
 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) KURIKULUM 2013  

 

 

Satuan Pendidikan  : SD/MI 

Kelas / Semester  :  4 /1 

Tema                         :  Indahnya Kebersamaan (Tema 1)  

Sub Tema                   :  Indahnya Kebersamaan (Sub Tema 1) 

Pembelajaran ke :  1 

Alokasi waktu          :  1 Hari 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, 

membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 

Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah. 

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 DAN INDIKATOR 

 

Muatan : IPA 

Kompetensi Indikator 

3.6  Memahami sifat-sifat bunyi dan 

keterkaitannya dengan indera 

pendengaran. 

 

3.6.1  Menjelaskan cara 

menghasilkan bunyi. 

3.6.2 Menjelaskan sifatsifat bunyi 

merambat 

3.6.4 Mengidentifikasi sumber bunyi. 

3.6.5 Menjelaskan sifat-sifat bunyi 

memantul menyerap. 

3.6.5 Menjelaskan sifat-sifat bunyi 

memantul menyerap 

 

4.6  Menyajikan laporan hasil 

pengamatan dan/atau percobaan tentang  

sifatsifat bunyi.Indikator: 

 

4.6.1  Menyajikan laporan 

pengamatan tentang cara 

menghasilkan bunyi. 

4.6.2 Menyajikan laporan hasil 

percobaan tentang sifat-sifat bunyi 

merambat. 

4.6.3 Menyajikan laporan percobaan 

tentang sumber bunyi. 

4.6.5 Membuat peta pikiran tentang 

sifat bunyi memantul dan menyerap. 

4.6.5 Membuat peta pikiran tentang 



 

 
 

sifat bunyi memantul dan menyerap 

 

 

C. TUJUAN  

1. Setelah eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam 

benda di sekitar dengan lengkap. 

2. Setelah eksplorasi dan diskusi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan 

tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. 

3. Setelah percobaan, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan 

lengkap. 

4. Setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi 

merambat dengan sistematis. 

5. Setelah percobaan, siswa mampu menjelaskan proses terjadinya bunyi dari sumber 

bunyi hingga ke indera pendengaran dengan runtut. 

6. Setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang proses terjadinya bunyi 

dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan sistematis. 

7. Dengan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi  sifat-sifat bunyi memantul dan 

menyerap dengan lengkap. 

8. Setelah percobaan , siswa mampu  menyajikan laporan sifat-sifat bunyi memantul dan 

menyerap dengan sistematis. 

9. Setelah melakukan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat bunyi 

memantul dan menyerap dengan sistematis. 

 

D. MATERI 

1. Sifat-sifat bunyi. 

2. Sumber bunyi. 

3. Proses terjadinya bunyi hingga ke indera pendengaran. 

4. Sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap. 

5. Sifat bunyi memantul dan menyerap. 

 

E. PENDEKATAN & METODE 

       Pendekatan  : Scientific 

Strategi  : Cooperative Learning 

Teknik  : Example Non Example 

Metode  : Penugasan, pengamatan, Tanya Jawab, Diskusi dan Ceramah 

 

F. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pembukaan 1. Guru memberikan salam dan mengajak berdoa, 

dilanjutkan dengan Pembacaan Teks Pancasila. 

2. Melakukan komunikasi  tentang kehadiran 

siswa.  

3. Mengajak berdinamika dengan tepuk kompak 

dan lagu yang relevan.  

4. Guru menyiapkan fisik dan psikhis anak dalam 

mengawali kegiatan pembelajaran serta 

10 menit 



 

 
 

menyapa anak.  

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. 

Inti A. Mengamati  
1. Siswa dibagi dalam kelompok kecil yang dapat 

terdiri dari 5 siswa.  

2. Guru menampilkan satu alat musik tradisional 

dari daerah asal sekolah. 

 
3. Guru mengajukan pertanyaan sebagai kegiatan 

pembuka: 

 Bagaimana cara memainkan alat musik ini 

sehingga dapat menghasilkan bunyi? 

4. Siswa kemudian akan melakukan kegiatan 

eksplorasi menggunakan benda-benda yang 

dapat menghasilkan bunyi yang terdapat di 

kelas dan sekitarnya. 

5. Setiap siswa diminta mengambil lima benda 

yang ada di kelas dan sekitarnya. Ingatkan 

siswa untuk memilih benda-benda yang dapat 

menghasilkan bunyi dengan cara yang berbeda. 

 
7. Siswa diminta untuk membunyikan benda-

benda tersebut dengan cara yang berbeda. 

8. Guru memberikan penguatan. 

 
 

B. Berdiskusi 

1. Siswa mendiskusikan jawaban bersama teman 

dalam kelompok. 

