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Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian  
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Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian  
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Lampiran 3 Surat Keterangan Validasi  
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Valiadasi Materi Ajar
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Validasi Lembar Kerja Siswa (Lks)
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Validasi Media Pembelajaran
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Lampiran 4 Silabus  

SILABUS PEMBELAJARAN 

Nama Instansi : Sekolah Dasar 

Tema 8 : Daerah Tempat Tinggalku  

Subtema 1 : Lingkungan Tempat Tinggalku  

Pembelajaran : 3 

Kelas/Semester : IV/II 

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

KI 2   : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, 

dan tetangganya. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhandan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan 

tempat bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam Bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan 

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

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

IPS 

3.3Mengidentifikasi 

kegiatan ekonomi 

dan hubungannya 

dengan berbagai 

bidang pekerjaan 

Jenis mata 

pencaharian 

penduduk 

berdasarkan 

tempat 

tinggalnya 

1. Siswa mampu mengetahui 

tentang keadaan dan mata 

pencaharian penduduk di 

suatu daerah. 

2. Siswa mampu mengetahui 

jenis mata pencaharian 

3.1.1 Mengetahui tentang 

keadaan dan mata 

pencaharian penduduk 

di suatu daerah. 

3.1.2 Mengetahui jenis mata 

pencaharian penduduk 

Aspek : 

Pengetahuan 

 

Teknik : Tes 

tertulis 

 

8JP x 35 

Menit 

Buku Pedomoan 

Guru Tema : Derah 

Tempat Tinggalku 

kelas IV (Buku 

Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013, 
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serta kehidupan 

sosial budaya di 

lingkungan sekitar 

sampai provinsi. 

penduduk berdasarkan 

tempat tinggalnya. 

3. Siswa mampu membedakan 

mata pencaharian daerah 

pedesaan dan perkotaan. 

4. Siswa mampu mengetahui 

faktor yang mempengaruhi 

mata pencaharian di suatu 

tempat. 

5. Siswa mampu menjelaskan 

hubungan keadaan alam 

dengan mata pencaharian 

penduduk di lingkungan 

tempat tinggalnya. 

 

 

 

6. Siswa mampu menentukan 

ciri-ciri daerah pesisir.  

7. Siswa mampu menentukan 

ciri-ciri dataran rendah.  

8. Siswa mampu menentukan 

ciri-ciri dataran tinggi. 

9. Siswa mampu membedakan 

petani daerah dataran rendah 

dan dataran tinggi. 

10. Siswa mampu memberi 

berdasarkan tempat 

tinggalnya. 

3.1.3 Membedakan mata 

pencaharian daerah 

pedesaan dan 

perkotaan. 

3.1.4 Mengetahui faktor 

yang mempengaruhi 

mata pencaharian di 

suatu tempat. 

3.1.5 Menjelaskan hubungan 

keadaan alam dengan 

mata pencaharian 

penduduk di 

lingkungan tempat 

tinggalnya. 

 

3.1.6 Menentukan ciri-ciri 

daerah pesisir. 

3.1.7 Menentukan ciri-ciri 

dataran rendah. 

3.1.8 Menentukan ciri-ciri 

dataran tinggi. 

3.1.9 Membedakan petani 

daerah dataran rendah 

dan dataran tinggi. 

3.1.10 Memberi contoh hasil 

Bentuk : 

Pilihan 

Ganda 

Jakarta: Kementrian 

Pendidikan dan 

Kebudayaan, Revisi 

2017). 

 

Buku Pedomoan 

Siswa Tema : Derah 

Tempat Tinggalku 

kelas IV (Buku 

Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013, 

Jakarta: Kementrian 

Pendidikan dan 

Kebudayaan, Revisi 

2017). 
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contoh hasil mata 

pencaharian daerah pesisir. 

11. Siswa mampu memberi 

contoh hasil mata 

pencaharian daerah dataran 

rendah. 

12. Siswa mampu memberi 

contoh hasil mata 

pencaharian daerah dataran 

tinggi. 

13. Siswa mampu mengetahui 

mata pencaharian yang 

menghasilkan jasa. 

14. Siswa mampu memberi 

contoh mata pencaharian 

yang menghasilkan jasa. 

mata pencaharian 

daerah pesisir. 

3.1.11 Memberi contoh hasil 

mata pencaharian 

daerah dataran rendah. 

 

3.1.12 Memberi contoh hasil 

mata pencaharian 

daerah dataran tinggi. 

 

3.1.13 Mengetahui mata 

pencaharian yang 

menghasilkan jasa. 

3.1.14 Memberi contoh mata 

pencaharian yang 

menghasilkan jasa 

4.3 Menyajikan 

hasil identifikasi 

kegiatan ekonomi 

dan hubungannya 

dengan berbagai 

bidang pekerjaan, 

serta kehidupan 

sosial dan budaya 

di lingkungan 

sekitar sampai 

provinsi. 

 1.    Siswa mampu 

mengidentifikasi keterkaitan 

keadaan alam dengan mata 

pencaharian penduduk di 

suatu daerah. 

2.    Siswa mampu menentukan 

hasil kegiatan ekonomi di 

suatu daerah. 

3. Siswa mampu mengaitkan 

hasil kegiatan ekonomi 

dalam berbagai bidang 

4.3.1Mengidentifikasi 

keterkaitan keadaan 

alam dengan mata 

pencaharian penduduk 

di suatu daerah. 

 

4.3.2 Menentukan hasil 

kegiatan ekonomi di 

suatu daerah. 

4.3.3 Mengaitkan hasil 

kegiatan ekonomi 
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pekerjaan. 

4. Siswa mampu memaparkan 

hasil kegiatan ekonomi 

sesuai bidang pekerjan yang 

ada di suatu daerah 

dalam berbagai bidang 

pekerjaan. 

4.3.4 Memaparkan hasil 

kegiatan ekonomi 

sesuai bidang pekerjan 

yang ada di suatu 

daerah. 

 

 

 

 

                   Praktikan 

 

 

 

 

ATUN SUGIYARMI 

16.0305.0140 

 



 

 

97 
 

Lampiran 5 Materi Ajar  

KISI-KISI MATERI AJAR 

Instansi  : Sekolah Dasar 

Tema 8  : Daerah Tempat Tinggalku 

Subtema 3  : Lingkungan Tempat Tinggalku 

Pembelajaran  : 1 

Kelas/Semester : IV/ II 

A. Kompetensi Inti 

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

KI 2  :  Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 

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

membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di 

rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

KI 4  :   Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, 

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

tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar  

IPS 

3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan 

serta kehidupan sosial budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. 

4.3 Menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang 

pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. 

  

Indikator Materi pokok Metode PKB Sumber 

belajar 

IPS 

Kognitif 

3.3.1 Mengetahui tentang 

keadaan dan mata 

pencaharian penduduk 

di suatu daerah. 

3.3.2 Mengetahui jenis mata 

pencaharian penduduk 

berdasarkan tempat 

tinggalnya. 

3.3.3 Membedakan mata 

 

Mata 

pencaharian 

penduduk 

berdasarkan 

tempat 

hidupnya. 

 

Ceramah, 

penugasan, 

diskusi, 

tanya jawab, 

domostrasi. 

 

Religius, 

jujur, 

komunikatif, 

menghargai, 

tanggung 

jawab, 

berani, 

percaya diri 

 

Buku 

Pedomoan 

Guru Tema: 

Derah 

Tempat 

Tinggalku 

kelas IV 

(Buku 

Tematik 

Terpadu 
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pencaharian daerah 

pedesaan dan 

perkotaan. 

3.3.4 Mengetahui faktor 

yang mempengaruhi 

mata pencaharian di 

suatu tempat. 

3.3.5 Menjelaskan 

hubungan keadaan 

alam dengan mata 

pencaharian penduduk 

di lingkungan tempat 

tinggalnya. 

3.3.6 Menentukan ciri-ciri 

daerah pesisir. 

3.3.7 Menentukan ciri-ciri 

dataran rendah. 

3.3.8 Menentukan ciri-ciri 

dataran tinggi. 

3.3.9 Membedakan petani 

daerah dataran rendah 

dan dataran tinggi. 

3.3.10 Memberi contoh hasil 

mata pencaharian 

daerah pesisir. 

3.3.11 Memberi contoh hasil 

mata pencaharian 

daerah dataran rendah. 

3.3.12 Memberi contoh hasil 

mata pencaharian 

daerah dataran tinggi. 

3.3.13 Mengetahui mata 

pencaharian yang 

menghasilkan jasa. 

3.3.14 Mengetahui mata 

pencaharian yang 

menghasilkan jasa. 

Kurikulum 

2013, 

Jakarta: 

Kementrian 

Pendidikan 

dan 

Kebudayaan, 

Revisi 

2017). 

Buku 

Pedomoan 

Siswa Tema: 

Derah 

Tempat 

Tinggalku 

kelas IV 

(Buku 

Tematik 

Terpadu 

Kurikulum 

2013, 

Jakarta: 

Kementrian 

Pendidikan 

dan 

Kebudayaan, 

Revisi 

2017). 
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MATERI AJAR 

 

 

 

 

 

  Ayo Membaca ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hai, teman-teman. Namaku 

Dayu. Aku dan keluargaku 

berasal dari Bali. Saat di Bali, 

aku tinggal di daerah Tabanan. 

Bagaimana kondisi lingkungan 

tempat tinggalku? Ayo, kita cari 

tahu! 

Bali sangatlah terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata 

Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata, seperti wisata alam, wisata seni, 

dan lain-lainnya. 

 

Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten 

Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal 

sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata 

pencaharian sebagai petani. Namun, penduduk yang tinggal di pantai bermata 

pencaharian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat memengaruhi mata 

pencaharian penduduknya. 
 

Ada yang tahu mata 

pencaharian itu apa? 

Pertemuan 1 
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Ayo Membaca ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang 

berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata 

pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani dan perkebunan. 

Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pegawai bank, konsultan, 

pengacara. 

 

Pengertian Mata Pencaharian 

Mata pencaharian merupakan salah satu kegiatan dasar dalam kehidupan 

sehari-hari guna mendapatkan penghasilan. Dengan adanya mata pencaharian 

maka taraf hidup yang layak dapat tercapai. Mata pencaharian di suatu tempat 

pasti tidak lah sama. 

 

Faktor yang mempengaruhi mata pencaharian di suatu tempat 

 

Salah satu faktor yang mempengaruhi mata pencaharian setiap orang berbeda-beda 

adalah kondisi lingkungan (kondisi geografis). Hal tersebut menyebabkan mengapa 

penduduk di dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan maupun daerah pantai 

memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda sesuai lingkungan tempat tinggalnya, 

dikarenakan untuk mempermudah pekerjaan yang dilakukan serta mendapatkan hasil 

yang maksimal. 

 

Jenis-jenis mata pencaharian 

a. Penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, 

pedagang, petani garam, dan perajin. 

b. Penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, 

pedagang, dan peternak. 

c. Penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, 

pedagang, dan pekerja perkebunan. 
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Ayo Membaca! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

KONDISI GEOGRAFIS INDONESIA 

Secara umum, Indonesia termasuk negara maritim (Negara Kepulauan). Wilayah 

Indonesia pun termasuk cukup luas dengan total area sebesar 5,19 juta kilometer persegi. 

Wilayah perairan Indonesia pun mencapai 3,2 juta km persegi hingga Indonesia termasuk 

negara maritim. Letak Indonesia secara geografis berada pada posisi silang yaitu diantara 2 

benua dan 2 samudera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kondisi geografis Indonesia terdapat beberapa pengaruh dan 

karakteristik yang dihasilkan. Pengaruh letak geografis Indonesia ini berdampak pada 

iklim laut yang ada di Indonesia. Selain itu letak geografis ini sangat memiliki pengaruh  

Ada yang tahu kenapa 

Indonesia dikenal dengan 

negara maritim???? 

Mau tau alasannya 

kenapa??? 

Ayo simak penjelasan 

berikut ini!! 

Letak Geografis 

Indonesia 

Terletak diantara dua benua dan 

dua samudera 

Samudera Hindia dan 

Samudera Pasifik  

Benua Asia dan Benua 

Australia 



 

 

102 
 

 

 

pada keberadaan wilayah Indonesia, baik dilihat dari keadaan fisik dan sosial atau 

ekonomi dan politik. 

 

CIRI-CIRI DAERAH PESISIR, DATARAN RENDAH DAN DATARAN 

TINGGI. 

 

Pasti kita tidak asing dengan sebutan pantai, karena dari sebagian orang menyukai pantai 

dan sering mengunjunginya. Berikut adalah ciri-ciri daerah pesisir, dataran rendah dan 

dataran tingggi. 

