
 

 

 

Lampiran 01. Surat Izin Pengumpulan Data 

 



 

 

Lampiran 02. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

  



 

 

Lampiran 03. Hasil Wawancara dengan Guru Kelas 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana sistem pembelajaran 

siswa kelas IV dimasa pandemic 

covid-19? 

Sesuai dengan himbauan 

pemerintah, untuk sistem 

pembelajaran di SD No. 2 Sedang 

ini dilaksanakan secara daring, 

dimana basisnya adalah WA dan 

google form 

2. Apa saja sumber belajar yang 

digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran daring ini? 

Untuk sumber belajar kelas IV 

menggunakan buku tematik. 

Dimana dalam kegiatan 

pembelajaran guru memberikan 

tugas sesuai dengan materi dalam 

buku tersebut. 

3. Apakah ada media yang 

digunakan? 

untuk media masih jarang 

menggunakan karena keterbatasan 

waktu.  

4. Apakah ada kendala dalam 

kegiatan pembelajaran daring ini? 

Tentu ada, dari sistem 

pembelajarannya sendiri sudah 

cukup menyulitkan. Karena belajar 

daring, dan tidak semua siswa 

memiliki HP serta jaringan yang 

baik maka guru sulit mengatur 

waktu dalam mengajar. Maka dari 

itu mau tidak mau guru harus 

membatasi kegiatan pembelajaran 

dengan pemberian tugas-tugas lalu 

siswa akan mengumpulkan dalam 

jangka waktu tertentu. Bagi mereka 

yang memiliki HP mungkin bisa 

langsung mengerjakan, tapi untuk 

yang tidak, tentunya perlu HP 

orangtua dan menunggu orangtua 

sepulang bekerja baru mengirimkan 

tugas. Maka dari itu, guru harus 

selalu siap bahkan sampai malam 

untuk memeriksa tugas yang 

dikirimkan siswa. 



 

 

5. Bagaimana pendapat ibu tentang 

pemahaman siswa dengan kondisi 

seperti ini? 

sangat sulit untuk menentukan 

apakah siswa itu betul paham atau 

tidak terkait materi pembelajaran. 

Karena tidak semua orang tua dapat 

membantu mengontrol kegiatan 

pembelajaran. Terlebih lagi saya 

selaku guru bagaimana mungkin 

bisa mengontrol kegiatan siswa 

dalam belajar. Sebab dengan 

kondisi ini memang seharusnya 

siswa dapat belajar secara mandiri. 

6. Bagaimana karakteristik siswa 

kelas IV? 

sejauh ini anak-anak cukup mampu 

menggunakan teknologi, dari 

kemampuan sendiri tentu ada siswa 

yang masih kurang, ada yang 

pandai, sedangkan dari segi 

keterampilan juga beragam. Kalau 

untuk sikapnya, saya nilai dari 

pengumpulan tugas-tugas. Masih 

banyak juga yang jarang 

mengirimkan tugas, mungkin 

karena ada tugas di WA ada juga di 

google form jadi mereka bingung 

atau lupa mengerjakan. 

7. Apakah ada hal yang ibu 

butuhkan untuk membantu 

kegiatan pembelajaran ini? 

ada satu hal yang saat ini saya rasa 

masih kurang tentunya sebagai 

guru. Dulu sebelum pandemi saya 

masih bisa menjangkau siswa 

dengan interaksi langsung. Melihat 

bagaimana mereka membangun 

pemahaman, sikap, keterampilan. 

Terutama pada pembelajaran IPA 

yang membutuhkan aktivitas yang 

lebih. Apalagi pembelajaran 

sekarang menggunakan 

pembelajaran daring yang sulit 

untuk membentuk aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran. 

Penguatan-penguatan pemahaman 

siswa itu sulit dilakukan tanpa 

adanya aktivitas. Saya rasa jika 

mungkin saya berharap bisa 

dibantu solusinya untuk 



 

 

memberikan penguatan itu baik 

melalui media, sumber, atau 

metode mengajar. 

8. Tadi ibu sempat menyinggung 

kegiatan pembelajaran mandiri, 

mungkin saya bisa membantu 

dengan mengembangkan media 

pembelajaran yang dapat diakses 

mandiri oleh siswa, dari materi, 

gambar, maupun video, termasuk 

penilaian. Bagaimana kira-kira 

ibu? 

iya jika bisa begitu akan sangat 

baik. 

9. Baik ibu, terimakasih atas 

jawaban-jawaban tadi ini akan 

saya jadikan pertimbangan dalam 

mengembangkan suatu produk 

penelitian khususnya dalam 

muatan pelajaran IPA yang 

memerlukan banyak aktivitas dan 

dapat mengkondisikan siswa agar 

dapat belajar secara mandiri nanti. 

Saya sudah ada rencana 

mengembangkan sebuah 

suplemen pembelajaran berupa 

media video pembelajaran untuk 

meningkatkan aktivitas belajar 

siswa. Bagaimana kira-kira ibu? 

saya setuju mengenai saran 

tersebut. 

 

 

  



 

 

Lampiran 04. Hasil Kuesioner Analisis Karakteristik Siswa 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 05. Nilai UTS Siswa Kelas IV 

 

 

 



 

 

Lampiran 06. Hasil Penilaian Rancang Bangun 

 

  



 

 

 

 

  

  



 

 



 

 

 

  



 

 



 

 

 

 

 

  

  



 

 



 

 

 

  



 

 

Lampiran 7. Surat Pengantar Ahli Isi Mata Pelajaran 

  



 

 

Lampiran 08. Hasil Kuesioner Ahli Isi Mata Pelajaran 

 



 

 



 

 

  



 

 

Lampiran 09. Surat Pengantar Ahli Desain Pembelajaran dan Media Pembelajaran 

  



 

 

Lampiran 10. Hasil Kuesioner Ahli Desain Pembelajaran 

 



 

 



 

 

 

  



 

 

Lampiran 11. Hasil Kuesioner Ahli Media Pembelajaran 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

Lampiran 12. Hasil Kuesioner Uji Coba Perorangan 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

  



 

 

Lampiran 13. Hasil Kuesioner Uji Coba Kelompok Kecil 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

  



 

 

Lampiran 14. Silabus 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

SILABUS  
SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH  

(SD/MI) 
 
 

KURIKULUM 2013 
REVISI 2017 

 
  

TEMATIK TERPADU 
KELAS 4 

SEMESETR 2 
 



 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
 

SILABUS TEMATIK KELAS IV 

 

Tema 6  : Cita-Citaku  

Subtema 1 : Aku dan Cita-citaku 

 

KOMPETENSI INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

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

guru dan tetangga. 

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

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

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

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



 

 

Mata  
Pelajaran 

Kompetensi Dasar Indikator 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

Pendidikan 
Pancasila 

dan 
Kewargane

garaan 

1.3 Mensyukuri 
keberagaman 

umat beragama 
di masyarakat 

sebagai 
anugerahTuhan 
Yang Maha 

Esa dalam 
konteks 

Bhineka 
Tunggal Ika.  