 Guru membimbing jalannya diskusi 

kelompok, berjalan berkeliling dari 

kelompok satu ke kelompok lain untuk 

150 menit 

 

 

 



 

 
 

memastikan bahwa setiap anggota 

berpartisipasi aktif. 

 
4. Guru mengajukan pertanyaan sebagai kegiatan 

pembuka. 

 Bagaimana bunyi dapat sampai ke telinga 

kita? 

5. Setiap kelompok akan melakukan 3 jenis 

percobaan yang berbeda tentang sifat bunyi 

merambat. 

6. Setiap kelompok menyampaikan pertanyaan 

hasil diskusi di depan kelas. 

 
8. Siswa dalam kelompok kemudian melakukan 

tiga jenis percobaan secara bergantian tentang 

sifat bunyi merambat berdasarkan instruksi 

yang ada di buku. 

 
9. Siswa mengisi tabel yang tersedia berdasarkan 

hasil percobaan. 

10. Siswa masih dalam kelompok yang sama 

berdiskusi menjawab pertanyaan yang ada di 



 

 
 

buku berdasarkan hasil percobaan. 

11. Guru memberikan penguatan tentang sifat 

bunyi merambat. 

 
 

C. Mencoba 

1. Siswa diingatkan kembali pada pembelajaran 

sebelumnya tentang sifat rambat bunyi. 

1. Guru mengajukan pertanyaan sebagai kegiatan 

pembuka. 

 Bagaimana kita dapat mengetahui asal 

sumber bunyi? 

Tugas berpasangan 

   Siswa secara berpasangan akan 

melakukan percobaan sederhana untuk 

membuktikan tentang asal sumber bunyi 

hingga sampai ke telinga pendengar. 

 
 Siswa melakukan percobaan sederhana 

untuk membuktikan tentang sumber bunyi 

berdasarkan instruksi yang terdapat di 

buku. 

 Guru diharapkan dapat menyiapkan 

satu/lebih alat musik yang mudah 

didapat dari daerah masing-masing. 

 Guru berkeliling memastikan siswa 

melakukan tugas dengan tertib. 

 Siswa kemudian menuliskan laporan 

tentang sumber bunyi berdasarkan hasil 

percobaan. 



 

 
 

 
 

 Guru memberikan penguatan. 

 
 Siswa dapat menceritakan isi tulisan 

mereka secara berpasangan. 

 

D. Mencoba 

 Apakah bunyi memiliki sifat-sifat yang 

lain? 

 

Tugas kelompok 

 Siswa dalam kelompok kecil kemudian 

melakukan percobaan tentang sifat bunyi 

yang lain yaitu bunyi memantul dan bunyi 

menyerap, berdasarkan instruksi yang 

terdapat dibuku. 

 
 Masih dalam kelompok yang sama, siswa 

kemudian berdiskusi menjawab pertanyaan 

berdasarkan hasil percobaan. 



 

 
 

 Siswa dalam kelompok kemudian 

diberikan kesempatan untuk melakukan 

percobaan yang sama dengan 

menggunakan bahan-bahan yang berbeda, 

yaitu kayu, logam, dan kapas. 

 Siswa kemudian mendiskusikan hasil 

percobaan. 

 Guru memberikan penguatan. 

 
 

 

E. Berlatih 

1. Guru mengajukan pertanyaan sebagai 

kegiatan pembuka 

a. Di mana kalian bisa menemukan 

bunyi memantul dan menyerap? 

 

2. Siswa membaca informasi tentang bunyi 

memantul dan menyerap yang biasanya 

terjadi di area lapangan yang luas. Bunyi 

pantul juga terdapat pada beberapa jenis alat 

musik seperti gendang dan angklung. 

3. Guru dapat menyiapkan gendang, angklung 

atau jenis alat musik lain yang 

menghasilkan bunyi pantul. 

4. Siswa dapat bereksplorasi menggunakan 

alat musik tersebut untuk membuktikan sifat 

bunyi pantul. 

5. Siswa kemudian membaca senyap informasi 

yang terdapat di buku, tentang sifat bunyi 

memantul dan menyerap serta jenis-jenis 

bunyi. 

 
6. Siswa dalam kelompok melakukan 

percobaan sederhana membunyikan 

beragam benda yang dpat menghasilkan 

bunyi seperti botol, ember, gelas atau 

kaleng. 

7. Siswa membunyikan beragam benda 

tersebut  di dalam dan di luar ruang kelas. 

8. Siswa mencatat dan mendiskusikan 



 

 
 

hasilnya, kemudian melaporkannya kepada 

guru. 

