
PANDUAN OBSERVASI 

Instrument observasi Sumber data 

1. Mengetahui struktur organisasi MI Kebonharjo 

Semarang. 

2. Mengetahui jumlah guru dan karyawan  

3. Mengetahui pembagian tugas guru 

4. Mengetahui kegiatan siswa  

5. Mengetahui sarpras MI Kebonharjo Semarang 

a. Jumlah ruang dan meja belajar 

b. Jumlah buku penunjang pembelajaran 

c. Jumlah media pembelajaran 

6. Mengetahui proses perencanaan pembelajaran 

yang meliputi : 

a. Prota 

b. Promes 

c. Silabus 

d. Rpp 

e. KKM 

7. Mengetahui kegiatan pelakanaan pembelajaran 

IPA 

8. Mengetahui proses evaluasi oleh guru IPA 

Kepala Sekolah/ TU 

 

Kepala Sekolah 

Kepala Sekolah 

 

 

TU 

TU 

TU 

 

Guru IPA 

Guru IPA 

Guru IPA 

Guru IPA 

Guru IPA 

 

 

Guru IPA 

 



PANDUAN DOKUMENTASI 

 

Instrument Dokumentasi 

1. Dokumen struktur organisasi MI Kebonharjo Semarang 

2. Dokumen jumlah guru dan karyawan MI Kebonharjo Semarang 

3. Dokumen sarpras MI Kebonharjo Semarang 

4. Dokumen kegiatan pembelajaran 

5. Dokumen perangkat pembelajaran IPA MI Kebonharjo Semarang 

 

  



DAFTAR PERTANYAAN DENGAN RESPONDEN KEPALA SEKOLAH 

ATAU GURU YANG BERSANGKUTAN MI KEBONHARJO SEMARANG 

 

1. Bagaimana sejarah berdirinya MI Kebonharjo Semarang? 

2. Dimanakah letak geografis MI Kebonharjo Semarang? 

3. Apa visi, misi, dan tujuan dari MI Kebonharjo semarang? 

4. Bagaimana struktur organisasi dan tugas-tugas personil MI Kebonharjo 

Semarang? 

5. Bagaimana sistem pembelajaran secara umum yang ada di MI Kebonharjo 

Semarang? 

6. Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai model model pembelajaran IPA 

selama ini? 

7. Bagaimana sistem pengelolaan kelas dalam mnerapkan model pembelajaran 

IPA? 

8. Apakah sekolah menyediakan ( media atau alat peraga ) yang dibutuhkan 

untuk pembelajaran IPA? 

9. Media dan sarana apa sajakah yang ada di MI Kebonharjo Semarang? 

10. Dapatkah Bapak/Ibu memberikan dokumen yang saya butuhkan berupa profil, 

struktur organisasi, keadaan guru, keadaan siswa, dan keadaan sarana dan 

prasarana diMI Kebonharjo Semarang? 

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP) 

 

Nama Sekolah   : MI Kebonharjo 

Mata Pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester   : VI / Gasal 

Alokasi Waktu   : 2 x 35 menit ( Pertemuan pertama ) 

 

A. Standar Kompetensi 

1. Memahami hubungan antara ciri-ciri makhluk hidup dengan lingkungan 

tempat hidupnya. 

B. Kompetensi Dasar 

1. 1. Mendeskripsikan hubungan antara ciri-ciri khusus yang dimiliki hewan 

( kelelawar, cecak, bebek ) dan lingkungan hidupnya. 

1.2. Mendeskripsikan hubungan antara ciri-ciri khusus yang dimiliki 

tumbuhan ( kaktus, tumbuhan, pemakan serangga ) dengan 

lingkungannya. 

C. Indikator 

1. Menjelaskan ciri-ciri khusus pada hewan. 

2. Menjelaskan ciri-ciri khusus pada tumbuhan 

D. Tujuan pembelajaran 

Setelah mempelajari ini siswa dapat : 



1. Memberi contoh hewan yang memiliki ciri khusus untuk memenuhi 

kebutuhannya, misalnya kelelawar dan cecak. 

