
             PEMBUATAN  MEDIA PEMBELAJARAN 
 

 

MEDIA PEMBELAJARAN BAGAN KARTU 

TENTANG PENJUMLAHAN, PENGURANGAN DAN 
PERKALIAN BILANGAN SAMPAI DENGAN 20 

 

BAB I 

IDENTITAS 

                     Satuan Pendidikan           : SD 

                     Mata Pelajaran            : Matematika 

                     Kelas/Semester            : III/I  

 

A. Standar Kompetensi 
Bilangan 

1. Melakukan perhitungan bilangan sampai 20. 
 

B. Kompetensi Dasar 
1. Melakukan penjumlahan sampai 20 
2. Melakukan penjumlahan susun ke bawah dengan 

tehnik satu kali menyimpan sampai 20 
3. Melakukan pengurangan sampai 20 
4. Melakukan pengurangan susun ke bawah sampai 

20 dengan tehnik meminjam satu kali 
5. Melakukan perkalian sebagai penjumlahan 

berulang dengan hasil sampai 10. 



 

C. Indikator 
1. Menggunakan operasi hitung penjumlahan secara 

benar 
2. Mengenal tehnik penyimpanan satu kali dalam 

penjumlahan 
3. Menggunakan tehnik penyimpanan dengan benar 
4. Menggunakan operasi hitung pengurangan secara 

benar 
5. Menggunakan tehnik peminjaman satu kali dalam 

penjumlahan 
6. Menggunakan tehnik peminjaman dengan benar 
7. Menggunakan penjumlahan dalam perkalian sesama 

sampai 10. 
 

D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menggunakan operasi hitung penjumlahan 

dan pengurangan 
2. Siswa dapat membedakan operasi hitung penjumlahan 

dan pengurangan 
3. Siswa dapat memanfaatkan operasi hitung dalam 

kehidupan sehari-hari 
4. Siswa dapat mengelompokkan operasi hitung untuk 

menyelesaikan soal 
5. Siswa dapat menggunakan operasi penjumlahan untuk 

perkalian sampai 10 
6. Siswa dapat memanfaatkan operasi hitung dengan tepat 
7. Siswa dapat mempermudah perkalian dengan operasi 

hitung penjumlahan. 
8.  



BAB II 

MATERI POKOK 

  

Matematika identik dengan angka. Penjumlahan dan 
pengurangan adalah contoh dua(2) operasi bilangan yang 
sangat mendasar untuk dikuasai. Dalam kehidupan sehari – 
haripun kita bisa menggunakan dalam beberapa kegiatan 
yang bersentuhan atau bersangkutan dengan angka. Akan 
lebih mudah apabila kita dapat memanfaatkan penjumlahan 
dengan pengurangan unutk kehidupan sehari – hari kita. 
Menggunakan penjumlahan dalam kasus perkalian juga 
dapat dilakukan, seperti 4 x 4 = 4 + 4 + 4 + 4 = 16. 
Menggunakan teknik operasi ini akan sangat berguna unutk 
kehidupan kita. Menggunakan operasi penjumlahan, 
pengurangan dan perkalian dengan memanfaatkannya 
dalam kehidupan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

GAMBAR RANCANGAN 
 

A. Sketsa 

 

      

 



B. Bahan, Alat, dan Biaya 
1. Bahan yang dibutuhkan 

a. 2 Karton 3ml   Rp 10,000 
b. 1 manila putih  Rp  2,000 
c. 1 lakban           Rp  8,000 
d. mika bening   Rp  5,000  

2. Alat yang dibutuhkan 
a. Gunting          Rp  2,000 
b. Cutter    Rp     500 
c. Penggaris   Rp  1,000 
d. Bulpoin    Rp  1,500 
e. Double tip   Rp  2,000 
f. Kastol    Rp  3,000 

3. Ongkos tukang   Rp 10,000 
 

Jumlah   Rp 45,000 

 

BAB IV 

PEMBUATAN 

 

A. Tenaga pelakasana dan waktu pengerjaan yang 
dibutuhkan 
1. Tenaga pembuat 
 Kegiatan pembuatan media ini dibantu oleh 3 

orang 
2. Waktu yang dibutuhkan 
 2 hari 

 



B. Langkah – langkah pembuatan 
1. Menyiapkan alat dan bahan yang telah di dapatkan 
2. Memotong karton dengan ukuran 66 x 46 cm 
3. Memotong manila dengan ukuran yang sama yaitu 

66 x 46 cm 
4. Memberikan lakban di atas, bawah, samping – 

samping unutk dijadikan figura 
5. Memotong mika dengan potongan yang telah 

ditentukan setelah menghitung jaraknya 
6. Memotong lakban dan menempelkannya dimika 

tempat yang telah ditentukan dan di sesuaikan 
7. Memotong kartu angka sesuai dengan tempatnya 

setelah menghitung panjang dan lebarnya 
8. Menuliskan judul desain produk pada kartu setelah 

menghitung panjang dan lebarnya dari sisi – sisinya 
9. Membuat angka pada kartu dari(0 – 9) sebanyak 3 

kali 
10. Membuat tanda (+), (-), dan (=) serta (x) setelah 

mengukur sisinya 
11. Membuat tempat kartu angka pojok kanan kiri 

bawah setelah mengukur sisi - sisinya 
12. Menempatkan kartu pada tempat menaruh kartu di 

pojok bawah –kanan kiri 
13. Mengecek keseluruhan media 
14. Memberikan tempat penyimpanan / gantungan 

untuk karton. 
 

 

 
 



 

BAB V 

PEMANFAATAN 

A. Perlakuan Media 
Media digunakan untuk pembelajaran dikelas 

secara individu, karena media ini dapat dimaksimalkan 
hanya untuk perorangan. Media yang berukuran agak 
besar digunakan unutuk menjelaskan di depan kelas 
dengan kombinasi dari beberapa operasi hitungan.   

 

B. Langkah-langkah Penggunaan 
1. Sebelum digunakan 

a. Guru mengucap salam dan berdoa bersama siswa 
b. Guru melakukan presensi  
c. Guru menyiapkan media sebelum digunakan untuk 

pembelajaran 
d. Guru mengenalkan media apa yang akan 

digunakan kepada siswa 
e. Guru memberikan apersepsi berupa materi pada 

Bab awal(pengenalan) dengan tanya jawab kepada 
siswa 

f. Guru meminta perhatian kepada siswa untuk 
supaya tenang 

2. Selama digunakan 
Guru menjelaskan tentang kegunaan masing – 

masing objek pada media dengan guru menunjukkan 
objek yang terdapat pada media lalu memberikan 
penjelasan kepada siswa dengan menyusun angka – 
angka dan tanda angka pada media untuk tentang 



bagaimana cara penggunaannya dan macam –macam 
variasi penggunaannya dengan siswa tetap 
memperhatikan penjelasan guru. Setalah itu, Guru 
memberikan contoh penggunaan media tersebut 
dengan berbagai macam persoalan dan setelah itu 
siswa diberikan waktu untuk mencoba menggunakan 
media untuk menyelesaikan soal yang diberikan 
kepada siswa. Guru berusaha membimbing siswa 
apabila siswa tidak dapat atau kurang paham 
bagaimana cara penggunaannya. Apabila materi 
yang sudah disampaikan telah dirasa cukup guru 
memberikan reward berupa tepuk tangan. 

3. Setelah digunakan 
a. Guru memberikan kesimpulan tentang 

pembelajaran yang dilakukan 
b. Gurumemberikan pertanyaan kepada siswa dan 

siswa menjawab 
c. Guru memberikan soal dan siswa mengerjakan 
d. Guru memberikan evaluasi tentang pembelajaran 

hari ini 
e. Guru memberikan pengumuman untuk mata 

pelajaran selanjutnya 
f. Guru memberikan tugas rumah agar siswa dapat 

menindak lanjuti pembelaaran hari ini 
g. Guru mengembalikan media pembelajaran dengan 

rapi 
h. Guru memimpin doa lalu mengucap salam kepada 

siswa 
i. Guru meninggalkan  ruangan dan siswa istirahat. 

 

 



MEDIA PEMBELAJARAN LEMBAR BALIK 

TENTANG ANGGOTA TUBUH 
 

BAB I 
IDENTITAS 

               Satuan Pendidikan    : SD 

               Mata Pelajaran          : Ilmu Pengetahuan Alam 

               Kelas / Semester        : III (tiga) / I (satu) 
A. Standar Kompetensi 

Mengenal anggota tubuh dan kegunaannya serta cara 
perawatannya 

B. Kompetensi Dasar 
Mengidentifikasi kebutuhan tubuh agar tubuh sehat dan 

kuat 

C. Indikator : 
1. Menerangkan bagian – bagian tubuh 
2. Menceritakan kegunaan bagian – bagian tubuh 
3. Melakukan perawatan tubuh 

D. Tujuan Pembelajaran : 
1. Siswa dapat menunjukkan bagian anggota tubuh 
2. Siswa dapat menjelaskan kegunaan anggota tubuh 
3. Siswa dapat menggambar anggota tubuh 
4. Siswa dapat menjelaskan kebiasaan baik untuk 
merawat anggota tubuh 
5. Siswa dapat merawat tubuhnya 
6. Siswa dapat mengidentifikasi kebutuhan tubuhnya 
7. Siswa dapat memenuhi kebutuhan tubuhnya 



BAB II 

MATERI POKOK 
Anggota tubuh manusia terdiri dari kepala, anggota 

gerak atas dan anggota gerak bawah. Setiap tubuh manusia 
memerlukan kebutuhan seperti makanan sehat agar tubuh 
tetap sehat dan kuat. Selain itu, tubuh manusia juga 
memerlukan berbagai perawatan 

Materi yang disajikan dalam media pembelajaran 
Lembar Balik adalah sebagai berikut : 

1. Anggota tubuh manusia 
keseluruhan gambar tubuh manusia 

2. Kebiasaan baik 
Mengambarkan berbagai kegiatan atau aktivitas 
sehari – hari sebagai bentuk kebiasaan baik dan cara 
merawat tubuh 

3. Jenis jenis makan yang dibutuhkan tubuh 
menjelaskan berbagai makan sehat sebagai salah satu 
pemenuhan kebutuhan tubuh 

 

 
 

 
 

 
 

 



                                        BAB III 

GAMBARAN RANCANGAN 
A. Sketsa 

a. Lembar balik 

 

 

 

 

 

 

      kertas duplek mata itik 

 Lakban hitam  

      Plastik mika  

 

 

 

b. Papan Lembar Balik 

  kawat 

  lembar balik 

 

 70 cm 

      rusuk 

   

 

50 cm 

Anggota Tubuh 
Manusia, 

kebutuhan, dan 
Perawatannya 

Kebutuhan 
tubuh 

 

Kebiasaan baik 

 



B. Bahan, Alat, Biaya 
1. Bahan yang dibutuhkan 

a. Kawat 50 cm              Rp.    2500,00 
b. Mata itik 10 x @ Rp. 1000,00    Rp.    2500,00 
c. Kertas duplek 2 x  @ Rp. 5500,00 Rp.    9300,00 
d. Triplek               Rp.  17500,00 
e. Engsel satu pasang       Rp.    3500,00 
f. Plastik mika              Rp     9700,00 
g. Peganggan pintu       Rp.    1000,00 
h. Paku                      Rp.    2000,00 
i. Poster pembelajaran 3 materi    Rp.  30000,00 
j. Kertas asturo 4 x @ 2000,00     Rp.    8000,00 
k. Lakban hitam besar      Rp.  12500,00  
l. Reng / rusuk 5m x @ Rp. 2000,00  Rp.  10000,00 
 

2. Alat 
a. Pensil                       Rp.   2500,00 
b. Penggaris                Rp.   1500,00 
c. Gunting                Rp.   3500,00 
d. Spidol                Rp.   1500,00 
e. Kuas                       Rp.   2000,00 
 

3. Biaya 
a. Ongkos tukang 2 orang @ 1 hari     Rp.  40000,00   
                                                                                               
+ 
Jumlah                       Rp.161000,00 

 

 

 



BAB IV 

PEMBUATAN 
A. Tenaga Pelaksana dan Waktu Pelaksanaan 

1. Tenaga pembuat sebanyak 2 orang 
2. Waktu yang dibutuhkan selama 2 hari 

B. Langkah – Langkah Pembuatan 
1. Buat kerangka menggunakan rusuk ukuran 50 x 70 cm 
sebanyak 2 buah 
2. Pasang triplek dengan ukuran 50 x 70 cm pada 
kerangka yang telah dibuat 
3. Kaitkan bagian atas triplek pertama dan triplek kedua 
dengan engsel 
4. Lubang bagian atas papan dengan bor kayu, sebanyak 
2 lubang 
5. Siapkan lembar – lembar balik 
6. Potong kertas duplek ukuran 50 x 70 cm sebanyak 
lima lembar 
7. Lapisi / sampil dengan mika plastik ukuran 45 x 61 cm 
8. Rekatkan kertas duplek dan mika plastik 
menggunakan lakban, kecuali bagian atas 
9. Lubangi bagian atas lembar balik sebanyak 2 lubang 
10. Pasang mata itik pada setiap lubang 
11. Siapkan judul, tulis judul pada kertas asturo, hiasi 
semenarik mungkin 
12. Siapkan semua materi yang akan disampaikan pada 
pembelajaran 
13. Masukkan semua materi pada lembar balik yang 
telah disiapkan 
14. Rapikan !! 
15. Tulis setiap materi yang disampaikan pada bagian 



belakang lembar balik 
16. Urutkan materi mulai dari judul, materi 1 (anggota 
tubuh), materi 2 (pawatan tubuh), materi 3 (kebutuhan 
tubuh) 
17. Setelah tertata kaitkan lembar balik pada papan 
penyangga menggunakan kawat yang dibentuk seperti 
ring 
18. Rapikan kawat agar lembar balik dapat dibalik 
sempurna 

 

 BAB V 
PEMANFAATAN 

A. Perlakuan Media 
Media digunakan secara klasikal 

B. Langkah – Langkah 
1. Sebelum media digunakan 
a. Guru menjawab salam, lalu anak menjawab salam 
b. Berdo’a 
c. Presensi 
d. Apresepsi ( menyanyikan lagu “dua mata saya” 
dengan bahasa isyarat) 
 
2. Selama media digunakan 
a. Anak mengamati model / gambar anggota tubuh 
b. Guru menunjukkan gambar dan menyebutkan nama – 
nama anggota tubuh melalui permainan lagu “kepala, 
pundak, lutut, kaki...” 
c. Guru menjelaskan fungsi anggota tubuh 
d. Anak menggambar anggota tubuh 



e. Anak menyebutkan nama – nama anggota tubuh 
melalui tubuh temannya 
f. Guru menjelaskan makanan – makanan sehat yang 
dibutuhkan tubuh 
g. Guru menjelaskan cara perawatan anggota tubuh yang 
diamati 
h. Guru dan anak bersama – sama menyanyikan lagu 
“Bangun Tidur” menggunakan bahasa isyarat 
 
3. Setelah media digunakan 
a. Refleksi 
1. Guru bertanya jawab tentang hal – hal yang belum 
dimengerti siswa 
2. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan 
kesalah pemahaman, memberi penguatan dan 
penyimpulan 
 
b. Evaluasi 
1. Tanya jawab ( tugas tertulis ) 
 
c. Tindak lanjut, pemberian pekerjaan rumah (PR) 
 
d. Pembelajaran ditutup dengan Do’a bersama  

 

 

 

 

 

 



Lampiran 

Hasil Kerja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MEDIA PEMBELAJARAN LEMBAR BALIK 
TENTANG METAMORFOSIS 

 
BAB I 

IDENTITAS 
        Satuan Pendidikan       : SD      
        Mata Pelajaran : ILMU PENGETAHUAN ALAM 
        Kelas/Semester          : III (Tiga) I (Satu) 
A. Standar Kompetensi 

1. Memahami ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup 
serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan makhluk 
hidup. 

2. Memahami ciri-ciri pertumbuhan yang terjadi pada 
hewan sebagai salah satu makhluk hidup. 

B. Kompetensi Dasar 
1. Mengidentifikasikan ciri-ciri makhluk hidup dan 

kebutuhan makhluk hidup. 
2. Menggolongkan makhluk hidup secara sederhana. 
3. Mendeskripsikan perubahan yang terjadi pada 

makhluk hidup dan hal-hal yang mempengaruhi 
pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. 

4. Menjelaskan perubahan yang terjadi pada makhluk 
hidup. 

C. Indikator 
1. Mengidentifikasikan ciri-ciri makhluk hidup. 
2. Menyebutkan ciri-ciri pertumbuhan hewan. 
3. Menyebutkan ciri-ciri pertumbuhan tumbuhan. 
4. Menggolongkan hewan berdasarkan pertumbuhannya. 
5. Membedakan pertumbuhan pada hewan. 



D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menyebutkan pertumbuhan pada hewan 

secara benar. 
2. Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri pertumbuhan pada 

hewan secar benar. 
3. Siswa dapat menerangkan ciri-ciri pertumbuhan pada 

hewan secara benar. 
4. Siswa dapat mengidentifikasikan ciri-ciri pertumbuhan 

pada hewan secar benar. 
5. Siswa dapat membandingkan pertumbuhan pada 

hewan secara benar. 
6. Siswa dapat mengelompokkan pertumbuhan pada 

hewan secara benar. 
7. Siswa dapat menggambar ciri-ciri pertumbuhan hewan 

secar benar. 
8. Siswa dapat mengagumi pertumbuhan pada hewan. 

 
 
 

BAB II 
MATERI POKOK 

 
 Metamorfosos adalah suatu proses perkembangan 
biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan 
fisik dan/ atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. 
Metamorfosis dibagi menjadi dua yaitu metamorfosis tak 
sempurna dan metamorfosis sempurna. Metamorfosis tak 
sempurna terjadi pada hewan yang dari hewan dilahirkan 
atau ditetaskan sampai dewasa penampilan fisiknya sama, 
seperti ayam, sapi, kerbau, kambing, dll. Metamorfosis 
sempurna terjadi pada hewan yang dari hewan dilahirkan 



atau ditetaskan sampai dewasa penampilan fisiknya tidak 
sama, seperti katak, kupu-kupu, lalat, nyamuk, belalang, 
dan sebagainya. 
Metamorfosis katak: telur → berudu/kecebong → berudu 
berekor → katak 
Metamorfosis kupu-kupu: telur → ulat → kepompong → 
kupu-kupu 
Metamorfosis nyamuk: telur → larva/jentik-jentik → pupa 
→ nyamuk dewasa 
Metamorfosis lalat: telur → belatung → pupa → lalat 
dewasa 
Metamorfosis belalang: telur → nimfa → belalang kecil → 
belalang dewasa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BAB III 

GAMBAR RANCANGAN 
A. Sketsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan Lembar Balik     Bagan Kartu (Lembar Pertama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar Ke Dua     Lembar Ke Tiga 

 

 

 

 

METAMORFOSIS 

SEMPURNA 

PADA HEWAN 

JUDUL MATERI JUDUL MATERI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar Ke Empat     Lembar Ke Lima 

 

 

 

 

 

 

 

       

      (Amplop Untuk Menyimpan Kartu) 

 

 

 

Lembar Ke Enam 

 

 

 

 

 

 

JUDUL MATERI JUDUL MATERI 

JUDUL MATERI 



 

 

B. Bahan, Alat, Biaya 
1. Bahan yang Dibutuhkan 

a. Untuk Bagan Lembar Balik 
1) Triplek Rp 40.000,- x 1                   Rp 40.000,- 
2) Kertas kartonRp   2.000,- x 1      Rp   2.000,- 
3) Kertas Dupleks Rp   2.500,- x 6     Rp 15.000,- 
4) Ring  Rp   1.500,- x 2      Rp   3.000,- 
5) Mika / Taplak bening Rp   7.500,- x 2 Rp 15.000,- 
6) Mata Itik  Rp      500,- x 12      Rp   6.000,- 
7) Lakban   Rp 10.000,- x 1      Rp 10.000,-  

Jumlah        Rp 91.000,- 
b. Untuk Bagan Kartu 

1) Kertas Asturo Rp   2.000,- x 3         Rp   6.000,- 
2) Print Gambar Rp   1.000,- x 12      Rp 12.000,- 
3) Laminating  Rp   1.000,- x 24      Rp 24.000,-  

Jumlah        Rp 42.000,- 
2. Alat 

a. Paku  Rp 20.000,- x 1/4kg       Rp   5.000,- 
b. Gunting  Rp   3.500,- x 1                Rp   3.500,- 
c. Lem    Rp   2.000,- x 1      Rp   2.000,- 
d. Penggaris   Rp   2.000,- x 1        Rp   2.000,- 
e. Pensil    Rp   2.500,- x 1     Rp   2.500,- 
f. Pulpen   Rp   2.500,- x 1     Rp   2.500,- 
g. Cutter    Rp   2.500,- x 1     Rp   2.500,-  

Jumlah       Rp 20.000,- 
3. Ongkos Tukang          Rp 20.000,-  

Jumlah Keseluruhan         Rp173.000,- 
 



 
BAB IV 

PEMBUATAN 
 

A. Tenaga Pelaksana dan Waktu yang Dibutuhkan 
1. Tenaga pembuat 2 orang 
2. Waktu yang dibutuhkan 3 hari 

 
B. Langkah-Langkah Pembuatan 

1. Pertama-tama potong triplek dengan ukuran 70x50 cm 
sebanyak 2 lembar. 

2. Potong kertas karton dengan ukuran 50x50 cm 
sebanyak 1 lembar. 

3. Gabungkan kedua triplek dengan memaku bagian atas 
dan bagian bawah digabung dengan kertas karton. 

4. Kertas karton dilipat menjadi dua bagian dan 1 bagian 
digabung dengan triplek bagian depan bawah, 1 bagian 
lagi digabung dengan triplek bagian belakang bawah, 
yang akhirnya triplek bisa berdiri tegak. 