 

Ciri - Ciri Pantai 

Ciri-Ciri Dataran 

Rendah 

Ciri-Ciri Dataran 

Tinggi 

a. Lokasi yang berdekatan 

dengan laut. 

b. Terdapat hamparan pasir 

atau karang 

c. Menjumpai pohon ketapang 

dan pohon bakau. 

d. Sebagian menjadi tempat 

rekreasi. 

e. Cuaca yang panas. 

f. Perahu nelayan 

g. Hasil mata pencaharian 

berupa ikan asin, garam, 

terasi, dll. 

a. Permukaan tanah yang 

cenderung datar 

b. Banyak gedung atau 

pabrik yang dibangun 

c. Suhu udara antara 23°C -

28°C. 

d. Digunakan sebagai lahan 

pertanian. 

e. Ketinggian diatas 200m 

diatas permukaan laut. 

f. Hasil mata pencaharian 

berupa padi, hasil ternak, 

bahan kerajinan. 

a. Iklim yang terasa sejuk. 

b. Berada pada ketinggian 

diatas 700m diatas 

permukaan laut 

c. Biasanya udara terasa 

kering. 

d. Bisa digunakan sebagai 

lokasi wisata. 

e. Penghasil sayur -

sayuran dan buah-

buahan, cengkeh, teh, 

kopi. 

f. Tanahnya yang subur. 
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      Ayo Membaca! 

KONDISI PENDUDUK INDONESIA 

Kondisi penduduk Indonesia merupakan kondisi kependudukan yang ada di tiap 

wilayah Indonesia yang dipengaruhi oleh letak dan wilayah geografis. Secara umum, 

keadaan geografis Indonesia dapat dibagi menjadi tiga wilayah berdasakran tinggi-

rendahnya wilayah, yaitu daerah pantai, dataran rendah serta daerah pegunungan atau 

dataran tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pola pemukiman di daerah pantai bersifat memanjang menyusuri garis pantai. 

Suhu di dearah pantai cenderung panas dan mempengaruhi pola penduduk. 

Kebanyakan daerah pantai menjadi sektor pariwisata atau pusat perikanan dan 

budaya yang ada di Indonesia. Hasil mata pencaharian daerah pantai sebagain 

besar adalah ikan asin, garam, udang, lobster, rumput laut, terasi, dll. 

 

Pola pemukiman di dataran rendah cenderung sejajar dengan jalan dan aliran 

sungai serta terkadang terpusat di pusat perekonomian tertentu. Indonesia pula 

dikenal dengan negara agraris dikarenakan mata pencaharian penduduk di 

Indonesia kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani. Dataran rendah 

menjadi pusat industri, perdagangan dan pemerintahan. Hasil mata 

pencaharian dataran rendah sebagian besar adalah padi, ketela, gandum, dan 

aneka palawija lainnya. 

 

Keadaan penduduk di dataran tinggi bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. 

Suhu di daerah pegunungan cenderung sejuk dan dingin. Daerah pegunungan juga 

memiliki tanah yang subur dan biasanya jadi tempat wisata. Hasil mata 

pencaharian di dataran tinggi sebagian besar adalah buah-buahan, sayur-sayuran 

dan tanaman hias. 

 

Pertemuan III 
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            Ayo Membaca! 

PEKERJAAN YANG MENGHASILKAN JASA. 

 

 

 

 

Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang di mana dari hasil 

pekerjaannya bisa di nikmati dan di rasakan oleh orang lain. dan pada pekerjaan yang 

menghasilkan jasa ini tidak menghasilkan barang. Jenis pekerjaan ini menghasilkan jasa 

yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita membutuhkan pendidikan, layanan kesehatan, 

layanan transportasi, dan lain-lain. Dokter merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa 

dalam bidang kesehatan 

 

Contoh jenis pekerjaan serta jasanya berikut ini. 

 

  

 

(Dokter) 

 

(Guru) 

 

(Montir) 

 

(Polisi) 

 

(Arsitek) 

 

(Penyanyi) 

Ada yang tahu 

pekerjaan jasa itu 

apa ?? 

Simak 

penjela

san 

berikut 

! 

Pertemuan IV 
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Lampiran 6 Lembar Kerja Siswa ( LKS ) 1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

LEMBAR KERJA SISWA 

Untuk SD/MI 

Kelas IV 

      

      

TEMA 8 DAERAH TEMPAT 

TINGGALKU 
Materi IPS (Jenis Mata Pencaharian Penduduk Berdasarkan 

Tempat Tinggalnya) 

Nama  : 

No. Absen  : 

Sekolah  : 
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A. A. KOMPETENSI INTI 

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

KI 2  :  Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 

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

membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di 

rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

KI 4  :   Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, 

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

tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR   

3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan 

serta kehidupan sosial budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. 

 

C. INDIKATOR PEMBELAJARAN  

3.3.1 Mengetahui tentang keadaan dan mata pencaharian penduduk di suatu daerah. 

3.3.2 Mengetahui jenis mata pencaharian penduduk berdasarkan tempat tinggalnya. 

3.3.3 Membedakan mata pencaharian daerah pedesaan dan perkotaan. 

3.3.4 Mengetahui faktor yang mempengaruhi mata pencaharian di suatu tempat. 

3.3.5 Menjelaskan hubungan keadaan alam dengan mata pencaharian penduduk di 

lingkungan tempat tinggalnya. 

3.3.6 Menentukan ciri-ciri daerah pesisir. 

3.3.7 Menentukan ciri-ciri dataran rendah. 

3.3.8 Menentukan ciri-ciri dataran tinggi. 

3.3.9 Membedakan petani daerah dataran rendah dan dataran tinggi. 

3.3.10 Memberi contoh hasil mata pencaharian daerah pesisir. 

3.3.11 Memberi contoh hasil mata pencaharian daerah dataran rendah. 

3.3.12 Memberi contoh hasil mata pencaharian daerah dataran tinggi. 

3.3.13 Mengetahui mata pencaharian yang menghasilkan jasa. 

3.3.14 Memberi contoh mata pencaharian yang menghasilkan jasa. 

 

D. PETUNJUK  

1. Isilah identitas kalian dengan benar. 

2. Bacalah materi dengan seksama. 

3. Kerjakanlah soal-soal dengan teliti.  

 

 

<<<<<<<GOOD LUCK>>>>>>>> 
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A. Kompetensi Dasar  

3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang 

pekerjaan serta kehidupan sosial budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. 

B. Indikator Pembelajaran  

3.3.1 Mengetahui tentang keadaan dan mata pencaharian penduduk di suatu daerah. 

3.3.2 Mengetahui jenis mata pencaharian penduduk berdasarkan tempat tinggalnya. 

3.3.3 Membedakan mata pencaharian daerah pedesaan dan perkotaan. 

3.3.4 Mengetahui faktor yang mempengaruhi mata pencaharian di suatu tempat. 

 

   

 

  

Ayo Membaca ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bali sangatlah terkenal hingga di luar 

negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. 

Bali memiliki potensi pariwisata, seperti 

wisata alam, wisata seni, dan lain-lainnya. 

Tabanan merupakan salah satu 

kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah 

Kabupaten Tabanan didominasi oleh 

pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan 

terkenal sebagai penghasil beras dan 

sayuran. Mayoritas penduduknya bermata 

pencaharian sebagai petani. Namun, 

penduduk yang tinggal di pantai bermata 

pencaharian sebagai nelayan. Keadaan alam 

suatu tempat memengaruhi mata 

pencaharian penduduknya 

   

 

 

 

 

 

Hai, teman-teman. Namaku Dayu. 

Aku dan keluargaku berasal dari 

Bali. Saat di Bali, aku tinggal di 

daerah Tabanan. Bagaimana 

kondisi lingkungan tempat 

tinggalku? Ayo, kita cari tahu! 

Pertemuan 1 
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Ayo Kita baca penjelasan dibawah ini ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda 

dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai  

 

Ada yang tahu 

mata pencaharian 

itu apa? 

 

Pengertian Mata Pencaharian 

Mata pencaharian merupakan salah satu kegiatan dasar dalam kehidupan sehari-hari 

guna mendapatkan penghasilan. Dengan adanya mata pencaharian maka taraf hidup 

yang layak dapat tercapai. Mata pencaharian di suatu tempat pasti tidak lah sama. 

 

Faktor yang mempengaruhi mata pencaharian di suatu tempat 

Salah satu faktor yang mempengaruhi mata pencaharian setiap orang berbeda-beda 

adalah kondisi lingkungan (kondisi geografis). Hal tersebut menyebabkan mengapa 

penduduk di dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan maupun daerah pantai 

memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda sesuai lingkungan tempat 

tinggalnya, dikarenakan untuk mempermudah pekerjaan yang dilakukan serta 

mendapatkan hasil yang maksimal. 

 

Jenis-jenis mata pencaharian 

a. Penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, 

pedagang, petani garam, dan perajin. 

b. Penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, 

pedagang, dan peternak. 

c. Penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, 

peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan. 
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petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani dan perkebunan. Sedangkan penduduk 

di kota bermata pencaharian sebagai pegawai bank, konsultan, pengacara. 

 

 

                         Ayo Berdiskusi …….!!! 

 

Pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman sebangkumu. Tuliskan hasilnya pada 

tempat yang disediakan.  

1. Coba uraikan pendapatrmu, apa yang kalian ketahui tentang mata pencaharian? 

  

 

 

 

 

 

2. Mengapa mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda-beda sesuai 

lingkungan tempat hidupnya? 

 

 

 

  

 

 

3. Mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencaharian yang berbeda? 

 

 

 

  

………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Mengapa faktor alam dapat menyebabkan mata pencaharian disuatu tempat 

berbeda-beda? 

 

 

 

 

 

 

5. Sebutkan jenis-jenis mata pencaharian sesuai tempat tinggalnya? 

 

 

 

 

 

 

 

TUGAS INDIVIDU I  

Kerjakanlah soal dibawah ini dengan tepat! 

1. Sebutkan mata pencaharian yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian ! 

2. Apa yang menyebabkan mata pencaharian disuatu tempat berbeda-beda ! 

3. Sebutkan mata pencaharian yang ada di dataran rendah dan dataran tinggi ! 

4. Sebutkan mata pencaharian yang ada di daerah pesisir ! 

5. Apa yang membedakan mata pencaharian yang ada di kota dan di desa ! 

 

  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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A. Kompetensi Dasar  

3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang 

pekerjaan serta kehidupan sosial budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. 

 

B. Indikator Pembelajaran  

3.3.5 Menjelaskan hubungan keadaan alam dengan mata pencaharian penduduk di 

lingkungan tempat tinggalnya. 

3.3.6 Menentukan ciri-ciri daerah pesisir. 

3.3.7 Menentukan ciri-ciri dataran rendah. 

3.3.8 Menentukan ciri-ciri dataran tinggi. 

 

 

 

 

    Ayo Membaca! 

 

 

 

 
 

 

 

KONDISI GEOGRAFIS INDONESIA 

Secara umum, Indonesia termasuk negara maritim (Negara Kepulauan). Wilayah 

Indonesia pun termasuk cukup luas dengan total area sebesar 5,19 juta kilometer persegi. 

Wilayah perairan Indonesia pun mencapai 3,2 juta km persegi hingga Indonesia termasuk 

negara maritim. Letak Indonesia secara geografis berada pada posisi silang yaitu diantara 

2 benua dan 2 samudera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ada yang tahu kenapa 

Indonesia dikenal dengan 

negara maritim? 

Mari kita baca 

penjelasan di bawah ini 

dengan seksama! 

Letak Geografis 

Indonesia 

Terletak diantara dua benua dan 

dua samudera 

Samudera Hindia dan 

Samudera Pasifik  
Benua Asia dan Benua 

Australia 

PERTEMUAN II 
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Berdasarkan kondisi geografis Indonesia terdapat beberapa pengaruh dan karakteristik 

yang dihasilkan. Pengaruh letak geografis Indonesia ini berdampak pada iklim laut yang 

ada di Indonesia. Selain itu letak geografis ini sangat memiliki pengaruh pada keberadaan 

wilayah Indonesia, baik dilihat dari keadaan fisik dan sosial atau ekonomi dan politik. 

 

 

CIRI-CIRI DAERAH PESISIR, DATARAN RENDAH DAN DATARAN TINGGI. 

Pasti kita tidak asing dengan sebutan pantai, karena dari sebagian orang menyukai pantai 

dan sering mengunjunginya. Berikut adalah ciri-ciri daerah pesisir, dataran rendah dan 

dataran tingggi. 

 

Ciri - Ciri Pantai Ciri-Ciri Dataran Rendah Ciri-Ciri Dataran Tinggi 

a. Lokasi yang berdekatan 

dengan laut. 

b. Terdapat hamparan pasir 

atau karang 

c. Menjumpai pohon 

ketapang dan pohon bakau. 

d. Sebagian menjadi tempat 

rekreasi. 

e. Cuaca yang panas. 

f. Perahu nelayan. 

a. Permukaan tanah yang 

cenderung datar 

b. Banyak gedung atau 

pabrik yang dibangun 

c. Suhu udara antara 23°C 

-28°C. 

d. Digunakan sebagai lahan 

pertanian. 

e. Ketinggian diatas 200m 

diatas permukaan laut. 

a. Iklim yang terasa sejuk. 

b. Berada pada ketinggian 

diatas 700m diatas 

permukaan laut 

c. Biasanya udara terasa 

kering. 

d. Bisa digunakan sebagai 

lokasi wisata. 

e. Tanahnya yang subur. 

 

 

Tugas Individu II   

 

Kerjakanlah soal di bawah ini dengan tepat ! 