 
 

Penutup A. Ayo Renungkan 
1. Siswa melakukan refleksi dengan menjawab 

pertanyaan yang terdapat dalam buku siswa. 

2. Guru dapat menambahkan pertanyaan refleksi 

berdasarkan panduan yang terdapat pada 

lampiran di Buku Guru. 

 
  

B. Pengayaan. 

 Apabila memiliki waktu, siswa dapat 

melakukan percobaan bunyi memantul dan 

menyerap di lapangan yang luas. 

 

 

C. Remedial 

  Siswa yang belum memahami sifat bunyi 

merambat akan mengulang percobaan 

dengan pendampingan. Siswa dapat dibantu 

oleh siswa lain yang telah menguasai 

konsep tersebut. 

15 menit 



 

 
 

 Siswa yang belum memahami sifat bunyi 

merambat dan memantul  akan 

mendapatkan penguatan dari guru. Siswa 

dapat dibantu oleh siswa lain yang telah 

menguasai konsep tersebut. 

 Siswa yang belum memahami sifat bunyi 

memantul dan menyerap akan diberikan 

bacaan sederhana terkait materi. Siswa 

dimotivasi untuk membaca dengan teliti. 

Siswa dapat mengerjakan latihan tertulis 

(kuis, pertanyaan esay) terkait materi yang 

belum dipahami. 

 

D. Kerjasama Dengan Orangtua 

  Siswa mengulang percobaan tentang sifat 

bunyi merambat di rumah. 

 Siswa dimotivasi untuk menemukan 

sebanyak mungkin fakta tentang sifat bunyi 

merambat dalam kehidupan sehari-hari. 

 
 Siswa dapat mempraktikkan pemantulan 

dan penyerapan bunyi di rumah bersama 

teman. 

 Siswa melaporkan hasilnya kepada guru. 

 

E. Salam dan do’a penutup. 

 
 

G. SUMBER DAN  MEDIA  

1. Buku Pedoman Guru Tema 1 Kelas 4 dan Buku Siswa Tema 1 Kelas 4 (Buku 

Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2013). 

2. Software Pengajaran SD/MI untuk kelas 4 dari JGC 

3. Selang plastik, gelas plastik, benang kasur, paku 

4. Ember besar, Air, Batu kora, Corong kecil. 

5. Beragam alat musik tradisional daerah. 

6. Arloji, piring dan gelas kaca, kayu, gabus, kapas, dan tabung terbuat dari kaleng untuk 

percobaan IPA. 

7. Botol atau alat lainnya yang menghasilkan bunyi seperti ember, gelas atau kaleng 

untuk percobaan IPA. 

 

 



 

 
 

H. PENILAIAN 

 

 

  

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

Ulfa Hedyawati, S.Pd 

NIK.102004011 

Semarang,    September 2017 

Peneliti  , 

 

 

 

Khoirunnisa’ Lathifah 

NIK. 102003009 

 

 

 

  



 

 
 

SOAL 

 

 
A. BERILAH TANDA SILANG (X) PADA HURUF a, b, c, ATAU d PADA 

JAWABAN YANG BENAR! 

 

1. Benda yang bergetar dapat menghasilkan .... 

a. Panas  

b. Bunyi  

c. Gaya    

d. Lagu 

 

2. Banyaknya getaran dalam satu detik disebut .... 

a. Nada    

b. Suara   

c. Irama   

d. Frekuensi 

 

3. Bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli disebut .... 

a. Gema    

b. Gaung  

c. Nada   

d. Pantulan 

 

4. Bunyi paling cepat merambat pada benda .... 

a. Padat  

b. Cair    

c. Gas    

d. Lunak 

 

5. Berikut ini adalah contoh sumber bunyi, kecuali .... 

a. Gendang   

b. Seruling   

c. Kentongan  

d. Senter 

 

6. Semua benda yang dapat mengeluarkan bunyi disebut .... 

a. sumber gerak 

b. sumber tenaga 

c. sumber panas 

d. sumber bunyi 

  

7. Bunyi dapat terdengar oleh telinga kita karena sumber bunyi mengalami .... 

a. getaran 



 

 
 

b. pemuaian 

c. pendinginan 

d. perambatan 

 

8. Bunyi dapat merambat melalui perantara berikut ini, kecuali .... 

a. zat padat 

b. zat cair 

c. udara 

d. ruang hampa udara 

 

9. Pantulan bunyi yang terdengar kurang jelas karena bunyi yang dihasikan dari 

pemantulan bercampur dengan bunyi asli disebut .... 

a. gaung 

b. gema 

c. getaran 

d. gelombang 

 