5. Buat bagan lembar balik dengan menggunakan kertas 
dupleks. 

6. Kertas dupleks dipotong dengan ukuran 70x50 cm 
sebanyak 6 lembar. 

7. Beri dua lubang pada bagian atas dengan ukuran yang 
sama. 

8. Pasang mata itik pada lubang kertas dupleks. 
9. Lakukan pada setiap potongan kertas dupleks sampai 

terpasang semua. 
10. Cetak atau print gambar materi dengan ukuran ± 

15x15 cm. 



11. Laminating gambar yang telah diprint untuk kartu 
pada bagan lembar balik. 

12. Pada kertas dupleks yang telah dipasang mata itik, 
tempeli potongan mika dengan lakban. Ukuran mika 
kurang lebih sama dengan ukuran gambar yang telah 
dilaminating. 

13. Pada bagan yang saya buat, tempel 1 mika ukuran 
± 60x10 cm untuk judul di masing-masing materi, dan 
tempel 4 mika ukuran ± 15x15 cm untuk gambar 
materi. 

14. Lakukan pada masing-masing kertas dupleks 
sampai ke 6 kertas dupleks tertempel mika semua. 

15. Pasang ring pada bagian atas triplek yang telah 
tergabung. Beri 2 ring. Ini berfungsi untuk membolak-
balikkan bagan yang terbuat dari kertas dupleks. 

16. Tata atau masukkan ke 6 kertas dupleks yang telah 
tertempel mika ke ring yang terpasang pada gabungan 
triplek. 

17. Dengan demikian triplek berdiri dan bagan dapat 
dibolak-balik. 

18. Buat kemasan untuk kartu dengan bentuk amplop. 
19. Terakhir, pembuatan bagan dapat berjalan apabila 

gambar/kartu dimasukkan ke mika-mika. Dan bagan 
lembar balik dapat digunakan sebagai media 
pembelajaran. 

 
 
 
 
 
 



BAB V 
PEMANFAATAN 

 
A. Perlakuan Media: Media digunakan secara Klasikal, 

Kelompok, dan Individual 
B. Langkah-Langkah Penggunaan 

1. Sebelum Media Digunakan 
a. Guru memasuki kelas. 
b. Guru mengucap salam kepada siswa dan siwa 

menjawab salam guru. 
c. Guru menunjuk ketua kelas untuk memimpin doa. 
d. Guru dan siswa berdoa bersama. 
e. Guru melakukan presensi dan menanyakan siapa 

yang tidak masuk pada hari ini, beserta alasan 
mengapa siswa tidak masuk. 

f. Guru melakukan apersepsi dengan bernyanyi 
mengenai hewan, misal (menyanyi tentang → telur-
telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu, kasihan deh 
lu). Lagu ini akan menggugah semangat anak. 

g. Guru lantas bercerita tentang lagu tersebut dengan 
menjelaskan bahwa kupu-kupu yang cantik tersebut 
barasal dari telur, menjadi ulat yang menggelikan 
dan menakutkan, serta akhirnya bertapa beberapa 
hari menjadi kepompong tanpa makan dan minum, 
dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang lucu dan 
cantik. 

h. Dan guru menanyakan tentang siap yang pernah 
melihat kupu-kupu, siapa yang pernah melihat 
perubahannya, hingga akhirnya guru bertanya siapa 
yang ingin melihat perubahan-perubahan yang 



terjadi pada hewan di sekitar kita seperti katak, 
kupu-kupu, lalat, nyamuk, dan belalang. 

2. Selama Media Digunakan 
a. Guru menunjukkan satu per satu materi dengan jelas 

dan menarik. 
b. Siswa memperhatikan dengan seksama gambar dan 

keterangan yang disampaikan oleh guru. 
c. Setelah guru menerangkan hingga selesai satu 

materi, maka guru menanyakan kepada siswa, siapa 
yang belum faham. 

d. Siswa juga menanyakan hal yang belum 
dipahaminya. Ini berlangsung sampai materi ke lima 
atau materi terakhir berakhir. 

e. Guru juga dapat menyisispi dengan teka-teki atau 
tebakan-tebakan terkait dengan materi. Misalnya: 
apa bahaya lalat, bagaimana rasanya digigit nyamuk, 
bunyi apakah ini “ ngiiiiiing...” dan masih banyak 
lagi. 

f. Setelah materi disampaikan, guru dapat menyuruh 
anak untuk maju dan menunjukkan mana gambar 
ulat, mana gambar kepompong, atau bahkan mana 
gambar kupu-kupu. Hingga akhirnya siswa dapat 
memahami semua materi yang disampaikan guru. 

3. Setelah Media Digunakan 
a. Guru memberikan refleksi dengan meberikan 

kesimpulan mengenai materi yang disampaikan hari 
ini. 

b. Guru mengevaluasi tentang pemahaman siswa 
dengan memberinya pertanyaan tertulis atau secara 
langsung sehingga anak dapat angkat tangan dan 
menjawabnya. 



c. Guru memberikan pesan tentang materi tersebut, 
misalnya kuraslah bak mandi tiap satu minggu sekali 
agar tidak terdapat jentik-jentik nyamuk dalam bak 
mandi, serta agar nyamuk tidak dapat berkembang 
biak, sebab nyamuk sekarang sangat berbahaya 
dengan menbawa penyakit Deman Berdarah (DBD). 
Atau guru juga dapat meberi pesan, tutuplah 
makanan atau simpan makanan dalam tempat yang 
tertutup serta bersih, sebab kalau tidak ditutup akan 
dihinggapi lalat, padahal lalat berkembang biak di 
tempat yang kotor atau suka hinggap pada kotoran 
manusia dan hewan. 

d. Guru dapat meberitahukan materi berikutnya yang 
akan dipelajari bersama. 

e. Guru memberikan tugas rumah tentang materi ini 
atau materi yang selanjutnya, misal mebawa suatu 
barang untuk materi selanjutnya. 

f. Guru menutup pelajaran pada hari ini dengan 
menunjuk salah satu siswa untuk berdoa bersama. 

g. Guru dan siswa berdoa bersama. 
h. Guru mengucap salam dan siwa menjawab salam. 
i. Guru bersalaman dengan siswa secara bergantian, 

satu per satu dan siswa keluar kelas dengan disiplin 
dan rapi. 

 
 
 
 
 
 
 



 
FOTO MEDIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lember Pertama (Judul) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lembar Ke Dua  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lembar Ke Tiga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lembar Ke Empat 
 

 
Lembar Ke Lima 

 

 
Lembar Ke Enam 



 

                                           
MEDIA PEMBELAJARAN BAGAN POHON LEMED 

DOLLS  (Learning Media Dolls) 

TENTANG ANGGOTA KELUARGA 
      

BAB 1 
IDENTITAS 

           Satuan Pendidikan     : SD 
           Mata Pelajaran           :Ilmu Pengetahuan Sosial 

           Kelas/Semester          : I (Satu) /I (Satu)  
A. Standar Kompetensi 

Memahami identitas diri dan keluarga serta sikap saling 
menghormati dalam kemajemukan keluarga 

B. Kompetensi Dasar 
Mengidentifikasi identitas diri, keluarga dan kerabat 

C. Indikator 
1. Menyebutkan nama-nama anggota keluarga 
2. Menunjukkan anggota keluarga 

D. Tujuan Pembelajaran 
1. Aspek Kognitif 
 Siswa dapat mengidentifikasi anggota keluarga 
 Siswa dapat menyebutkan nama-nama anggota 

keluarga 
 Siswa dapat menyebutkan peran anggota keluarga 

2. Aspek Afektif 
 Siswa dapat menghormati sesama keluarga 



 Siswa dapat menyayangi anggota keluarga 
 Siswa dapat memiliki rasa sopan santun terhadap 

orang tua atau anggota 
3. Aspek Psikomotor 
 Siswa dapat menggambar anggota keluarga 
 Siswa dapat mewarnai gambar anggota keluarga 
 Siswa dapat menempelkan gambar anggota keluarga 

 
 

BAB II 
MATERI POKOK 

 
Pengertian Keluarga 
 

Pengertian Keluarga Secara Umum, Keluarga adalah 
unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala 
keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di 
suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling 
ketergantungan. 
Menurut Salvicion dan Celis (1998) di dalam keluarga 
terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung 
karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau 
pengangkatan, dhidupnya dalam satu rumah tangga, 
berinteraksi satu sama lain dan didalam perannya masing-
masing menciptakan serta mempertahankan suatu 
kebudayaan. 

Menurut Departemen Kesehatan RI (1998) : Keluarga 
adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala 
keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di 
suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling 
ketergantungan. 



 Keterangan 
gambar: 

1. Kakek 

2. Nenek 

3. Ayah 

4. Ibu 

5. Kakak ( laki-laki) 

Ada beberapa jenis keluarga yakni keluarga inti yang 
terdiri dari suami istri dan anak, keluarga konjugal yang 
terdiri dari pasangan dewasa (ibu dan ayah) dan anak-anak 
mereka, dimana terdapat interaksi dengan kerabat dari salah 
satu atau dua pihak orang tua. Selain itu terdapat juga 
keluarga luas yang ditarik atas dasar garis keturunan diatas 
keluarga aslinya. Keluarga luas ini meliputi hubungan 
antara paman, bibi, keluarga kakek, dan keluarga nenek. 
 
 
 
                                           BAB III 

GAMBAR RANCANGAN 
 

 

 

 

 

 

 

 



Bahan, Alat, Biaya 
1. Bahan yang dibutuhkan 
 Pembuatan Lemed Dolls 

a)Kain Blacu ( 12.500/m) Rp 3.000,00 

         b)Kain Katun (16.500/m) Rp 4.000,00 

         c) Transfer paper Rp 5.000,00 

         d) Dakron Rp 5.000,00 

         e) Benang Rp   200,00 

 Pembuatan media pendukung 

a) Print A2 kertas Art paper 260gr (background)           
 Rp10.000,00 

         b)   Sterofoam  Rp 5.500,00 

         c) Kertas karton tebal Rp 4.800,00 

         d) Lem tembak Rp  3.000,00 

         e) Paku pin (push pin) Rp 1.900,00 

2. Alat yang dibutuhkan 

Pensil Rp 2.000,00 
Gunting Rp 6.000,00 
Penggaris Rp 1.000,00 
Jarum Rp   500,00 
Cutter Rp 2.500,00 

3. Ongkos tukang/kerja Rp15.000,00 

      +  

Jumlah Biaya Rp 69.400,00 



BAB IV 
PEMBUATAN 

 
A. Tenaga Pelaksanaan dan waktu yang dibutuhkan 

1. Tenaga pembuat 2 (dua) orang 
2. Waktu yang dibutuhkan 2 minggu 

 
B. Langkah-langkah Pembuatan 
 Pembuatan Lemed Dolls 

1) Desain yang diinginkan di printing diatas kain 
blacu 

2) Lalu dipotong sesuai dengan pola gambarnya 
3) Selanjutnya gambar dijahit 
4) Dimasukkan dakron didalamnya 

 Media Pendukung 
1) Papan yang terbuat dari kertas 
2) Dipotong sesuai ukuran dan bentuk yang di 

inginkan 
3) Kemudian papan tersebut dilapisi sterofoam 
4) Diberi paku pin sebagai backgrund ( papan tempel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BAB V 

PEMANFAATAN 
 

A. Perlakuan Media: Media digunakan secara Individual 
 
B. Langkah-langkah Penggunaan 

 
1. Sebelum Media digunakan 

         a. Mengucapkan salam 

b. Mengajak siswa berdoa 
c. Presensi 

         d. Mempersiapkan materi ajar, model dan alat peraga 

         e. Mengumpulkan tugas atau PR 

         f. Apersepsi ( Tanya jawab tentang materi yang 
akan diajarkan) 

 “ Siapa yang biasanya membantu orang tua?” 
 
2. Selama Media digunakan 

a. Guru menerangkan tentang materi “anggota 
keluarga” 

b. Anak memperhatikan materi 
c. Anak maju ke depan untuk menggunakan alat 
peraga 
d. Anak mengambil boneka yang telah disediakan 
e. Kemudian boneka tersebut dicantolkan dipapan 
sesuai dengan ketentuan tema yang diberikan 
 



3. Setelah Media digunakan 
f. Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 
 
3. Setelah Media digunakan 
a.  Refleksi dengan menbuat kesimpulan dari tiap materi 
yang disampaikan 
b.  Evaluasi 
c.  Tidak lanjut dengan memberikan kesan moral 
tentang keluarga dan memberi tugas atau PR yaitu 
menggambar anggota keluarga dan mewarnai 
gambarnya 

     d. Doa penutup  

     e. Salam



LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                          

 

 
 
 
 
 

Gambar 1 

Papan Tempel  

(LEMED DOLLS) 

Gambar 2 

LEMED DOLLS 

Gambar 3 

BONEKA LEMED DOLLS Gambar 4 

Learning Media Dolls 



 

MEDIA PEMBELAJARAN BAGAN TERTUTUP 
TENTANG RAMBU - RAMBU LALU LINTAS 

 
                                          BAB I 

                                   IDENTITAS 
          Satuan Pendidikan   : SD 
          Mata Pelajaran          : IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) 

          Kelas/ semester          : VI (Enam) / I (Satu) 

 

A. Standart Kompetensi  
1. Memahami tentang arti, macam-macam dan bentuk 

peraturan rambu lalu lintas. 
 
 

B. Kompetensi Dasar  
1. Mengenal arti rambu-rambu lalu lintas 

 
C. Indikator 

1. Mengartikan rambu-rambu lalu lintas 
2. Menyebutkan macam-macam rambu-rambu yang ada 

di jalan  
3. Mengenal macam-macam peraturan rambu-rambu 

lalu lintas 
 
 
 



D. Tujuan Pembelajaran 
    Setelah selesai pembelajaran diharapkan : 
1. Peserta didik dapat mengartikan arti rambu-rambu 

lalu lintas secara jelas dan benar . 
2. Peserta didik dapat menyebutkan tiga macam 

peraturan rambu-rambu lalu lintas di jalan. 
3. Peserta didik dapat menunjuk gambar peraturan 

rambu lalu lintas . 
4. Peserta didik dapat menempel gambar peraturan 

rambu lalu lintas . 
5. Peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan 

sehari-hari . 
6. Peserta didik dapat menggambar macam dan bentuk 

rambu-rambu yang ada di jalan . 

 

BAB II 

MATERI POKOK 

 

 Dalam pembelajaran ini siswa akan diajarkan untuk 
memahami dan mengerti rambu rambu lalu lintas. Siswa 
akan diajarkan bagaimana macam-macam dan bentuk 
rambu-rambu lalu lintas, melalui penjelasan yang diberikan 
oleh guru dan disertai dengan gambar.  Setelah siswa dapat 
mengenal dan mengerti bentuk-bentuk rambu lalu lintas, 
siswa diharapkan dapat menerapkan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

 

 



BAB III 

GAMBAR RANCANGAN 

 
 

A. SKETSA 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Rincian alat, bahan, dan biaya 

1. Bahan yang diperlukan : 

a. Triplek                                         : Rp. 30.000  

b. Kertas Asturo                                        : Rp.   3.000 

c. Gambar Rambu-rambu                           : Rp. 3.000 

d. Mika                                          : Rp.    5.000 

e. Tali koor                                         : Rp.    1.000 

2. Alat yang dibutuhkan : 

a. Lem kertas                                :  Rp. 1.000 

b. Spidol warna  :      - 

c. Gunting, lakban,                                : Rp.10.000 

  

                                                Rp. 53.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PEMBUATAN 
A. Tenaga dan waktu  

 
1. Tenaga pelaksana 1 orang 
2. Waktu yang dibutuhkan 1 hari 

 

B. Langkah- langkah Pembuatan 
 
1. Siapkan alat dan bahan , potong triplek sesuai 

ukuran. 
2. Lapisi triplek dengan kertas asturo . 
3. Setelah triplek jadi, potong kertas asturo menjadi 4 

bagian dan kertas manila 4 bagian  . 
4. Potong dan tempelkan gambar rambu lalu lintas di 

kertas asturo yang sudah dipotong tadi dan kertas 
manila diatas gambar sebagai penutup, yang terakhir 
di lapisi dengan mika. 

5. Setelah gambar jadi siap untuk di tempelkan pada 
triplek yang telah dihias, selanjutnya pada masing-
masing  gambar diberi kertas penutup . 

6. pada bagian bingkai lapisi dengan lakban berwarna, 
hias semenarik mungkin. 

 

 

 

 



BAB V 

PEMANFAATAN 
 

A. Perlakuan Media 
Media digunakan secara manual di dalam kelas. Guru 
menggunakan media gambar untuk mempermudah 
mengenalkan kepada siswa. Untuk menarik perhatian 
siswa gambar dibuat semenarik mungkin untuk 
mempermudah siswa menerima materi pelajaran yang 
diajarkan. 
 
 

B. Langkah Penggunaan 
1. Sebelum media digunakan :                                       

a. Masuk ruang kelas dan memberi salam 
b. Berdoa sebelum memulai pelajaran dan presensi   
c. Guru bercerita kepada siswa untuk mengenalkan 
materi  yang akan dibahas. 

           d. Apresepsi (perencanaan sebelum pembelajaran) 

Menerangkan materi kepada siswa tentang pokok 
bahasan yang akan diterangkan, selanjutnya 
diselingi dengan bernyanyi dan bercerita. 