1. Apa yang menyebabkan Indonesia dikenal dengan sebutan Negara Maritim ! 

2. Wilayah Indonesia terletak diantara 2 Benua dan 2 Samudera ! Sebutkan ! 

3. Sebutkan ciri-ciri daerah dataran rendah ! 

4. Apa yang membedakan mata pencaharian yang ada di dataran rendah dan dataran tinggi ! 

5. Sebutkan mata pencaharian yang cocok di daerah pesisir !  
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A. Kompetensi Dasar  

3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang 

pekerjaan serta kehidupan sosial budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. 

 

B. Indikator Pembelajaran 

3.3.9 Membedakan petani daerah dataran rendah dan dataran tinggi. 

3.3.10 Memberi contoh hasil mata pencaharian daerah pesisir. 

3.3.11 Memberi contoh hasil mata pencaharian daerah dataran rendah. 

3.3.12 Memberi contoh hasil mata pencaharian daerah dataran tinggi. 

 

 

 

       

        Ayo Membaca! 

KONDISI PENDUDUK INDONESIA 

Kondisi penduduk Indonesia merupakan kondisi kependudukan yang ada di tiap wilayah 

Indonesia yang dipengaruhi oleh letak dan wilayah geografis. Secara umum, keadaan 

geografis Indonesia dapat dibagi menjadi tiga wilayah berdasakran tinggi-rendahnya wilayah, 

yaitu daerah pantai, dataran rendah serta daerah pegunungan atau dataran tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Pertemuan III 

Pola pemukiman di daerah pantai bersifat memanjang menyusuri garis pantai. Suhu di dearah 

pantai cenderung panas dan mempengaruhi pola penduduk. Kebanyakan daerah pantai 

menjadi sektor pariwisata atau pusat perikanan dan budaya yang ada di Indonesia. Hasil mata 

pencaharian daerah pantai sebagain besar adalah ikan asin, garam, udang, lobster, rumput 

laut, terasi, dll. 

 

Pola pemukiman di dataran rendah cenderung sejajar dengan jalan dan aliran sungai serta 

terkadang terpusat di pusat perekonomian tertentu. Indonesia pula dikenal dengan negara 

agraris dikarenakan mata pencaharian penduduk di Indonesia kebanyakan bermata 

pencaharian sebagai petani. Dataran rendah menjadi pusat industri, perdagangan dan 

pemerintahan. Hasil mata pencaharian dataran rendah sebagian besar adalah padi, ketela, 

gandum, dan aneka palawija lainnya.  

 

Keadaan penduduk di dataran tinggi bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Suhu di 

daerah pegunungan cenderung sejuk dan dingin. Daerah pegunungan juga memiliki tanah yang 

subur dan biasanya jadi tempat wisata. Hasil mata pencaharian di dataran tinggi sebagian besar 

adalah buah-buahan, sayur-sayuran dan tanaman hias. 
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Tugas Individu III  

Kerjakanlah soal di bawah ini dengan tepat ! 

1. Mengapa Indonesia di sebut dengan Negara Agraris ? 

2. Apa yang membedakan antara pola pemukiman dataran rendah dan dataran tinggi? 

3. Mata pencaharian apakah yang cocok di daerah dataran tinggi ? 

4. Sebutkan hasil mata pencaharian di daerah dataran tinggi ? 

5. Sebutkan hasil mata pencaharian di daerah pesisir  

 

 

A. Kompetensi Dasar  

3.4 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang 

pekerjaan serta kehidupan sosial budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. 

B. Indikator Pembelajaran 

3.3.13 Mengetahui mata pencaharian yang menghasilkan jasa. 

3.3.14 Memberi contoh mata pencaharian yang menghasilkan jasa. 

 

 

 

 

     Ayo Membaca! 

 

 

PEKERJAAN YANG MENGHASILKAN JASA. 

 

   

 

 

 
 

 

Ada yang tahu 

pekerjaan jasa itu 

apa ?? 

Simak 

penjelas

an 

berikut ! 

Pertemuan IV 
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Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang di mana dari hasil 

pekerjaannya bisa di nikmati dan di rasakan oleh orang lain. dan pada pekerjaan yang 

menghasilkan jasa ini tidak menghasilkan barang. Jenis pekerjaan ini menghasilkan jasa 

yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita membutuhkan pendidikan, layanan kesehatan, 

layanan transportasi, dan lain-lain. Dokter merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa 

dalam bidang kesehatan. 

Contoh jenis pekerjaan serta jasanya berikut ini. 

 

  

 
(Dokter) 

 
(Guru) 

 
(Montir) 

 
(Polisi) 

 
(Arsitek) 

 
(Penyanyi) 

 

 

  

Tugas individu IV  

Kerjakan soal dibawah ini dengan tepat! 

1. Apa yang kalian ketahui tentang pekerjaan yang menghasilkan jasa ! 

2. Apa yang membedakan pekerjaan yang ada dikota dan di desa! 

3. Sebutkan pekerjaan yang menghasilkan jasa? 

4. Mengapa dokter disebut jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa! 

5. Sebutkan pekerjaan yang menghasilkan jasa di bidang pendidikan! 
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Lampiran 7 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PERTEMUAN I 

 

Instansi   : Sekolah Dasar 

Tema 8  : Daerah Tempat Tinggalku  

Subtema 1  : Lingkungan Tempat Tinggalku 

Pembelajaran   : 3 

Kelas/Semester : IV/II 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 x Pertemuan) 

A.  Kompetensi Inti 

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya.  

KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

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

dan tetangganya. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca dan menanya) dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan 

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

sekolah, dan tempat bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar 

IPS 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.3 Mengidentifikasi 

kegiatan ekonomi dan 

hubungannya dengan 

berbagai bidang 

pekerjaan serta 

kehidupan sosial 

budaya di lingkungan 

sekitar sampai provinsi. 

3.3.1 Mengetahui tentang keadaan dan mata 

pencaharian penduduk di suatu daerah. 

3.3.2 Mengetahui jenis mata pencaharian 

penduduk berdasarkan tempat tinggalnya. 

3.3.3 Membedakan mata pencaharian daerah 

pedesaan dan perkotaan. 

3.3.4 Mengetahui faktor yang mempengaruhi 

mata pencaharian di suatu tempat 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan membaca teks, siswa mampu mengetahui keadaan dan 

mata pencaharian penduduk di suatu daerah dengan benar. 

2. Dengan kegiatan membaca teks, siswa mampu mengetahui mata 

pencaharian penduduk berdasarkan tempat tinggalnya dengan benar. 
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3. Dengan kegiatan tanya jawab, siswa mampu mengetahui faktor yang 

mempengaruhi mata pencaharian di suatu tempat dengan tepat. 

4. Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu membedakan mata pencaharian 

daerah pedesaan dan perkotaan dengan tepat. 

5. Melalui penugasan, siswa mampu memahami keadaan dan mata 

pencaharian penduduk di suatu daerah dengan tepat. 

 

D. Materi Ajar 

IPS    : Mata pencaharian penduduk di suatu daerah dan faktor yang 

mempengaruhi mata pencaharian. 

 

E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan   : Scientific 

Model Pembelajaran  : Think Pair Share (TPS) 

Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, penugasan, diskusi, 

demonstrasi. 

 

F. Langkah-langkah Pembelajaran 

Langkah 

Pembelajaran 

Kegiatan 

pembelajaran 
Metode PKB Alokasi Waktu 

Pendahuluan  1. Guru membuka 

pelajaran dengan 

mengucapkan 

salam. 

2. Guru meminta 

salah satu siswa 

untuk memimpin 

do’a. 

3. Guru mengecek 

kehadiran siswa. 

4. Guru dan siswa 

melakukan tepuk 

PPK. 

5. Guru melakukan 

apersepsi dengan 

menanyakan 

materi 

sebelumnya dan 

mengaitkan ke 

pembelajaran hari 

ini. 

6. Guru 

menyampaikan 

Ceramah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceramah  

 

 

 

 

Tanya 

Religius 

 

 

Tanggung 

jawab 

 

Komunikatif 

 

 

 

 

Percaya diri 

 

 

 

 

 

Tanggung 

jawab 

 

 

 

Rasa ingin 

10 Menit 
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tujuan 

pembelajaran 

yang akan dicapai 

pada 

pembelajaran hari 

ini. 

7. Guru memberikan 

beberapa 

pertanyaan untuk 

menstimulus rasa 

ingin tahu siswa. 

(menanya) 

a. Dimana kamu 

tinggal? 

b. Bagaimana 

keadaan daerah 

tempat 

tinggalmu? 

Coba ceritakan 

sedikit 

mengenai mata 

pencaharian 

penduduk di 

sekitar kalian! 

jawab tahu 

Inti 1. Guru 

mendemostrasikan 

media ledu. 

2. Siswa menyimak 

penjelasan dari 

guru bagaimana 

cara kerja media 

ledu. 

Fase I Think 

3. Siswa diminta 

untuk memikirkan 

terkait isu yang 

diberikan oleh 

guru terkait 

materi. 

4. Guru membagikan 

LKS sesuai 

jumlah siswa. 

5. Siswa diminta 

Demostrasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikatif 

 

 

Rasa ingin 

tahu  

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

Tanggung 

jawab 

Gemar 

membaca 

 

 

 

50 Menit  



 

 

119 
 

untuk membaca 

teks yang ada di 

LKS. (mengamati) 

6. Guru dan siswa 

melakukan tanya 

jawab mengenai 

materi yang sudah 

dibaca siswa. 

(menanya) 

7. Guru memberikan 

penjelasan 

mengenai materi. 

Fase II Pair 

8. Setelah 

melakukan 

kegiatan membaca 

dan tanya jawab, 

siswa dengan 

bimbingan guru 

membentuk 

kelompok secara 

berpasangan 

(teman sebangku). 

(mengamati) 

9. Siswa diminta 

untuk 

mengerjakan 

tugas kelompok 

yang ada di LKS 

dengan waktu 

yang sudah 

ditentukan. 

(mengasosiasi) 

10. Guru berkeliling 

untuk memandu 

jalanya diskusi. 

Fase III Share 

11. Setelah waktu 

berdiskusi selesai, 

guru memanggil 

pasangan 

kelompok untuk 

maju memaparkan 

Tanya 

jawab  

 

 

 

 

Ceramah  

 

 

 

Diskusi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstarsi  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

 

 

Komunikatif  

 

 

  

Kerja sama 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandiri/ 

kerja sama 

 

 

 

 

 

Tanggung 

jawab 

 

 

Menghargai 

pendapat 

teman 
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hasil diskusi. 

(mengkomunikasi

kan) 

12. Guru meminta 

kelompok lain 

untuk menanggapi 

hasil diskusi dari 

kelompok yang 

sudah maju. 

(mengasosiasi) 

13. Guru melakukan 

tanya jawab 

mengenai meteri 

yang belum 

dipahami. 

(menanya) 

14. Siswa diberi soal 

evaluasi berupa 

isian singkat 

untuk mengukur 

seberapa paham 

siswa memahami 

materi yang telah 

diajarkan. 

 

Tanya 

jawab 

 

 

Penugasan  

 

 

 

 

Tanggung 

jawab 

 

 

Mandiri  

Penutup  1. Guru dan siswa 

bersama-sama 

menyimpulkan 

pembelajaran 

pada hari ini. 

2. Guru memberikan 

tindak lanjut 

kepada siswa 

untuk membaca 

materi berikutya. 

3. Guru menutup 

pembelajaran 

dengan mengucap 

salam. 

Ceramah 

 

 

 

 

Penugasan  

 

 

 

Ceramah  

Tanggung 

jawab 

 

 

 

Komunikatif 

 

 

 

Religius   

 

10 Menit  

 

G. Media, Alat dan Sumber Belajar 

1. Media 

pembelajaran 

: Media Ledu dan LKS 

2. Alat pembelajaran : Papan tulis, spidol, buku tulis, pulpen dll. 
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3. Sumber belajar : Buku Pedomoan Guru Tema : Derah Tempat Tinggalku 

kelas IV (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, 

Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan,Revisi 

2017). 

   Buku Pedomoan Siswa Tema : Derah Tempat Tinggalku 

kelas IV (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, 

Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan,Revisi 

2017). 

 

H. Kisi-kisi Penilaian   

Jenis 

Penilaian 

Indikator/Tujuan 

Pembelajaran  
Teknik Bentuk Instrument Ket. 

Kognitif  IPS 

1. Dengan kegiatan 

membaca teks, siswa 

mampu mengetahui 

keadaan dan mata 

pencaharian penduduk di 

suatu daerah dengan 

benar. 

2. Dengan kegiatan 

membaca teks, siswa 

mampu mengetahui mata 

pencaharian penduduk 

berdasarkan tempat 

tinggalnya dengan benar. 

3. Dengan kegiatan tanya 

jawab, siswa mampu 

mengetahui faktor yang 

mempengaruhi mata 

pencaharian di suatu 

tempat dengan tepat. 

4. Melalui kegiatan diskusi, 

siswa mampu 

membedakan mata 

pencaharian daerah 

pedesaan dan perkotaan 

dengan tepat. 

 

Tes 

tertulis  

 

Pilihan 

ganda 

 

Trlm. 