2. Mendeskripsikan ciri khusus hewan yang ada disekitarnya, misalnya 

kelelawar mempunyai alat pendeteksi benda-benda disekitarnya ( sonar ). 

3. Mengaitkan antara ciri khusus yang dimiliki hewan tersebut dengan 

lingkungan hidupnya. 

4. Memberi contoh tumbuhan yang memiliki ciri khusus untuk memenuhi 

kebutuhannya, misalnya teratai. 

5. Mendeskripsikan ciri khusus tumbuhan yang ada disekitarnya. 

6. Mengaitkan antara ciri khusus yang dimiliki tumbuhan tersebut dengan 

lingkungan hidupnya. 

E. Materi Pokok 

1. Ciri-ciri khusus makhluk hidup 

F. Metode Pembelajaran 

Metode ceramah, demontrasi, diskusi, tanya jawab. 

G. Media Pembelajaran 

1. Gambar. 

2. Pot bunga. 

H. Sumber Belajar 

-  Buku Sains IPA kelas VI  

-  LKS IPA kelas VI 

I. Langkah-langkah Pembelajaran. 



No Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan 

a. Membuka pembelajaran dengan salam  

b. Menyampaikan materi pembelajaran yang akan 

dibahas pada pada hari ini. 

c. Menanyakan kepada peserta didik tentang pengertian 

ciri-ciri khusus makhluk hidup, kemudian peserta 

didik diminta untuk menyebutkan macam-macam 

ciri-ciri khusus makhluk hidup. 

10 menit 

2. Kegiatan Inti 

a. Menjelaskan materi tentang Ciri-ciri khusus makhluk 

hidup, peserta didik menyimak dan mencatat materi 

yang disampaikan. 

b. Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya 

mengenai materi yang telah disampaikan. 

c. Membagi peserta didik ke dalam 5 kelompok, 

kemudian memberikan permasalahan yang 

berhubungan dengan materi ciri-ciri khusus makhluk 

hidup kepada peserta didik. 

d. Peserta didik mencari penyelesaikan masalah secara 

kelompok dengan cara diskusi. memberikan 

kesempatan pada kelompok lain untuk mengajukan 

pertanyaan atau tanggapan kepada kelompok yang 

sedang presentasi. 

e. Menunjuk salah satu kelompok secara acak untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya kepada kelompok 

50 menit 



lain. 

f. Memberikan kesempatan pada kelompok lain untuk 

mengajukan pertanyaan atau tanggapan kepada 

kelompok yang sedang presentasi. 

3. Penutup 

a.  Mengakhiri dengan klarifikasi dan kesimpulan. 

b.  Memberikan tugas kepada peserta didik untuk 

mempelajari materi ciri-ciri khusus makhluk hidup  

karena pada pertemuan berikutnya akan diadakan 

evaluasi. 

c.  Bersama siswa menutup pembelajaran dengan ucapan 

hamdalah. 

10 menit 

 

J. Penilaian 

1. Produk ( hasil diskusi )  

 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. Konsep * semua benar 

* sebagian besar benar 

* sebagian kecil benar 

* semua salah 

4 

3 

2 

1 

   

       2. Performansi 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. 

 

Pengetahuan 

 

* Pengetahuan 

* kadang-kadang 

4 

2 



 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

Praktek 

 

 

 

Sikap 

Pengetahuan 

* tidak Pengetahuan 

 

* aktif  Praktek 

* kadang-kadang aktif 

* tidak aktif 

 

* Sikap 

* kadang-kadang Sikap 

* tidak Sikap 

 

1 

 

4 

2 

1 

 

4 

2 

1 

 

  3. Lembar Penilaian 

No 
Nama 

Siswa 

Performan 
Produk 

Jumlah 

Skor 
Nilai 

Pengetahuan Praktek Sikap 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

       

    

CATATAN : 

   - Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10. 

 - Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka diadakan 

Remedial. 