 

2. Selama media digunakan 
- Siswa mendengarkan guru 
- Siswa memperagakan guru 
- Siswa bertanya pada guru 

 



3. Setelah media digunakan 
 
a. Refleksi (menanyakan kejelasan materi yang 

diterangkan) 
b. Evaluasi (memberikan soal kepada siswa 

selanjutnya dikoreksi bersama) 
c. Memberi tindak lanjut  
- Memberikan pesan moral kepada siswa 
- Memberikan materi pelajaran yang berikutnya 
- Memberi tugas rumah kepada siswa 

4. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing 
5. Penutup dan salam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

DESAIN PRODUKSI MEDIA PEMBELAJARAN                           
BALOK    BANGUNAN BERCERITA (BBB)                               
TENTANG  LINGKUNGAN  DI SEKITAR ANAK  

BAB I 
IDENTISTAS 

Satuan Pendidikan           : TK 

Bidang Pengembangan    : Bahasa                     
Kelas/Semester                : A/Semester 1 

A. Standar Kompetensi TK/TPP 
Standar Kompetensi yang diharapkan dari pendidikan TK 

dan RA adalah tercapainya tugas-tugas perkembangan 
secara optimal sesuai dengan standar yang telah 
dirumuskan. Aspek-aspek perkembangan yang diharapkan 
dicapai meliputi aspek moral dan nilai-nilai agama, sosial, 
emosional, dan kemandirian, berbahasa, kognitif, fisik, atau 
motorik, dan seni. 

B. Kompetensi Dasar/CP 
Anak mampu mendengarkan, berkomunikasi secara lisan, 

memiliki pembendarahan kata, dan mengenal simbol-
simbol yang melambangkannya. 

 

 

 

 



C. Indikator 

 Menyebutkan nama diri, jenis kelamin, alamat rumah 
secara sederhana. 

 Menceritakan pemgalaman atau kejadian secara 
sederhana. 

 Menjawab pertanyaan tentang keterangan informasi 
secara sederhana. 

 Menirukan kembali 3-4 urutan kata. 
 Bercerita menggunakan kata ganti aku atau saya. 
 Menyebutkan posisi keterangan tempat, missal : di 

dalam, di luar, di atas, di bawah, di depan, di belakang, 
dan sebagainya. 

 Meyebutkan kembali bunyi atau suara tertentu. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran di TK mengacu pada indicator-
indikator yang ingin dicapai melalui bidang pengembangan 
kebiasaan, berbahasa, kognitif, fisik motorik, dan seni. 
Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan 
menggunakan media Balok Bangunan Bercerita (BBB) 
untuk kelompok A adalah sebagai berikut : 

1). Bidang Pengembangan Kebiasaan. 

 Siswa dapat mengikuti aturan permainan. 
 Siswa dapat mengembalikan mainan pada tempatnya 

setelah digunakan. 
 Siswa dapat mengerjakan tugas sendiri. 
 Siswa dapat menunjukkan kebanggaan terhadap hasil 

kerjanya. 
 Siswa mau membagi miliknya ( mainan ). 



2). Bidang Pengembangan Bahasa. 

 Siswa dapat menyebutkan nama diri, jenis kelamin, 
alamat rumah secara sederhana. 

 Siswa dapat menceritakan pengalaman atau kejadian 
sendiri secara sederhana. 

 Siswa dapat menjawab pertanyaan tentang keterangan 
informasi secara sederhana. 

 Siswa dapat menirukan kembali 3-4 urutan kata. 
 Siswa dapat bercerita menggunakan kata ganti aku atau 

saya. 
 Siswa dapat menyebutkan keterangan tempat, missal : 

di dalam, di luar, di atas, di bawah, di depan, di 
belakang, dan sebagainya. 

 Siswa dapat menyebutkan kembali bunyi atau suara 
tertentu. 

 

3). Bidang Pengembangan Kognitif. 

 Siswa dapat mengelompokkan benda dengan berbagai 
cara yang diketahui anak. 
Misalnya : menurut warna, bentuk, ukuran, dan lain-
lain. 

 Siswa menyebutkan kembali benda-benda yang baru 
dilihatnya. 

 Siswa dapat mengelompokkan bentuk-bentuk 
geometri. 

 Siswa dapat menyebutkan dan menunjukkan benda-
benda yang berbentuk geometri. 

 Siswa dapat memperkirakan urutan berikutnya setelah 
melihat bentuk 2 pola yang berurutan. 



4). Bidang Pengembangan Fisik Motorik. 

 Soswa dapat menyusun menara dari kubus minimal 8 
kubus. 

5). Bidang Pengembangan Seni. 

 Siswa dapat menciptakan 2 bentuk bangunan dari 
balok. 
 

 
BAB II 

MATERI POKOK 
 

Adapun materi-materi pokok yang terdapat pada 
permainan Balok Bangunan Bercerita (BBB) adalah 
sebagai berikut : 

1). Balok bangunan, terdiri dari : 
 Kubus besar 
 Silinder  
 Balok besar 
 Balok kecil 
 Prisma segitiga 
 Balok tipis panjang 
 Balok tipis pendek 
 Kubus kecil 
 Silinder panjang 
 Silinder pendek 
 Setengah silinder 
 Lingkaran berlubang 
 Limas  

 



 

2). Tokoh Keluarga, terdiri dari : 
 Ayah  
 Ibu  
 Anak perempuan 
 Anak laki-laki 

3). Tanaman, terdiri dari : 

 Pohon cemara 
 Pohon kelapa 

4). Binatang-binatang, terdiri dari : 

 Singa  
 Unta 
 Gajah  
 Harimau  
 Zebra  
 Jerapah  

5). Rambu-rambu Lalu lintas. 

 Trafficlight 
 Tanda dilarang parkir 
 Tanda tempat penyeberangan 
 Tanda mobil truck dilarang masuk 
 Tanda stop 

6). Tokoh masyarakat ( profesi ), terdiri dari : 

 Guru 
 Dokter 
 Polisi  



7). Kendaraan darat, terdiri dari : 

 Mobil 
 Becak  
 Bus 
 Ambulance  
 Mobil Pemadam Kebakaran 

 
 

BAB III 
GAMBAR RANCANGAN 

 
A. Sketsa 

BANGUN RUANG 

 

Keterangan : 
1). Kubus kecil  
 Warna : Hijau, merah muda, kuning. 
 Ukuran : Sisi = 3,5cm x 3,5cm 

2). Kubus besar  

 Warna : Hijau, kuning 
 Ukuran : Sisi = 4,5cm x 4,5cm 

 



 
Keterangan : 
 Prisma segitiga 
 Warna : Merah muda, biru, merah, coklat 
 Ukuran : Alas = 5cm, Tinggi = 2,5cm 

 

 

Keterangan : 

1). Balok tipis pendek  

 Warna : Hitam 
 Ukuran : Panjang = 6cm,  Lebar = 3cm, Tinggi = 

1,2cm 

2). Balok tipis panjang  

 Warna : Hitam 
 Ukuran : Panjang = 16cm,  Lebar = 3cm, Tinggi = 

1,2cm 



 

Keterangan : 

 Lingkaran berlubang 
 Warna : Hitam 
 Ukuran : Diameter = 10cm 

 

 

Keterangan : 

1). Limas  

 Warna : Hijau 
 Ukuran : Tinggi = 2,5cm, Diameter = 4cm 

2). Setengah Tabung 

 Warna : Hijau 



 Ukuran : Tinggi = 8cm, Diameter = 4 cm, Jari-jari = 
2cm 

 

 

Keterangan : 

 Balok  
 Warna = Biru, merah 
 Ukuran : Panjang = 8cm, Lebar = 3,5cm, Tinggi = 

3,5cm 
 
 

 
Keterangan : 
 Balok dengan alas persegi 
 Warna : Biru, ungu, merah 
 Ukuran : Panjang = 4,5cm, Lebar = 4,5, Tinggi = 1cm 



 

Keterangan : 

1). Tabung Tinggi 

 Warna : Merah muda 
 Ukuran : Tinggi = 6cm, Diameter = 2,8cm 

2). Tabung pendek 

 Warna : Merah, kuning 
 Ukuran : Tinggi = 3,7cm, Diameter = 2,8cm 

 

 

Keterangan : 

1). Balok tipis dengan alas persegi panjang ( ukuran besar ) 

 Warna : Merah muda, biru 



 Ukuran : Panjang = 8cm, Lebar = 5,5cm, Tinggi = 
0,5cm 

2). Balok tipis dengan alas persegi panjang ( ukuran kecil ) 

 Warna : Merah muda 
 Ukuran : Panjang = 8cm, Lebar = 4,5cm, Tinggi = 1cm 

BINATANG 

 
Keterangan : 
1). Gajah 
 Warna : Abu-abu 
 Ukuran : Panjang = 12,5cm, Tinggi = 8,5cm 

2).  Zebra 

 Warna : Hitam, putih 
 Ukuran : Pangjang = 6,5cm, Tinggi = 6cm 

3). Unta 

 Warna : Coklat 
 Ukuran : Panjang = 12cm, Tinggi = 10cm 



 

Keterangan : 
1). Jerapah 
 Warna : Kuning, hitam 
 Ukuran : Panjang = 9cm, Tinggi = 15cm 

2). Singa  

 Warna : Orange, hitam 
 Ukuran : Panjang = 10cm, Tinggi = 8cm 

3). Harimau  

 Warna : Kuning, hitam 
 Ukuran : Panjang = 10cm, Tinggi = 7cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KENDARAAN DARAT 
 

 

Keterangan :  
1). Mobil pemadam kebakaran 
 Warna : Merah 
 Ukuran : Panjang = 14cm, Tinggi = 5,5cm 

2). Bus  

 Warna : Biru 
 Ukuran : Panjang = 12,5cm, Tinggi = 5cm 

 

 

 

1). Becak 
 Warna : Putih, hitam 
 Ukuran : Panjang = 6cm, Tinggi = 5cm 



2). Mobil  

 Warna : Ungu 
 Ukuran : Panjang = 7,5cm, Tinggi = 3cm 

3). Ambulan 

 Warna : Putih 
 Ukuran : Panjang = 9cm, Tinggi = 4cm 

 
 
 

RAMBU-RAMBU LALU LINTAS 
 

 
Keterangan : 
1). Trafficlight 
 Warna : Kuning, merah, hijau, hitam 
 Ukuran : Tinggi 27cm 

2). Tanda Dilarang Parkir 

 Warna : Merah, putih, hitam 
 Ukuran : Tinggi : 27cm, Diameter : 10cm 

 



 
Keterangan : 
1). Tanda tempat penyeberangan 
 Warna : Kuning, hitam 
 Ukuran : Tinggi : 27cm 

2). Tanda Truck dilarang masuk  

 Warna : Putih, hitam, merah 
 Ukuran : Tinggi : 27cm, Diameter : 10cm 

3).  Tanda Stop 

 Warna : Merah, putih 
 Ukuran : Tinggi : 27cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROFESI / TOKOH MASYARAKAT 

 

 
Keterangan : 
1). Dokter  
 Warna : Putih, hitam 
 Ukuran : Tinggi = 19,5cm, Lebar = 6,5cm 

2). Guru 

 Warna : Putih, coklat 
 Ukuran : Tinggi = 15,5, Lebar = 5cm 

3). Polisi  

 Warna : Coklat, hitam 
 Ukuran : Tinggi = 20cm, Lebar = 5cm 

 

 

 

 

 



ANGGOTA KELUARGA 

 

Keterangan  

1). Ayah 

 Warna : Biru, hitam 
 Ukuran : Tinggi = 15,5cm, Lebar = 6cm 

2). Ibu 

 Warna : Hijau, putih, merah 
 Ukuran : Tinggi = 15cm, Lebar = 6,5cm 

 

 

 

 

 



 
Keterangan : 

1). Kakak / anak perempuan  

 Warna : Hijau, orange 
 Ukuran : Tinggi = 11cm, Lebar = 5cm 

2). Adik / anak laki-laki 

 Warna : Orange, biru 
 Ukuran : Tinggi = 13,5cm, Lebar = 5cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TANAMAN 

 
1). Pohon cemara 

 Warna : Hijau 
 Ukuran : Tinggi = 12,5cm, Lebar = 8cm 

2). Pohon kelapa 

 Warna : Hijau 
 Ukuran : Tinggi = 10cm, Lebar = 5cm 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONTOH HASIL KARYA MEDIA PEMBELAJARAN 
BALOK BANGUNAN BERCERITA (BBB) 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. Bahan, Alat, dan Biaya 
1). Bahan yang dibutuhkan untuk membuat permainan 

Balok Bangunan Bercerita (BBB) ialah sebagai berikut : 

 Karpet untuk alas           Rp. 10.000 
 Kayu untuk boneka    Rp. 35.000 
 Cat pilox            Rp. 20.000 
 Cat biasa            Rp. 15.000 
 Kayu Reng            Rp. 25.000 

2). Alat yang digunakan untuk membuat permainan Balok 
Bangunan Bercerita (BBB) adalah sebagai berikut : 

 Amplas                  Rp. 10.000 
 Meteran                  Rp.   2.000 
 Kuas            Rp.   5.000 
 Tas ( untuk tempat/ wadah )       Rp. 18.000 

3).  Ongkos tukang selama 2 hari , tukang sebanyak 2 
orang yaitu : 

                    Rp. 80.000+ 

4). Jumlah total biaya      :             Rp. 220.000 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PEMBUATAN 
A. Tenaga Pelaksana dan waktu yang Dibutuhkan 

1). Tenaga pembuat adalah sebanyak 2 orang. 

2). Waktu yang dibutuhkan adalah selama 3 hari. 

B. Langkah-langkah Pembuatan 
1). Tahap Rancangan : 

 Menyiapkan bahan-bahan dan alat-alat yang 
dibutuhkan. 

 Mengukur media utama balok-balok pada kayu reng. 
 Memotong balok-balok pada kayu reng yang sudah 

diukur. 
 Menggosok potongan balok menggunakan amplas. 
 Potongan balok yang sudah diamplas sampai halus 

kemudian didempul. 
 Membuat pola gambar boneka pelengkap pada kayu 

untuk boneka. 
 Memotong pola gambar boneka pelengkap. 

2). Tahap Penyelesaian : 

 Sebelum dilakukan pengecatan, balok-balok digosok 
lagi dengan amplas, agar memperoleh hasil pengecatan 
yang bagus dan merata. 

 Mengecat balok-balok. 
 Melakukan pengecatan warna dasar untuk boneka 

sampai merata. 
 Setelah kering, boneka pelengkap dilukis sesuai 

dengan aslinya. 



 Diamkan sampai kering. 

3). Tahap kemasan : 
 Semua barang ( balok, boneka ) dimasukkan kedalam 

tas yang khusus dibeli sebagai wadah ataupun 
kemasan. 
 

 
BAB V 

PEMANFAATAN 
 

A. Perlakuan Media 
Sesuai dengan jenis medianya, permainan Balok 

Bangunan Bercerita (BBB) digunakan secara individu. 
 

B. Langkah-langkah Penggunaan 
1). Sebelum media digunakan : 
 Guru member salam kepada siswa. 
 Siswa menjawab salam yang diberikan oleh guru. 
 Berdoa  
 Presensi 
 Apersepsi 

Tujuan apersepsi ialah untuk menggali kembali 
pengalaman anak yang akan dikaitkan dengan 
pelajaran, misalnya : Siswa akan membahas tentang 
keluarga, kemudian : 
 Anak-anak ( siswa ) diajak menyanyikan lagu 

tentang keluarga, dengan judul “satu-satu”. 
 Guru menanyakan anggota dalam satu keluarga, 

contoh : ayah, ibu, adik, kakak. 



 Guru menanyakan kepada siswa siapa nama 
anggota keluarga masing-masing. 

 Guru memperkenalkan media yang akan 
digunakan, yaitu media Balok Bangunan Bercerita 
(BBB). 
 

2). Selama Media Digunkan : 
 Guru bercerita menggunakan media Balok bangunan 

Bercerita (BBB). 
 Siswa memperhatikan cerita yang disampaikan oleh 

guru. 
 Siswa maju kedepan kelas, lalu menceritakan kembali 

tentang cerita yang sudah disampaikan oleh guru, 
sesuai dengan kemampuan siswa. 

3). Setelah Media Digunakan : 

 Guru mengulas kembali tentang apa yang sudah 
diajarkan pada siswa. 

 Refleksi. 
Guru mengadakan pengamatan untuk menemukan 
kekurangan atau kelemahan yang dilakukan pada saat 
pembelajaran berlangsung dengan menggunakan media 
Balok Bangunan  Bercerita (BBB). 
 Misalnya : siswa kurang memperhatikan, atau 

siswa kurang memahami apa yang telah diajarkan 
oleh guru. 

 Evaluasi. 
Guru melakukan evaluasi untuk mengetahui 
keberhasilan pembelajaran dengan menggunakan 
media Balok Bangunan Bercerita (BBB). 

 Tindak Lanjut. 



Guru memberi tindak lanjut pada siswa dengan cara 
sebagai berikut : 
 Memberikan pesan moral kepada siswa sesuai 

dengan cerita yang telah disampaikan dalam 
pembelajaran. 
Misalnya :  
o Kita harus menghormati dan mencintai orang 

tua kita. 
o Kita harus selalu menyayangi semua anggota 

keluarga kita. 
o Kita harus mematuhi nasihat yang diberikan 

orang tua kita. 
o Dan lain-lain. 

 Memberitahukan materi selanjutnya. 
Guru menginformasikan kepada siswa tentang 
kegiatan yang akan disampaikan esok hari. 
Misalnya :  
o Besok siswa diajak guru untuk bermain peran 

( ada yang menjadi ayah, ibu, kakak, adik, dan 
sebagainya ). 

 Memberi tugas kepada siswa. 
Guru memberikan tugas pada siswa tentang 
pelajaran yang baru saja diajarkan. 
Misalnya : 
o Siswa disuruh membawa foto keluarga 

masing-masing. 

 

 
 

 



 

 MEDIA PEMBELAJARAN BONEKA JARI  
TENTANG ANGGOTA KELUARGA 

BAB I 
IDENTITAS 

 
 
 
 
 

 
A. StandarKompetensi:  

1. Memahamiidentitasdiridankeluarga, 
sertasikapsalinmenghormatidalamkemajemukan. 

B. KompetensiDasar : 
1.1  Mengidentifikasiidentitasdiri, keluargadankerabat. 

C. Indikator : 
1. Menyebutkanjumlahanggotakeluarga. 
2. Menjelaskanidentitaskeluarga. 
3. Menjelaskanfungsimasing-masinganggotakeluarga. 

D. TujuanPembelajaran: 
1. Melalui media bonekajari, 

Siswadapatmenyebutkanjumlahanggotakeluargadengan
benar. 

2. Melalui media bonekajari, 
siswadapatmenjelaskanidentitaskeluargadenganbenar. 

3. Melalui media bonekajari, 
Siswadapatmenjelaskanfungsimasing-
masinganggotakeluargadenganbenar.  

Sekolah   : SD/MI 

Mata Pelajaran  : Ilmu PengetahuanSosial 

Kelas / Semester  : I/1 

Tema    : Keluarga 

Materi Pokok   : Identitas Keluarga 

 



4. Melalui media bonekajari, 
Siswadapatmenyayangimasing-
masinganggotakeluarga. 

5. Melalui media bonekajari, 
Siswadapatbersikapsopanpadasetiapanggotakeluarga. 

6. Melalui media bonekajari, 
Siswadapatmenghargaimasing-masinganggotakeluarga. 

7. Melalui media bonekajari, 
Siswadapatmelakukanpercakpansederhana dialog 
padasetiapanggotakeluarga. 

BAB II 
MATERI POKOK 

 Dalamsebuahkeluargaada 6 anggota yang terdiridari 
ayah, ibu, kakek, nenek, anakperempuandananaklaki-
laki. 

 IdentitasKeluargameliputi : nama, jenis kelamin, 
tempat tanggal lahir 

 FungsiAnggotakeluarga: 
 Ayah: 

SebagaiKepalakeluargadanmencarinafkahuntukistr
idankeduaanaknya 

 Ibu : 
SebagaiIbuRumahtanggadanmengaturkeuangan 

 Anaklaki- laki : sebagaiAnak, 
Pelajardanmembantukedua Orang tua 

 Anakperempuan :SebagaiAnak, 
Pelajardanmembantukedua Orang tua. 