 

Trlm. 
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Lembu, 6 juli 2020 

 Praktikan 

  

 

 

  

 Atun Sugiyarmi 

 NPM : 16.0305.0140 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PERTEMUAN II 

 

Instansi   : Sekolah Dasar 

Tema 8  : Daerah Tempat Tinggalku 

Subtema 1  : Lingkungan Tempat Tinggalku 

Pembelajaran   : 3 

Kelas/Semester : IV/II 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

A. Kompetensi Inti 

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

KI 2 :  Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 

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

membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

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

dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

 

KI 4 

: Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, 

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

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 

mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar 

    IPS 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.3Mengidentifikasi 

kegiatan ekonomi dan 

hubungannya dengan 

berbagai bidang 

pekerjaan serta 

kehidupan sosial budaya 

di lingkungan sekitar 

sampai provinsi. 

3.3.5 Menjelaskan hubungan keadaan alam dengan mata 

pencaharian penduduk di lingkungan tempat 

tinggalnya. 

3.3.6 Menentukan ciri-ciri daerah pesisir. 

3.3.7 Menentukan ciri-ciri dataran rendah. 

3.3.8 Menentukan ciri-ciri dataran tinggi. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah melakukan kegiatan membaca teks di LKS, siswa mampu menjelaskan hubungan 

keadaan alam dengan mata pencaharian penduduk di lingkungan tempat tinggalnya dengan 

tepat. 

2. Melalui kegiatan tanya jawab, siswa mampu menentukan ciri-ciri daerah pesisir, dataran rendah 

dan dataran tinggi dengan tepat. 

3. Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menentukan ciri-ciri daerah pesisir, dataran rendah dan 

dataran tinggi dengan tepat. 
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4. Melalui penugasan, siswa mampu menjelaskan hubungan keadaan alam dengan mata 

pencaharian penduduk serta menentukan ciri-ciri daerah pesisir, dataran rendah dan dataran 

tinggi dengan benar. 

 

D. Materi Ajar 

IPS    : Hubungan keadaan alam dengan mata pencaharian 

penduduk di lingkungan tempat tinggalnya dan ciri-ciri 

daerah pesisir, ciri-ciri dataran rendah, ciri-ciri dataran 

tinggi. 

 

E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan    : Saintifik Aproach 

Model Pembelajaran  : Think Pair Share (TPS) 

Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, penugasan, diskusi, demonstrasi. 

 

F. Langkah-langkah Pembelajaran 

Langkah 

Kegiatan 
Kegiatan Pembelajaran Metode PKB 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  1. Guru membuka pelajaran 

dengan mengucapkan 

salam dan menanyakan 

kabar siswa. 

2. Guru meminta salah satu 

siswa untuk memimpin 

do’a. 

3. Guru mengecek kehadiran 

siswa. 

4. Guru dan siswa 

melakukan tepuk PPK. 

5. Guru melakukan apersepsi 

untuk mengingatkan siswa 

dengan materi sebelumnya 

dan mengaitkan ke materi 

selanjutnya. 

Fase I Think  

6. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran pada 

pembelajaran paada hari 

ini. (mengkomunikasikan) 

7. Guru melakukan tanya 

jawab untuk menstimulus 

rasa ingin tahu siswa. 

a. Siapa yang tahu apa 

yang menyebabkan 

Ceramah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceramah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya jawab 

Religius  

 

 

 

 

Tanggung 

jawab  

 

 

Percaya diri 

 

Tanggung 

jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikatif  

10 

Menit  
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mata pencaharian 

disuatu tempat 

berbeda-beda? 

b. Siapa yang tahu 

daerah pesisir? Ayo 

coba ceritakan! 

Inti  Fase II Pair 

1. Dengan bimbingan guru, 

siswa diminta membentuk 

kelompok secara 

berpasangangan dengan 

cara berhitung. 

(mengamati) 

2. Siswa diminta membaca 

materi yang ada di LKS 

bersama pasangan 

kelompoknya. 

3. Guru dan siswa 

melakukan kegiatan tanya 

jawab mengenai materi 

yang dipelajari. 

4. Setelah melakukan 

kegiatan membaca dan 

tanya jawab, siswa 

diminta mengamati media 

ledu. 

5. Guru menjelaskan cara 

penggunaan media ledu. 

6. Setelah guru 

mendemostrasikan media 

ledu, setiap kelompok 

maju untuk memainkan 

dadu dengan tujuan 

mengambil kuis yang ada 

di media ledu dengan 

bimbingan guru. 

7. Setelah perwakilan 

kelompok maju dan 

mendapatkan soal, maka 

soal tersebut di diskusikan 

bersama pasangannya 

dengan waktu ± 15 menit. 

8. Guru memandu jalannya 

diskusi. 

Fase III Share 

 

Ceramah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya jawab 

 

 

 

Demosnstrasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Demostrasi  

 

Komunikatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikatif 

 

 

 

Kerjasama  

 

 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

 

 

 

 

Kerja sama 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerja sama 

 

50 

Menit  
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9. Setelah waktu diskusi 

selesai, guru menunjuk 

nomor pasangan 

kelompok secara acak 

untuk memaparkan hasil 

diskusinya. 

(mengkomunikasikan) 

10. Guru meminta kelompok 

lain untuk menanggapi 

hasil diskusi dari 

kelompok yang maju. 

(mengkomunikasikan) 

11. Kelompok yang sudah 

maju memaparkan hasil 

diskusi diberikan reward 

berupa bintang. 

12. Siswa mengerjakan isian 

singkat sebagai bahan 

evaluasi. 

13. Guru melakukan tanya 

jawab mengenai materi 

yang belum dipahami. 

(menanya) 

 

 

 

 

 

 

Demostrasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan  

 

 

Tanya jawab 

 

 

 

 

 

 

Menghargai 

pendapat 

teman 

 

 

 

 

 

 

Tanggung 

jawab 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

Penutup 1. Guru dan siswa bersama-

sama menyimpulkan hasil 

pembelajaran hari ini. 

2. Guru memberikan tindak 

lanjut ke siswa untuk 

membaca materi 

selanjutnya. 

3. Guru menutup 

pembelajaran dengan 

salam. 

Ceramah 

 

 

Penugasan  

 

 

 

Ceramah  

Tanggung 

jawab 

 

Tanggung 

jawab 

 

 

Religius   

10 

Menit 

 

G. Media, Alat dan Sumber Belajar 

1. Media pembelajaran : Media Ledu dan LKS 

2. Alat pembelajaran : Papan tulis, spidol, buku tulis, pulpen dll. 

3. Sumber belajar : Buku Pedomoan Guru Tema : Derah Tempat Tinggalku 

kelas IV (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, 

Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan,Revisi 

2017). 

   Buku Pedomoan Siswa Tema : Derah Tempat Tinggalku 

kelas IV (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, 

Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan,Revisi 
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2017). 
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H. Kisi-kisi Penilaian  

Jenis 

Penilaian 

Indikator/Tujuan 

Pembelajaran  
Teknik Bentuk Instrument Kriteria 

1. Kognitif  IPS  

1. Setelah 

melakukan 

kegiatan 

membaca teks di 

LKS, siswa 

mampu 

menjelaskan 

hubungan 

keadaan alam 

dengan mata 

pencaharian 

penduduk di 

lingkungan 

tempat tinggalnya 

dengan tepat. 

2. Melalui kegiatan 

tanya jawab, 

siswa mampu 

menentukan ciri-

ciri daerah pesisir, 

dataran rendah 

dan dataran tinggi 

dengan tepat. 

3. Melalui kegiatan 

diskusi, siswa 

mampu 

menentukan ciri-

ciri daerah pesisir, 

dataran rendah 

dan dataran tinggi 

dengan tepat. 

Tes 

tertulis  

Pilihan 

ganda 

Terlampir  Terlampir 

 

 

  Lembu, 8 juli 2020 

 Praktikan 

  

  

  

 Atun Sugiyarmi 

 NPM : 16.0305.0140 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PERTEMUAN III 

 

Instansi    : Sekolah Dasar   

Tema 8  : Daerah Tempat Tinggalku  

Subtema 3  : Lingkungan Tempat Tinggalku 

Pembelajaran   : 3 

Kelas/Semester : IV/II 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

A. Kompetensi Inti 

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

KI 2 :  Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 

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

membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

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

dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

 

KI 4 

: Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar 

IPS 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.3 Mengidentifikasi kegiatan 

ekonomi dan 

hubungannya dengan 

berbagai bidang pekerjaan 

serta kehidupan sosial 

budaya di lingkungan 

sekitar sampai provinsi. 

3.3.9 Membedakan petani daerah dataran rendah dan 

dataran tinggi. 

3.3.10 Memberi contoh hasil mata pencaharian daerah 

pesisir. 

3.3.11 Memberi contoh hasil mata pencaharian daerah 

dataran rendah. 

3.3.12 Memberi contoh hasil mata pencaharian daerah 

dataran tinggi. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah kegiatan membaca materi di LKS, siswa mampu membedakan petani daerah dataran 

rendah dan petani daerah dataran tinggi. 

2. Melalui kegiatan tanya jawab, siswa mampu memberi contoh hasil mata pencaharian daerah 

pesisir, dataran rendah dan dataran tinggi dengan tepat. 

3. Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu membedakan petani daerah dataran rendah dan 

dataran tinggi serta hasil mata pencahariannya dengan benar. 

4. Melalui penugasan, siswa mampu mengerjakan soal yang diberikan oleh guru dengan rapi. 
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D. Materi Ajar 

IPS    : Perbedaan petani daerah dataran dan petani dataran tinggi serta 

hasil mata pencahariannya. 

 

E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan   : Saintifik Aproach 

Model Pembelajaran  : Think Pair Share (TPS) 

Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, penugasan, diskusi, demonstrasi. 

 

F. Langkah-langkah Pembelajaran  

Langkah 

pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran Metode PKB Alokasi 

waktu 

Pendahuluan  1. Guru membukan 

pelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

2. Guru menanyakan 

kabar siswa. 

3. Guru meminta salah 

satu siswa memimpin 

do’a. 

4. Guru mengecek 

kehadiran siswa. 

5. Guru dan siswa 

melakukan tepuk 

PPK.  

6. Guru dan siswa 

melakukan apersepsi 

mengenai materi 

sebelumnya dan 

mengaitkan ke materi 

selanjutnya. 

Fase I Think 

7. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai 

pada pembelajaran 

hari ini. 

(mengkomunikasikan) 

8. Guru melakukan tanya 

jawab untuk 

menstimulus rasa 

ingin tahu siswa : 

a. Siapa yang tahu 

perbedaan petani 

yang ada ditaran 

Ceramah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceramah 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya jawab 

Religius 

 

 

Tanggung 

jawab 

 

 

Komunikatif  

 

 

 

 

 

Tanggung 

jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

10 Menit  
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rendah dengan 

petani dataran 

tinggi? 

b. Siapa yang tahu 

hasil mata 

pencaharian petani 

dataran rendah itu 

apa? 

Inti  Fase II Pair 

1. Siswa diminta untuk 

membaca materi yang 

ada di LKS. 

2. Setelah membaca 

materi, siswa diminta 

mengamati media 

ledu. 

3. Guru menjelaskan 

cara penggunaan 

media ledu. 

4. Dengan bimbingan 

guru, siswa diminta 

membuat kelompok 

yang terdiri dari 2 

orang dengan cara 

berhitung. 

5. Setelah semua siswa 

mendapatkan 

kelompok, perwakilan 

dari setiap kelompok 

maju untuk melempar 

dadu dengan tujuan 

mengambil pertanyaan 

yang ada di media 

tersebut. 

6. Setelah semua 

kelompok 

mendapatkan soal, 

siswa diminta 

mendiskusikan untuk 

menyelesaikan 

permasalahan tersebut 

dengan waktu ± 15 

menit. 

Fase III Share 

7. Setelah waktu selesai, 

 

Ceramah 

 

 

Ceramah  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrasi 

 

Komunikatif 

 

 

Gemar 

membaca 

 

 

Komunikatif  

 

 

 

Kerja sama 

 

 

 

 

Kerjasama 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menghargai 

pendapat 

teman 

 

 

 

 

 

 

 

Percaya diri 

 

50 Menit  
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guru menunjuk salah 

satu pasangan dengan 

cara acak untuk 

memaparkan hasil 

diskusinya. 

8. Guru meminta 

kelompok lain untuk 

menanggapi hasil 

diskusi kelompok 

yang sudah maju. 

9. Guru memberikan 

reward dengan 

tambahan bintang ke 

kelompok yang benar 

dalam menjawab 

pertanyaan. 

10. Guru memberikan soal 

evaluasi berupa tugas 

individu. 

11. Guru melakukan tanya 

jawab mengenai 

materi yang belum 

dipahami siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan  

 

 

Tanya jawab 

 

 

 

 

 

Kerjasama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggung 

jawab/ 

mandiri 

Rasa ingin 

tahu     

Penutup  1. Guru dan siswa 

bersama-sama 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran hari ini. 

2. Guru memberikan 

tindak lanjut kepada 

siswa untuk membaca 

materi selanjutnya. 

3. Guru menutup 

pembelajaran dengan 

salam.  

