Lembar Kerja
manakah dari gambar-gambar tersebut yang termasuk kegiatan manusia yang
dapat merusak keseimbangan lingkungan atau ekosistem !
Gambar 1

Gambar4

Gambar 7

Gambar 10

Gambar2

Gambar3

Gambar 5

Gambar6

Gambar 8

Gambar 9

Gam bar Kegiatan Dampak

Bogor, 18 Januari 2017
Guru Praktikan

S

ONOS.Pd

NIP. 19630618 200604 1 002
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LKS Soal Pretest dan Postest ( Kelas Kontrol )
Nomer Absen
Nama
Kelas
Hari I Tanggal
Sekolah Asal : SD.Negeri Gunungbatu 2

Jenis Test

: Pilihan Ganda ( Multiple Choice )

Beri tanda silang ( x ) pada pilihan jawaban a, b, c, atau d yang pernyataan
jawabannya dianggap paling tepat

I. Hewan yangtermasuk teramcam punah di Indonesia akibat kegiatan
man usia di bawah ini adalah ...
a. Kucing hutan -Rajawali-Cendrawasih-Komodo- Tapir

b. Burung Unta-Rajawali-Cendrawasih-Komodo-Kambing Jawa
c. Badak Jawa-Elang Jawa-Cendrawasih-Tapir-Harimau Surnatera
d. Ular Cobra-Rajawali-Cendrawasih-Komodo dan Tapir

2. Di bawah ini Tumbuhan yang teramcam punah di Indonesia akibat
kegiatan manusia
a. Kuping gajah- Raflesia Arnoldi - Anggrek- Pinus- Bunga bangkai
b. Kantong semar- Raflesia Arnoldi - Anggrek- Pinus - Bunga bangkai

c. Kantong semar- Raflesia Arnoldi - Anggrek- Pinus - Teratai

d. Kantong semar- Raflesia Arnoldi - Anggrek-Tulip - Bunga bangkai

3. Yang termasuk prilaku negative man usia yang mengakibatkan ketidak
seimbangan Ekosistem
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a. Pembakaran hutan-Buang sampah sembarangan-Pukat Harimau-IIegal
loging-Perburuan Liar
b. Pembakaran Rumah -Buang sampah sembarangan-Pukat HarimauIlegalloging-Perburuan Liar
c. Pembakaran hutan-Buang sampah sembarangan-Pukat Harimau-IIegal
loging-Pembudidayaan Tanaman Langka
d. Pembakaran hutan-Buang sampah pada tempatnya -Pukat HarimauIlegalloging-Perburuan Liar

4. Yang

tidak

termasuk

prilaku

positif manusia

untuk

pemulihan

keseimbangan Ekosistem yaitu ...
a. Hidup bersih dan membiasakan Membuang sampah pada tempatnya
b. Tidak membuang sampah ke sungai dan membudidayakan tanaman
langka
c. Melestarikan lingkungan hidup dan menjaga budaya tradisional
d. Menciptakan lingkungan Indah dan bersih serta gemar menanam

5. Yang termasuk program pemerintah untuk menjaga
Ekosistem dibawah ini, kecuali ...
a. Suaka Margasatwa dan Reboisasi
b. Cagar alam dan Illegal Loging
c. Penangkaran Satwa langka dan Penanaman sejuta pohon
d. Pembuatan Lubang Biopori dan Rutan Lindung
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Kunci Jawaban :

1.

c

2. D
3. A
4.

c

5. B

Tehnik Penilaian Score :

1.

( Benar nilai Score : 20 )

2.

( Benar nilai Score : 20 )

3. ( Benar nilai Score : 20 )
4.

( Benar nilai Score : 20)

5.

( Benar nilai Score : 20 )

Jumlah Score : 100

Bogor, 18 Januari 2017
Guru Praktikan

S
ONO
NIP. 19630618 200604 1 002
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0 2. Peogembangan Pembelajarao IPA
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Nama Sekolah

: SD Negeri Balumbangjaya 1

Mata pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam
Keseimbangan Ekosistem

Kelas I Semester

:VI I (satu)

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit (lx pertemuan)

L 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, 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.

4

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan Iogis dan
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan
anak sehat, dan dalam tindakan yang rnencerminkan perilaku anak beriman
dan berakhlak mulia.

II. Kompetensi Dasar
1.1 Bertambah keimanannya dengan menyadari hubungan keteraturan dan
kompleksitas alam dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang
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menciptakannya, serta mewujudkannya dalam pengamalan ajaran agama
yang dianutnya
2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tabu; obyektif; jujur;
teliti; cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; dan peduli
lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap
dalam melakukan inkuiri ilmiah dan berdiskusi
2.2 Menghargai kerja lndividu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari
sebagai wujud implementasi melaksanakan penelaahan fenomena alam
secara mandiri maupun berkelompok
3.3 Mengidentifikasi perubahan yang terjadi di alam, hubungannya dengan
penggunaan surnber daya alam, dan pengaruh kegiatan manusia terhadap
keseimbangan lingkungan sekitar

Ill Indikator
Menyebutkan kegiatan manusia yang dapat merusak keseimbangan
lingkungan sekitar atau ekosistem
2

Menyebutkan

dampak

kegiatan

manusia

yang

dapat

merusak

keseimbangan lingkungan atau ekosistem

• Pengembangan Pembelajaran IPA 3

IV. Tujuan Pembelajaran
Melalui gambar siswa dapat menyebutkan kegiatan manusia yang dapat
merusak ekosistem
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2 Melalui diskusi siswa dapat menyebutkan dampak kegiatan manusia yang
dapat merusak keseimbangan lingkungan atau ekosistem

V. Materi pembelajaran
~

Ekosistem adalah hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup
dan lingkungannya. Kegiatan manusia yang dapat merusak ekosistem
antara lain penebangan hutan secara liar, penggunaan bahan kimia secara
berlebihan dalam bidang pertanian, dan pembuangan limbah pabrik.