2.3 Bersikap toleran 

dalam 
keberagaman 

umat beragama 
di masyarakat 
dalam konteks  

Bhinneka 
Tunggal Ika. 

3.3 Menjelaskan 
manfaat 
keberagaman 

karakteristik 
individu dalam 

1.3.1 Bersikap toleransi 
atas 

keberagaman 
umat beragama 

di masyarakat 
sebagai 
anugerahTuhan 

Yang Maha Esa 
dalam konteks 

Bhineka Tunggal 
Ika. 

1.3.2 Mendukung 

keberagaman 
umat beragama 

di masyarakat 
sebagai anugerah 
Tuhan Yang 

Maha Esa dalam 
konteks Bhineka 

Tunggal Ika. 
2.3.1 Mendukung 

bersikap toleran 

dalam 
keberagaman 

umat beragama 

• Keberagama
n di 
masyarakat 

• Keragaman 
kegitan 
orang -orang 
di 
lingkungan 
dan 
manfaatnya. 

• Melakukan 
pengamatan di 

lingkungan 
sekitar, dan 

mengidentifikasik
an keragaman 
kegiatan orang-

orang yang ada di 
lingkungan sekitar 

dan manfaatnya 
dalam kehidupan 
sehari-hari.  

• Menuliskan hasil 
pengamatan, dan 

menjelaskan hasil 
identifikasi 
keragaman 

kegiatan orang-
orang yang ada di 

lingkungan sekitar 
dan manfaatnya.  

• Mencari tahu 

tentang kegiatan-
kegiatan yang 

dilakukan 

Sikap: 
• Jujur 

• Disiplin 
• Tanggung 

Jawab 
• Santun 
• Peduli 

• Percaya diri 
• Kerja Sama 

 
Jurnal: 
• Catatan 

pendidik 
tentang 

sikap 
peserta 
didik saat 

di sekolah 
maupun 

informasi 
dari orang 
lain 

Penilaian 
Diri: 

24 JP • Buku 
Guru 

• Buku 
Siswa 

• Aplika
si 

Media 
SCI 

• Interne
t 

• Lingku
ngan 



 

 

kehidupan 
sehari-hari. 

4.3 Mengemukakan 
manfaat 

keberagaman 
karakteristik 
individu dalam 

kehidupan 
sehari-hari. 

di masyarakat 
dalam konteks  

Bhinneka 
Tunggal Ika. 

2.3.2 Menunjukkan 
sikap toleran 
dalam 

keberagaman 
umat beragama 

di masyarakat 
dalam konteks  
Bhinneka 

Tunggal Ika. 
3.3.1 Mengetahui dan 

menyebutkan 
manfaat 
keberagaman 

karakteristik 
individu dalam 

kehidupan 
sehari-hari 
dengan tepat. 

3.3.2Mengidentifikasi 
manfaat 

keberagaman 
karakteristik 
individu dalam 

kehidupan 

temannya dan  
mengidentifikasi 

keragaman 
kegiatan orang-

orang 
disekitarnya. 

• Membuat 

kesimpulan dari 
kegiatan bertanya, 

dan menjelaskan 
hasil identifikasi 
keragaman 

kegiatan orang-
orang yang ada di 

lingkungan 
sekitarnya. 

• Mengamati gambar 

dan lingkungan 
sekitar, dan 

mengidentifikasik
an keragaman 
kegiatan dalam 

masyarakat. 

• Peserta 
didik 

mengisi 
daftar cek 

tentang 
sikap 
peserta 

didik saat 
di rumah, 

dan di 
sekolah 

 

Pengetahuan  
Tes tertulis 

• Memahami 
ciri-ciri 
puisi.  

• Memahami 
siklus 

makhluk 
hidup  

•Membandin

gkan 
pertumbuha

n hewan 
dan 
tumbuhan.  



 

 

sehari-hari 
dengan tepat. 

4.3.1Mempresentasikan 
manfaat 

keberagaman 
karakteristik 
individu dalam 

kehidupan 
sehari-hari 

dengan tepat. 
4.3.2 Menerapkan 

manfaat 

keberagaman 
karakteristik 

individu dalam 
kehidupan 
sehari-hari. 

• Mengetahui 
tanda 

tempo 
tinggi 

rendah 
nada pada 
lagu.  

• Memahami 
ciri-ciri 

puisi yang 
berkaitan 
dengan 

akhir baris 
pada bait. 

• Memahami 
daur hidup 
makhluk 

hidup yang 
berbeda.  

• Mengetahui 
keragaman 
kegiatan di 

lingkungan 
sekitar  

• Memahami 
hubungan 
karakteristi

k ruang 

Bahasa 
Indonesia 

3.6 Menggali isi dan 
amanat puisi 
yang disajikan 

secara lisan 
dan tulis 
dengan tujuan 

untuk 
kesenangan. 

4.6 Melisankan puisi 
hasil karya 
pribadi dengan 

3.6.1Mengidentifikasi 
dan memahami 
ciri-ciri puisi 

dengan benar. 
3.6.2 Menjelaskan isi 

dan amanat puisi 

dengan baik dan 
benar. 

4.6.1Mengidentifikasik
an dan 
melisankan isi 

• isi dan 
amanat puisi 

• hasil karya 

pribadi 
dengan lafal, 
intonasi, dan 

ekspresi 

•  Mengamati dan 
berdiskusi, dan 
mengidentifikasik

an ciri-ciri puisi. 
•  Membuat 

kesimpulan, dan 

menyajikan hasil 
pengamatan 

tentang ciri-ciri 
puisi.  



 

 

lafal, intonasi, 
dan ekspresi 

yang tepat 
sebagai bentuk 

ungkapan diri. 

puisi dengan baik 
dan benar. 

4.6.2Mendemonstrasik
an puisi hasil 

karya pribadi 
dengan lafal, 
intonasi, dan 

ekspresi dengan 
tepat. 

• Mengamati sebuah 
puisi, dan  

mengidentifikasi 
ciri-ciri puisi yang 

berkaitan dengan 
akhir baris pada 
bait.  

• Membuat puisi 
sendiri, dan 

menggunakan 
hasil 
pengamatannya 

tentang ciri-ciri 
puisi.  

• Membaca dan 
mencermati puisi, 
dan menjelaskan 

makna yang 
terkandung dalam 

puisi. 
• Membuat puisi 

sendiri, dan 

mengungkapkan 
makna yang 

terkandung dalam 
puisi secara lisan 
maupun tulisan.  

dengan 
SDA yang 

ada di 
lingkungan

nya.  
• Memahami 

makna 

puisi 
• Memahami 

Keragaman 
kegiatan 
dalam 

masyarakat.  
 

Keterampilan  
 
Praktik/Kiner

ja 
• Mengamati 

ciri-ciri 
puisi 

• Membuat 

kesimpulan 
tentang 

ciri-ciri 
puisi. 



 

 

• Mengamati puisi 
yang dibacakan 

temannya, dan 
menjelaskan dan 

mengungkapkan 
makna yang 
terkandung dalam 

puisi. 
• Mencermati puisi 

yang dibacakan 
temannya dan 
menuliskan 

makna tiap 
baitnya, serta 

mampu 
menjelaskan 
makna puisi. 