Ceramah 

 

 

 

 

Penugasan  

 

 

 

Ceramah  

Tanggung 

jawab 

 

 

 

Mandiri  

 

 

 

Religius   

10 Menit 

 

G. Media, Alat dan Sumber Belajar 

1. Media pembelajaran : Media Ledu (Lempar Dadu) dan LKS 

2. Alat pembelajaran : Papan tulis, buku tulis, pulpen, spidol, dll. 

3. Sumber belajar : Buku Pedomoan Guru Tema : Derah Tempat Tinggalku 

kelas IV (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan,Revisi 2017). 

   Buku Pedomoan Siswa Tema : Derah Tempat Tinggalku 

kelas IV (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan,Revisi 2017). 
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H. Kisi-kisi Penilaian  

Jenis 

Penilaian 

Indikator/Tujuan 

Pembelajaran 
Teknik Bentuk 

Instrume

n 
Ket. 

Kognitif  IPS 

1. Setelah kegiatan membaca 

materi di LKS, siswa 

mampu membedakan petani 

daerah dataran rendah dan 

petani daerah dataran tinggi. 

2. Melalui kegiatan tanya 

jawab, siswa mampu 

memberi contoh hasil mata 

pencaharian daerah pesisir, 

dataran rendah dan dataran 

tinggi dengan tepat. 

3. Melalui kegiatan diskusi, 

siswa mampu membedakan 

petani daerah dataran 

rendah dan dataran tinggi 

serta hasil mata 

pencahariannya dengan 

benar. 

Tes 

tertulis  

Pilihan 

ganda 

Terlampir  Terlampir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembu, 10 juli 2020 

 Praktikan 

  

  

  

 Atun Sugiyarmi 

 NPM : 16.0305.0140 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PERTEMUAN IV 

 

Instansi   : Sekolah Dasar  

Tema 8  : Daerah Tempat Tinggalku  

Subtema 1  : Lingkungan Tempat Tinggalku 

Pembelajaran   : 3 

Kelas/Semester : IV/II 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

A. Kompetensi Inti 

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

KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 

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

membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

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

dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

 

KI 4 

:  Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, 

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

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 

mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar 

IPS 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Komptensi 

3.3 Mengidentifikasi kegiatan 

ekonomi dan 

hubungannya dengan 

berbagai bidang 

pekerjaan serta 

kehidupan sosial budaya 

di lingkungan sekitar 

sampai provinsi. 

3.3.13 Mengetahui mata pencaharian yang menghasilkan 

jasa. 

3.3.14 Mengetahui mata pencaharian yang menghasilkan 

jasa 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan membaca, siswa mampu mengetahui mata pencaharian yang menghasilkan 

jasa dengan tepat. 

2. Dengan mengamati media ledu, siswa mampu mengetahui mata pencaharian yang 

menghasilkan jasa dengan tepat. 

3. Melalui kegiatan penugasan, siswa mampu menentukan mata pencaharian yang menghasilkan 

jasa dengan benar. 

4. Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu mengetahui mata pencaharian yang menghasilkan 

jasa dengan tepat. 
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D. Materi Ajar 

IPS    : Pekerjaan yang menghasilkan jasa. 

 

E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan   : Scaintific Aproach 

  Model Pembelajaran  : Think Pair Share (TPS) 

  Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, penugasan, diskusi, demonstrasi. 

 

F. Langkah-langkah Pembelajara 

Langkah 

pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran Metode PKB Alokasi 

waktu 

Pendahuluan  1. Guru membuka pelajaran 

dengan mengucapkan 

salam. 

2. Guru meminta salah satu 

siswa memimpin do’a. 

3. Guru mengecek 

kehadiran siswa. 

4. Guru dan siswa 

melakukan tepuk PPK. 

5. Guru dan siswa 

melakukan tanya jawab 

mengenai materi 

sebelumnya dan 

mengaitkan ke materi 

selanjutnya. 

6. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

dengan menyampaikan. 

(mengkomunikasikan) 

7. Guru menstimulus siswa 

dengan melakukan tanya 

jawab: 

a. Siapa yang tahu 

pekerjaan jasa itu 

apa? 

b. Contoh pekerjaan jasa 

itu apa? 

Ceramah  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya jawab 

 

 

 

 

 

Ceramah  

 

 

 

Tanya jawab 

Religius 

 

 

 

 

Tanggung 

jawab  

 

 

Percaya diri 

 

 

 

 

 

Tanggung 

jawab 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

10 Menit 

Inti  Fase I Think 

1. Guru mendemostrasikan 

media ledu. (mengamati) 

2. Guru menjelaskan tujuan 

penggunaan media ledu. 

3. Guru membagikan LKS 

 

Demostrasi  

 

 

 

 

  

Komunikatif   

 

 

 

 

50 Menit 
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sesuai jumlah siswa.  

4. Siswa diminta membaca 

terkait materi pada 

pembelajaran hari ini. 

5. Guru menjelaskan materi 

yang sudah dibaca oleh 

siswa. 

(mengkomunikasikan) 

Fase II Pair 

6. Guru meminta siswa 

untuk berkelompok 

dengan cara berhitung. 

(mengamati) 

7. Setelah semua 

mendapatkan kelompok, 

setiap perwakilan 

kelompok maju untuk 

melempar dadu dengan 

tujuan mengambil 

pertanyaan yang ada di 

media ledu.  

8. Setelah semua kelompok 

mendapatkan pertanyaan, 

siswa diminta 

mendiskusikan 

pertanyaan tersebut 

dengan kelompoknya 

dengan waktu ± 15 menit. 

(mengasosiasikan) 

Fase III Share 

9. Setelah waktu selesai, 

siswa diminta untuk 

memaparkan hasil 

dikusinya. 

(mengkomuniksikan) 

10. Kelompok lain diminta 

menanggapi hasil diskusi 

dari kelompok yang 

sudah maju. 

(mengkomunikasikan) 

11. Setelah kegiatan diskusi 

selesai, siswa diminta 

kembali ke tempat duduk 

masing-masing. 

12.  Siswa diminta 

 

 

 

 

Ceramah   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi   

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemar 

membaca 

 

Percaya diri 

 

 

 

 

Kerja sama 

 

 

 

 

Kerja sama  

 

 

 

 

 

 

Kerja sama  

 

 

 

 

 

 

 

 

Menghargai 

pendapat 

teman 

 

 

 

Kerja sama 
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mengerjakan tugas 

individu sebagai soal 

evaluasi. 

13. Guru melakukan tanya 

jawab mengenai materi 

yang belum dipahami. 

(menanya) 

Penugasan  

 

 

 

Tanya jawab 

  

Mandiri  

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

Penutup  1. Guru dan siswa 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran hari ini. 

2. Guru menutup 

pembelajaran dengan 

memberikan pesan agar 

lebih rajin lagi untuk 

belajar. 

3. Guru menutup 

pembelajaran dengan 

salam. 

Ceramah 

 

 

Penugasan  

 

 

 

 

Ceramah  

 

Komunikatif 

 

 

Tanggung 

jawab  

 

 

 

Religius   

10 Menit 

 

G. Media, Alat dan Sumber Belajar 

1. Media pembelajaran : Media Ledu (Lempar Dadu) 

2. Alat pembelajaran : LKS, buku tulis, pulpen, papan tulis, spidol, dll. 

3. Sumber belajar : Buku Pedomoan Guru Tema : Derah Tempat Tinggalku 

kelas IV (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, 

Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan,Revisi 

2017). 

   Buku Pedomoan Siswa Tema : Derah Tempat Tinggalku 

kelas IV (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, 

Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan,Revisi 

2017). 

 

H. Kisi-kisi Penilaian  

Jenis 

Penilaian 

Indikator/ Tujuan 

Pembelajaran 
Teknik Bentuk Instrumen Ket. 

1. Kognitif  IPS  

1. Melalui kegiatan 

membaca, siswa mampu 

mengetahui mata 

pencaharian yang 

menghasilkan jasa dengan 

tepat. 

2. Dengan mengamati media 

ledu, siswa mampu 

mengetahui mata 

Tes 

tertulis  

Pilihan 

ganda 

Terlampir  Terla

mpir 
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pencaharian yang 

menghasilkan jasa dengan 

tepat. 

3. Melalui kegiatan 

penugasan, siswa mampu 

menentukan mata 

pencaharian yang 

menghasilkan jasa dengan 

benar. 

4. Melalui kegiatan diskusi, 

siswa mampu mengetahui 

mata pencaharian yang 

menghasilkan jasa dengan 

tepat. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lembu, 12 juli 2020 

 Praktikan 

  

  

 

 

 Atun Sugiyarmi 

 NPM : 16.0305.0140 
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                                          PENILAIAN KOGNITIF 

 

Kompetensi Dasar Indikator 
Teknik 

Penilaian 
Jenjang Jenis Soal 

3.3 Mengidentifikasi 

kegiatan 

ekonomi dan 

hubungannya 

dengan berbagai 

bidang 

pekerjaan serta 

kehidupan sosial 

budaya di 

lingkungan 

sekitar sampai 

provinsi. 

3.3.1 Mengetahui tentang keadaan 

alam dan mata pencaharian 

penduduk di suatu daerah. 

3.3.2 Mengetahui jenis mata 

pencaharian penduduk 

berdasarkan tempat 

tinggalnya. 

3.3.3 Membedakan mata 

pencaharian daerah 

pedesaan dan perkotaan. 

3.3.4 Mengetahui faktor yang 

mempengaruhi mata 

pencaharian di suatu tempat. 

3.3.5 Menjelaskan hubungan 

keadaan alam dengan mata 

pencaharian penduduk di 

lingkungan tempat 

tinggalnya. 

3.3.6 Menentukan ciri-ciri daerah 

pesisir. 

3.3.7 Menentukan ciri-ciri dataran 

rendah. 

3.3.8 Menentukan ciri-ciri dataran 

tinggi. 

3.3.9 Membedakan petani daerah 

dataran rendah dan dataran 

tinggi. 

3.3.10 Memberi contoh hasil mata 

pencaharian daerah pesisir. 

3.3.11 Memberi contoh hasil mata 

pencaharian daerah dataran 

rendah. 

3.3.12 Memberi contoh hasil mata 

pencaharian daerah dataran 

tinggi. 

3.3.13 Mengetahui mata 

pencaharian yang 

menghasilkan jasa. 

3.3.14 Memberi contoh mata 

Tes tertulis  C1-C3 Uraian 
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pencaharian yang 

menghasilkan jasa. 

 

 

 

Keterangan : 

Nilai Akhir = Jumlah Skor Kriteria yang diperoleh X 100 

Skor Maksimal 

Skor  Kategori  Skor  Kategori  

85-100 A (Sangat Baik) 55-69 C (Cukup) 

70-84 B (Baik) <54 D (Kurang) 

 

TUGAS KELOMPOK 

1. Mata pencaharian merupakan salah satu kegiatan dasar dalam 

kehidupan sehari-hari guna mendapatkan penghasilan. Dengan 

adanya mata pencaharian maka taraf hidup yang layak dapat 

tercapai. 

2. Mata pencaharian di suatu tempat berbeda-beda dikarenakan 

faktor alam dan lingkungan yang mempengaruhi mata 

pencaharian di sutu tempat menjadi berbeda-beda. 

3. Masyarakat di desa bekerja sebagai petani karena banyak lahan 

pertanian yang tersedia. Sedangkan penduduk di kota lebih 

banyak bekerja sebagai pekerja jasa karena di kota merupakan 

pusat pemerintahan dan perdagangan. 

4. Dikarenakan untuk mempermudah pekerjaan yang dilakukan 

serta mendapatkan hasil yang maksimal. 

5. Petani, sopir, pengarajin, pedagang, peternak, pegawai bank, dll. 

TUGAS INDIVIDU 1  

1. Petani, sopir, pengarajin, pedagang, peternak, pegawai bank, 

dll. 

2. Kondisi lingkungan di suatu daerah yang berbeda-beda 

memungkinkaan mata pecaharian pun juga berbeda-beda. 

3. Dataran rendah : petani, pengrajin, peternak, pedagang, dll. 

Dataran tinggi : petani sayur, petani buah-buahan, tukang 

kebun,  

4. Nelayan, petani garam, petani tambak. 

5. Dikota lebih mengutamakan keterampilan dan keahlian 

sedangkan di desa lebih banyak mengandalkan keadaan 

alam/kondisi alam. 

TUGAS INDIVIDU II 

1. Disebut negara maritim karena sebagian besar wilayah 

Indonesia dikelilingi oleh perairan dan wilayah Indonesia 17.061 

pulau. 

Disebut negara agraris karena sebagian besar penduduk 

Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. 

  Skor 20 jika benar 

 

Skor 15 jika jawaban 

mendekati benar 

 

Skor 10 jika jawaban 

kurang tepat  

 

Jawban 0 jika salah 

 

Jumlah skor = Nilai 
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2. Benua Asia dan Australia  

      Samudera Hindia dan Pasifik 

3. -Permukaan tanah yang cenderung datar 

-Banyak gedung atau pabrik yang dibangun 

-Suhu udara antara 23°C -28°C. 

-Digunakan sebagai lahan pertanian. 

-Ketinggian diatas 200m diatas permukaan laut. 

-Hasil mata pencaharian berupa padi, hasil ternak, bahan 

kerajinan. 