        



                                            Semarang,  Juli 2018 

 

        Mengetahui                                                                                

        Kepala Sekolah    Guru Mapel IPA     Peneliti 

 

 

Mei Ilmayani, M.Pd.I,      Nama’us Salwa, S.Pd.I          Afiatun 

                                                   

                                                                   
 

 

    

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP) 

 

Nama Sekolah   : MI Kebonharjo 

Mata Pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester   : VI / Gasal 

Alokasi Waktu   : 2 x 35 menit ( Pertemuan kedua ) 

 

K. Standar Kompetensi 

1. Memahami hubungan antara ciri-ciri makhluk hidup dengan lingkungan 

tempat hidupnya. 

L. Kompetensi Dasar 

1. 1. Mendeskripsikan hubungan antara ciri-ciri khusus yang dimiliki hewan 

( kelelawar, cecak, bebek ) dan lingkungan hidupnya. 

M. Indikator 

3. Menjelaskan ciri-ciri khusus pada hewan. 

N. Tujuan pembelajaran 

Setelah mempelajari ini siswa dapat : 

7. Memberi contoh hewan yang memiliki ciri khusus untuk memenuhi 

kebutuhannya, misalnya kelelawar dan cecak. 

8. Mendeskripsikan ciri khusus hewan yang ada disekitarnya, misalnya 

kelelawar mempunyai alat pendeteksi benda-benda disekitarnya ( sonar ). 



9. Mengaitkan antara ciri khusus yang dimiliki hewan tersebut dengan 

lingkungan hidupnya. 

O. Materi Pokok 

2. Ciri-ciri khusus makhluk hidup 

P. Metode Pembelajaran 

Metode ceramah, demontrasi, diskusi, tanya jawab. 

Q. Media Pembelajaran 

3. Gambar hewan 

 

R. Sumber Belajar 

-  Buku Sains IPA kelas VI  

-  LKS IPA kelas VI 

S. Langkah-langkah Pembelajaran. 

No Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan 

d. Membuka pembelajaran dengan salam.  

e. Memberikan motivasi pada peserta didik dan 

mengingatkan bahwa hari ini akan diadakan evaluasi. 

f. Review materi ciri-ciri khusus pada hewan dengan 

metode tanya jawab. 

10 menit 

2. Kegiatan Inti 

g. Memberikan soal tes evaluasi yang berupa soal essay 

50 menit 



yang berjumlah 5 soal. 

h. Menukar hasil kerja untuk dicocokkan 

bersama-sama. 

i. memberikan tepuk tangan kepada peserta didik yang 

mendapatkan nilai baik dan tetap memberikan 

motivasi kepada peserta didik yang nilainya masih 

kurang. 

3. Penutup 

d.  Memberikan tugas kepada peserta didik untuk 

mempelajari terlebih dahulu materi selanjutnya yaitu 

tentang ciri-ciri khusus pada tumbuhan karena pada 

pertemuan berikutnya akan diadakan pembelajaran 

dengan model pembelajaran Make And Match. 

e.  Bersama siswa menutup pembelajaran dengan ucapan 

hamdalah. 

10 menit 

 

T. Penilaian 

2. Produk ( hasil diskusi )  

 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. Konsep * semua benar 

* sebagian besar benar 

* sebagian kecil benar 

* semua salah 

4 

3 

2 

1 

   

       2. Performansi 

No. Aspek Kriteria Skor 



1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Pengetahuan 

 

 

 

Praktek 

 

 

 

Sikap 

* Pengetahuan 

* kadang-kadang 

Pengetahuan 

* tidak Pengetahuan 

 

* aktif  Praktek 

* kadang-kadang aktif 

* tidak aktif 

 

* Sikap 

* kadang-kadang Sikap 

* tidak Sikap 

4 

2 

 

1 

 

4 

2 

1 

 

4 

2 

1 

 

  3. Lembar Penilaian 

No 
Nama 

Siswa 

Performan 
Produk 

Jumlah 

Skor 
Nilai 

Pengetahuan Praktek Sikap 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

       

    

CATATAN : 

   - Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10. 



 - Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka diadakan 

Remedial. 

        

                                            Semarang,  Juli 2018 

 

         Mengetahui                                                                                

        Kepala Sekolah    Guru Mapel IPA     Peneliti 

 

 

Mei Ilmayani, M.Pd.I,      Nama’us Salwa, S.Pd.I            Afiatun 

         



Lembar evaluasi 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat dan benar! 