•Mengidentifi
kasikan 

siklus 
makhluk 

hidup. 
• Membuat 

skema 

tahapan 
pertumbuha

n hewan 
dan 
tumbuhan.  

• Mengamati 
lagu dan 

mengidentif
ikasi tanda 
tempo 

tinggi 
rendah 

nada. 
• 

Menyanyik

an lagu 
dengan 

tempo yang 
tepat.  

• Mengamati 

puisi dan 

Ilmu 
Pengetahua
n Alam 

3.2Membandingkan 
siklus hidup 
beberapa jenis 

makhluk hidup 
serta 
mengaitkan 

dengan upaya 
pelestariannya. 

4.2 Membuat skema 
siklus hidup 
beberapa jenis 

3.2.1 Menganalisis 
siklus hidup 
makhluk hidup 

disekitar. 
3.2.2 Menjelaskan 

siklus hidup 

makhluk hidup 
sekitar. 

4.2.1 Menyusun 
gambar siklus 
hidup makhluk 

• Siklus 
makhluk 
hidup 

• Tahapan 
pertumbuha
n manusia 
dan hewan 
 

• Melakukan 
pengamatan, dan 
mengidentifikasi 

siklus makhluk 
hidup yang ada di 
sekitarnya. 

• Menyusun gambar 
tahapan 

pertumbuhan 
hewan dan 
tumbuhan, dan 



 

 

makhluk hidup 
yang ada di 

lingkungan 
sekitarnya, dan 

slogan upaya 
pelestariannya. 

hidup dengan 
baik dan 

mengidentifikasi
kan daur hidup 

kupu-kupu dan 
belalang dengan 
benar. 

4.2.2Mempresentasikan 
gambar siklus 

hidup makhluk 
hidup dengan 
benar. 

membuat skema 
siklus makhluk 

hidup yang ada di 
sekitarnya. 

mengidentif
ikasikan 

ciri-ciri 
yang 

berkaitan 
dengan 
akhir baris 

pada bait. 
• Membuat 

kesimpulan 
dari hasil 
pengamatan 

terhadap 
daur hidup 

kupu-kupu 
dan 
belalang.  

•Mengidentifi
kasikan 

keragaman 
kegiatan di 
lingkungan 

sekitar. 
•Mengidentifi

kasikan 
hubungan 
karakteristi

k ruang 

Ilmu 
Pengetahua
n Sosial 

3.1 
Mengidentifika
si karakteristik 

ruang dan 
pemanfaatan 

sumberdaya 
alam untuk 
kesejahteraan 

masyarakat 
dari tingkat 
kota/kabupaten 

sampai tingkat 
provinsi. 

4.1 Menyajikan 
hasil 
identifikasi 

3.1.1Mengidentifikasi 
karakteristik 
ruang dan 

pemanfaatan 
sumberdaya alam 

untuk 
kesejahteraan 
masyarakat dari 

tingkat 
kota/kabupaten 
sampai tingkat 

provinsi dengan 
tepat. 

3.1.2 Menjelaskan 
karakteristik 
ruang dan 

• Hubungan 
karakterisiti
k ruang 
dengan 
SDA. 
 

• Melakukan 
pengamatan dan 
berdiskusi dalam 

kelompok, untuk  
mengidentifikasi 

hubungan 
karakteristik ruang 
dengan SDA yang 

ada di 
lingkungannya. 

• Menuangkan hasil 

diskusi dalam 
bentuk laporan, 

dan melaporkan 
hubungan antara 
karakteristik ruang 



 

 

karakteristik 
ruang dan 

pemanfaatan 
sumber daya 

alam untuk 
kesejahteraan 
masyarakat 

dari tingkat 
kota/kabupaten 

sampai tingkat 
provinsi. 

pemanfaatan 
sumberdaya alam 

untuk 
kesejahteraan 

masyarakat dari 
tingkat 
kota/kabupaten 

sampai tingkat 
provinsi dengan 

tepat. 
4.1.1 Mendiskusikan 

hasil  identifikasi 

karakteristik 
ruang dan 

pemanfaatan 
sumber daya 
alam untuk 

kesejahteraan 
masyarakat dari 

tingkat 
kota/kabupaten 
sampai tingkat 

provinsi. 
4.1.2Mempresentasikan 

hasil identifikasi 
karakteristik 
ruang dan 

pemanfaatan 

dengan SDA yang 
ada di 

lingkungannya. 
• Mencari informasi 

dan berdiskusi, 
dan 
mengidentifikasik

an hubungan 
karakteristik ruang 

dengan SDA yang 
ada di 
lingkungannya. 

dengan 
SDA yang 

ada di 
lingkungan

nya. 
• Membuat 

puisi 

sendiri  
• 

Menjelaska
n makna 
puisi 

• Mencari 
tahu 

tentang 
keragaman 
kegiatan-

kegiatan.  
• Membuat 

kesimpulan 
tentang 
hubungan 

karakteristi
k ruang 

dengan 
SDA 

• 

Menjelaska



 

 

sumber daya 
alam untuk 

kesejahteraan 
masyarakat dari 

tingkat 
kota/kabupaten 
sampai tingkat 

provinsi. 

n dan 
mengungka

pkan 
makna 

yang 
terkandung 
dalam 

puisi. 
•Mengidentifi

kasikan dan 
menilai 
tanda 

tempo 
tinggi 

rendahnya 
nada.  

Seni 
Budaya dan 

Prakarya 

3.2 Mengetahui 
tanda tempo 

dan tinggi 
rendah nada. 

4.2 Menyanyikan 
lagu dengan 
memperhatikan 

tempo dan 
tinggi rendah 

nada. 

3.2.1 Mengetahui dan 
menjelaskan 

tanda tempo dan 
tinggi rendah 

nada dengan 
benar. 

3.2.2 Menjelaskan dan 

memahami tanda 
tempo dan tinggi 

rendah nada 
dengan benar. 

4.2.1Mengidentifikasi 

tanda tempo dan 
tinggi rendah 
nada pada dua 

buah lagu yang 
berbeda dengan 

benar. 
4.2.2Mempresentasikan 

tanda tempo dan 

• Tanda 
tempo dan 
tinggi 
rendah nada 

• Syair lagu 
 

• Mengamati dua 
buah lagu yang 

berbeda, dan 
mengidentifikasi 

tanda tempo tinggi 
rendah nada. 

• Mengamati dua 

buah lagu yang 
berbeda, dan 

bernyanyi dengan 
tempo yang 
berbeda. 

• Menyanyikan lagu 
dan menyesuaikan 
tempo dengan 

jenis lagu dengan 
tepat.  

• Mencermati syair 
lagu, dan 
mengidentifikasik



 

 

 
 

 

tinggi rendah 
nada pada dua 

buah lagu yang 
berbeda dengan 

benar. 

an tempo dan 
tinggi rendahnya 

nada dalam lagu. 
• Mengamati syair 

lagu dan 
menyanyikannya, 
serta 

mengidentifikasi 
dan menilai tanda 

tempo tinggi 
rendah nada. 



