
PRAKTIKUM SEDERHANA IPA 

BERBASIS LINGKUNGAN 

 

LEMBAR KERJA SISWA 1 

MENCARI HURUF YANG HILANG 

Materi Pembelajaran : Anggota Tubuh (kelas 1) 

Alat dan Bahan 

 Sebuah kotak untuk tempat menyimpan guntingan huruf 

 Beberapa buah guntingan karton manila bertuliskan huruf tertentu (huruf yang 

hilang), bagian belakangnya diberi double tip 

 Double tip 

 Beberapa buah gambar anggota tubuh tertentu (misalnya kaki, tangan, 

telinga) yang terbuat dari karton. 

Keterangan: 

Pada bagian bawah gambar tertulis nama anggota tubuh yang sesuai, tetapi 

beberapa huruf penyusunnya dihilangkan. 

                                                    

     T A     G    N   H      D       N        T E            G   ...     

Cara Pelaksanaan 

1. Guru menempelkan beberapa buah gambar yang telah dipersiapkan pada 

papan tulis. 

2. Kotak yang berisikan potongan karton berhuruf disimpan di depan papan tulis. 

3. Beberapa siswa yang berlomba mengambil posisi pada garis start yang 

letaknya beberapa meter di depan papan tulis. 

4. Guru member aba-aba dimulainya permainan. 

5. Siswa berlomba berlari menuju kotak dan mencari huruf yang akan 

ditempelkan pada papan tulis. 



6. Siswa yang tercepat dan tepat melengkapi kata yang dimaksud dinyatakan 

sebagai pemenang. 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 2 

BERBURU HARTA KARUN 

Materi Pembelajaran : Benda dan Sifatnya (kelas 2) 

Alat dan Bahan : 

Sebuah kotak bertutup. 

Cara Pelaksanaan: 

1. Guru membuat potongan karton manila sejumlah siswa di kelas, yang terdiri 

dari empat buah bentuk geometri, misalnya bentuk kotak, segitiga, lingkaran 

dan persegi lima 

 

 

 

 

Keterangan: bergambar benda padat (misalnya mobil, sepatu, dan baju) 

 

 

 

 

Keterangan : bergambar benda cair (misalnya minyak goreng, es yang mencair, air hujan) 

2. Setiap karton dengan bentuk-bentuk geometri tersebut diberi gambar benda-

benda tertentu (benda padat dan benda cair) 

3. Guru menginformasikan kepada siswa bahwa bentuk kotak dan segitiga 

merupakan benda padat, sedangkan benda cair diwakili oleh bentuk lingkaran 

dan persegi lima. 



4. Setiap siswa mengambil sebuah bentuk geometri dari dalam kotak kemudian 

berkumpul membuat kelompok berdasarkan persamaan  bentuk geometri 

yang diambilnya. 

5. Setiap kelompok diminta untuk menghitung jumlah anggota kelompoknya, 

kemudian mencari kelompok lain yang memiliki persamaan sifat (benda padat 

atau benda cair) yang sesuai dengan kelompoknya. 

6. Guru menanyakan jumlah benda padat dan benda cair yang terdapat di dalam 

kotak tersebut, kemudian siswa menyebutkan nama benda yang tergambar 

dalam setiap bentuk yang diambilnya itu. 
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MANAKAH YANG LEBIH MUDAH BERGERAK ? 

 

Materi Pembelajaran : Gerak Benda (Kelas 3) 

 

Alat dan Bahan: 

 

Beberapa buah benda dengan bentuk berbeda, misalnya bola basket, kaleng 

bekas minuman, botol bekas air mineral, penghapus papan tulis, pensil, 

tempat pensil dan buku tulis. 

 

Cara Pelaksanaan: 

1. Guru meletakkan benda-benda tersebut di atas meja. 

2. Siswa dipersilahkan untuk mencoba menggerakkan benda-benda 

tersebut dengan berbagai cara. 

3. Setiap siswa menuliskan laporan atau kesimpulan tentang benda yang 

dapat bergerak dengan mudah dan benda yang sulit bergerak. Siswa 

juga menjelaskan secara tertulis tentang cara menggerakkan benda-

benda tersebut beserta alasannya. 
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Keterkaitan Rasa dan Bau 
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : IV/1 

Standar Kompetensi : Memahami  hubungan antara struktur organ tubuh 
manusia dengan fungsinya, serta pemeliharaannya 

Kompetensi Dasar : Mendeskripsikan hubungan antara struktur panca indera 
dengan fungsinya 

Tujuan : Kamu dapat mengetahui keterkaitan indra perasa dan 
indra penciuman. 

Alat dan Bahan 
1. Buah apel   4. Pisau 
2. Buah pir   5. Gelas air minum kemasan bekas 
3. Wortel   6. Kain selendang 
 
Langkah Kerja 
Kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelompok atau sendiri. 