1. Kelelawar mempunyai kemampuan ekolokasi. Apakah arti ekolokasi? 

2. Apa yang dimaksud dengan mimikri? 

3. Suhu udara dikutub utara sangat dingin. Mengapa beruang kutub dapat hidup 

disana? 

4. Mengapa cecak dapat merayap diatap rumah dengan posisi punggung 

menghadap kebawah? 

5. Sebutkan kegunaan kaki berselaputnya bebek? 

 

Lembar kunci jawaban  

1. Kemampuan menentukan lokasi suatu objek dengan cara mendengarkan 

bunyi pantul yang dihasilkan objek tersebut. 

2. Kemampuan hewan yang dapat mengubah-ubah warna kulitnya sesuai dengan 

habitatnya. 

3. Karena mempunyai cadangan lemak dibawah kulitnya, Tujuannya untuk 

mengurangi keluarnya panas tubuh. 

4. Karena cecak mempunyai kaki yang disebut kaki pelekat. 

5. Agar dapat berenang dengan mudah diair. 

 

Penilaian 

Jumlah soal 5 setiap jawaban yang benar mendapat skor 20 

5 x 20 = 100 

 

    

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP) 

 

Nama Sekolah   : MI Kebonharjo 

Mata Pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester   : VI / Gasal 

Alokasi Waktu   : 2 x 35 menit ( Pertemuan ketiga ) 

 

U. Standar Kompetensi 

1. Memahami hubungan antara ciri-ciri makhluk hidup dengan lingkungan 

tempat hidupnya. 

V. Kompetensi Dasar 

1. 1. Mendeskripsikan hubungan antara ciri-ciri khusus yang dimiliki 

tumbuhan ( kaktus, tumbuhan, pemakan serangga ) dengan 

lingkungannya. 

W. Indikator 

4. Menjelaskan ciri-ciri khusus pada tumbuhan. 

X. Tujuan pembelajaran 

Setelah mempelajari ini siswa dapat : 

10.Memberi contoh tumbuhan yang memiliki ciri khusus untuk memenuhi 

kebutuhannya, misalnya teratai. 

11. Mendeskripsikan ciri khusus tumbuhan yang ada disekitarnya. 



12.Mengaitkan antara ciri khusus yang dimiliki tumbuhan tersebut dengan 

lingkungan hidupnya. 

Y. Materi Pokok 

3. Ciri-ciri khusus makhluk hidup 

Z. Metode Pembelajaran 

Metode ceramah, demontrasi, diskusi, tanya jawab. 

AA. Media Pembelajaran 

4. Kartu pertanyaan dan kartu jawaban. 

 

BB. Sumber Belajar 

-  Buku Sains IPA kelas VI  

-  LKS IPA kelas VI 

CC. Langkah-langkah Pembelajaran. 

No Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan 

g. Membuka pembelajaran dengan salam  

h. Menanyakan seputar pelajaran yang telah di jelaskan 

pada minggu sebelumnya. 

i. Memberikan kuis untuk mengukur kemampuan 

peserta didik mengenai materi yang telah diberikan 

pada minggu sebelumnya mengenai ciri khusus 

hewan. 

10 menit 



2. Kegiatan Inti 

j. Pada awal pembelajaran menjelaskan tujuan 

pembelajaran.  

k. Menginstruksikan pada peserta didik untuk dibagi 

kedalam 2 kelompok, kelompok A ( diberikan kartu 

pertanyaan ) dan kelompok B ( diberikan kartu 

jawaban ).  

l. Menyampaikan aturan jalannya pembelajaran dan 

apa yang harus mereka lakukan saat pembelajaran 

berlangsung dengan menggunakan model 

pembelajaran Make and Match. 

m. Menunjuk salah satu pasangan untuk 

mempresentasikan, dan siswa yang tidak mendapat 

pasangan memperhatikan dan memberikan tanggapan 

apakah pasangan itu cocok atau tidak. 

n. Mengakhiri dengan memberikan konfirmasi tentang 

kebenaran dan kecocokan pertanyaan dan jawaban 

dari pasangan yang memberikan presentasi. 