 

 

Lampiran 15. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ) SECARA DARING 

KURIKULUM 2013 

 

Satuan Pendidikan  : SD No. 2 Sedang 

Kelas / Semester  : IV / 2 

Tema  : 6 (Cita-citaku) 

Subtema  : 1 (Aku dan Cita-citaku) 

Muatan Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Pembelajaran ke  : 1  

Alokasi Waktu  : Menyesuaikan  
 

Catatan : 

1. Guru menyiapkan grup WA/broadcast kelas /google classroom bersama peserta 

didik dan orang tua. 

2. Jika peserta didik mengoperasikan WA/broadcast kelas/google 
classroom, orangtua/wali disarankan mendampingi. 

 
A. KOMPETENSI INTI 

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

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya 

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

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 

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

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

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

3.2 Membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan 

dengan upaya pelestariannya 

4.2 Membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di 

lingkungan sekitarnya dan slogan upaya pelestariannya. 

C. INDIKATOR  

3.2.1 Menjelaskan apa yang dimaksud dengan metamorfosis  



 

 

3.2.2 Menjelaskan apa yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna beserta 

contohnya. 

3.2.3 Menunjukkan proses siklus hidup dari hewan yang mengalami metamorfosis 

sempurna. 

3.2.4 Menjelaskan apa yang dimaksud dengan metamorfosis tidak sempurna beserta 

contohnya. 

3.2.5 Menunjukkan proses siklus hidup dari hewan yang mengalami metamorfosis 

tidak sempurna. 

4.2.1 Membuat skema tahapan siklus hidup hewan. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui kegiatan mengamati isi dari Video Pembelajaran, siswa dapat menjelaskan 

pengertian metamorfosis dengan benar. 

2. Melalui kegiatan mengamati isi dari Video Pembelajaran, siswa dapat menjelaskan 

pengertian metamorfosis sempurna beserta contohnya dengan benar. 

3. Melalui kegiatan mengamati isi dari Video Pembelajaran, siswa dapat 

menunjukkan proses siklus hidup dari hewan yang mengalami metamorfosis 

sempurna sesuai dengan gambar dengan benar. 

4. Melalui kegiatan mengamati isi dari Video Pembelajaran, siswa dapat menjelaskan 

apa yang dimaksud dengan metamorfosis tidak sempurna beserta contohnya 

dengan benar. 

5. Melalui kegiatan mengamati isi dari Video Pembelajaran, siswa dapat 

menunjukkan proses siklus hidup dari hewan yang mengalami metamorfosis 

sempurna sesuai dengan gambar dengan benar. 

6. Melalui kegiatan mengamati isi dari Video Pembelajaran, siswa dapat membuat 

skema tahapan siklus hidup hewan. 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Metamorfosis 
 

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Pembuka 1. Jika peserta didik mengoperasikan WA/broadcast 

kelas/google classroom/ Z, orangtua/wali disarankan 
mendampingi. 

2. Membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan 
melakukan kegiatan pembelajaran  

3. Mengajak peserta didik untuk berdoa di rumah masing-
masing sebelum pembelajaran dimulai  

4. Menanyakan kabar dan perasaan dari peserta didik pada 

hari itu  
5. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan tahapan 

15 menit 



 

 

pembelajaran di hari tersebut  

Kegiatan Inti 1. Guru menjelaskan cara penggunaan media Video 

Pembelajaran. 

2. Guru mengirimkan link Video Pembelajaran terkait materi 

ajar yang akan dibahas.  

3. Peserta didik menyimak Video Pembelajaran dan mencatat 
hal-hal yang dirasa penting. 

4. Peserta didik yang kurang memahami atau memiliki 

pertanyaan lain terkait materi Metamorfosis, di berikan 

kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. 

5. Guru dan peserta didik melakukan diskusi terkait 

pertanyaan yang diajukan oleh siswa 
 

40 menit 

Kegiatan Penutup 1. Guru meminta peserta didik untuk mengerjakan soal evaluasi yang 

sudah di sediakan 

2. Mengajak peserta didik untuk menyimpulkan hasil belajar yang 

sudah dilakukan  

3. Mengapresiasi proses dan hasil belajar pada hari itu dengan 

memberikan pujian dan motivasi 

4. Mengakhiri proses pembelajaran dengan berdoa dan 
mengucapkan salam 

15 menit 

 

A. PENILAIAN  

Penilaian Sikap Penilaian 

Pengetahuan 

Penilaian Keterampilan 

1. Sikap yang secara khusus 
diamati selama pembelajaran 
daring berlangsung. 

2. Keaktifan berpartisipasi. 
3. Disiplin dan tanggung jawab 

dalam menyelesaikan tugas. 

1. Mengerjakan 
soal evaluasi 
 

1. Mampu menggambarkan 

fase metamorfosis pada 

hewan 

2. Foto hasil kerja untuk 

penilaian porto folio. 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

(__________________________) 

NIP.  

  

Denpasar, 13 Desember 2020 

Guru Kelas IV 

 

 

(__________________________) 

NIP.  
B. PENILAIAN 

Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk 

mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian digunakan 



 

 

sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses 

pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, 

yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan dan presentasi unjuk kerja atau hasil 

karya/projek dengan rubrik penilaian sebagai berikut. 

1. Penilaian Sikap  

Penilaian sikap diamati guru selama kegiatan pembelajaran daring 

berlangsung. 

 

Keterangan : 

K (Kurang) : 1,  C (Cukup) : 2, B (Baik) : 3, SB (Sangat Baik) : 4

No Nama 

Perubahan tingkah laku 

Santun Keaktifan Tanggung Jawab 

K C B SB K C B SB K C B SB 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 ...................             

2 ...................             

3 ……………..             

4 ……………..             

5 ……………..             

Dst ……………..             



 

 

 

2. Penilaian Keterampilan 

Keterampilan 

Kriteria Penilaian 

Sangat 

baik 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Kurang 

1 

Mampu menggambarkan fase 

metamorfosis pada hewan 
    

Foto hasil kerja untuk 

penilaian porto folio. 
    

 

Beri tanda centang (√) sesuai pencapaian siswa. 

 

REMEDIAL DAN PENGAYAAN 

1. Remedial 

Jika memiliki waktu, bagi siswa yang belum memahami materi 

metamorfosis dan akan mengulang materi tersebut dengan bimbingan guru. 

2. Pengayaan 

Jika terdapat perpustakaan atau sumber bacaan lainnya, siswa dapat 

menambah informasi mengenai metamorfosis dengan melakukan studi 

pustaka.  

SUMBER DAN MEDIA  

1. Buku siswa Tema 6 Cita-citaku IV SD Semester 2 

2. Buku guru  Tema 6 Cita-citaku IV SD Semester 2 

3. Video Pembelajaran dengan materi Metamorfosis 

 

  



 

 

Refleksi Guru 

 

 

 

 

  

Catatan Guru: 

 

1. Masalah         :………. 

2. Ide Baru  :……….. 

3. Momen Spesial :…………. 

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

KURIKULUM 2013 

 

Satuan Pendidikan  : SD No. 2 Sedang 

Kelas / Semester  : IV / 2 

Tema  : 6 (Cita-citaku) 

Subtema  : 1 (Aku dan Cita-citaku) 

Muatan Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Pembelajaran ke  : 1  

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 
 

G. KOMPETENSI INTI 

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

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya 

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

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 

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

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

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

H. KOMPETENSI DASAR 

3.3 Membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan 

dengan upaya pelestariannya 

4.3 Membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di 

lingkungan sekitarnya dan slogan upaya pelestariannya. 