 Kakek : Orang yang paling 
tuadanharusdihormati. 

 Nenek : Orang yang paling 
tuadanharusdihormati 



BAB III 
GAMBAR RANCANGAN 

A.Sketsa 
1. pembuatanKepalaBoneka 

 

 

 

 

 

2. Pembuatanbajuboneka 

Sketsabajubonekapadaselembarkertas, 
dengandasarsepertiberikut: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kain flanel 

mulut 

Mata 



B. Bahan, Alat, Biaya 
 

1) Bahan dan Biaya Membuat Boneka 
 

 
 

2) AlatdanBiayaMembuatBoneka 
No Alat HargaAlat per 

satuan 
Total 
harga 

1 Gunting @ Rp5.000,00 Rp5.000,00 
2 2 Lem UHU @ Rp   

4.500,00 
Rp       

9.000,00 
3 Jarum @ Rp   

1.000,00 
Rp       

1.000,00 
4 Pensil @ Rp   

2.000,00 
Rp       

2.000,00 
 Jumlah  Rp     

17.000,00 
 
 

No Bahan Hargabahan 
per satuan 

Total harga 

1 9Kainfanelwarna @ Rp3.000.00 Rp
 27.000,

00 
2 Benang @ Rp 1000,00 Rp   

2.000,00 
 

3 2 
Pakethiasanmata

  

@ Rp1000,00 Rp         
2.000,00 

 Jumlah  Rp31.000,00 



3)  BahandanBiayaMembuatRumahBoneka 
No Bahan HargaBahan 

Per Satuan 
Total Harga 

1 Triplel  Rp   
20.000,00 

2 Paku @2.000 Rp2.000,00 
3 Steorofom @7.000 Rp21.000,00 
 Jumlah  Rp43.000,00 

 
4) AlatdanbiayaMembuatRumahBoneka 

No Alat HargaAlat Per 
Satuan 

Total 
Harga 

1 LemSteorofom @ Rp6.000,00 Rp12.000,00 
2 Pisau @ Rp3.000,00 Rp3.000,00 
 Jumlah  Rp   

15.000,00 
 
5)  OngkosTukang 

N
o 

Tukang Ongkos Total 
Ongkos 

1 Penjahit 6 Boneka @ Rp 
2.000,0

0 

Rp      
12.000,00 

2 Tukangpembuatrumahbonek
a 

 Rp      
20.000,00 

 Jumlah  Rp32.000,0
0 

 
 
 
 



6) Total BiayaKeseluruhan 
BahandanBiayaMembuatBoneka+  
AlatdanBiayaMembuatBoneka + 
BahandanBiayaMembuatRumahBoneka + 
AlatdanBiayaMembuatRumahBoneka + Ongkostukang 
= Rp 31.000 + Rp 17.000 + Rp 43.000 + Rp 15.000 + 
Rp 32.000 = Rp 138.000,- 

 
BAB IV 

PELAKSANAAN PEMBUATAN 
 

A. TenagaPelaksanadanWaktu yang dibutuhkan 
1. Tenagapelaksana 

Pembuatanalatperagainidilaksanakanoleh 3 orang, yang 
terdiridari 2 orang penjahitdan 1 
orangpembuatrumahboneka. 

2. Waktu 
5  Hari 

B. Langkah-langkahpembuatanbonekajari 
1. PembuatanKepalaBoneka 

a. Guntingkainfanelsehinggamembentukkepalabonekas
esuai yang andainginkan. 

 

 

 

 

 

 

Kain flanel 



b. Berilah hiasan rambut untuk boneka laki-laki ( ayah, 
dan anak laki-laki) dan berilah hiasan jilbab pada 
boneka perempuan ( ibu, nenek, dan anak 
perempuan) 

c. Lengkapidenganhiasanmata, alis, mulut, 
dllsesuaidengankeinginan 

 

 
 
 
 
 

2. PembuatanBajuBoneka 
a. Buatsketsabajuboneka 

(bagiandepandanbagianbelakang)  pada 
selembarkerta, dengan dasar seperti berikut: 
 

 

 

 

 

 

 

b. Potongkainfanelsesuaisketsa yang 
telahdibuatdandiinginkan 
(bagiandepandanbagianbelakang). 

mata 

mulut 



c. Selanjutyabajubonekaditempelkankekepalaboneka ( 
hiasandisesuaikandengankeinginanpembuat) 

d. Bonekajarisudahsiapuntukdigunakan. 
 
 

C. Langkah-langkahpembuatankotakkemasan 
1. Potongtriplekukuran30cmx17cmsebanyak 1 kali 

untukbagianbelakangrumahboneka 
2. Potongtriplekukuran24 cm x 17 cm sebanyak 2 kali 

untukbagiansampingrumahboneka 
3. PotongTriplekukuran39cm  x 30cm  sebanyak 1 kali 

untukbagian alas rumahboneka 
4. Potongtriplekberbentuktrapesiumdenganukuranpanja

nguntukmembuatataprumahboneka 
5. SetelahrumahjadiPasangsteorofompada alas rumah. 
6. Pasangpakusejumlah 6 untukdudukanbonekajari ( 

hiasisesuaikeinginan) 
7. PasangBonekajaripadarumahtersebut. 

 

BAB V 
PEMANFAATAN 

A. Perlakuan Media 
Media digunakansecaraklasikal. 
 

B. Langkah-langkahPenggunaan 
1. Sebelum Media Digunakan 

a. Guru 
masukkelaslalumengucapkansalampembukakepada
siswadiiringisiswamenjawabsalamdari guru. 



“Assalammu’alaikumwr. wb anak-anak..... 
Selamatpagi.......” 

b.  Guru 
menunjuksalahsatusiswauntukmemimpindoabersa
ma 

c. Guru mempresensisiswauntukmengetahuisiapasaja 
yang tidakmengikutipembelajaran 

d. Guru 
melakukanapersepsidenganmemintasiswabersama-
samamenyanyikanlagu“ Satu-Satu” lalu bertanya, 
“ Anak-anak siapa yang bisa menyebutkan siapa 
saja yang tinggal dirumah kalian?” 

e. Guru menyampaikaninformasidanmateri yang 
akandisampaikanpadapembelajaran kali 
iniyaitutentangIdentitasKeluarga. 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 
akan dicapai. 
“Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu dapat 
mengenal masing-masing anggota keluarga. 
Dapatmenyebutkanidentitaskeluargadanmenjelask
anfungsimasing-masinganggotakeluarga. 
 

2. Selama media digunakan 
a. Siswamendengarkanpenjelasan guru tentang media 

yang dibawa.  
b. Siswamemperhatikan media yang ditunjukkan 

guru berupabonekajaritentangjumlahkeluarga. 
c. Guru 

menunjuksiswauntukmemperkenalkandirisertaang
gtakeluarganyamenggunaknabonekajari.  



d. Siswamendapattugasmenggambardanmenyebutkan
fungsisetiapanggotakeluarga. 

e. Siswadiajak guru 
untukbermainperanmenggunakanbonekajari. 

f. Siswamenirukansuarapadatokoh yang 
diperankannya 
 

3. Setelah media digunakan 
a. Kesimpulan 

Siswadibimbing guru 
menyimpulkanmateritentangkeluarga. 

b. UmpanBalik 
Guru 
memberikesempatankepadasisiwauntukbertanyate
ntangmteriyanbelumdimengerti.  

c. Evaluasi 
Guru member tugasmembuat dialog sederhana 
yang menggunakananggtakeluarga. 

d. Refleksi 
Siswamengungkapkankesan-kesanmengenaiapa 
yang sudahdipelajari 
“anak-anakbagaimanpembelajranharikitahariini ? 
Menyenangkanatautidak ?” 

e. Tindaklanjut 
Siswadimintamempelajarikembalimateri yang 
telahdiajarkanpadaharidan guru member pesan 
moral padasiswasesuaidengantema yang 
telahdipelajari. 
“ Anak-anak, 
nantikalausampaidirumahjanganlupadipelajarilagiy
amaterinyatentangkeluarga.” 



“ 
Nantijanganlupamengucapkansalamdanciumtanga
npada orang tua.”  

f. Penutup 
- Do’a 
- Salam penutup. 

g. Guru 
menutuppembelajarandenganmengucapkansalamp
enutupdisertaidoa yang 
dipimpinolehsalahsatusiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 

HASIL MEDIA BONEKA JARI 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
MEDIA PEMBELAJARAN DIORAMA 

TENTANG JENIS-JENIS BINATANG DAN 
HABITATNYA 

 
BAB 1 

IDENTITAS 
   Satuan Pendidikan     : SD 
   Mata Pelajaran  : IPA, IPS, PKN, BAHASA INDONESIA 
   Kelas/Semester       : 2 dan 3/ 1 (Satu) 
 
STANDAR KOMPETENSI  

a. IPA                      : Mengenal jenis-jenis hewan serta 
tempat tinggal/habitat hewan 

b. IPS                       : Meahami lingkungan sekitar 
c. PKN                     : Membiasakan sikap peduli dan 

cinta lingkungan 
d. Bahasa Indonesia: Mendiskripsikan binatang di sekitar 

sesuai cirri dengan bahasa yang mudahdipahami orang 
lain. 

KOMPETENSI DASAR  
a. IPA : 1. Mengenal macam-macam jenis hewan. 

          2. Mengidentifikasi berbagai tempat/habitat 
hidup hewan (darat,air,udara). 
          3. Mengidentifikasikan hewan yang jinak dan 
buas. 

      b.   IPS  :  1. Menceritakan lingkungan alami dan 
buatan.  
                       2. Memelihara lingkungan alami dan buatan. 
      c.  PKN : 1. Mengenal pentingnya lingkungan alam 
seperti dunia hewan. 



                      2. Menyebutkan contoh sikap cinta 
lingkungan. 
                      3. Menunjukkan contoh sikap cinta terhadap 
sesame mahkluk hidup. 
     d. Bahasa Indonesia :1. Menyebutkan cirri-ciri binatang 
dengan kalimat sederhana. 
                                       2. Menceritakan keadaan hewan 
yang dilihat dengan kata sendiri. 
                                       3. Menirukan suara hewan 
berdasarkan cirri-ciri yang diketahui. 
INDIKATOR 

a. IPA : Mampu mengenal Janis-jenis hewan serta tempat 
tinggal/habitat hewan 

b. IPS  : Mampu memahami lingkungan sekitar. 
c. Pkn  : Mamampu membiasakan sikap peduli dan cinta 

lingkungan 
d. Bahasa Indonesia : Mampu mendiskripsikan sikap 

peduli dan cinta lingkungan sesuai cirri dengan 
menggunakanbahasa binatang disekitar sesuai dengan 
menggunakan bhasa yang mudah dipahami. 
 

TUJUAN : 
1. Anak mampu menyebutkan macam-macam jenis 

hewan 
2. Anak mampu menjelaskan berbagai tempat tinggla 

hewan 
3. Anak mampu mengidentifikasikan macam-macam 

lingkungan alami 
4. Anak mampu membedakan hewan jinak dan hewan 

buas 



5. Anak mampu membiasakan sikap cinta dan peduli 
terhadap lingkungan  

6. Anak mampu membiasakan sikap cinta sesama 
makhluk hidup 

7. Anak mampu mengidentifikasikan cirri-ciri binatang 
dan menunjukkan hewan dalam media 

8. Anak mampu menceritakan pengalaman pribadi 
dengan kalimat sederhana 

9. Anak mampu menirukan suara hewan sesuai ciri-
cirinya 

 
BAB II 

MATERI POKOK 
Media pembelajaran diorama jenis-jenis hewan dan 

habitatnya ini digunakan untuk proses belajar mengajar 
pada mata pelajaran IPA, PS,PKN dan Bahasa Indonesia 
untuk anak tunagrahita kelas 2 SDLB semester 1 serta IPS 
untuk anak tunagrahita ringan  kelas 3 SD semester I. 
        Untuk mata pelajaran IPA berisi : berbagai jenis-jenis 
hewan beserta habitatnya (darat, air, udara) 

Untuk mata pelajarn IPS berisi :  Materi tentang jenis 
lingkungan yaitu lingkungan alami dan lmeingkungan 
buatan (misalnya hutan merupakan contoh lingkungan 
alami). Untuk mata pelajaran Pkn berisi : Materi bagaimana 
sikap cinta terhadap lingkungan(misalnya tidak merusak 
lingkungan) 

Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia  berisi : 
Bagaimana menggunakan kalimat sederhana dan mudah 
dipahami( dengan diorama jenis-jenis hewan sesuai 
habitatnya ini, siswa diharapkan dapat menceritkan keadaan 
hutan yang dilihat menggunakan kalimat sederhana). 



 
BAB III 

GAMBAR RANCANGAN  
A. Sketsa 

Terlampir 
B. Bahan, Alat, Biaya 

Bahan yang diperlukan : 
a. Karton Tebal/hard cover skripsi:     Rp 25.000,00 
b. Kertas Adobt                                  : Rp 9.000,00 
c. Plastisin                                          : Rp 24.000,00 
d. Miniatur Hewan                              : Rp 40.000,00 
e. Miniatur tumbuhan                         : Rp  15.000,00 
f. Kertas Karton                                 : Rp 1.000,00 
g. Lem Rajawali                                 : Rp 7.500,00 
h. Kerikil                                            : Rp 3.500,00 
i. Pewarna tekstil                               : Rp 2.000,00 
j. Kapas                                            :  Rp 5.500,00 
k. Lem Fox                                         : RP 5.000,00 
l. Ranting                                          : Rp 3.000,00        

Alat yang dibutuhkan:                                                              
a. Printer                                                                     
b. Kompute 
c.  Pemotong Kertas Tebal 
d. Gunting 
e. Penggaris  
f. Cutter 

 
Ongkos tukang                                    : Rp.   15.000,00 

   Total Biaya                                       :  Rp. 155.500,00 
 



BAB IV 
PEMBUATAN 

A. TENAGA DAN WAKTU 
1. Tenaga Pelaksana 2 orang 
2. Waktu Yang dibutuhkan 6 hari 

 
 
 

B. LANGKAH-LANGKAH PEMBUATAN 
1. Pembuatan papan tiga dimensi 

a. Potong karton tebal dengan ukuran (p x l x t) : 
(65x 25x30) 

b. Pasang/tempel bagian sisi karton tebal yang sudah 
diukur menggunakan lem sampai berbentuk 
persegi 

c. Buat desain gambar  hutan pada computer , 
kemudian diprint pada kertas adobt yang sesuai 
dengan ukuran di atas 

d. Tempel kertas adobt pada sisi dalam papan 
menggunakan lem. 
 

2. Pembuatan isi papan 
a. Siapkan alat dan bahan  
b. Ambil plastisin yang berwarna hijau dan orange 

kemudian dicampur jadi satu kemudian 
ditempelkan ke alas  papan sebagai tanah 

c. Ambil lagi plastisin yang berwarna hijau 
kemudian direamas dan ditempelkan ke alas papan 
sebagai rerumputan  



d. Potong kain flannel warna biru sesuai kebutuhan 
kemudian tempel potongan kain flannel warna biru 
dengan lem sebagai sungai pada area air terjun  

e. Siapkan kerikil dan tempel dengan lem di tepi 
potongan flannel warna biru  

f. Kemudian pasang miniatur pohon dan binatang 
sesuai sketsa gambar 
 
 

BAB V 
PEMANFAATAN 

A. Perlakuan Media 
Media dapat digunakan secara individu dan kelompok 

B. Langkah-langkah penggunaan  
1. Sebelum media digunakan : 

a) Guru masuk kelas dan mempersiapkan media 
b) Guru menyapa dan mempersiapkan media 
c) Guru memimpin do’a sebelum pelajaran dimulai 
d) Guru melakukan presensi kehadiran 
e) Guru melakukan apersepsi tentang kegunaan 

media  
2. Selama media digunakan  

a) Guru menghimbau siswa untuk memperhatikan 
b) Guru memberikan simulasi tentang media 

pembelajaran yang ada 
c) Guru menerangkan garis besar materi yang 

berhubungan dengan media 
d) Gurubmenjelaskan materi yang berhubungan 

dengan media 
e) Guru mendampingi siswa untuk mengamati 

media 



f) Guru memberikan tugas pada siswa sesuai 
standar kompetensi dan kompetensi dasar 

3. Setelah media dugunakan 
a) Guru menanyakan kejelasan materi kepada 

siswa 
b) Gurumendampingi dan membimbing siswa 

bersama-sama untuk menarik kesimpulan 
c) Guru memberikan tindak lanjut jika ada siswa 

yang masih belum mencapai tujuan 
pembelajaran 

d) Guru memberikan pesan moral kepada siswa 
dari materi yang sudah diajarakan 

e) Guru mengakhiri pelajaran 
f) Guru memimpin do’a 
g) Guru mengucapkan salam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LAMPIRAN 

 

 

 



 

MEDIA PEMBELAJARAN MAKET 

TENTANG “KEBUN RAYA” 

BAB I 

IDENTITAS 

   Satuan Pendidikan  : SD 

   Mata Pelajaran         :  IPA, IPS, PKn, Bahasa Indonesia 

   Kelas/ Semester :  II dan III/ 1 (Satu)   

Standar Kompetensi 

a. IPA   : Mengenal jenis-jenis tumbuhan 
serta berbagai        lingkungan 
tempat hidupnya 

b. IPS   : Memahami lingkungan sekitar 
c. PKn   : Membiasakan sikap cinta 

lingkungan 
 

d. Bahasa Indonesia : Mendeskripsikan tentang alam 
sekitar 

Kompetensi Dasar 
a. IPA : 

1. Mengenal macam-macam tumbuhan 
2. Mengidentifikasi berbagai tempat hidup 

tumbuhan 
3. Mengidentifikasi penyesuaian tumbuhan 

dengan lingkungan tempat hidupnya 



4. Mengidentifikasi ciri-ciri khusus yang dimiliki 
tumbuhan 

b. IPS : 
1. Menceritakan lingkungan alami dan buatan 
2. Memelihara lingkungan alami dan buatan 
3.  

c. PKn : 
1. Mengenal pentingnya lingkungan alam 

seperti dunia tumbuhan 
2. Menunjukkan contoh sikap pemeliharaan 

lingkungan alam 
 

d. Bahasa Indonesia : 
1. Menyebutkan ciri-ciri khusus tumbuhan 

dengan kalimat yang mudah dipahami orang 
lain  

2. Menceritakan tumbuhan yang dilihat dengan 
kata-kata sendiri 

3. Menulis deskripsi sederhana tentang 
tumbuhan di sekitar dengan kalimat 
sederhana 

Indikator 

a. IPA   : Mampu mengenal jenis-jenis 
tumbuhan serta berbagai        
lingkungan tempat hidupnya 

b. IPS   : Mampu memahami lingkungan 
sekitar 

c. PKn   : Mampu membiasakan sikap cinta 
lingkungan  



d. Bahasa Indonesia  : Mampu mendeskripsikan 
lingkungan alam sekitar 

Tujuan 

1. Anak mampu menyebutkan macam-macam 
tumbuhan 

2. Anak mampu menjelaskan berbagai tempat hidup 
tumbuhan  

3. Anak mampu mengidentifikasi penyesuaian 
tumbuhan dengan lingkungan tempat hidupnya 

4. Anak mampu mengidentifikasi ciri-ciri khusus 
yang dimiliki tumbuhan  

5. Anak mampu mengidentifikasi macam-macam 
lingkungan alami 

6. Anak mampu mengidentifikasi macam-macam 
lingkungan buatan 

7. Anak mampu membiasakan sikap cinta pada 
lingkungan  

8. Anak mampu membiasakan sikap memelihara dan 
menjaga lingkungan 

9. Anak mampu menunjukkan jenis tumbuhan dalam 
media 

10. Anak mampu menceritakan tentang 
tumbuhan yang dilihatnya dengan kata-kata 
sendiri 
 
 
 
 

 



BAB II 
MATERI POKOK 

 
  Media pembelajaran maket kebun raya ini dapat 
digunakan untuk proses belajar mengajar mata 
pelajaran IPA, IPS, PKn, dan Bahasa Indonesia untuk 
anak tunagrahita ringan kelas II SDLB semester I serta 
IPS untuk anak tunagrahita ringan kelas III semester I. 
  Untuk mata pelajaran IPA berisi: Berbagai jenis-
jenis tumbuhan beserta tempat hidupnya. (tumbuhan 
darat dan tumbuhan air) 
 Untuk mata pelajaran PKn berisi: Bagaimana sikap 
cinta terhadap lingkungan. (tidak merusak lingkungan 
sekitar) 
 Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia berisi: 
Bagaimana menggunakan kalimat sederhana dan 
mudah dipahami. (dengan maket ini, diharapkan anak 
bisa menceritakan pengalamannya pergi ke kebun 
raya dengan kalimat sederhana) 
  Untuk mata pelajaran IPS berisi: Materi tentang 
jenis lingkungan yaitu lingkungan alami dan lingkungan 
buatan. (misalnya kebun raya merupakan contoh 
lingkungan buatan) 

 
 
 
 
 
 



BAB III 
GAMBAR RANCANGAN 

A. SKETSA 
Terlampir 
B. BAHAN, ALAT, BIAYA 

1. Bahan yang diperlukan 
a. 80 cm x 60 cm triplek = Rp. 11.000,0  
b. 2 lembar kain flanel = Rp.    3000,00 
c. 80 cm x 60 cm sterofoam = Rp. 13.000,00 
d. 1 set miniatur bunga = Rp. 23.700,00 
e. 1 set miniatur jembatan = Rp. 12.000,00 
f. 2 lembar ampelas = Rp. 10.000,00 
g. Miniatur pendukung = Rp. 10.000,00 
h. 1 set miniatur pohon = Rp.   8.000,00 
i. 3 pack stick ice cream   @ Rp. 2.500,00 = Rp.   