~

Dampak yang terjadi dari kegiatan manusia yang dapat merusak ekosistem
adalah:
1

Penggunaan bahan kimia secara berlebihan dalam bidang pertanian Pemakaian pupuk buatan secara berlebihan dapat merusak tanah
sehingga keseimbangan ekosistem terganggu - Pestisida ini dapat
dimakan oleh hewan yang seharusnya tidak ingin dibasmi. Akibatnya,
hewan-hewan yang tidak merugikan tersebut akan musnah - Hama
yang sudah disemprot pestisida menjadi lebih hebat dibanding dengan
sebelumnya

2

Pembuangan

limbah

pabrik

Pembuangan

limbah

dapat

memusnahkan ikan-ikan dan tumbuhan yang hidup di sungai atau laut.
Hal ini dapat merusak keseimbangan ekosistem sungai atau laut Berbagai produk yang digunakan di rumah juga banyak yang
mengandung bahan kimia.

Limbah

menyebabkan pencemaran tanah.
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3

Kebakaran hutan - Tanah menjadi tandus dan gersang. - Hilangnya
sejumlah spesies; - Berbagai tumbuhan maupun hewan terancam
punah - Erosi - Penurunan kualitas air - Pemanasan global (global
warming)

4

Penebangan hutan secara liar - Hilangnya sejumlah pohon tertentu Banjir - Tanah longsor - Membunuh ratusan ribu spesies tumbuhan
dan hewan. - Hewan-hewan hutan kehilangan makanan dan tempat
berlindung

5

Penambangan
Penambangan dibagi menjadi dua, yaitu penambangan terbuka dan
bawah tanah. Penambangan akan berdampak: - Menimbulkan tanah
berongga. • Kerusakan lingkungan secara keseluruhan dalam bentuk
pencemaran air, tanah dan udara.

0 4. Peogembaogao Pembelajaran IPA 4
VL Metode dan strategi pembelajaran
Pendekatan

: Scientific approach

Strategi

: Discoveri based Learning

Model

: Example non example

Metode

: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi dan Ceramah

VILKegiatan Pembelajaran

KEG lATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI WAKTU GURU SISWA
Laogkab-langkab Pembelajaran
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Pendahuluan

3. Siswa berdoa bersama dipimpin salah satu

5 Menit

siswa.
4. Menyaksikan berbagai vidio materi
keseimbangan Ekosistem
Kegiatan Inti

11. Siswa mengamati vidio tentang Keseimbangan
Ekosistem
12. Siswa berdiskusi dengan ternan sebangku
tentang model yang di suguhkan noleh guru
dengan media berbasis komputer tersebut.
13. Siswa secara individu memanfaatkan media
komputer untuk mengetahui bagai mana
menjaga Keseimbangan Ekosistem
14. Siswa secara berkelompok memanfaatkan
media komputer untuk mengetahui bagai mana
menjaga Keseimbangan Ekosistem.
15. Siswa membentuk kelompok untuk
mengadakan kegiatan observasi terkait
mengetahui bagai mana menjaga keseimbangan
ekosistem.

16. Siswa menyajikan hasil pengamatan dan
identifikasinya ke dalam laporan secara
kelompok yang terdiri kelompok menemukan
kekayaan alam abiotik.
17. Siswa menyajikan hasil pengamatan dan
identifikasinya ke dalam laporan secara
kelompok yang terdiri kelompok bagai mana
menjaga Keseimbangan Ekosistem.
18. Siswa menyajikan hasil penemuannya melaui
media komputer terkait bagai mana menjaga
Keseimbangan Ekosistem. .
19. Siswa menyajikan hasil penemuannya melaui
media komputer terkait bagai mana menjaga
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Keseimbangan Ekosistem.
20. Siswa menyajikan basil penemuannya melaui
media komputer terkait Keseimbangan
Ekosistem
Penutup

4. Siswa bersama guru membuat kesimpulan

10 Menit

tentang materi "keseimbangan ekosistem"
5. Siswa bersama guru melakukan refleksi kegiatan
belajar hari ini.
6. Siswa memimpin doa di akhir pembelajaran.

b. Kelompok Kontrol

Pelaksanaan perlakuan pada kelompok kontrol, yaitu pada kelas V
kegiatan pembelajaran dilaksanakan menggunakan metode konvensional
yaitu ceramah. Proses pembelajaran kelompok kontrol dilakukan 2 kali
pertemuan, dengan masing-masing pertemuan waktunya 2 x jam pelajaran
(2 x 35 menit). Dalarn pembelajaran peneliti juga mengadakan
pengamatan aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung.
Rencana pelaksanaan pembelajaran kelompok kontrol adalah sebagai
berikut:
Langkah-langkah Pembelajaran

Pendahuluan

3. Siswa berdoa bersama dipimpin salah satu siswa.

5 Menit

4. Menyaksikan berbagai vidio materi

keseimbangan Ekosistem
Kegiatan Inti

1. Siswa mengamati gambar yang menunjukkan

bagimana menjaga Siswa berdoa bersama dipimpin
salah satu siswa.
13.

Menyaksikan berbagai vidio materi

keseimbangan Ekosistem
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14. Siswa berdiskusi dengan ternan sebangku
tentang vidio terse but. [mengamati, menalar]
15. Siswa menjawab pertanyaan pada buku siswa
sesuai hasil pengamatan. [Mengkomunikasikan]
16. Guru melakukan penilaian menggunakan rubrik
pengamatan gambar untuk mengetahui
ketercapaian siswa.
17. Siswa melakukan pengamatan dan
mengidentiftkasi bagaimana cara menjaga
keseimbangan ekosistem.[mengamati, menanyaj
18. Siswa menyajikan hasil pengamatan dan
identiftkasinya ke dalam tabel. [ mena/ar,
mengkomunikasikan]
19. Guru mengkonfmnasi dan mengapresisi
jawaban siswa. [menalar, mengkomunikasikan]
20. Siswa menuliskan informasi-informasi yang
terdapat pada bacaan dan contoh-contoh yang
berkaitan dengan keseimbangan ekosistem
21. Siswa membentuk kelompok beranggotakan 3-4
orang dan berdiskusi untuk mengidentiflkasi
keseimbangan ekosistem [mengamati, menanya,
mencoba, menalar, mengkomunikasikan]
22. Guru melakukanpenilaian yang berkaitan materi
ajar.

Penutup

4. Siswa bersama guru membuat kesimpulan terkait
keseirnbangan ekosistem
5. Siswa bersama guru melakukan refleksi kegiatan
belajar hari ini.
6. Siswa memimpin doa di akhir pembelajaran.