50 menit 

3. Penutup 

f.  Memberikan tugas kepada peserta didik untuk 

mempelajari materi ciri-ciri khusus makhluk hidup  

karena pada pertemuan berikutnya akan diadakan 

evaluasi. 

g.  Bersama siswa menutup pembelajaran dengan ucapan 

hamdalah. 

10 menit 

 



DD. Penilaian 

       1.  Performansi 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Pengetahuan 

 

 

 

Praktek 

 

 

 

Sikap 

* Pengetahuan 

* kadang-kadang 

Pengetahuan 

* tidak Pengetahuan 

 

* aktif  Praktek 

* kadang-kadang aktif 

* tidak aktif 

 

* Sikap 

* kadang-kadang Sikap 

* tidak Sikap 

4 

2 

 

1 

 

4 

2 

1 

 

4 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

  2.  Lembar Penilaian 

No 
Nama 

Siswa 

Performan 
Produk 

Jumlah 

Skor 
Nilai 

Pengetahuan Praktek Sikap 

1. 

2. 

3. 

4. 

       



5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

    

CATATAN : 

   - Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10. 

 - Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka diadakan 

Remedial. 

        

                                             Semarang,  Juli218 

 

 Mengetahui                                                                                

        Kepala Sekolah    Guru Mapel IPA     Peneliti 

 

 

Mei Ilmayani, M.Pd.I,      Nama’us Salwa, S.Pd.I             Afiatun 

              
  



Lembar pertanyaan 

1. Tumbuhan yang memiliki akar tunjang didaerah pantai adalah …. 

2. Kantung semar memenuhi kebutuhannya akan nitrogen dengan cara 

menangkap …. 

3. Batang kaktus yang menyimpan cadangan air aman dari hewan-hewan gurun 

karena dilindungi oleh …. 

4. Beberapa jenis tumbuhan gurun tidak berdaun. Tujuannya adalah untuk 

mengurangi…. 

5. Rongga - rongga udara ditubuh merupakan adaptasi tumbuhan terhadap 

lingkungan …. 

6. Tumbuhan yang hidup didaerah pasang surut di pantai memililki akar khusus, 

yaitu …. 

7. Batang mawar dan bugenfil mempunyai persamaan, yaitu sama-sama …. 

8. Tumbuhan yang mengeluarkan bau busuk adalah …. 

9. Tumbuhan yang mempunyai racun yang membahayakan bagi manusia 

adalah …. 

10. Tumbuhan yang tidak mempunyai daun adalah …. 

 

Lembar jawaban  

1. Bakau 

2. Serangga 

3. Duri 

4. Penguapan 

5. Air 

6. Akar tunjang 

7. Berduri 

8. Bunga bangkai dan Rafflesia  

9. Kecubung dan jamur hitam 

10. Kaktus 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP) 

 

Nama Sekolah   : MI Kebonharjo 

Mata Pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester   : VI / Gasal 

Alokasi Waktu   : 2 x 35 menit ( Pertemuan keempat ) 

 

EE. Standar Kompetensi 

1. Memahami hubungan antara ciri-ciri makhluk hidup dengan lingkungan 

tempat hidupnya. 

FF. Kompetensi Dasar 

1. 1. Mendeskripsikan hubungan antara ciri-ciri khusus yang dimiliki 

tumbuhan ( kaktus, tumbuhan, pemakan serangga ) dengan 

lingkungannya. 

GG. Indikator 

5. Menjelaskan ciri-ciri khusus pada tumbuhan. 

HH. Tujuan pembelajaran 

Setelah mempelajari ini siswa dapat : 

13.Memberi contoh tumbuhan yang memiliki ciri khusus untuk memenuhi 

kebutuhannya, misalnya teratai. 

14. Mendeskripsikan ciri khusus tumbuhan yang ada disekitarnya. 



15.Mengaitkan antara ciri khusus yang dimiliki tumbuhan tersebut dengan 

lingkungan hidupnya. 

II. Materi Pokok 

4. Ciri-ciri khusus makhluk hidup 

JJ. Metode Pembelajaran 

Metode ceramah, demontrasi, diskusi, tanya jawab. 