 

 

 

I. INDIKATOR  

3.2.6 Menjelaskan apa yang dimaksud dengan metamorfosis  

3.2.7 Menjelaskan apa yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna beserta 

contohnya. 



 

 

3.2.8 Menunjukkan proses siklus hidup dari hewan yang mengalami metamorfosis 

sempurna. 

3.2.9 Menjelaskan apa yang dimaksud dengan metamorfosis tidak sempurna beserta 

contohnya. 

3.2.10 Menunjukkan proses siklus hidup dari hewan yang mengalami 

metamorfosis tidak sempurna. 

4.2.2 Membuat skema tahapan siklus hidup hewan. 

 

J. TUJUAN PEMBELAJARAN 

7. Melalui kegiatan mengamati isi dari Video Pembelajaran, siswa dapat menjelaskan 

pengertian metamorfosis dengan benar. 

8. Melalui kegiatan mengamati isi dari Video Pembelajaran, siswa dapat menjelaskan 

pengertian metamorfosis sempurna beserta contohnya dengan benar. 

9. Melalui kegiatan mengamati isi dari Video Pembelajaran, siswa dapat 

menunjukkan proses siklus hidup dari hewan yang mengalami metamorfosis 

sempurna sesuai dengan gambar dengan benar. 

10. Melalui kegiatan mengamati isi dari Video Pembelajaran, siswa dapat menjelaskan 

apa yang dimaksud dengan metamorfosis tidak sempurna beserta contohnya 

dengan benar. 

11. Melalui kegiatan mengamati isi dari Video Pembelajaran, siswa dapat 

menunjukkan proses siklus hidup dari hewan yang mengalami metamorfosis 

sempurna sesuai dengan gambar dengan benar. 

12. Melalui kegiatan mengamati isi dari Video Pembelajaran, siswa dapat membuat 

skema tahapan siklus hidup hewan. 

 

K. MATERI PEMBELAJARAN 

Metamorfosis 
 

L. PENDEKATAN, STRATEGI, MODEL DAN METODE 

Pendekatan  : Scientific 

Metode : Pengamatan, dikusi, penugasan. 

 

  



 

 

M. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Tahap 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Keterangan 

Kegiatan 

Pendahuluan 

1. Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam pembuka  

2. Siswa dan guru berdoa sebelum kegiatan 

pembelajaran dimulai  

3. Guru melakukan presensi kehadiran siswa.  

4. Guru mengajak peserta didik untuk 

menyiapkan buku tulis, buku siswa, dan 

peralatan tulis lainnya.  

5. Guru memberikan apersepsi peserta didik 

dengan cara meminta peserta didik 

menyanyikan lagu kupu-kupu  

6. Guru memotivasi peserta didik dan 

menanyakan apa yang ditunjukkan dari lagu 

tersebut?  

7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dipelajari  
8. Guru menyiapkan media dan juga materi 

pembelajaran untuk memulai proses 

pembelajaran.  

15 menit 

Kegiatan Inti 

1. Guru meminta siswa untuk mengamati materi 

pada video yakni Metamorfosis (Mengamati) 

2. Guru memberikan penjelasan mengenai 

metamorfosis kepada siswa. Siswa 

mendengarkan dan menyimak dengan baik 

penjelasan dari guru. (Mengumpulkan 

Informasi) 

3. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya mengenai materi 

metamorfosis.  

4. Siswa yang kurang memahami atau memiliki 

pertanyaan lain terkait materi Metamorfosis, 

dengan tertib mengajukan pertanyaan kepada 

guru. (Menanya) 

5. Guru menjawab pertanyaan dari siswa.  

6. Setelah selesai menyampaikan materi, guru 

memberikan tugas yang akan dikerjakan 

dalam waktu 10 menit. Tugas tersebut berupa 

membuat tahapan fase metamorfosis hewan 

baik hewan metamorfosis sempurna dan tidak 

sempurna. Guru meminta siswa untuk 

membuat sesuai dengan pengetahuan siswa.  

40 menit 



 

 

Tahap 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Keterangan 

7. Siswa mulai mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru, dan menyesuaikannya 

dengan pengalaman yang pernah dialami oleh 

siswa. (Mengasosiasi). 

8. Guru mendampingi siswa mengerjakan tugas 

dan selalu memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya terkait tugas yang 

sedang dikerjakan oleh siswa. 

9. Setelah waktu mengerjakan soal habis, guru 

menunjuk beberapa siswa untuk 

membacakan hasil pekerjaannya secara 

bergiliran di depan kelas.  

10. Siswa secara bergilir membacakan hasil 

pekerjaannya di depan kelas. 

(Mengkomunikasikan). 

11. Guru mengapresiasi hasil pekerjaan siswa 

dengan memberikan pujian dan mengajak 

siswa lain untuk tepuk tangan.  

12. Guru memberi penguatan terhadap jawaban 

siswa. 

Kegiatan Penutup 

1. Guru memberikan siswa kesempatan untuk 

bertanya terkait keseluruhan materi yang 

telah dibahas 

2. Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan 

materi yang telah dibahas 

3. Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal 

evaluasi yang sudah di sediakan. 

4. Guru memberikan motivasi pada siswa untuk 

tetap semangat belajar.  

5. Guru dan siswa berdoa untuk mengakhiri 

pembelajaran dengan mengucapkan salam 

penutup 

15 menit 

 
A. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

4. Buku siswa Tema 6 Cita-citaku IV SD Semester 2 

5. Buku guru  Tema 6 Cita-citaku IV SD Semester 2 

6. Video Pembelajaran dengan materi Metamorfosis 

  



 

 

B. PENILAIAN 

a. Penilaian Aspek Sikap 

Lembar Penilaian Sikap Spiritual 

No 
Nama 

Siswa 

Sikap Yang Diukur 

Ketaatan 

beribadah 

Perilaku 

Bersyukur 

Berdoa sebelum 

dan sesudah 

melakukan 

kegiatan 

Toleransi 

dalam 

beribadah 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                  

2                  

3                  

Catatan: centang (√) pada bagaian yang memenuhi kriteria 

 