1. Potonglah buah apel, buah pir, dan wortel seperti bentuk dadu dengan ukuran 
yang sama. 
 

 

 

2. Letakkan masing-masing potongan buah tadi pada tiga buah gelas yang 
berbeda. 

3. Kemudian, letakkan gelas yang berisi potongan buah tadi tepat di depanmu. 
Kemudian, tutuplah matamu dengan erat, gunakan kain selendang untuk 
menutup matamu. Acaklah letak gelas-gelas buah tersebut. 

4. Ambillah dengan sendok satu potong buah, kemudian makan dan rasakanlah 
tanpa menciumnya. Coba tebak nama buah tersebut!  

5. Kemudian ambil lagi satu potong buah lagi dan ciumlah potongan buah 
tersebut lalu makan dan rasakan. Coba tebak nama buah tersebut! 

6. Lakukan langkah 4 & 5 dengan membuka matamu tentukan dan ambilah 
potongan buah masing-masing jenis buah. Coba tebak nama buah tersebut! 
 

Diskusikanlah bersama teman-temanmu untuk menjawab pertanyaan berikut. 
1. Apa fungsi menutup mata pada kegiatan ini? 
2. Apa yang kamu rasakan ketika kamu makan potongan buah tersebut dan 

hidungmu ditutup? 
3. Apa yang kamu rasakan ketika kamu makan potongan buah tersebut dan 

hidungmu terbuka? 
4. Manakah yang lebih mudah pada saat menebak jenis makanan apakah pada 

saat hidungmu tertutup atau terbuka? 
5. Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan ini? 

 

Hati-hati pada saat menggunakan pisau karena pisau dapat 
melukai tanganmu. 



 

 

 

 

 

Tabel Hasil Pengamatan 
Keterangan :   
Tanda   √ = Jika tebakan “benar” 
Tanda  - = Jika tebakan “salah”  

 

Nama 
Mata Tertutup Mata Terbuka 

I. Pencium I. Pengecap I. Penglihat I. Pencium I. Pengecap 

 1.      

2.      

3.      

 1.      

2.      

3.      

 1.      

2.      

3.      

 1.      

2.      

3.      

 1.      

2.      

3.      

 1.      

2.      

3.      

 1.      

2.      

3.      

 1.      

2.      

3.      

 1.      

2.      

3.      

 1.      



2.      

3.      

 1.      

2.      

3.      
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MENGAPA BERUBAH ? 

Materi Pembelajaran : Metamorfosis Hewan (Kelas 4) 

Alat dan Bahan: 

 Beberapa ekor ulat 

 Toples kaca tertutup 

 Beberapa helai daun dan Ranting tanaman 

 

Cara Pelaksanaan: 

1. Siswa menyiapkan tempat hidup hewan yang akan diamati, berupa sebuah 

toples kaca yang tutupnya dilubangi (sirkulasi udara). 

2. Siswa memasukkan beberapa ekor ulat, daun dan ranting ke dalam toples 

tersebut. 

3. Siswa melakukan pengamatan dengan mencatat dan menggambarkan setiap 

bentuk perubahan ulat dari hari ke hari. 

4. Setelah siswa selesai melakukan pengamatan, guru memberikan stimulus 

lanjutan dengan menanyakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan 

metamorphosis kupu-kupu, misalnya: 

5. Pada hari keberapakah mulai terlihat perubahan pada ulat? 

6. Bagaimanakah bentuk-bentuk perubahan yang kamu lihat? 

7. Mengapa perubahan itu dapat terjadi? 

 

Hari ke- Waktu Pengamatan 
(hari/Tanggal) 

Perubahan yang 
terjadi (gambar) 

Keterangan  
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DAUN-DAUN KEHIDUPAN 

Materi Pelajaran : Bentuk-bentuk Daun (Kelas 4) 

Alat dan Bahan :  

1. Kertas Karton 

2. Selotip 

3. Alat Mewarnai 

4. Beraneka macam daun 

Cara Pelaksanaan : 

1. Guru meminta siswa mengumpulkan bermacam-macam daun dari jenis tanaman 

yang berbeda. 

2. Daun-daun yang telah dikumpulkan kemudian ditempelkan menggunakan selotip 

diatas sehelai kertas karton (kertas karton utuh dibagi dua). 

3. Siswa dapat menghias kertas karton tersebut menjadi sebuah bingkai yang cantik. 

4. Karya siswa ini dapat menjadi sebuah pajangan aneka bentuk daun yang dapat 

dipajang menjadi hiasan dinding ruangan kelas. 
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MANAKAH YANG LEBIH  PEKAT....? 