Penutup
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0

~Pengembangan

Pembelajaran IPA 6

Menarik kesimpulan
•!• Tindak Ianjut dengan memberikan PR kepada peserta didik yaitu:
o Catatlah hewan yang teramcam punah di Indonesia akibat kegiatan
man usia
o Catatlah tumbuhan yang teramcam punah di Indonesia akibat
kegiatan manusia

•!• kesimpulan Mencatat PR yang diberikan oleh guru.
VIIL Sumber dan Media Pembelajaran
Sumber Belajar Sulistyanto, Buku Tema 6 Kelas 5 Heri. Ilmu Pengetahuan
Alam untuk SDIMI Kelas V. 2008. Jakarta: Pusat Perbukuan, I Dinas
Pendidikan
2 Media Pembelajaran Audio Visual Film atau Gambar bergerak dengan
Menggunakan ITI Lengkap Layar Infocus dan Slide Proyektor tentang
kegiatan manusia: pemberian pupuk berlebihan, limbah, kebakaran hutan,
penebangan liar, penambangan, menanam pohon, membudidayakan penyu,
member makan hewan, dan menyirami tanaman. Garnbar dan Foto
peristiwa Kerusakan Ekosistem
Sumber Pelajaran: Buku Tema 6 Kelas 5 I Dinas Pendidikan

IX Penilaian dan Program Tindak Lanjut:
1. Instrumen Penilaian : terlampir
2. Program Tindak Lanjut:
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a. Remedial. bagi siswa yang memperoleh nilai KD < KKM : Mengikuti
program pembelajaran kembali denoan memberikan pcmbahasan soalsoal uji kompetensi (menjelaskan kemba!i penyelesaian soal-soal).
b. M~mberik.an tugas yaug berkaitan dengan indikator atau kompetensi
dasar yang belum tuntas. Melakukan uji pemahaman ulang (ujian
perbaikan) sesuai dengan indikator/ kompetensi dasar yang bclum tuntas.

c. Pengayaan bagi siswa yang memperoleh nilai KD > KKM: Memberikan
progmm pembelajanm tambahan berupa pembahasan soaJMsoal yang
bervariasi dengan memberikan pernbahasan soaJ-soaJ uji kompetensi
(menjeiaskan kembali penyelesaian soal-soal).

0 7. Pcngcmbangan Pcmbelajaran IPA 7

X Rejleksi:
1. Hari ini, Aku tahu? Memecahkan masalah operasi hitung pecahan dengan
benar. Menyebutkan contoh interaksi manusia dengan alam
2. Hari ini, Aku melakukan? Membuat kolase dengan teknik yang benar.
3. Hari ini, Aku bersikap? Bertanggung jawab karena semua tugas dan
kewajiban yang mesti aku lakukan terselesaikan. Disiplin, karcna tertib
mengikuti instruksi. Peduli, karena bisa menjaga ketenangan (terutama)
ketika melakukan doa.
Santun, karena daiam mengucapkan dan mengambil posisi ketika bcrdoa
dengan benar.

Bogor~

21 Februari 2017
Guru Praktikan
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0 8._Pengembangan Pembelajaran IPA 8
Lampiran Penilaian I Penilaian proses pembelajaran saat diskusi No Nama
Peserta Didik Aspek yang dinilai Jumlah nilai Nilai 1 2 3 4 Aspek yang dinHai
sebagai berikut: 1 Kerja sama 2 Ketepatan/ kebenaran pengerjaan 3 Tanggung
jawab 4 Penyampaian hasil diskusi
Keterangan :

Penskoran Kurang baik skor 1
Cukup baik skor 2
Baik skor 3
Sangat baik skor 4
Total skor Na = J urn lab. skor perolehan x 100 %
Jumlah Skor maksimal 2

Penilaian tugas
11. Sebutkan hewan yang teramcam punah di Indonesia akibat kegiatan manusia
12. Sebutkan tumbuhan yang teramcam punah di Indonesia akibat kegiatan
man usia
13. Catatlah 4 prilaku negative manusia yang mengakibatkan ketidak seimbangan
Ekosistem
14. Sebutkan 4 prilaku positif manusia untuk pemulihan kescimbangan
Ekosistem
15. Sebutkan 4 program pemerintah untuk menjaga keseimbangan Ekosistem
Pedoman Penskoran: Peniiaian Skor maksimai setiap soai =- 5
Jumlah skor maksimal

= 10

Na = Jumlah skor perolehan x 100%
Jumlah Skor maksimal (10)
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0 9. Pengemba gan Pembelajaran IPA 9

Lembar Kerja
manakah dari gambar-gambar tersebut yang tennasuk kegiatan manusia yang
dapat merusak keseimbangan lingkungan atau ekosistem!

Gambar I

Gambar4

Gambar 7

Gambar 10

Gambar 3

Gambar2

Gambar6

Gambar 5

Gambar 9

Gambar 8

Gam bar Kegiatan Dampak

Bogor, 21 Februari 2017
Guru Ptaktikan

S

ONO

NIP. 19630618 200604 1 002
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Soal Pretest dan Postest
Nomer Absen
Nama
Kelas
Hari I Tanggal
Sekolah Asal : SD.Negeri Balungbang Jaya 1

Jenis Test

: Pilihan Ganda ( Multiple Choice )

Beri tanda silang ( x ) pada pilihan jawaban a, b, c, atau d yang pemyataan
jawabannya dianggap paling tepat

1. Hewan yangtermasuk teramcam punah di Indonesia akibat kegiatan
manusia di bawah ini adalah ...
a)

Kucing hutan -Rajawali-Cendrawasih-Komodo- Tapir

b) Burung Unta-Rajawali-Cendrawasih-Komodo-Kambing Jawa
c)

Badak Jawa-Elang Jawa-Cendrawasih-Tapir-Harimau Sumatera

d) Ular Cobra-Rajawali-Cendrawasih-Komodo dan Tapir

2. Di bawah ini Tumbuhan yang teramcam punah di Indonesia akibat
kegiatan manusia
a) Kuping gajah- Raflesia Arnoldi- Anggrek- Pinus- Bunga bangkai
b) Kantong semar- Raflesia Arnoldi - Anggrek- Pinus- Bunga bangkai

c) Kantong semar- Raflesia Arnoldi- Anggrek- Pinus- Teratai
d) Kantong semar- Raflesia Arnoldi - Anggrek-Tulip - Bunga bangkai