7.500,00 
j. Plastisin besar = Rp. 18.000,00

  
k. Plastisin kecil = Rp.   7.600,00 
l. 1 buah miniatur mobil = Rp.   5.000,00

  
m. Kerikil = Rp.   

3.000,00 
n. 1 lembar karton = Rp.   2.000,00 
o. 1 buah lem castol = Rp.   5.000,00 
p. 2 buah lem UHU = Rp. 11.300,00 
q. 1 set mainan = Rp. 32.000,00 

  + 
 Rp.182.100,00 



2. Alat yang dibutuhkan 
a. Gunting 
b. Pensil  
c. Penggaris 
d. Cutter  

3. Ongkos tukang = Rp. 50.000,00 
     +    

Jumlah Biaya = Rp.282.100,00 
 
 

BAB IV 
PEMBUATAN 

A. TENAGA DAN WAKTU 

1. Tenaga pelaksana 2 orang 
2. Waktu yang dibutuhkan 7 hari 

B. LANGKAH-LANGKAH PEMBUATAN 

1. Proses pembuatan papan alas 
a. Potong papan triplek dengan ukuran 80 cm x 

60 cm 
b. Rapikan tepian triplek dengan ampelas 
c. Potong sterofoam dengan ukuran 80 cm x 60 

cm 
d. Letakkan sterofoam diatas triplek, rekatkan 

dengan lem atau double tape 
2. Proses perangkaian maket 
a. Siapkan alat dan bahan 
b. Potong kain flanel sesuai kebutuhan 



c. Rekatkan kain flanel di lokasi yang 
diinginkan 

d. Menyiapkan malam untuk di tempel di 
triplek 

e. Paasang  stick ice cream pada tepian triplek 
untuk pagar 

f. Pasang miniatur rumah, manusia, pohon, 
bunga, mobil sesuai dengan sketsa gambar 

g. Buat kolam 
h. Pasang gapura pintu masuk 
i. Buat lahan parkir 
j. Memberi identitas tumbuhan 

 
BAB V 

PEMANFAATAN 

A. PERLAKUAN MEDIA 

Media digunakan secara individu dan kelompok 

B. LANGKAH-LANGKAH PENGGUNAAN 

1. Sebelum media digunakan 
a. Guru masuk kelas dan mempersiapkan 

media 
b. Guru menyapa dan mengucapkan salam 
c. Guru memimpin do’a sebelum pelajaran 

dimulai 
d. Guru melakukan presensi kehadiran siswa 
e. Guru melakukan tanya jawab mengenai 

media sebelum guru menerangkan 



2. Selama media digunakan 
a. Guru menghimbau pada siswa untuk 

memperhatikan 
b. Guru memulai menerangkan garis besar 

materi yang berhubungan dengan media 
c. Guru mendampingi siswa untuk mengamati 

media 
d. Guru memberikan tugas pada siswa sesuai 

standar kompetensi dan kompetensi dasar   
e. Guru memberikan apersepsi tentang media 

pembelajaran 
3. Setelah media digunakan 

a. Guru menanyakan kejelasan materi kepada 
siswa 

b. Guru mendampingi dan membimbing siswa 
bersama-sama menarik kesimpulan 

c. Guru memberikan pesan moral kepada 
siswa dari materi yang sudah diajarkan  

d. Guru mengakhiri pelajaran 
e. Guru menyimpan media ke tempat semula 

dengan rapi 
f. Guru memimpin do’a 
g. Guru mengucapkan salam 

 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

MEDIA PEMBELAJAJAR MINIATUR 

LINGKUNGAN RUMAH 

BAB I 

                             IDENTITAS                                 
Satuan pendidikan   : SD                                      
Kelas / semester   : 1 (satu)/ 2 (dua) 
Mata pelajaran    : IPS 
 

A. Standar kompetensi 
Mendeskripsikan lingkungan rumah 

      B. Kompetensi Dasar   : 

            Menceritakan letak rumah 

            Menjelaskan lingkungna rumah sehat dan perilaku 
dalam menjaga kebersihan rumah 

C. Indikator    : 

           Mengklasifikasikan perabotan rumah menurut fungsi 
dan tempatnya 

           Menceritakan lingkungan rumah sehat 

D. Tujuan Pembelajaran   : 
1.  Siswa mampu menyebutkan perabotan rumah 

menurut fungsi dan tempatnya secara benar 
2. Siswa mampu memasangkan perabotan rumah 

menurut fungsi dan tempatnya secara tepat 



3. Siswa mampu menunjukkan perabotan rumah 
menurut fungsi dan tempatnya secara tepat   dan 
benar 

4. Siswa mampu memperagakan kegiatan sehari-hari 
untuk menjaga lingkungan yang bersih 

5. Siswa mampu mengelompokkan benda atau 
perabotan rumah menurut tempat dan fungsinya 
dengan baik 

6. Siswa mampu menceritakan semua sudut rumahnya 
dengan baik dan benar 

7. Siswa mampu menjaga kebersihan lingkungan 
rumah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

MATERI POKOK 

 
 

 

lingkungan rumah

kamar tidur - tempat tidur            guling
-lemari baju            bantal
-meja rias 

dapur+ruang makan 

-kompor
-panci
-pisau
-spatula 
-pentirisan 

kamar mandi 

-sabun
-bak mandi
-sikat gigi
-shampo
-pasta gigi
-handuk
-

ruang tamu

halaman rumah 
-sofa

-meja sofa

-- pohon 
-garasi 

-sepeda

-kursi makan
-meja makan

-piring 



 

BAB III 

GAMBAR RANCANGAN 

 

                                                          

 

                                                           

                                                        

                                                                    

 

 

 

       

   50 cm                    20 cm 

Keterangan gambar : 

 Warna dinding luar merah dan hitam sebagai style  
 Warna lantai karpet hijau kotak-kotak 
 Warna dinding dalam pakai kertas berbatik 

 

HALAMAN 

 

KAMAR TIDUR  

25 cm 

DAPUR 

 

Ruang 
makan + 

ruang                                                                               
santai  

 

RUANG TAMU 

80 
cm 

30 
CM 

25 

PINTU 

25

Kamar 
mandi 

25 
cm 



 Warna halaman depan rumah , warna hijau dari karpet 
hijau. 

 Pagar terbuat dari eangkaian stick ice cream  

 

1. Bahan yang diperlukan 
a. Triplek  50x80                      Rp  10000 
b. Sterofom 2cm  100x50     Rp   5000 
c. Sterofoam  1,5 cm  100x50     Rp.  4500 
d. Karpet  50x70      Rp.  8000 
e. Karpet plastic  100 x 80          Rp. 7000 
f. Kain perca (handuk mini +karpet mini)  

                                               Rp    4000 
g. Lem rajawali               Rp.10000 
h. Cat asturo merah dan hitam     Rp  15000 
i. Stik ice cream       Rp.    2000 
j. Kertas berbatik       Rp. 1000 
k. Doble tip        Rp.  3000 
l. Miniature tempat tidur      
m. Miniature lemari 
n. Miniature 4 buah kursi makan 
o. Miniature kompor                                                              
p. Pisau 
q. Spatula 
r. Pentirisan                                Rp. 60.000 
s. Meja makan        
t. Sofa  
u. Meja tamu  
v. Bak mandi  
w. Sabun 
x. Sikat gigi 



y. Shampoo 
 
 

2. Alat yang dibutuhkan  
a. Penggaris     milik sendiri 
b. Pensil      milik sendiri  
c. Gergaji     pinjam 
d. Gunting     milik sendiri 
e. Cutter         Rp. 2000 
f. Kuas cat         Rp. 5000 

Jumlah              Rp. 136.500,-      
          

BAB IV 

PEMBUATAN 

 
A. Tenaga dan Waktu 

1. Tenaga Pelaksana    2 orang  
2. Waktu yang dibutuhkan   3  hari  

 
B. Langkah-langkah pembuatan  

1. Potong sterofom ukuran 80 x 50 
2. Potong tripleknya juga sama 
3. Potong dinding luar ukuran 80 x 10 ,  50 x 10, 25 

x10 , 20 x 7 dan untuk dinding dalam  23 x 8,5, 20 
x 8,5 , (15 x 8,5)2 

4. Tempelkan triplek diatas sterofom , rekatkan pula 
sterofom dengan triplek dibawahnya jadi 
urutannya perlak, sterofom, triplek paling bawah 

5. Perlak sebagai lantai dan karpet hijau sebagai 
taman 



6. Potong sterofom + perlak bagian pojok ukuran 25 
x 20, tempelkan karpet warna hijau sebagai dasar 
taman diatas triplek yang tidak di potong 

7. Cat semua dinding luar seperti dinding berbatu 
bata 

8. Rekatkan kertas batik untuk tembok dinding 
dalam, rekatkan semua. 

9. Pasang sterofom untuk dinding luar, rekatkan 
dengan lem 

10. Pasang sterofom  untuk dinding dalam juga 
lihat sketsa 

11. Rangkai stik ice cream menjadi sebuah pagar , 
dengan ukuran 15 dan 8 cm. 

12. Pasang semua miniature , sesuai keinginan 
siswa berdasarkan tempat dan fungsi  

13. Tempelkan nama-nama ruangan pada dinding 
bagian dalam jika perlu 

14. Media pembelajaran siap digunakan , dengan 
siswa menata atau memasang sendiri miniature 
atau benda-benda yang sesuai dengan tempatnya. 
 

BAB V 

PEMANFAATAN 

A. Penggunaann Media 

Media digunakan secara berkelompok atau 
individu 

B. Langkah- langkah penggunaan  
1. Sebelum media digunakan 

 Mengkondisikan kelas 



 Mengucapkan salam (siswa mereaksi denga 
menjawab) 

 Merapikan tempat duduk siswa 
 Berdo’a sebelum belajar 
 Absensi siswa dengan menyebutkan nama 

siswa dan siswa mereaksi dengan menjawab 
atau mengacungkan tangan 

2. Kegiatan inti  
 Eksplorasi  

Dalam kegiatan Eksplorasi  
- Guru bertanya kepada siswa  

“ Bagaimana lingkungan rumahmu? “ 
Di dalam rumha ada benda apa saja anak-
anak?” 

 Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi : 
- Siswa menyebutkan benda-benda atau 

perabotan rumah menurut fungsi dan 
tempatnya  

- Siswa menunjukkan benda-benda atau 
perabotan rumah menurut fungsi dan 
tempatnya 

- Siswa memasang miniatur perabotan 
rumah menurut fungsi dan tempatnya 

- Siswa memperagakan kegiatan sehari-
hari untuk menjaga kebersihan rumah dan 
diri sendiri misal habis bangun tidur 
merapikan tempat tidur, menyapu, 
menggosok gigi  dll 

- Siswa menunjukkan benda-benda atau 
perabotan rumah menurut fungsi dan 



tempatnya misal perabotan mandi, 
perabotan makan, perabotan masak dll 

 Konfirmasi  
Dalam konfirmasi guru : 

- Siswa bersama guru melakukan Tanya 
jawab tentang hal-hal yang belum 
diketahui siswa  

- Siswa bersama guru meluruskan 
kesalahan pemahaman, memberikan 
penguatan dan penyimpulan 

3. Member tindak lanjut  
a. Memberikan pesan moral  

- Jagalah lingkungan rumahmu 
- Sayangi benda-benda dirumahmu, 

habis pakai bersihkan kemudian 
letakkan pada tempatnya semula 

b. Memberikan tugas rumah/ PR yakni latihan 
1. Apa yang kamu lakukan agar rumahmu 

bersih? 
Menyapu, meletakkan benda pada 
tempatnya, mengelap dll 

2. Sebutkan fungsi dan tempatnya ? 
c. Baerdo’a dan salam 
d. (berdo’a bersamadan salam (siswa mereaksi 

dengan menjawab salam) 

 

 

 

 



LAMPIRAN 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIA PEMBELAJARAN MCK -UP  
PERISTIWA GERHANA MATAHARI DAN GERHANA 

BULAN 
                                                                        

BAB I 
                                   IDENTITAS 
   Satuan Pendidikan  : Sekolah Dasar  
   Mata Pelajaran             : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 
    Kelas/Semester             : VI / 2 
 

A. Standar Kompetensi 

1. Memahami matahari sebagai pusat tata surya dan 
interaksi bumi dalam tata surya. 

B. Kompetensi Dasar 

1. Menjelaskan terjadinya gerhana bulan dan gerhana 
matahari. 

C. Indikator 

1. Menjelaskan pengertian tentang gerhana matahari. 
2. Menjelaskan pengertian tentang gerhana bulan. 
3. Menjelaskan proses terjadinya gerhana matahari. 
4. Menjelaskan proses terjadinya gerhana bulan. 
5. Memperagakan proses terjadinya gerhana matahari 

dengan media pembelajaran. 
6. Memperagakan proses terjadinya gerhana bulan 

dengan media pembelajaran. 
7. Mendeskripsikan dampak terjadinya gerhana 

matahari. 

 



D.  Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan 
pengertian tentang gerhana matahari dengan benar. 

2. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan 
pengertian tentang gerhana bulan dengan benar. 

3. Melalui pengamatan mock up, siswa dapat 
menjelaskan proses terjadinya gerhana matahari 
dengan benar. 

4. Melalui pengamatan mock up, siswa dapat 
menjelaskan proses terjadinya gerhana bulan dengan 
benar. 

5. Melalui demonstrasi dengan mock up, siswa dapat 
memperagakan proses terjadinya gerhana matahari 
dengan menggunakan media pembelajaran secara 
benar. 

6. Melalui demonstrasi dengan mock up, siswa dapat 
memperagakan proses terjadinya gerhana bulan 
dengan menggunakan media pembelajaran secara 
benar. 

7. Melalui ceramah, siswa dapat mendeskripsikan 
dampak terjadinya gerhana matahari dengan benar. 

 
                                          BAB II 
                             MATERI POKOK 

 Jenis-Jenis Materi 

1. Gerhana matahari adalah keadaan dimana pada siang 
hari, dunia/bumi terlihat gelap tanpa adanya sinar 
matahari. 

2. Gerhana bulan adalah keadaan dimana pada malam 
hari, terlihat sangat gelap tanpa adanya sinar bulan. 



3. Gerhana matahari terjadi apabila posisi bulan berada 
diantara bumi dan matahari. 

4. Gerhana bulan terjadi apabila posisi bumi berada 
diantara bulan dan matahari. 

5. Pada saat terjadi gerhana matahari, kita tidak boleh 
melihat langsung karena dapat merusak mata. 

BAB III 

             GAMBAR RANCANGAN 

A. Sketsa 

 

                                      bola besar (matahari) 

 bola sedang (bumi)  
 bola pingpong (bulan) lampu 
bohlam 
 kawat 

 roda pemutar sedang 
  kabel kabel 

  
 45 cm  
  saklar   roda pemutar besar 

paralon        roda pemutar kecil  
                 kotak box 

 
 



 
 

B. Bahan Alat Biaya 

1) Bahan yang diperlukan 

a) Paralon ukuran 1 m      
 Rp. 15.000 

b) Papan/triplek tebal ukuran 2 m    
 Rp. 20.000 

c) Bola besar        Rp.   
3.000 

d) Bola sedang        Rp.   
2.000 

e) Bola kecil (pingpong)      
 Rp.   1.500 

f) Lampu bohlam kecil      
 Rp.   1.500 

g) Roda pemutar besar      
 Rp. 10.000 

h) Roda pemutar sedang      
 Rp.   7.000 

i) Roda pemutar kecil      
 Rp.   5.000 

j) Saklar         Rp.   
1.500 



k) Baterai besar 2 buah      
 Rp.   8.000 

l) Kawat         Rp.   
1.500 

m) Kabel 0,5 m       
 Rp.   2.000 

n) Paku         Rp.   
2.000 

o) Timah ukuran 1 m      
 Rp.   2.000 

p) Mur sekrup        Rp.   
2.000 

q) Cat         Rp. 
12.000 

r) Solasi kertas        Rp.   
1.000 

 Rp. 
96.000 

2) Alat 

Gergaji, solder, gunting punya sendiri 

3) Jasa          Rp. 
30.000 

Rp. 
126.000 

 



 

BAB IV 

PEMBUATAN 

A. Tenaga dan Waktu 

1. Tenaga pelaksana : 2 orang 

2. Waktu yang diperlukan 3 hari 

B. .Langkah-langkah pembuatan : 

1. Potong paralon menjadi 2 bagian sesuai dengan 
ukuran 45 cm dan 25 cm yang akan dijadikan media 
dengan ukuran yang tidak sama (yang satu panjang 
dan yang satu pendek). 

2. Rangkai paralon tersebut sedemikian rupa 
sehingga membentuk salib  

3. Pasangkan ketiga roda pemutar ke paralon yang 
panjang secara berurutan mulai dari yang besar hingga 
yang kecil. 

4. Lilitkan kabel ke masing-masing roda pemutar 
dengan lilitan kabel harus di hubungkan antara 1 roda 
pemutar ke 1 roda pemutar lainnya sesuai dengan 
fungsinya sehingga bulan dan bumi dapat berputar 
mengelilingi matahari. 

5. Buat kotak box untuk tempat baterai didalamnya 
dan saklar serta digunakan sebagai alas agar media 
tersebut dapat berdiri dengan cara potong papan 
triplek dengan ukuran 26 x 5 cm sebanyak 2 buah dan 
ukuran 17 x 5 juga sebanyak 2 buah serta buat dalam 



bentuk persegi panjang ukuran 26 x 17 juga 2 buah 
sebagai alas dan penutup kotak box. 

6. Pasangkan bola besar di bawah roda pemutar yang 
besar dengan membolongi bentuk lingkaran kecil di 
bola besar tersebut (sebagai matahari). Pasangkan juga 
bola sedang dan bola kecil di atas roda pemutar yang 
kecil (dijadikan satu). Bola kecil/pingpong (sebagai 
bulan) di tancapkan melalui kawat agar jika di 
putarkan mengelilingi bola sedang (sebagai bumi). 