Rubrik Penilaian Sikap Spiritual 

Kriteria 

Baik sekali Baik Cukup Kurang 

4 3 2 1 

Ketaatan 

beribadah 

Selalu taat 

beribadah 

Sering taat 

dalam 

beribadah 

Kadang-kadang 

taat beribadah 

Tidak taat 

dalam 

beribadah 

Perilaku 

bersyukur 

Selalu 

menunjukkan 

rasa syukur 

Sering 

menunjukan 

rasa syukur 

Kadang-kadang 

menunjukkan 

rasa syukur 

Tidak 

bersyukur 

Berdoa 

sebelum dan 

sesudah 

melakukan 

kegiatan 

Selalu 

melakukan doa 

sebelum dan 

sesudah 

melakukan 

kegiatan 

Sering 

melakukan doa 

sebelum dan 

sesudah 

melakukan 

kegiatan 

Kadang-kadang 

berdoa sebelum 

dan sesudah 

melakukan 

kegiatan 

Didak berdoa 

sebelum dan 

sesudah 

melakukan 

kegiatan 

Toleransi 

dalam 

beribadah 

Selalu 

menunjukkan 

sikap toleransi 

dalam 

beribadah 

Sering 

menunjukkan 

sikap toleransi 

dalam 

beribadah 

Kadang-kadang 

menunjukkan 

sikap toleransi 

dalam 

beribadah 

Tidak 

menunjukkan 

sikap toleransi 

dalam 

beribadah 

Skor maksimal = 16  

Lembar Penilaian Sikap Sosial 𝑁1 =
𝑆𝑘𝑜𝑟

 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑥
 𝑥 100 



 

 

No 
Nama 

Siswa 

Sikap Yang Diukur 

Peduli Disiplin 
Tanggung 

Jawab 
Percaya Diri 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                  

2                  

3                  

Catatan: centang (√) pada bagaian yang memenuhi criteria 

Rubrik Penilaian Sikap Sosial 

Sikap  
Baik sekali Baik Cukup Kurang 

4 3 2 1 

Peduli  Mampu 

menunjukkan 

rasa saling 

tolong 

menolong 

antar sesama 

dengan 

sangat baik 

Mampu 

menunjukkan 

rasa saling 

tolong 

menolong 

antar sesama 

dengan baik 

Mampu  

menunjukkan 

rasa saling 

tolong 

menolong 

antar sesama 

dengan kurang  

baik 

Tidak mampu 

menunjukkan 

rasa saling 

tolong 

menolong 

antar sesama   

Disiplin Mampu 

menjalankan 

aturan 

dengan 

kesadaran 

sendiri 

Mampu 

menjalankan 

aturan dengan 

pengarahan 

dari guru 

Kurang 

mampu 

menjalankan 

aturan 

Belum mampu 

menjalankan 

aturan 

Tanggung 

Jawab 

Mampu 

bertanggung 

jawab atas 

perilaku yang 

diperbuat 

Kurang 

mampu 

bertanggung 

jawab atas 

perilaku yang 

diperbuat 

Cukup mampu 

bertanggung 

jawab atas 

perilaku yang 

diperbuat 

Belum mampu 

bertanggung 

jawab atas 

perilaku yang 

diperbuat 

Percaya 

Diri 

Terlihat tidak 

ragu-ragu 

Terlihat ragu-

ragu 

Memerlukan 

bantuan guru 

Belum 

menunjukkan 

kepercayaan 

diri 

Skor maksimal = 16 

𝑁2 =
𝑆𝑘𝑜𝑟

 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑥
 𝑥 100 



 

 

 

 

 

 

b. Penilaian Aspek Pengetahuan  

Soal Evaluasi terlampir 

 

Keterangan:  

Bobot Soal  

Benar : 5 

Salah : 0  

Skor Maksimal = 100 

 
c. Penilaian Aspek Keterampilan 

Menggambarkan fase metamorfosis pada hewan 

No Nama Siswa 

Aspek yang Dinilai 

Mampu menggambarkan fase 

metamorfosis pada hewan 

 

1 2 3 4 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

Rubrik  

Kriteria 
Sangat Baik 

(4) 

Baik 

(3) 

Cukup 

(2) 

Perlu 

Bimbingan 

(4) 

Keseuaian 

pemahaman 

dengan 

antaran 

Peserta didik 

dapat 

mengerjakan 

Peserta didik 

dapat 

mengerjakan 

tugas dengan 

Peserta didik 

dapat 

mengerjakan 

tugas dengan 

Peserta didik 

tidak dapat 

mengerjakan 

𝑁3 =
𝑆𝑘𝑜𝑟

 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑥
 𝑥 100 



 

 

materi yang 

sudah di 

bahas 

tugas dengan 

benar. 

satu soal 

salah. 

dua soal 

salah. 

tugas dengan 

benar. 

 

 

 

 

 

 

 

Rentang Nilai Grade Kriteria 

90-100 A Sangat Baik 

80-89 B Baik 

70-79 C Cukup Baik 

60-69 D Kurang Baik 

<59 E Buruk 

 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

(__________________________) 

NIP.  

 Denpasar, 13 Dsember 2020 

Guru Kelas IV 

 

 

 

(__________________________) 

NIP.  

 

 

  

 

NILAI AKHIR 

𝑁. 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3

 3
 

 

 

 



 

 

Lampiran Materi 

 

Metamorfosis 

Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk hewan secara bertahap ketika 

setelah kelahiran hingga dewasa. Metamorfosis merupakan proses perkembangan 

biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan struktur 

setelah kelahiran atau menetas. Metamorfosis sendiri dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. 

1. Metamorfosis Sempurna 

Yaitu hewan yang mengalami perubahan bentuk dan fungsi yang sangat 

mencolok dari sebagian tubuhnya. Metamorfosis sempurna harus melewati 4 

perubahan 

Contohnya: 

1) Metamorfosis Sempurna Kupu-Kupu  

Di awali dengan kupu-kupu betina bertelur di permukaan daun. Lalu telur akan 

menetas menjadi ulat atau larva. Ulat akan memakan berbagai daun tumbuhan. 

Ketika telah mendapatkan cukup makanan, ulat akan tumbuh dan berkembang 

menjadi kepompong (pupa) . Kemudian, kepompong yang telah cukup waktu 

berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu ketika sudah dewasa akan bertelur. 

2) Metamorfosis Sempurna Pada Katak 

Di mulai dari telur. Telur katak akan menetaskan kecebong atau sering juga 

disebut dengan berudu di dalam air. Kecebong mempunyai alat pernafasan berupa 

insang, serta memiliki mulut dan ekor, sehingga dapat untuk memudahkan ketika 

berenang di dalam air. Kecebong akan tumbuh untuk bermetamorfosis. Proses 



 

 

metamorfosis selanjutnya adalah di mulai dari perkembangan kaki belakang dan di 

lanjutkan dengan kaki bagian depan. Bagian paru-paru juga akan berkembang, 

kemudian kecebong akan mulai berenang di permukaan air untuk bernafas. 

Selanjutnya fase katak muda, ekor akan menyusut sebagai tahap akhir dari proses 

metamorfosis. 

3) Metamorfosis Sempurna Pada Nyamuk  

Di awali dengan betina bertelur dalam di air, kemudian telur akan menetas 

menjadi jentik-jentik atau larva tingkat I. Jenis larva tingkat I akan tumbuh dan 

berkembang menjadi larva tingkat II (pupa). Untuk tahap selanjutnya, dari pupa ini 

akan keluar nyamuk. Pada siklus hidup nyamuk dari telur hingga menjadi pupa, 

semuanya terjadi di dalam air. 