4. Di dataran rendah sebagain besar penduduknya bermata 

pencaharian petani dan hasil dari mata pencahariannya sebagain 

besar adalah padi. Sedangkan di dataran tinggi sebagian besar 

penduduknya bermata pencaharian sebagai pekerja di 

perkebunan yang hasil dari mata pencaharian ini sebagian besar 

adalah sayuran dan buah-buahan. 

5. Garam, ikan asin, udang, dll. 

 

TUGAS INDIVIDU III 

1. Karena sebagian besar penduduk orang Indonesia adalah petani. 

2. Pola pemukiman di dataran rendah cenderung sejajar dengan 

jalan dan aliran sungai serta terkadang terpusat di pusat 

perekonomian tertentu. Keadaan penduduk di dataran tinggi 

bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Suhu di daerah 

pegunungan cenderung sejuk dan dingin 

3. Petani sayur dan petani buah-buahan, pedagang, peternak. 

4. Buah-buhan dan sayur-sayuran 

5. Ikan asin, garam, udang, terasi, lobster, dll. 

 

TUGAS INDIVIDU IV 

1. Suatu pekerjaan yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh orang 

lain dan dalam pekerjaan ini tidak ada barang yang dihasilkan. 

2. Pekerjaan dikota lebih mementingkan keterampilan dan banyak 

bekerja sebagai pegawai swasta/ pekerja jasa. 

Pekerjaan didesa kebanyakan penduduknya bermata pencaharian 

sebagai petani. 

3. Guru, dokter, montir, tukang cukur, sopir, dll. 

4. Karena pada dasarnya pekerjaan dokter hasilnya dapat 

diarasakan oleh orang lain. 

5. Guru, dosen, dll. 
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Lampiran 8 Kisi-kisi Instrumen  

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Instansi : Sekolah Dasar 

Tema 8 : Daerah Tempat Tinggalku  

Subtema 1 : Lingkungan Tempat Tinggalku  

Pembelajaran : 3 

Kelas/Semester : IV/II 

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

KI 2   : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

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

tetangganya. 

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

melihat, membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhandan kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam Bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan 

berakhlak mulia. 

 

Kompetensi Dasar Materi Indikator Aspek 
No. Butir 

Soal 

IPS 

3.3Mengidentifikasi 

kegiatan ekonomi 

dan hubungannya 

dengan berbagai 

bidang pekerjaan 

serta kehidupan 

sosial budaya di 

lingkungan sekitar 

sampai provinsi. 

Jenis mata 

pencaharian 

penduduk 

berdasarkan 

tempat 

tinggalnya 

3.3.1 Mengetahui tentang 

keadaan alam dan mata 

pencaharian penduduk di 

suatu daerah. 

3.3.2 Mengetahui jenis mata 

pencaharian penduduk 

berdasarkan tempat 

tinggalnya. 

3.3.3 Membedakan mata 

pencaharian daerah 

pedesaan dan perkotaan. 

3.3.4 Mengetahui faktor yang 

mempengaruhi mata 

pencaharian di suatu 

tempat. 

3.3.5 Menjelaskan hubungan 

keadaan alam dengan mata 

pencaharian penduduk di 

lingkungan tempat 

tinggalnya. 

3.3.6 Menentukan ciri-ciri daerah 

C1 

 

 

 

C1 

 

 

 

C2 

 

 

C1 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

C3  

1, 2, 3, 4, 45, 

48 

 

 

5, 6, 7, 8, 40, 

46, 47, 50 

 

 

9, 10, 42 

 

 

11, 13, 15 

 

 

 

14, 16, 44 

 

 

 

 

17, 18, 19, 27, 
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pesisir. 

3.3.7 Menentukan ciri-ciri 

dataran rendah. 

3.3.8 Menentukan ciri-ciri 

dataran tinggi. 

3.3.9 Membedakan petani daerah 

dataran rendah dan dataran 

tinggi. 

3.3.10 Memberi contoh hasil mata 

pencaharian daerah pesisir. 

3.3.11 Memberi contoh hasil mata 

pencaharian daerah dataran 

rendah. 

3.3.12 Memberi contoh hasil mata 

pencaharian daerah dataran 

tinggi. 

3.3.13 Mengetahui mata 

pencaharian yang 

menghasilkan jasa. 

3.3.14 Memberi contoh mata 

pencaharian yang 

menghasilkan jasa. 

 

C3 

 

C3 

 

C2 

 

 

C2 

 

C2  

 

 

C2   

 

 

C1 

 

 

C2  

43 

12, 20, 21, 22 

 

23, 24, 29 

 

25, 26 

 

 

28, 30 

 

33, 34, 49 

 

 

31, 32, 41 

 

 

35, 36 

 

 

37, 38, 39 

Jumlah Total Soal 50 
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Lampiran 9 Soal Uji Coba Instrumen  

 

 

 

 

Mata Pelajaran       : Ilmu Pengetahuan Sosial Nama            : 

Kelas/ Semester     : IV/II No. Absen     : 

Waktu                    : 2 x 35 Menit Hari/Tanggal : 

 

Petunjuk Umum : 

1.  Lengkapilah identitas kalian terlebih dahulu pada kolom yang sudah tersedia. 

2.  Kerjakanlah soal dibawah ini dengan teliti. 

3.  Kerjakanlah dengan menggunakan bolpoint. 

4.  Kerjakanlah soal-soal yang kalian anggap mudah terlebih dahulu. 

5.  Periksalah kembali hasil pekerjaanmu sebelum diserahkan ke guru.  

6. Berdoalah sebelum mengerjakan. 

 

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikaan tanda silang (X) pada huruf a,b,c 

atau d! 

 

Soal IPS KD 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Di lingkungan tempat tinggal Dayu para penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai 

petani. Interaksi antar warga juga sangat sering. Lingkungan seperti tempat tinggal Dayu tersebut 

banyak kita temui didaerah… 

a. Perkotaan  

b. Hutan 

c. Pedesaan 

d. Pesisir pantai 

2. Di daerah Bali yang terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran adalah… 

a. Ubud  

b. Denpasar  

Ayo Membaca ! 

Untuk menjawab soal 1-4. 

 
Hai, teman-teman. Namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di 

daerah Tabanan. 

Bali sangatlah terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki potensi 

pariwisata, seperti wisata alam, wisata seni, dan lain-lainnya. 

Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi 

oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. 

Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun, penduduk yang tinggal di pantai 

bermata pencaharian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat memengaruhi mata pencaharian 

penduduknya. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nilai 
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c. Tabanan  

d. Sanur  

3. Yang mempengaruhi mata pencahariaan disuatu tempat berbeda-beda adalah…. 

a. Keadaan ekonomis 

b. Keadaaan bebatuan 

c. Keadaan masyarakat 

d. Keadaan alam 

4. Rata-rata mata pencaharian penduduk di daerah pantai adalah… 

a. Petani 

b. Pedagang 

c. Buruh 

d. Nelayan 

5. Penduduk di dataran rendah bermata pencaharian sebagai… 

a. Berkebun dan pedagang 

b. Petani dan pedagang 

c. Peternak dan berkebun 

d. Perkebunan dan pengrajin 

6. Pak Budi setiap air laut surut sering pergi ke laut untuk menangkap ikan guna memenuhi kebutuhan 

hidupnya, mata pencaharian Pak Budi adalah… 

a. Nelayan 

b. Petani garam 

c. Petani tambak 

d. Berkebun  

7. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat yang tinggal di desa adalah… 

a. Petani  

b. Berkebun 

c. Nelayan  

d. Petani garam 

8. Indonesia banyak memiliki pulau atau sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan, sehingga 

negara Indonesia dijuluki dengan Negara Maritim, alasan yang mendasari mengapa Indonesia 

dikenal dengan sebutan Negara Maritim dikarenakan penduduknya yang sebagian besar bermata 

pencaharian sebagai… 

a. Nelayan 

b. Petani 

c. Berkebun 

d. Pedagang  

9. Apa yang membedakan pekerjaan yang ada di Desa dan di Kota… 

a. Di Desa lebih bergantung dengan keadaan alam sedangkan di kota lebih mengutamakan 

keahlian/ keteranpilan. 

b. Di Desa lebih mengutamakan keahlian/keterampilan sedangkan di Kota lebih mengutamakan 

keselamatan. 

c. Di Kota lebih mengutamakan keselamatan sedangkan di Desa bergantung dengan keterampilan. 

d. Di Kota lebih banyak membutuhkan karyawan sedangkan di Desa mengutamakan keselamatan. 

10. Dibawah ini yang termasuk pekerjaan yang sesuai dengan tempat tinggalnya adalah… 

a. Desa petani   ><  Kota perkebunan 

b. Desa perkebunan >< Kota Pertanian 
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c. Desa petani   >< Kota pegawai swasta 

d. Desa pegawai swasta  >< Kota petani  

11. Faktor yang menyebabkan mata pencaharian disuatu tempat berbeda-beda adalah… 

a Faktor alam 

b Faktor ekonomi 

c Faktor bebatuan 

d Faktor biaya 

12. Di bawah ini yang bukan dari ciri-ciri dataran rendah adalah… 

a. Suhu udara antara 23°C -28°C. 

b. Banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani. 

c. Daerah dataran rendah banyak menghasilkan tanaman palawija. 

d. Berada diketinggian 700m diatas permukaan laut. 

13. Letak Indonesia secara geografis terletak diantara dua benua, yaitu… 

a. Benua Asia dan benua Australia 

b. Benua Amerika dan benua Asia  

c. Benua Asia dan benua Afrika 

d. Benua Asutralia dan benua Afrika 

14. Di bawah ini mata pencaharian yang sesuai dengan tempat tinggalnya adalah… 

a. Dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani sayur dan petani buah-buahan. 

b. Dataran rendah bermata pencaharian sebgai petani sayur dan nelayan. 

c. Dataran tinggi bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani garam. 

d. Daerah pesisir bermata pencaharian sebagai pekerja swasta dan nelayan. 

15.  

 

 

 

 

 

Gambar diatas merupakan mata pencaharian yang mengandalkan keadaan alam 

dikarenakan… 

a. Nelayan mengandalkan air surut untuk mencari ikan. 

b. Untuk membiasakan nelayan melihat pemandangan. 

c. Nelayan mengandalkan air pasang untuk mrncari ikan. 

d. Untuk mencari uang. 

16. Mengapa padi tidak dapat tumbuh di dataran tinggi… 

a. Karena mmebutuhkan pestisida yang banyak. 

b. Karena tidak cocok dengan keadaan alam di dataran tinggi. 

c. Karena padi tidak dapat dijual di dataran tinggi. 

d. Karena padi banyak memerlukan air. 

17.  

a. Lokasi yang berdekatan dengan laut. 

b. Terdapat hamparan pasir atau karang. 

c. Menjumpai pohon ketapang dan pohon bakau. 

d. Cuaca yang panas. 

e. Perahu nelayan 

Tabel diatas merupaka ciri-ciri daerah… 

a. Dataran rendah 

b. Dataran tinggi 

c. Pesisir pantai 

d. Pedesaan  
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18. Di bawah ini termasuk hasil mata pencaharian di daerah pesisir adalah… 

a. Ikan asin dan garam 

b. Lobster dan padi 

c. Rumput laut dan rumpu gajah 

d. Rumput gajah dan terasi 

19. Di bawah ini mata pencaharian yang sesuai dengan keadaan alam di pantai, kecuali… 

a. Petani garam dan tukang kebun 

b. Petani tambak dan petani garam 

c. Nelayan dan petani garam 

d. Petani garam dan petani rumput laut 

20. Di bawah ini yang termasuk ciri-ciri dataran rendah, kecuali… 

a. Banyak gedung atau pabrik yang dibangun 

b. Suhu udara antara 23°C -28°C. 

c. Digunakan sebagai lahan pertanian. 

d. Banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai nelayan 

21. Pekerjaan yang sesuai di dataran rendah adalah… 

a. Petani dan pedagang 

b. Petani buah-buahan dan nelayan 

c. Petani dan tukang kebun 

d. Nelayan dan pengrajin 

 

Tabel untuk menjawab no 22 

a. Suhu diantara 23°C -28°C. 

b. Sebagian penduduknya bermata 

pencaharian sebagai petani. 

c. Hasil mata pencaharian berupa 

tanaman palawija. 

d. Sebagian besar bermata pencaharian 

sebagai nelayan. 

e. Banyak tanaman kopi, teh, cengkeh 

f. Berada di ketinggian 200 m diatas 

permukaan laut. 

22. Dari tabel diatas, yang termasuk ciri-ciri dataran rendah adalah… 

a. A, B, D 

b. C, D, F 

c. A, F, C 

d. B, E, F 

23. Di bawah ini yang termasuk ciri-ciri dataran tinggi adalah… 

a. Iklim sejuk  

b. Banyak tanaman padi 

c. Penduduknya sebagian besar adalah nelayan 

d. Penghasil garam terbesar. 