Materi Pembelajaran : Larutan (Kelas 5) 

Alat dan Bahan : 

1. Beaker glass  2 buah 

2. Air   500 ml 

3. Telur   2 buah 

4. Garam   secukupnya 

 

Cara Pelaksanaan : 

1. Isilah kedua beaker glass dengan air masing-masing sebanyak 500 ml. 

2. Larutkan garam pada beaker glass A  sebanyak 40 gram dan beaker glass B 55 gram. 

3. Kemudian masukkan telur A ke dalam beaker glass A dan telur B ke dalam beaker 

glass B, amati posisi telur dalam larutan (dasar, melayang atau terapung). 

4. Jika telur masih didasar beaker glass, maka tambahkan garam lagi (1 gram setiap 

penambahan) dan diamati lagi sampai posisi telur melayang. Maka akan didapatkan 

berat garam yang harus dilarutkan ke dalam 500 ml air agar telur melayang. 

5. Kemudian tambahkan garam lagi (1 gram setiap penambahan) dan diamati lagi 

samapai posisi telur terapung. Maka akan didapatkan berat garam yang harus 

dilarutkan ke dalam 500 ml air agar telur terapung. 

6. Kemudian cobalah telur A dimasukan ke dalam larutan garam B (beaker glassB) dan 

sebaliknya telur B dimasukkan ke dalam larutan garam A. Amatilah apa yang terjadi! 

7. Catatlah hasil pengamatan. Diskusikanlah. 
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TEBAK GAMBAR, YUK 

Materi Pembelajaran : Adaptasi Hewan dan Tumbuhan (Kelas 5) 

Alat dan Bahan: 

Gambar kaki berbagai burung (aves) 

Gambar paruh berbagai burung (aves) 

Gunting 

 

Cara Pelaksanaan:  

1. Guru menginstruksikan kepada siswa untuk memperhatikan gambar-gambar 

kaki burung dalam lembar aktivitas. 

2. Guru melemparkan pertanyaan berkaitan dengan gambar-gambar tersebut. 

3. Gambar kaki apakah ini? 

4. Apa perbedaan kaki yang satu dengan kaki lainnya? 

5. Mengapa kaki-kaki tersebut berbeda? 

6. Lakukan langkah 1 s/d 5 untuk gambar paruh. 

7. Siswa mengisi jawaban yang tepat untuk setiap gambar. 

8. Guru memandu siswa selama kegiatan berlangsung. 

9. Setelah selesai, guru memfasilitasi untuk diskusi siswa. 

10. Ada kesimpulan yang dapat ditarik setelah diskusi berlangsung. 
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DAUN SI KOKI HEBAT 

MATERI PELAJARAN :  Fotosintesis (Kelas 6) 

Alat dan Bahan : 

1. Alumunium foil  secukupnya 

2. Beaker glass   2 buah  

3. Lampu bunzen   1 set 

4. Patridish   2 buah 

5. Pinset    1 buah 

6. Air    secukupnya 

7. Larutan Iodium   

8. Alkohol  

9. Daun tanaman rambutan 

Cara Pelaksanaan : 

1. Sehari sebelum percobaan, tutup sebagian daun tanaman dengan alumunium foil di 

siang hari. 

2. Keesokan harinya, setelah melepaskan alumunium foil, masukkan ke dalam beaker 

glass berisi alkohol. 

3. Kemudian beaker glass tersebut masukkan kembali ke beaker glass berisi air, lau 

didihkan. 

4. Angkat daun yang sudah dididihkan. Cuci bersih dengan air. 

5. Amati daun setelah dicelupkan ke dalam larutan iodium. 
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MENGAMATI LISTRIK STATIS 

Materi Pembelajaran: Hemat Energi (Kelas 6)  

Alat dan bahan: 

1. Sisir plastic besar  1 buah 

2. Kain wol   1 buah 

3. Kaleng    1 buah 

4. Paku 5 dan 10 cm  1 buah 

5. Palu    1 buah 

 

Cara Pelaksanaan: 

1. Siswa dibagi menjadi kelompok yang beranggotakan 3 orang. 

2. Siswa membuat dua buah lubang pada kaleng dengan menggunakan paku 5 

cm dan 10 cm. 

3. Sisir digosok dengan kain wol 

4. Kaleng diisi dengan air dan dipegang dengan siswa lainnya. 

5. Sisir didekatkan pada air yang mengucur dari kaleng sampai kurang lebih 2 

cm dekatnya. 