10. Tempat yang biasanya memakai peredam bunyi adalah .... 

a. Dapur  

b. Studio musik   

c. Rumah makan  

d. Rumah sakit 



 

 
 

KUNCI JAWABAN 

 

A. JAWABAN 

1. b. Bunyi 

2. d. Frekuensi 

3. a. Gema 

4. a. Padat 

5. b. Studio music 

6. d. Senter 

7. d. Sumber bunyi 

8. d. Perambatan 

9. d. Ruang hampa udara 

10. a. Gaung 

 

  



 

 
 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS  GURU 

 

Sekolah  : SDIT Al Firdaus  

Nama Guru : Yuli Handayani, S.Pd.I 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : IV/ I 

Materi Pokok : Energi bunyi 

Hari/Tanggal : Kamis, 28 September 2017 

Petunjuk, 

Berilah tanda ceklis (   pada kolom yang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: 

      1 ( Bila hasil kurang )    : Peseta didik tidak aktif dalam mendengarkan dan 

                                                Memperhatikan penjelasan guru 

2 ( Bila hasil cukup )    :  Peseta didik mendengarkan penjelasan guru 

3  ( Bila hasil baik )    :  Peseta didik aktif dalam mendengarkan dan memperhatikan 

                                                penjelasan guru 

4 ( Bila hasil sangat baik ) : Kekondusifan dan perhatian Peseta didik aktif dalam  

          mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru 

NO Aspek Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 

1. Guru membuka pelajaran dengan 

salam dan absen 

    

2. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

    

3. Guru menyampaikan materi yang 

akan disajikan 

    

4. Ketrampilan guru dalam membagi 

kelompok  

    

5. Guru memanggil dan menjelaskan 

materi kepada ketua kelompok 

    

5. Ketrampilan guru dalam 

membimbing peserta didik dalam 

diskusi 

    



 

 
 

6. Ketrampilan guru dalam merespon 

pertanyaan dari peserta didik 

    

7.  Ketrampilan guru dalam 

membimbing peserta didik 

menggunakan model Pembelajaran 

Contextual Teaching And 

Learning (Ctl) 

    

8. Ketrampilan guru dalam memberikan 

penguatan pada hasil pekerjaan siswa 

    

9. Kemampuan guru dalam merefleksi 

pembelajaran 

    

10. Kemampuan guru dalam menutup 

pembelajaran 

    

Jumlah     

Jumlah Skor  

Persentase  

Kualifikasi   

 

 

1. Penilaian 

a. Persentase  =  
                    

               
X    100% 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

  



 

 
 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS   

BELAJAR SISWA  

 

Sekolah  : SDIT Al Firdaus 

Mata Pelajaran : IPA  

Kelas/Semester : IV / I 

Materi Pokok : Energi Bunyi  

Hari/Tanggal : Kamis, 28 September 2017 

Petunjuk, 

Berilah tanda ceklis (   pada kolom yang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: 

1 : Bila hasil kurang 

2 : Bila hasil cukup 

3 : Bila hasil baik 

4 : Bila hasil sangat baik 

No Nama 
Aspek Pengamatan 

Skor 

A B C D E F G 

1. Akmal Faiz Ali Khadafi         

2. Alya Amita Salsabila         

3. Aryunasa Aziizatsaalitsuazfa         

4. Azalia Rahma Putri         

5. Bagas Abyasa Rafa Lovista         

6 Danurendra Ziggy Prasetyo         

7. Habib Iqbal Ramadhani         

8. Hafidzh Faadihillah Ziven Putra         

9. Haidar Aulia Azzahra         

10. Harunsyah Wahyu Putra         

11. Iqbal Rizkita Ardyaraya         

12. Iqbal Sabri Minoarendra         

13. Maulana Iqbal Kharizma Wardhana         

14. Muhammad Auzanicky Krisna Purnama         



 

 
 

15. Mutia Putri Ayudya Sirurai         

16. Nashwa Putri Latifa         

17. Nugraha Surya Pratama         

18. Putri Nayla Lutfiya         

19. Rafa Rajendra Dafa Darmawan         

20. Rakha Fauzi Pratama         

21. Rakha Naufal Zuhdi         

22. Ramadhan Aditsatya Nugraha         

23. Safira Aulia Ramadhanti         

24. 
Zahira Askarahmi Wahyudi 

        

25. Zalfa Anugera Edya Putri         

Jumlah Skor         

Persentase  

Kualifikasi  

 

1. Aspek Pengamatan  

Kode Indikator 

A Mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran. 

B Peseta didik aktif dalam mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru. 