24. Gambar di bawah ini termasuk mata pencaharian di daerah …  

a. Dataran rendah 

b. Dataran tinggi 

c. Pedesaan  

d. Padang pasir 
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25. Di bawah ini yang termasuk perbedaan petani daerah dataran rendah dengan petani dataran 

tinggi adalah… 

a. Petani dataran rendah sebagian besar 

bermata pencaharian sebagai petani dan 

banyak menghasilkan tananam padi dan 

tanaman palawija 

Petani dataran tinggi sebagian besar adalah 

petani yang banyak menghasilkan tanaman 

sayura-sayuran dan buah-buhan. 

b. Petani dataran rendah bermata 

pencaharian sebagai pekerja swasta  

Petani dataran tinggi bermata pencaharian 

sebagai petani buah-buahan. 

c. Petani dataran rendah banyak 

menghasilkan sayuran 

Petani dataran tinggi banyak menghasilkan 

garam 

d. Petani dataran rendah bermata 

pencaharian sebagai nelayan  

Petani dataran tinggi bermata pencaharian 

sebagai pegawai bank 

26. Di bawah ini yang termasuk hasil mata pencaharian di daerah dataran rendah dan dataran 

tinggi adalah… 

a. Petani dataran rendah menghasilkan garam, rumput laut sedangkan petani dataran tinggi 

menghasilkan teh, cengkeh dan kopi. 

b. Petani dataran rendah menghasilkan tanaman padi dan tanaman palawija sedangkan 

petani dataran tinggi menghasilkan teh, cengkeh, dan kopi. 

c. Petani dataran rendah menghasilkan sayuran sedangkan petani dataran tinggi 

menghasilkan rumput laut. 

d. Petani dataran rendah menghasilkan rumput laut sedangkan petani dataran tinggi 

menghasilkan padi. 

27. Apa yang menyebabkan cengkeh dan teh tidak dapat hidup didaerah pesisir… 

a. Teh dan cengkeh hanya dapat tumbuh di dataran tinggi. 

b. Teh dan cengkeh banyak memerlukan pupuk. 

c. Teh dan cengkeh banyak memerlukan biaya untuk merawatnya. 

d. Teh dan cengkeh hanya dapat hidup diketinggian 200 m diatas permukaan laut. 

28. Di bawah ini yang termasuk hasil mata pencaharian daerah pesisir adalah… 

a. Rumput laut, garam, terasi dan padi 

b. Garam, terasi, padi dan sayuran 

c. Garam, rumput laut, lobster dan ikan asin 

d. Ikan asin, garam. Rumput lau dan kopi 

29. Yang bukan ciri-ciri dataran tinggi adalah… 

a. Iklim sejuk 

b. Berada pada ketinggian diatas 700m diatas permukaan laut. 

c. Penghasil sayur -sayuran dan buah-buahan, cengkeh, teh, kopi. 

d. Sebagian besar penduduknya adalah petani 

30. Yang bukan dari hasil mata pencaharian daerah pesisir adalah… 

a.  Rumput laut dan lobster 

b. Ikan asin an terasi 

c.  Udang dan lobster 

d. Ikan asin dan padi 

31. Di bawah ini yang bukan hasil mata pencaharian daerah dataran tinggi adalah… 

a. Cengkeh, kopi dan the 

b. Kopi dan sawit 

c. Kopi dan padi 

d. Sayuran dan buah-buahan 
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32.                               Gambar disamping merupakan hasil mata pencaharian di daerah… 

a. Dataran rendah 

b. Dataran tinggi 

c. Padang pasir 

d. Pesisir  

33. Contoh hasil mata pencaharian dataran rendah adalah… 

a. Padi, ketela, gandum 

b. Padi, gandum dan kopi 

c. Gandum, terasi dan cengkeh 

d. Ketela, singkong dan terasi 

34.                                  Gambar disamping merupakan hasil mata pencaharian daerah… 

a. Dataran tinggi 

b. Pegunungan  

c. Dataran rendah 

d. Pesisir  

35. Di bawah ini yang termasuk pengertian pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah… 

a. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang di mana dari hasil 

pekerjaannya bisa di nikmati dan di rasakan oleh orang lain. 

b. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang menghasilkan barang. 

c. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang dapat dilakukan dan 

dipantau di rumah. 

d. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang dapat menghasilkan 

sesuatu tanpa harus pergi keluar rumah. 

36. Perbedaan pekerjaan yang menghasilkan jasa dengan pekerjaan yang menghasilkan barang 

ialah… 

a. Pekerjaan jasa adalah pekerjaan yang hasilnya dapat dinikmati oleh orang lain 

sedangkan pekerjaan yang menghasilkan barang ialah dimana dalam pekerjaan ini ada 

barang, wujud yang dihasilkan. 

b. Pekerjaaan yang menghasilkan jasa ialah pekerjaan yang menghasilkan barang 

sedangkan pekerjaan yang menghasilkan barang adalah dari hasil pekerjaannya dapat 

dinikmati oleh orang lain. 

c. Pekerjaan jasa adalah pekerjaan yang berada di bidang keterampilan sedangkan 

pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang berada di bidang 

pengetahuan 

d. Pekerjaan yang menghasilkan jasa dan pekerjaan yang menghasilkan barang sama-sama 

mengandalkan keadaan alam. 

37. Contoh dari pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah… 

a. Guru dan dokter 

b. Dokter dan pedagang 

c. Tukang parkir dan petani 

d. Sopir dan pengrajin 

38. Di bawah ini yang bukan contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa ialah… 

a. Guru  

b. Pedagang  

c. Dokter  

d. Pegawai bank 

39.                        Gambar disamping merupakan contoh pekerjaan yang menghasilkan … 
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a. Jasa  

b. Barang  

c. Pakaian  

d. Tukang cukur rambut 

40. Indonesia di sebut dengan Negara Agraris dikarenakan… 

a. Banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai nelayan 

b. Banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai pegawai negeri 

c. Banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani 

d. Banyak penduduknya yang menghasilkan padi 

41. Di bawah ini yang bukan hasil mata pencaharian dari dataran tinggi ialah… 

a. Cengkeh  

b. Kopi  

c. Padi  

d. Sayuran  

42. Yang termasuk pekerjaan yang ada di perkotaan ialah… 

a. Petani  

b. Penjual sayur 

c. Penjual ikan asin 

d. Pegawai bank  

43. Di bawah ini yang bukan ciri-ciri daerah pesisir adalah… 

a. Banyak perahu nelayan 

b. Banyak dijumpai pohon kelapa dan pohon bakau 

c. Banyak ditemui tanaman padi dan ketela 

d. Banyak nelayan menangkap ikan 

44. Di bawah ini yang sesuai dengan mata pencaharian dan tempat tinggalnya ialah… 

a. Petani di dataran tinggi 

b. Nelayan di pesisir pantai 

c. Pegawai bank di pedesaan  

d. Sopir di padang pasir 

45. Di daerah Tabanan (Bali) banyak menghasilkan … 

a. Sayuran dan buah-buahan  

b. Kelapa dan buah-buahan 

c. Beras dan sayuran  

d. Terasi dan ikan asin 

46. Tunakarya adalah julukan untuk seseorang yang tidak mempunyai… 

a. Uang 

b. Rumah  

c. Pekerjaan  

d. Alat tulis  

47. Sebagian besar penduduk di daerah perkotaan bermata pencaharian sebagai… 

a. Pegawai swasta 

b. Petani  

c. Pedagang  

d. Nelayan  

48. Mata pencaharian yang sesuai di daerah Bali adalah … 

a. Nelayan  

b. Petani  
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c. Perkebunan  

d. Tukang cukur  

49. Yang termasuk hasil dari peternakan ialah … 

a. Ayam menghasilkan telur dan daging 

b. Sapi menghasilkan daging dan susu 

c. Kerbau menghasilkan kulit dan daging 

d. Rumput laut digunakan untuk membuat agar-agar  

50. Seseorang bekerja untuk memenuhi… 

a. Kebutuhan  

b. Pendidikan  

c. Makan dan minum 

d. Perekonomian  
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Kunci Jawaban 

 

1. C   

2. C  

3. D   

4. D   

5. B  

6. A  

7. A   

8. A  

9. A  

10. C  

11. A 

12. D 

13. A 

14. A 

15. A 

16. B 

17. C 

18. A 

19. A 

20. D 

21. A 

22. A 

23. A 

24. B 

25. A 

26. B 

27. A 

28. C 

29. D 

30. D 

31. C 

32. B 

33. A 

34. C 

35. A 

36. A 

37. A 

38. B 

39. A 

40. C 

41. C 

42. D 

43. C 

44. B 

45. C 

46. C 

47. A 

48. A 

49. A 

50. A 
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Lampiran 10 Soal Pretest  

 

 

 

 

 

Mata Pelajaran       : Ilmu Pengetahuan Sosial Nama            : 

Kelas/ Semester     : IV/II No. Absen     : 

Waktu                    : 2 x 35 Menit Hari/Tanggal : 

Petunjuk Umum : 

1.  Lengkapilah identitas kalian terlebih dahulu pada kolom yang sudah tersedia. 

2. Kerjakanlah soal dibawah ini dengan teliti. 

3. Kerjakanlah dengan menggunakan bolpoint. 

4. Kerjakanlah soal-soal yang kalian anggap mudah terlebih dahulu. 

5. Periksalah kembali hasil pekerjaanmu sebelum diserahkan ke guru. 

6. Berdoalah sebelum mengerjakan. 

 

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikaan tanda silang (X) pada huruf a,b,c atau d! 

 

Soal IPS KD 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Di lingkungan tempat tinggal Dayu para penduduknya sebagian besar bermata pencaharian 

sebagai petani. Interaksi antar warga juga sangat sering. Lingkungan seperti tempat tinggal 

Dayu tersebut banyak kita temui didaerah… 

a. Perkotaan  

b. Hutan 

c. Pedesaan 

d. Pesisir pantai 

2. Di daerah Bali yang terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran adalah… 

a. Ubud  

Nilai 

 

 

Ayo Membaca ! 

Untuk menjawab soal 1-3 

 
Hai, teman-teman. Namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di 

daerah Tabanan. 

Bali sangatlah terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki potensi 

pariwisata, seperti wisata alam, wisata seni, dan lain-lainnya. 

Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi 

oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. 

Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun, penduduk yang tinggal di pantai 

bermata pencaharian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat memengaruhi mata pencaharian 

penduduknya. 
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b. Denpasar  

c. Tabanan  

d. Sanur  

3. Rata-rata mata pencaharian penduduk di daerah pantai adalah… 

a. Petani 

b. Pedagang 

c. Buruh 

d. Nelayan 

4. Pak Budi setiap air laut surut sering pergi ke laut untuk menangkap ikan guna memenuhi 

kebutuhan hidupnya, mata pencaharian Pak Budi adalah… 

a. Nelayan 

b. Petani garam 

c. Petani tambak 

d. Berkebun 

5. Apa yang membedakan pekerjaan yang ada di Desa dan di Kota… 

a. Di Desa lebih bergantung dengan keadaan alam sedangkan di kota lebih mengutamakan 

keahlian/ keteranpilan. 

b. Di Desa lebih mengutamakan keahlian/keterampilan sedangkan di Kota lebih 

mengutamakan keselamatan. 

c. Di Kota lebih mengutamakan keselamatan sedangkan di Desa bergantung dengan 

keterampilan. 

d. Di Kota lebih banyak membutuhkan karyawan sedangkan di Desa mengutamakan 

keselamatan. 

6. Faktor yang menyebabkan mata pencaharian disuatu tempat berbeda-beda adalah… 

a. Faktor alam 

b. Faktor ekonomi 

c. Faktor bebatuan 

d. Faktor biaya 

7. Di bawah ini yang bukan dari ciri-ciri dataran rendah adalah… 

a. Suhu udara antara 23°C -28°C. 

b. Banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani. 

c. Daerah dataran rendah banyak menghasilkan tanaman palawija. 

d. Berada diketinggian 700m diatas permukaan laut. 

8. Di bawah ini mata pencaharian yang sesuai dengan tempat tinggalnya adalah… 

a. Dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani sayur dan petani buah-buahan. 

b. Dataran rendah bermata pencaharian sebgai petani sayur dan nelayan. 

c. Dataran tinggi bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani garam. 

d. Daerah pesisir bermata pencaharian sebagai pekerja swasta dan nelayan. 

9. Pekerjaan yang sesuai di dataran rendah adalah… 

a. Petani dan pedagang 

b. Petani buah-buahan dan nelayan 

c. Petani dan tukang kebun 

d. Nelayan dan pengrajin 
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10. Di bawah ini yang termasuk ciri-ciri dataran tinggi adalah… 

a. Iklim sejuk  

b. Banyak tanaman padi 

c. Penduduknya sebagian besar adalah nelayan 

d. Penghasil garam terbesar. 