7. Letakkan lampu bohlam di dalam bola besar 
dengan cara menyoder dengan timah di ujung paralon 
dan hubungkan dengan kabel melalui lubang paralon 
yang akan menuju ke dalam kotak box kotak dan di 
hubungkan lagi ke baterai dan juga saklar. Sehinnga 
bila saklar di hidupkan, maka lampu bohlam yang di 
dalam bola besar akan menyala seperti matahari. 

 

BAB V 

PEMANFAATAN 

A. Perlakuan Media  

 Perlakuan media digunakan secara klasikal tiap kelas 
terdiri dari empat hingga lima siswa dengan cara 
memperagakan media pembelajaran. 

 

 

 



 

B. Langkah-langkah penggunaan 

1. Sebelum media digunakan 

a) Salam 

b) Berdoa 

c) Presensi 

d) Apersepsi : Tanya jawab tentang benda langit 

2. Selama media digunakan 

a) Guru menjelaskan pengertian tentang gerhana 
matahari dan gerhana bulan. 

b) Guru mendemonstrasikan proses terjadinya 
gerhana matahari dan gerhana bulan dengan 
menggunakan media pembelajaran. 

c) Siswa secara individu bergiliran 
mendemonstrasikan proses terjadinya gerhana 
matahari dan gerhana bulan dengan menggunakan 
media pembelajaran. 

3. Setelah media digunakan 

a) Refleksi : Tanya jawab tentang materi yang telah 
di sampaikan. 

b) Evaluasi : Sebagai evaluasi mengerjakan tugas dari 
guru berupa tes tulis 5 soal. 

4. Memberi tindak lanjut 



a) Pesan moral : Kita tidak boleh melihat langsung 
pada saat terjadi gerhana matahari, karena dapat 
merusak mata. 

b) Memberi materi pelajaran selanjutnya. 

c) Memberikan tugas di rumah. 

d) Doa.Salam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



MEDIA PEMBELAJARAN MODEL 
PERBANDINGAN 

TENTANG NAMA-NAMA BUAH 
 

BAB I 
IDENTITAS 

 
       Satuan Pendidikan           : SD  
       Mata Pelajaran             : Ilmu Pengetahuan Alam 
       Tema               : Buah-Buahan 
       Kelas/Semester       : Dua (2)/ 1 (Satu)                           
 

A. Standar Kompetensi 
 Mengenal bagian-bagian utama tubuh tumbuhan, 

pertumbuhan tumbuhan. 
 Mengenal tempat hidup makhluk hidup 

B. Kompetensi Dasar 
 Mengenal bagian-bagian utama tumbuhan di 

sekitar rumah dan sekolah melalui pengamatan. 
 Mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada 

pertumbuhan tumbuhan atau dari biji menjadi 
tanaman. 

C. Indikator 
 Siswa mengidentifikasi nama-nama tumbuhan 

buah. 
 Siswa menyebutkan nama-nama tumbuhan buah. 

D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa Mampu menyebutkan nama-nama buah 

secara benar  
2. Siswa mampu membandingkan bentuk-bentuk 

buah secara tepat. 



3. Siswa mampu membedakan warna buah-buahan 
secara tepat  

4. Siswa mampu menjelaskan karakteristik buah 
secara tepat. 

5. Siswa mampu mengagumi ciptaan Tuhan melalui 
pengenalan nama-nama buah dengan tepat. 

6. Siswa mampu mengelompokan warna-warna buah 
secara tepat. 

7. Siswa mampu menggambarkan bentuk-bentuk 
buah secara tepat. 
 
 

BAB II 

MATERI POKOK 

 

 Buah merupakan menu yang tertera dalam pola makan 
sehat yaitu pola empat sehat lima sempurna. Ada beberapa 
macam buah yang banyak sekali manfaatnya untuk 
perkembangan tubuh manusia anatara lain: 

1. Buah Apel 
Buah apel banyak mengandung vitamin B,C, kalsium, 
fosfor, klorin, zat besi yang baik untuk tubuh manusia 
guna mengurangi sembelit dan randang sendi. 

2. Buah Alpukat 
Alpukat kaya akan vitamin B,C, mineral fosfor dan zat 
besi serta kalsium selain itu alpikat kaya akan lemak 
positif yang bermanfaat untuk sistemkardiovaskuler. 

3. Buah Pisang 



Pisang kaya akan vitamin B dan C, kalsium, sodium, 
magnesium dan potassium yang baik untuk penambah 
nafsu makan, menyembuhkan diare, mengurangi 
radang usus dan lambung. 
 

4. Buah Jambu Biji 
Jambu biji kaya akan vitamin C, minyak atsiri, asam 
ursolat, asam psidiolat, asam kratogolat, asam oleonat, 
asam guajaverin, dan vitamin yang baik untuk 
mengobati diabetes militus, sakit maag, diare, masuk 
angin, sariawan, sakit kulit, prolapsisani dan sering 
keluar kencing. 

5. Buah Mangga 
6. Buah Anggur 
7. Buah Semangka 
8. Buah Semangka 
9. Buah Melon 
10. Buah Rambutan 
11. Buah Jeruk 
12. Buah Durian 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

                GAMBAR RANCANGAN 
A. SKETSA 
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B. Bahan, Alat dan Biaya 



1. Bahan yang dibutuhkan 

a. Triplek 1 lembar     Rp. 60.000 
b. Kayu Kilon 2 Kg  @ 1 Kg = Rp. 10.000  Rp. 
20.000 
c. Cat Pink 1 kaleng     Rp. 5.000 
d. Cat Hitam 1 kaleng     Rp. 5.000 
e. Tiner 1liter      Rp. 12.000 
f. Lem H 2 botol   @ 1 botol = Rp. 5.000  Rp. 
10.000 
g. Paku 1 Ons      Rp. 2.500 
h. Buah-buahan plastic 1 set    Rp. 25.000 
i. Plastik     1 lembar     Rp. 11.000 
 
2. Alat yang dibutuhkan  

a. Graji       Rp. 15.000 
b. Tatah      Rp. 7.500 
c. Palu       Rp. 6.000 
d. Puas       Rp. 2.000 
e. Pisau      Rp. 2.000 
 
3. Ongkos Tukang     Rp. 20.000 

Jumlah Biaya      Rp. 203.000 
 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PEMBUATAN 

A. Tenaga Pelaksanaan dan waktu yang di butuhkan  
1. Tenaga Pembuat  3 orang  
2. Waktu yang dibutuhkan 7 hari 

B. Langkah-langkah pembutan  
1. Memotong kayu halus ukuran 50 cm x 5 cm 

sebanyak 3 batang 
2. Memotong triplek dengan ukuran 60 cm x 50 cm 
3. Memotong kayu halus ukuran 60 cm x 3 cm 

sebanyak 2 batang 
4. Memotong triplek berbentuk segitiga sama kaki 

dengan ukuran 50 cm x 30 cm x 30 cm 
5. Memotong triplek berbentuk trapezium dengan 

ukuran 30 cm x 35 cm x60 cm sebanyak 2 batang 
6. Memaku triplek yang berukuran besar dengan kayu 

halus yang berukuran 3 cm x 60 cm antara kanan dan 
kiri 

7. Paku triplek tersebut dengan triplek berbentuk segi 
tiga diatasnya 

8. Paku rangka tersebut dengan 2 kayu halus berbentuk 
trapezium 

9. Setelah itu pasang tiap kayu halus yang berukuran 50 
cm x 5 cm ke dalam rangka tersebut hingga 
berbentuk sap-sap 

10.  Beri warna pink untuk triplek besar dan 2 kayu 
halus di sisi kanan dan kiri triplek tersebut 

11. Cat warna hitam untuk bagian atas dan sap-sap 
dalam rangka 



12. Setelah kering masukan buah-buahan kedalam 
rangka tersebut dengan member tulisan dengan 
member tulisan di tiap-tiap bahwa buah itu 

13. Terakhir kemas rangka rumah yang telah berisi 
buah-buahan dengan plastic hias. 

 

BAB V 

PEMANFAATAN 

 

A. Perlakuan Media 
 Media digunakan secara kelompok, dikarenakan 
media ini kurang efektif jika digunakan secara klasikal. 
Dilihat dari ukuran media beserta isi media  yang tidak 
memungkinkan jika media ini digunakan secara 
klasikal. 

B. Langkah-langkah Penggunaan 
1. Sebelum Media Digunakan 

a. Salam : 
 “ Assalammualaikum wr.wb, selamat pagi 

anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini?” 
b. Berdoa :  

 “Anak-anak sebelum ibu mulai pelajaran hari 
ini, marilah kita awali pembelajaran ini 
dengan berdoa, sesuai dengan keyakinan 
masing-masing, berdoa mulai” 

c. Presensi : 
 “Siapa hari ini yang tidak hadir? Adi ada?, 

Ani, Bian, Cici, Darma,,,,,” 
d. Apresiasi : 



 “ Siapa yang tadi waktu sarapan makan 
buah?” 

 “Adi tadi waktu sarapan makan buah apa?” 
 “Anak-anak tau tidak kalau buah itu banyak 

sekali manfaatnya untuk tubuh kita? Hayo 
siapa yang tahu angkat tangan ?” 

2. Selama Media Digunakan 
a. Anak-anak dibagi menjadi 3 kelompok, tiap 

kelompok terdiri dari 4 orang. 
b. Anak-anak memperhatikan materi yang 

disampeikan oleh guru. 
c. Setelah guru selesai menerangkan, tiap 

kelompokmaju kedepan kelas untuk mengamati 
media yang dibawa oleh guru dari dekat dan anak 
dipersilahkan untuk mencari dan mengamati 
karakteristiknya. 

 

3. Setelah Media Digunakan 
a. Refleksi/Kesimpulan : 

 “Setelah tadi belajar tentang nama-nama buah 
sekarang anak-anak tahukan kalau buah 
mempunyai banyak manfaat untuk tubuh kita” 

b. Evaluasi/Pertanyaan : 
 ” Siapa yang tahu warna dari buah apel yang 

ada di dalam rumah-rumahan ini? 
 “Ada  berapa buah yang berwarna kuning?” 
 “Siapa yang tahu  manfaat dari buah 

stouberi?” 
 “Ada berapa macam buah yang ada dalam 

rumah ini, sebutkan?” 



c. Tindak Lanjut: 
 “ Tadikan sudah belajar tentang nama-nama 

buah dan manfaatnya, maka dari itu anak-anak 
marilah kita menjaga kesehatan tubuh kita 
dengan cara mengonsumsi buah secukupnya 
setiap hari” 

 “Untuk besok kita akan belajar tentang jenis-
jenis binatang darat, jagan lupa nanti di rumah 
dipelajarai” 

 “Untuk tugasnya, dibuka halaman 3 nanti 
dibaca ya, besok ibu ingin kalian 
menceritakan tentang macam-macam binatang 
darat di depan kelas” 
 

d. Doa Penutup dan Salam : 
 “Untuk mengakhiri pelajaran hari ini marilah 

kita berdoa, supaya ilmu yang kita peroleh 
bisa bermanfaat, semoga nanti kita waktu 
pulang diberikan keselamatan oleh Allah, 
berdoa menurut keyakinan masing-masing 
mulai” 

 “Jangan lupa besog kita belajar tentang jenis-
jenis binatang darat, tugasnya dilakukan di 
rumah ya, hati-hati dijalan 
wassalammualaikum wr.wb” 
 
 
 
 
 
 



BAB VI 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEDIA PEMBELAJARAN PAPAN FLANEL 
TENTANG  JENIS PEKERJAAN 

 
 

BAB 1 
IDENTITAS 

Satuan PendidIKAN   : SD                                        
Mata Pelajaran             : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

      Kelas/ Semester           : III/2 
      Materi Pokok              : Jenis-jenis PekerjaaN 
 
A. Standar Kompetensi: 

Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang 
 

B. Kompetensi Dasar 
 Menjelaskan jenis-jenis pekerjaan 
 Menceritakan manfaat kerja dalam kehidupan 
 Menceritakan kegiatan jual beli dilingkungan rumah dan 

sekolah 
 Menggunakan sesuai dengan kebutuhan 

C. Indikator  
 Memahami jenis-jenis pekerjaan 
 
D. Tujuan pembelajaran 
 Siswa dapat mengetahui jenis-jenis pekerjaan 
 Siswa dapat membedakan jenis-jenis pekerjaan 
 Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis pekerjaan 
 Siswa dapat menggambarkan jenis-jenis pekerjaan 
 Siswa dapat memilih cita-citanya dimasa mendatang 



BAB II 

MATERI  POKOK 

Cita-cita yang tumbuh dari diri berasal dari berbagai 
keinginan bakat dan minat, utamauknya dalam profesi 
untuk masa depan yang di cita-citakan sangat beragam. 
Profesi  yang ada saat ini, siswa perlu mengetahui beragam 
jenis-jenis pekerjaan yang ada saat ini. Saat siswa 
berbakatdan minat dalam hal jasa, siswa akan memahami 
dan mengarah pada jenis pekerjaan seperti dokter, perawat 
dan guru. Apabila siswa lebih cenderung suka dengan hal 
berbau kedisiplinan, minat dan bakat siswa akan terarah 
pada jenis pekerjaan, seperti polisi dan tentara. 

Jenis-jenis pekerjaan ini ditunjukan agar siswa 
mengerti dan memahami berbagai jenis pekerjaan yang 
nantinya bisa menbantu mereka dalam menentukan bakat 
dan minat siswa. 

BAB III 

GAMBAR RANCANGAN 

A. Sketsa 

                     Selang Plastik 

 Kretekan 

  

 

 Amplop 

 



 
B. Bahan, Alat dan Biaya 

1. Bahan yang diperlukan 

 Karpet     : Rp.  40.000,00 
 Kardus     :  Rp.    5.000,00 
 Kertas kado    : Rp.    4.000,00 
 Selang plastik    :  Rp.    3.000,00 
 Kretekan       :  Rp.    8.000,00   
 Lakban     : Rp.    6.500,00 
 Kertas     : Rp.    1.000,00 
 Alteco      :  Rp.    7.000,00 
   

2. Alat yang diperlukan 

 Gunting kecil    :  Rp.    5.000,00 
 Gunting besar    :  Rp.  10.000,00 
 Penggaris     : Rp.    3.500,00 
 Laminating     : Rp.  30.000,00 
 Printout materi    : Rp.  15.000,00 
 Jumlah       Rp. 138.000,00 
 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PEMBUATAN 

A. Tenaga dan waktu 
 Tenaga yang di gunakan dalam pembuatan media 

pembelajaran ini adalah   2                            orang. 
 Waktu yang di gunakan dalan pembuatan media 

pembalajaran ini yaitu selama 2 hari 
B. Langka-langka pembuatan 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. 
2. Memotong kardus sesuai dengan ukuran yang 

ditentukan. 
3. Memoton karpet dan kertas kadoyang besarnya sama 

dengan kardus. 
4. Mengelem karpet diatas kardus dan kertas kado 

dibawah kardus. Sehingga kardus ditengah-tengah 
karpet dan kertas kado. 

5. Melekatkan lakban pada semua pinggiran karpet. 
6. Melubangi dua bagian atas untuk meletakkanmata 

itik.10 cm dari kanan dan 10 cm dari kiri. 
7. Menempelkan kretekan pada empat pojokan diatas 

lakban. 
8. Merekatkan tulisan pada kertas yang akan digunakan 

dalam pembelajaran pada papan flanel. 

 

 

 

 

 



BAB V 

PEMANFAATAN 

A. Pelaksanaan Media 

   Dalam melaksanakan media pembelajaran yang 
berjudul pembelajaran papan flanel dapat dilaksanakan 
dengan berkelompok atau individu. 

B. Langka-langka penggunaan 
 Pendahuluan ( sebelum media digunakan ) 

a. Guru mengajak murid berdo’a (apabila dimulai dari 
jam pertama) 

b. Guru mengucapkan salam 
c. Guru melakukan presensi 
d. Guru menanyakan kabar murid dan apa yang 

dilakukan murid pagi hari 
e. Guru menjelaskan apa yang akan dibahas untuk 

hari ini 
 Kegiatan inti (selama media digunakan) 

a. Siswa memahami konsep tentang jenis-jenis 
pekerjaan 

b. Siswa dapat membedakan jenis-jenis pekerjaan 
c. Siswa mampu menyebutkan jenis pekerjaan 
d. Guru menanyakan dan menjawab tentang hal apa 

yang belum dimengerti oleh siswa 
 Kegiatan penutup  

a. Guru memberikan kesimpulan tentang jenis-jenis 
pekarjaan 

b. Guru memberi pekerjaan rumah, agar siswa lebih 
memahami jenis-jenis pekerjaan 



c. Guru mengajak berdo’a (apabila pelajaran tersebut 
berakhir jam sekolah) 

d. Guru mengucapkan salam penutup 
 

 

 
LAMPIRAN 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MEDIA PEMBELAJARAN 
PETA TIMBUL INDONESIA 

 
BAB I  

IDENTITAS 
      Satuan Pendidikan      : SD 
      Mata Pelajaran            : IPS/Geografi 
      Kelas/Semester           : III / 2 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
1. Memahami keragaman budaya Indonesia 
B. KOMPETENSI DASAR 
1. Mengenal nama provinsi di Indonesia 
2. Mengenal berbagai suku di Indonesia 
3. Mengenal berbagai lagu daerah di Indonesia  
4. Mengenal alat misik daerah 
C. INDIKATOR 
1. Menjelaskan Peta Indoneia dan Provinsi di Indonesia 
2. Mengidentifikasi keanekaragaman suku bangsa dan 
unsur-unsur budaya setempat 
3. Menunjukkan sikap menghargai keanekaragaman dan 
melestarikan budaya setempat 
D. TUJUAN 
1. KOGNITIF 
 (1). Siswa dapat menjelaskan peta Indonesia 
 (2). Siswa dapat menyebutkan jumlah provinsi di 
Indonesia 
 (3). Siswa dapat menyebutkan nama ibu kota setiap 
provinsi di Indonesia 
 (4). Siswa dapat meyebutkan berbagai suku di Indonesia 



 (5). Siswa dapat menyebutkan berbagai lagu daerah di 
Indonesia 
 (6). Siswa dapat berhitung angka 1-6 
 (7). Siswa dapat menyebutkan bilangan 1-33 
 (8). Siswa dapat mengidentifikasikan berbagai warna 
   2. AFEKTIF 
  (9). Melatihkan kerjasama siswa dalam kerja berpasangan 
  (10). Melatih kecermatan siswq 
  (11). Melatih disiplin siswa 
     (12) Siswa dapat menghargai berbagai keanekaragaman 
budaya dan agama di Indonesia 
3. PSIKOMOTORIK 
(13). Siswa dapat menunjukkan nama provinsi di 
Indonesia 
(14). Siswa dapat memegang dan melempar benda 
(15).  Siswa dapat menancapkan benda 
(16). Melatih siswa menggunakan indra visualnya 

 
                              BAB II                                          
MATERI POKOK 
 
Indonesia adalah Negara yang memiliki banyak 

keragaman berupa keragaman budaya; suku, agama, 
bahasa, di setiap daerah. Indonesia juga merupakan Negara 
kepulauan terbesar yang memiliki jumlah pulau sekitar 
lebih dari 17.000 pulau. Terdapat 33 provinsi di Indonesia 
yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Karena 
wilayah geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan 
maka tiap wilayah di Indonesia memiliki budaya khas 
masing-masing yabg berbeda dari satu dengan lainnya. 
Sebagai warga Indonesia,  seharusnya mengenal 



keanekaragaman tersebut sehingga setiap orang dapat 
melestarikan setiap budaya. 

Semboyan bhineka tunggal ika juga merupakan 
semboyan pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki 
budaya yang heterogen. 

