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ABSTRAK 

Sari, Silvia Wulan. 2014. Peningkatan Keterampilan Menulis Tema Indahnya 

Kebersamaanmelalui Model PBLdengan Media Audiovisual pada Siswa 

Kelas IV. SarjanaPendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dra. Florentina 

Widhihastrini, M.Pd. 
 

Latar belakang penelitian ini adalahdata hasil belajaryangmenunjukkan 

61% siswa tidak mencapai ketuntasan klasikal pada keterampilan menulis tema 

Indahnya Kebersamaan. Pembelajaran yang dilaksanakan masih berpusat pada gu-

ru, sehingga siswa kurang aktif dan tidak dapat menuangkan idedan gagasan de-

ngan baik. Rumusan masalah adalahbagaimanakah cara meningkatkan keteram-

pilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswapada pembelajaran keterampilan 

menulis tema Indahnya Kebersamaan siswa kelas IVA SD Isriati Baiturrahman 1 

Semarang?Tujuan penelitianuntuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan hasil belajar siswapada pembelajaran keterampilan menulis tema In-

dahnya Kebersamaan siswa kelas IVA SD Isriati Baiturrahman 01 Semarang. 

Rancangan penelitian adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari pe-

rencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan dalam 

tiga siklus, tiap siklus terdiri dari satu pertemuan. Subjek penelitian adalah siswa 

dan guru kelas IVA SD Isriati Baiturrahman 01 Semarang.Teknik pengumpulan 

data menggunakan tekhniktes dan non tes. Teknik analisis data menggunakan 

analisis deskriptifkuantitatif dan kualitatif. 

Hasil penelitian: (1) Keterampilan guru pada siklus satu memperoleh skor 

20 dengan kriteria baik, siklus dua skor 27 dengan kriteria baik, siklus tiga skor 

32kriteria sangat baik; (2) Aktivitas siswa siklus satu memperoleh skor 

15,7kriteriacukup, siklus duarata-rata skor 19,5kriteria baik, siklus tiga skor 

25,15ktiteria sangat baik;(3) Hasil belajar sikap spiritualsiklus satumendapat rata-

rata 4,6kri-teria cukup, siklus duarata-rata 5,45kriteria baik, siklus tigarata-rata 

6,6kriteria baik;(4) Hasil belajar sikap sosialsiklus satumendapat rata-rata 

6,85kriteria ba-ik, siklus duarata-rata 8,05kriteria baik, siklus tigarata-rata 

8,65kriteria baik; (5) Hasil belajar aspek pengetahuansiklus satumendapat rata-

rata 79.17ketuntasan klasikal 58,53 siklus duarata-rata 73,95ketuntasan klasikal 

70,07 dan siklus tigarata-rata 79,17ketuntasan klasikal 80,48;(6) Hasil belajar 

keterampilan menulis siklus saturata-rata 65,61ketuntasan klasikal 60,98%, siklus 

duarata-rata 70,6ketuntasan klasikal 83,17%, dan siklus tigamendapat rata-rata 

76,46ketuntasan klasikal 82,93%. 

Simpulan dari penelitian ini adalah model PBLdengan media 

audiovisualdapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa kelas IVASD Isriati Baiturrahman 01 Semarang.Saran yang 

diberikan yaituguru harus lebih kreatif dalam membuat media audiovisual dan 

mencari permasalahan yang akan dijadikan bahan pembelajaran. 

 

Kata kunci :Keterampilan menulis, PBL,audiovisual. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Berdasarkan Permendikbud No 57 tahun 2013 menyatakan pelaksanaan 

Kurikulum 2013 pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dilakukan melalui pen-

dekatan tematik terpadu dari Kelas I sampai Kelas VI. Pembelajaran tematik ter-

padu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kom-

petensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam tema. Tema yang telah diintegrasi-

kan tersebut akan menjadi konsep dasar, sehingga siswa tidak belajar konsep da-

sar secara terpisah-pisah. Dengan demikian, pembelajarannya memberikan makna 

yang utuh kepada siswa. Pembelajaran tematik terpadu menempatkan mata pelaja-

ran Bahasa Indonesia sebagai penghela antar mata pelajaran dan sudah diinte-

grasikan pula pada mata pembelajaran lain. Penguatan peran mata pelajaran Ba-

hasa Indonesia dilakukan melalui penggabungan kompetensi dasar mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu Pengetahuan Alam ke dalam mata pelajaran  

Bahasa Indonesia. Kedua ilmu pengetahuan tersebut membuat mata pelajaran  Ba-

hasa Indonesia menjadi konstekstual, sehingga pembelajaran Bahasa Indonesia 

menjadi lebih menarik.  

Penggabungan mata pelajaran Bahasa Indonesia ke dalam mata pelajaran  

lain membuat empat keterampilan berbahasa yakni membaca, menulis, berbicara, 

dan menyimak mempunyai peran yang penting, karena keterampilan berbahasa 

merupakan penghelabeberapa mata pelajaran. Salah satu keterampilan berbahasa 
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yang harus dikuasai siswa adalah keterampilan menulis. Tarigan (2008:22) 

menjelaskan bahwa menulis sangat penting untuk pendidikan karena memudah-

kan para pelajar berpikir, juga dapat memudahkan untuk merasakan dan menik-

mati hubungan, memperdalam daya tanggap atau persepsi, memecahkan masalah 

yang dihadapi, serta menyusun urutan berbagai pengalaman. 

Keterampilan menulis memang penting, namun penelitian dari Scimagojr, 

Journal and Country Rank tahun 2011 menunjukkan selama kurun 1996-2010 

Indonesia hanya memiliki 13.047 jurnal ilmiah. Dari 236 negara yang diran-

king, Indonesia berada di posisi 64. Sementara Malaysia telah memiliki 55.211 

jurnal ilmiah dan Thailand 58.931 jurnal ilmiah. Masih sedikitnya jurnal ilmi-

ah yang terbit di Indonesia, mengindikasikan bahwa masih rendahnya keteram-

pilan menulis masyarakat Indonesia. Kondisi ini harus diperbaiki dengan mem-

biasakan anak untuk berlatih menulis, namun kenyataannya keterampilan me-

nulis anak juga kurang. 

Permasalahan mengenai kurangnya keterampilan dalam menulis tersebut 

terjadi di SD Isriati Baiturrahman 01 Semarang, pada keterampilan menulis kara-

ngan narasi tema Indahnya Kebersamaan. Berdasarkan hasil refleksi  yang dilaku-

kan peneliti dan kolaborator terhadap data yang diperoleh melalui pengamatan, 

catatan lapangan dan hasil belajar siswa dalam materi keterampilan menulis tema 

Indahnya Kebersamaan di kelas IVC SD Isriati Baiturrahman 01 Semarang dite-

mukan adanya permasalahan, di antaranya, 1) siswa kurang aktif pada pembelajar-

an yang dilaksanakan; 2) pembelajaran yang dilaksanakan belummengembang-

kan keterampilan siswa untuk memecahkan masalah secara mandiri, sehingga pe-



3 

 

 

 

ngalaman siswa dalam memecahkan masalah kurang. Hal ini menyebabkan kete-

rampialan siswa dalam menulis karangan narasi berdasarkan pengalaman rendah; 

3) media yang digunakan kurang menarik minat siswa terhadap pembelajaran, 

sehingga siswa kurang antusias terhadap materi pembelajaran yang diberikan. 

Permasalahan tersebut didukung dengan hasil belajar keterampilan menu-

lis karangan narasi pada Tema Indahnya Kebersamaan siswa kelas IVC SD Isriati 

Baiturrahman 1 Semarang menunjukkan bahwa data yang diperoleh dari 33 siswa 

kelas IVC sebanyak 20 siswa (61%) belum mencapai KKM yang ditetapkan yaitu 

70. Dengan rata-rata 70, nilai terendah 50 dan nilai tertinggi 90. 

Permasalahan mengenai rendahnyaketerampilan menulis tema Indahnya 

Kebersamaan tersebut mendesak untuk dilakukan upaya perbaikan. Peneliti dan 

kolaborator berinisiatif mencari solusi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran 

dengan menerapkan pendekatan saintifik melalui model Problem Based learning 

(PBL) dan media audiovisual. Karena pembelajaran yang dilaukan melalui model 

PBL dengan media audiovisual akan merangsang siswa untuk lebih aktif, kreatif, 

inovatif dan juga produktif. Siswa juga lebih terbiasa berfikir secara ilmiah dan 

menemukan sendiri bagai mana cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan. 

Selain itu nantinya guru tidak hanya menjadi informator tunggal di kelas dan 

siswa akan menjadi lebih aktif dalam menemukan masalah dan berlatih dalam 

memecahkan masalah tersebut. 

Sudarwan (dalam Kemendikbud, 2013:205) menjelaskan bahwa pendekat-

an saintifik bercirikan pada penonjolan dimensi pengamatan, penalaran, penemu-

an, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Proses pembelajaran 
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menggunakan pendekatan saintifik terdiri atas lima pengalaman belajar yaitu me-

ngamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi dan mengko-

munikasikan. Dengan demikian, proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan 

prinsip dan kriteria ilmiah, dan ilmu yang didapatkan siswa nantinya bisa lebih 

bermakna. Pendekatan saintifik mempunyai lima komponen utama yaitu menga-

mati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi dan mengkomu-

nikasikan. Secara lebih rinci komponen pendekatan saintifik dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 1) mengamati adalah kegiatan siswa untuk melakukan observasi 

pada gambar, melihat contoh, mengamati lingkungan atau tayangan yang ada; 2) 

menanya merupakan kegiatan siswa untuk berdiskusi, atau pun melakukan kegia-

tan tanya jawab setelah melakukan kegiatan pengamatan; 3) mengumpulkan infor-

masi adalah kegiatan siswa mengidentifikasi, melakukan eksperimen, mengamati 

objek, kejadian, atau aktivitas; 4) mengolah informasi adalah kegiatan siswa untuk 

mengolah informasi yang di dapatkan, 5) mengkomunikasikan yaitu kegiatan sis-

wa untuk menyajikan hasil pengamatan, menarik kesimpulan, dan menyampai-

kannya secara sistematis.  

Kelebihan penerapan pendekatan saintifikadalah membuat siswa mampu 

merumuskan masalah dengan banyak bertanya, bukan hanya mampu menyelesai-

kan masalah hanya dengan menjawab saja dan pembelajaran menggunakan pende-

katan saintifik ini diarahkan untuk melatih siswa berfikir tentang bagaimana cara 

mengambil keputusan bukan hanya mengajarkan siswa untuk mendengarkan dan 

menghafal saja (Kemendikbud, 2013). 
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Sedangkan model PBL dipilih untuk melengkapi pendekatan saintifik da-

lam pembelajaran. Menurut Ngalimun (2013:89) PBL merupakan suatu model 

pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. 

Sedangkan kelebihan PBL menurut Warsono (2013:152) adalah siswa akan lebih 

terbiasa untuk menyelesaikan masalah, memupuk solidaritas dengan kebiasaan 

berdiskusi, dapat semakin mengakrabkan guru dengan siswa, dan membiasakan 

siswa untuk melakukan metode eksperimen.  

Selain menggunakan model PBL, media audiovisual dipilih untuk meng-

efektifkan pembelajaran yang dilaksanakan. Menurut Asyhar (2012:73) media au-

diovisual adalah media yang dapat menampilkan unsur gambar (visual) dan unsur 

suara (audio) secara bersamaan pada saat mengkomunikasikan pesan atau infor-

masi. Mediaaudiovisualmemilikibeberapa keunggulan diantaranya, dapat men-

stimulasi efek gerak, dapat diberi suara maupun warna, dan tidak memerlukan ru-

ang gelap dalam penyajiannya (Hamdani, 2011:188). Hal ini menjadikan audio-

visual sebagai media yang menarik minat siswa dalam pembelajaran serta mem-

permudah siswa mengingat dan memahami materi yang dipelajari.  

Penerapan model PBL dengan media audiovisual diharapkan dapat meni-

ngkatka kualitas pembelajaran, keterampilan guru maupun aktivitas siswa pada 

pembelajaran keterampilan menulis tema Indahnya Kebersamaan, sehingga tujuan 

pembelajaran tercapai secara optimal. Berdasarkan latar belakang diatas, maka pe-

neliti akan mengkaji melalui penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Tema Indahnya Kebersamaan melalui Model PBLdengan 

Media Audiovisual pada Siswa Kelas IV. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut:  

Bagaimanakah cara meningkatkan keterampilan menulistema Indahnya 

Kebersamaan siswa kelas IVA SD Isriati Baiturrahman 01 Semarang? 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Apakah model PBLdengan media audiovisual dapat meningkatkan ke-

terampilan guru pada pembelajaran keterampilan menulis tema Indahnya 

Kebersamaan kelas IVA SD Isriati Baiturrahman1 Semarang? 

2. Apakah model PBLdengan media audiovisualdapat meningkatkan aktivitas 

siswa kelas IVA SD Isriati Baiturrahman 1 Semarang pada pem-belajaran 

keterampilan menulis tema Indahnya Kebersamaan? 

3. Apakah model PBL dengan media audiovisual dapat meningkatkansikap 

spiritual siswa kelas IVA SD Isriati Biturrahman 1 Semarang pada pem-

belajaran keterampilan menulis tema Indahnya Kebersamaan? 

4. Apakah model PBL dengan media audiovisual dapat sikap sosial siswa 

kelas IVA SD Isriati Biturrahman 1 Semarang pada pada pembelajaran 

keterampilan menulis tema Indahnya Kebersamaan ? 

5. Apakah model PBL dengan media audiovisual dapat meningkatkan hasil 

belajar aspek pengetahuansiswa kelas IVA SD Isriati Biturrahman 1 

Semarang pada pembelajaran keterampilan menulis tema Indahnya Ke-

bersamaan ? 
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6. Apakah model PBL dengan media audiovisual dapat meningkatkan kete-

rampilan menulis siswa kelas IVA SD Isriati Biturrahman 1 Semarang pa-

da tema Indahnya Kebersamaan? 

 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka akan diterapkan model PBL 

dengan media audiovisual. Adapun sintak model PBL dikutip dari Warsono 

(2012:151) dan langkah-langkah penerapan media audiovisual di modifikasi dari 

Munir (2013) adalah sebagai berikut: 

Langkah-Langkah model PBL dengan media audiovisual 
 

 

Langkah 

Pendekatan 

Saintifik* 

 

 

Langkah Model 

PBL** 

 

Langkah 

Audiovisual*** 

Langkah-langkah pembelajaran dengan  

pendekatan saintifik, model PBL, dan media 

audiovisual 

Kegiatan guru Kegiatan siswa 

1. Mengamati 

kegiatan siswa 

untuk membaca, 

mendengar, 

menyimak, 

melihat, bahkan 

merasakan 

dengan atau 

tanpa alat 

2. Menanya 

mengajukan 

pertanyaan 

tentang 

informasi yang 

tidak dipahami, 

atau mengajukan 

pertanyaan 

untuk mendapat 

informasi 

tambahan 

tentang apa yang 

diamati 

3. 

Mengumpulkan 

Informasi 

melakukan 

 

Fase 1 

Melakukan 

orientasi masalah 

kepada siswa 

 

 

Fase 2 

Mengorganisasikan 

siswa untuk belajar 

 

 

1.Menyesuaikan 

media  yang 

akan dibuat 

dengan tujuan 

pembelajaran 

2. Guru mencoba 

media pembe-

lajaran yang 

dibuat apakan 

sudah sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran 

yang diharapkan 

dan mempunyai 

manfaat bagi 

pembelajaran 

3. Menujukkan 

media  kepada 

siswa 

 

 

4. Meminta siswa 

berdiskusi ten-

tang materi yang 

ditampilkan 

dalam media  

1. Mempersiapkan 

media dan materi 

pelajaran. 

2. Guru mencoba 

media yang telah 

dibuat kemudian 

memeriksa kesi-

apan tempat untuk 

menayangkan me-

dia yang telah di-

buat 

3. Guru melakukan 

apersepsi, dan 

menyampaikan 

tujuan pembelaja-

ran. 

4. Guru menayang-

kan mediadan 

memberikan per-

masalahan. 

 

5. Guru memberikan 

sedikit ulasan dari 

materi yang akan 

dipelajari 

 

1. Siswa meng-

kondisikan diri 

untuk siap mene-

rima pelajaran. 

2. Siswa mende-

ngarkan apersepsi 

dan tujuan pem-

belajaran yang 

dilakukan guru 

(mengamati, me-

nanya) 

3. Siswa diberikan su-

atu permasalahan 

untuk dipecahkan  

melalui LKS (me-

ngumpulkan infor-

masi) 

 

4. Siswa mengamati 

objek, kejadian, 

atau aktivitas 

berkaitan dengan 

materi yang 

disajikan dengan 
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Keterangan: 

 * pendekatan  saintifik menurut lampiran Permendikbud 81A 

 ** sintak PBL dikutip dari Warsono (2012:151)   

 *** langkah pembelajaran audiovisual dikutip dari Munir (2013) 

 

 

 

Langkah 

Pendekatan 

Saintifik* 

 

 

Langkah 

Model PBL** 

 

Langkah 

Audiovisual*** 

Langkah-langkah pembelajaran dengan  

pendekatan saintifik, model PBL, dan media 

audiovisual 

Kegiatan guru Kegiatan siswa 

eksperimen atau 

membaca sumber 

selain buku teks, 

dapat pula 

dilakukan dengan 

mengamati objek, 

kejadian, dan 

aktivitas atau 

wawancara 

 

4. Mengolah 

Informasi 

Mengolah informasi 

yang sudah 

terkumpul. 

Pengolahan 

informasi ini dapat 

dilakukan dengan 

menambah 

kedalaman dan 

keluasan yang 

bersifat untuk 

mencari solusi dari 

permasalahan 

 

5.Mengkomunikas

ikan 

Menyampaikan 

hasil pengamatan 

atau kesimpulan 

berdasarkan hasil 

analisis secara 

tertulis, lisam atau 

media lainnya 

 

Fase 3 

Mendukung 

kelompok 

infestigasi 

 

 

Fase 4 

Mengembang-

kan dan me-

nyajikan 

artefak (hasil 

belajar siswa)  

dan mema-

merkannya 

 

 

 

 

Fase 5 

Menganalisis 

dan meng-

evaluasi pro-

ses penye-

lesaian masa-

lah 

5. Guru mengu-

lang pemutar-

an media unt-

uk memper-

jelas materi 

 

6. Siswa diminta 

mencatat hal 

hal penting 

yang di-

tampilkan 

pada media 

 

 

 

7. Guru 

merefleksi 

hasil 

penggunaan 

audiovisual 

pada siswa 

 

6. Guru memberi-

kan LKS dan 

mengorganisa

sikan siswa 

untuk belajar 

kelompok 

7. Guru membim-

bing siswa 

berdiskusi 

untuk meme-

cahkan masa-

lah 

 

8. Guru meminta 

siswa untuk 

maju mem-

presentasikan 

hasil  

 

 

.9. Guru bersama 

siswa 

melakukan 

evaluasi  

tentang materi 

yang telah 

dipelajari dan 

bersamasiswa 

untuk membuat 

kesimpulan 

media audiovisual 

(mengumpulkan 

informasi) 

5. Siswa menganalisis 

permasalahan yang 

diberikan guru 

(mengumpulkan 

informasi) 

6. siswa mencari peme-

cahan masalah dari 

media audiovisual 

atau buku teks 

(mencari informasi) 

7. Siswa mulai ber-

diskusi untuk me-

mecahkan masalah 

yang ada pada lembar 

LKS (mengolah 

informasi) 

 

8.Siswa membuat 

 laporan tentang hasil 

dari pemecahan ma-

salah yang telah me-

reka buat. (meng-

asosiasi/ mengolah 

informasi) 

9. Siswa berlatih me-

nyampaikan pendapat 

mereka, dengan 

membacakan kesim-

pulan yang telah me-

reka peroleh melalui 

hasil pengamatan 

(mengkomunikasikan 

 

10. Siswa dengan 

bantuan guru 

melakukan refleksi 

(mengkomunikasi-

kan) 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan penelitian secara umum adalah Meningkatkan keterampilan menu-

lis tema Indahnya Kebersamaan melalui model PBL dengan media audiovisual pa-

dasiswa kelas IVA SD Isriati Baiturrahman 01 Semarang. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan penelitian secara khusus adalah: 

1. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru kelas IVA di SD Isriati 

Baiturrahman 01 Semarang pada pembelajaran keterampilan menulis tema 

Indahnya Kebersamaan melalui model PBL dengan media audiovisual. 

2. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa kelas IVA SD Isriati 

Baiturrahman 01 Semarang pada pembelajaran keterampilan menulistema 

Indahnya Kebersamaan melalui model PBLdengan media audiovisual. 

3. Meningkatkan sikap spiritual siswa pada pembelajaran keterampilan 

menulistema Indahnya Kebersamaan siswa kelas IVA SD Isriati 

Baiturrahman 01 Semarang melalui model PBLdengan media audiovisual. 

4. Meningkatkan sikap sosial siswa pada pembelajaran keterampilan 

menulistema Indahnya Kebersamaan kelas IVA SD Isriati Baiturrahman 01 

Semarang melalui model PBLdengan media audiovisual. 

5. Meningkatkan hasil belajar aspek pengetahuan siswa pada pembelajaran ke-

terampilan menulis tema Indahnya Kebersamaan siswa kelas IVA SD Isriati 

Baiturrahman 01 Semarang melalui model PBLdengan media audiovisual. 
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6. Meningkatkan keterampilan menulis siswa pada tema Indahnya Kebersamaan 

siswa kelas IVA SD Isriati Baiturrahman 01 Semarang melalui model PBL 

dengan media audiovisual. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

 Penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan manfaat beru-

pa peningkatan hasil belajar siswa dan perbaikan proses pembelajaran keteram-

pilan menulis tema Indahnya Kebersamaan. Adapun manfaat yang ingin dicapai 

yaitu: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Sebagai penelitian tindakan kelas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

solusi, menambah dan dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Manfaat Bagi Guru 

 Penerapan model PBLdengan media audiovisual diharapkan dapat mem-

berikan wawasan dan mendorong guru untuk melaksanakan proses belajar menga-

jar dengan lebih kreatif. Selain itu juga dapat meningkatkan keterampilan guru un-

tuk menciptakan kegiatan belajar yang menyenangkan dengan media audiovisual. 

 

1.4.2.2 Manfaat Bagi Siswa 

Manfaat yang diperoleh siswa dengan menggunakan model PBL dengan 

media audiovisual adalah siswa dapat memahami materi sesuai sesuai dengan te-
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ma. Meningkatkan keterampilan bertanya dan kemampuan menyelesaikan perma-

salahan dalam pembelajaran. Model PBL juga dapat menjadikan siswa lebih aktif, 

kreatif dan inovatif, dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengumpulkan 

dan mengolah informasi serta dapat lebih berani untuk menyampaikan pendapat 

serta gagasannya secara langsung dalam kelas. 

 

1.4.2.3 Manfaat Bagi Sekolah 

 Penerapan model PBL dengan media audiovisual di sekolah dapat mening-

katkan kekompakan guru dan pengetahuan guru untuk menciptakan pembelajaran 

dengan kualitas yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembela-

jaran siswa dan mutu sekolah dapat meningkat. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Belajar 

 Belajar merupakan kegiatan siswa untuk menjadi lebih baik. Ada beberapa 

definisi belajar yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya Anni (2010:82) 

menyatakan bahwa belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku se-

tiap orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan 

oleh seseorang. Menurut Hamdani (2011:21) belajar merupakan perubahan ting-

kah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan. Belajar menurut Slavin 

(dalam Anni,2010:82) adalah perubahan individu yang disebabkan oleh penga-

laman.  

 Sedangkan menurut Mustaqim (2010:62) belajar adalah proses perubahan, 

perubahan itu tidak hanya bersifat lahir tetapi juga batin, tidak hanya perubahan 

tingkah laku yang nampak tetapi juga perubahan yang tidak dapat diamati misal-

nya cara berfikir seseorang. Berdasarkan uraian pendapat tersebut dapat disimpul-

kan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan yang berdasarkan pada pengala-

man ataupun latihan menuju ke arah yang lebih baik. 

Menurut Anni (2010:82) belajar mengandung tiga unsur utama yaitu: 

1. Belajar Berkaitan dengan Perubahan Perilaku.  

Perilaku individu dapat mengacu pada suatu tindakan. Bila terjadi perubahan 
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yang positif dari individu setelah mengalami kegiatan belajar, maka individu 

tersebut telah belajar. 

2. Perubahan Perilaku Didahului oleh Proses Pengalaman.  

Perubahan perilaku yang terjadi karena pertumbuhan dan kematangan fisik, 

proses kematangan tersebut merupakan prasyarat untuk belajar. 

3. Perubahan Perilaku karena Belajar Bersifat Relatif Permanen.   

Kegiatan belajar akan menghasilkan perubahan perilaku yang bersifat perma-

nen. 

 Berdasarkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan 

mengalami proses belajar bila terjadi perubahan perilaku berdasarkan pengalaman 

yang terjadi pada selang waktu tertentu, sehingga pengetahuan yang didapat akan 

bersifat permanen.  

 

2.1.1.1 Tujuan Belajar 

 Tujuan belajar merupakan hasil yang dicita-citakan setelah sesorang me-

lakukan aktifitas belajar. Menurut Sardiman (2011:26-28) ada tiga jenis tujuan be-

lajar, diantaranya:  

1. Mendapatkan Pengetahuan 

 Ditandai dengan kemampuan berfikir yang dimiliki oleh siswa. Siswa akan 

memiliki pengetahuan, dan kemampuan berfikir sebagai bagian yang tidak dapat 

dipisahkan. Tujuan ini memiliki kecenderungan lebih besar perkembangannya di-

dalam kegiatan belajar. 
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2. Penanaman Konsep dan Keterampilan 

 Penanaman sebuah konsep kepada siswa membutuhkan keterampilan. Ke-

terampilan dibedakan menjadi dua yaitu keterampilan jasmani dan rohani. Kete-

rampilan jasmani merupakan keterampilan yang dapat dilihat dan diamati, sehing-

ga akan berfokus pada keterampilan gerak atau anggota tubuh seseorang yang se-

dang belajar. Sedangkan keterampilan rohani mengenai persoalan penghayatan 

dan keterampilan berfikir serta kreatifitas untuk menyelesaikan suatu masalah. 

3. Pembentukan Sikap 

 Dalam membentuk sikap siswa seorang guru harus lebih hati-hati, karena 

sikap mental dan perilaku siswa tidak dapat lepas dari penanaman nilai-nilai yang 

diberikan oleh guru. Jika guru mendidik berdasarkan pada nilai-nilai yang dapat 

membentuk sikap mental anak dengan baik, maka kesadaran dan kemauan siswa 

akan tumbuh untuk mempraktikan segala sesuatu yang sudah dipelajarinya. 

 Berdasarkan pada penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan be-

lajar mencakup tiga aspek, yakni memperoleh pengetahuan (kognitif), penanaman 

sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotor). Ketiga aspek tersebut sangat ber-

hubungan dan berkesinambungan untuk menadapkan hasil belajar yang maksimal. 

 

2.1.1.2 Faktor yang Berpengaruh terhadap Proses Belajar Siswa 

 Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses belajar siswa se-

perti yang dikemukakan oleh Mustaqim (2010:62) diantaranya adalah: 

1. Kemampuan Pembawaan 

Siswa yang mempunyai kemampuan pembawaan yang lebih berasal dari 
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orang tuanya akan lebih mudah dan cepat untuk belajar daripada seorang siswa 

kemampuan bawaannya kurang. Kondisi bawaan yang kurang pada siswa masih 

bisa ditingkatkan dan dimaksimalkan melalui latihan. 

2. Kondisi Fisik Orang yang Belajar 

Siswa yang belajar tidak terlepas dari kondisi fisiknya. Siswa yang sering 

sakit maka prestasinya dapat menurun. Sedangkan siswa yang cacat misalnya ku-

rang pendengaran, atau kurang penglihatan prestasinya akan kurang dibandingkan 

dengan siswa yang normal. 

3. Kondisi Psikis Siswa 

Selain kondisi fisiksiswa kondisi psikis juga harus diperhatikan. Kondisi 

psikis yang dapat mengganggu proses belajar siswa misalnya, keadaan fisik yang 

tidak baik atau disebabkan oleh gangguan atau keadaan lingkungan. 

4. Kemauan Belajar 

Kemauan sangat berperan dalam proses belajar. Adanya kemauan akan 

mendorong siswa untuk belajar dan sebaliknya tidak adanya kemauan dapat mem-

perlemah proses belajar. 

5. Sikap terhadap Guru, Mata Pelajaran, dan Pengertian Mereka Mengenai Ke-

Majuan Mereka Sendiri 

Sikap siswa terhadap guru dan materi pelajaran akan mempengaruhi pro-

ses belajar siswa. Sikap guru kepada siswa harus lebih diperhatikan karena hal ini 

juga mempengaruhi sikap siswa kepada gurunya.Sedangkan materi pelajaran juga 

merupakan salah satu faktor penting dalam proses belajar mata pelajaran yang 

disukai akan lebih lancar dipelajari daripada pelajaran yang kurang disukai. 
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6. Bimbingan  

Bimbingan dalam belajar sangat dibutuhkan oleh siswa. Bimbingan diper-

lukan agar siswa tidak mencapai kegagalan melainkan dapat membawa siswa da-

lam mencapai kesuksesan. 

7. Ulangan 

Dalam proses belajar perlu diadakan ulangan. Ulangan dapat digunakan 

sebagai tolak ukur kemajuan apa saja yang telah dicapai oleh siswa dan menge-

tahui kelemahannya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor 

yang mempengaruhi konsisi belajar siswa diantaranya adalah 1) kemampuan pem-

bawaan; 2) kondisi fisik siswa yang sedang belajar; 3) kondisi psikis siswa; 4) 

kemauan belajar; 5) sikap siswa pada guru, mata pelajaran, dan pengertian mereka 

mengenai kemajuan mereka sendiri; 6) bimbingan; dan 7) ulangan. Faktor-faktor 

tersebut dapat berasal dari dalam diri siswa seperti kemampuan bawaan dan faktor 

dari luar dirinya seperti lingkungan sekolah maupun kondisi keluarga. 

 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

 Pembelajaran dapat dikatakan sebagai usaha untuk memproses informasi. 

Pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi siswa sedemikian 

rupa sehingga siswa memperoleh kemudahan (Briggs dalam Anni, 2010:191). Se-

dangkan Sutikno (2013:31) menyatakan bahwa pembelajaran adalah segala upaya 

yang dilakukan oleh guru (pendidik) agar terjadi proses belajar pada siswa. Dari 

beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran suatu tin-
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dakan yang menghasilkan proses belajar sehingga terjadi perubahan kearah yang 

lebih baik. 

 Menurut Sutikno (2013:34) ada beberapa komponen dalam pembelajaran, 

yaitu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, metode, 

media dan sumber belajar dan evaluasi. Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran adalah cita-cita yang ingin dicapai setelah melaksa-

nakan pembelajaran, yang mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomo-

tor. Tujuan pembelajaran saling berkaitan antara satu dan yang lainnya, sehingga 

jika salah satu tujuan pembelajaran tidak dapat dicapai dengan baik maka pada 

tujuan berikutnya pembelajaran akan kurang optimal. 

2. Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran yaitumedia untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pe-

nentuan materi harus berdasarkan pada kebutuhan siswa agar siswa lebih berse-

mangat untuk belajar. 

3. Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan pembelajaran adalah sebuah interaksi dari guru dan siswa untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Interaksi berlangsung bukan hanya berfokus dari 

guru kepada siswa saja, tetapi harus diimbangi dengan interaksi dari siswa ke guru 

ataupun dari siswa ke siswa agar siswa dapat lebih aktif dalam kegiatan belajar. 

4. Metode 

Metode adalah suatu cara yang digunakan oleh guru agar tujuan pembela- 

jaran dapat tercapai. Metode juga diperlukan seorang guru agar kegiatan pem- 
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belajaran dapat tercapai. Metode juga diperlukan seorang guru agar kegiatan pem-

belajaran menjadi lebih bervariasi. 

5. Media 

Media merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah penyampaian 

materi dari guru pada siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

6. Sumber belajar 

Merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan bahan untuk belajar. Sum-

ber belajar bukan hanya dari guru atau pun buku, namun sumber belajar juga da-

pat diperoleh dari lingkungan sekitar siswa. 

7. Evaluasi 

Merupakan tindakan untuk mengkaji sejauh mana perkembangan siswa 

dalam proses pembelajaran. Evaluasi digunakan sebagai alat ukur tercapai atau ti-

daknya suatu tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 7 komponen 

yang berpengaruh terhadap pembelajaran diantaranya adalah tujuan pembelajaran, 

materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, metode, media dan sumber belajar 

dan evaluasi. Komponen tersebut saling terkait dengan komponen lainnya, se-

hingga untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal bagi siswa guru harus mem-

perhatikan setiap komponen tersebut dengan baik. 

 

2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

 Hamdani (2011:194) menyatakan bahwa kualitas dapat dimaknai dengan 

istilah mutu atau keefektifan. Secara definitif, efektivitas dapat berarti tingkat ke- 
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berhasilan dalam mencapai tujuan atau sasarannya. Sehingga, efektivitas belajar 

merupakan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam upaya mencapai efek-

tivitas ini, UNESCO (1996) menetapkan empat pilar pendidikan yang harus diper-

hatikan yaitu: 1) belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan (learning to know); 2) 

belajar untuk menguasai keterampilan (learning to do); 3) belajar untuk hidup 

ber-masyarakat (learning to live together); 4) belajar untuk mengembangkan diri 

se-cara maksimal (learning to be). Keempat pilar tersebut yang harus diperhatikan 

oleh guru agar kualitas pembelajaran dan tujuan pembelajaran dapat tercapai se-

cara maksimal. 

Berdasarkan uraian tersebut dapatdisimpulkan bahwa kualitas pembela-

jaran merupakan kegiatan pembelajaran yang berjalan secara efektif sehingga ha-

sil yang diharapkan dapat tercapai. Pembelajaran bisa disebut efektif apabila ter-

jadi perubahan perilaku siswa yang mencakup pengetahuan, sikap dan keteram-

pilan menjadi lebih baik. 

Depdiknas (2004) menyatakan bahwa kualitas pembelajaran merupakan 

keterkaitan sistemik antara guru, siswa, kurikulum, dan bahan belajar, media, fasi-

litas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang 

optimal sesuai dengan tuntutan kulikurer. Kualitas pembelajaran terdiri atas bebe-

rapa komponen yaitu: 1) keterampilan guru; 2) siswa; 3) iklim belajar; 4) meteri; 

5) media; dan hasil belajar. Komponen kualitas pembelajaran tersebut akan dije-

laskan sebagai berikut: 
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2.1.3.1 Keterampilan Guru dalam Pembelajaran 

  Kompetensi profesional yang dimiliki guru sangat dominan dan mempe-

ngaruhi kualitas pembelajaran. Kompetensi adalah kemampuan dasar yang dimi-

liki guru baik bidang kognitif, seperti penguasaan bahan, bidang, sikap, seperti 

mencintai profesinya dan bidang perilaku, seperti keterampilan mengajar, peng-

gunaan metode-metode pembelajaran, menilai hasil belajar siswa, dan lain-lain. 

  Menurut Rusman (2012:80) keterampilan guru merupakan karakteristik 

umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan 

yang diwujudkan melalui tindakan. Sedangkan menurut Sanjaya (2011:33) me-

nyatakan bahwa keterampilan mengajar merupakan syarat mutlak agar guru bisa 

mengimplementasikan berbagai strategi pembelajaran. Terdapat 8 keterampilan 

mengajar yang berperan dalam menentukan kualitas pembelajaran yaitu keteram-

pilan bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka 

dan menutup pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas 

serta mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Berikut penjelasan mengenai 8 

keterampilan mengajar tersebut: 

1) Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Menurut Aqib (2014:89) membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilaku-

kan guru untuk menciptakan suasana siap mental dan penuh perhatian pada diri 

siswa. Komponen dalam membuka pelajaran diantaranya: 1) menarik perhatian 

siswa; 2) menimbulkan motivasi; 3) memberikan acuan; 4) memberikan apersepsi 

dengan mengaitkan antara materi sebelumnya dan materi yang akan dipelajari. Se-

dangkan menurut Sardiman (2011:165) dalam membuka pelajaran, menyampai-
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kan tujuan pembelajaran penting karena dapat dijadikan pedoman atau petunjuk 

praktis sejauh mana kegiatan belajar mengajar. Dengan perumusan tujuan pembe-

lajaran yang benar akan dapat memberikan arah bagi siswa dalam menyelesaikan 

materi pembelajarannya. 

Menurut Sanjaya (2011:43) keterampilan menutup pelajaraan adalah ke-

giatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang dipela-

jari siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan keberhasilan guru dalam pro-

ses pembelajaran. Menurut Rusman(2012:92-93)  komponen menutup pelajaran 

adalah sebagai berikut: 1) bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan pem-

belajaran; 2) melakukan penilaian dan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilak-

sanakan; 3) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 4) 

merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk remidial, pengayaan, layanan 

bimbingan memberikan tugas baik individu maupun kelompok; dan 5) menyam-

paikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

2) Keterampilan Bertanya 

Menurut Aqib (2014:84)keterampilan bertanya perlu dikuasai oleh guru, 

karena hampir pada setiap kegiatan pembelajaran guru mengajukan pertanyaan. 

Bertanya juga bisa dilakukan siswa dalam tiap kesempatan, untuk itu guru harus 

memfasilitasi keterampilan bertanya siswa untuk digunakan dalam proses pembe-

lajaran. Dalam kegiatan pembelajaran bertanya mempunyai peran penting, karena 

pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik melontarkan pertanyaan yang 

tepat akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas dan kreatifitas siswa, se-
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perti: 1) meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran; 2) membangkitkan 

minat dan rasa ingin tau siswa terhadap suatu masalah; 3) mengembangkan pola 

pikir dan cara belajar aktif; 4) menuntun proses berpikir siswa; 5) memusatkan 

perhatian siswa terhadap suatu masalah (Rusman, 2012:82). 

3) Keterampilan Memberikan Penguatan 

Menurut Ramayulis (2013:280) penguatan adalah segala bentuk respon, 

yang bersifat verbal (seperti bagus sekali, benar, pintar, ya, tepat sekali) maupun 

non verbal (dilakukan dengan gerakan isyarat, pendekatan, dan sebagainya). Tu-

juan memberikan penguatan menurut Hamdani (2010:2) adalah: 1) meningkatkan 

perhatian siswa terhadap pembelajaran; 2) merangsang dan meningkatkan moti-

vasi belajar; 3) meningkatkan kegiatan belajardan membina tingkah laku siswa 

yang produktif. Manfaat penguatan bagi siswa adalah untuk meningkatkan per-

hatian dalam belajar, membangkitkan dan memelihara perilaku, menumbuhkan 

rasa percaya diri, dan memelihara iklim belajar yang kondusif. 

4) Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Menurut Mulyasa (2011: 89) diskusi kelompok kecil merupakan salah satu 

bentuk kegiatan pembelajaran yang sering digunakan. Diskusi kelompok adalah 

suatu proses teratur dan melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka 

untuk mengambil kesimpulan dan memecahkan masalah. Menurut Ramayulis 

(2013:287-288) ada beberapa komponen yang harus dilakukan guru dalam mem-

bimbing kelompok kecil, diantaranya: 1) memusatkan perhatian siswa pada tu-

juan dan topik diskusi; 2) memperjelas masalah untuk menghindari salah paham 

dalam memimpin diskusi; 3) menganalisis pandangan siswa; 4) meningkatkan u-
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runan (kemampuan dalam memberikan pendapat) siswa; 5) memberikan kesem-

patan untuk berpartisipasi; 6) menutup diskusi; 7) hal-hal yang perlu dihindari 

yaitu mendominasi pembicaraan, membiarkan terjadinya penyimpangan dalam 

diskusi. 

5)  Keterampilan Mengadakan Variasi 

Menurut Aqib (2013: 86) variasi dalam kegiatan pembelajaran yaitu per-

ubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi sis-

wa, serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Komponen yang harus dikuasai 

oleh guru menurut Aqib (2014:87) yaitu: 1) variasi gaya mengajar berupa variasi 

suara, pemusatan perhatian, kesenyapan, kontak pandang, mimik, dan perubahan 

posisi; 2) variasi media pengajaran berupa bahan yang dapat dilihat, didengar, di-

raba, dimanipulasi dalam proses pembelajaran; 3) variasi pola interaksi dilakukan 

dengan berkelompok, perorangan mendengar informasi,diskusi, dan latihan. 

6) Keterampilan Menjelaskan 

Menurut Ramayulis (2013:283) keterampilan menjelaskan merupakan pe-

nyajian informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menun-

jukkan adanya hubungan yang satu dengan lainnya. Menurut Rusman (2012:87-

88) komponen keterampilan menjelaskan adalah sebagai berikut: 1) penjelasan 

diberikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti siswa; 2) penggu-

naan contoh dan ilustrasi yang berhubungan dengan sesuatu yang ditemui siswa 

dalam kehidupan sehari-hari; 3) pemberian tekanan untuk memusatkan perhatian 

siswa kepada topik utama dan mengurangi informasi yang tidak terlalu penting; 4) 
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penggunaan balikan untuk menunjukkan pemahaman, keraguan, atau ketidakme-

ngertian siswa ketika penjelasan itu diberikan.  

7) Keterampilan Mengelola Kelas 

Menurut Sardiman (2011:169) pengelolaan kelas adalah keterampilan guru  

menyediakan kondisi belajar yang kondusif untuk berlangsungnya proses pembe-

lajaran. Menurut Rusman (2012:90-91) komponen dalam mengelola kelas adalah 

sebagai berikut: 1) keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan peme-

liharaan kondisi belajar yang optimal, seperti menunjukkan sikap tanggap, mem-

berikan perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk yang 

jelas, menegur bila siswa melakukan tindakan menyimpang, memberikan pengu-

atan; 2) keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar op-

timal yang berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang berkelan-

jutan dengan maksud agar guru dapat melakukan tindakan remidial untuk me-

ngembalikan kondisi belajar yang optimal; dan 3) menemukan dan memecahkan 

tingkah laku yang menimbulkan masalah. 

8) Keterampilan Mengajar Perseorangan 

Menurut Rusman (2012:91) pelajaraan perseorangan adalah kegiatan pem-

belajaran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dari dalam diri siswa. Ke-

giatan ini dimaksudkan untuk memberikan sentuhan dalam masing-masing siswa 

secara pribadi agar terjalin ikatan emosional yang baik antara siswa dan guru. Me-

nurut Ramayulis (2013:290) komponen mengajar perseorangan adalah sebagai be-

rikut: 1) kemampuan guru untuk melakukan pendekatan secara pribadi; 2) kete-

rampilan mengorganisasi; 3) keterampilan membimbing dan memudahkan siswa 
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belajar tanpa membuat siswa tertekan; 4) keterampilan merencanakan dan melak-

sanakan kegiatan pembelajaran.  

Berdasarkan teori tersebut dapat dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

guru adalah segala kegiatan yang dilakukan guru dalam proses interaksi pada 

pembelajaran untuk menyampaikan informasi atau materi pada siswa. Keteram-

pilan guru harus selalu ditingkatkan agar dapat melaksanakan kegiatan pembe-

lajaran inovatif,sehingga meningkatkan prestasi belajar siswa. Jika guru dapat 

melaksanakan perannya dengan keterampilan yang baik maka, kualitas kegiatan 

pembelajaran akan meningkat dan mendorong tercapainya prestasi belajar siswa 

yang diharapkan. Indikator keterampilan mengajar guru meliputi; 1)keterampilan 

membuka pelajaran dan menutup pelajaran; 2) keterampilan bertanya; 3) keteram-

pilan memberikan penguatan; 4) keterampilan membimbing diskusi kelompok ke-

cil; 5) keterampilan mengadakan variasi; 6) keterampilan menjelaskan; 7) kete-

rampilan mengelola kelas; 8) keterampilan mengajar perseorangan. 

Adapun  indikator keterampilan guru yang akan diteliti dalam penelitian 

ini diantaranya adalah sebagai berikut: 1) melaksanakan kegiatan pra pembelajar-

an; 2) menyampaikan apersepsi dan tujuan pembelajaran; 3) guru memberikan 

permasalahan; 4) menjelaskan materi pembelajaran; 5) mengkondisikan kelompok 

untuk belajar; 6) membimbing siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah; 7) 

mendorong siswa menyampaikan hasil diskusi; 8) memberikan penguatan pada 

siswa; dan 9) menutup pembelajaran.  
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2.1.3.2 Aktifitas Siswa dalam Pembelajaran 

Siswa merupakan komponen terpenting dalam kegiatan pembelajaran. 

Guru wajib untuk memahami tingkat perkembangan dan karakteristik setiap siswa 

agar siswa sukses menempuh pendidikan di sekolah. Dengan mempelajari karak-

teristik dari siswa, guru akan menjadi lebih mudah dalam memantau siswa dan 

melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan siswanya. 

Danim (2010:6) menyebutkan karakteristik siswa yang sukses sebagai be-

rikut:  1) menghadiri semua sesi kelas dan acara di laboratorium atau diluar kelas 

secara teratur;  2) menjadi pendengar dan melatih diri untuk memusatkan perha-

tian; 3) memastikan ingin mendapatkan semua jawaban atas tugas, dengan cara 

menghubungi instruktur atau siswa lain; 4) memanfaatkan peluang pembelajaran 

ekstra ketika ditawarkan; 5) melakukan hal yang bersifat opsional dan sering me-

nantang tugas baru ketika banyak siswa menghindarinya;6) memiliki perhatian 

tinggi di kelasnya; 7) berpartisipasi dalam semua sesi kelas; 8) memperhatikan 

guru selama jam pelajaran; 9) kerap berdiskusi dengan guru lain untuk mendapat-

kan pengalaman; 10) mengerjakan hasilnya secara rapi dan menelaah hasilnya 

secara kritis. 

 Menurut Hamalik (2010:171) pembelajaran yang efektif adalah pengajaran 

yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri 

untuk siswa. Jadi guru harus memberikan waktu kepada siswa agar dapat mencari 

pengetahuan yang bermakna dengan melakukan aktivitas secara mandiri, bukan 

hanya mendengarkan ceramah dari guru dan mencatat apa yang ada di papan tulis 

saja. 
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 Dieric (dalam Hamalik, 2010:172) membagi kegiatan belajar siswa ke 

dalam 8 kelompok sebagai berikut: 

1) Kegiatan visual, kegiatan ini adalah membaca, melihat gambar-gambar, me-

ngamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan meng-amati orang lain be-

kerja atau bermain; 

2) Kegiatan lisan (oral), kegiatan didalamnya adalah mengemukakan suatu fak-

ta atau prinsip, memberi saran, mengemukakan kejadian, mengajukan perta-

nyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi dan in-

terupsi; 

3) Kegiatan mendengarkan, kegiatan di dalamnya: mendengarkan percakapan 

atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio; 

4) Kegiatan menulis, kegiatan didalamnya: menulis cerita, menulis laporan, me-

meriksa lapangan, memeriksa karangan, membuat rangkuman, dan menger-

jakan tes; 

5) Kegiatan menggambar, yang termasuk di dalamnya: menggambar, membuat 

grafik, chart, diagram peta, dan pola; 

6) Kegiatan metrik, yang termasuk didalamnya: melakukan percobaan, memilih 

alat, melaksanakan pameran, membuat model; 

7) Kegiatan mental, kegiatan didalamnya: merenungkan, mengingat, memecah-

kan masalah, menganalisis; 

8) Kegiatan emosional, kegiatan didalamnya: minat, membedakan, berani, 

tenang. 
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Sedangkan Whipple (dalam Hamalik, 2010: 173) menyatakan bahwa ke-

giatan siswa adalah sebagai berikut: 1) bekerja dengan alat-alat visual; 2) trip; 3) 

mempelajari masalah-masalah; 4) mengapresiasi literatur; 5) ilustrasi dan kons-

truksi; 6) bekerja menyajikan informasi; 7) cek dan tes. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa 

dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing siswa. Aktivitas siswa merupakan 

suatu aktivitas yang dilakukan siswa baik dalam bimbingan guru maupun aktivitas 

mandiri siswa untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan. Indikator siswa 

meliputi: 1) kegiatan visual; 2) kegiatan lisan; 3) kegiatan mendengarkan; 4) kegi-

atan menulis; 5) kegiatan menggambar; 6) kegiatan metrik; 7) kegiatan mental; 

dan8) kegiatan emosional. 

Adapun indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran keterampilan menu-

lis tema Indahnya Kebersamaan adalah sebagai berikut : 1) kesiapan siswa mene-

rima pembelajaran; 2) menanggapi apersepsi; 3) memperhatikan permasalahan 

yang diberikan; 4) mendengarkan penjelasan guru; 5) kesiapan siswa belajar de-

ngan kelompoknya; 6) memecahkan masalah yang diberikan; dan 7) mempresen-

tasikan hasil diskusi; 8) melakukan kegiatan refleksi. 

 

2.1.3.3 Iklim Belajar 

 Menurut Joyce (dalam Suyanto, 2013:93) sekolah dan kelas adalah komu-

nitas para siswa, yang dibawa bersama untuk mengeksplorasi dunia dan belajar 

bagaimana mengemudikannya secara produktif. Dengan kata lain, efektif dan pro-
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duktifnya proses pembelajaran terletak di sekolah dan kelas. Apa yang terjadi di 

sekolah dan kelas akan mempengaruhi keberhasilan pendidikan. 

 Iklim adalah suatu kondisi, pengaruh, dan rangsangan dari luar yang me-

liputi pengaruh fisik, sosial, dan intelektual yang mempengaruhi siswa. Iklim 

pembelajaran mencakup aspek-aspek yang meliputi: 1) suasana kelas yang kon-

dusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan pembelajaran yang menarik, me-

nantang, menyenangkan dan bermakna bagi pembentukan profesionalitas kepen-

didikan; dan 2) perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan kre-

ativitas guru (Depdiknas, 2004:9).Sedangkan Ramayulis (2013:269) menyatakan 

bahwa situasi dan lingkungan belajar yang kondusif dapat dijadikan sebagai sum-

ber belajar, seperti gedung sekolah yang indah dan bersih, taman yang indah dan 

menarik, dan sebagainya.  

 Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa iklim pembelajaran adalah se-

gala kondisi dan situasi yang mempengaruhi proses belajar mengajar baik situasi 

yang tercipta antara guru dan siswa maupun antar siswa dan lingkungan sekolah. 

Iklim belajar akan mempengaruhi motivasi siswa untuk belajar dan hasil belajar 

yang di dapatkan. 

 

2.1.3.4 Materi Pelajaran 

 Materi pelajaran dapat juga disebut dengan sumber pembelajaran. Sumber 

belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai tempat bahan pembe-

lajaran didapat atau asal belajar seseorang. Sumber belajar dibagi kedalam dua ke-

lompok yaitu sumber belajar pokok yang merupakan sumber yang berkaitan lang-
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sung dengan mata pelajaran dan sumber belajar tambahan yang mendukung sum-

ber pokok dalam pembelajaran misalnya manusia, media, situasi belajar, dan lain-

lain (Ramayulis, 2013:267-271).Sedangkan menurut Suyanto (2013:90) sumber 

belajar merupakan sesuatu yang berhubungan dengan usaha memperkaya penga-

laman siswa. Ada banyak sumber belajar yang digunakan misalnya buku, brosur, 

majalah, surat kabar, poster, lembar informasi lepas, naskah, peta foto, dan ling-

kungan sekitar. Penggunaan sumber belajar tetap harus mempertimbangkan kese-

suaian materi yang dipelajari dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa materi pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sumber belajar dan dapat 

memperkaya pengetahuan siswa. Sumber belajar dapat diperoleh dari buku, ma-

jalah, brosur yang berkaitan langsung dengan materi pembelajaran, atau dapat 

juga menggunakan lingkungan sekitar sumber belajar. 

 

2.1.3.5 Media Pembelajaran 

 Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada pe-

nerima pesan. Media yang baik akan mengaktifkan siswa dalam memberikan 

tanggapan, umpan balik, dan mendorong siswa untuk melakukan praktik-praktik 

yang benar (Hamdani, 2010:73).Sedangkan menurut Asyhar (2012:8) media pem-

belajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan 

pesan dari suatu sumber secara terencana, sehingga terjadi lingkungan belajar 

yang kondusif dimana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien 
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dan efektif. Media pembelajaran berfungsi untuk mendukung materi pembe-

lajaran.  

Menurut Muhammad (dalam Ramayulis, 2013:258)  media pembelajaran 

berguna untuk: 1) mampu mengatasi kesulitan-kesulitan dan memperjelas materi 

pelajaran yang sulit; 2) mampu mempermudah pemahaman, dan menjadikan pela-

jaran lebih hidup dan menarik; 3) merangsang siswa untuk bekerja dan mengge-

rakkan naluri kecintaan menelaah belajar dan menimbulkan kemauan keras untuk 

mempelajari sesuatu; 4) membantu pembentukan kebiasaan, melahirkan pendapat, 

memperhatikan dan memikirkan suatu pelajaran; 5) menimbulkan kekuatan per-

hatian (ingatan), mempertajam indera, melatihnya memperluas perasaan dan be-

lajar cepat. 

 Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

guru mengenai materi yang diajarkan agar tercipta proses pembelajaran yang e-

fektif dan kondusif. 

 

2.1.3.6 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang diperoleh oleh siswa setelah 

mengalami kegiatan belajar. Aspek-aspek perubahan perilaku tersebut diperoleh 

melalui apa yang dipelajari oleh siswa (Anni, 2010:85). Sedangkan menurut 

Suprijono (2012:5) hasil belajar merupakan pola perbuatan, sikap, pengertian, ap-

resiasi, dan keterampilan. 
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 Berdasarkan pada uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, hasil belajar 

merupakan perubahan yang dihasilkan oleh siswa setelah melalui proses belajar, 

baik perubahan perilaku, sikap, keterampilan, dan perubahan pada pola perubah-

an. 

 Menurut Surya (2012) hasil belajar akan tampak dalam hal-hal berikut: 1) 

kebiasaan; 2) keterampilan; 3) pengamataan; 4) berfikir asosiatif; 5) berfikir rasi-

onal dan kritis; 6) sikap; 7) menghindari sesuatu percumah; 8) apresiasai; 9) pe-

rilaku efektif. Sedangkan Menurut Bloom (dalam Rusman, 2012: 124-125) hasil 

belajar dalam rangka studi dicapai melalui tiga kategori ranah antara lain kognitif, 

afektif, psikomotorik, namun sesuai perkembangan dan kemajuan ilmu pengeta-

huan dan teknologi konsep tersebut mengalami perbaikan. Hasil perbaikannya 

diberi nama Revisi Taksonomi Bloom. Perinciannya dapat digambarkan sebagai 

berikut ini: 

 

 

 

 

(Sani, 2013:67) 

Bagan 2.1 Revisi Taksonomi Bloom 

Dari gambar tersebut menurut Bloom (dalam Jufri, 2013)  ada tiga ranah 

untuk melihat hasil belajar siswa diantaranya: 

1) Ranah Kognitif 

Berkaitan dengan hasil belajar ranah kognitif mencakup enam kategori ya- 
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itu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi. Rincian kate-

gori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a. Pengetahuan, meliputi mengetahui dan mengingat konsep, fakta, simbol, 

dan prinsip; 

b. Pemahaman, kegiatan di dalamnya meliputi memahami makna; 

c. Penarapan, meliputi menerapkan pengetahuan pada situasi baru; 

d. Analisis, kegiatannya adalah mengeliminir masalah kompleks menjadi le-

bih sederhana; 

e. Sintesis, adalah memanfaatkan gagasan yang sudah ada untuk mendapat-

kan gagasan baru; 

f. Evaluasi, yaitu menentukan kriteria untuk menilai dan mengambil keputu-

san. 

2) Ranah Afektif 

Berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. Ranah afektif menca-

kup penerimaan, partisipasi atau merespon, penilaian, pengorganisasian, danin-

ternalisasi nilai.  

Secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut: 

a. Penerimaan, misalnya  keinginan untuk mendengar hal yang penting; 

b. Merespons, adalah keinginan untu memilih atau menyeleksi stimulus yang 

dating; 

c. Menilai, yaitu keinginan untuk mengekspresikan perilaku yang menun-

jukkan komitmen untuk berpartisipasi terhadap nilai yang diterima; 
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d. Mengorganisasi, adalah keinginan untuk menghubungkan dan memper-

tahankan nilai; 

e. Mengkarakterisasi, merupakan keinginan berperilaku terhadap nilai dalam 

masyarakat. 

Menurut Kemendikbud (2013) karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau 

kepribadian seseorang yang  terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan 

(virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk berpikir, bersikap, 

dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti ju-

jur, berani, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain. Interaksi seseorang de-

ngan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan  karakter bangsa. Pendi-

dikan harus membangun kesadaran, pengetahuan, wawasan, dan nilai berkenaan 

dengan lingkungan tempat diri dan bangsanya hidup (geografi), nilai yang hidup 

di masyarakat (antropologi), sistem sosial yang berlaku dan sedang berkembang 

(sosiologi), sistem ketatanegaraan, pemerintahan, dan politik, Bahasa Indonesia 

dengan cara berpikirnya, kehidupan ekonomi, ilmu, teknologi, dan seni. Sehingga, 

perlu adanya kurikulum pengembangan nilai-nilai yang menjadi dasar bagi pen-

didikan budaya dan karakter bangsa. Dengan kurikulum yang demikian, nilai dan 

karakter yang dikembangkan pada diri peserta didik akan sangat kokoh dan me-

miliki dampak nyata dalam kehidupan diri, masyarakat, bangsa, dan bahkan umat 

manusia.  

3) Ranah Psikomotorik  

Ranah ini berkaitan dengan kemampuan fisik yang mencakup enam kate- 

gori yaitu persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kom- 
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pleks, dan kreativitas. Rincian penjelasannya adalah sebagai berikut: 

a. Persepsi berkaitan dengan penggunaan organ penginderaan untuk 

memper-oleh petunjuk untuk memandu kegiatan motorik; 

b. Kesiapan mengacu pada pengambilan tipe kegiatan tertentu. Pada tingkat 

ini persepsi pada petunjuk itu menjadi prasyarat penting; 

c. Gerakan terbimbing berkaitan dengan tahap-tahap awal di dalam belajar 

keterampilan kompleks; 

d. Gerakan terbiasa merupakan dengan tindakan kinerja yang telah dipelajari 

itu telah menjadi biasa dan gerakan dapat dilakukan dengan sangat meya-

kinkan dan mahir; 

e. Gerakan kompleks merupakan kemahiran kinerja dari tindakan motorik 

yang mencakup pola-pola gerakan yang kompleks; 

f. Penyesuaian berkaitan dengan keterampilan yang dikembangkan sangat 

baik sehingga individu dapat memodifikasi pola gerakan sesuai dengan 

persyaratan baru atau ketika menemui masalah baru; 

g. Kreativitas mengacu pada penciptaan pola gerakan baru untuk disesuaikan 

dengan situasi tertentu atau masalah tertentu. Hasil belajar pada tingkat ini 

didasarkan pada keterampilan yang dikembangkan. 

Berdasarkan beberapa teori di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan perubahan perilaku yang diperoleh setelah mengalami proses belajar 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang meliputi ranah afektif ,kognitif, dan 

psikomotorik. Berdasarkan pada uraian maka ditetapkan indikator yang mencakup 

tiga ranah tersebut diantaranya ranah sikap (afektif) meliputi (1) perilaku syukur; 
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(2) berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran; (3) disiplin; (4) peduli; (5) santun. 

Ranah pengetahuan (kognitif) diantaranya (1)memberikan contoh peninggalan se-

jarah masa Hindu Budha di Indonesia; (2) menggambarkan perbedaan masa Pra 

aksara dan masa Aksara; (3) menganalisis fakta penting dari masa Pra aksara, 

Hindu Budha, dan masa Islam; (4) menyimpulkan hasil percobaan dengan kosa-

kata baku; (5) membedakan bunyi tinggi dan rendah dalam percobaan membunyi-

kan botol-botol kaca; (6) melakukan penafsiran terhadap banyak benda yang disa-

jikan dalam gambar dan menemukan hasilnya; (7) membedakan panjang pendek 

bunyi, dan tinggi rendah nada lagu “Yamko Rambe Yamko” dengan simbol ge-

rakan tangan; (8) memberikan contoh makanan tradisional berdasarkan daerah 

asalnya; (9) menyelesaikan masalah terkait dengan penafsiran; (10) menemukan 

contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial; (11) menjelaskan arti bersatu 

dalam keberagaman. Untuk ranah keterampilan (psikomotorik) adalah (1) menulis 

cerita tentang masyarakat pada masa Hindu Budha; (2) menulis cerita pengalaman 

tentang percobaan tinggi rendah bunyi; (3) menulis cerita pengalaman memakan 

makanan tradisional. 