3. Yang termasuk prilaku negative manusia yang mengakibatkan ketidak
seimbangan Ekosistem
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a)

Pembakaran hutan-Buang sampah sembarangan-Pukat Harimau-Ilegal
loging-Perburuan Liar

b) Pembakaran Rumah -Buang sampah sembarangan-Pukat HarimauIlegalloging-Perburuan Liar
c)

Pembakaran hutan-Buang sampah sembarangan-Pukat Harimau-Ilegal
loging-Pembudidayaan Tanaman Langka

d) Pembakaran hutan-Buang sampah pada tempatnya -Pukat HarimauIlegalloging-Perburuan Liar

4. Yang tidak

termasuk

prilaku

positif manusia

untuk

pemulihan

keseimbangan Ekosistem yaitu ...
a) Hidup bersih dan membiasakan Membuang sampah pada tempatnya
b) Tidak membuang sampah ke sungai dan membudidayakan tanaman
langka
c) Melestarikan lingkungan hidup dan menjaga budaya tradisional
d) Menciptakan lingkungan Indah dan bersih serta gemar menanam

5. Yang termasuk program pemerintah untuk menjaga

keseimbangan

Ekosistem dibawah ini, kecuali ...
a) Suaka Margasatwa dan Reboisasi
b) Cagar alam dan Illegal Loging
c) Penangkaran Satwa langka dan Penanaman sejuta pohon
d) Pembuatan Lubang Biopori dan Hutan Lindung
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Kunci Jawaban:
1.

c

2. D
3. A

4.

c

5. B

Tehnik Penilaian Score:
1.

( Benar nilai Score : 20 )

2.

( Benar nilai Score : 20 )

3.

( Benar nilai Score : 20 )

4. ( Benar nilai Score : 20)
5. ( Benar nilai Score : 20 )

Jumlah Score : 100

Bogor, 21 Februari 2017
Guru Praktikan

NIP. 19630618 200604 1 002
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0 2. Pengembangan Pembelajaran IPA
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Nama Sekolah

: SD Negeri Situgede 4

Mata pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam
Keseimbangan Ekosistem

Kelas I Semester

: V I I (satu)

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit (1 x pertemuan)

L Kompetensi Inti
Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya
2

Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, Guru, dan tetangga.

3

Memahami pengetahuan faktual dcngan cara mcngamati [mcndcngar,
melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa in gin tahu ten tang
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang
dijumpainya di rumah, sekolah.

4

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jclas dan logis dan
istematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan

anak schat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilak:u anak beriman
dan berakhlak mulia.

II. Kompetensi Dasar
1.1 Bertambah keimanannya dengan rnenyadari hubungan keteraturan dan
kompleksitas alarn dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang
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menciptakannya, serta mewujudkannya dalam pengamalan ajaran agama
yang dianutnya
2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tabu; obyek:tif; jujur;
teliti;

cerm~

tekun; hati·bati; bertanggung jawab; terbuka; dan peduli

lingkungan) daJam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap
dalam melakukan inkurri iJmiab dan berdiskusi
2.2 Menghargai kerja iodividu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari
sebagai wujud implementasi melaksanakan penelaahan fenomena alam
secara mandiri maupun berkelompok
3.3 Mengidentifikasi perubahan yang terjadi di alam, hubungannya dengan
penggunaan sumber daya alam, dan pengaruh kegiatan manusia terhadap
keseimbangan Hngkungan sekitar

ID. Indikator
Menyebutkan kegiatan manusia yang dapat merusak keseimbangan
lingkungan sekitar atau ekosistem
2

Menyebutkan

dampak

kegiatan

manusia

yang

dapat

merusak

keseimbangan lingkungan atau ekosistem

• Pcngembangan Pe.mbelajaran IPA 3
JV. Tujuan Pembelajaran

1 Mela1ui gambar siswa dapat mcnyebutkan kcgiatan manusia yang dapat

merusak ekosistem

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43420.pdf

2 Melalui diskusi siswa dapat menyebutk:an dampak kegiatan manusia yang
dapat merusak keseimbangan lingkungan atau ekosistem

V. Materi pemhelajaran
~

Ekosistem adalah hubungan sating ketergantungan antara makhluk hidup

dan lingkungarrnya. Kegiatan manusia yang dapat merusak ekosistem
antara lain penebangan hutan secara liar, penggunaan bahan kimia secara
berlebihan dalam bidang pertanian, dan pembuangan limbah pabrik.
~

Dampak yang terjadi dari keg"atan manusia yang dapat merusak ekosistem
adalah:
Penggunaan bahan kimia secara berlebihan dalam bidang pert.anian Pemakaian pupuk buatan secara bcrlcbihan dapat merusak tanah
sehingga keseimbangan ekosistem terganggu - Pestisida ini dapat
dimakan oleh hewan yang seharusnya tidak ingin dibasmi. Akibatnya,
hewan-hewan yang tidak merugikan tersebut akan musnah - Hama
yang sudah disemprot pestisida menjadi lebih hebat dibanding dengan
sebelumnya
2

Pembuangan

Limbah

pabrik

Pembuangan

limbah

dapat

memusnahkan ikan-ikan dan tumbuhan yang hidup di sungai atau laut.
Hal ini dapat merusak kcseimbangan ekosistem sungai atau laut Berbagai produk yang digunakan di rumah juga banyak yang
mengandung

bahan

kimia.

Limbah

menyebabkan pencemaran tanah.
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3

Kebakaran hutan - Tanah menjadi tandus dan gersang. - Hilangnya
sejurnlah spesies; - Berbagai tumbuhan maupun hewan terancam
punah - Erosi - Penurunan kualitas air - Pemanasan global (global
warming)

4

Penebangan hutan secara liar - Hilangnya sejmnlah pohon tertentu Banjir - Tanah longsor • Membunuh ratusan ribu spesies turnbuhan
dan hewan. - Hewan-hewan hutan kehilangan makanan dan tempat
berlin dung

5

Penambangan
Penambangan dibagi menjadi dua, yaitu penambangan terbuka dan
bawah tanah. Penambangan akan berdampak: - Menimbulkan tanah

berongga. - Kerusakan lingkungan secara keseluruhan dalarn bentuk
pencemaran air, tanah dan udara.