KK. Media Pembelajaran 

5. Gambar bunga 

6. Pot bunga 

LL. Sumber Belajar 

-  Buku Sains IPA kelas VI  

-  LKS IPA kelas VI 

MM. Langkah-langkah Pembelajaran. 

No Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan 

j. Membuka pembelajaran dengan salam  

k. Menanyakan seputar pelajaran yang telah di jelaskan 

pada minggu sebelumnya. 

l. Memberikan motivasi kepada peserta didik, serta 

mengingatkan, bahwa hari ini akan diadakan simulasi 

ciri khusus pada tumbuhan. 

10 menit 

2. Kegiatan Inti 50 menit 



o. Review materi ciri khusus pada hewan untuk 

beberapa anak yang pada siklus pertama belum 

tuntas. 

p. Menunjuk salah satu kelompok untuk praktik ciri 

khusus pada tumbuhan secara acak. 

3. Penutup 

h.  Menilai terhadap hasil belajar psikomotorik peserta 

didik. 

i.  Bersama siswa menutup pembelajaran dengan ucapan 

hamdalah. 

10 menit 

 

NN. Penilaian 

1.  Produk ( hasil diskusi )  

 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. Konsep * semua benar 

* sebagian besar benar 

* sebagian kecil benar 

* semua salah 

4 

3 

2 

1 

 

2. Performansi 

 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. 

 

 

 

2. 

Pengetahuan 

 

 

 

Praktek 

* Pengetahuan 

* kadang-kadang 

Pengetahuan 

* tidak Pengetahuan 

 

4 

2 

 

1 

 



 

 

 

3. 

 

 

 

Sikap 

* aktif  Praktek 

* kadang-kadang aktif 

* tidak aktif 

 

* Sikap 

* kadang-kadang Sikap 

* tidak Sikap 

4 

2 

1 

 

4 

2 

1 

 

  3.  Lembar Penilaian 

No 
Nama 

Siswa 

Performan 
Produk 

Jumlah 

Skor 
Nilai 

Pengetahuan Praktek Sikap 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

       

    

CATATAN : 

   - Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10. 

 - Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka diadakan 

Remedial. 

        

 

 

 



                                            Semarang,  Juli 2018 

 

     Mengetahui                                                                                

        Kepala Sekolah    Guru Mapel IPA     Peneliti 

 

 

Mei Ilmayani, M.Pd.I,      Nama’us Salwa, S.Pd.I            Afiatun 

         



Lembar  Pertanyaan 

11. Tumbuhan yang memiliki akar tunjang didaerah pantai adalah …. 

12. Kantung semar memenuhi kebutuhannya akan nitrogen dengan cara 

menangkap …. 

13. Batang kaktus yang menyimpan cadangan air aman dari hewan-hewan gurun 

karena dilindungi oleh …. 

14. Beberapa jenis tumbuhan gurun tidak berdaun. Tujuannya adalah untuk 

mengurangi…. 

15. Rongga - rongga udara ditubuh merupakan adaptasi tumbuhan terhadap 

lingkungan …. 

16. Tumbuhan yang hidup didaerah pasang surut di pantai memililki akar khusus, 

yaitu …. 

17. Batang mawar dan bugenfil mempunyai persamaan, yaitu sama-sama …. 

18. Tumbuhan yang mengeluarkan bau busuk adalah …. 

19. Tumbuhan yang mempunyai racun yang membahayakan bagi manusia 

adalah …. 

20. Tumbuhan yang tidak mempunyai daun adalah …. 

 

Lembar jawaban  

11. Bakau 

12. Serangga 

13. Duri 

14. Penguapan 

15. Air 

16. Akar tunjang 

17. Berduri 

18. Bunga bangkai dan Rafflesia  

19. Kecubung dan jamur hitam 

20. Kaktus 

 



FOTO PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN

Papan nama sekolah penelitian

Penulis sedang menjelaskan model make and match di dalam kelas



Beberapa siswa sedang melaksanakan pembelajaran make and match 
materi ciri-ciri khusus makhluk hidup  

 Siswa sedang mengerjakan soal essay materi ciri-ciri khusus makhluk hidup
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