 

2.1.4 Penilaian Otentik 

2.1.4.1 Pengertian Penilaian Otentik 

 Menurut Majid (2014:236) penilaian otentik adalah suatu proses pengum-

pulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang proses dan hasil belajar sis-

wa dengan menerapkan prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti oten-

tik, akurat, dan konsisten. Sedangkan Husamah (2013: 126) menyatakan bahwa 
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penilaian otentik adalah penilaian yang melibatkan siswa dalam tugas otentik 

yang bermanfaat, penting dan bermakna. Kurniasih (2013:48) mengemukakan pe-

nilaian otentik adalah penilaian yang dilakukan secara komperhensif untuk meni-

lai mulai dari masukan (input), proses, dan keluaran (output) pembelajaran, yang 

meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa penilaian otentik merupakan suatu pe-

nilaian yang diperoleh dari tugas otentik yang dimulai dari input proses dan output 

dalam pembelajaran yang mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

 

2.1.4.2 Prinsip Penilaian Otentik 

 Menurut Kurniasih (2013:49-45) menyatakan bahwa penilaian hasil bela-

jar siswa didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Objektif, yaitu penilaian yang berbasis pada prosedur dan kriteria yang 

jelas dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai; 

2. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, me-

nyatu dengan kegiatan pembelajaran, dan berkesinambungan; 

3. Ekonomis, adalah penilaian yang efisian dan efektif dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporannya; 

4. Transparan, merupakan prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar 

pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak; 

5. Akuntabel, adalah penilaian tersebut dapat dipertanggungjawabkan ke-

pada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, pro-

sedur, dan hasilnya; 
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6. Sistematis, yaitu penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap de-

ngan mengikuti langkah-langkah baku; 

7. Edukatif, berarti mendidik dan memotivasi siswa dan guru. 

Berdasarkan pada uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada 7 prinsip 

penilaian otentik yaitu: objektif, terpadu, ekonomis, transparan, akuntabel, siste-

matis, dan edukatif. Semua prinsip dalam penilaian harus dilakukan secara teren-

cana, sesuai prosedur dan tidak berdasarkan pada subjektivitas penilai. 

 

2.1.4.3 Manfaat Penilaian Otentik 

 Menurut Majid (2014, 285:286) ada beberapa manfaat penilaian otentik, 

diantaranya : 

1. Perbaikan bagi Indikator yang Belum Mencapai Kriteria Ketuntuasan.  

Kegiatan untuk memperbaiki indikator yang belum tuntas adalah dengan 

melakukan tatap muka dan siswa diberikan kesempatan untuk belajar sendiri. Se-

lanjutnya guru melakukan penilaian dengan cara menjawab pertanyaan, merang-

kum, atau mengerjakan tugas. Remidial dilakukan diluar jam efektif. 

2. Pengayaan bila Mencapai Kriteria Ketuntasan Lebih Cepat dari Waktu yang 

Ditentukan. 

Pengayaan dilakukan dilakukan bagi siswa yang mencapai ketuntasan be-

lajar pada saat sebagian besar siswa lain belum. Pengayaan dilakukan agar siswa  

dapat mengembangkan potensi secra optimal. Kegiatan pengayaan diantaranya 

memberikan materi tambahan, latihan tambahan, atau tugas individual yang ber-

tujuan untuk memperkaya kompetensi yang telah dicapai. 
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3. Perbaikan Program dan Proses Pembelajaran 

Guru dapat memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan program dan 

kegiatan pembelajaran. Misalnya guru dapat mengubah strategi pembelajaran 

yang telah ditetapkan karena dirasa kurang sesuai. Hal ini dilakukan agar siswa 

dapat menguasai kompetensi dengan baik. 

4. Pelaporan  

Hasil penilaian dapat digunakan kepala sekolah untuk menilai kinerja guru 

dan tingkat keberhasilan siswa. 

5. Penentuan Kenaiakan Kelas. 

Penilaian yang dilakukan juga dapat dijadikan acuan untuk mengetahui 

siswa tersebut dapat naik kelas atau harus tinggal kelas. 

 

2.1.4.4 Jenis-Jenis Penilaian Otentik 

Menurut Kurniasih (2013:61-64) penilaian yang dilakukan dikategorikan 

dalam tiga aspek yaitu, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

1. Sikap 

Aspek sikap dapat dinilai dengan cara berikut: 

a. Observasi, merupakan adalah penilaian yang dilakukan secara langsung 

maupun tidak langsung dengan menggunakan format indikator perilaku 

yang akan diamati; 

b. Penilaian diri, adalah penilaian dengan cara meminta siswa untuk menge-

mukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam pencapaian kompetensi; 
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c. Penilaian antar teman, penilaian yang dilakukan dengan meminta siswa 

untuk saling menilai terkait dengan sikap dan perilaku keseharian siswa; 

d. Jurnal, yaitu catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berkaitan de-

ngan sikap dan perilaku siswa. 

2. Pengetahuan  

 Aspek pengetahuan dapat dinilai dengan cara berikut: 

a. Tes tertulis, adalah tes yang soal dan jawabannya tertulis berupa pilihan 

ganda, isian, benar-salah, menjodohkan dan uraian; 

b. Tes lisan, berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru dengan lisan 

dan siswa juga menjawab dengan lisan pula, sehingga dapat meningkatkan 

keberanian siswa. 

3. Keterampilan 

 Aspek keterampilan dapat dinilai dinilai dengan cara berikut: 

a. Kinerja, penilaian yang meminta siswa untuk melakukan tugas dengan me-

ngaplikasikan keterampilan dan pengetahuannya.  

b. Produk, adalah penilaian terhadap kemampuan siswa dalam membuat pro-

duk teknologi dan seni. Penilaian ini tidak hanya dinilai dari hasil akhir 

tapi juga pada prosesnya. 

c. Proyek, adalah penilaian untuk tugas yang membutuhkan investigasi dan 

harus diselesaikan dalam waktu tertentu. 

d. Portofolio, adalah penilaian melalui kumpulan karya siswa yang disusun 

secara sistematis dan terorganisasi dalam waktu tertentu. 
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2.1.5 Pembelajaran Tematik Terpadu 

2.1.5.1 Pengertian Pembelajaran Tematik Terpadu 

Menurut Rusman (2012:254) model pembelajaran tematik merupakan sa-

lah satu model pembelajaran terpadu (integrated instruction) yang merupakan su-

atu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individual mau-

pun kelompok, aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keil-

muan secara holistik, bermakna dan outentik. Dalam pelaksanaannya pembelajar-

an tematik betolak pada suatu tema yang dikembangkan oleh guru bersama siswa 

dengan memperhatikan keterkaitannya dengan isi mata pelajaran. 

Sedangkan pembelajaran tematik terpadu menurut Suyanto (2013:252) 

adalah salah satu teknik dari pembelajaran terpadu yang mengaitkan konsep dari 

beberapa mata pelajaran dengan tema sebagai pemersatu. Sejalan dengan pen-

dapat tersebut menurut Majid (2014:87) pembelajaran tematik terpadu adalah 

pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema tertentu. Sehingga berdasarkan 

teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik merupakan sebuah 

pembelajaran yang menggabungkan materi kedalam tema tertentu, agar siswa 

dapat belajar secara holistik, outentik dan lebih bermakna. 

 

2.1.5.2 Kelebihan Pembelajaran Tematik Terpadu 

Suyanto (2013:159) mengemukakan beberapa kelebihan pembelajaran 

tematik, diantaranya: 

1. Pengalaman dan kegiaatan belajar yang relevan dengan tingkat perkembangan 

dan kebutuhan siswa usia sekolah; 
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2. Kegiatan yang dipilih dalam pembelajaran tematik berdasarkan minat dan ke-

butuhan siswa; 

3. Kegiatan belajar lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga hasil be-

lajar dapat bertahan lebih lama, dan membantu mengembangkan keterampilan 

berfikir siswa; 

4. Kegiatan belajar bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang ditemui 

siswa dalam lingkungannya; 

5. Mengembangkan keterampilan sosial siswa, seperti kerja sama, toleransi, ko-

munikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. 

 

2.1.5.3 Karakteristik Pembelajaran Tematik Terpadu 

Menurut Rusman (2010:258-259) pembelajaran tematik memiliki karak-

teristik sebagai berikut:  

1. Berpusat pada Siswa. 

Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak me-

nempatkan siswa sebagai subyek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan 

sebagai fasilitator. 

2. Memberikan Pengalaman Langsung. 

Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada suatu yang nyata 

(konkret) sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih bersifat abstrak. 

3. Pemisah Mata Pelajaran Tidak Begitu Jelas 

Dalam pembelajaran tematik pemisah antar mata pelajaran menjadi tidak 

begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan pada pembahasan tema-tema yang  
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paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa, sesuai dengan kurikulum. 

4.  Menyajikan Konsep dari Berbagai Mata Pelajaran dalam Suatu Proses Pembe-

lajaran. 

Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pe-

lajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat mema-

hami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu sis-

wa dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-

hari. 

5. Bersifat Fleksibel 

Guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata 

pelajaran lainnya, bahkan mengaitkan dengan kehidupan siswa dan keadaan ling-

kungan dimana sekolah siswa berada. 

6. Hasil Pembelajaran Sesuai dengan Minat dan Kebutuhan Siswa 

Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya 

sesuai dengan minat dan kebutuhannya. 

7.  Prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan. 

Pembelajaran dikelas tidak hanya diarahkan pada prinsip belajar yang le-

bih banyak menggunakan teknik mengajar ceramah, melainkan teknik bermain 

yang membuat suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. 

 

2.1.5.4 Prinsip Pembelajaran Tematik Terpadu 

 Menurut Majid (2014:89) menyatakan bahwa ada beberapa prinsip yang 

berkenaan dengan pembelajaran tematik, diantaranya; 
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1. Pembelajaran tematik memiliki satu tema yang aktual, yang dekat dengan du-

nia kehidupan siswa sehari-hari. 

2. Perlu adanya pemilihan materi antar mata pelajaran yang dapat saling terkait, 

sehingga pelajaran dapat lebih bermakna. 

3. Pembelajaran tematik harus mendukung tujuan belajar yang ada dalam kuri-

kulum. 

4. Materi yang dapat dipadukan dalam satu tema, tetap harus memperhatikan 

karakteristik dari siswa. Materi pelajaran tidak perlu terlalu dipaksakan, jika 

memang tidak bisa dipadukan. 

 

2.1.6 Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

Dalam kurikulum 2013 pembelajaran Bahasa Indonesia diintegrasikan de-

ngan matapelajaran lain. Penempatan matapelajaran Bahasa Indonesia di kelas I, 

II, dan III adalah sebagai penghubung matapelajaran lain. Dengan menggunakan 

kompetensi inti sebagai pengikat berbagai mata pelajaran dalam satu tema. Pe-

nempatan matapelajaran Bahasa Indonesia untuk menghubungkan matapelajaran 

lain menjadi lebih mudah. Penguatan peran mata pelajaran Bahasa Indonesia di-

lakukan secara utuh melalui penggabungan kompetensi dasar matapelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial dan Ilmu Pengetahuan Alam ke dalam matapelajaran Bahasa 

Indonesia. Kedua ilmu pengetahuan tersebut menyebabkan pelajaran Bahasa 

Indonesia menjadi kontekstual, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik. Se-

dangkan pada kelas IV, V, dan VI pembelajaran Bahasa Indonesia diintegrasikan 

dengan Matematika dan mata pelajaran lain. 
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Pembelajaran Bahasa Indonesia sendiri memiliki peran penting. Zulela 

(2012:3) menyatakan bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi antar manusia, 

tetapi juga alat pengembangan intelektualuntuk mencapai kesejahteraan sosial 

manusia. Kusumaningsih (2013:14) menyatakan bahwa bahasa adalah sistem 

lambang berupa seperangkat bunyi yang bersifat arbiter dan tidak diramalkan. 

Bahasa juga mempunyai beberapa karakteristik. Pateda (dalam Saptomo, 

2013:14) menyebutkan karakteristik bahasa dapat dinyatakan sebagai sebuah 

sistem, artinya bahasa dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara 

tetap dan dapat dikaidahkan. Bahasa juga bersifat sistemis karena tersusun me-

nurut suatu pola tertentu, tidak tersusun secara acak atau sembarangan, universal 

dan bersifat unik. Kusumaningsih (2013:14) menyatakan bahwa bahasa adalah 

sistem lambang-lambang berupa seperangkat bunyi yang bersifat arbiter dan tidak 

diramalkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bahasa merupakan alat komuni-

kasi yang berupa lambang dan seperangkat bunyi yang bersifat universal dan unik. 

Pembelajaran bahasa Indonesia di SD mencakup komponen kemampuan 

berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi empat aspek diantaranya: 1) 

mendengarkan; 2) berbicara; 3) membaca; 4) menulis (Zulela, 2012:5). Keteram-

pilan tersebut sangat berkaitan dan akan mempengaruhi proses pembelajaran 

bahasa siswa. 

 

2.1.6.1 Pengertian Menulis 

Menurut Kusumaningih (2013:66-67) menyatakan bahwa menulis meru-

pakan sebuah metode terbaik untuk mengembangkan kemampuan dalam meng-
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gunakan bahasa. Keterampilan menulis sangat penting bagi setiap siswa. Penulis 

perlu memiliki ide, ilmu pengetahuan, dan pengalaman hidup. Hal ini merupakan 

modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap penulis. Disamping itu, penulis juga 

perlu menguasai banyak perbendaharaan kata untuk menyampaikan ide-ide, pe-

ngetahuan, serta pengalaman yang dimiliki. 

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa menulis merupa-

kan sebuah keterampilan yang digunakan untuk berkomunikasi dan mengembang-

kan kemampuan dalam berbahasa dengan cara menuliskan apa yang penulis rasa-

kan kedalam tulisan. 

 

2.1.6.2 Tujuan Menulis 

Pada dasarnya orang yang menulis mempunyai tujuan atau maksud ter-

tentu. Seperti yang dikemukakan oleh Tarigan (dalam Kusumaningsih, 2013:67) 

pada dasarnya menulis mempunyai tujuan sebagai berikut: (1) assignment pur-

pose (tujuan penugasan) yaitu penulis tidak memiliki tujuan untuk apa dia me-

nulis. Dia menulis karena mendapatkan tugas, bukan karena kemauannya sendiri; 

(2) altruistic purpose (tujuan altruistik) yaitu penulis bertujuan untuk menyenang-

kan para pembaca, menghindarkan kedukaan para pembaca, ingin menolong pem-

baca memahami, menghargai perasaan dan penalarannya, ingin membuat hidup 

para pembaca lebih mudah dan lebih menyenangkan dengan karyanya itu; (3) per-

suasive purpose (tujuan persuasif) yaitu tulisan yang bertujuan untuk mempenga-

ruhi pembaca agar pembaca yakin terhadap gagasan atau ide yang diutarakan oleh 

penulis; (4) informational purpose (tujuan informasional atau tujuan menerang-
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kan) yaitu tulisan yang bertujuan memberikan informasi atau keterangan kepada 

pembaca; (5) self expressive purpose (tujuan pernyataan diri) yaitu tulisan yang 

bertujuan untuk mengenalkan atau menyatakan dirinya sendirikepada pembaca; 

(6) creative purpose (tujuan kreatif) yaitu tulisan yang bertujuan untuk nilai-nilai 

kesenian; (7) problem solving purpose (tujuan pemecahan masalah) yaitu tulisan 

yang bertujuan memecahkan suatu masalah. 

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya 

tujuan menulis adalah untuk menuangkan dan mengekspresikan perasaan, gagas-

an, ide, dan pengalaman kepada pembaca serta memberikan informasi dan meya-

kinkan pembaca pada apa yang disampaikan oleh penulis. 

 

2.1.6.3 Menulis Karangan 

  Menyusun sebuah tulisan atau karangan terlebih dahulu harus menentukan 

ide atau gagasan. Keraf (dalam Kusumaningsih, 2013:70-72) merumuskan lang-

kah dalam membuat karangan atau menulis, diantaranya: 1) menentukan tema, 

tema merupakan sesuatu yang akan diuraikan dalam sebuah tulisan atau karangan; 

2) menentukan tujuan, merupakan pembatasan bahan yang akan digunakan dan  

menentukan cara apa yang akan digunakan dalam pembentukan karangan terse-

but; 3) mengumpulkan bahan, pengumpulan bahan ini dapat diperoleh dari penga-

laman penulis, buku bacaan, wawancara atau dengan melakukan pengamatan; 4) 

menyusun kerangka karangan, merupakan suatu rencana kerja yang memuat garis-

garis besar suatu karangan yang akan digarap; 5) mengembangkan karangan men-

jadi paragraf; 6) pemberian judul karangan sesuia dengan isi karangan. 
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  Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tahapan yang harus 

dilakukan oleh penulis sebelum menulis karangan, agar karangan yang dibuat 

dapat menyalurkan pikiran yang akan disampaikan kepada pembaca dengan baik.  

 Menurut Semi (dalam Kusumaningsih,2012:72-81) tulisan dapat dikem-

bangkan dalam empat bentuk yaitu: 

1) Narasi 

 Narasi adalah bentuk percakapan atau tulisan yang bertujuan menyam-

paikan atau menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia berda-

sarkan perkembangan dan waktu ke waktu. Sebagai suatu cerita narasi bertujuan 

untuk memberitahu pembaca apa yang dialami oleh penulis melalui cerita yang 

ditulis. 

2) Eksposisi 

 Eksposisi merupakan tulisan yang bertujuan menjelaskan atau memberi-

kan informasi tentang sesuatu. Eksposisi dikembangkan dengan susunan logis dan 

pola pengembangan gagasan seperti definisi, klasifikasi, ilustrasi, perbandingan, 

pertentangan, dan analisis fungsional. 

3) Deskripsi 

Deskripsi adalah tulisan yang tujuannya memberikan perincian atau detai 

tentang objek sehingga dapat memberi pengaruh pada sensitivitas dan imajinasi 

pembaca atau pendengar, bagaikan mereka ikut melihat, mendengar, merasakan 

atau mengalami langsung objek tersebut. 

4) Argumentasi 

Argumentasi adalah tulisan yang bertujuan menyakinkanatau membujuk 
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pembaca tentang kebenaran pendapat atau pernyataan penulis. Argumentasi ber-

tujuan untuk meyakinkan orang lain dengan cara pembuktian, menggunakan ala-

san, serta ulasan secara objektif dan meyakinkan. 

 

2.1.6.4 Karangan Narasi 

Dalman (2014: 106) mengatakan narasi merupakan suatu cerita yang me-

ngisahkan peristiwa dari waktu ke waktu secara sistematis.Narasi menyajikan se-

rangkaian peristiwa berdasarkan urutan waktu atau kronologis dengan maksud 

memberi arti suatu kejadian sehingga pembaca dapat memetik hikmah dari cerita 

tersebut. 

Suparno dan Yunus (dalam Dalman, 2014: 107) mengemukakan, jika kita 

hendak menulis narasi maka peristiwa atau kejadian yang sudah kita kumpulkan 

kita susun beruntun menjadi serangkaian peristiwa yang menarik. Untuk menulis 

karangan narasi sebaiknya mengingat karangan yang sudah di baca sebelumnya, 

sehingga daya khayal atau imajinasi pengarang akan mengembara, dapat melihat 

barang yang aneh-aneh, mengembara ke berbagai tempat aneh, menembus batas 

waktu, dll. Ketika membuat karangan narasi yang terpenting adalah: (1) walaupun 

khayal atau berimajinasi tidak boleh asal dalam menciptakan cerita; (2) harus ber-

logika, sehingga cerita akan sukar dipahami. 

Menulis karangan narasi tidak selamanya fiktif. Umumnya orang menga-

kui bahwa tujuan menulis narasi secara fundamental ada 2, yaitu a) hendak mem-

berikan informasi atau wawasan dan memeperluas pengetahuan pembaca, dan b) 

hendak memberikan pengalaman estetis kepada pembaca. Tujuan yang pertama 
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menghasilkan narasi informasional atau narasi ekspositoris, sedangkan narasi 

yang kedua menghasilkan narasi artistik atau narasi sugestif. 

Penelitian Tindakan Kelas ini menggunakan narasi ekspositoris yaitu ma-

sing-masing siswa diminta menuliskan pengalaman pribadi yang pernah dialami 

sesuai dengan tema yang ditetapkan oleh peneliti. Ada beberapa prinsip dalam 

menulis karangan narasi yang harus diperhatikanmenurut Suparno dan Yunus 

(dalam Dalman, 2014:107). 

(1) Alur atau plot 

Alur berbeda dengan jalan cerita, tetapi keduanya memang tak terpisah-

kan. Jalan cerita memuat suatu kejadian, sedangkan alur merupakan sebab dari su-

atu kejadian tersebut atau penggerak dari suatu kejadian. Intisari dari alur adalah 

konflik, tetapi intisari dari konflik tidak dapat dipaparkan begitu saja, ada elemen-

elemennya yaitu: 

a. Pengenalan, pada fase ini pengarang mulai melukiskan situasi dan memper-

kenalkan tokoh-tokoh cerita sebagai pendahuluan; 

b. Timbulnya konflik, dalam fase ini pengarang mulai menampilkan pertikaian 

yang terjadi antar tokoh; 

c. Konflik memuncak, pada fase ini pertikaian memuncak dan akhirnya merun-

cing; 

d. Klimaks, merupakan puncak dari pertikaian yang terjadi; 

e. Pemecahan masalah, pada bagian ini alur menurun dan menuju pada peme-

cahan masalah atau penyelesaian cerita. 
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(2) Penokohan 

Salah satu ciri khas narasi adalah mengisahkan tokoh cerita yang bergerak 

padasuatu rangkaian perbuatan atau mengisahkan tokoh cerita yang terlibat da- 

lam suatu peristiwa atau kejadian. 

(3) Latar atau setting 

Narasi yang baik memiliki kesatuan kesan, menghasilkan satu dunia man-

diri yang utuh. Salah satunya dengan membatasi atau memilih peristiwa yang di-

alami tokoh cerita pada latar tertentu. 

(4) Sudut pandang (point of view) 

Menentukan sudut pandang merupakan hal utama dalam membuat kara-

ngan narasi, karena sudut pandang menjawab pertanyaan mengenai siapa yang 

menceritakan suatu peristiwa. Sudut pandang akan menentukan gaya dan corak 

cerita. 

 

2.1.7 Pendekatan Saintifik 

2.1.7.1 Pengertian Pendekatan Saintifik  

Proses pembelajaran dapat dipandang sebagai suatu proses ilmiah. Sehing-

ga perlu adanya pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. Pendekatan ilmiah akan 

mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari siswa, jika memenuhi 

kriteria-kriteria ilmiah. Dalam pendekatan saintifik (ilmiah) lebih ditekankan pada 

penalaran induktif (inductive reasoning) daripada penalaran deduktif (deductive 

reasoning). Penalaran deduktif melihat fenomena umum untuk kemudian menarik 
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simpulan secara spesifik. Sebaliknya, penalaran induktif memandang fenomena 

atau situasi spesifik kemudian menarik kesimpulan secara keseluruhan.  

Pendekatan ilmiah menekankan pada teknik investigasi dari suatu fenome-

na untuk memperoleh pengetahuan baru, mengkoreksi atau memadukan pengeta-

huan sebelumnya. Pendekatan dikatakan ilmiah, jika metode pencarian (method of 

inquiry) berbasis pada bukti dari objek yang dapat diobservasi, empiris, dan teru-

kur dengan prinsip penalaran yang spesifik. Sehingga, metode atau pendekaan il-

miah biasanya memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi 

atau eksperimen, mengolah informasi, menganalisis, memformulasi dan menguji 

hipotesis( Kemendikbud, 2013:211). 

Berdasarkan uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan saintifik(ilmiah) merupakan suatu pendekatan yang didalamnya 

menggunakan ca-ra berfikir induktif dan proses kerja secara ilmiah, itu 

menyebabkan siswa akan memiliki pengetahuan berbasis pada fakta dan 

kenyataan dilapangan sehinga pem-belajaran akan lebih bermakna. 

 

2.1.7.2 Karakteristik Pendekatan Saintifik 

Kemendikbud (2013) menyatakan bahwa pendekatan saintifik memiliki 

karakteristik diantaranya: 

1. Substansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang 

dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu; bukan sebatas kira-

kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata; 
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2. Penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru siswa terbebas dari 

prasangka yang sertamerta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang me-

nyimpang dari alur berpikir logis; 

3. Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analistis, dan tepat 

dalammengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplika-

sikan substansi atau materi pembelajaran; 

4. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir menyeluruh dalam 

melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari substansi atau 

materi pembelajaran; 

5. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan 

mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon 

substansi atau materi pembelajaran; 

6. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungja-

wabkan; 

7. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik 

sistem penyajiannya. 

Berdasarkan pada uraian ditas dapat disimpulkan bahwa pendekatan sain-

tifik adalah pendekatan yang menekankan pada pengetahuan yang didapat berda-

sarkan kepada fakta sehingga hasil yang di dapatkan bisa dipertanggungjawabkan. 

 

2.1.7.3 Ranah Pendekatan Saintifik 

Sudarwan (dalam Kemendikbud, 2013:205) menjelaskan bahwa pendekat-

an saintifik bercirikan pada penonjolan dimensi pengamatan, penalaran, penemu-



54 

 

 

 

an, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Dengan demikian, pro-

ses pembelajaran harus dilaksanakan dengan prinsip atau kriteria ilmiah. Sehingga 

ilmu yang didapatkan siswa nantinya bisa lebih bermakna. Secara garis bersar pe-

ndekatan saintifik mempunyai lima komponen utama yaitu mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengolah informasi dan mengkomunikasikan. Pende-

katan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang pelaksanaanya harus 

menyentuh tiga ranah yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan. Secara lebih 

rinci ketiga ranah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Ranah sikap mengenai materi ajar agar siswa “tahu mengapa”. 

2. Ranah keterampilan  mengenai materi ajar agar siswa “tahu bagaimana”. 

3. Ranah pengetahuan menganai materi ajar agar siswa “tahu apa”. 

Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan 

untuk menjadi manusia yang baik  (soft skills) dan manusia yang memiliki ke-

cakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skills) dari siswa yang 

meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan (Kemendikbud, 

2013:215). Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

saintifik merupakan suatu pendekatan yang menekakan pada aspek sikap (afektif), 

keterampilan (psikomotor), dan pengetahuan (kognitif) agar hasil belajar siswa 

dapat maksimal. 

 

2.1.7.4 Langkah-langkah pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik 

Pendekatan saintifik mempunyai 5 komponen dalam pelaksanaan pem-

belajaran yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah in-
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formasi, dan mengkomunikasikan. Kelima komponen tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Mengamati  

Kemendikbud (2013:215) menyatakan mengamati merupakan kegiatan 

yang mengutamakan proses kebermaknaan. Keunggulan dari metode ini adalah: 

1) seperti menyajikan objek secara nyata; 2) siswa akan merasa senang dan tertan-

tang; 3) mudah dalam pelaksanaannya; 4) sebagai pemenuhan rasa ingin tahu sis-

wa. Dengan melakukan pengamatan (observasi) siswa akan menemukan fakta a-

danya hubungan antara objekyang dianalisis dengan materi pembelajaran yang 

digunakan oleh guru. 

Kegiatan mengamati dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan langkah 

sebagai berikut: 

a. Menentukan objek yang akan diamati; 

b. Membuat pedoman sesuai dengan lingkungan objek yang akan diamati; 

c. Menentukan data primer dan sekunder yang akan diamati; 

d. Menentukan tempat observasi; 

e. Menentukan langkah observasi agar dapat berjalan dengan mudah; 

f. Menentukan cara dalam pengambilan hasil observasi. 

2. Menanya  

Saat guru bertanya, saat itu pula seorang guru memandu atau membimbing 

siswanya belajar dengan baik. Sedangkan saat menjawab pertanyaan siswa, saat 

itu guru mendorong siswa untuk menjadi penyimak dan pembelajar yang baik. 

Bertanya memiliki beberapa fungsi diantaranya:  
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a. Membangkitkan rasa ingin tahu; 

b. Mendorong dan menginspirasi siswa untuk aktif belajar; 

c. Mencari tahu kesulitan belajar siswa dan mencari solusi pemecahannya; 

d. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kemampuannya; 

e. Membangkitkan kemampuan siswa untuk berbicara; 

f. Mendorong partisipasi siswa untuk mengembangkan kemampuan berfikir; 

g. Membangun sikap keterbukaan untuk saling memberi dan menerima pendapat 

orang lain; 

h. Membiasakan siswa berfikir cepat; 

i. Melatih kesantunan dalam berbicara. 

Sedangkan menurut Majid(2014, 215-219) pertanyaan yang diajukan ha-

rus memenuhi kriteria tertentu, agar dapat memberikan pengetahuan yang maksi-

mal kepada siswa. Adapun kriteria pertanyaan yang baik, yaitu: 1) singkat dan je-

las; 2) menginspirasi jawaban; 3) memiliki fokus; 4) bersifat probing; 5) bersifat 

validatif atau penguatan; 6) memberi kesempatan siswa untuk berfikir ulang; 7) 

merangsang peningkatan tuntutan kemampuan kognitif; 8) merangsang proses in-

teraksi. 

Berdasarkan pada uaraian tersebut dapat disimpulkan bahwa bertanya me-

rupakan suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, data, atau menguatkan pen-

dapat yang dimiliki sebelumnya. Bertanya juga merupakan proses transfer penge-

tahuan dari guru ke siswa, atau dari siswa satu ke siswa yang lain yang dilakukan 

dengan memperhatikan penggunaan kriteria bertanya yang baik agar hasilnya da-

pat lebih optimal dalam menigkatkan kemampuan siswa. 
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3. Mengumpulkan Informasi 

Tindak lanjut dari bertanya adalah menggali dan mengumpulkan informasi 

dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu siswa dapat membaca buku 

yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau 

bahkan melakukan eksperimen. Dari kegiatan tersebut terkumpul sejumlah infor-

masi.Informasi tersebut menjadi dasar bagi kegiatan berikutnya yaitu memproses 

informasi untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, 

menemukan pola dari keterkaitan informasi dan bahkan mengambil berbagai 

kesimpulan dari pola yang ditemukan (Kemendikbud:2013). 