0 4. Pengembangan Pembelajantn 1PA 4

VI. Metode dan strategi pemhelajaran
Pendekatan

: Scientific approach

Strategi

: Discoveri based Learning

Model

: Example non example

Metode

: Penugasan. Tanya Jawab, Diskusi dan Ceramab

Vll.Kegiatan Pembelajaran
KEG!ATAN DESKRJPSl KEGIATAN ALOKASI W AKTU GURU SlSWA

Langkab-langkah Pembelaj~ran
Pendahuluan

5. Siswa berdoa bersama dipimpin salah satu
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siswa.
6. Menyaksikan berbagai vidio materi
keseimbangan kosistem
Kegiatan Inti

21. Siswa mengamati vidio tentang Keseimbangan
Ekosistem
22. Siswa berdiskusi dengan ternan sebangku
tentang model yang di suguhkan noleb guru
dengan media berbasis komputer tersebut.
23. Siswa secara individu memanfaatkan media
komputer untuk mengetabui bagai mana
menjaga Keseimbangan Ekosistem
24. Siswa secara berkelompok memanfaatkan
media komputer untuk mengetabui bagai mana
menjaga Keseimbangan Ekosistem.
25. Siswa membentuk kelompok untuk
mengadakan kegiatan observasi terkait
mengetabui bagai mana menjaga keseimbangan
ekosistem.
26. Siswa menyajikan basil pengamatan dan

identiftkasinya ke dalam laporan secara
kelompok yang terdiri kelompok menemukan
kekayaan alam abiotik.
27. Siswa menyajikan basil pengamatan dan
identiftkasinya ke dalam laporan secara
kelompok yang terdiri kelompok bagai mana
menjaga Keseimbangan Ekosistem.
28. Siswa menyajikan basil penemuannya melaui
media komputer terkait bagai mana menjaga
Keseimbangan Ekosistem. .
29. Siswa menyajikan basil penemuannya meJaui
media komputer terkait bagai mana menjaga
Keseimbangan Ekosistem.
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30. Siswa menyajikan hasil penemuannya melaui
media komputer terkait Keseimbangan
Ekosistem
Penutup

7. Siswa bersama guru membuat kesimpulan

10 Menit

tcntang materi "keseimbaugau ekosistem"
8. Siswa bersama guru melakukan refleksi kegiatan
bcl3;jar hari ini.
9. Siswa memimpin doa di akhir pembelajaran.

c. Kelompok Kontrol
Pelaksanaan perlakuan pada kelompok

kontro~

yaitu pada kelas V

kegiatan pembelajaran dil.aksanakan menggunakan metode konvensional
yaitu ceramah. Proses pembelajaran kelompok kontrol dilakukan 2 kali
pertemuan, dengan masing-masing pertemuan waktunya 2 xjam pelajaran
(2

x 35 menit). Dalam pembelajaran peneliti juga mengadakan

pengamatan aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung.
Rencana pelaksanaan pembelajaran kelompok kontrol adalah sebagai
berikut:

Langkah-langkah Pembelajaran
Pendahuluan

5. Siswa berdoa bersama dipimpin salah satu siswa.

5 Menit

6. Menyaksikan berbagai vidio materi
keseimbangan ekosistem
Kegiatan Inti

1. Siswa mengamati gambar yang menunjukkan
bagimana menjaga Siswa berdoa bersama dipimpin
salah satu siswa.
24.

Menyaksikan berbagai vidio materi

keseimbangan Ekosistem
25. Siswa berdiskusi dengan ternan sebangku
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tentang vidio tersebut.

[mengamat~

menalar]

26. Siswa menjawab pertanyaan pada buku siswa
sesuai basil pengamatan. [Mengkomunikasikan]
27. Guru melakukan penilaian menggunakan rubrik
pengamatan gambar untuk mengetahui
ketercapaian siswa.
28. Siswa melakukan pengamatan dan
mengidentifikasi bagaimana cara menjaga
keseimbangan ekosistem.[mengamati, menanya]
29. Siswa menyajikan basil pengamatan dan

identifikasinya ke dalam tabel. [ menalar,

mengkomunikasikan]
30. Guru mengkonfumasi dan mengapresisi
jawaban siswa. [menalar, mengkomunikasikan]

31 . Siswa menuliskan informasi-informasi yang
terdapat pada bacaan dan contoh-contoh yang
berkaitan dengan keseimbangan ekosistem
32. Siswa membentuk kelompok beranggotakan 3-4
orang dan berdiskusi untuk mengidentiflkasi
keseimbangan ekosistem [mengamati, menanya,

mencoba, menalar, mengkomunikasikan)
33. Guru melakukanpenilaian yang berkaitan materi
ajar.

Penutup

7. Siswa bersama guru membuat kesimpulan terkait
keseimbangan ekosislem

8. Siswa bersama guru melakukan reflek.si kegiatan
belajar hari ini.

9. Siswa memimpin doa ui akhir p¢mbelaja.ran.
Penutup

0 6. Peugembangan Pembelajaran IPA 6
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Menarik kesimpulan

•!• Tindak lanjut dengan memberikan PR kepada peserta didik yaitu:
o Catatlah hewan yang teramcam punah di Indonesia ak.ibat kegiatan
man usia
o

Catatlah tumbuhan yang terarncam punah di Indonesia ak:ibat
kegiatan manusia

•!• kesimpulan Mencatat PR yang diberikan o1eb guru.

VOL Sumber dan Media Pembelajaran
1 Sumber Belajar Sulistyanto, Bukn Tema 6 Kelas 5 Heri. Ilmu Pengetahuan
Alam untuk SOIMI Kelas V. 2008. Jakarta: Pusat Perbukuan, I Dinas
Pendidikan

2 Media Pembelajaran Audio Visual Film atau Gambar bergerak dengan
Menggunak:an ITT Lengkap Layar Infocus dan Slide Proyektor tentang
kegiatan manusia: pemberian pupuk berlebiban. limbah, kebakaran hutan.
penebangan liar, penambangan, menanam pohon, membudidayakan penyu,
member makan hewan. dan menyirami tanaman. Gambar dan Foto
peristiwa Kerusakan Ekosistem
Sumber Pelajaran: Buku Tema 6 Kelas 5 I Dinas Pendidikan

IX Penilaian dan Program Tindak Lanjut:
1. Instrumen Pcnilaian : terlampir

2. Program Tindak Lanjut:
a. Remedial, babri siswa yang memperoleh nilai KD < KK1v1 : Mengikuti
program pcmbelajaran kembali dcngan memberikan pembahasan soalsoal uji kompetensi (menjelaskan kembali penyelesaian soal-soal).
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b. Memberikan tugas yang berkaitan dengan indikator atau kompetensi
dasar yang belum tuntas. Melakukan uji pemahaman ulang (ujian
perbaikan) sesuai dengan indikator/ kompetensi dasar yang belum tuntas.
~-

Pengayaan bagi siswa yang memperoldt nilai KD > KKM: Memberikan
program pembelajaran tambahan berupa pembahasan soal-soal yang
bervariasi dengan membcrikan pembahasan soal-soai uji kompctcnsi
(menjelaskan kembali penyelesaian soal~soal).