11. Gambar di bawah ini termasuk mata pencaharian di daerah …  

a. Dataran rendah 

b. Dataran tinggi 

c. Pedesaan 

d. Padang pasir 

 

12.                               Gambar disamping merupakan hasil mata pencaharian di daerah… 

a. Dataran rendah 

b. Dataran tinggi 

c. Padang pasir 

d. Pesisir  

13. Contoh hasil mata pencaharian dataran rendah adalah… 

a. Padi, ketela, gandum 

b. Padi, gandum dan kopi 

c. Gandum, terasi dan cengkeh 

d. Ketela, singkong dan terasi 

14.  Gambar dibawah ini merupakan hasil mata pencaharian daerah… 

a. Dataran tinggi 

b. Pegunungan  

c. Dataran rendah 

d. Pesisir  

15. Contoh dari pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah… 

a. Guru dan dokter 

b. Dokter dan pedagang 

c. Tukang parkir dan petani 

d. Sopir dan pengrajin 

16. Gambar disamping merupakan contoh pekerjaan yang menghasilkan … 

a. Jasa  

b. Barang  

c. Pakaian  

d. Tukang cukur rambut 

17. Di bawah ini yang bukan hasil mata pencaharian dari dataran tinggi ialah… 

a. Cengkeh  

b. Kopi  

c. Padi  

d. Sayuran  

18. Di bawah ini yang sesuai dengan mata pencaharian dan tempat tinggalnya ialah… 

a. Petani di dataran tinggi 

b. Nelayan di pesisir pantai 

c. Pegawai bank di pedesaan  
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d. Sopir di padang pasir 

19. Sebagian besar penduduk di daerah perkotaan bermata pencaharian sebagai… 

a. Pegawai swasta 

b. Petani  

c. Pedagang  

d. Nelayan  

20. Mata pencaharian yang sesuai di daerah Bali adalah … 

a. Nelayan  

b. Petani  

c. Perkebunan  

d. Tukang cukur
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KUNCI JAWABAN 

1. C 

2. C 

3. D 

4. A 

5. A 

6. A 

7. D 

8. A 

9. A 

10. A 

11. B 

12. B 

13. A  

14. A 

15. A 

16. A 

17. C 

18. B 

19. A 

20. A 
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Lampiran 11 Soal Posttest  

 

 

 

 

 

Petunjuk Umum : 

1. Lengkapilah identitas kalian terlebih dahulu pada kolom yang sudah tersedia. 

2. Kerjakanlah soal dibawah ini dengan teliti. 

3. Kerjakanlah dengan menggunakan bolpoint. 

4. Kerjakanlah soal-soal yang kalian anggap mudah terlebih dahulu. 

5. Periksalah kembali hasil pekerjaanmu sebelum diserahkan ke guru.  

6. Berdoalah sebelum mengerjakan. 

 

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikaan tanda silang (X) pada huruf a,b,c 

atau d! 

 

Soal IPS KD 3.3 

1. Rata-rata mata pencaharian penduduk di daerah bali adalah… 

a. Nelayan  

b. Petani  

c. Pedagang  

d. Buruh  

2. Apa yang membedakan pekerjaan yang ada di Desa dan di Kota… 

a. Di Desa lebih bergantung dengan keadaan alam sedangkan di kota lebih 

mengutamakan keahlian/ keteranpilan. 

b. Di Desa lebih mengutamakan keahlian/keterampilan sedangkan di Kota 

lebih mengutamakan keselamatan. 

c. Di Kota lebih mengutamakan keselamatan sedangkan di Desa bergantung 

dengan keterampilan. 

d. Di Kota lebih banyak membutuhkan karyawan sedangkan di Desa 

mengutamakan keselamatan. 

3. Pekerjaan yang sesuai daerah dataran rendah adalah… 

a. Petani dan pedagang 

b. Petani buah-buahan dan nelayan 

Mata Pelajaran       : Ilmu Pengetahuan Sosial Nama            : 

Kelas/ Semester     : IV/II No. Absen     : 

Waktu                    : 2 x 35 Menit Hari/Tanggal : 

Nilai 
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c. Petani dan tukang kebun 

d. Nelayan dan pengrajin 

4. Gambar di bawah ini termasuk mata pencaharian daerah …  

a. Dataran rendah 

b. Dataran tinggi 

c. Pedesaan  

d. Padang pasir 

 

5. Contoh hasil mata pencaharian dataran rendah adalah… 

a. Padi, ketela, gandum 

b. Padi, gandum dan kopi 

c. Gandum, terasi dan cengkeh 

d. Ketela, singkong dan terasi 

6. Gambar disamping merupakan contoh pekerjaan yang menghasilkan … 

a. Jasa  

b. Barang  

c. Pakaian  

d. Tukang cukur rambut 

7. Di bawah ini yang bukan hasil mata pencaharian dari dataran tinggi ialah… 

a. Cengkeh  

b. Kopi  

c. Teh 

d. Jagung  

8. Dibawah ini mata pencaharian yang sesuai di daerah Bali ialah… 

a. Petani padi 

b. Nelayan  

c. Tukang cukur  

d. Petani buah-buahan 

9. Sebagian besar penduduk di daerah perkotaan bermata pencaharian sebagai… 

a. Pegawai swasta 

b. Petani  

c. Pedagang  

d. Nelayan  

10. Contoh dari pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah… 

a. Guru dan dokter 

b. Dokter dan pedagang 

c. Tukang parkir dan petani 

d. Sopir dan pengrajin 

11. Di bawah ini yang sesuai dengan mata pencaharian dan tempat tinggalnya 

ialah… 
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a. Petani di dataran tinggi 

b. Nelayan di pesisir pantai 

c. Pegawai bank di pedesaan  

d. Sopir di padang pasir 

12.  Gambar dibawah merupakan hasil mata pencaharian didaerah… 

a. Dataran rendah 

b. Dataran tinggi 

c. Padang pasir 

d. Pesisir  

13. Di bawah ini yang termasuk ciri-ciri dataran tinggi adalah… 

a. Iklim sejuk 

b. Banyak tanaman padi 

c. Penduduknya sebagian besar adalah nelayan 

d. Penghasil garam terbesar 

14. Faktor yang menyebabkan mata pencaharian disuatu tempat berbeda-beda 

adalah… 

a. Faktor alam 

b. Faktor ekonomi 

c. Faktor bebatuan 

d. Faktor biaya 

15. Di bawah ini mata pencaharian yang sesuai dengan tempat tinggalnya adalah… 

a. Dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani sayur dan petani buah-

buahan. 

b. Dataran rendah bermata pencaharian sebgai petani sayur dan nelayan. 

c. Dataran tinggi bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani garam. 

d. Daerah pesisir bermata pencaharian sebagai pekerja swasta dan nelayan. 

16. Di bawah ini yang bukan dari ciri-ciri dataran rendah adalah… 

a. Suhu udara antara 23°C -28°C. 

b. Banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani. 

c. Daerah dataran rendah banyak menghasilkan tanaman palawija. 

d. Berada diketinggian 700m diatas permukaan laut. 

17.   Gambar dibawah ini merupakan hasil mata pencaharian daerah… 

a. Dataran tinggi 

b. Pegunungan  

c. Dataran rendah 

d. Pesisir  
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18. Di lingkungan tempat tinggal Dayu para penduduknya sebagian besar bermata 

pencaharian sebagai petani. Interaksi antar warga juga sangat sering. Lingkungan 

seperti tempat tinggal Dayu tersebut banyak kita temui didaerah… 

a. Perkotaan  

b. Hutan 

c. Pedesaan 

d. Pesisir pantai 

19. Di daerah Bali yang terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran adalah… 

a. Ubud  

b. Denpasar 

c. Tabanan 

d. Sanur  

20. Pak Budi setiap air laut surut sering pergi ke laut untuk menangkap ikan guna memenuhi 

kebutuhan hidupnya, mata pencaharian Pak Budi adalah… 

a. Pengrajin 

b. Petani tambak  

c. Nelayan  

d. Pedagang  

 

  

Ayo Membaca ! 

Untuk menjawab soal 18-19 

 
Hai, teman-teman. Namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal 

di daerah Tabanan. 

Bali sangatlah terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki 

potensi pariwisata, seperti wisata alam, wisata seni, dan lain-lainnya. 

Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan 

didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan 

sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun, penduduk yang 

tinggal di pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat memengaruhi 

mata pencaharian penduduknya. 
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KUNCI JAWABAN 

1. C 

2. C 

3. C 

4. A 

5. A 

6. A 

7. B 

8. A 

9. A 

10. D 

11. B 

12. A  

13. A 

14. B 

15. B 

16. A 

17. A 

18. A 

19. D 

20. C 
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Lampiran 12 Hasil Uji Coba Instrumen  

No. Nama Siswa 
Total Skor Nilai 

1. TYA 
49 98 

2. VK 
44 88 

3.  DR 
41 82 

4. CM 
38 76 

5. SA 
39 78 

6. FA 
36 72 

7. FZ 
34 68 

8. ZU 
40 80 

9. D 
33 66 

10. IZ 
33 66 

11. TNG 
35 70 

12. NSW 
35 70 

13. FD 
30 60 

14. NP 
28 48 

15. V 
28 48 

16. SR 
29 58 

17. DV 
25 50 

18. RN 
25 50 

19. NAP 
21 42 

20 VH 
13 26 
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Lampiran 13 Hasil Pretest & Posttest  

Hasil Pretest                  Hasil Posttest 

No. Nama Siswa Total Skor Nilai 
 

No. Nama Siswa Total Skor Nilai 

 1. US 14 70  1. US 15 75 

2. CKS 15 75  2. CKS 16 80 

3. ZK 14 80  3. ZK 15 75 

4. MA 11 55  4. MA 14 70 

5. AI 16 80  5. AI 18 90 

6. MYP 12 60  6. MYP 14 70 

7. MA 14 70  7. MA 15 75 

 8. MS 12 60  8. MS 15 75 

9. AN 14 70  9. AN 15 75 

10. AW 11 55  10. AW 15 75 

11. TYV 12 60  11. TYV 17 85 

12. V 11 55  12. V 14 70 

13. RKW 15 75  13. RKW 16 80 

14. D 13 65  14. D 14 70 

15. NLS 14 70  15. NLS 15 75 

16. H 14 70  16. H 15 75 

17. SNS 12 60  17. SNS 16 80 

18. SA 14 70  18.  SA 16 80 

Rata-rata 66,67  Rata-rata 76,38 

Nilai tertinggi 80  Nilai tertinggi 90 

Nilai terendah 55  Nilai terendah  70 
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Lampiran 14 Hasil Pekerjaan Siswa  

 

1  
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Lampiran 15 Daftar Nama Siswa  

NAMA SISWA L/P 

UMI SALAMAH P 

CAHYA KHAMILATUS S P 

ZULFA KHOIRUNISA P 

MUSTIKA. A P 

ALI I L 

MUHAMMAD YUSUF P L 

MAYA A P 

MARATUS SHOLIHAH P 

AKILA N P 

ARIKA WARDANI P 

TASYA YULIA V P 

VIVIA K P 

RITA KW P 

DINA P P 

NUR LS P 

HANDAYANI P 

SITI NOVITA S P 

SITI AISYAH P 
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Lampiran 16 Hasil Uji Validasi  
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Lampiran 17 Hasil Uji Reliabilitas  
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Lampiran 18 Hasil Uji Normalitas  

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Pretest 18 100.0% 0 0.0% 18 100.0% 

Pottest 18 100.0% 0 0.0% 18 100.0% 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Pretest Mean 66.67 1.939 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 62.58  

Upper Bound 70.76  

5% Trimmed Mean 66.57  

Median 70.00  

Variance 67.647  

Std. Deviation 8.225  

Minimum 55  

Maximum 80  

Range 25  

Interquartile Range 11  

Skewness .020 .536 

Kurtosis -1.101 1.038 

Pottest Mean 76.39 1.266 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 73.72  

Upper Bound 79.06  

5% Trimmed Mean 75.99  

Median 75.00  

Variance 28.840  

Std. Deviation 5.370  

Minimum 70  

Maximum 90  

Range 20  

Interquartile Range 6  

Skewness .976 .536 

Kurtosis 1.144 1.038 
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Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Pretest .213 18 .030 .911 18 .088 

Pottest .269 18 .001 .867 18 .016 

a. Lilliefors Significance Correction 
 

pretest Stem-and-Leaf Plot 

 

 Frequency    Stem &  Leaf 

 

      .00        5 . 

     3.00        5 .  555 

     4.00        6 .  0000 

     1.00        6 .  5 

     6.00        7 .  000000 

     2.00        7 .  55 

     2.00        8 .  00 

 

 Stem width:        10 

 Each leaf:        1 case(s) 

 

pottest Stem-and-Leaf Plot 

 

 Frequency    Stem &  Leaf 

 

     4.00        7 .  0000 

     8.00        7 .  55555555 

     4.00        8 .  0000 

     1.00        8 .  5 

     1.00 Extremes    (>=90) 

 

 Stem width:        10 

 Each leaf:        1 case(s) 
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Lampiran 19 Hasil Uji Hipotesis  

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Lampiran 20 Dokumentasi Kegiatan  

 

  
 

Pelaksanaan pretest 

 

 
 

Pelaksanaan pretest 

 

 
 

Pemaparan media 

 

 
 

Siswa mengambil kuis di media 

  



 

 

181 
 

 
 

Siswa memaparkan hasil diskusi 

 
 

Siswa mengerjakan soal evaluasi di Lks 

 

 
 

Pemberian posttest 

 

 
 

Pemberian posttest 
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Lampiran 21 Buku Bimbingan 

  



 

 

183 
 

n 



 

 

184 
 

 



 

 

185 
 

  



 

 

186 
 

 

 

  



 

 

187 
 

 


	LAMPIRAN-LAMPIRAN