 
 

                                   BAB  III 
             GAMBAR RANCANGAN 

A. SKETSA 

 
                                  

 
B. BAHAN, ALAT DAN BIAYA 
1. Bahan 
 Sterofoam                                                                                                               
 Meja Belajar Kayu                                                              
 Kertas karton tebal                                                        
 Cat poster                                                                             
 Lem putih                                                                             
 Tusuk gigi                                                                            
 Spidol besar dan kecil                                                          
 Kain flannel warna biru                                                      



 Kertas manila warna pink, kuning, biru dan 
hijau                
 Kertas HVS warna                                                                
 Lakban 
 Kertas sampul motif batik   

2. Alat 
 Penggaris 
 Gunting 
 Cutter 
 Dadu 
 Kuas 

3. Biaya 
 Sterofoam                                                                  
Rp. 10.000                                     
 Kertas karton tebal                                                    
Rp.   7.000 
 Cat poster                Rp 23. 
000 
 Meja Belajar Kayu                                                     
Rp. 15.000 
 Lem putih                                                                   
Rp.    5.000 
 Tusuk gigi                                                                  
Rp.    6.000 
 Spidol besar dan kecil                                                
Rp.    6.000 
 Kain flannel warna biru                                             
Rp.     7.000 
 Kertas manila;                                                               
Rp.     9.000 



      pink, kuning, biru dan hijau                                          
Rp.     9.000 
 Kertas HVS warna 
 Lakban                                                                          
Rp.      3.000 
 Kertas sampul motof batik                                            
Rp.      1.000 
 
       Jumlah                                                                           
Rp. 103.000 
 
                       BAB IV 

                               PEMBUATAN 
A. TENAGA DAN WAKTU 

1. Tenaga  Pelaksana 2 orang 
2. Waktu Pembuatan 1 minggu 

B. LANGKAH PEMBUATAN 
1. Siapkan Meja Belajar Kayu sebagai alas lalu lapisi 

dengan kain flannel warna biru 
2. Gambar peta Indonesia berupa pulau-pulau pada 

sebuah karton lalu gunting 
3. Dari guntingan kertas karton tersebut, buatlah bentuk 

serupa dengan guntingan pulau dari Styrofoam dan 
kertas manila warna-warni. 

4. Rekatkan guntingan Styrofoam berbetuk pulau pada 
alas yang dilapisi flannel 

5. Cat sisi sisi pulau stryfoam dengan warna sesuai 
warna kertas manila yang digunakan pada setiap 
pulau 



6. Buat bendera dari kertas manila berwarna sesuai 
dengan setiap pulau lalu tulis nama provinsi di 
atasnya 

7. Cat tusuk gigi dengan warna sesuai warna setiap 
pulau lalu rekatkan menjadi satu dengan bendera dari 
kertas manila 

8. Cat dengan warna 
 

                                     BAB V 
                             PEMANFAATAN 

A. Perlakuan media 
Media digunakan secara klasikal 

B. Langkah-langkah penggunaan 
1. Sebelum media pembelajaran digunakan (pendahuluan) 

a. Guru mengucapkan salam 
b. Berdoa, membaca pancasila dan mengabsen anak satu 
persatu 

c. Setelah itu guru mengajak anak bernyanyi lagu dari 
Sabang sampai Merauke 

d. Guru melakukan apersepsi, missal guru bertanya, 
“siapa yang tahu apa nama ibukota provinsi Jawa 
Timur?” 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
2. Selama  Media Pembelajaran (Inti) 

a. Guru menerangkan mengenai peta Indonesia kepada 
siswa 

b. Guru mengajak peserta didik bermain lempar dadu dan 
satu persatu bendera ditancapkan pada peta 

c. Peserta didik maju satu persatu dan mencoba 
permainan 



d. Guru menjelaskan cara bermain; peserta didik 
melempar dadu lalu melangkah sejauh bilangan yang 
muncul pada dadu, kemudian peserta didik menjawab 
nama provinsi tersebut dengan menancapkan bendera 
sesuai dengan nama provinsi.  

3. Setelah media pembelajaran (Penutup) 
a. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan dari hasil 
pembelajaran menggunakan media 

b. Guru memberikan PR 
c. Guru menyampaikan pesan moral kepada peserta didik 
d. Guru dan peserta didik membaca doa penutup, 
membaca pancasila dan salam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEDIA PEMBELJARAN RITATOON 

TENTANG TATA CARA BERWUDHU 

                              

BAB I 

                                    IDENTITAS 

          Satuan Pendidikan           : SD 

          Mata Pelajaran                 : Agama Islam 

           Kelas/ Semester         : II/ I 

                                                  

A. Standar Kompetensi 
1. Mengenal tata cara bersuci 

B. Kompetensi Dasar 
1. Mengenal tata cara berwudhu 
2. Mempraktikka tata cara berwudhu 

C. Indikator 
1. Menjelaskan tata cara berwudhu 
2. Menyebutkn urutan berwudhu 
3. Menyebutkan hal- hal yang membatalkan wudhu 
4. Praktik wudhu secara benar 

D. Tujuan 
1. Siswa dapat menjelaskan tata cara berwudhu 

denga benar 
2. Siswa dapat menyebutkan urut- urutan dalam 

berwudhu secara tertib dan benar 
3. Siswa dapat menyebutkan hal- hal yang 

membatalkan wudhu dengan benar 



4. Siswa dapat menirukan gerakan gerakan dalam 
berwudu dengan tepat 

5. Siswa dapat mempraktikkan tata cara berwudhu 
dengan benar 

6. Siswa dapat membiasakan berwudhu secara tertib 
7. Siswa dapat menaati aturan- aturan agama dengan 

benar 
8. Siswa dapat menjaga kebersihan diri sendiri 

melalui berwudhu dengan taat 
9. Siswa dapat menghargai sesama muslim saat 

berwudhu bersama dengan baik 

BAB II 

MATERI POKOK 

Wudhu merupakan salah satu syarat syah untuk 
menirikan sholat. Wudhu berfungsi untuk membersihkan 
diri dari hadats kecil. Ada beberapa hal yang dapat 
membatalkan wudhu antara lain: 

1. Keluarnya sesuatu dari qubul (kemaluan) maupun 
dubur, baik berupa air kecil maupun air besar 

2. Keluarnya angin dari dubul (kentut) 
3. Hilangnya akal, baik karena gila, pingsan, mabuk, 

atau karena tidur yang nyenyak 
4. Memakan daging unta 
5. Murtad (keluar dari Islam) 
Adapun tata cara berwudhu adalah sebagai berikut: 
1. Membaca niat berwudhu di dalam hati, niat berwudhu 

adalah sebagai berikut 
 



“Nawaitul wudhuu’a liraf’il hadatsil asghari fardhal 
lillahi taala” 
Artinya: Aku berniat wudhu untuk menghilangkan 
hadats kecil sebagi sebuah kewajiban karena Allah 
Ta’ala. 

2. Mencuci kedua telapak tangan 
3. Membersihkan mulut dengan cara berkumur sebanyak 

3 kali dan membersihkan lubang hidung sebanyak 3 
kali 

4. Membasuh muka secara merata sebanyak 3 kali 
5. Membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali 
6. Mengusap sebagian kepala sebanyak 3 kali 
7. Membersihkan kedua telinga sebanyak 3 kali 
8. Membasuh kedua kaki (dari ujung kaki sapai mata 

kaki) sebanyak 3 kali 

 

BAB III 
GAMBAR RANCANGAN 

 
A. Bahan, alat dan biaya 

1. Bahan yang diperlukan 
No Nama Bahan Banyaknya Harga 

Satuan 
Jumlah 

1 
Papan (blabak) 

ukuran 60cmx6cm 
tebal 1 cm  

2 lembar 
5.000 10.000 

2 Triplek ukuran 60 
cm x 40 cm 2 lembar 3.00 6.000 

3 Triplek ukuran 40 
cm x 6 cm 1 lembar 1.000 1.000 



4 Triplek ukuran 
37,6 cm x 6 cm 1 lembar 1.000 1.000 

5 Triplek ukuran 60 
cm x 5,5 cm 2 lembar 2.000 4.000 

6 Triplek ukuran 
27,6 cm x 50 cm 1 lembar 2.800 2.800 

7 Paku kecil   1.000 

8 Cat warna coklat 
tua 

1 kaleng 
kecil 

10.000 10.000 

9 Cat warna kuning 1 kaleng 
kecil 

10.000 10.000 

10 Cat warn merah 
dan putih 

1 kaleng 
kecil 

10.000 10.000 

11 
 

Handle pintu 
almari 1 buah 3.000 3.000 

12 Handle laci 1 buah 1.000 1.000 
13 Plamir 1 sachet 5.000 5.000 
14 Amplas 1 lembar 1.000 1.000 

15 Triplek ukuran 27 
cm x 40 cm 10 lembar 2.200 22.000 

16 
Plastik mika 

ukuran 33 cm x 
21,5 cm 

10 lembar 
250 2.500 

17 Lakban  1 buah 6.000 6.000 

18 Kertas folio dan 
print 10 lembar 1.000 10.000 

Total  100.300 
 

2. Alat yang diperlukan 

No Nama Alat Banyaknya Harga 
Satuan Jumlah 



1 Penggaris 1 1.000,00 1.000,00 
2 Pensil 1 1.000,00 1.000,00 
3 Gunting 1 2.000,00 2.000,00 
4 Pisau cutter 1 2.000,00 2.000,00 
5 Kuas besar 1 3.000,00 3.000,00 
6 Kuas kecil 1 1.000,00 1.000,00 

Total 10.000,00 
3. Total biaya 

No Keterangan Biaya 
1 Bahan yang diperlukan 100.300 
2 Alat yang digunakan 10.000 
3 Ongkos tukang 10.000 

Total biaya 120.300 
 

BAB IV 
PEMBUATAN 

 
A. Tenaga dan Waktu 

Tenaga pelaksana pada produksi media pembelajaran 
ritatoon ini ada dua orang. Orang pertama adalah pemilik 
ide gagasan dan yang kedua adalah pembantu (tukang) 
yang membantu menyelesaikan proyek ini. Pembuatan 
media pembelajran ritatoon ini membutuhkan waktu 
sekitar dua minggu. 

 
 
 

B. Langkah- langkah Pembuatan 
1. Menyiapkan triplek ukuran 60cm x 40 cm sebanyak 

satu lembar, kemudian buat pola garis diatas triplek 
tersebut dengan menggunakan pensil dan penggaris. 



Pola tersebut merupakan garis vertikal sepangjang 27,4 
cm dan lebar 0,5 cm sebanyak 10 pola dengan jarak 
antar lubang 5 cm sehingga menjadi lubang- lubang 
kecil. 

2. Menyiapkan triplek ukuran 60 cm x 40 cm yang telah 
dilubangi dan yang polos, 2 papan ukuran 60cm x 6 cm. 
Kemudian rangkai/ satukan keempat bahan tersebut 
dengan menggunakan paku kecil sehingga berbentuk 
balok seperti korek api. 

3. Menyiapkan satu triplek ukuran 40cm x 6 cm, 2 triplek 
ukuran 60cm x 5,5cm dan satu triplek ukuran 27,6cm x 
6 cm. Kemudian rangkai/ satukan triplek- triplek 
tersebut menjadi satu rangkaian seperti gambar berikut. 

4. Lumuri rangka ritatoon yang telah jadi menggunakan 
plamir. Lumurkan pada bagian luar saja, setelah kering 
gosok menggunakan amplas sampai halus. Setelah satu 
rangkaian selesai, lakukan pada rangkaian satunya 
kemudian diamkan selama satu hari. 

5. Kemudian setelah didiamkan, siapkan cat warna 
kuning dan coklat tua. Berilah warn coklat tua pada 
rangkaian satu pada bagian samping kanan dan kiri 
kemudian keringkan. Setelah cat kering, cat bagian atas 
dan bawah rangkaian satu dengan warna kuning 
kemudian keringkan. 

6. Setelah kering, langkah beikutnya adalah menggambar 
ilustrasi batang korek api yang sedang menyala pada 
bagian atas dan bawah menggunakan pensil, kemudian 
mewarnai gambar tersebut, pada batang korek api 
berwarna coklat tua dan pada nyala korek api berwarna 
merah dan kuning kemudian keringkan. 



7. Berilah warna putih pada rangkaian dua pada bagian 
depan dan belakang untuk menambah ilustrasi korek api 
pada rangkaian tersebut. 

8. Langkah selanjutknya siapkan triplek ukuran 27,6 cm x 
40 cm sebanyak 10 lembar. Lapisi masing- masing 
triplek dengan plamir kemudian haluskan dengam 
amplas lalu keringkan. 

9.  Warnai 10 lembar triplek tersebut dengan warna 
merah. 

10. Lapisi triplek- triplek tersebut dengan plastik mika 
dan rekatkan dengan lakban padatepi bawah, samping 
kiri dan kanan sehingga triplek tersebut berbentuk 
seperti kantong. 

11. Cetak (print) gambar- gambar gerakan dalam 
berwudhu disertai keterangan pada kertas hvs. 

12. Pasang handle pintu almari ada bagian samping 
kanan rangkaian satu dan handle laci pada bagian 
depan rangkain dua. 

13. Masukan materi yang telah dicetak pada kantong- 
kantong triplek. 

14. Kemudian rangkai semua rangkaian dan medi siap 
digunakan pada proses pembelajaran. 
 

BAB V 

PEMANFAATAN 

A. Perlakuan Media 
Media pembelajaran ritatoon ini dapat digunakan secara 
klasikal, kelompok maupun secara individual.  

B. Langkah-langkah Penggunaan 
1. Sebelum Menggunakan Media 



a. Guru memberi salam kepada siswa, kemudian siswa 
menjawab salam dari guru. 

b. Guru memimpin doa bersama sebelum pembelajaran 
dimulai. 

c. Guru melakukan presensi kepada siswa. 
d. Guru melakukan tanya jawab (persepsi dengan siswa 

seputar materi yang akan dibahas) misalnya : anak-
anak siapa yang pernah mendengar kata berwudhu? 

e. Guru menyuruh siswa menceritakan pengalamanya 
seputar berwudhu. 

2. Selama Media Digunakan. 
a. Guru mengeluarkan ritatoon dan menata meteri diatas 

meja sambil bercerita tentang fungsi dan kegunaan 
ritatoonserta materi yang ada pada ritatoon agar siswa 
tertarik. 

b. Guru menjelaskan materi mengenai berwudhu mulai 
dari pengertian berwudhu, fungsi berwudhu dan hal- 
hal yang membatalkan wudhu. 

c. Guru menjelaskan tata cara berwudhu dengan 
menunjukkan gambar yang ada pada ritatoon sambil 
mendemonstrasikan secara singkat. 

d. Siswa disuruh menirukan gerakan berwudhu sesuai 
gambar. 

3. Setelah media digunakan 
a. Guru melakukan refleksi/ kejelasan materi yang telah 

dibahas dengan cara bertanya pada siswa. Misalkan: 
Bagaimana anak- anak sudah jelas? Jika ada yang 
kurang jelas silakan ditanyakan? 

b. Memberi soal/ pertanyaan kepada siswa. Misalkan: 
Siapa yang bisa menyebutkan urut- urutan gerakan 
dalam berwudhu? 



4. Tindak lanjut 
a. Guru memberi pesan moral yang terdapat pada 

kegiatan berwudhu, misalkan: 
Sebagai umat muslim kita harus senantiasa berwudhu 
agar kita terhindar hari hadats kecil dan kita harus 
senantiasa berwudhu karena iu merupakan salah satu 
syarat sah dalam sholat. 

b. Guru memberitahukan materi pelajaran berikutnya 
yaitu praktik berwudhu secara langsung. 

c. Setelah pembelajaran selesai guru memimpin doa 
bersama kemudian menutup kegiatan belajar 
mengajar dan mengucpkan salam. 

 

 

 

LAMPIRAN 

  



  



 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MEDIA PEMBELAJARAN ROTATOON  

TENTANG JENIS-JENIS HEWAN  
 

BAB I 
IDENTITAS 

          Tingkat Pendidikan  : Sekolah Dasar 
          Kelas/ Semester  : II (dua)/ 1 
          Mata Pelajaran   : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 
 

A. Standar Kompetensi 
Mengenal bagian-bagian utama tubuh hewan dan 
tumbuhan, pertumbuhan hewan dan tumbuhan hewan, 
serta berbagai tempat hidup mahkluk hidup. 

B. Kompetensi Dasar 
Mengenal bagian-bagian utama hewan dan berbagai 
tempat hidupnya. 

C. Indikator 
Anak dapat menyebutkan kembali jenis-jenis hewan 
beserta bagian utama tubuhnya beserta tempat 
hidupnya. 

D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran 
1. Siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian utama 

hewan. 
2. Siswa dapat menjelaskan karakteristik hewan dengan 

benar. 
3. Siswa dapat menggambar bentuk hewan. 
4. Siswa dapat menjelaskan habitat hewan dengan 

benar. 



5. Siswa dapat membedakan hewan darat, air dan 
udara.  

 
 

BAB II 

MATERI POKOK 

Dalam media pembelajaran ini memuat materi mengenai 
jenis-jenis hewan. 

A. Jenis hewan darat 
Hewan darat adalah hewan yang hidup di darat, 
contohnya : 
1. Gajah  

Gajah adalah hewan pemakan rumbut, yang 
memiliki kaki berjumlah 4, memiliki belalai yang 
digunakan untuk mencerai makan dan minum. Selain 
itu, gajah memiliki belalai sebagai alat pertahanan 
diri. Gajah biasanya hidup di hutan dan di savanna. 

2. Harimau 
Harimau adalah hewan buas pemakan daging. 
Harimau memiliki gigi taring untuk memangsa 
buruannya. Harimau memiliki cakar yang cukup 
tajam di keempat kakinya sebagai alat pertahanan 
diri. Harimau  dapat ditemukan di hutan dan di 
savanna. 

3. Kuda 
Kuda adalah hewan pemakan rumput yang memiliki 
tubuh yang cukup besar dengan ke empat kakinya 
yang kuat dan sangat cepat apabila digunakan untuk 
berlari. Karena kuda memiliki tenaga yang cukup 
kuat dan bisa berlari cepat, biasanya kuda digunakan 



untuk menarik delman. Kuda dapat ditemukan  hidup 
di savanna. 

4. Jerapah 
Jerapah adalah hewan yang memiliki leher yang 
sangat panjang. Jerapah  memakan rerumputan atau 
daun-daunan yang ada atas di pohon. Jerapah 
biasanya hidup di savana. 
 
 

5. Anjing  
Anjing adalah hewan yang bisa berlari cepat dan 
memiliki penciuman yang sangat tajam serta 
memiliki gigi taring. Anjing adalah hewan pemakan 
daging. Anjing biasanya di pelihara untuk menjaga 
rumah. 

 
B. Jenis hewan air 

Hewan laut adalah hewan yang dapat hidup di air, 
contohnya : 
1. Ikan 

Ikan adalah hewan yang bernafas dengan insang dan 
bergerak dengan menggunakan sirip. Ikan memiliki 
tubuh yang bersisik. Habitat ikan ada di laut atau di 
sungai maupun muara. 

2. Kura- kura 
Kura- kura adalah hewan yang memiliki tempurung 
yang sangat kuat sebagai alat pertahanan diri. Kura- 
kura dapat memaksukan ke empat kakinya dan 
kepalanya ke dalam tempurung yang sangat keras 
apabila terancam. Kura-kura biasanya memakan ikan 
kecil. 



3. Anjing laut 
Anjing laut adalah hewan yang pemakan ikan yang 
memiliki tubuh yang sangat licin. Anjing laut 
memiliki gigi yang tajam. Habitat anjing laut berada 
di laut. 
 

C. Jenis hewan udara 
Hewan udara adalah hewan yang dapat hidup di udara. 
1. Burung 

Burung adalah hewan yang memiliki paruh untuk 
mencari makan , serta memiliki kaki dua dan 
memiliki cakar pada setiap kakinya. Selain itu, 
burung juga memiliki sayap untuk terbang. Ketika di 
udara burung bernafas menggunakan pundi- pundi 
udara. 