0 7. Pengembangan Pembetajaran IPA 7

X Rejleksi:

1. Hari ini, Aku lahu? Memecahkan masalah operasi hitung pecahan dengan

benar. Menyebutkan contoh interaksi man usia dengan alam

2. Hari ini, Aku melakukan? Membuat kolase dengan teknik yang benar.
3. Hari ini, Aku bersikap? Bertanggung jawab karena semua tugas dan

kewaj iban yang mcsti aku lakukan ten.-elcsaikan. Disiplin, karena tertib
mengikuti ins1ruksi. Peduli. karena bisa menjaga ketenangan (terutama)
ketika melakukan doa.
Santun, karena dalam mengucapkan dan mengambil posisi ketika berdoa

dengan benar.

Bogor, 13 Maret2017
Guru Praktikan

~

PRIONO
NTP. 19630618 2006 04 1 002
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Lampiran Penilaian 1 Penilaian proses pembelajaran saat diskusi No Nama
Peserta Didik Aspek yang dinilai Jumlah nilai Nilai 1 2 3 4 Aspek yang dinilai
sebagai berikut: 1 KeJja sama 2 Ketepatan/ kebenaran pengetjaan 3 Tanggung
jawab 4 Penyampaian hasil diskusi
Keterangan:

Penskoran Kurang baik skor 1
Cukup baik skor 2
Baik skor 3
Sangat baik skor 4
Total skor Na = Jumlah skor perolehan x I 00%

J umlah Skor mak imal 2
Penilaian tugas
16. Sebutkan hewan yang teramcam punah di Indonesia akibat kegiatan manusia
17. Sebutkan tumbuhan yang teramcam punah di Indonesia akibat kegiatan
manusia
18. Catatlah 4 prilaku negative manusia yang mengakibatkan ketidak seimbangan
Ekosistem
19. Sebutkan 4 prilaku positif manusia untuk

pemulihan keseimbangan

Ekosistem
20. Sebutkan 4 program pemerintah untuk menjaga keseimbangan Ekosistem
Pedoman Penskoran : Penilaian Skor maksimal setiap soal = 5
Jumlah skor maksimal

= 10

Na = Jumlah skor perolehan x tOO%
Jumlah Skor maksimal (10)
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Lembar Kerja
manakah dari gambar-gambar tersebut yang tennasuk kegiatan manusia yang
dapat merusak keseimbangan lingkungan atau ekosistem !
Gam bar I

Gambar4

Gambar 7

Gambar 10

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Gam bar 2

Gambar 5

Gambar 8

Gambar Kegiatan Dampak

Gam bar 3

Gam bar 6

Gambar 9
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Soal Pretest dan Postest
Nomer Absen

Nama
Kelas
Hari I Tanggal
Sekolah Asal : SD.Negeri Situ Gede 4

Jenis Test

: Pilihan Ganda ( Multiple Choice )

Beri tanda silang ( x ) pada pilihan jawaban a, b, c, atau d yang pemyataan
jawabannya dianggap paling tepat

I. Hewan yangtermasuk teramcam punah di Indonesia akibat kegiatan
man usia di bawah ini adalah ...
a)

Kucing hutan -Rajawali-Cendrawasih-Komodo- Tapir

b)

Burung Unta-Rajawali-Cendrawasih-Komodo-Kambing Jawa

c)

Badak Jawa-Elang Jawa-Cendrawasih-Tapir-Harimau Sumatera

d)

Ular Cobra-Rajawali-Cendrawasih-Komodo dan Tapir

2. Di bawah ini Tumbuhan yang teramcam punah di Indonesia akibat
kegiatan manusia
a) Kuping gajah - Raflesia Arnoldi - Anggrek -Pinus - Bunga bangkai
b) Kantong semar- Raflesia Arnoldi - Anggrek- Pinus - Bunga bangkai
c) Kantong semar- Raflesia Arnoldi - Anggrek - Pinus - Teratai
d) Kantong semar- Raflesia Arnoldi - Anggrek-Tulip - Bunga bangkai

3. Yang termasuk prilaku negative man usia yang mengakibatkan ketidak
seimbangan Ekosistem
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a) Pembakaran hutan-Buang sampah sembarangan-Pukat Harimau-Ilegal
loging-Perburuan Liar
b) Pembakaran Rumah -Buang sampah sembarangan-Pukat HarimauIlegalloging-Perburuan Liar
c) Pembakaran hutan-Buang sampah sembarangan-Pukat Harimau-Ilegal
loging-Pembudidayaan Tanaman Langka
d) Pembakaran hutan-Buang sampah pada tempatnya -Pukat HarimauIlegalloging-Perburuan Liar

4. Yang

tidak

termasuk

prilaku

positif manusia

untuk

pemulihan

keseimbangan Ekosistem yaitu ...
a) Hidup bersih dan membiasakan Membuang sampah pada tempatnya
b) Tidak membuang sampah ke sungai dan membudidayakan tanaman
langka
c) Melestarikan lingkungan hidup dan menjaga budaya tradisional
d) Menciptakan lingkungan Indah dan bersih serta gemar menanam

5. Yang termasuk program pemerintah untuk menjaga
Ekosistem dibawah ini, kecuali ...
a) Suaka Margasatwa dan Reboisasi
b) Cagar alam dan Illegal Loging
c) Penangkaran Satwa langka dan Penanaman sejuta pohon
d) Pembuatan Lubang Biopori dan Hutan Lindung
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Kunci Jawaban :

1.

c

2. D

3. A
4.

c

5. B

Tehnik Penilaian Score :
1.

( Benar niJai Score ; 20 )

2.