4. Mengolah Informasi 

Menurut Majid (2014:230) pada tahap mengolah ini, siswa sedapat mung-

kin dikondisikan belajar secara kolaboratif. Pada pembelajaran kolaboratif fungsi 

guru sebagai manajer belajar. Sebaliknya, siswa dituntut untuk lebih aktif. Siswa 

harus saling bekerja sama, saling membantu, mengerjakan hasil tugas terkait de-

ngan materi yang sedang dipelajari. Sehingga kesimpulannya, mengolah merupa-

kan aktifitas siswa yang dilakukan secara bersama untuk mencari jalan keluar su-

atu permasalahan. 

5. Mengkomunikasi 

Kegiatan berikutnya adalah menuliskan atau menceritakan apa yang dite-

mukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. 

Hasil tersebut disampikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar sis-

wa atau kelompok siswa tersebut (Kemendikbud, 2013). 
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2.1.8 Model Problem Based Learning(PBL) 

2.1.8.1 Pengertian PBL 

Menurut Barrow(dalam Huda, 2013:271)problem based lerning (PBL ) 

sering juga disebut dengan pembelajaran berbasis masalah. PBL  dikatakan se-

bagai pembelajaran yang diperoleh melalui proses menuju pemahaman akan re-

solusi suatu masalah. Masalah tersebut ditemukan pertama-tama dalam proses 

pembelajaran. Sedangkan Warsono (2013:149) menyatakan bahwa PBL  adalah 

suatu tipe pengelolaan kelas yang diperlukan untuk mendukung pendekatan kons-

truktivisme dalam pengajaran dan belajar.  

 Dari pendapat tersebut disimpulkan bahwa PBL  merupakan suatu pembe-

lajaran berbasis masalah, dan masalah tersebut ditemukan dan juga diselesaikan 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

 

2.1.8.2 Karakteristik PBL 

 Ada tiga karakteristik PBL yang harus dipenuhi untuk membangun situasi 

kelas yang efektif, diantaranya adalah : 

1. Atmosfer kelas harus memfasilitasi eksplorasi makna. Pembelajaran harus me-

mberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi dan bersosialisasi agar me-

reka merasa diterima. 

2. Siswa harus diberi kesempatan untuk menghubungkan informasi baru dengan 

pengalamannya selama proses pencarian makna. Selama pembelajaran guru 

tidak diperbolehkan untuk mendominasi, karena akan menghilangkan kesem-

patan siswa untuk menghubungkan pengalaman baru dengan masa lalunya. 



59 

 

 

 

3. Makna baru tersebut harus diperoleh melalui proses penemuan secara personal. 

Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa, PBL mempunyai tiga ka-

rakteristik diantaranya adalah: 1) situasi kelas harus mendukung, agar tercipta 

pembelajaran yang menyenangkan dan siswa merasa diterima; 2) guru harus 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghubungkan pengalaman baru 

dengan masa lalunya; 3) makna yang ditemukan harus diperoleh dengan proses 

penemuan secara mandiri. 

 

2.1.8.3 Langkah-Langkah Pembelajaran Model PBL 

 Menurut Arends (dalam Warsono, 2013:151) langkah-langkah pembe-

lajaran menggunakan model PBL  adalah sebagai berikut : 

1. Fase Satu: Melakukan Orientasi Masalah kepada Siswa 

Pada fase ini guru memberikan suatu permasalahan yang nantinya akan di-

selesaikan oleh siswa. 

2. Fase Dua: Mengorganisasikan Siswa untuk Belajar 

Pada fase ini guru membantu siswa mendefinisikan permasalahan dan meng-

organisasikan penyelesaian masalah. 

3. Fase Tiga: Mendukung Kelompok Investigasi 

Pda fase ini guru mendorong siswa untuk mencari informasi yang sesuai, mi-

salnya dengan melakukan eksperimen, dan mencari penjelasan dan pemeca-

han masalahnya. 

4. Fase Empat: Mengembangkan, Menyajikan (Hasil Belajar) dan Memamer-

kannya. 
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Pada fase ini guru membantu siswa dalam perwujudan artefak sesuai dengan 

tugas yang diberikan, misalnya membuat laporan. 

5. Fase Lima: Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Penenyelesaian Masalah. 

Pada tahap ini guru membantu siswa untuk melakukan refleksi terhadap 

proses penyelidikannya dan proses pembelajaran yang dilaksanakan. 

Dapat disimpulkan bahwa, ada lima langkah pembelajaran menggunakan 

PBL diantaranya : 1) penyampaian masalah; 2) pengorganisasian penyelesaian 

masalah; 3) penyelesaian masalah; 4) pembuatan artefak; 5) melakuakan refleksi. 

 

2.1.8.4 Kelebihan Model PBL 

 Menurut Warsono (2013:152) kelebihan model PBL diantaranya : 

1. Melatih siswa untuk terbiasa dalam menyelesaikan masalah, baik dalam pem-

belajaran maupun kehidupan sehari-hari; 

2. Memupuk solidaritas dan keberanian menyampaikan pendapat dengan ber-

diskusi; 

3. Semakin mengakrabkan guru dengan siswa; 

4. Saat suatu masalah harus diselesaikan dengan metode eksperimen, hal ini akan 

membuat siswa terbiasa untuk menerapkan metode eksperimen. 

  

2.1.9 Media Audiovisual 

2.1.9.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Menurut Asyhar (2012:8)  media pembelajaran merupakan segala sesuatu 

yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber secara ter-
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encana, sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya 

dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Sedangkan menurut 

Indriana ( 2011:16) media pembelajaran adalah semua bahan dan alat fisik yang 

mungkin digunakan untuk mengimplementasikan pengajaran dan memfasilitasi 

prestasi siswa terhadap sasaran atau tujuan pengajaran. Anitah (2012:6) menya-

takan bahwa media pembelajaran adalah setiap orang, bahan, alat, atau peristiwa 

yang dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan pebelajar untuk menerima 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

Media tidak hanya berupa TV, radio, komputer, tetapi juga meliputi ma-

nusia sebagai sumber belajar atau kegiatan, seperti diskusi, seminar simulasi, dan 

sebagainya.Media pembelajaran sebagai segala sesuatu yang dapat menyalurkan 

pesan, merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa, sehingga mendorong 

terciptanya proses belajar pada diri siswa. Dengan demikian, dari pengertian me-

dia pembelajaran diatas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang dapat mendukung dan memfasilitasi siswa untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. 

 

2.1.9.2 Fungsi Media Pembelajaran 

Pemanfaatan media pembelajaran hendaknya disesuaikan kebutuhan dan 

karateristik siswa agar hasil pembelajaran dapat lebih maksimal. Menurut Asyhar 

(2012:10-11) secara umum, media pembelajaran memiliki beberapa fungsi seba-

gai berikut: (1) menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang terjadi pada ma-

sa lampau; (2) mengamati benda atau peristiwa yang sukar dikunjungi; (3) mem-
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peroleh gambaran jelas tentang benda atau hal-hal yang sukar diamati secara lang-

sung katena ukurannya terlalu besar atau terlalu kecil; (4) mendengar suara yang 

sukar ditangkap dengan telinga; (5) mengamati dengan teliti binatang-binatang 

yang sukar diamati secara langsung karena sukar ditangkap; (6) mengamati pe-

ristiwa-peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya untuk didekati; (7)  meng-

amati dengan jelas benda-benda yang sukar yang mudah rusak atau sukar di-

awetkan; (8) dengan mudah membandingkan sesuatu; (9) depat melihat secara 

cepat suatu proses yang berlangsung secara lambat; (10) dapat melihat secara 

lambat gerakan-gerakan yang berlangsung secara cepat; (11) mengamati gerakan-

gerakan mesin atau alat yang sukar diamati secara langsung; (12)  melihat bagian-

bagian yang tersembunyi dari suatu alat; (13) meliahat ringkasan dari suatu rang-

kaian pengamatan yang panjang atau lama; (14) dapat menjangkau audien yang 

besar jumlahnya dan mengamati suatu objek secara serempak; (15) dapat belajar 

sesuai dengan kemampuan, minat, dan temponya masing-masing. 

 

2.1.9.3 Jenis Media Pembelajaran 

Banyak jenis media yang bisa digunakan untuk mendukung proses pem-

belajaran, diantaranya 1)  media visual, jenis media yang digunakan hanya meng-

andalkan indera penglihatan semata-mata dari siswa. Contoh media visual dian-

taranya: peta, gambar, poster dan buku; 2) media audio, yaitu jenis media yang 

digunakan dalam proses pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pende-

ngaran siswa. Jenis media audio diantaranya: tape recorder, radio, dan CD player; 

3) media audiovisual, yaitu jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembe-
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lajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam suatu 

proses atau kegiatan. Jenis media audiovisual diantaranya: film, video, program 

tv, slide suara; 4) multimedia, yaitu jenis media pembelajaran yang melibatkan 

beberapa jenis media dan peralatan secara terintegrasi dalam suatu proses pembe-

lajaran atau kegiatan (Asyhar, 2012:45). 

 

2.1.9.4 Audiovisual 

2.1.9.4.1 Pengertian Audiovisual 

Media audiovisual merupakan media yang dapat dipandang dan didengar. 

Menurut Asyhar (2012:73) media audiovisual adalah media yang dapat 

menampil-kan unsur gambar (visual) dan unsur suara (audio) secara bersamaan 

pada saat mengkomunikasikan pesan atau informasi. Media audiovisual dapat 

dibagi men-jadi dua yaitu: 1) audiovisual murni yaitu baik unsur suara maupun 

unsur gambar berasal dari satu sumber; dan 2) audiovisual tidak murni yaitu unsur 

suara dan unsur gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Contoh dari media 

audio-visual di antaranya program video/televisi pendidikan, video/televisi 

instruksianal, program slide suara (sound slide) dan program CD interaktif 

(Anitah, 2009:6.30).  

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa media audiovisual meru-

pakan media yang bukan hanya bisa dilihat tetapi juga bisa didengar. Media 

audiovisual cocok digunakan dalam model pembelajaran tematik karena dapat 

menyajikan isi tema secara lengkap. Dalam penelitian ini, peneliti memilih media 

video yang digabungkan dengan slide suara termasuk kedalam media audiovisual. 
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2.1.9.4.2 Langkah-Langkah Media Audiovisual 

 Alasan penggunaan media audiovisual dalam penelitian ini adalah agar 

siswa lebih tertarik terhadap materi yang disajikan oleh guru, karena siswa dapat 

melihat sekaligus mendengarkan materi yang dipelajari. Adapun langkah-langkah 

menggunakan media dalam pembelajaran keterampilan menulis tema Indahnya 

Kebersamaan adalah sebagai berikut: 

1. Menyesuaikan media audiovisual yang akan dibuat dengan tujuan pembe-

lajaran yaitu untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa. 

2. Setelah membuat media audiovisual, diharapkan guru mencoba terlebih dahulu 

apakan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan dan mem-

punyai manfaat bagi pembelajaran. 

3. Menujukkan media kepada siswa, hal ini dilakukan agar siswa lebih mem-

perhatikan materi yang disampaikan. 

4. Siswa berdiskusi tentang materi yang ditampilkan dalam media audiovisual. 

5. Guru mengulang pemutaran media untuk memperjelas materi. 

6. Siswa diminta mencatat hal-hal penting yang ditampilkan dalam media 

audiovisual. 

7. Guru merefleksi hasil penggunaan media audiovisual pada siswa. 

Langkah-langkah pembelajaran tersebut di modifikasi dari pendapat  

Munandi (2013, 127-128), sehingga kesimpulannya dalam menggunakan media 

audiovisual guru perlu memperhatikan manfaatnya bagi siswa untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang diharapkan. 
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2.1.9.4.3 Kelebihan Media Audiovisual 

Menurut Hamdani (2011:188) mediaaudiovisualmemilikibeberapa ke-

unggulan diantaranya, dapat menstimulasi efek gerak, dapat diberi suara maupun 

warna, dan tidak memerlukan ruang gelap dalam penyajiannya. Serupa dengan 

pendapat tersebut Munandi(2013, 127) menyatakan bahwa ada beberapa manfaat 

diantaranya: 

1. Mengatasi keterbatasan jarak dan waktu; 

2. Dapat diulang untuk menanbah kejelasan; 

3. Pesan disampaikan secara cepat dan mudah diingat; 

4. Mengembangkan pendapat dan pemikiran siswa; 

5. Mengembangkan imajinasi siswa; 

6. Memberikan gambaran yang realistik; 

7. Kuat dalam mempengaruhi emosi seseorang; 

8. Baik dalam menjelaskan suatu proses dan keterampilan; 

9. Dapat diterima semua siswa; 

10. Menumbuhkan minat dan motivasi belajar; 

11.  Penampilan siswa dapat segera dievaluasi. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa media audio-

visual mempunyai beberapa kelebihan yang akan membantu siswa dalam mening-

katkan keterampilan menulisnya. 
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2.1.10 Teori Belajar yang Mendasari Pembelajaran Menggunakan Model 

PBLdenganMedia Audiovisual 

Salah satu landasan teoritik yang mendasari model PBL dengan media 

audiovisual adalah teori pembelajaran kognitif dan teori konstruktivisme. Model 

ini pada dasarnya menekankan pada pentingnya siswa untuk mengembangkan pe-

ngetahuan mereka sendiri. Siswa dituntut untuk lebih aktif, guru hanya berperan 

sebagai fasilitator dan informator sehingga kegiatan belajar terpusat kepada siswa 

dan pengetahuan yang didapatkan menjadi lebih bermakna. Kreatifitas siswa juga 

menjadi hal yang penting, karena perkembangan kreatifitas siswa akan sangat ber-

pengaruh terhadap perkembangan pengetahuannya (kognitif). 

Teori belajar yang mendasari pembelajaran menggunakan model PBL dan 

media audiovisual diantaranya: 

 

2.1.10.1 Teori Belajar Kognitif Piaget 

Menurut Piaget (dalam Danim, 2010:105-106) ada empat tahap perkem-

bangan kognitif manusia. Teori ini penting untuk memahami karakteristik per-

kembangan siswa selama proses pembelajaran. Keempat tahap tersebut adalah: 

1. Tahap sensomotorik (sensorymotor stage) berlangsung sejak manusia lahir 

hingga berusia 2 tahun. Pada tahap ini siswa mengkontruksi pemahaman me-

ngenai dunia melalui pengalaman sensoris seperti melihat dan mendengar. 

Pengalaman sensoris yang dimiliki siswa tergantung pada setiap ruang dan ke-

sempatannya untuk bereksplorasi. 
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2. Tahap praoperasional (praoperational stage) yang berlangsung sejak siswa 

berusia 2-7 tahun. Pada tahap ini akan lebih menggunakan kata-kata, citra, dan 

gambar untuk melukiskan dunia di sekitarnya. Pemikiran simbolis mereka 

sudah tampak, untuk menghubungkan informasi sensoris dan aktivitas fisik. 

3. Tahap operasional kongkrit (concrete operational stage), berlangsung pada 

usia 7-11 tahun. Pada tahap ini siswa sudah bisa melakukan penalaran logis, 

mengaitkan pemikiran intuitif, dan mengaplikasikan penalaran pada contoh 

kongkret. 

4. Tahap operasional formal (formal operational stage) terjadi pada usia 11-15 

tahun. Disini perkembangan pengalaman mereka sangat cepat, melebihi pada 

fase aktual dan kongkrit. Mereka sudah mampu untuk berfikir abstrak dan lo-

gis, juga lebih sistematis dalam memecahkan masalah. 

 

2.1.10.2 Teori Belajar Kontruktivisme 

Konsep dari teori belajar kontruktivisme menurut Anni (2010:225) adalah 

manusia membangun dan memeknai pengetahuan dari pengalamannya sendiri. 

Se-dangkan Jufri (2013:32) menyatakan bahwa kontruktivisme merupakan teknik 

pe-mbelajaran untuk membangun sendiri pengetahuan secara aktif dengan meng-

gunakan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Berdasarkan pada penjelas-

an tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa teori belajar konstruktivisme merupa-

kan suatu cara pembelajaran agar siswa mengguankan pengalamannya mengenai 

suatu pengetahuan dan memadukannya dengan pengetahuan yang baru mereka 

dapatkan untuk menjadi membangun pengetahuan yang lebih luas. 
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Berdasarkan pada teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa guru harus tau 

dan mengerti tentang teori belajar. Penguasaan teori tersebut dimaksudkan agar 

guru dapat mempertanggungjawabkan kegiatan dan perilakunya selama melak-

sanakan pembelajaran. Dalam penelitian ini teori yang mendukung model PBL 

dengan media audiovisual adalah teori belajar kognitif dan konstruktivisme. 

Uraiannya adalah sebagai berikut: teori kognitif dalam model PBL dengan media 

audiovisual bahwa siswa harus aktif menemukan pengalaman dan pengetahuan 

barunya melalui benda kongrit yang ada di lingkungan belajar siswa. Sedangkan, 

sesuai teori konstruktivisme dalam model PBLdengan media audiovisual, siswa 

harus membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan dengan pengalaman yang 

telah didapatkan. Dengan demikian, pembelajaran melalui model PBLdengan me-

dia audiovisual harus dibuat agar siswa mendapatkan pengetahuan baru selama 

kegiatan pembelajaran. 

 

2.1.11 Penerapan Pendekatan Saintifik, Model PBL Dengan media 

audiovisual dalam MuatanPembelajaran Bahasa Indonesia Tema 

Indahnya Kebersamaan 

Sebuah kelas dapat dikatakan menggunakan pendekatan saintifik, model 

PBL dan media audiovisual, jika menerapkan komponen berikut dalam pembe-

lajarannya. Penerapan pendekatan saintifik (lampiran Permendikbud 81A, 2013), 

model PBL  (Warsono, 2013), dengan audiovisual (Munandi, 2013) langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Fase Satu: Melakukan Orientasi Masalah. 
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a. guru menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan permasalahan, 

menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan ma-

salah, dan memotivasi siswa.Mengajak siswa untuk melakukan kegiatan 

pengamatan (observasi), pengamatan dilakukan agar siswa dapat belajar 

menemukan fakta dari suatu permasalahannya. 

b. Kegiatan ini bisa dilakukan siswa dengan mengamati audiovisual yang 

disajikan guru (mengamati). 

2. Fase Dua: Mengorganisasikan Siswa Belajar. 

Mengajak siswa untuk melakukan kegiatan pengamatan (observasi), mereka 

juga dilatih untuk bertanya tentang apa yang menyebabkan permasalahan ter-

jadi agar siswa dapat belajar menemukan fakta dari suatu permasalahannya 

(menanya, mengumpulkan informasi). 

3. Fase Tiga: Mendukung Investigasi Kelompok. 

a. Guru melatih siswa untuk mengumpulkan informasi (mengasosiai) dari 

permasalahan yang diberikan, dengan meminta siswa mencatat hal-hal 

penting, dan pemecahan dari permasalahan yang terjadi. Data ini mereka 

peroleh dari audiovisual. 

b. Guru mengulang tayangan dari media, agar siswa menjadi lebih paham. 

c. Siswa mulai mengumpulkan informasi (mengasosiai) dari permasalahan 

yang diberikan, dengan mencatat hal-hal penting, dan pemecahan dari 

permasalahan yang terjadi dari tayangan audiovisual (mengumpulkan 

informasi). 
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4. Fase Empat: Mengembangkan, Menyajikan (Hasil Belajar) dan Memamer-

kannya. 

a. Siswa melakukan pengolahan informasi, dan guru membantu siswa da-

lam menyusun laporan pemecahan masalah dari permasalahan yang ada 

(mengolah informasi). 

b. Kegiatan ini siswa dapat melakukannya secara kolaboratif dan berdiskusi 

dengan temannya. 

5. Fase Lima: Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Penenyelesaian Masalah 

 Siswa melakukan refleksi, membuat simpulan, dan menyampaikan hasil be-

lajarnya. 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian menggunakan model PBL  pernah dilakukan, dan dapat dikaji 

sebagai penelitian relevan yang mendukung penelitian dengan menerapkan model 

PBL maupun media audiovisual. Penelitian yang dilakukan oleh Linda 

Rachmawati tahun 2011 dengan judul “Penerapan model problem based learning 

(PBL) untuk meningkatkan pembelajaran IPA siswa kelas V SDN Pringapus 2 ke-

camatan Dongko Kabupaten Trenggalek”. Penelitian ini bertujuan untuk mendis-

kripsikan (1) penerapan model PBL untuk meningkatkan pembelajaran IPA, (2) 

aktivitas siswa selama pembelajaran dengan model PBL , (3) hasil belajar siswa 

setelah diterapkan model PBL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 

model pembelajaran PBL untuk meningkatkan pembelajaran IPA siswa kelas V 

SDN Pringapus 2 dapat dilaksanakan sesuai harapan peneliti. Hal ini ditunjukkan 
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dengan adanya skor keberhasilan guru dalam penerapan model PBL, pada siklus 

satu yaitu 76,65 dan meningkat pada siklus dua menjadi 93,3. Aktivitas siswa me-

ningkat, siklus satu diperoleh 58,6 dan pada siklus dua menjadi 71,4. Hasil belajar 

juga meningkat dari rata-rata 63,4 pada siklus I menjadi rata-rata 80,94. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Laila Triwahyuningsih tahun 

2009 dengan Judul “Penggunaan Model Problem Based Learning (PBL) Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dalam Memecahkan Soal-Soal Cerita Pada 

Mata Pelajaran Matematika Kelas I SDN Nguling 01 Kecamatan Nguling Kabu-

paten Pasuruan”. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas I SDN Nguling 01 dalam memecahkan soal-soal cerita mata pelajaran 

matematika.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan PBL  untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas I SDN Nguling 01 dalam memecahkan 

masalah soal-soal cerita mata pelajaran matematika dilakukan dengan langkah-

langkah: mengorientasikan siswa pada masalah, mengorganisasi siswa untuk 

belajar, membimbing pemecahan masalah, mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Penggunaan 

model PBL  dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas I SDN Nguling 01 

Kecamatan Nguling. Hal ini terbukti bahwa rata-rata nilai hasil belajar siswa pada 

pratindakan adalah 58 (cukup) dan  pada siklus satu rata-rata nilai hasil belajar 

sis-wa meningkat menjadi  67,3 (baik). Nilai rata-rata  hasil belajar siswa pada 

siklus dua meningkat menjadi 80,3 (baik sekali). 

Penelitian lain yang mendukung dilakukan oleh Dewi Mashitoh tahun 

2012 dengan judul “Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi Menggunakan 
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Media Audiovisual pada Siswa Kelas V SD Negeri Kalijoso Secang Magelang 

Tahun Ajaran 2011/2012”. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil 

keterampilan menulis puisi dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran me-

nulis puisi menggunakan media audiovisual pada siswa kelas V SD Negeri 

Kalijoso Secang Magelang. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: pertama ada 

peningkatan hasil keterampilan menulis puisi menggunakan media audiovisual 

pada siswa kelas V SD Negeri Kalijoso, hal ini dibuktikan dengan kondisi awal 

sebelum tindakan yaitu 57,14%. Pada siklus satu mengalami peningkatan menjadi 

68,57%. Siklus dua meningkat menjadi 82,85%. Siklus tiga mengalami pening-

katan menjadi 100%. Kedua, ada peningkatan kualitas proses pembelajaran kete-

rampilan menulis puisi menggunakan media audiovisual pada siswa kelas V SD 

Negeri Kalijoso. Peningkatan kualitas proses pembelajaran tersebut dapat dibuk-

tikan dari peningkatan proses pembelajaran dan kinerja guru. Peningkatan kinerja 

guru terbukti pada nilai rata–rata siklus satu sebesar 79,55% , siklus dua mencapai 

82% dan pada siklus tiga 83,55%. Peningkatan proses pembelajaran menulis puisi 

terbukti pada nilai rata–rata yang diperoleh pada setiap siklus. Pada siklus satu ni-

lai rata–rata mencapai 3,39 atau 84,76%, siklus dua mengalami peningkatan 

menjadi 3,62 atau 90,23% dan siklus tiga mencapai skor 3,64 atau 91,01%.  

Dari kajian empiris tersebut di dapatkan informasi bahwa model pembe-

lajaran PBL  dan didukung pula dengan media audiovisual yang dapat meningkat-

kan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam pembelajar-

an. Hasil penelitian tersebut menjadi pendukung untuk melaksanakan penelitian 

tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Keterampilan Menulis Tema Indahnya 
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Kebersamaan melalui Model PBLdengan Media Audiovisual pada Siswa Kelas 

IV”. 

 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 

pada pembelajaran keterampilan menulistema Indahnya Kebersamaan belum 

mencapai hasil yang maksimal. Hal ini disebabkan oleh faktor guru dan siswa. 

Siswa belum bisa menuangkan ide dan gagasannya dengan baik, pembelajan yang 

diberikan masih menggunakan ceramah satu arah dan guru sebagai sumber utama 

dalam pembelajaran, hal itu menyebabkan siswa belum bisa mengembangkan 

pemikir-annya secara maksimal dalam keterampilan menulis dan media yang 

digunakan belum bervariasi, sehingga siswa kurang antusias terhadap materi 

pembelajaran yang diberikan. 

Berdasarkan pada kondisi tersebut, peneliti bersama kolaborator meren-

canakan untuk melakukan tindakan perbaikan dengan menerapkan model PBL 

dengan media audiovisual. Dengan menerapkan model PBLdengan media 

audiovisual dapat membantu guru untuk mengaitkan materi melalui tema dengan 

situasi lingkungan sekitar siswa, sehingga siswa akan belajar tentang pengetahuan 

dan cara bersikap kepada lingkungan sekaligus lebih terampil dalam 

memecahkanpermasalahan yang mereka temui sehari-hari. Melalui lima fase 

dalam  model PBL dengan media audiovisual dapat mengajarkan kepada siswa 

cara berfikir ilmiah yang didasarkan pada fakta, dan membangun pengetahuan 

mereka sendiri bukan hanya sekedar menerima pengetahuan itu dari guru. 
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Tindakan perbaikan yang peneliti lakukan pada tema Indahnya Keber-

samaan muatan pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menerapkan model PBL 

dengan media audiovisual diharapkan dapat memberikan peningkatan pada akti-

vitas guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Selanjutnya dapat memberikan 

masukan bagi guru untuk menggunakan pembelajaran yang inovatif, agar siswa 

lebih kreatif, aktif dan produktif. 
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Berikut disajikan skema kerangka berfikir dari penelitian ini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 Kerangka Berpikir 

 

 

  Keterampilan guru pada muatan Bahasa Indonesia tema 

Indahnya Kebersamaan meningkat melalui model PBL 

dengan media audiovisual. 

 Aktivitas siswa pada muatan pembelajaran Bahasa 

Indonesia tema Indahnya Kebersamaan meningkat 

melalui model PBL dengan media audiovisual 

 Kriteria ketuntasan belajar individual aspek sikap 

spiritual siswa kelas IVA SD Isriati Baiturrahman 01 

Semarang mengalami ketuntasan belajar dengan nilai 

minimal 70 atau dengan kriteria B-. 

 Kriteria ketuntasan belajar individual aspek sikap sosial 

siswa kelas IVA SD Isriati Baiturrahman 01 Semarang 

mengalami ketuntasan belajar dengan nilai minimal 70 

atau dengan kriteria B-. 

 Dalam aspek pengetahuan siswa kelas IVA SD Isriati 

Baiturrahman 01 Semarang mengalami ketuntasan 

belajar dengan nilai minimal ≥ 70  (2,66) atau dengan 

kriteria B- 

 Dalam aspek keterampilan siswa kelas IVA SD Isriati 

Baiturrahman 01 Semarang mengalami ketuntasan 

belajar dengan nilai minimal ≥ 70 (2,66) atau dengan 

kriteria B-. 

Hasil keterampilan menulis siswa rendah, 61% siswa belum 

tuntas 

 

1.Pembelajaran yang dilaksanakan  masih berpusat pada guru. 

2.  Belum mengembangkan kegiatan diskusi untuk siswa 

3.  Sikap spiritual siswa perlu ditingkatkan 

4.  Kedisiplinan siswa kurang 

5.  Kurang antusias terhadap materi pembelajaran yang 

diberikan 

6.  belum dapat mengembangkan ide dan gagasan dengan 

baik 

Kondisi 

awal 

Menerapakan model PBL dengan media audiovisual dalam materi 

keterampialn menulis dalam tema Indahnya Kebersamaan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Melakukan orientasi masalah; 

2.  Mengorganisasikan siswa untuk belajar; 

3. Mendukung kelompok investigasi; 

4. Mengembangkan dan menyajikan artefak atau hasil 

belajar; 

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian 

masalah 

Pelaksanaa

n 

Kondisi 

akhir 
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan pada kerangka berfikir tersebut maka dapat dirumuskan hi-

potesis sebagai berikut: melalui penggunaan model PBL dengan media audiovi-

sual dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

siswa pada pembelajaran keterampilan menulis tema Indahnya Kebersamaan kelas 

IVA SD Isriati Baiturrahman 01 Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 RANCANGAN PENELITIAN 

Rancangan yang ditetapkan dialam penelitian ini adalah penelitian tinda-

kan kelas (PTK). Menurut Iskandar (2012:21) PTK adalah suatu kegiatan peneli-

tian ilmiah yang dilakukan secara rasional, sistematis dan empiris reflektif terha-

dap bebragai tindakan yang dilakukan oleh guru atau tenaga pendidik, kolaborasi 

yang sekaligus sebagai peneliti, sejak disusunnya suatu perencanaan sampai peni-

laian terhadap tindakan nyata di dalam kelas yang berupa kegiatan belajar menga-

jar, untuk memperbaiki atau meningkatkan kondisi pembelajaran yang dilakukan. 

 Menurut Kemmis (dalam Iskandar 2012:29) secara garis besar terdapat 

empat tahapan PTK sering yang dilalui, yaitu: 1)menyusun rancangan tindakan 

(planning); 2) pelaksanaan tindakan (action) dilakukan untuk memperbaikima-

salah; 3) pengamatan (observing)merupakan tindakan untuk mengamati semua hal 

selama tindakan berlangsung; 4) melakukan refleksi (reflecting) yaitu untuk 

mengkaji secara menyeluruh tindakan yang dilakukan, hingga mendapatkan per-

baikan atau peningkatan sesuai yang diharapkan (indikator keberhasilan). 