6. Sisir didekatkan ke aliran air di lubang yang lainnya. 

7. Mintalah siswa memperhatikan apa yang terjadi. Kemudian menuliskan hasil 

pengamatan mereka pada lembar kegiatan.  
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JARING-JARING MAKANAN 

Tujuan: Mempelajari jaring-jaring makanan 

Materi Pembelajaran: Rantai Makanan dan Jaring-Jaring Makanan (Kelas VII/2)  

Alat dan bahan: 

1. Karton    1 buah 

2. Gunting   1 buah 

3. Benang Wol    1 buah 

4. Selotip   1 buah 

5. Lem    1 buah 

6. Gambar hewan dan tumbuhan yang menempati habitat yang sama  

Prosedur Kerja: 

1. Guntinglah karton menjadi 2 bagian yang sama 

2. Guntinglah (persegi) gambar hewan dan tumbuhan. Usahakan untuk memilih 

hewan-hewan yang mewakili beberapa tingkat trofik, yaitu konsumen I 

(herbivora), konsumen II (karnivora), hewan konsumen III. 

3.   Tempelkan gambar hewan dan tumbuhan itu pada karton 

4. Hubungkan dengan benang semua rantai makanan. 

5. Hubungkan hewan-hewan yang berhubungan dengan proses pemangsa 

(makan dan dimakan) 

6. Hubungkan semua karnivora dengan semua rantai makanan sehingga 

membentuk jaring-jaring makanan. 

7. Gunakan selotip agar benang berada pada tempatnya. 

8. Amatilah bagian yang berhubungan antara setiap rantai makanan. 

 



Pertanyaan: 

1. Ada berapa rantai makanan yang terbentuk dari kegiatan terebut? 

2. Buatlah diagram yang menunjukkan jaring0jaring makanan yang terbentuk! 

3. Apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan diatas? 
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EKOSISTEM KEBUN MADRASAH 

Tujuan: Mengidentifikasi tumbuhan dan hewan yang hidup pada ekosistem kebun 

madrasah serta menentukan tingkat organisasi kehidupan 

Alat dan Bahan: 

1. Buku 

2. Pena 

Prosedur Kerja 

Kegiatan I 

1. Amatilah jenis tumbuhan yang ditemukan di kebun madrasah. 

2. Amatilah jumlah tumbuhan, cara perkembangbiakannya, dan manfaat bagi 

manusia. 

3. Masukkandata hasil pengamatan ke dalam tabel. 

No Nama Tumbuhan Jumlah Cara Berkembangbiak Manfaat bagi 
Manusia 

     

     

 

Kegiatan II 

1. Amatilah jenis hewan yang ditemukan di kebun madrasah. 

2. Amatilah jumlah hewan, alat geraknya, jenis makanannya dan cara 

perkembangbiakannya. 

3. Masukkandata hasil pengamatan ke dalam tabel. 



No Nama Hewan Jumlah Alat Gerak Jenis Makanan Cara 
Berkembangbiak 

      

      

 

Pertanyaan 

1. Dari tumbuhan dan hewan yang kamu amati sebutkan tingkat organisasi 

kehidupannya! 

2. Jelaskan yang dimaksud dengan: Individu, Populasi, Komunitas dan 

Ekosistem. 

3. Buatlah Kesimpulan dari hasil pengamatanmu! 
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TEKANAN PADA ZAT PADAT 

Tujuan: Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan 

Alat dan Bahan: 

Tanah liat/Plastisin 

Balok uji/benda uji 

Langkah Kerja: 

Perhatikan gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Letakkan tanah liat/ plastisin/pasir kedalam wadah. 

2. Siapkan balok uji dan jatuhkan dari ketinggian tertentu dengan permukaan 

tertentu (posisi 1) 

3. Amatilah tempat bekas jatuh balok itu pada wadah 

4. Ulangi cara kerja nomor 2 tetapi dengan permukaan yang berbeda (posisi 2) 

Posisi 1 Posisi 2 



5. Ulangi cara kerja 2 s/d 4 tetapi menggunakan balaok/benda lain yang berbeda 

massanya. 

No Benda Luas 
Permukaan 

Massa Tekanan 

     

     

     

 

 

 

 

Pertanyaan: 

1. Bandingkan hasil kegiatan nomor 2 dan 4, manakan yang lebih dalam bekas 

jatuhnya balok! 

2. Untuk massa yang sama, makin besar luas permukaan bidang tekan, maka 

tekanan semakin ..................................dan semakin kecil luas permukaan 

bidang tekan maka tekanan semakin............................ 

3. Untuk yang sama, semakin besar masssa benda maka tekanan yang 

dihasilkan semakin..............................dan semakin kecil massa suatu benda 

tekanan yang dihasilkan semakin................................. 

Kesimpulan: 

 Massa benda berbanding................................dengan tekanan 

 Luas permukaan tempat gaya bekerja berbanding........................dengan 

tekanan 

 Hubungan antara tekanan, gaya tekan dan luas bidang tekan dapat ditulis 

dengan persamaan..................... 