2. Metamorfosis Tidak Sempurna 

Yaitu hewan yang mengalami perubahan bentuk dan fungsi yang tidak 

mencolok pada hewan saat muda dan hewan saat dewasa. Metamorfosis tidak 

sempurna harus melewati 3 perubahan 

Contohnya: 

1) Metamorfosis Tidak Sempurna Pada Belalang 

Ketika belalang bertelur akan memakan waktu 3-4 hari hingga semua telur 

dikeluarkan. Umumnya belalang betina meletakkan telurnya pada tanah atau 

tumbuhan tertentu. Lalu, telur yang menetas kemudian menjadi nimfa yaitu 

belalang muda yang belum bersayap namun memiliki bentuk tubuh yang mirip 

dengan induknya. Proses nimfa pada umumnya berlangsung selama 25-40 hari. 



 

 

Kemudian nimfa akan mengalami pergantian kulit terakhir sehingga menghasilkan 

belalang dewasa yang bersayap. 

2) Metamorfosis Tidak Sempurna Pada Ayam 

Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Jika telur ayam dierami, telur-

telur tersebut akan menetas mengeluarkan anak ayam. Anak ayam yang baru 

menetas memiliki ukuran badan yang kecil namun mirip dengan induknya. Sejak 

menetas hingga dewasa, tubuh ayam tidak berubah bentuknya hanya ukuran 

tubuhnya saja yang semakin besar dan warna bulunya yang semakin jelas. 

3) Metamorfosis Tidak Sempurna Pada Kecoa 

Di awali ketika kecoa betina bertelur dalam jumlah banyak yang diletakkan di 

permukaan tanah atau pada tumpukan sampah. Kemudian telur menetas menjadi 

anak kecoa yang disebut nimfa. 

Nimfa merupakan tahapan tubuh hewan muda. Tetapi, nimfa pada kecoa 

mempunyai bentuk tubuh mirip dengan induknya, namun ukuran nimfa lebih kecil 

dan belum bersayap. Nimfa kemudian akan menjadi kecoa dewasa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tetasan.com/proses-lengkap-telur-ayam-menetas/


 

 

Lampiran Soal Evaluasi 

 

No. Soal Jawaban Skor 

1.  Terjadinya perubahan bentuk pada siklus hidup suatu 

hewan merupakan ciri-ciri dari … 

a. Meamorfosis 

b. Mentalmorfosis 

c. Metamorfosis 

d. Metamorposis  

c. Metamorfosis  

2.  Yang merupakan proses daur hidup pada nyamuk 

adalah…. 

a. Telur – pupa – jentik-jentik – nyamuk 

b. Telur – belatung – pupa – nyamuk 

c. Telur – jentik-jentik – kecebong – nyamuk 

d. Telur – jentik-jentik – pupa – nyamuk 

d. Telur – jentik-

jentik – pupa – 

nyamuk 

 

3.  Hewan yang daur hidupnya mengalami metamorfosis 

tidak sempurna adalah belalang karena dalam daur 

hidupnya tidak ada fase…. 

a. Kepompong dan telur 

b. Larva dan kempompong 

c. Telur dan larva 

d. Nimfa dan kepompong 

 

b. Larva dan 

kempompong 

 

4.  Kecebong bernafas dengan…. 

a. Trakhea 

b. Insang 

c. Paru-paru 

d. Kulit 

b. Insang  

5.  Kupu-kupu dalam daur hidupnya akan dikeluarkan 

dari…. 

a. Nimfa 

b. Ulat 

c. Telur 

d. Kepompong 

d. Kepompong  



 

 

No. Soal Jawaban Skor 

  

6.  Yang membedakan antara kecoa muda dengan kecoa 

dewasa ialah…. 

a. Kecoa muda dan kecoa dewasa memiliki kaki 

b. Kecoa dewasa tidak bersayap 

c. Kecoa muda tidak bersayap 

d. Kecoa muda tidak memiliki kaki 

 

b. Kecoa dewasa 

tidak bersayap 

 

7.  Gambar di samping merupakan salah satu tahap dalam 

daur hidup kecoak yang disebut.... 

a. pupa 

b. larva 

c. telur 

d. nimfa 

d. nimfa  

8.  Metamorfosis dibedakan menjadi dua macam, yaitu … 

a. Metamorfosis alami dan metamorfosis buatan 

b. Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak 

sempurna 

c. Metamorfosis dan tidak bermetamorfosis 

d. Metamorfosis sempurna dan metamorfosis alami 

b. Metamorfosis 

sempurna dan 

metamorfosis tidak 

sempurna 

 

 

9.  Urutan daur hidup pada kupu-kupu adalah…. 

a. Ulat – telur – kepompong – kupu-kupu 

b. Telur – kepompong – ulat – kupu-kupu 

c. Telur – ulat – kepompong – kupu-kupu 

d. Kupu-kupu – ulat – telur – kepompong 

c. Telur – ulat – 

kepompong – kupu-

kupu 

 

10.  Hewan yang daur hidupnya mengalami metamorfosis 

tidak sempurna adalah capung karena dalam daur 

hidupnya tidak ada fase…. 

a. Kepompong dan capung 

b. Ulat dan kempompong 

c. Telur dan ulat 

d. Nimfa dan kepompong 

b. Ulat dan 

kempompong 

 

11.  Setelah memasuki tahap telur, tahapan selanjutnya 

dalam daur hidup kupu-kupu yaitu ... 

a. pupa 

b. ulat  



 

 

No. Soal Jawaban Skor 

b. ulat 

c. kepompong 

d. kupu-kupu 

12.  Tahap memakan daun dalam daur kupu-kupu terjadi 

pada masa .... 

a. telur 

b. ulat 

c. kupu-kupu dewasa 

d. kepompong  

d. kepompong  

13.  Kupu-kupu mengalami tahap kepompong dalam daur 

hidupnya. Hewan yang memiliki daur hidup  seperti 

kupu-kupu adalah ... 

a. semut 

b. nyamuk 

c. kecoak 

d. belalang 

b. nyamuk  

14.  Kecoa merupakan contoh hewan yang mengalami … 

a. Metamorfosis tidak sempurna 

b. Metamorfosis alami 

c. Tidak bermetamorfosis 

d. Metamorfosis sempurna 

a. Metamorfosis 

tidak sempurna 

 

15.  Tahapan daur hidup kecoa yang benar yaitu .... 

a. telur – nimfa – kecoa 

b. telur – kecoak – nimfa 

c. kecoa – nimfa – telur 

d. nimfa – telur – kecoa 

a. telur – nimfa – 

kecoa 

 

16.  Perhatikan gambar daur hidup kupu-kupu di bawah! 

Tahap larva terjadi pada nomor .... 

b. ulat  



 

 

No. Soal Jawaban Skor 

  

a. (1)    b. (2)    c. (3)    d. (4) 

17.  Tahap larva pada metamorfosis kupu-kupu adalah.. 

a. telur          c. kupu-kupu dewasa 

b. ulat           d. kepompong 

b. ulat  

18.  Siklus hidup nyamuk diawali dari telur, dan kemudian 

berkembang menjadi larva, pupa, dan akhirnya 

menjadi nyamuk dewasa. Pada fase larva nyamuk juga 

disebut .... 