Adapun langkah-langkan dalam PTK adalah sebagai berikut: 
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(Kemmis dalam Iskandar, 2012:29) 

Bagan 3.1Alur penelitian tindakan kelas  

Uraian bagan tersebut adalah sebagai berikut: 

2.1.1 Perencanaan (Planning) 

Dalam tahapan ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa,kapan, di-

mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan (Arikunto, 

2010:17).Rencana ditetapkan untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan 

tindakan. Kegiat-an yang dilakukan dalam tahap penelitian ini adalah: 

1. Menelaah materi pembelajaran tema Indahnya Kebersamaan serta mene-

laah kompetensi dasar, dan indikator bersama tim kolaborasi. Pada tahap 

ini materi yang akan dikaji adalah menulis karangan narasi. 

Perencanaan 

Perencanaan 

Observasi 

Refleksi 

Pelaksanaan SIKLUS 1 Refleksi 

SIKLUS 2 Pelaksanaan 

Observasi 

Perencanaan 

Refleksi SIKLUS 3 Pelaksanaan 

Observasi 



79 

 

 

 

2. Menyusun perangkat pembelajaran yang berisi RPP, materi pembelajaran, 

lembar kerja siswa, kisi-kisi soal evaluasi, soal evaluasi, kunci jawaban, 

pedoman penskoran, dan perencanaan media perangkat pembelajaran 

sesuai indikator dan materi yang telah ditetapkan melalui model 

PBLdengan media audiovisual. 

3. Menyiapkan media pembelajaran audiovisual. 

4. Menyiapkan alat pengumpul data yaitu lembar observasi keterampilan 

guru dan aktivitas siswa, dan catatan lapangan. 

5. Menyiapkan lembar penilaian berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. 

 

2.1.2 Pelaksanaan Tindakan (Acting) 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan isi ranca-

ngan, yaitu mengenakan tindakan dikelas (Komaidi, 2011:38). Penelitian dilaksa-

nakan sesuai dengan perencanaan, yaitu dengan melaksanakan pembelajaran de-

ngan menggunakan model PBLdengan media audiovisual. Dalam pelaksanaan 

PTK ini direncanakan dengan 3 siklus dengan masing-masing siklus satu pertemu-

an. Bila tindakan yang dilakukan pada siklus pertama belum memperoleh hasil 

optimal dan belum dapat menjawab masalah yang dialami oleh guru maka akan 

diperbaiki lagi pada siklus berikutnya melalui penerapan model PBLdengan me-

dia audiovisual. Pelaksanaan siklus satu,dua, tiga sesuai dengan hasil refleksi pada 

siklus sebelumnya. 
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2.1.3 Pengamatan (Observing) 

Tahap yang selanjutnya adalah melakukan pengamatan atau observasi. 

Ob-servasi mencakup prosedur perekaman data tentang proses dan hasil 

implementasi tindakan yang dilakukan (Mulyasa, 2011:71). Kegiatan observasi 

dilaksanakan se-cara kolaboratif bersama guru pengamat dan teman sejawat untuk 

mengamati ak-tivitas siswa dan keterampilan guru selama pembelajaran 

keterampilan menulis te-ma Indahnya Kebersamaan. Pengamatan dilaksanakan 

dengan menggunakan ins-trumen pengumpul data berupa lembar pengamatan 

ketrampilan guru dan aktivi-tas siswa. Hasil pengamatan selanjutnya dicatat pada 

lembar pengamatan dan se-lanjutnya direfleksi. 

 

2.1.4 Refleksi (Reflecting) 

Refleksi menguraikan tentang prosedur analisis terhadap hasil pemantauan 

dan refleksi tentang proses dan dampak tindakan perbaikan yang dilakukan, serta 

kriteria dan rencana tindakan pada siklus berikutnya (Mulyasa, 2011:71). Kegiat-

an refleksi dilaksanakan  bersama tim kolaborasi untuk membahas proses pembe-

lajaran dalam tema Indahnya Kebersamaanyang telah dilaksanakan, meliputi ke-

terampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar. Tahapan ini dimaksudkan un-

tuk mengkaji secara menyeluruh mengenai tindakan yang telah dilakukan, berda-

sarkan data yang telah terkumpul, dan kemudian melakukan evaluasi guna me-

nyempurnakan tindakan berikutnya. Melalui refleksi peneliti  dapat mengetahui 

apakah hasil penelitian sudahefektif ataubelum dengan melihat pencapaian in-
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dikator, serta apa yang masih harus diperbaiki untuk merumuskan rencana tinda-

kan berikutnya. 

 

3.2 PROSEDUR PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dalam tiga siklus. Masing-masing siklus dilak-

sanakan dengan satu kali pertemuan 

2.2.1 Siklus Satu 

3.2.1.1 Perencanaan 

1. Menyusun perencanaan pembelajaran. 

1. Tema  Indahnya Kebersamaan 

2. Sub Tema Besyukur atas Keberagaman 

3. Pembelajaran Satu  

4. Muatan Pembelajaran Kompetensi Dasar Indikator 

 Bahasa Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5  Menggali informasi dari teks ulasan 

buku tentang nilai peninggalan 

sejarah dan perkembangan Hindu-

Budha di Indonesia dengan bantuan 

guru dan teman dalam bahasa 

Indonesia lisan dan tulis dengan 

memilih dan memilah kosakata baku 

4.5  Mengolah dan menyajikan teks 

ulasan buku tentang nilai pening-

galan sejarah dan perkembangan 

Hindu- Budha di Indonesia secara 

mandiri dalam bahasa Indonesia 

lisan dan tulis dengan memilih dan 

memilah kosakata baku 

3.5.1 Menemukan berbagai 

peninggalan sejarah 

pada masa Hindu 

Budha di Indonesia.  

4.5.1 Menuliskan kembali 

bahan bacaan dengan 

menggunakan kata-

kata   sendiri dengan 

menemukan informasi 

penting dalam setiap 

paragraf 

 

 IPS 3.2  Memahami manusia, perubahan dan 

keberlanjutan dalam waktu pada 

masa praaksara, Hindu-Buddha, 

Islam dalam aspek pemerintah, 

sosial, ekonomi, dan pendidikan 

4.2  Merangkum hasil pengamatan dan 

menceritakan manusia, perubahan 

dan keberlanjutan dalam waktu pada 

masa praaksara, Hindu Buddha, 

Islam dalam aspek pemerintah, 

sosial, ekonomi, dan pendidikan 

3.2.1 Menemukan perbedaan 

pada masa praaksara dan 

masa aksara 

3.2.2 Menuangkan fakta-

fakta penting dari masa 

praaksara, masa Hindu-

Buddha, dan masa Islam. 

4.2.1 Membuat laporan 

tentang fakta-fakta 

penting dari masa Pra 

aksara, masa Hindu 

Budha dan masa Islam. 
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 SBdP 3.5 Memahami cerita terkait situs-situs 

budaya baik benda maupun tak 

benda di Indonesia dengan 

menggunakan bahasa daerah 

4.17 Menceritakan cerita terkait situs-

situs budaya baik benda maupun tak 

benda di Indonesia dengan 

menggunakan bahasa daerah 

3.5.1  Memberikan contoh situs 

budaya di Indonesia. 

4.17.1  Berkreasi membuat 

cerita sederhana tentang 

situs-situs budaya 

dengan menggunakan 

bahasa daerah 

2. Merumuskan indikator hasil belajar dengan subtema bersyukur atas kebe-

ragaman bersama kolaborator. 

3. Menyusun perangkat pembelajaran berupa pemetaan kompetensi dasar, sila-

bus, RPP tematik, materi pembelajaran, lembar kerja siswa, kisi-kisi soal eva-

luasi, soal evaluasi, kunci jawaban dan pedoman penilaian. 

4. Menyiapkan media pembelajaran audiovisual. 

5. Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa, dan ca-

tatan lapangan yang akan digunakan dalam penelitian. 

 

3.2.1.2 PelaksanaanTindakan 

Kegiatan Awal  

1. Pengkondisian kelas.  

2. Apersepsi 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran.  

4. Guru menginformasikan kegiatan yang akan dilakukan dalam pem-

belajaran 

Kegiatan Inti 

1. Siswa diberikan permasalah melalui suatu pertanyaan “apakah kalian 

tahu bagaimanakah kehidupan pada masa Praaksa, masa Hindu-Budha, 

dan masa Islam ?” (menanya) 
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2. Siswa mengamati video dan gambar tentang kehidupan masa Praaksa,  masa 

Hindu-Budha, dan masa Islam  (mengamati dan menanya). 

3. Guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang video (menanya). 

4. Guru mengulang kembali materi yang disampaikan dengan media 

audiovisual secara singkat. 

5. Siswa memperhatikan penjelasan guru dan mencatat hal penting dari video 

dan informasi yang disampaikan (mengumpulkan informasi). 

6. Guru membagikan LKS dan mengarahkan siswa untuk berdiskusi 

dengan kelompoknya. 

7. Siswa mencermati pertanyaan yang diberikan (mengumpulkan informasi). 

8. Guru membimbing siswa untuk menyelesaikan permasalahan. 

9. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang diberikan melalui LKS 

(mengolah informasi). 

10. Siswa mencatat fakta penting kehidupan masa Praaksa, masa Hindu-Budha, 

dan masa Islam(mengolah informasi). 

11. Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya. 

12. Siswa mempresentasikan hasil diskusinya kedepan kelas (mengkomunikasi-

kan). 

13. Guru memberikan klarifikasi dan penguatan terhadap hasil presentasi 

siswa. 

14. Siswa menanggapi hasil presentasi kelompok lain. 

15. Guru memberikan suatu masalah atau pertanyaan “Apakah kalian tau 

contoh peninggalan masa Hindu Budha ?” 



84 

 

 

 

16. Siswa menjawab pertanyaan dari guru. 

17. Siswa melihat video tentang beberapa candi yang ada di Indonesia (me-

ngumpulkan informasi). 

18. Guru mengulas kembali materi tentang candi yang telah ditayangkan. 

19. Siswa diperlihatkan gambar contoh peninggalan pada masa Hindu Budha. 

20. Siswa diberikan teks bacaan tentang peninggalanpada masa Hindu Budha. 

21. Siswa bersama kelompoknya diminta membuat cerita tentang candi meng-

gunakan bahasa daerah. 

22. Masing-masing kelompok membuat cerita tentang Candi dengan bahasa 

daerahnya (mengolah informasi). 

23. Guru mengamati sikap peserta didik dalam kegiatan berkelompok (disiplin, 

tanggung jawab, saling menghormaati). 

24. Guru membimbing kelompok siswa dengan mengamati dan memotivasi 

kelompok maupun anggota kelompok dalam melaksanakan tugas. 

25. Siswa menyelesaikan permasalahan yang diberikan. 

26. Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka 

27. Beberapa perwakilan siswa dari kelompokmempresentasikan hasil pekerjaan 

di depan kelas kelompok yang lain menanggapi (mengkomunikasikan). 

28. Guru memberi penguatan terhadap jawaban siswa. 

29. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik. 

30. Guru mengulas kembali materi tentang masyarakat Hindu Budha. 

31. Siswa memperhatikan penjelasan guru (mengumpulkan informasi) 



85 

 

 

 

32. Siswa berdiskusi untuk saling bertukar pendapat tentang kehidupan dan 

peninggalan pada masa Hindu Budha (mengolah informasi) 

Kegiatan Akhir 

3.2.1.3 Observasi 

1. Mengamati keterampilan guru dalam proses pembelajaran keterampilan 

menulis tema Indahnya Kebersamaan subtema Bersyukur atas Keberaga-

man dengan menggunakan model PBL dengan media audiovisual 

2. Mengamati aktivitas siswa dalam proses pembelajaran keterampilan 

menulistema Indahnya Kebersamaan subtema Bersyukur atas 

Keberagaman de-ngan menggunakan model PBL dengan media 

audiovisual. 

3. Mencatat hal-hal penting yang terjadi selama pelaksanaan tindakan.. 

 

3.2.1.4 Refleksi 

1. Bersama kolaborator mengkaji proses pelaksanaan tindakan pada siklus satu me-

lalui lembar hasil observasi dan catatan lapangan.  

2. Menganalisis proses dan hasil pembelajaran pada siklus satu berdasarkan hasil 

pengamatan dan dokumentasi.  

1. Guru bersama dengan siswa menyimpulkan materi yang telah diajarkan. 

2. Guru memberikan evaluasi 

3. Guru melakukan pengawasan pada saat siswa mengerjakan evaluasi 

4. Guru melakukan refleksi dan tindak lanjut 
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3. Mengkaji hasil penelitian tindakan pada siklus satu dan mengidentifikasi in-

dikator keberhasilan tindakan siklus satu sesuai indikator keberhasilan yang telah 

disusun.  

4. Menyusun daftar permasalahan yang terjadi pada siklus mengenai pelaksanaan 

tindakan pada siklus satu. 

5. Menyusun perencanaan tindak lanjut untuk siklus satu. 

 

2.2.2 Siklus Dua 

3.2.2.1 Perencanaan  

1. Menyusun perencanaan pembelajaran siklus 2. 

1. Tema  Indahnya Kebersamaan 

2. Sub Tema Bersyukur Atas Keberagaman 

3. Pembelajaran Dua 

4. Muatan Pembelajaran Kompetensi Dasar Indikator 

 Bahasa Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1  Menggali informasi dari teks 

laporan hasil pengamatan tentang 

gaya, gerak, energi panas, bunyi, 

dan cahaya dengan bantuan guru 

dan teman dalam bahasa Indonesia 

lisan dan tulis dengan memilih dan 

memilah kosakata baku 

4.1 Mengamati, mengolah, dan 

menyajikan teks laporan hasil 

pengamatan tentang gaya, gerak, 

energi panas, bunyi, dan cahaya 

dalam bahasa Indonesia lisan dan 

tulis dengan memilih dan memilah 

kosakata baku 

3.1.1 Membuat simpulan dari 

teks laporanpercobaan 

tentang tinggi rendahnya 

bunyi menggubakan 

kosakata baku 

4.1.1 Menceritakan pengalaman 

tentang percobaan tinggi 

rendahnya bunyi dalam 

bentuk tulisan dengan 

kosakata baku. 

 

 Matematika 3.2 Menerapkan penaksiran dalam 

melakukan penjumlahan, 

perkalian, pengurangan dan 

pembagian untuk memperkirakan 

hasil perhitungan 

3.2.1 Melakukan penaksiran 

terhadap banyak benda 

yang disajikan dalam 

gambar dan menemukan 

hasilnya 
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4.1 Mengemukakan kembali dengan 

kalimat sendiri , menyatakan 

kalimat matematika dan 

memecahkan masalah dengan 

efektif permasalahan yang 

berkaitan dengan KPK dan FPB, 

satuan kuantitas, desimal dan 

persen terkait dengan aktivitas 

sehari-hari di rumah, sekolah, atau 

tempat bermain serta memeriksa 

kebenarannya 

 

4.1.1 Memecahkan masalah yang 

terkait dengan penafsiran 

 

 IPA 

 

 

 

3.5 Memahami sifat-sifat bunyi 

melalui pengamatan dan 

keterkaitannya dengan indera 

pendengaran 

4.4 Menyajikan hasil percobaan atau 

observasi tentang bunyi 

3.5.1 Membedakan bunyi tinggi 

dan bunyi rendah dalam 

bentuk percobaan  membu-

nyikan botol-botol kaca 

4.4.1 Membuat laporan hasil 

percobaan tinggi rendah 

bunyi 

 SBdP 

 

 

 

3.2 Membedakan panjang-pendek 

bunyi, dan tinggi-rendah nada 

dengan gerak tangan 

4.5 Menyanyikan lagu dengan gerak 

tangan dan badan sesuai dengan 

tinggi-rendah nada 

 

3.2.1 Membedakan panjang-

pendek bunyi, dan tinggi-

rendah nada lagu “Yamko 

Rambe Yamko” dengan 

simbol gerak tangan 

4.5.1 Menyanyikan lagu “Yamko 

Rambe Yamko” dengan ge-

rakan tangan yang menun-

jukkan panjang-pendek dan 

tinggi-rendah nada/bunyi 

2. Menyiapkan media pembelajaran audiovisual. 

3. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

4. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan akti-

vitas siswa. 

5. Menyiapkan pedoman penilaian. 

 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

a. Pendahuluan  

Pra Kegiatan  

1. Pengkondisian kelas.  

2. Menyampaiakan salam  

3. Melakukan presensi 
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Kegiatan awal  

3. Guru memotovasi siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran.  

5. Guru menginformasikan kegiatan yang akan dilakukan dalam pembelajaran 

Kegiatan Inti 

5. Siswa diberikan masalah melalui suatu pertanyaan “dapatkah kalian 

menghasilkanbunyi yang berbeda dari boto-botol berisi air ini ?” 

6. Siswa mencermati permasalahan (mengumpulkan informasi) 

7. Guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok, membagikan 

LKS dan menjelaskan petunjuk pengerjaannya 

8. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

9. Siswa melakukan percobaan dengan botol untuk mengetahui tinggi rendah 

bunyi (mengumpulkan informasi). 

10. Siswa membedakan tinggi rendah bunyi selama melakukan 

percobaan(mengolah informasi) 

1. Guru bertanya tentang “apakah kalian pernah mendengar atau me-

nyanyikan lagu “Yamko Rambe Yamko”? siswa diminta menyanyikan 

lagu Yamko Rambe Yamko bersama-sama.” 

2. Siswa menjawab dari guru. 

1. Siswa diputarkan video Lagu “Yamko Rambe Yamko” (mengamati) 

2. Siswa memperhatikan video (mengamati, menanya) 

3. Guru mengajarkan gerakan tangan untuk mengetahui tinggi rendah nada. 

4. Siswa menyanyikan kembali Lagu “Yamko Rambe Yamko” secara ber-

sama-sama dengan gerakan tangan. 



89 

 

 

 

11. Guru membimbing dan memotifasi siswa untuk aktif dalam percoba-

an. 

12. Guru mengamati sikap siswa dalam kegiatan berkelompok (disiplin, pedu-

li, santun) 

13. Siswa mencatat hal penting dari percobaan(mengumpulkan informasi). 

14. Siswa membuat laporan tentang percobaan tinggi rendah bunyi/nada (me-

ngolah informasi) 

15. Guru meminta siswa untuk membacakan hasil percobaannya 

16. Beberapa perwakilan siswa dari kelompokmempresentasikan hasil pe-

kerjaan di depan kelas kelompok yang lain menanggapi (mengkomunikasi-

kan). 

17. Siswa membacakan simpulan hasil percobaan dengan bahasa baku (meng-

komunikasikan) 

18. Guru memberikan penguatan terhadap jawaban siswa 

19. Guru memperlihatkan gambar makanan ringan melalui media audiovisual 

20. Siswa mulai menebak gambar makanan yang di tayangkan (mengumpul-

kan informasi) 

21. Guru menjelaskan materi tentang penafsiran 

22. Siswa diberikan LKS tentang penafsiran  

23. Siswa mengerjakan LKS dengan kelompoknya (mengolah informasi) 

24. Siswa mendiskusikan jawaban mereka dengan kelompok lain (mengkomu-

nikasikan) 

25. Guru memberikan konfirmasi terhadap jawaban siswa. 
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Kegiatan Penutup 

1. Guru bersama dengan siswa menyimpulkan materi yang telah diajarkan. 

2. Guru memberikan evaluasi 

3. Guru melakukan pengawasan pada saat siswa mengerjakan evaluasi 

4. Guru melakukan refleksi dan tindak lanjut. 

 

3.2.2.3 Observasi 

1. Mengamati keterampilan guru dalam proses pembelajaran keterampilan me-

nulis tema Indahnya Kebersamaan subtema Bersyukur atas Keberagaman 

dengan menggunakan model PBL dengan media audiovisual 

2. Mengamati aktivitas siswa dalam proses pembelajaran keterampilan menulis 

tema Indahnya Kebersamaan subtema Bersyukur atas Keberagaman dengan 

menggunakan model PBL dengan media audiovisual. 

3. Mencatat hal-hal penting yang terjadi selama pelaksanaan tindakan. 

 

3.2.2.4 Refleksi   

1. Bersama kolaborator mengkaji proses pelaksanaan tindakan pada siklus dua 

melalui lembar hasil observasi dan catatan lapangan.  

2. Menganalisis proses dan hasil pembelajaran pada siklus dua berdasarkan hasil 

pengamatan dan dokumentasi.  

3. Mengkaji hasil penelitian tindakan pada siklus dua dan mengidentifikasi in-

dikator keberhasilan tindakan siklus dua sesuai indikator keberhasilan yang 

telah disusun.  
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4. Menyusun daftar permasalahan yang terjadi pada siklus mengenai pelaksana-

an tindakan pada siklus dua  

5. Menyusun perencanaan tindak lanjut untuk siklus tiga 

 

2.2.3 Siklus Tiga 

3.2.3.1 Perencanaan  

1. Perencanaan Menyusun perencanaan pembelajaran siklus tiga. 

 

1. Tema  Indahnya Kebersamaan 

2. Sub Tema Bersyukur atas Keberagaman 

3. Pembelajaran Tiga 

4. Muatan Pembelajaran Kompetensi Dasar Indikator 

 

Bahasa Indonesia 

 

3.1  Menggali informasi dari teks laporan 

hasil pengamatan tentang gaya, gerak, 

energi panas, bunyi, dan cahaya dengan 

bantuan guru dan teman dalam bahasa 

Indonesia lisan dan tulis dengan 

memilih dan memilah kosakata baku 

3.1.1 Memberikan 

contoh makanan 

tradisional 

berdasarkan 

daerah aslanya 

  

 

 

4.1  Mengamati, mengolah, dan menyajikan 

teks laporan hasil pengamatan tentang 

gaya, gerak, energi panas, bunyi, dan 

cahaya dalam bahasa Indonesia lisan 

dan tulis dengan memilih dan memilah 

kosakata baku 

4.1.1Menceritakan 

pengalaman memakan 

suatu makanan 

tradisional 

 IPS 3.5  Memahami manusia dalam dinamika 

interaksi dengan lingkungan alam,  

sosial, budaya, dan ekonomi 

4.5  Menceritakan manusia dalam dinamika 

interaksi dengan lingkungan alam, 

sosial, budaya, dan ekonomi 

3.5.1 Menemukan contoh 

interaksi manusia 

dengan lingkungan 

sosial 

4.5.1 Menyusun laporan 

sederhana tentang 

interaksi manusia. 

 PPKn 3.4 Memahami arti bersatu dalam 

keberagaman di rumah, sekolah dan 

masyarakat 

4.3 Bekerja sama dengan teman dalam 

keberagaman di lingkungan rumah, 

sekolah, dan masyarakat 

3.4.1 Menjelaskan arti 

bersatu dalam 

keberagaman 

4.3.1 Memberikan contoh 

kegiatan yang 

menunjukkan sikap 

bekerja sama 

 

 Matematika 

 

 

 

3.2 Menerapkan penaksiran dalam 

melakukan penjumlahan, perkalian, 

pengurangan dan pembagian untuk 

memperkirakan hasil perhitungan 

4.1  Mengemukakan kembali dengan 

kalimat sendiri, menyatakan kalimat 

3.2.1 Menyelesaikan 

masalah yang terkait 

dengan penaksiran 

4.1.1 Menemukan 

penyelesaian 

permasalahan yang 
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matematika dan memecahkan masalah 

dengan efektif permasalahan yang 

berkaitan dengan KPK dan FPB, satuan 

kuantitas, desimal dan persen terkait 

dengan aktivitas sehari-hari di rumah, 

sekolah, atau tempat bermain serta 

memeriksa kebenarannya 

berkaitan dengan 

penafsiran dan 

perkalian terkait 

dengan aktivitas 

sehari-hari di rumah 

2. Menyiapkan media pembelajaran audiovisual. 

3. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

4. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

5. Menyiapkan pedoman penilaian. 

 

3.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

a. Pendahuluan  

Pra Kegiatan  

1. Pengkondisian kelas.  

2. Menyampaiakan salam  

3. Melakukan presensi 

Kegiatan awal 

1. Apersepsi 

Guru bertanya tentang “apakah makanan kesukaan kalian ?“  

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran.  

3. Guru menginformasikan kegiatan yang akan dilakukan dalam pem-

belajaran. 

Kegiatan awal  

1. Guru melakukan apersepsi. Guru bertanya kepada siswa “Siapa dian-

tara kalian yang tadi sudah sarapan ?”. “Apa makanan kesukaan  
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kalian ?” 

2. Siswa menjawab dari guru 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran.  

4. Guru menginformasikan kegiatan yang akan dilakukan dalam pembelajaran 

dan  memotovasi siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran 

a. Kegiatan Inti 

1. Siswa diberikan masalah melalui suatu pertanyaan “apakah perbe-

daan dan persamaan antara nasi krawu, nasi jamblang, nasi kucing, 

nasi pecel dan lontong sayur ?” (menanya) 

2. Siswa diputarkan video tentang makanan khas daerah (mengamati, 

menanya) 

3. Guru dan siswa bertanyajawab tentang video yang ditayangkan (menanya). 

4. Guru memberikan ulasan tentang materi yang akan diajarkan 

5. Siswa memperhatikan penjelasan guru (mengumpulkan informasi). 

6. Guru membagikan LKS danmengarahkan siswa untuk berdiskusi 

dengan kelompoknya 

7. Siswa mencermati pertanyaan yang diberikan(mengumpulkan informasi) 

8. Siswa melakukan identifikasi terhadap persamaan dan perbedaan  antara 

nasi krawu, nasi jamblang, nasi kucing, nasi pecel dan lontong sayur  

(mengolah informasi). 

9. Guru membimbing dan memotifasi siswa untuk aktif dalam kegiatan 

diskusi. 



94 

 

 

 

10. Guru mengamati sikap peserta didik dalam kegiatan berkelompok 

(disiplin, tanggung jawab, saling menghormaati) 

11. Siswa mencatat hasil diskusi  

12. Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya 

13. .Beberapa perwakilan siswa dari kelompokmempresentasikan hasil pe-

kerjaan di depan kelas kelompok lain menanggapi (mengkomunikasikan) 

14. Guru memberikan klarifikasi dan penguatan terhadap hasil 

presentasi siswa. 

15. Siswa menanggapi hasil presentasi kelompok lain 

16. Siswa bermain peran dengan menggunakan uang mainan dan gambar 

makanan (mengumpulkan informasi) 

17. Siswa diberikan teks bacaan tentang makanan khas daerah dan kisaran har-

ganya (mengumpulkan informasi) 

18. Guru menjelaskan materi tentang perkalian dan penafsiran 

19. Siswa diberikan LKS perkalian dan penafsiran (mengolah informasi) 

20. Siswa mendiskusikan jawaban mereka dengan kelompok lain (mengkomu-

nikasikan) 

21. Guru memberi konfirmasi dan penguatan terhadap jawaban siswa. 

22. Guru mengaitkan permainan jual beli yang telah dilakukan dengan 

interaksi sosial 

23. Siswa diperlihatkan gambar interaksi sosial(mengamati, menanya) 

24. Siswa diberikan sedikit penjelasan mengenai interaksi sosial(me-

ngumpulkan informasi) 
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25. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru(mengumpulkan infor-

masi) 

26. Siswa diberikan teks tentang sikap kerja sama (mengumpulkan informasi).  

27. Siswa diminta mengidentifikasi dan menuliskan bentuk kerja sama dalam 

teks tersebut (mengolah informasi) 

28. Siswa mendiskusikan jawaban kepada teman sebangkunya (mengkomuni-

kasikan) 

Kagiatan Penutup 

1. Guru bersama dengan siswa menyimpulkan materi yang telah diajarkan. 

2. Guru memberikan evaluasi 

4. Guru melakukan tindak lanjut 

3.2.3.3 Observasi 

1. Mengamati keterampilan guru dalam proses pembelajaran tema Indahnya 

Kebersamaan subtema Bersyukur atas Keberagaman dengan mengguna-

kan model PBL dengan media audiovisual 

2. Mengamati aktivitas siswa dalam proses pembelajaran tema Indahnya Keber-

samaan subtema Bersyukur atas Keberagaman dengan menggunakan 

model PBL dengan media audiovisual. 

3. Mencatat hal-hal penting yang terjadi selama pelaksanaan tindakan. 

3.2.3.4 Refleksi   

1. Bersama kolaborator mengkaji proses pelaksanaan tindakan pada siklus tiga me-

lalui lembar hasil observasi dan catatan lapangan.  

3. Guru melakukan pengawasan pada saat siswa mengerjakan evaluasi 
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2. Menganalisis proses dan hasil pembelajaran pada siklus tiga berdasarkan hasil 

pengamatan dan dokumentasi.  

3. Mengkaji hasil penelitian tindakan pada siklus tiga dan mengidentifikasi in-

dikator keberhasilan tindakan siklus tiga sesuai indikator keberhasilan yang telah 

disusun.  

4. Menyusun daftar permasalahan yang terjadi pada siklus mengenai pelaksanaan 

tindakan pada siklus tiga. 

5. Menyusun laporan karena indikator keberhasilan sudah tercapai. 

 

3.3 SUBJEK PENELITIAN 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa dan guru kelas IVA SD Isriati 

Baiturrahman 1 Semarang. Jumlah siswa yang diteliti sebanyak 41 siswa. 

 

3.4 TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas IVA SD Isriati Baiturrahman 01 Kota 

Semarang. 

 

3.5 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a.  Keterampilan guru pada pembelajaran keterampilan menulis tema Indahnya 

Kebersamaan melalui model PBL dengan media audiovisual. 

b. Aktivitas siswa pada pembelajaran keterampilan menulis tema Indahnya 

Kebersamaan melalui model PBL dengan media audiovisual. 
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c. Sikap spiritual siswa pada pembelajaran keterampilan menulistema Indahnya 

Kebersamaan melalui model PBL dengan media audiovisual. 

d. Sikap sosial siswa pada pembelajaran keterampilan menulistema Indahnya 

Kebersamaan melalui model PBL dengan media audiovisual. 

e. Hasil belajar aspek pengetahuan siswa pada pembelajaran keterampilan me-

nulistema Indahnya Kebersamaan melalui model PBL dengan media audio-

visual. 

f. Keterampilan menulis siswa tema Indahnya Kebersamaan melalui model PBL 

dengan media audiovisual. 

 

3.6 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.6.1 Sumber Data 

a. Guru  

 Sumber datagurudiperoleh darilembar observasiketerampilanguru pada 

pembelajaran keterampilan menulis tema Indahnya Kebersamaan melalui model 

PBL dengan media audiovisual. 

b. Siswa 

 Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi yang diperoleh selama sik-

lus pertama sampai siklus ketiga yang berupa lembar aktivitas dan hasil belajar 

siswa. 

c. Data Dokumen 

 Sumber data dokumen penelitian ini meliputi daftar nama siswa, nilai ula-  

ngan siswa pembelajaran keterampilan menulis sebelum dilakukan penelitian. 
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d. Catatan lapangan 

Sumber data dari catatan lapangan diperoleh dari catatan yang dilakukan 

selama proses pembelajaran berupa keterampilan guru, aktivitas siswa, dan ting-

kat pemahaman siswa terhadap materi. 