C Mengelompok dengan teman (Berdiskusi)  

D Ketrampilan membuat pertanyaan  

E Ketrampilan menjawab pertanyaan 

F Kekondusifan dan perhatian siswa dalam pembelajaran menggunakan model 

Pembelajaran Contextual Teaching And Learning (Ctl) 

G Menyimpulkan materi pelajaran dan mengerjakan evaluasi. 



 

 
 

 

2. Analisis Data Aktivitas   

a. Rata-rata Aktivitas  ( x ) =     
                                  

               
 

  

b. Persentase (%)  =     
                                     

              
X 100% 

 

  



 

 
 

INSTRUMEN  WAWANCARA 
 

1. Apa tujuan utama pembelajaran IPA di SD ini? 

Jawab : Tujuan pembelajaran IPA di SDIT Al Firdaus Semarang adalah agar murid 

mampu  mengembangkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif terhadap sains, 

teknologi dan masyarakat. 

2. Upaya apa yang dilakukan oleh bapak/ibu untuk meningkatkan prestasi belajar siswa 

dalam pembelajaran IPA di kelas IV ? 

Jawab : Dalam meningkatakan efektifitas pembelajaran IPA di SDIT Al Firdaus 

Semarang  guru melakukan berbagai upaya salah satu upaya yang ditempuh adalah 

menggunakan metode yang baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran IPA seperti 

penerapan metode ceramah, metode diskusi dan penggabungan beberapa metode yang 

sesuai dengan materi pelajaran, misalkan penyajian materi dilakukan dengan situasi 

dan kondisi peserta didik, penerapan metode yang sesuai merupakan salah satu bentuk 

upaya guru dalam meningkatkan prestasi belajar murid. Upaya guru dalam 

meningkatkan efektifitas pembelajaran juga dilakukan dengan menyajikan materi 

pelajaran yang sesuai dengan kurikulum serta ditambah materi lain yang sesuai untuk 

pelajaran IPA. 

3. Bagaimana strategi/model yang bapak/ibu terapkan? 

Jawab : Guru SDIT Al Firdaus Semarang sering menggunakan  penerapan metode 

ceramah, metode diskusi. 

4. Bagaimana respon siswa dengan model yang bapak/ibu terapkan dalam pembelajaran 

IPA ? 

Jawab : menerapkan pembelajaran konvensional berupa ceramah dan tanya jawab. 

Kondisi siswa pada saat pembelajaran berlangsung cenderung pasif dan kurang 

bergairah. Bila diberi pertanyaan cenderung diam dan tidak ada usaha mencari tahu 

tentang materi yang diajarkan. 

5. Apa saja problem/kendala yang bapak/ibu alami dalam pembelajaran IPA ? 

Jawab : Program pembelajaran IPA yang dilakukan di SD ini, sampai sekarang masih 

jauh dikatakan behasil. Masih banyak kendala-kendala yang mesti diselesaiakan. 

Mulai dari peningkatan kemampuan guru-gurunya, penanaman pemahaman dan 

kerjasama dengan orang tua siswa untuk selalu memantau anak agar selalu belajar dan 

mengulang pelajaran di rumah. 



 

 
 

6. Usaha apa yang bapak/ibu lakukan untuk mengembangkan pembelajaran IPA ? 

Jawab : Dengan adanya pembelajaran ekstrakurikuler Sains IPA. 

7. Bagaimana bapak/ibu melakukan evaluasi pembelajaran IPA ? 

Jawab : Evaluasi pembelajaran IPA dilakukan di kelas dengan dibimbing guru kelas 

masing-masing. Dengan mengerjakan soal. 

8. Bagaimana perkembangan pembelajaran setelah bapak/ibu melakukan usaha tersebut? 

Jawab: Pembelajaran IPA yang dilakukan di SD ini, sampai sekarang masih jauh 

dikatakan behasil. Masih banyak kendala-kendala yang mesti diselesaiakan. Mulai 

dari peningkatan kemampuan guru-gurunya, dan kerjasama dengan orang tua siswa 

untuk selalu memantau anak agar selalu belajar dan mengulang pelajaran di rumah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

INSTRUMEN DOKUMENTASI 

 

Pembagian Kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendengarkan penjelasan guru 

 

  



 

 
 

 

INSTRUMEN DOKUMENTASI 

 

Menuliskan hasil diskusi 
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Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah di PP MA Alfatah di Maos Lor, Cilacap 

dan tamat pada tahun 2010. Peneliti melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas 

Wahid Hasyim Semarang pada tahun 2014 sambil bekerja di SDIT Al Firdaus 

Semarang dan Alhamdulillah lulus kuliah tahun 2018. 

 

 

  

 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  