( Benar nilai Score : 20 )

3.

( Benar ni lai Score : 20 )

4.

( Benar nilai Score: 20)

5. ( Benar nilai Score : 20 )

Jumlah Score : 100

Bogor, 13 Maret 2017
GuruP
-~
.-/

NIP. 19630618 2006 04 I 002
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Soal Pretest dan Postest

I

Nomer Absen
Nama
Kelas

: . .!.\. ...... .... .... ......... .. ... ........ ......... ....... .... ... ... .. .
: 3 .·~ ·.. -:.-....':-,<• .I.•••L::·:t...: , .JJ ~ ..:: .. ... ...... . ...... .. ... ....... .. . .
: .:;. -~ ... .... ..... .. . ... .. . ... ....... .... ..... ... .. .... .... .. · ·. ·. ·. · ·

Hari I Tanggal : :~~~~;.' .~ :·.·: ..-.. :. ::·:.. . :.. :.. : . ~· .::· ...... ... .. ...... .. ............ . /

{_ ir~l': m.:t'l) S:l>~- Gunu.~ 'Palu

Jenis Test

:J. :

: Pilih~ Ganda ( Multiple c:hoice)

~ ~(j

f

Beri tanda silang (f) pada pilihan jawaban a, b, c, atau d yang pemyataan
jawabannya dianggap paling tepat

1. Hewan yangtermasuk teramcam punah di Indonesia akibat kegiatan
manusia di bawah ini adalah ...
<\

Kucing hutan -Rajawali-Cendrawasih-Komodo- Tapir

-it Burung Unta-Rajawali-Ccndrawasih-Komodo-Kambing Jawa

X Badak Jawa-Elang Jawa-Cendrawasih-Tapir-Harimau Sumatera
I) .

Ular Cobra-Rajawali-Cendrawasih-Komodo dan Tapir

2. Di bawah ini Tumbuhan yang teramcam punall di Indonesia akibat
kegiatan manusia
A. Kuping gajah- Raflesia Arnoldi-' Anggrek- Pinus- Bunga bangkai

e. Kantong semar- Ratlesia Arnoldi - Anggrck- Pinus- Bunga bangkai
.-!i.

Kantong semar- Raflesia Arnoldi- Anggrek - Pinus- Teratai

~

Kantong scmar- Ratlcsia Arnoldi - Anggrck -Tulip - Bunga bangkai

3. Yang termasuk prilaku negative man usia yang mengakibatkan ketidak
seimbangan Ekosistcm
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Y-..... Pembakaran hutan-Buang sampah sembarangan-Pukat Harimau-llegai

e:,. Pembakaran Rumah -Buang sampah sembarangan-Pukat HarimauI!egalloging-PerburlJan par

£ Pembakaran hutan-Buang · sampah sembarangan-Pukat Harimau-Ilegal

!oging-~·~budida~aan Tanaman Langka
I} Pembakaran hutan-Buang sampah pada tempatnya -Pukat Harimau-

•·

Ilegal Joging-Perburuan Liar

4. · Yang

tidak

termasuk

prilaku

positif manusia

untuk

pernulihan

keseimbangan Ekosistem yaitu ...
flt Hidup bersih dan membiasakan Membuang sampah pada tempatnya
~

Tidak membuang sampah ke sungai dan membudidayalcan tanama.11
langka

) \ Melestarikan !ingkungan hidup da11 menjaga budaya tradisional

0 Menciptakan.lingkungan lndah dan bersili serta gemar menanam

5. Yang termasuk program pemerintah untuk: menjaga
Ekosistem dibawah ini, kecuali ...
A Suaka Margasatwa dan Reboisasi

X Cagar a!am dan Illegal Loging
c Penangkaran Satwa langka dan Penanaman sejuta pohon

iJ

Pernbuatan Lubang Biopori dan Hutan Lindung
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Soal Pretest dan Postest
NomerAbsen : 16 .... .............. .... ......................................... ..
.. 'J.,...
.?l
)~1 .,!. \. .........
'. t . . •.~~ '
I ·,
Nama
!·'I,· ~·A· i . ,lI ....
. .. ....
... ........ .... .. ... .. . .... .
I

Kelas
: ..... ............... ................................................ .
Hari I Tanggal : . ,;..'. .'..~ :•.'. !;! ; ~-. .':..1•• ; . : : : • • ·:: ( • •~:: :'>.'.................. .
~

I.
~.-

C14nhol
Jenis Test

· St>N. Gunuy, bafu .2.

: Pilihan Ganda ( Muifiple Choi~e )

,.

"'

Beri tanda silang (-x ) pada pi~ihan jawaban a, b, c, atau d yang pemy
jawabannya dianggap paling tepat

I. Hewan yangtermasuk teramcam punah di Indonesia akibat kegiatan
manusia di bawah ini adalah ...
. .;c Kucing hutan -Rajawali-Cendrawasih-Komodo- Tapir

r{

b Burung Unta-Rajawali-Ccndrawasih-Komodo-Kambing Jawa

:\i._ Badak Jawa-Elang Jawa-Cendrawasih-Tapir-Harim.au Sumatera

7
. / 0 Ular Cobra-Rajawali-Cendrawasih-Komodo dan Tapir

2. Di bawah ini Tumbuhan yang teramcam punah ·di Indonesia ak:ibat
kegiatan manusia

7

'\!. Kuping gajah- Raflesia Arnoldi_. Anggrek- Pinus- Bunga bangkai
.:~ Kantong semar- Ratlesia Arnoldi- Anggrck - Pinus- Bunga ~angk.ai

D Kantong semar- Raflesia Arnoldi- Anggrek- Pinus- Teratai
{) Kantong scmar- Raflcsia Arnoldi - Anggrck-Tulip- Bunga bangkai

3. Yang terrnasuk prilaku negative manusia yang mengakibatkan ketidak
seimbangan Ekosistcm
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. \._., • Pembakaran hutan-Buang sampah sembarangan-Pukat Harimau-Ilegai
)

\

.

'

Pembakar.m Rumab -Buang sampah sembarangan-Pukat Harimau-

.f .

Pembakaran hutan-Buang-, sampah sembarangan-Pukat Harimau-llegal

A
·. l'

...

loging-Peml:mdida~aan Tanaman Langka

_. Pembakaran hutan-Buang sampah pada tempatnya -Pukat HarimauIlegalloging-Perburua!l Liar

4. Yang tidak termasuk prilaku positif manusia untuk pemulihan

keseimbangan Ekosistem yaitu .. .