. 

3.6.2 Jenis Data 

a. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif di wujudkan dengan hasil belajar siswa kelas IVApada 

pembelajaran keterampilan menulis tema Indahnya Kebersamaan yang diperoleh 

selama mengikuti pembelajaran menggunakan model PBL dan media audiovisual. 

b. Data Kualitatif 

 Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan  menggunakan lembar 

pengamatan aktivitas siswa, keterampilan guru, catatan lapangan selama kegiatan 

pembelajaran keterampilan menulis tema Indahnya Kebersamaan dengan model 

PBL dengan media audiovisual. 

 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

Tekniktes dan  non tes. 

 

3.6.3.1 Teknik Tes 

Tes menurut Suyanto dan Jihad (2013:205) merupakan suatu pertayaan 

yang harus diberikan jawaban atau tanggapan untuk mengukur kemampuan sis-
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wa. Penelitian tindakan kelas ini menggunakan tes tertulis. Tes tertulis ini diguna-

kan untuk mengukur pemahaman siswa dan hasil belajar siswa setelah mengikuti 

pembelajaran melalui model PBLdan media audiovisual. 

 

3.6.3.2 Teknik Non Tes 

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan alat penilaian yang pengisiannya 

dilakukan oleh guru atas dasar pengamatan terhadap perilaku siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung, baik secara perseorangan maupun kelompok, di kelas 

maupun di luar kelas (Sugiyanto dan Jihad, 2013:207). Observasi dalam penelitian 

ini di-lakukan bersama untuk mengamati ketrampilan guru dan aktifitas siswa 

dalam pembelajaran. Observasi ini dilakukan dengan alat lembar observasi yang 

telah dirancang untuk mengetahui adanya peningkatan kualitas pembelajaran. 

b. Catatan Lapangan 

MenurutKomaidi(2011:91) catatan lapangan mencakup kesan dan penaf-

siran subyektif,  mengenai tingkah laku siswa di kelaspadadalam proses pembe-

lajaran yang berisi riwayat tertulis secara deskriptif. Deskripsi mencakup refrensi 

misalnya pelajaran yang yang lebih baik, perilaku kurang perhatian, pertengkaran, 

kecerobohan, yang tidak disadari oleh guru. Perhatian diarahkan pada persoalan 

yang dianggap menarik. Catatan lapangan dalam penelitian ini dibuat oleh guru 

untuk mencatat aktivitas siswa, dan keterampilan guru selama pembelajaran. Ca-

tatan lapangan ini nantinya juga berguna sebagai bahan refleksi dan untuk mem-

perkuat data. 
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c. Dokumentasi 

Menurut Sanjaya (2013:116) dokumen adalah rekaman atau catatan  keja-

dian masa lalu.Dokumen ditulis dengan tangan atau bisa juga di cetak, bersifat u-

mum atau pribadi, ada dokumen yang dipublikasikan dan ada yang tidak, ada do-

kumen yang dipersiapkan untuk kepentingan sejarah ada yang tidak. Metode do-

kumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui data awal hasil be-

lajar siswa pada setiap siklus dengan menggunakan model PBLdan media audio-

visual. 

 

3.6.4 TEKNIK ANALISIS DATA 

3.6.4.1 Data kuantitatif 

 Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif pada pembelajaran keteram-

pilan menulis tema Indahnya Kebersamaan dianalisis dengan menggunakan teknik 

analisis deskriptif. Dengan menentukan mean atau rerata, median, skor terendah 

dan skor tertinggi terhadap nilai yang diperoleh siswa. Data kuantitatif akan disa-

jikan dalam bentuk persentase. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

a. Menentukan rerata kelas. 

 ̅  
  

  
 

(Aqib, 2011: 40) 

Keterangan: 

 ̅     : Rata-rata hasil belajar 

   : Jumlah nilai seluruh siswa 

   : Jumlah seluruh siswa 

b. Menentukan Menghitung median dan modus kelas di analisis dengan rumus : 
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Keterangan : 

Bb = batas bawah median  fm = frekuensi kelas interval median 

p    = panjang interval kelas  n    = banyaknya frekuensi 

F    = frekuensi kumulatif sebelum kelas interval median 

B2  = frekuensi kelas modus diatasnya / sesudahnya  

B1  = frekuensi kelas modus dibawahnya / sebelumnya 

c. Menentukan persentase ketuntasan belajar klasikal 

Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan kuali-

fikasi penguasaan siswa terhadap kompetensi yang dilakukan dalam pembelajar-

an. Persentase ketuntasan belajar klasikal siswa dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

 

 (Aqib, 2011:41) 

Untuk menentukan batas minimal nilai ketuntasan peserta tes dapat meng-

gunakan pedoman yang ada pada kurikulum 2013. Untuk mengetahui apakah sis-

wa sudah atau belum, dalam menguasai suatu kompetensi dapat dilihat dari posisi 

nilai yang diperoleh berdasarkan tabel konversi nilai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Median = Bb + p [
 

  
  

   
] Modus = Bb + p (

  

     
) 
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Table 3.1 
Kriteria Ketuntasan Klasikal 

Kriteria Ketuntasan 

Klasikal 

Kriteria Ketuntasan Individual 

Kualifikasi Sikap Pengetahuan Keterampilan 

≥ 75% ≥ B ≥ 2.66 (≥ 70) ≥ 2.66 (≥ 70) Tuntas 

< 75% < B < 2.66 (< 70) < 2.66 (< 70) Tidak Tuntas 

Kemendikbud, 2013 

3.6.4.2 Data kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi ketrampilan guru dan aktivitas 

siswa, serta catatan lapangan pada pembelajaran keterampilan menulis tema In-

dahnya Kebersamaan melalui model PBL dengan media audiovisual yang diana-

lisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Data kualitatif diklasifikasikan berdasar-

kan aspek-aspek yang dijadikan fokus analisis dan dideskripsikan untuk memper-

oleh kesimpulan.  

Data hasil observasi ketrampilan guru dan aktivita siswa yang diperoleh 

dianalisis berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan yaitu baik sekali, baik, cukup 

dan kurang. Menurut Herryanto (2010:5.3) dalam mengelola data skor dapat di-

lakukan langkah sebagai berikut: 

Jika: 

K = skor terendah 

M= skor tertinggi 

n = banyaknya skor = (M-K)+1 

Letak K1 (kuartil pertama) 

= ¼  (n+1) untuk data ganjil 
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Letak Q2 (Median) 

= ½ (n+1)  untuk data ganjil 

Letak Q3 (kuartil ketiga) 

= ¾ (n+1) untuk data ganjil 

Q4 = T = skor tertinggi 

       (Herryanto, 2010: 5.3) 

Nilai yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukan dalam table 

criteria ketuntasan data kualitatif. 

Table 3.2 
Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif 

 
Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Kualifikasi 

K3 ≤ skor ≤ M Sangat baik Tuntas 

K2 ≤ skor < K3 Baik Tuntas 

K1 ≤ skor < K2 Cukup Tidak Tuntas 

K ≤ skor < K1 Kurang Tidak Tuntas 

(Poerwanti, dkk, 2008: 6.9) 

Maka di dapat ketentuan kriteria ketuntasan aktivitas siswa  seperti berikut : 

Tabel 3.3 

Kriteria Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

 

 

 

 

Tabel 3.4 

Kriteria Hasil Observasi Keterampilan Guru 

 

 

 

 

Kriteria ketuntasan Kategori 

25  ≤ skor ≤  32 Sangat baik 

17 ≤ skor < 25 Baik 

9 ≤ skor < 17 Cukup 

0 ≤ skor < 9 Kurang 

Kriteria ketuntasan Kategori 

31  ≤ skor ≤  40 Sangat baik 

21 ≤ skor < 31 Baik 

11 ≤ skor < 21 Cukup 

0 ≤ skor < 11 Kurang 
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Tabel 3.5 

Konvensi Nilai 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Penerapan model PBLdengan media audiovisualdapat meningkatkan 

pembelajaran keterampilan menulis tema Indahnya Kebersamaan kelas IVA SD 

Isriati Baiturrahman 1 Semarang, dengan indikator: 

a. Ketrampilan guru kelas IVA SD Isriati Baiturrahman 1 Semarang pada pem-

belajaran keterampilan menulis tema Indahnya Kebersamaan melalui model 

PBLdengan media audiovisualmeningkat dengan kriteria sangat baik. 

b. Aktivitas siswa kelas IVA SD Isriati Baiturrahman 1 Semarang pada pem-

belajaran keterampilan menulistema Indahnya Kebersamaan melalui model 

PBL dengan media audiovisual meningkat dengan kriteria sangat baik. 

c. Kriteria ketuntasan belajar individual aspek sikap spiritual siswa kelas IVA 

SD Isriati Baiturrahman 1 Semarang mengalami ketuntasan belajar dengan ni-

lai minimal 70 atau dengan kriteria B. 

Konversi nilai akhir  Predikat  

(Pengetahuan dan 

Keterampilan)  

Sikap  

Skala 100  Skala 4   

86 -100  4  A  SB  

81- 85  3.66  A-  

76 – 80  3.33  B+  B  

71-75  3.00  B  

66-70  2.66  B-  

61-65  2.33  C+  C  

56-60  2  C  

51-55  1.66  C-  

46-50  1.33  D+  K  

0-45  1  D  
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d. Kriteria ketuntasan belajar individual aspek sikap sosial siswa kelas IVA SD 

Isriati Baiturrahman 01 Semarang mengalami ketuntasan belajar dengan nilai 

minimal 70 atau dengan kriteria B. 

e. Dalam aspek pengetahuan siswa kelas IVA SD Isriati Baiturrahman 1 

Semarang mengalami ketuntasan belajar dengan nilai minimal ≥ 70  (2,66) 

atau dengan kriteria B-. 

f. Dalam aspek keterampilan siswa kelas IVA SD Isriati Baiturrahman 1 

Semarang mengalami ketuntasan belajar dengan nilai minimal ≥ 70 (2,66) 

atau dengan kriteria B-. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

  Secara umum simpulan hasil penelitian ini yaitu terdapat peningkatan ke-

terampilan menulis tema Indahnya Kebersamaan pada siswa kelas IVA SD Isriati 

Baiturrahman 1 Semarang melalui penerapan model PBL dengan media audiovi-

sual. Peningkatan keterampilan menulis tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran dengan menerapkan 

modelPBL dengan media audiovisual terjadi peningkatan mulai dari siklus satu 

sampai siklus tiga. Siklus satumendapatkan kriteria baik, siklus dua dengan kri-

teria baik, siklus tiga dengan kriteria sangat baik. Peningkatan ini ditunjukkan me-

laluiperbaikan dalam setiap pembelajaran pengajaran dengan menerapkan model 

yang inovatif disertai media yang menunjang. Hal ini dapat mengembangkan pola 

pikir siswa dengan melatih siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang diberi-

kan.  

Aktivitas siswa dalam pembelajaran keterampilan menulis melalui 

modelPBL dengan media audiovisual terjadi peningkatan dari siklus satu sampai 

siklus tiga. Siklus satu dengan kriteria cukup, siklus dua dengan kriteria baik, dan 

siklus tiga dengan kriteria sangat baik. Melalui pembelajaran menggunakan model 

ini siswa menjadi semakin aktif dalam pembelajaran. Siswa terbiasa 

menyelesaikan masalah dengan cara berdiskusi dan mempresentasikan hasil 

diskusi mereka.  
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Sikap spiritual siswa melalui penerapan modelPBL dengan media audiovi-

sual terjadi peningkatan dari siklus satusampai siklus tiga. Hasil ini ditunjukkan 

dengan rata-rata skor siklus satu4,6 dengan kriteria cukup, siklus dua sebesar 5,45 

dengan kriteria baik dan rata-rata skor siklus tiga mencapai 6,6 kriteria baik. 

Sikap sosial siswa melalui penerapan modelPBL dengan media audiovisu-

al terjadi peningkatan dalam setiap siklusnya. Hasil ini ditunjukkan dengan rata-

rata skor siklus satu6,85 dengan kriteria cukup, siklus duarata- rata skor mening-

kat menjadi8,05 dengan kriteria baik dan siklus tiga mencapai 8.65 dengan krite-

ria baik. 

Melalui penerapan modelPBL dengan media audiovisual hasil belajar 

aspek pengetahuan siswa meningkat. Hasil ini ditunjukkan dengan persentase 

ketuntasan klasikal siklus satu58,53%, siklus dua sebesar 70,07% dan ketuntasan 

klasikal siklus tiga mencapai 80,48%. 

Keterampilan menulis melalui penerapan modelPBL dengan media audio-

visual terjadi peningkatan dari siklus satusampai siklus tiga. Hasil ini ditunjukkan 

dengan persentase ketuntasan klasikal siklus satu60,98%, ketuntasan klasikal sik-

lus dua sebesar 73,17% dan ketuntasan klasikal siklus tiga mencapai 82,93%. 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, maka peneliti mengaju-

kan saran sebagai berikut : 

Untuk meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan modelPBL 

dengan media audiovisual, maka guru dapat melakukan hal sebagai berikut : (a) 
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pemilihan kata untuk menyampaikan materi pembelajaran sebaiknya diperhatikan 

dan sesuai dengan kaidah penggunaan Bahasa Indonesia yang baik agar dapat di-

jadikan contoh oleh siswa dalam penggunaan bahasa yang baku  (b) kreatif dalam 

mengangkat permasalahan agar rasa ingin tau siswa semakin besar dan pembela-

jaran menjadi semakin menarik, sehingga siswa bisa mendapatkan pengalaman-

pengalaman baru yang bisa mereka tulis dalam sebuah ceritakan; (c) senantiasa 

membimbing kelompok ataupun individu yang mengalami kesulitan belajar; (d) 

memotivasi siswa untuk berani mengungkapkan pendapatnya; (e) berusaha mem-

buat tampilan media audiovisual yang lebih interaktif agar pembelajaran tidak 

membosankan. 

Untuk menerapkan modelPBL dengan media audiovisual guru memerlu-

kan latihan yang berulang, agar dapat menerapkan model PBL dengan baik.Siswa 

juga perlu dikenalkan dan dilatihdalam pembelajaranmenggunakan modelPBL 

dengan media audiovisual agar dapat menciptakan kondisi pembelajaran sesuai 

dengan yang diharapkan dan meningkatkan hasil belajar siswa. 

Pada penelitian selanjutnya dapat diterapkan menggunakan model PBL 

dengan media audiovisual dalam pembelajaran keterampilan menulis karena dapat 

membuat siswa mengembangkan ide/gagasannya sehingga dapat meningkatkan 

keterampilan menulis. Penelitian bisa dilanjutkan dengan mengembangkannya de-

ngan menerapkan model PBL dengan media audiovisual interaktif. 
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LAMPIRAN INSTRUMEN 

PENGAMATAN 
 
 

1. Pedoman Penetapan Indikator Keterampilan Guru 

2. Pedoman Penetapan Indikator Aktivitas Siswa 

3. Kisi-kisi Instrumen Pengambilan Data 

4. Lembar Pengamatan Keterampilan Guru  

5. Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

6. Lembar Penilaian Diri 

7. Jurnal Pengamatan KI 1 dan KI 2 

8. Catatan Lapangan 
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Pedoman Penetapan Indikator Keterampilan Guru  

pada Pembelajaran Keterampilan Menulis Tema Indahnya Kebersamaan  

melalui model PBL dengan Media Audiovisual 

Aktifitas guru dengan model 

PBL dengan media audiovisual 

Keterampilan Guru Indikator Keterampilan Guru 

dalam Pembelajaran melalui 

model PBL dengan Media 

Audiovisual 

1. Mempersiapkan media dan 

materi pelajaran. 

2. Guru mencoba media yang 

telah dibuat kemudian 

memeriksa kesiapan tempat 

untuk menayangkan media 

yang telah dibuat 

3. Guru melakukan apersepsi, dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

4. Guru menayangkan mediadan 

memberikan permasalahan. 

5. Guru memberikan sedikit 

ulasan dari materi yang akan 

dipelajari 

6.  Guru memberikan LKS dan 

mengorganisasikan siswa untuk 

belajar kelompok 

7. Guru membimbing siswa 

berdiskusi untuk memecahkan 

masalah 

8. Guru meminta siswa untuk 

maju mempresentasikan hasil  

9. Guru bersama siswa melakukan 

evaluasi  tentang materi yang 

telah dipelajari dan 

bersamasiswa untuk membuat 

kesimpulan  

1. Keterampilan membuka 

pelajaran dan menutup 

pelajaran 

2. Keterampilan bertanya 

3. Keterampilan memberi 

penguatan 

4. Keterampilan mengadakan 

variasi 

5. Keterampilan menjelaskan 

6. Keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil 

7. Keterampilan mengelola 

kelas 

8. Keterampilan pembelajaran 

per-seorangan 

 

 

1. Melaksanakan kegiatan pra 

pembelajaran 

2. Menyampaikan apersepsi dan 

tujuan pembelajaran 

3. Guru memberikan 

permasalahan 

4. Menjelaskan materi 

pembelajaran  

5. mengkondisikan kelompok 

untuk belajar 

6. Membimbing siswa berdiskusi 

untuk menyelesaikan masalah. 

7. Mendorong siswa untuk 

menyampaikan hasil diskusi 

8. Memberikan penguatan pada 

siswa 

9. Menutup pelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  10.  
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Pedoman Penetapan Indikator Aktivitas Siswa 

pada Pembelajaran Keterampilan Menulis Tema Indahnya Kebersamaan  

melalui model PBL dengan Media Audiovisual 

Aktifitas siswa dengan model 

PBL dengan media audiovisual 

Aktivitas siswa Indikator aktivitas siswa 

dalam Pembelajaran 

melalui model PBL 

dengan Media 

Audiovisual 

1.  Siswa mengkondisikan diri 

untuk siap menerima pelajaran. 

2. Siswa mendengarkan apersepsi 

dan tujuan pembelajaran yang 

dilakukan guru (mengamati, 

menanya) 

3. Siswa diberikan suatu perma-

salahan untuk dipecahkan  me-

lalui LKS (mengumpulkan in-

formasi) 

4. Siswa mengamati objek, keja-

dian, atau aktivitas berkaitan 

dengan materi yang disajikan 

dengan media audiovisual 

(mengumpulkan informasi) 

5. Siswa menganalisis permasa-

lahan yang diberikan guru 

(mengumpulkan informasi) 

6. siswa mencari pemecahan ma-

salah dari media audiovisual 

atau buku teks (mencari infor-

masi) 

7. Siswa mulai berdiskusi untuk 

memecahkan masalah yang ada 

pada lembar LKS (mengolah 

informasi) 

8. Siswa diminta membuat La-

poran tentang hasil dari peme-

cahan masalah yang telah me-

reka buat. mengolah informasi) 

9. Siswa berlatih menyampaikan 

pendapat mereka, dengan 

membacakan kesimpulan yang 

telah mereka peroleh melalui 

hasil pengamatan 

(mengkomunikasikan) 

10.Siswa dengan bantuan guru 

melakukan refleksi (meng-

komunikasikan) 

1. Kegiatan visual, yang termasuk dalam 

keegiatan ini adalah membaca, melihat 

gambar-gambar, mengamati eksperimen, 

demonstrasi, pameran, dan mengamati 

orang lain bekerja atau bermain. 

2. Kegiatan lisan adalah mengemukakan suatu 

fakta atau prinsip, memberi saran, 

mengemukakan kejadian, mengajukan 

pertanyaan, memberi saran, mengemukakan 

pendapat, wawancara, diskusi dan interupsi. 

3. Kegiatan  mendengarkan, kegiatan 

didalamnya meliputi: mendengarkan 

percakapan atau diskusi kelompok, 

mendengarkan suatu permainan, 

mendengarkan radio. 

4. Kegiatan menulis, kegiatan didalamnya 

meliputi: menulis cerita, menulis laporan, 

memeriksa lapangan, memeriksa karangan, 

membuat rangkuman, dan mengerjakan tes. 

5. kegiatan diantaranya menggambar, 

membuat grafik, chart, diagram peta dan 

pola 

6. kegiatan misalnyamelakukan percobaan, 

memilih alat-alat, melaksanakan pameran, 

membuat model, menyelenggarakan 

permainan, menari, dan berkebun 

7. kegiatan mental), contohnya merenungkan, 

mengingat, memcahkan masalah, 

menganalisis, faktor-faktor, melihat, 

hubungan-hubungan, dan membuat 

keputusan 

8. kegiatan emosional), meliputi minat, 

membedakan, berani, tenang, dan lain-lain. 

Kegiatan-kegiatan dalam kelompok ini 

terdapat dalam semua jenis kegiatan dan 

overlap satu sama lain 

1. Kesiapan siswa 

menerima pembelajaran 

2. Menanggapi apersepsi 

3. Memperhatikan 

permasalahan yang 

diberikan. 

4. Mendengarkan 

penjelasan guru. 

5. Kesiapan siswa belajar 

dengan kelompoknya 

6. Memecahkan masalah 

yang diberikan. 

7. Mempresentasikan hasil 

diskusi 

8. Melakukan kegiatan 

refleksi 
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KISI – KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Peningkatan Keterampilan Menulis Tema Indahnya Melalui Model PBL 

Dengan Media Audiovisual Pada Siswa Kelas IV  

No Variabel Indikator 
Sumber 

data 

Alat/ 

instrument 

1

. 

Keterampilanguru 

pada muatan 

pembelajaran 

bahasa indonesia 

tema indahnya 

kebersamaan 

melalui model PBL 

dengan media 

audiovisual 

1. Melaksanakan kegiatan pra pembelajaran 

2. Menyampaikan apersepsi dan tujuan 

pembelajaran 

3. Guru memberikan permasalahan 

4. Menjelaskan materi pembelajaran  

5. mengkondisikan kelompok untuk belajar 

6. Membimbing siswa berdiskusi untuk 

menyelesaikan masalah. 

7. Mendorong siswa untuk menyampaikan 

hasil diskusi 

8. Memberikan penguatan pada siswa 

9. Menutup pelajaran 

 Guru   

 

 Lembar 

observasi 

keterampilan 

guru 

 Catatan 

lapangan 

 Dokumentasi 

 

2. Aktivitas siswapada 

muatan 

pembelajaran 

bahasa indonesia 

tema indahnya 

kebersamaan 

melalui model PBL 

dengan media 

audiovisual 

1. Kesiapan siswa menerima pembelajaran 

2. Menanggapi apersepsi 

3. Memperhatikan permasalahan yang 

diberikan. 

4. Mendengarkan penjelasan guru. 

5. Kesiapan siswa belajar dengan 

kelompoknya 

6. Memecahkan masalah yang diberikan. 

7. Mempresentasikan hasil diskusi 

8. Melakukan kegiatan refleksi 

 Siswa  Lembar 

observasi 

aktivitas 

siswa 

 Catatan 

lapangan 

 Dokumentasi 

 

3 

 

 

Hasilbelajar siswa 

pada muatan 

pembelajaran 

bahasa indonesia 

tema indahnya 

kebersamaan 

melalui model PBL 

dengan media 

audiovisual 

1. Penilaian sikap spiritual dan sosial 

a. Perilaku syukur 

b. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan 

c. Disiplin 

d. Peduli    

e. Santun 

2. Aspek pengetahuan 

a. Memberikan contoh peninggalan 

sejarah masa Hindhu Budha di 

Indonesia 

b. Menggambarkan perbedaan masa Pra 

aksara dan masa Aksara 

c. Menganalisis fakta penting dari masa 

Pra aksara, Hindu Budha, dan masa 

Islam 

d. Menyimpulkan hasil percobaan dengan 

kosakata baku 

e. Membedakan bunyi tinggi dan rendah 

 Siswa   Rubrik 

penilaian 

sikap spiritual 

 Rubrik 

penilaian 

sikap sosial 

 Jurnal 

penilaian KI 1 

dan KI 2 

 Lembar 

evaluasi 

tertulis 

 Rubrik 

keterampilan 

menulis  
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dalam percobaan membunyikan botol-

botol kaca 

f. Melakukan penafsiran terhadap banyak 

benda yang disajikan dalam gambar 

dan menemukan hasilnya. 

g. Membedakan panjang pendek bunyi, 

dan tinggi rendah nada lagu “Yamko 

Rambe Yamko” dengan simbol 

gerakan tangan 

h. Memberikan contoh makanan 

tradisional berdasarkan daerah asalnya 

i. Menyelesaikan masalah terkait dengan 

penafsiran 

j. Menemukan contoh interaksi manusia 

dengan lingkungan sosial 

k. Menjelaskan arti bersatu dalam 

keberagaman 

3. Aspek Keterampilan 

a. Keterampilan menulis cerita. 
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Lembar Observasi 

Keterampilan Guru padaPembelajaran Keterampilan Menulis Tema Indahnya 

KebersamaanMelalui Model PBL dengan Media Audiovisual 

Siklus … 

 

Nama SD : SD Isriati Baiturrahman 1 Semarang 

Nama Guru : Silvia Wulan Sari 

Kelas  :IVA 

Hari, tanggal : 

Nama Pengamat: 

 

Petunjuk : 

1. Bacalah indikatorketerampilan guru! 

2. Penilaian mengacupada deskriptoryang telah ditetapkan 

3. Berilahtandacek(√) pada kolom yang tersedia! 

4. Kriteria Penilaian (Rusman, 2011:101) : 

Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak. 

Skor 1 jika satu  deskriptor yang tampak. 

Skor 2 jika dua  deskriptor yang tampak. 

Skor 3 jika tiga deskriptor yang tampak. 

Skor 4 jika empat deskriptor yang tampak 

5. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

No Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Melaksanakan kegiatan pra 

pembelajaran 

a. Mempersiapkan sumber dan media belajar  

 
a. Memberikan salam.  

b. Melakukan presensi  

c. Mengkondidikan kelas   

2. Menyampaikan apersepsi a. Menyampaikan apersepsi dan mengaitkan   
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dan tujuan pembelajaran materi 

b. Guru melakukan apersepsi dengan jelas dan 

menarik. 
 

c. Menyampaikan tujuan sesuai indikator.  

d. Menyampaikan kegiatan  pembelajaran yang 

akan dilakukan. 
 

3. Guru memberikan 

permasalahan 

a. Mengajukan pertanyaan secara singkat dan 

jelas 
 

 
b. Pertanyaan ditujukan untuk seluruh siswa  

c. Permasalahan sesuai dengan materi  

d. Memberikan kesempatan berfikir siswa 

sebelum menjawab. 
 

4. Menjelaskan materi 

pembelajaran 

a. Penyampaian materi dengan bahasa yang  jelas  

 

b. Materi yang disampaikan sesuai tujuan 

pembelajaran  
 

c. Penggunaan audiovisual untuk memperjelas 

materi 
 

d. Materi dikaitkan dengan lingkungan siswa  

5. Mengkondisikan kelompok 

untuk belajar 
a. Memperjelas permasalahan yang diberikan.  

 

b. Mengatur pembagian kelompok.  

c. Mengarahkan siswa untuk berdiskusi  

d. Guru mengkondisikan siswa dalam kelompok 

supaya tertib. 
 

6. Membimbing siswa 

berdiskusi untuk 

menyelesaikan masalah. 

a. Memberikan penjelasan kepada kelompok 

yang belum memahami tugas yang diberikan 
 

 

b. Memusatkan perhatian siswa pada topik 

diskusi 
 

c. Memotivasi siswa untuk bekerjasama dengan 

kelompoknya 
 

d. Berkeliling membimbing kelompok.  

7. Mendorong siswa untuk 

menyampaikan hasil 

diskusi 

a. Memotivasi siswa berani mengutarakan 

pendapat 
 

 

b. Memusatkan perhatian siswa pada presentasi.  

c. Memberi kesempatan kelompok lain untuk 

menanggapi. 
 

d. Mengkoreksi hasil diskusi kelompok yang 

telah disampaikan 
 

8. Memberikan penguatan 

pada siswa 

a. Memberi penguatan verbal dan non verbal  

 

b. Memberikan penguatan dengan segera setelah 

siswa melakukan tindakan 
 

c. Berlaku adil dalam memberikan penghargaan 

pada kelompok. 
 

d. Memotivasi kelompok yang kurang aktif  

9. Menutup pelajaran a. Menyimpulkan materi yang telah dipelajari.   

 b. Memberikan evaluasi dengan soal-soal tertulis 

secara individu  
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c. Mengawasi siswa untuk mengerjakan soal 

evaluasi 
 

d. Memberikan tindak lanjut.  

Jumlah Skor  

 

Skor maksimal :  36 

Skor minimal  :   0 

n = (36 - 0) + 1 

   = 37 

Letak K1 = 
 

 
 (n + 1) 

     = 
 

 
 (37 + 1) 

     = 9,5 

jadi nilai K1 adalah 11 

Letak K2 = 
 

 
 ( n + 1) 

     = 
 

 
 (37 + 1) 

     = 19 

jadi nilai K2 adalah 21 

Letak K3 = 
 

 
 ( 3n + 1) 

     = 
 

 
(3.37 + 2) 

     = 28,25 

jadi nilai K3 adalah 31 

 

 

 

 

 

Jumlah skor =… kategori….  

 

 

  

Kriteria ketuntasan Kategori 

28,25  ≤ skor ≤  36 Sangat baik 

19 ≤ skor < 28,25 Baik 

9,5 ≤ skor < 19 Cukup 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang 

Semarang, .... Agustus 2014 

    Observer 

 

 

Siti Afuah, S.Pd 

NIK 04036 

 

      (.................................) 
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LEMBAR OBSERVASI 

Aktivitas Siswa Pada Pembelajaran Keterampilan Menulis Tema Indahnya 

KebersamaanMelalui Model PBL Dengan Media Audiovisual 

Siklus … 

 

Nama SD : SD Isriati Baiturrahman 1 Semarang 

Nama Guru : Silvia Wulan Sari 

Kelas  :IVA 

Hari, tanggal : 

Nama Pengamat: 

 

Petunjuk : 

1. Bacalah indikatorketerampilan guru! 

2. Penilaian mengacupada deskriptoryang telah ditetapkan 

3. Berilahtandacek(√) pada kolom yang tersedia! 

4. Kriteria Penilaian (Rusman, 2011:101) : 

Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak. 

Skor 1 jika satu  deskriptor yang tampak. 

Skor 2 jika dua  deskriptor yang tampak. 

Skor 3 jika tiga deskriptor yang tampak. 