a. ulat 

b. kepompong 

c. pupa 

d. tempayak 

a. ulat  

19.  Saat musim hujan kita harus mewaspadai penyakit 

demam berdarah. Tahapan daur hidup hewan yang 

menjadi perantara penularan penyakit tersebut adalah... 

a. pupa 

b. larva 

c. nyamuk dewasa 

d. telur 

c. nyamuk dewasa  

20.  Pada siklus hidup hewan metamorfosis tidak 

sempurna mengalami 3 fase dan metamorfosis 

sempurna mengalami 4 fase. Fase yang tidak terdapat 

pada metamorfosis tidak sempurna adalah … 

a. Pupa  c. Nimfa 

b. Imago   d. Dewasa 

a. Pupa  

 

https://2.bp.blogspot.com/-iIxUoemXpQc/Wv-zE-IGEVI/AAAAAAAAFA4/g-H6Hi52mCQRMvBTjEbYOYoOR2INmkaswCLcBGAs/s1600/Soal+Daur+Hidup+Hewan+IPA+Jawaban+Essay+16.jpg


 

 

 

Lampiran 16. Flowchart Produk Pengembangan Video Pembelajaran 

 

Flowchart Video Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Salam Pembuka 
Pengertian 

Metamorfosis 

Pengertian 

Metamorfosis 

Tidak 

Sempurna 

Pengertian 

Metamorfosis 

Sempurna 

Contoh Metamorfosis 

Sempurna Pada Kupu-kupu 

Contoh Metamorfosis 

Sempurna Pada Katak 

Contoh Metamorfosis 

Sempurna Pada Nyamuk 

Contoh Metamorfosis Tidak 

Sempurna Pada Belalang 

Contoh Metamorfosis Tidak 

Sempurna Pada Ayam 

Contoh Metamorfosis Tidak 

Sempurna Pada Kecoa 

Salam Penutup 



 

 

Lampiran 17. Storyboard Produk Pengembangan Video Pembelajaran 

Story Board Video Pembelajaran 

 
No. 

Visual 
Audio 

Suara Narasi 

1 
 

Musik dan 

Dubbing 

Gambar 1. Salam Pembuka  

2 
 

Musik dan 

Dubbing 

Gambar 1. Pengenalan Materi 

Gambar 2. Tema 6 kelas 4 

semester 2 

3  Musik dan 

Dubbing 

Gambar 1. Pengertian 

Metamorfosis 

Gambar 2. Pembagian 

Metamorfosis 

4 
 

Musik dan 

Dubbing 

Gambar 1. Keterangan Materi 

Yang Di Bahas  

Gambar 2. Pengertian 

Metamorfosis 

Sempurna 

Gambar 3. Contoh Metamorfosis 

Sempurna 

1 

1 

1 

1 

2 

2 3 

3 

2 
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5 
 

Musik dan 

Dubbing 

Gambar 1. Keterangan Materi 

Yang Di Bahas 

Gambar 2. Tahapan 

Metamorfosis 

Sempurna Pada 

Kupu-kupu 

6 
 

Musik dan 

Dubbing 

Gambar 1. Keterangan Materi 

Yang Di Bahas 

Gambar 2. Tahapan  

Metamorfosis 

Sempurna Pada Katak 

7 
 

Musik dan 

Dubbing 

Gambar 1. Keterangan Materi 

Yang Di Bahas 

Gambar 2. Tahapan 

Metamorfosis 

Sempurna Pada 

Nyamuk 

8 
 

Musik dan 

Dubbing 

Gambar 1. Keterangan Materi 

Yang Di Bahas  

Gambar 2. Pengertian 

Metamorfosis Tidak 

Sempurna 

Gambar 3. Contoh Metamorfosis 

Tidak Sempurna 

9 
 

Musik dan 

Dubbing 

Gambar 1. Keterangan Materi 

Yang Di Bahas 

Gambar 2. Tahapan 

Metamorfosis Tidak 

Sempurna Pada 

Belalang 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

3 

1 
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10 
 

Musik dan 

Dubbing 

Gambar 1. Keterangan Materi 

Yang Di Bahas 

Gambar 2. Tahapan 

Metamorfosis Tidak 

Sempurna Pada Ayam 

11 
 

Musik dan 

Dubbing 

Gambar 1. Keterangan Materi 

Yang Di Bahas 

Gambar 2. Tahapan 

Metamorfosis Tidak 

Sempurna Pada 

Kecoa 

12 
 

Musik dan 

Dubbing 

Gambar 1. Salam dan motivasi 

untuk mengakhiri 

pembelajaran 

13 
 

Musik dan 

Dubbing 

Gambar 1. Salam Penutup 

 

 

  

1 

2 

1 

2 

1 

1 
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Lampiran 18.  Jadwal Penelitian  

 

JADWAL WAKTU PENELITIAN 

Jadwal kegiatan penelitian disajikan pada tabel berikut. 

No Kegiatan 

2020 2021 

9 10 11 12 1 2 

1 Melakukan Analisis Kebutuhan Media 

Pembelajaran (need assessment) 

      

2 Penyusunan Proposal Penelitian       

3 Penyusunan Instrumen Penelitian       

4 Pengumpulan Data ke Lapangan       

5 Analisis Data       

6 Penyusunan Artikel Penelitian       

7 Penyusunan Laporan Penelitian       

8 Ujian Skripsi       
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Lampiran 19. Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 Wawancara dengan guru kelas IV SD No. 2 Sedang 

 

  
Gambar 4.11 

Uji Coba Perorangan 

Gambar 4.12 
Uji Coba Kelompok Kecil  

(Kelompok 1) 

Gambar 4.13 
Uji Coba Kelompok Kecil  

(Kelompok 2) 

Gambar 4.14 
Uji Coba Kelompok Kecil  

(Kelompok 3) 
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Gambar 4.15 
Uji coba produk yang dilakukan oleh siswa secara mandiri 



179 
 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

Putu Ayu Diah Anggraini lahir di Dili pada tanggal 12 

April 1998. Penulis merupakan putri sulung dari Bapak 

I Ketut Ngurah Sukarja dan Ibu Ni Wayan Mahwati. 

Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. 

Saat ini, penulis beralamat di Penatih, Kec. Denpasar 

Timur, Kota Denpasar, Bali. Nomor telepon penulis 

yaitu 082247968412 serta alamat email  

ayudiahanggraini12@gmail.com.  

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD 

Negeri 1 Penatih dan lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan 

pendidikan di SMP Negeri 12 Denpasar dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 

2017, penulis berhasil lulus dari SMA Negeri 7 Denpasar  dan melanjutkan ke 

Program Sarjana Jurusan Pendidikan Dasar, Program  Studi Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2020 

penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pengembangan Video 

Pembelajaran Dengan Model ADDIE Pada Muatan IPA Kelas IV SD No. 2 Sedang 

Kecamatan Abiansemal Tahun Ajaran 2020/2021”. Selanjutnya pada tahun 2020 

sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa 

program S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Pendidikan Ganesha 

 

mailto:ayudiahanggraini12@gmail.com