:! Hidup bersih dan membiasakim Membuang sampah pada tempatnya
"~&· Tiqak

membuang sampah ke sungai dan membudidayalcan tanaman

.

;~

langka

? . Melestarika."l lingkungan hidup dan menjagif. budaya tradisional
·~-s

Menciptakan lingkungan Indah dan bersih ~rta gemar menanam

5. Yang termasuk: program pemerintah untuk menjaga
Ekosistem dibawah ini, kecuali ...
.oo1 Suaka Margasatwa dan Reboisasi
$. Cagar alam dan fllegal Loging

.1 Penangkaran Satwa langka dan Penanaman sejuta pohon

~

~ Pembuatan Lubang Biopori dan Hutan Lindung
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Soal Pretest dan Postest
Nomer Absen
Nama
Kelas

•

' )

. I

: ·'··. ,: ... . , ~; .;~ .. ~ •... . .. .. ~ ......'..... .. \ .. . ... ........... ......... .. .
. .... . ... .... .... .. .. ... .......... . ...... .............. ..... . .... .... .
.

(_~~=~.i~~~: ~-~;~~~~~- . ·:. ~ ~- .... .. . ~
Jenis Test

:

Pi!~

.

'

'

'

.

. \.

~

Ganda ( Mulfiple :hoice )

x) pada pilihan jawaban a, b, c, atau d yang
r

Beri tanda silang (

pernyataan

jawabannya dianggap paling tepat

1. Hewan yangtermasuk teramcam punah di Indonesia akibat kegiatan
manusia di bawah ini adalah ...
C{ . Kucing hutan -Rajawali-Cendrawruih-Komodo- Tapir

'o.

Burung Unta-Rajawali-Ccndrawasih-Komodo-Kambing Jawa

~ Badak Jawa-Elang Jawa-Cendrawasih-Tapir-Harimau Sumatera

0 Ular Cobra-Rajawali-Cendrawasih-Komodo dan Tapir

2. Di bawah ini Tumbuhan yang te.ramcam punah di Indonesia akibat
kegiatan manusia
Kuping gajah- Raflesia Arnoldi _, Anggrek- Pinus- Bunga bangkai
Kantong semar- Raflesia Arnoldi - Anggrck - Pinus- Bunga bangbi
Kantong semar- Raflesia Arnoldi- Anggrek- Pinus- Teratai
'}LKantong scmar- Rat1csia Arnoldi - Anggrck-Tulip- Bunga bangkai

3. Yang termasu k prilaku negative manusia yang mengakibatkan ketidak
seimbangan Ekosistcm

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43420.pdf

)\_Pembakaran hutan-Buang sarnpah sembarangan-Pukat Harimau-IIegal

Ioging-Perburmm Liar
Pcmbakaran Rumah -Buang sampah sembarangan-Pukat Harimau-

l!egalloging-Perbuman ~iar
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4. Yang

tidak

termasuk

p;ilaku

positif manusia

untuk

pemulihan

keseimbangan Ekosistem yaitu ...
Hidup bersHt dan membiasakan Membuang sampah pada tempatnya
Tidak membuang sampah ke sungai dan membudidayakan tanaman
Jangka

~elestarikan !ingkungan hidup dan menjaga. budaya tradisional
. Menciptakan lingkungan lndah dan bersih serta gemar menanam

5. Yang termasnk program pemerintah untuk menjaga
Ekosistem dibawah ini, kecua!i ...
Suaka Margasatwa dan Reboisasi

~Cagar aiam dan Illegal Loging
Penangkaran Satwa langka dan Penanaman sejuta pohon
, Pembuatan Lubang Biopori dan Hutan Lindung
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: Pilihan Ganda (Multiple Choice)

Beri tanda silang (S<.~) pada pilihan jawaban a, b, c, atau d yang pernyataan
jawabarmya dianggap paling tepat

1. Hewan yangtermasuk teramcam punah di Indonesia akibat kegiatan
manusia di bawah ini adalah ...
0\

Kucing hutan -Rajawali-Cendrawasih-Komodo- Tapir

ij Burung Unta-Rajawali-Ccndrawas;h-Komodo-Kambing Jawa

) ( Badak Jawa-Elang Jawa-Cendrawasih-Tapir-Harimau Sumatera

(.., Ular Cobra-Rajawali-Cendrawasih-Komodo dan Tapir

2. Di bawah ini Tumbuhan yang ter8.mcam punah di Indonesia akibat
kegiatan manusia
c~

Kuping gajah - Raflesia Arnoldi _, Anggrek- Pinus- Bunga bangkai

fl.) Kantong semar- Ratlesia Arnoldi- Anggrck- Pinus - Bunga bangkai

( Kantong semar- Raflesia Arnoldi- Anggrek- Pinus - Teratai
/

~kantong scmar- Rat1csia Arnoldi - Anggrck-Tulip- Bunga bangkai

3. Yang termasuk prilaku negative manusia yang mengakibatkan ketidak
seimbangan Ekosistcm
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Menciptakan lingkungan Indah dan bersih serta gemar menanam

5. Yang termasuk program pemerintah untuk menjaga
Ekosistem dibawah ini, kccua!i. ..
. Suaka Marg"-satwa dan Reboisasi
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Cagar alam dan Illegal Loging

Penangkaran Satwa langka dan Penanaman sejuta pohon
' Pembuatan Lubang Biopori dan Hutan Lindung
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Tidak membuang sampah ke sungai dan membudidayakan tanaman
langka

): Melestarikan lingkungan hidup dan menjaga budaya tradisional
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linglrungan lndah dan bersih serta gemar menanam
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A Kuping gajah- Raflesia Arnoldi -' Anggrek- Pinus - Bunga bangkai
\? Kantong semar- Raflesia Arnoldi - Anggrck - Pinus- Bunga bangkai
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Kantong semar- Raflesia Arnoldi- Anggrek- Pinus- Teratai
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Ekosistem dibawah ini, kecua!i ...

A Suaka Margasatwa dan Reboisasi
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Cagar alam dan Illegal Loging

r; Penangkaran Satwa langka dan Penanaman sejuta pohon
~- Pembuatan Lubang Biopori dan Hutan Lindung
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