Skor 4 jika empat deskriptor yang tampak 

5. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

No Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Kesiapan siswa menerima 

pembelajaran 

a. Datang tepat waktu   

b. Siap mengikuti pembelajaran  

c. Tenangdi tempat duduk  

d. Menyiapkan alat belajar  

2. Menanggapi apersepsi.  a. Memperhatikan pertanyaan yang diberikan   
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Skor maksimal :  32 

Skor minimal  :   0 

n = (32 - 0) + 1 

b. Mengangkat tangan sebelum menjawab.  

c. Menjawab dengan bahasa yang santun.   

d. Siswa mendengarkan  tujuan pembelajaran 

dengan tenang. 

 

3. Memperhatikan 

permasalahan yang 

diberikan.  

a. Siswa mendengarkan pertanyaan yang 

disampaikan. 

  

b. Siswa menanggapi pertanyaan yang 

diberikan. 

 

c. Menjawab pertanyaan dengan jelas.  

d. Tidak bermain sendiri  

4. Mendengarkan penjelasan 

guru.  
a. Memusatkan perhatian pada guru..   

b. Memperhatikan tayangan media Audiovisual.  

c. Bertanya bila kurang paham terhadap materi 

yang diberikan. 

 

d. Tidak membuat gaduh saat penyampaian 

materi 

 

5. Kesiapan siswa belajar 

dengan kelompoknya .  

a. Memperhatikan petunjuk penyelesaian 

masalah. 

  

b. Berkelompok sesuai petunjuk guru.   

c. Berdiskusi dengan kelompoknya.  

d. Tidak menggangu kelompok lain.  

6. Memecahkan masalah yang 

diberikan 

a. Mencari pemecahan masalah bersama 

kelompok. 

  

b. Mengemukakan pendapat dalam diskusi 

kelompok 

 

c. Bertanya ketika kesulitan memahami materi 

yang didiskusikan. 

 

d. Membantu teman yang belum paham.  

7. Mempresentasikan hasil 

diskusi. 

 

a. Mendengarkan hasil diskusi kelompok lain.    

b. Menanggapi hasil diskusi kelompok lain.  

c. Mempresentasikan hasil diskusi dengan  jelas 

dan lantang. 

 

d. Mencatat hasil diskusi.  

8. Melakukan kegiatan refleksi a. Membuat kesimpulan sesuai dengan materi.   

b. Mencatat kesimpulan di buku catatan.   

c. Mengerjakan sendiri soal evaluasi.  

d. Mengerjakan evaluasi sesuai dengan waktu 

yang telah di tentukan. 

 

Jumlah Skor  
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   = 33 

Letak K1 = 
 

 
 (n + 1) 

     = 
 

 
 (33 + 2) 

     = 8,75 

jadi nilai K1 adalah 11 

Letak K2 = 
 

 
 ( n + 1) 

     = 
 

 
 (33 + 1) 

     = 17 

jadi nilai K2 adalah 21 

Letak K3 = 
 

 
 ( 3n + 1) 

     = 
 

 
(3.33 + 2) 

     = 25,25 

jadi nilai K3 adalah 31 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah skor =… kategori… 

Semarang, ... Agustus 2014 

 Observer  

 

 

 

 (....................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR PENILAIAN DIRI 

 

Nama   : 

Kelas   : 

Kriteria ketuntasan Kategori 

25,25  ≤ skor ≤  32 Sangat baik 

21 ≤ skor < 25,25 Baik 

8,75 ≤ skor < 17 Cukup 

0 ≤ skor < 8,75 Kurang 
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Tanggal Pengamatan : 

Subtema  : 

 

Petunjuk 

1. Bacalah pertanyaan yang ada di dalam kolom dengan teliti. 

2. Berilah tanda (√) sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang sebenarnya. 
No Pernyatan Skor 

1 2 3 4 

1. Saya berangkat ke sekolah tepat waktu     

2. Saya mengenakan seragam dengan rapi     

3. Saya memperhatikan saat guru memberikan 

penjelasan 

    

4. Saya tidak gaduh saat guru tidak berada di 

ruangan 

    

5. Saya menyontek pada saat mengerjakan 

ulangan 

    

 

Keterangan: 

1= tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan  

2= kadang-kadang, kadang-kadang melakukan  

3= sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan 

4= selalu, apabila selalu melakukan 
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Rubrik Penilaian Diri 

 

Pedoman Pensekoran 

Kriteria : 

 Skor 4 : baik sekali 

 Skor 3 : baik 

 Skor 2 : cukup 

 Skor 1 : kurang 

 

Skor maksimal :  4 

Skor minimal  :   0 

n = (4 - 0) + 2 

   = 6 

Letak K1 = 
 

 
 (n + 1) 

     = 
 

 
 (6 + 1) 

     = 1,75 

jadi nilai K1 adalah 2,5 

Letak K2 = 
 

 
 ( n + 1) 

     = 
 

 
 (5 + 1) 

     = 3,5 

jadi nilai K2 adalah 5 

Letak K3 = 
 

 
 ( n + 1) 

     = 
 

 
(5 + 1) 

     = 5,25 

jadi nilai K3 adalah 7,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikap 
Baik sekali Baik Cukup Kurang 

4 3 2 1 

1 selalu, apabila selalu 

melakukan 

sering, apabila 

sering 

melakukan 

sesuai 

pernyataan 

kadang-kadang, 

kadang-kadang 

melakukan 

tidak pernah, 

apabila tidak 

pernah 

melakukan 

2 

3 

4 

5 

Kriteria ketuntasan Kategori 

5,25  ≤ skor ≤  6 Sangat baik 

3,5 ≤ skor <5,25 Baik 

1,75 ≤ skor <3,5 Cukup 

0 ≤ skor <1,75 Kurang 

Lampiran 7 
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Jurnal Penilaian KI 1 dan KI 2 

Siklus 1 

SD  : Isriati Baiturrahman 01 Semarang 

Tanggal :  

Nama Guru : Silvia Wulan sari 

No  Nama Siswa Perilaku yang diamati Tindak Lanjut 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 

Semarang,……………. 

Peneliti 

 

 

 

(....................................) 
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CATATANLAPANGAN 

Siklus …. 

 

Nama SD                         : SD Hj Isriati Baiturrahman 01 Semarang 

Nama Guru                      : Silvia Wulan Sari 

Kelas / Jumlah Siswa      :IVA / 41 siswa 

 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….... 

Semarang,……………. 

Observer 

 

(....................................)  
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PEMBELAJARAN 
 

 

 

 



218 

 

 

 

 

 

 JARINGAN KOMPETNSI DASAR 

  

Lampiran 9 

 
IPS 

Kompetensi Dasar 

1.1  Menerima karunia Tuhan YME yang telah menciptakan 

waktu dengan segala perubahannya 

2.3  Menunjukkan perilaku santun, toleran dan peduli dalam 

melakukan interaksi sosial dengan lingkungan dan teman 

sebaya 

3.2  Memahami manusia, perubahan dan keberlanjutan dalam 

waktu pada masa praaksara, Hindu-Buddha, Islam dalam 

aspek pemerintah, sosial, ekonomi, dan pendidikan 

4.2  Merangkum hasil pengamatan dan menceritakan manusia, 

perubahan dan keberlanjutan dalam waktu pada masa 

praaksara, Hindu Buddha, Islam dalam aspek pemerintah, 

sosial, ekonomi, dan pendidikan 

Indikator: 

3.2.1 Menemukan perbedaan pada masa praaksara dan masa 

aksara 

3.2.2 Menuangkan fakta-fakta penting dari masa praaksara, masa 

Hindu-Buddha, dan masa Islam 

4.2.1 Membuat laporan tentang fakta-fakta penting dari masa Pra 

aksara, masa Hindu Budha dan masa Islam. 

Bahasa indonesia 

Kompetensi Dasar 

1.1  Meresapi makna anugerah Tuhan Yang Maha Esa berupa 

bahasa Indonesia yang diakui sebagai bahasa persatuan 

yang kokoh dan sarana belajar untuk memperoleh ilmu 

pengetahuan 

2.5  Memiliki perilaku jujur dan santun terhadap nilai 

peninggalan sejarah dan perkembangan Hindu-Budha di 

Indonesia melalui pemanfaatan bahasa Indonesia 

3.5  Menggali informasi dari teks ulasan buku tentang nilai 

peninggalan sejarah dan perkembangan Hindu-Budha di 

Indonesia dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa 

Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah 

kosakata baku 

4.5  Mengolah dan menyajikan teks ulasan buku tentang nilai 

peninggalan sejarah dan perkembangan Hindu- Budha di 

Indonesia secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan 

dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku 

Indikator: 

3.5.1 Memberikan contoh peninggalan sejarah pada masa 

Hindu Budha di Indonesia. 

4.5.1 Menuliskan kembali bahan bacaan dengan menggunakan 

kata-kata   sendiri dengan menemukan informasi penting 

dalam setiap paragraf 

SBdP 

Kompetensi Dasar 
1.1  Mengagumi ciri khas keindahan karya seni dan karya kreatif 

masing-masing daerah sebagai anugerah Tuhan 

2.3  Menunjukkan perilaku mengenal sikap disiplin, tanggung 

jawab dan kepedulian terhadap alam sekitar melalui 

berkarya seni 

3.5  Memahami cerita terkait situs-situs budaya baik benda maupun 

tak benda di Indonesia dengan menggunakan bahasa daerah 

4.17 Menceritakan cerita terkait situs-situs budaya baik benda 

maupun tak benda di Indonesia dengan menggunakan 

bahasa daerah 

Indikator: 

3.5.1    Menuliskan contoh situs budaya di Indonesia. 

4.17.1  Berkreasi membuat cerita sederhana tentang situs-situs 

budaya dengan menggunakan bahasa daerah 

Sub Tema  3 

Pembelajaran 1 
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PENGGALAN SILABUS 

Tema                  : Indahnya Kebersamaan 

Sub Tema           : Bersyukur atas Keberagaman 

Pembelajaran     : Satu 

Alokasi Waktu   : 6jpl 

Muatan 

pembelajaran 
Kompetensi Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator 

Tujuan 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Media 

Pembelajaran 

Bahasa 

Indonesia 

 

1.1 Meresapi makna 

anugerah Tuhan Yang 

Maha Esa berupa bahasa 

Indonesia yang diakui 

sebagai bahasa 

persatuan yang kokoh 

dan sarana belajar untuk 

memperoleh ilmu 

pengetahuan 

2.5 Memiliki perilaku jujur 

dan santun terhadap 

nilai peninggalan 

sejarah dan 

perkembangan Hindu-

Budha di Indonesia 

melalui pemanfaatan 

bahasa Indonesia 

3.5 Menggali informasi dari 

teks ulasan buku tentang 

nilai peninggalan 

sejarah dan 

perkembangan Hindu-

Budha di Indonesia 

dengan bantuan guru 

dan teman dalam bahasa 

Indonesia lisan dan tulis 

dengan memilih dan 

Menyajikan 

ulasan cerita 

dengan kosa 

kata baku 

 

 

3.5.1Memberikan 

contoh 

peninggalan 

sejarah pada 

masa Hindu 

Budha di 

Indonesia.  

4.5.1 Membuat 

ulasan teks 

bacaan dengan 

menggunakan 

kata-kata   

sendiri dengan 

menemukan 

informasi penting 

dalam setiap 

paragraf. 

1. Diberikan teks 

bacaan, siswa 

mampu 

memberikan 

contoh berbagai 

peninggalan 

sejarah pada masa 

Hindu Budha di 

Indonesia dengan 

cermat. 

2. Diberikan teks 

bacaan, siswa 

mampu membuat 

ulasan isi bacaan 

dengan 

menggunakan 

kata-katanya 

sendiri dengan 

cermat. 

3. Dengan melihst 

video, siswa 

mampu 

menggambarkan 

perbedaan antara 

masa 

praaksara,masa 

Hindu Buddha, 

33. Siswa diberikan permasalah melalui 

suatu pertanyaan “apakah kalian 

tahu bagaimanakah kehidupan pada 

masa Praaksa, masa Hindu-Budha, 

dan masa Islam ?” 

34. Siswa mengamati video dan gambar 

tentang kehidupan masa Praaksa,  masa 

Hindu-Budha, dan masa Islam   

(mengamati dan menanya). 

35. Guru dan siswa bertanyajawab tentang 

video yang ditayangkan (menanya). 

36. Guru mengulang kembali materi 

yang disampaikan dengan media 

audiovisual secara singkat. 

37. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

dan mencatat hal penting dari video dan 

informasi yang disampaikan 

(mengumpulkan informasi). 

38. Guru membagikan LKS dan 

mengarahkan siswa untuk berdiskusi 

dengan kelompoknya 

39. Siswa mencermati pertanyaan yang 

diberikan(mengumpulkan informasi) 

40. Guru membimbing siswa untuk 

menyelesaikan permasalahan 

41. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan 

masalah yang diberikan melalui LKS 

Penilaian 

sikap sosial : 

Peduli, 

disiplin, 

santun 

Pengetahuan: 

tertertulis 

(uraian) 

Penilaian 

keterampilan

: keterampilan 

menulis 

1. Media 

audiovisual 

masyarakat 

Praaksara, 

Hindu 

Budha, dan 

Islam 

2. Gambar 

masyarakat 

Pra aksara 

3. Gambar 

Candi 

4. Gambar 

peninggalan 

masa Hindu 

Budha 

5. Teks 

kehidupan 

masa Hindhu 

Budha 
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memilah kosakata baku  

4.5 Mengolah dan 

menyajikan teks ulasan 

buku tentang nilai 

peninggalan sejarah dan 

perkembangan Hindu- 

Budha di Indonesia 

secara mandiri dalam 

bahasa Indonesia lisan 

dan tulis dengan 

memilih dan memilah 

kosakata baku 

dan masa Islam 

dengan cermat. 

4. Dengan melihat 

video, siswa 

mampu 

menganalisis 

fakta-fakta penting 

dari masa 

praaksara, masa 

Hindu-Buddha, 

dan masa Islam 

dalam bentuk tabel 

dengan cermat 

5. Diperlihatkan 

gambar 

peninggalan pada 

masa Hindu 

Budha, siswa 

mampu 

menuliskan contoh 

peninggalan 

sejaran Hindu 

Budha di 

Indonesia. 

6. Dengan melihat 

gambar 

peninggalan pada 

masa Hindu 

Budha, siswa 

mampu membuat 

cerita sederhana 

tentang beberapa 

situs budaya 

menggunakan 

(mengolah informasi)  

42. Siswa mencatat fakta penting dari 

kehidupan pada masa Praaksa, masa 

Hindu-Budha, dan masa 

Islam(mengolah informasi). 

43. Guru meminta siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya 

44. Siswa mempresentasikan hasil 

diskusinya kedepan kelas 

(mengkomunikasikan) 

45. Guru memberikan klarifikasi dan 

penguatan terhadap hasil presentasi 

siswa. 

46. Siswa menanggapi hasil presentasi 

kelompok lain. 

47. Guru memberikan suatu masalah 

atau pertanyaan “Apakah kalian tau 

contoh peninggalan masa Hindu 

Budha ?” 

48. Siswa menjawab pertanyaan dari guru. 

49. Siswa melihat video tentang beberapa 

candi yang ada di Indonesia 

(mengumpulkan informasi). 

50. Guru mengulas kembali materi 

tentang candi yang telah 

ditayangkan. 

51. Siswa diperlihatkan gambar contoh 

peninggalan-peninggalan pada masa 

Hindu Budha  

52. Siswa diberikan teks bacaan tentang 

peninggalan pada masa Hindu Budha 

53. Siswa bersama kelompoknya diminta 

membuat cerita tentang candi 

menggunakan bahasa daerah  

 

IPS 

 

1.1 Menerima karunia 

Tuhan YME yang telah 

menciptakan waktu 

dengan segala 

perubahannya 

2.3 Menunjukkan perilaku 

santun, toleran dan 

peduli dalam melakukan 

interaksi sosial dengan 

lingkungan dan teman 

sebaya 

3.2 Memahami manusia, 

perubahan dan 

keberlanjutan dalam 

waktu pada masa 

praaksara, Hindu-

Buddha, Islam dalam 

aspek pemerintah, 

sosial, ekonomi, dan 

pendidikan 

4.2 Merangkum hasil 

pengamatan dan 

Keberaga

man masa 

praaksara,

masa 

Hindu 

Buddha, 

dan masa 

Islam  

 

 

3.2.1Menggambar-

kan perbedaan 

pada masa 

praaksara dan 

masa aksara. 

3.2.2 Menganalisis 

fakta-fakta 

penting dari 

masa praaksara, 

masa Hindu-

Buddha, dan 

masa Islam. 

4.2.1 Membuat 

laporan tentang 

fakta-fakta 

penting dari 

masa Pra aksara, 

masa Hindu 

Budha dan masa 

Islam. 
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menceritakan manusia, 

perubahan dan 

keberlanjutan dalam 

waktu pada masa 

praaksara, Hindu 

Buddha, Islam dalam 

aspek pemerintah, 

sosial, ekonomi, dan 

pendidikan 

bahasa daerah 

dengan cermat. 

54. Masing-masing kelompok membuat 

cerita tentang Candi dengan bahasa 

daerahnya (mengolah informasi). 

55. Guru mengamati sikap peserta didik 

dalam kegiatan berkelompok (disiplin, 

tanggung jawab, saling menghormaati) 

56. Guru membimbing kelompok siswa 

dengan mengamati dan memotivasi 

kelompok maupun anggota kelompok 

dalam melaksanakan tugas. 
57. Siswa menyelesaikan permasalahan 

yang diberikan. 

58. Guru meminta siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

mereka 

59. Beberapa perwakilan siswa dari 

kelompok mempresentasikan hasil 

pekerjaan di depan kelas kelompok yang 

lain menanggapi (mengkomunikasikan). 

60. Guru memberi penguatan terhadap 

jawaban siswa. 

61. Guru memberikan penghargaan 

kepada kelompok terbaik. 

62. Guru mengulas kembali materi tentang 

masyarakat Hindu Budha 

63. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

(mengumpulkan informasi) 

64. Siswa berdiskusi untuk saling bertukar 

pendapat tentang kehidupan dan 

peninggalan pada masa Hindu Budha 

(mengolah informasi) 

 

SBdP 

1.1 Mengagumi ciri khas 

keindahan karya seni 

dan karya kreatif 

masing-masing daerah 

sebagai anugerah Tuhan 

2.3 Menunjukkan perilaku 

mengenal sikap disiplin, 

tanggung jawab dan 

kepedulian terhadap 

alam sekitar melalui 

berkarya seni 

3.5 Memahami cerita terkait 

situs-situs budaya baik 

benda maupun tak benda 

di Indonesia dengan 

menggunakan bahasa 

daerah 

4.17 Menceritakan cerita 

terkait situs-situs budaya 

baik benda maupun tak 

benda di Indonesia 

dengan menggunakan 

bahasa daerah 

Cerita 

dengan 

Bahasa 

daerah 

3.5.1Menuliskan 

contoh situs 

budaya di 

Indonesia. 

4.17.1  Membuat 

cerita sederhana 

tentang situs-

situs budaya 

dengan meng-

gunakan bahasa 

daerah 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan : SD Isriati Baiturrahman 1 

Kelas/ Semester : VI (satu)/ I (satu) 

Tema   : Indahnya Kebersamaan 

Sub Tema  : Bersyukur atas Keberagaman 

Pertemuan ke  : 1 

Alokasi waktu  : 6 jpl 

A. Kompetensi Inti  

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

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin tanggung  jawab, santun, peduli, dan 

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

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca dan menanya) berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

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

sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman 

dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Bahasa Indonesia 

1.1  Meresapi makna anugerah Tuhan Yang Maha Esa berupa bahasa Indonesia 

yang diakui sebagai bahasa persatuan yang kokoh dan sarana belajar untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan 

2.5  Memiliki perilaku jujur dan santun terhadap nilai peninggalan sejarah dan 

perkembangan Hindu-Budha di Indonesia melalui pemanfaatan bahasa 

Indonesia 

3.5  Menggali informasi dari teks ulasan buku tentang nilai peninggalan sejarah 

dan perkembangan Hindu-Budha di Indonesia dengan bantuan guru dan 
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teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan 

memilah kosakata baku. 

3.5.1 Memberikan contoh peninggalan sejarah pada masa Hindu Budha di 

Indonesia. 

4.5 Mengolah dan menyajikan teks ulasan buku tentang nilai peninggalan 

sejarah dan perkembangan Hindu-Budha di Indonesia secara mandiri 

dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah 

kosakata baku 

4.5.1 Membuat ulasan teks bacaan dengan menggunakan kata-kata sendiri 

dengan menemukan informasi penting dalam setiap paragraf. 

IPS 

1.1 Menerima karunia Tuhan YME yang telah menciptakan waktu dengan 

segala perubahannya 

2.3 Menunjukkan perilaku santun, toleran dan peduli dalam melakukan 

interaksi sosial dengan lingkungan dan teman sebaya 

3.2 Memahami manusia, perubahan dan keberlanjutan dalam waktu pada masa 

praaksara, Hindu-Buddha, Islam dalam aspek pemerintah, sosial, ekonomi, 

dan pendidikan. 

3.2.1 Menggambarkan perbedaan pada masa praaksara dan masa aksara. 

3.2.2 Menganalisis fakta-fakta penting dari masa praaksara, masa Hindu-

Buddha, dan masa Islam. 

4.2 Merangkum hasil pengamatan dan menceritakan manusia, perubahan dan 

keberlanjutan dalam waktu pada masa praaksara, Hindu Buddha, Islam 

dalam aspek pemerintah, sosial, ekonomi, dan pendidikan 

4.2.1 Membuat laporan tentang fakta-fakta penting dari masa Pra aksara, masa 

Hindu Budha dan masa Islam. 

SBdP 

1.1 Mengagumi ciri khas keindahan karya seni dan karya kreatif masing-

masing daerah sebagai anugerah Tuhan 

2.3 Menunjukkan perilaku mengenal sikap disiplin, tanggung jawab dan 

kepedulian terhadap alam sekitar melalui berkarya seni 
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3.5 Memahami cerita terkait situs-situs budaya baik benda maupun tak benda 

di Indonesia dengan menggunakan bahasa daerah. 

3.5.1  Menuliskan contoh situs budaya di Indonesia 

4.17 Menceritakan cerita terkait situs-situs budaya baik benda maupun tak 

benda di Indonesia dengan menggunakan bahasa daerah 

4.17.1 Membuat cerita sederhana tentang situs-situs budaya dengan meng-

gunakan bahasa daerah 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Diberikan teks bacaan, siswa mampu memberikan contoh berbagai 

peninggalan sejarah pada masa Hindu Budha di Indonesia dengan cermat. 

2. Diberikan teks bacaan, siswa mampu membuat ulasan isi bacaan dengan 

menggunakan kata-katanya sendiri dengan cermat. 

3. Dengan melihst video, siswa mampu menggambarkan perbedaan antara 

masa praaksara,masa Hindu Buddha, dan masa Islam dengan cermat. 

4. Dengan melihat video, siswa mampu menganalisis fakta-fakta penting dari 

masa praaksara, masa Hindu-Buddha, dan masa Islam dalam bentuk tabel 

dengan cermat 

5. Diperlihatkan gambar peninggalan pada masa Hindu Budha, siswa mampu 

menuliskan contoh peninggalan sejaran Hindu Budha di Indonesia. 

6. Dengan melihat gambar peninggalan pada masa Hindu Budha, siswa 

mampu membuat cerita sederhana tentang beberapa situs budaya 

menggunakan bahasa daerah dengan cermat. 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Bahasa Indonesia: Menyajikan ulasan cerita dengan kosa kata baku 

2. IPS : Keberagaman masa praaksara,masa Hindu Buddha, dan masa Islam 

3. SBdP : Cerita dengan Bahasa daerah 

 

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan : Saintifik 
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Metode : 

 Pemberian tugas. 

 Diskusi kelompok. 

Model Pembelajaran  

Model Pembelajaran Problem 

Based Learning(PBL) 

 

F. Kegiatan Pembelajaran 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN 
ALOKASI 

WAKTU 

Pra 

Kegiatan 

1. Salam 

2. Presensi 

3. Pengkodisian Kelas 
10 menit 

Kegiatan  

Awal 

Apersepsi 

1. Guru bertanya tentang “apakah kalian pernah 

mendengar tentang manusia purba ?” 

2. Siswa menjawab dari guru. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

4. Guru memotivasi siswa dan menyampaiakan ke-giatan 

pembelajaran yang akan dilakukan  

20 menit 

Kegiatan 

Inti 

 

 

 

1. Siswa diberikan permasalah melalui suatu pertanyaan 

“apakah kalian tahu bagaimanakah kehidupan pada 

masa Praaksa, masa Hindu-Budha, dan masa Islam ?” 

2. Siswa mengamati video dan gambar tentang kehidupan 

masa Praaksa,  masa Hindu-Budha, dan masa Islam   

(mengamati dan menanya). 

3. Guru dan siswa bertanyajawab tentang video yang 

ditayangkan (menanya). 

4. Guru mengulang kembali materi yang disampaikan 

dengan media audiovisual secara singkat. 

5. Siswa memperhatikan penjelasan guru dan mencatat hal 

penting dari video dan informasi yang disampaikan 

(mengumpulkan informasi). 

6. Guru membagikan LKS dan mengarahkan siswa 

untuk berdiskusi dengan kelompoknya 

7. Siswa mencermati pertanyaan yang diberikan 

8. Guru membimbing siswa untuk menyelesaikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 menit 
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permasalahan 

9. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang 

diberikan melalui LKS (mengolah informasi)  

10. Siswa mencatat fakta penting dari kehidupan pada masa 

Praaksa, masa Hindu-Budha, dan masa Islam(mengolah 

informasi). 

11. Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya 

12. Siswa mempresentasikan hasil diskusinya kedepan kelas 

(mengkomunikasikan) 

13. Guru memberikan klarifikasi dan penguatan terhadap 

hasil presentasi siswa. 

14. Siswa menanggapi hasil presentasi kelompok lain. 

15. Guru memberikan suatu masalah atau pertanyaan 

“Apakah kalian tau contoh peninggalan masa Hindu 

Budha ?” 

16. Siswa menjawab pertanyaan dari guru. 

17. Siswa melihat video tentang beberapa candi yang ada di 

Indonesia (mengumpulkan informasi). 

18. Guru mengulas kembali materi tentang candi yang 

telah ditayangkan. 

19. Siswa diperlihatkan gambar contoh peninggalan-

peninggalan pada masa Hindu Budha (mengamati) 

20. Siswa diberikan teks bacaan tentang peninggalan pada 

masa Hindu Budha(mengumpulkan informasi) 

21. Siswa bersama kelompoknya diminta membuat cerita 

tentang candi menggunakan bahasa daerah (mengolah 

informasi) 

22. Masing-masing kelompok membuat cerita tentang Candi 

dengan bahasa daerahnya (mengolah informasi). 

23. Guru mengamati sikap peserta didik dalam kegiatan 
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G. Media, Alat,  dan Sumber Belajar 

Media: 

1. Video kehidupan pada masa Pra aksara, masa Hindu Budha, dan masa Islam 

2. Gambar masyarakat Praaksara 

berkelompok (disiplin, peduli, santun) 

24. Guru membimbing kelompok siswa dengan 

mengamati dan memotivasi kelompok maupun 

anggota kelompok dalam melaksanakan tugas. 

25. Siswa menyelesaikan permasalahan yang diberikan 

(mengolah informasi) 

26. Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil 

diskusi mereka 

27. Beberapa perwakilan siswa dari 

kelompokmempresentasikan hasil pekerjaan di depan 

kelas kelompok yang lain menanggapi 

(mengkomunikasikan). 

28. Guru memberi penguatan terhadap jawaban siswa. 

29. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok 

terbaik. 

30. Guru mengulas kembali materi tentang masyarakat Hindu 

Budha 

31. Siswa memperhatikan penjelasan guru (mengumpulkan 

informasi) 

32. Siswa berdiskusi untuk saling bertukar pendapat tentang 

kehidupan dan peninggalan pada masa Hindu Budha 

(mengolah informasi) 

Kegiatan 

Akhir 

1. Guru bersama dengan siswa menyimpulkan materi  

2. Guru memberikan evaluasi 

3. Guru melakukan pengawasan pada saat siswa mengerjakan 

evaluasi 

4. Guru melakukan tindak lanjut 

30 menit 
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3. Gambar Candi 

4. Gambar peninggalan Masa Hindu Budha 

5. Teks kehidupan Hindhu Budha 

Alat/bahan: 

Kertas, buku, pensil 

Sumber Belajar: 

Siswa, lingkungan, buku siswa, dan LKS 

 

H. Penilaian  

1. Teknik Penilaian : 

1. Penilaian sikap sosial : Peduli, disiplin, santun. 

2. Penilaian pengetahuan : tes tertulis 

3. Penilaian keterampilan :  unjuk kerja  

2.  Bentuk Instrumen: 

1. Penilaian Sikap sosial : lembar pengamatan 

2. Penilaian pengetahuan : tes tertulis (uraian) 

3. Penilaian keterampilan : rubrik penilaian keterampilan menulis  
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LAMPIRAN 1 

MATERI PEMBELAJARAN 

KEHIDUPAN MASA PRA AKSARA 

 

1. Kehidupan Pada Masa Pra Aksara di Indonesia 

Kehidupan manusia pada jaman pra aksara atau jaman pra sejarah dapat di 

pelajari melalui berbagai temuan fosil dan artefak sisa kehidupan dimasa lalu. 

Kehidupan manusia purba adalah kehidupan yang amat sederhana. Manusia purba 

hidup dan memenuhi kebutuhanya dengan cara berburu dan meramu, berpindah 

pindah dari satu empat ketempat lain (nomaden). Pada masa pra sejarah manusia 

belum mengenal tulisan sehingga masa ini di sebut dengan masa pra aksara. Sejak 

pertama kali bumi diciptakan hingga saat ini, bumi telah banyak sekali mengalami 

perubahan dan perkebangan. Diperkirakan bumi saat ini telah berusia kurang lebih 

2.500 juta tahun. Para ahli geologi membagi masa perkembangan bumi mejadi 

beberapa zaman yaitu arkeozoikum, paleozoikum, mesozoikum, neozoikum. 

Masa 

Arkeozoikum 

Masa Paleozoikum Masa 

Mesozoikum 

Neozoikum 

Zaman tertua, 

berlangsung kira-

kira 2.500 juta 

tahun yang lalu. 