2. Kupu - kupu 
Kupu - kupu adalah hewan yang memiliki sayap 
yang indah dan bermacam - macam motif atau 
warna. Kupu - kupu merupakan hewan penghisap 
madu yang berada di mahkota bungan. 

3. Capung 
Capung adalah hewan yang memiliki tubuh 
menyerupai helicopter dan memiliki sayap yang 
terbagi menjadi 4 bagian. 
 
 
 
 
 

 
 



BAB III 
GAMBAR RANCANGAN 

 
A. Berikut adalah sketsa media pembelajaran yang akan di 
buat. 

 

 
B. Bahan, alat, dan biaya 

Dalam pembuatan media pembelajaran ini memerlukan 
bahan, alat, dan biaya sebagai berikut. 
 
1. Bahan yang dibutuhkan : 

a. Kardus dengan ukuran 60 x 50 Rp   5.000,00 
b. Plastik tebal/ mika    Rp   7.500,00 



c. Kertas sukung   Rp   7.000,00 
d. Paralon    Rp 17.000,00 
e. Busa/ spon    Rp   2.000,00 
f. Gambar print    Rp 65.000,00 
g. Tali rafia    Rp  5.000,00 

 
2. Alat yang dibutuhkan : 

a. Gunting    Rp   4.000,00 
b. Geraji    Rp 20.000,00 
c. Isolasi    Rp 10.000,00 
d. Cuter     Rp   7.000,00 
e. Penggaris    Rp   2.000,00 
f. Lem     Rp 10.000,00 

 
3. Ongkos tukang : 

1 orang       Rp 50.000,00 + 
 

        Jumlah ……………………………..... : Rp 256.500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BAB IV 
PEMBUATAN 

 
A. Tenaga pelaksana dan waktu yang dibutuhkan  

1. Tenaga pembuat 1 orang  
2. Waktu yang dibutuhkan 3 hari 

 
B. Langkah- langkah pembuatan 

1. Siapkan kardus dengan ukuran 60 cm x 50 cm 

 
 

2. Lalu gunting bagian garis putus berikut 

 
3. Langkah selanjutnya, lubangi lingkaran putus- 

putus tersebut sebesar diameter paralon. 



 
4. Lubangi juga bagian yang diberi tanah panah merah. 

Setelah itu lubangi sisi satunya lagi. 

 
 

5. Masukkan atau tekuk bagian yang di beri tanda panah 
ke dalam kardus. 



 
6. Masukkan paralon kedalam lubang kardus. 

 
7. Gulungkan gambar yang sudah direkatkan ujung-

ujungnya dari satu gambar ke gambar lainnya di 
paralon. Kemudian masukkan paralon satunya lagi di 
sisi lainnya. Lalu beri tanda merah dengan busa lalu 
rekatkan. 



 
8. Tarik kertas yang ada di paralon, kemudian rekatkan 

ke paralon lainnya  

 
9. Setelah itu tempelkan mika pada lubang di depan 

kardus tadi dengan menggunakan isolasi. 
 

10. Setelah itu bungkus bagian terluar kardus dengan 
kertas warna atau sokong. 



 
11. Hasilnya dan cara menggunakannya putar 

bersamaan paralon, gambar dengan sendirinya akan 
memutar. 

 
 

C. Pembuatan kemasan 
Agar terhindar kotoraan bagian sisi-sisi terluar dilapisi 

plastic kecuali bagian depan mika plastic di lubangi 
 
 



BAB V 
PEMANFAATAN 

A. Perlakuan media 
Media digunakan secara klasikal maupun individu 

 
B. Langkah- langkah penggunaan  

1. Sebelum media digunakan 
a. Salam  

“ Assalammualaikum wr.wb, selamat pagi anak-
anak, bagaimana kabarnya hari ini?” 

b. Berdoa 
“Anak-anak sebelum bapak mulai pelajaran hari ini, 
marilah kita awali pembelajaran ini dengan berdoa, 
sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa 
mulai” 

c. Presensi 
“Siapa hari ini yang tidak hadir? irfan ada?, puput, 
agung, anton, fenty,,,,,” 

d. Apersepsi  
“ Siapa yang punya  hewan peliharaan dirumah?” 
“Kalo puny,a namanya apa?” 

e. Mempersiapkan materi ajar, model, dan alat peraga 
atau media pembelajaran. 

 
2. Selama media digunakan dalam pelajaran 

a. Guru menjelaskan satu-persatu gambar jenis hewan 
yang ada di media pembelajaran. 

b. Anak atau murid memperhatikan penjelasan guru. 
c. Anak atau murid menanyakan beberapa hal 

mengenai hewan tersebut. 
 



3. Setelah media digunakan 
a. Kesimpulan 

       “Setelah tadi belajar tentang jenis- jenis hewan 
sekarang anak-anak tahukan kalau  

hewan itu ada berbagai jenis dan mempunyai banyak 
ciri-ciri ” 

b. Evaluasi 
“Ada berapa macam hewan yang ada dalam TV boks 

ini, sebutkan?” 
 

c. Tindak lanjut 
- Memberikan  pesan moral dan rencana 

pembelajaran selanjutnya. 
“ Tadikan sudah belajar tentang jenis –jenis 

hewan, jadi anak-anak marilah kita  
menjaga kelestarian hewan tersebut agar jangan 

sampai punah.” 
“Untuk besok kita akan belajar tentang  jenis-jenis 
buah-buahan, jangan lupa nanti di rumah 
dipelajarai” 
“Untuk tugasnya, dibuka halaman  5 nanti dibaca 

ya, besok bapak ingin kalian  
menceritakan tentang jenis-jenis buah-buahan dan 

fungsinya  di depan kelas” 
 

- Doa penutup. 
“Untuk mengakhiri pelajaran hari ini marilah kita 

berdoa, supaya ilmu yang kita  
peroleh bisa bermanfaat, semoga nanti kita waktu 

pulang diberikan keselamatan  



oleh Allah, berdoa menurut keyakinan masing-
masing mulai” 

 
- Salam 

“Wassalammualaikum wr.wb 
 

BAB VI 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIA PEMBELAJARAN SPECIMENT  

TENTANG JENIS-JENIS BIJI TUMBUHAN 

BAB I 

IDENTITAS 

Tingkat Pendidikan : Sekolah Dasar 

Kelas / Semester      :  IV (empat) / 1 

Mata Pelajaran         : Ilmu Pengetahuan Alam 

A. Standar Kompetensi  
Mengenal berbagai jenis biji tumbuhan serta 
kegunaannya. 

B. Kompetensi Dasar 
Siswa dapat memanfaatkan biji tumbuhan dalam 
kehidupan sehari-hari. 

C. Indikator 
Siswa dapat mewnyebutkan kembali jenis-jenis biji 
tumbuhan dan fungsinya. 

D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menyebutkan macam-macam jenis biji 

tumbuhan. 
2. Siswa dapat megidentifikasu nama-nama jenis biji 

tumbuhan. 
3. Siswa dapat membedakan nama-nama jenisbuji 

tumbuhan. 
4. Siswa dapatmenunjukkan jenis-jenis biji tumbuhan. 
5. Siswa dapat mengetahui kegunaan biji-biji tumbuhn 

dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. 
6. Siswa dapat mengagumi ciptaan Tuhan Yang Maha 

Esa dan mencintai lingkungannya hidupnya. 



BAB II 

MATERI POKOK 

Dalam media pembelajaran ini, memuat materi mengenai 
jenis-janis biji tunbuhan. 

A. Jenis biji makanan pokok. 
1. Beras putih, beras mengandung nilai karbohidrat 

tinggi dan merupakan makanan pokok di Indonesia.  
2. Beras merah, kandungan karbohidratnya 

samadengan beras putih. Bubur beras merah sering 
disajikan sebagai makanan pendamping pada bayi. 

3. Jagung, yang nilai karbohidratnya dibawah beras 
biasanya dikonsumsi sebagai makanan pengganti 
nasi. Nasi jagung coocok untuk penderira Diabetus 
Melitus karena kandungan gulanya yang rendah. 

4. Kacang hijau, kacang hijau mengandung banyak 
protein nabati, digunakan sebagai bahan dasar bubur 
kacang hijau dan kolak. 

5. Kedelai, kandungan proteinnya hampir sama dengan 
kacang hijau, jenis kacang-kacangan ini digunakan 
sebagai bahan baku pembuatan tempe, tahu , oncom, 
kecap dan susu sari kedelai. 

B. Jenis biji makanan sayur. 
1. Koro, buah tumbuhan ini banyak dimanfaatkan 

untuk berbagai jenis olahan sayur misalnya; sayur 
sop dan lodeh.  

2. Kacang Krotog Merah. 
3. Kacang Krotog Hitam. 
4. Kacang Krotog Putih. 



Ketega jenis tanaman sayur diatas merupakan satu 
spesies, dan sering digunakan untuk campuran dalam 
olahan kulit kambing dan sapi. 

5. Kacang tanah. Kacang tanah, mengandung protein 
dan lemak, kacang tanah sering digunakan untuk 
membuat sambal dan campuran coklat. 
 
 
 

C. Jenis biji buah-buahan. 
1. Nangka, buah nangka marak pada musim hujan, rasa 

buahnya sangat manis dan banyak mengandung 
serat. Saat ini paling trand diolah menjadi kripik 
nangka. 

2. Sawo, daging buahnya tebal berwarna coklat, 
rasanya manis. Buah ini juga merupakan simbol 
kehormatan.  

3. Apel kenitu, selain rasanya yang manis, kulit buah 
ini berfungsi sebagai pencegah diare secara alami. 

4. Kokoa, atau coklat sering digunakan untuk campuran 
dalam membuat kue, kokoa mengandung lemak 
nabati yang tinggi. Sehingga jika dikonsumsi secara 
terus-menerus akan manimbulkan kegemukan. 

5. Kopi, buah ini sering diolah menjadi bubuk kopi 
yang selanjutnya untuk bahan dasar minuman kopi. 

 

 

 

 



BAB III 

GAMBAR RANCANGAN 

A. Sketsa 

 
 Keterangan:  P; 75 cm, L; 65 cm. 

   Bentuk ; Rak menyerupai rumah-rumahan. 

   Warna ; Coklat. 



  
 

  
Keterangan : Biji Beras Putih, Biji Beras Merah, Biji 
Jagung, Biji Kacang Hijau, Biji Kedelai 

                   



   

  
Keteranagan: Biji Koro, Biji Kcang Krotog 
merah,hitam,putih, Biji Kacang Tanah. 

 

  



Keterangan : Biji Nangka, Biji Sawo, Biji Apel, Biji Kokoa, 
Biji Kopi. 

 

 

 

B. Bahan Alat Biaya 
1. Bahan yang dibutuhkan 

a. Kayu  Rp. 50.000,00 
b. Paku  Rp.   5.000,00 
c. Toples   Rp. 20.000,00 
d. Plastik mika  Rp.   5.000,00 
e. Cat dan kuas  Rp. 20.000,00 
f. Biji tumbuhan  Rp. 15.000,00 

2. Alat 
a. Gergaji 
b. Palu 

3. Ongkos tukang   Rp. 50.000,00 

Jumlah biaya    Rp.165.000,00 

 

BAB IV 

PEMBUATAN 

A. Tenaga pelaksana dan waktu 
yang dibutuhkan 
1. Tenaga pembuat 2 orang. 
2. Waktu yang dibutuhkan 2 minggu. 

B. Langkah-langkah pembuatan 



1. Mengukur dan memotong kayu sesuai bentuk dan 
ukuran yang diinginkan. 

2. Merangkai, membentuk bangun, dan penghaluan. 
3. Pengecatan dan finishing. 

C. Pembuatan kemasan 
      Setelah media jadi, dikemas dengan plastik mika 
agar tidak mudah kotor, media ini dapat dipajang di 
dinding kekas, pajangan diatas meja/almari, dan 
disimpan dalam almari. 

 

BAB V 

PEMANFAATAN 

 

A. Perlakuan media 
Media dapat digunakn secara klasikal dan 
berkelompok. 

B. Langkah-langkah penggunaan ( 
dipandu dengan penggunaan abjad jari dan bahasa 
isyarat ) 
1. Sebelum media digunakan 

a. Salam pembuka oleh guru. 
b. Do’a bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. 
c. Presensi oleh guru. 
d. Apresiasi : guru mengajak siswa untuk bernyanyi 

bersama lagu Lihat kebunku dan tanya jawab 
materi yang akan disajikan. 

2. Selama media digunakan 
a. Siswa menyimak penjelasan guru dengan seksama. 



b. Madia dipergunakan secara berkelompk 
bergantian. 

c. Siswa memegang dan mengamati bentuk dan 
ukuran media. 

d. Siswa aktif bertanya dan berdiskusi kelompok. 
 

3. Setelah media digunakan 
a. Refleksi materi, masing-masing kelompok 

memberikan argumentasi dan dikuatkan oleh guru. 
b. Evaluasi, sebagai bahan acuan sejauh mana 

kedalaman materi disampaikan dan mengetahui 
daya tangkap siswa. 

c. Tindak lanjut dan pesan moral, agar siswa lebih 
mencintai lingkungan. 

d. Tugas rumah, untuk mempertajam daya ingat 
siswa terhadap materi. 

e. Do’a bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. 
f. Salam penutup oleh guru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MEDIA PEMBELAJARAN SPICEMENT 
TENTANG PENGGOLONGAN HEWAN 

BERDASARKAN HABITATNYA  
 

BAB I 

IDENTITAS  
          Satuan Pendidikan    : SD 
          Mata Pelajaran      : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

           Kelas/Semester      : II/1 

                                  

A. Standar Kompetensi 
Mengenal berbagai tempat hidup atau habitat hewan 
B. Kompetensi Dasar 
Mengidentifikasi berbagai tempat hidup hewan (air, darat, 
dan tempat lainnya) 
C. Indikator 
Menyebutkan dan memahami jenis-jenis hewan 
berdasarkan tempat hidup atau habitatnya 
D. Tujuan Pembelajaran 
a) Siswa dapat menjelaskan berbagai tempat hidup hewan 

secara benar 
b) Siswa dapat membedakan hewan darat, air, udara, darat 

dan air (amphibi) secara tepat 
c) Siswa dapat menyebutkan hewan yang hidup di air secara 

tepat 
d) Siswa dapat menyebutkan hewan yang hidup di darat 

secara tepat 



e) Siswa dapat menyebutkan hewan yang hidup di darat dan 
air (amphibi) secara tepat 

f) Siswa dapat memperlakukan hewan secara layak 
g) Siswa dapat menggambarkan 4 jenis hewan secara tepat 

 

BAB II 
MATERI POKOK 

Hewan merupakan salah satu makhluk hidup di muka 
bumi ini. Hewan dapat digolongkan berdasarkan tempat 
hidup atau habitatnya, yaitu hewan yang dapat hidup di 
darat, hewan yang dapat hidup di air, hewan yang dapat 
hidup di udara, dan hewan yang dapat hidup di darat dan di 
air atau disebut juga hewan amphibi. Adapun contoh-
contoh hewan berdasarkan habitatnya, yaitu:  

1. Hewan darat : ayam, hamster, itik, tikus, kucing 
2. Hewan air : ikan lele, ikan hias, ikan mujaer, belut, 

udang 
3. Hewan udara : burung, kupu-kupu, lebah, belalang 
4. Hewan amfibi : kura-kura, katak, kepiting, buaya 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

GAMBAR RANCANGAN 
 

A. Sketsa Produk 

 

 

 

 
  
Keterangan:  
L: 20cm 
t: 27cm 
P: 45cm 
 
 
 

B. Bahan, Alat, dan Biaya 
a) Bahan yang Diperlukan 

1. Kaca       Rp 100.000, 00 
2. Kawat (sudah dirangkai)    Rp 15.000, 00 
3. Pelat besi      Rp 10.000, 00 
4. Engsel       Rp 2.000, 00 
5. Lem kaca      Rp 12.000, 00 
6. Background (gambar)     Rp 5.000, 00 
7. Tempat makan burung    Rp 3.000, 00 
8. Air       Rp 100, 00 
9. Burung      Rp 5.000, 00 
10. Ikan hias      Rp 5.000, 00 

HEWAN 
AIR 

HEWAN 
AMPHIBI 

HEWAN 
DARAT 

HEWAN 
UDARA 



11. Ayam       Rp 5.000, 00 
12. Kura-kura       Rp 15.000, 00 
13. Makanan ayam     Rp 2.000, 00 
14. Makanan burung     Rp 2.000, 00 
15. Makanan ikan      Rp 6.000, 

00 
16. Makanan kura-kura     Rp 6.000, 

00 
17. Batu hias      Rp 8.000, 00 

 
b) Alat yang Dibutuhkan 

1. Penggaris       Rp 1.500, 00 
2. Spidol       Rp 2.000, 00 
3. Gunting      Rp 5.000, 00 
4. Tang       Rp 15.000, 00 

 
c) Biaya Pembuatan      Rp 50.000, 00 
Jumlah biaya       Rp 274.600, 00 
 
 
 

 
BAB IV 

PEMBUATAN 
 

A. Tenaga dan Waktu 
a) Tenaga pelaksana 3 orang 
b) Waktu yang dibutuhkan 1 minggu. 

B. Langkah-langkah pembuatan 
a) Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan 
b) Potong kaca sesuai ukuran 



c) Susun kaca sampai membentuk pola balok dengan 
menggunakan lem kaca namun, biarkan bagian atasnya 
terbuka dulu 

d) Tempel background di sisi belakang balok 
e) Balok tersebut bagi menjadi 4 petak dengan ukuran 

yang sama. Dua petak dibatasi dengan kaca dan 2 
petaknya lagi dibatasi dengan kawat 

f) Kelilingkan pelat besi pada bagian atas balok. 
Kemudian las pelat besi tersebut 

g) Khusus pada petak keempat, buat semacam pintu dari 
besi yang agak kecil yang dihubungkan menggunakan 
engsel  
(di las) pada pelat besi yang sudah dikelilingkan pada 
balok 

h) Potong kawat sesuai ukuran pelat besi atau sesuai 
ukuran atas balok 

i) Tempel kawat pada pelat besi tersebut 
j) Gunting kawat antara petak ketiga dan petak keempat 

sehingga dapat dibuka maupun ditutup (atau khusus 
petak untuk burung) 

k) Pasang atau taruh tempat makan dan tempat minum 
pada petak ketiga dan keempat 

l) Pasang kayu kecil pada petak keempat untuk tumpuan 
burung 

m) Masukkan air pada petak pertama dan kedua 
n) Masukkan ikan hias pada petak pertama 
o) Masukkan kura-kura pada petak kedua 
p) Masukkan ayam pada petak ketiga 
q) Masukkan burung pada petak keempat 

 



BAB V 

PEMANFAATAN 
A. Perlakuan Media 

Media dapat digunakan secara individual maupun 
kolektif. 

B. Langkah-Langkah Penggunaan 
a) Sebelum Media Digunakan 

1. Guru mengucapkan salam dan memimpin doa 
2. Guru mempresensi siswa 
3. Tanya jawab menegenai materi yang akan 

disampaikan 
4. Guru menyiapkan media 

b) Selama Media Digunakan 
1. Guru mennjelaskan materi dengan 

menggunakan media 
2. Siswa mendengarkan penjelasan materi dari 

guru 
3. Siswa memperhatikan media pembelajaran 
4. Siswa bertanya mengenai materi tersebut 

c) Setelah Media Digunakan 
1. Guru menanyakan kejelasan materi pada siswa 
2. Guru memberi soal tentang materi 

penggolongan hewan berdasarkan habitatnya 
pada siswa 

3. Guru memberi pesan kepada siswa supaya lebih 
menyayangi dan peduli terhadap hewan 

4. Guru memberitahukan kepada siswa mengenai 
materi yang akan disampaikan pada pertemuan 
selanjutnya.  

 



Lampiran Foto Media Pembelajaran

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