Pada masa itu bumi 

dalam proses 

pembentukan, 

permukaan bumi 

masih sangat panas 

sehingga belum 

terdapat makluk 

hidup yang tinggal 

di bumi.  

Disebut juga sebagai 

zaman primer, 

berlangsung kira-kira 

340 juta tahun yang 

lalu. Zaman ini 

ditandai dengan 

terjadinya penurunan 

suhu yang amat 

derastis di bumi, bumi 

mendingin. Pada masa 

ini lah makluk hidup 

pertamakali 

diperkirakan muncul, 

yaitu makluk bersel 

satu dan tidak 

bertulang belakang 

seperti bakteri, serta 

sejenis amfibi 

1. Disebut juga 

sebagai zaman 

sekunder, 

berlangsung kira-

kira 140 juta tahun 

yang lalu. Zaman 

ini ditandai dengan 

munculnya hewan-

hewan reptile besar 

(dinosaurus) olah 

karena itu jaman 

ini disebut juga 

zaman reptile. 

 

berlangsung kira-kira 60 juta tahun 

yang lalu. Kahidupan di zaman ini 

mulai stabil, berkembang dan 

beragam. Zaman ini di bagi 

menjadi beberapa: 

 a. Zaman Tersier, ditandai dengan 

mulai berkurangnya hewan-hewan 

besar. Telah memeiliki berbagai 

jenis binatang menyusui, 

diantaranya kera dan monyet.  

b. Zaman Sekunder, ditandai 

munculnya kehidupan manusia 

purba. Zaman ini dibagi menjadi 2 

jaman yaitu: 1) Zaman Pleistosen 

(zaman es), masa ini ditandai mulai 

mencairnya es di kutub utara Pada 

masa inilah kehidupan manusia 

dimulai  2) Zaman Holosen, masa 

ini ditandai munculnya hamo 
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sapiens, merupakan nenek moyang 

manusia modern saat ini.  

2. Pengertian Praaksara atau Prasejarah. 

Praaksara atau prasejarah merupakan kurun waktu (zaman) pada saat 

manusia belum menganal tulisan atau huruf. Praaksara disebut juga zaman 

nirleka, yaitu zaman tidak ada tulisan. Setelah manusia mengenal tulisan maka 

disebut zaman sejarah. Berakhirnya zaman prasejarah setiap bangsa berbedabeda 

berdasarkan perkembangan setiap bangsa tersebut serta informasi yang masuk ke 

bangsa. 

3. Perkembangan Kehidupan Manusia Purba di Indonesia.  

Kehidupan manusia purba pada masa praaksara senantiasa mengalami 

perubahan dan perkembangan. Perubahan dan perkembangan itu dapat di jelaskan 

sebagai berikut. 

1. Masa Berburu dan Meramu Kehidupan.  

Manusia purba masa berburu dan meramu senantiasa berpindah-pindah 

(nomaden).Kehidupan pada masa berburu dan meramu disebut food 

gathering artinya mengumpulkan makanan yang di sediakan oleh alam tanpa 

mengolah atau menanam terlebih dahulu. Alat-alat yang digunakan pada masa itu 

antara lain kapak perimbas untuk marimbas kayu, menguliti binatang, dan 

memecah tulang; kapak genggam untuk menggali umbi dan memotong hewan 

buruan; dan alat serpih digunkaan sebagai pisau. 

2. Masa Bercocok Tanam  

Masa ini manusia purba sudah mengenal bercocok tanam (food 

producing). Namun demikian kehidupan berburu dan merapu tidak sepenuhnya 

ditinggalkan. Masa ini pula manusia purba mulai tinggal menetap (sedenter) di 

suatu kampung dengan rumah panggung. Alat-alat yang di gunakan pada masa 

bercocok tanam berasal dari batu yang telah di haluskan, antara lain mata panah 

untuk berburu; barang pecah belah dari tanah liat (gerabah); beliung persegi untuk 

menebang kayu dan mencangkul; kapak lonjong untuk mengolah tanah. 

3. Masa Perundagian (Pertukangan)  
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Pada masa ini manusia sudah mengenal teknologi sederhana dan 

pembagian kerja. Saat itu manusia menganal pertukangan dan pengecoran logam 

seperti 

perunggu, tembaga dan besi sebagai barangbarang kebutuhan rumah 

tangga.  

a.  Nekara dan Moko, berbentuk seperti tambur atau 

dandang terbalik. Digunkaan pada upacara adapt 

sebagai benda pusaka. 

b. Kapak perunggu/kapak corong, 

berbentuk menyerupai corong 

terbuat dari perunggu.  

 

 

 

4. Sistem Kepercayaan Manusia Purba.  

Pada Masa Praaksara Seiring dengan perkembangan kemampuan berfikir, 

manusia purba mulai mengenal kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan lain di 

luar dirinya. Untuk menjalankan kepercayaan yang diyakininya manusia purba 

malakukan berbagai upacara dan ritual. Sistem akepercayaan yang di anut 

manusia pada masa prakasara atau masa prasejarah antara lain animisme dan 

dinamisme. 

a. Animisme, adalah percaya pada roh nenek moyang maupun roh-roh lain yang 

mempengaruhi kehidupan mereka. Upaya yang dilakukan agar roh-roh 

tersebut tidak mengganggu adalah dengan memberikan sesaji.  

b. Dinamisme, adalah percaya pada kekuatan alam dan benda-benda yang 

memiliki gaib. Manusia purba melakukanya dengan menyembah batu atau 

pohon besar, gunung, laut, gua, keris, azimat, dan patung.  

c. Totemisme, adalah percaya pada binatang yang dinganggap suci dan 

memiliki kekuatan. Dalam melakukan upacara ritual pemujaan manusia purba 

membutuhkan sarana, dengan membangun bangunan dari batu yang dipahat 

http://2.bp.blogspot.com/-oowjNUKQIHs/T7ngUTtWz-I/AAAAAAAAACY/ZAb4cZO1vTo/s1600/a.jpg
http://museumnasional.files.wordpress.com/2010/12/a-4.jpg
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRMPl2pyU-TzXu5oEJzRwdCcwOZo-NLPJfxgXwuRAJ3_kavPrZ7rg
http://2.bp.blogspot.com/-oowjNUKQIHs/T7ngUTtWz-I/AAAAAAAAACY/ZAb4cZO1vTo/s1600/a.jpg
http://museumnasional.files.wordpress.com/2010/12/a-4.jpg
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRMPl2pyU-TzXu5oEJzRwdCcwOZo-NLPJfxgXwuRAJ3_kavPrZ7rg
http://2.bp.blogspot.com/-oowjNUKQIHs/T7ngUTtWz-I/AAAAAAAAACY/ZAb4cZO1vTo/s1600/a.jpg
http://museumnasional.files.wordpress.com/2010/12/a-4.jpg
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRMPl2pyU-TzXu5oEJzRwdCcwOZo-NLPJfxgXwuRAJ3_kavPrZ7rg
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dengan ukuran yang besar. Masa ini di sebut sebagai kebudayaan 

Megalitikum (kebudayaan batu besar). 

Bangunan yang di buat pada masa megalitikum diantaranya.: 

a. Menhir, 

adalah 

tiang 

atau tugu 

batu 

yang berfungsi sebagai 

prasasti dan melambangkan 

kehormatan arwah nenek 

moyang. 

 

b. Dolmen, 

adalah meja 

batu untuk 

meletakkan 

sesaji.  

 

c. Peti Kubur Batu, adalah 

lempeng 

batu besar 

berbentuk 

kotak 

persegi 

panjang berfungsi sebagai 

peti jenazah.  

d. Sarkofagus, adalah batu besar 

yang di pahat berbentuk 

mangkuk terdiri dari dua 

keeping yang ditangkupkan 

menjadi satu. Berfungsi 

sebagai peti jenazah.  

 

e. Punden 

Berundak, 

adalah 

bangunan berupa batu 

susunan batu berundak 

seperti candi. Digunakan 

untuk 

upacara 

pemujaan.  

 

f. Waruga, 

adalah peti kubur batu 

berukuran kecil, berbentuk 

kubus dan memiliki tutup 

lempengan batu yang lebar. 

 

 

5. Berakhirnya Masa Praaksara di Indonesia 

http://www.jiroolcott.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/menhir-champ-dolent-day.jpg
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http://3.bp.blogspot.com/-nuU5LM6Zj-A/UNmEj2KVWgI/AAAAAAAADjU/oNxv4IbHZvg/s1600/Punden+Berundak.jpeg
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http://4.bp.blogspot.com/-X7HFtoW8aYc/UUMgJCQsx-I/AAAAAAAAA3k/Z6VUDouhGxg/s1600/kubur.jpg
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http://www.jiroolcott.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/menhir-champ-dolent-day.jpg
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcThIBQ8rsJaYVGlO5IBFzRCE6r_3ntThCUXeR8yWTrdEdg5JeAWBQ
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http://3.bp.blogspot.com/-nuU5LM6Zj-A/UNmEj2KVWgI/AAAAAAAADjU/oNxv4IbHZvg/s1600/Punden+Berundak.jpeg
http://2.bp.blogspot.com/-tBrWBx0BeXo/UEG-6KbIr7I/AAAAAAAAABw/ewJIgZUIeC0/s1600/22-07-05_P7221490_Waruga_graves.JPG


233 

 

 

 

 

Berakhirnya masa praaksara tiap-tiap 

bangsa tidak bersamaan. Mengapa 

demikian? Hal ini berkaitan erat dengan 

tingkat peradaban dari bangsa-bangsa yang 

bersangkutan. Bangsa Sumeria misalnya, 

telah mengenal tulisan sejak 4000 SM. 

Bangsa Sumeria menggunakan simbol-simbol sebagai huruf yang 

disebut piktograf. Sedangkan, Bangsa Mesir Kuno mengenal tulisan sejak 3000 

SM. Tulisan Bangsa Mesir Kuno hampir sama dengan tulisan Bangsa Sumeria. 

Hanya perbedaannya, huruf Bangsa Mesir Kuno menggunakan simbol-simbol 

seperti per-kakas, hewan, atau alat transportasi tertentu. Huruf ini 

disebut hieroglif. 

Indonesia mengakhiri masa praaksara pada awal abad ke-5 Masehi. Para 

pedagang India datang pada saat itu dan membawa kebudayaan dari India berupa 

seni arsitektur bangunan, sistem pemerintahan, seni sastra dan tulisan. Tulisan ter-

tua di Indonesia terdapat di Batu Yupa, Kutai, Kalimantan Timur. Tulisan tersebut 

menggunakanhuruf Pallawa. Sejak berakhirnya masa praaksara, muncullah masa 

aksara (masa sejarah). Di Indonesia, 

sudah mengalami kemajuan. Sistem pe-

merintahan kerajaan mulai berkembang, 

agama Hindu-Buddha mulai berkem-

bang. Kegiatan perdagangan dan pela-

yaran pun semakin maju. 

 

Sumber : Abi, 2013 

 

 

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTC3hni-RQINgZuayuP6DpmQJMeXItv8pTnCaZExHNaodkUlyZ7fQ
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Menyajikan Ulasan Cerita 

 

Pengertian Ulasan (Ringkasan) 

Ulasan atau ringkasan adalah suatu cara yang ekfektif untuk menyajikan 

karangan yang panjang dalam sajian yang singkat.Sebuah ringkasan bermula dari 

karangan sumber yang panjang, yang kemudian dipangkas dengan mengambil 

hal-hal atau bagian yang pokok dengan membuang perincian serta 

ilustrasi.Sebuah ringkasan tetap mempertahankan pikiran pengarang serta 

pendekatannya yang asli. Jadi ringkasan merupakan keterampilan memproduksi 

hasil karya yang sudah ada dalam bentuk yang singkat. 

langkah-langkah membuat ringkasan : 

1.  Membaca Teks Atau Naskah Yang Asli 

Sebelum membuat ringkasan hal yang harus kita perhatikan atau kita 

lakukan pertama kali adalah membaca teks yang akan kita ringkas. Membaca 

teks/naskah dalam proses pembuatan resume ini tidak cukup hanya sekali. 

Membaca naskah asli harus berulang kali sampai kita memahami keseluruhan isi 

dan memahami maksud dari bacaan atau penulis. Jika terdapat kata-kata yang 

sukar dan sulit dipahami, maka itu perlu untuk digarisbawahi. Kata yang sulit 

dimengerti tersebut kemudian kita cari tahu apa maknanya agar menambah 
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pemahaman. Membaca naskah juga harus sampai tuntas agar kita mendapatkan 

gambaran umum dan sudut pandang dari si penulis. 

2.  Menentukan dan Mencatat Gagasan Utama 

Setelah memahami maksud bacaan, kemudian kita harus mampu 

menemukan pokok-pokok tulisan. Baca kembali dan lebih dimengerti lagi 

paragraf demi paragrafnya, bagian demi bagiannya, untuk selanjutnya 

dikonkritkan dalam bentuk poin-poin penting yang disebut gagasan utama. 

Gagasan utama adalah pikiran utama yang terdapat dalam tulisan. Gagasan utama 

sama saja dengan ide pokok. Kita harus mencatat ide pokok tersebut dengan urut. 

Kemudian setelah gagasan-gagasan utama telah kita catat, gagasan-gagasan itu 

harus disusun teratur.  

3.  Mulai Menulis Ringkasan  

Gunakan ide pokok untuk mulai membuat ringkasan. Urutan paragraf 

untuk pembuatan ringkasan harus sesuai dengan naskah aslinya. Buatlah 

ringkasan dalam bentuk paragraf dengan merangkai kembali ide pokok yang telah 

di cacat. Kemudian kalimat-kalimat dalam ringkasan yang kita buat adalah 

kalimat-kalimat baru yang sekaligus menggambarkan kembali isi dari naskah 

aslinya. Kita harus menceritakan ide pokok dari teks yang telah kita baca dengan 

bahasa kita sendiri. Dalam pembuatan ringkasan jangan membuat kalimat yang 

bertele-tele dan tidak perlu panjang lebar menjelaskan karena penjelasan secara 

mendetail sudah ada di dalam naskah asli. Jadi buatlah tulisan ringkasan yang 

padat tapi mewakili keseluruhan isi.  

4.  Membaca Kembali Ringkasan (Resume) Yang Telah Dibuat 

Setelah selesai membuat ringkasan, baca kembali resume kita untuk 

memeriksa apakah ada kesalahan penulisan atau tidak. Resume juga perlu 

menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gunakan ejaan dan tanda 

baca yang tepat. Kemudian periksa kembali apakah resume buatan kita 

bersesuaian dengan naskah asli atau tidak. 
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LAMPIRAN 2 

Lembar Kerja Siswa 1 

Siklus........ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisislah fakta penting dari Masa Praaksara, Masa Hidu-Budha, dan 

Masa Islam dalam bidang agama dan sosial ! 

 

Masa Pra Aksara Masa Hindu Budha Masa Islam 

   

 

 

 

Nama :    1.   4. 

  2.   5. 

  3. 

Kelas : 
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Lembar Kerja Siswa 2 

Siklus........ 

 

 

 

 

 

 

Pilihlah salah satu candi di bawah ini, kemudian buatlah cerita tentang candi 

dengan bahasa daerahmu sendiri ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama :    1.   4. 

  2.   5. 

  3. 

Kelas : 
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LAMPIRAN 3 

MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Media Audiovisual Kehidupan Pra aksara, Hindu Budha, dan Islam 
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2.  Contoh Gambar Masyarakat Praaksara 

 Praaksara atau pra sejarah merupakan kurun waktu pada saat manusia 

belum menganal tulisan atau huruf. Kehidupan pada masa berburu dan meramu 

yaitu mengumpulkan makanan yang di sediakan oleh alam tanpa mengolah atau 

menanam terlebih dahulu. Alat-alat yang digunakan pada masa itu antara lain 

kapak perimbas untuk marimbas kayu, menguliti binatang, dan memecah tulang; 

kapak genggam untuk menggali umbi dan memotong hewan buruan; dan alat 

serpih digunkaan sebagai pisau. 

3. Contoh Gambar Candi 

Candi Borobudur 

Borobudur adalah sebuahcandiBuddha yang terletak 

diBorobudur,Magelang,Jawa Tengah,Indonesia. Monumen ini merupakan model 

alam semesta dan dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakanBuddha 

sekaligus berfungsi sebagai tempatziarah untuk menuntun umat manusia beralih 

dari alam nafsu duniawi menuju pencerahan dan  kebijaksanaan sesuai ajaran 

http://id.wikipedia.org/wiki/Candi
http://id.wikipedia.org/wiki/Candi
http://id.wikipedia.org/wiki/Borobudur,_Magelang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Magelang
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Siddhartha_Gautama
http://id.wikipedia.org/wiki/Ziarah
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Buddha. 

Gambar Candi Muaro Jambi 

 

Candi Muaro Jambi ini berjarak kurang lebih 2 km di timur laut kota 

Jambi. Untuk lokasinya sendiri, candi ini berada di Kecamatan Muaro Sebo, 

tepatnya di Desa Muaro Jambi. Diperkirakan bahwa pembangunan candi terbesar 

di Asia Tenggara ini  berlangsung pada sekitar abad ke-4 Masehi. Para ahli 

arkeologi juga memperkirakan bahwa candi ini merupakan pusat kerajaan kuno 

pada masanya. Percampuran antara kebudayaan Budha dan Melayu tercermin dari 

gaya arsitektur candi ini sehingga candi ini mempunyai keunikan sendiri bagi para 

wisatawan. 

Gambar Candi Cangkuang 

Candi Cangkuang berada sekitar 

10 km di utara Garut, di dekat Leles. 

Candi ini dibangun pada abad ke 8 dan 

merupakan salah satu dari sedikit candi 

pening-galan Hindu yang terdapat di Jawa 

Barat. Candi yang terletak ditengah danau 

Situ Cangkuang yang me miliki suasana 

damai dengan pa norama yang cukup 
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menarik. Obyek wisata Candi Cangkuang ini ramai dikunjungi orang pada hari 

libur. 

 

4. Gambar Peninggalan Masa Hindu Budha 

Prasasti Ciaruteun atau prasasti Ciampea ditemukan ditepi sungai 

Ciarunteun, dekat muara sungai Cisadane Bogor prasasti tersebut menggunakan 

huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang terdiri dari 4 baris disusun ke dalam 

bentuk Sloka dengan metrum Anustubh. Di samping itu terdapat lukisan semacam 

laba-laba serta sepasang telapak kaki Raja Purnawarman.Gambar telapak kaki 

pada prasasti Ciarunteun mempunyai 2 arti yaitu: 

1. Cap telapak kaki melambangkan kekuasaan raja atas daerah tersebut (tempat 

ditemukannya prasasti tersebut). 

2. Cap telapak kaki melambangkan kekuasaan dan eksistensi seseorang 

(biasanya penguasa) sekaligus penghormatan sebagai dewa. Hal ini berarti 

menegaskan kedudukan Purnawarman yang diibaratkan dewa Wisnu maka 

dianggap sebagai penguasa sekaligus pelindung rakyat 

 

 

 

 

 

 

 



242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arca Ken Dedes dari Kerajaan Singosari  Arca Airlangga dari 

Kerajaan Mataram Kuno  

 

5.  Teks Bacaan Kehidupan pada Masa Hindu dan Buddha 

 

Kehidupan pada Masa Hindu dan Buddha 

Sebelum masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, masyarakat telah 

memiliki kebudayaan yang cukup maju. Unsur-unsur kebudayaan asli Indonesia 

telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa 

Indonesia yang sebelumnya memiliki kebudayaan asli tidak dengan begitu saja 

menerima budaya-budaya baru tersebut. Proses masuknya pengaruh budaya 

Indonesia terjadi karena adanya hubungan dagang antara Indonesia dan India. 

Kebudayaan yang datang dari India kemudian mengalami proses penyesuaian 

dengan kebudayaan asli Indonesia. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di 

Indonesia ini dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan sejarah dalam berbagai 

bidang, antara lain seperti berikut. 

a) Bidang Keagamaan 

Sebelum budaya Hindu-Buddha datang, telah berkembang kepercayaan 

yang berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang di Indonesia. Kepercayaan itu 

bersifat animisme dan dinamisme. Animisme merupakan suatu kepercayaan 
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terhadap suatu benda yang dianggap memiliki roh atau jiwa. Dinamisme 

merupakan suatu kepercayaan bahwa setiap benda memiliki kekuatan gaib. 

Dengan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia secara 

perlahan memeluk agama Hindu dan Buddha, diawali oleh golongan elit di sekitar 

istana. 

b) Bidang Politik 

Masyarakat Indonesia dikenalkan oleh orang-orang India tentang sistem 

pemerintahan kerajaan. Dalam sistem ini, kelompok-kelompok kecil masyarakat 

bersatu dengan kepemilikan wilayah yang luas. Kepala suku yang terbaik dan 

terkuat berhak atas tampuk kekuasaan kerajaan. Kemudian, pemimpin ditentukan 

secara turun-temurun berdasarkan hak waris sesuai dengan peraturan hukum 

kasta.Karena itu, lahirlah kerajaan-kerajaan di Indonesia, seperti Kutai, 

Tarumanegara, Sriwijaya, dan kerajaan bercorak Hindu-Buddha lainnya. 

c) Bidang Sosial 

Masuknya kebudayaan Hindu menjadikan masyarakat Indonesia mengenal 

aturan kasta, yaitu: (1) Kasta Brahmana (kaum pendeta dan para sarjana), (2) 

Kasta Ksatria (para prajurit, pejabat dan bangsawan), (3) Kasta Waisya (pedagang 

petani, pemilik tanah dan prajurit). (4) Kasta Sudra (rakyat jelata dan pekerja 

kasar). Namun, unsur budaya Indonesia lama masih tampak dominan dalam 

semua lapisan masyarakat. Sistem kasta yang berlaku di Indonesia berbeda 

dengan kasta yang ada di India, baik ciri-ciri maupun wujudnya. Hal ini tampak 

pada kehidupan masyarakat dan agama di Kerajaan Kutai. Berdasarkan 

silsilahnya, Raja Kundungga adalah orang Indonesia yang pertama tersentuh oleh 

pengaruh budaya India. Pada masa pemerintahannya, Kundungga masih 

mempertahankan budaya Indonesia karena pengaruh budaya India belum terlalu 

merasuk ke kerajaan. Penyerapan budaya baru mulai tampak pada saat 

Aswawarman, anak Kundungga, diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya. 

Adanya pengaruh Hindia mengakibatkan Kundungga tidak dianggap sebagai 

pendiri Kerajaan Kutai. 

d) Bidang Pendidikan  
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Lembaga-lembaga pendidikan semacam asrama merupakan salah satu 

bukti pengaruh dari kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Lembaga 

pendidikan tersebut mempelajari satu bidang saja, yaitu keagamaan. 

e) Bidang Sastra dan Bahasa 

Pengaruh Hindu-Buddha pada bahasa adalah dikenal dan digunakannya 

bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa oleh masyarakat Indonesia. Pada masa 

kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, seni sastra sangat berkembang terutama 

pada zaman kejayaan Kerajaan Kediri. 

f) Bidang Arsitektur 

Salah satu arsitektur Zaman Megalitikum adalah Punden berundak. 

Arsitektur tersebut berpadu dengan budaya India yang mengilhami pembuatan 

bangunan candi. Jika kita memperhatikan, Candi Borobudur sebenarnya 

mengambil bentuk bangunan punden berundak agama Buddha Mahayana. Pada 

Candi Sukuh dan candi-candi di lereng Pegunungan Penanggungan, pengaruh 

unsur budaya India sudah tidak begitu kuat. Candi-candi tersebut hanyalah 

punden berundak. Begitu pula fungsi candi di Indonesia, candi bukan sekadar 

tempat untuk memuja dewa-dewa seperti di India, tetapi lebih sebagai tempat 

pertemuan rakyat dengan nenek moyangnya. Candi dengan patung induknya yang 

berupa arca merupakan perwujudan raja yang telah meninggal. Hal ini 

mengingatkan kita pada bangunan punden berundak dengan menhirnya. 
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KISI-KISI EVALUASI 

Tema : Indahnya Kebersamaan 

Sub Tema :  Bersyukur atas Keberagaman 

Pembelajaran : 1 

Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Indikator Teknik penilaian Bentuk Instrumen 

Bahasa 

Indonesia 

 

1.1 Meresapi makna anugerah Tuhan Yang Maha 

Esa berupa bahasa Indonesia yang diakui 

sebagai bahasa persatuan yang kokoh dan 

sarana belajar untuk memperoleh ilmu 

pengetahuan 

 Penilaian sikap 

spiritual 

1. Lembar pengamat-

an sikap spiritual 

2. Jurnal 

2.5  Memiliki perilaku jujur dan santun terhadap 

nilai peninggalan sejarah dan perkembangan 

Hindu-Budha di Indonesia melalui 

pemanfaatan bahasa Indonesia 

 Penilaian sikap 

sosial 

1. Lembar pengamat-

an sikap sosial 

2. Jurnal 

3.5  Menggali informasi dari teks ulasan buku 

tentang nilai peninggalan sejarah dan 

perkembangan Hindu-Budha di Indonesia 

dengan bantuan guru dan teman dalam 

bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan 

memilih dan memilah kosakata baku 

3.5.1 Memberikan contoh 

peninggalan sejarah pada masa 

Hindu Budha di Indonesia. 

Penilaian 

pengetahuan 

Tes tertulis 

 

4.5  Mengolah dan menyajikan teks ulasan buku 

tentang nilai peninggalan sejarah dan 

perkembangan Hindu- Budha di Indonesia 

secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan 

dan tulis dengan memilih dan memilah 

kosakata baku 

4.5.1 Menuliskan kembali bahan 

bacaan dengan menggunakan kata-

kata   sendiri dengan menemukan 

informasi penting dalam setiap 

paragraf. 

Penilaian 

keterampilan 

rubrik penilaian 

keterampilan 

menulis 

IPS 

 

1.1  Menerima karunia Tuhan YME yang telah 

menciptakan waktu dengan segala 

perubahannya 

  1. Lembar pengamat-

an sikap spiritual 

2. Jurnal 
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2.3 Menunjukkan perilaku santun, toleran dan 

peduli dalam melakukan interaksi sosial 

dengan lingkungan dan teman sebaya 

 Penilaian sikap 

sosial 

1. Lembar pengamat-

an sikap sosial 

2. Jurnal 

3.2  Memahami manusia, perubahan dan 

keberlanjutan dalam waktu pada masa 

praaksara, Hindu-Buddha, Islam dalam aspek 

pemerintah, sosial, ekonomi, dan pendidikan 

3.2.1 Menggambarkan perbedaan 

pada masa praaksara dan masa 

aksara. 

3.2.2 Menganalisis fakta-fakta penting 

dari masa praaksara, masa Hindu-

Buddha, dan masa Islam. 

Penilaian 

pengetahuan 

Tes tertulis 

 

4.2  Merangkum hasil pengamatan dan 

menceritakan manusia, perubahan dan 

keberlanjutan dalam waktu pada masa 

praaksara, Hindu Buddha, Islam dalam aspek 

pemerintah, sosial, ekonomi, dan pendidikan 

4.2.1 Membuat laporan tentang fakta-

fakta penting dari masa Pra aksara, 

masa Hindu Budha dan masa 

Islam. 

Penilaian 

keterampilan 

rubrik keterampilan 

menulis 

SBdP 1.1  Mengagumi ciri khas keindahan karya seni 

dan karya kreatif masing-masing daerah 

sebagai anugerah Tuhan 

  1. Lembar pengamat-

an sikap spiritual 

2. Jurnal 

2.3  Menunjukkan perilaku mengenal sikap 

disiplin, tanggung jawab dan kepedulian 

terhadap alam sekitar melalui berkarya sen 

 Penilaian sikap 

sosial 

1. Lembar pengamat-

an sikap sosial 

2. Jurnal 

3.5  Memahami cerita terkait situs-situs budaya 

baik benda maupun tak benda di Indonesia 

dengan menggunakan bahasa daerah 

3.5.1    Menuliskan contoh situs 

budaya di Indonesia. 

Penilaian 

pengetahuan 

Tes tertulis 

 

4.17 Menceritakan cerita terkait situs-situs 

budaya baik benda maupun tak benda di 

Indonesia dengan menggunakan bahasa 

daerah 

4.17.1  Membuat cerita sederhana 

tentang situs-situs budaya dengan 

menggunakan bahasa daerah 

Penilaian 

keterampilan 

rubrik keterampilan 

menulis 
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Lampiran 4   Penilaian Sikap Spiritual (KI-1) 

No Nama Siswa Perilaku yang diamati 

Skala akhir/ 

predikat Perilaku syukur 

Berdoa sebelum 

dan sesudah 

melakukan 

kegiatan 
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Rubrik Penilaian Sikap Spiritual 

Pedoman Pensekoran 

Kriteria : 

 Skor 4 : baik sekali 

 Skor 3 : baik 

 Skor 2 : cukup 

 Skor 1 : kurang 

 

Skor maksimal :  8 

Skor minimal  :   0 

n = (8 - 0) + 1 

   = 9 

Letak K1 = 
 

 
 (n + 1) 

     = 
 

 
 (9 + 1) 

     = 2,5 

jadi nilai K1 adalah 2,5 

Letak K2 = 
 

 
 ( n + 1) 

     = 
 

 
 (9 + 1) 

     = 5 

jadi nilai K2 adalah 5 

Letak K3 = 
 

 
 ( n + 1) 

     = 
 

 
(9 + 1) 

     = 7,5 

jadi nilai K3 adalah 7,5 

 

 

 

Jumlah skor =… kategori….  

Kriteria 
Baik sekali Baik Cukup Kurang 

4 3 2 1 

Perilaku syukur Selalu  

menunjukkan  

rasa syukur 

Sering  

menunjukkan  

rasa syukur 

Kadang-kadang  

menunjukkan  

rasa syukur 

Tidak 

bersyukur 

Berdoa  

sebelum dan  

sesudah  

melakukan  

kegiatan 

Selalu  

melakukan  

doa sebelum  

dan sesudah  

melakukan  

kegiatan 

Sering  

berdoa  

sebelum dan  

sesudah  

melakukan  

kegiatan 

Kadang-kadang  

berdoa  

sebelum dan  

sesudah  

melakukan  

kegiatan 

Tidak berdoa  

sebelum dan  

sesudah  

melakukan  

kegiatan 

 

Kriteria ketuntasan Kategori 

7,5  ≤ skor ≤  8 Sangat baik 

5 ≤ skor <7,5 Baik 

2,5 ≤ skor <5 Cukup 

0 ≤ skor <2,5 Kurang 
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Lampiran 5   Penilaian Sikap Sosial  (KI-2) 

No Nama Siswa Perilaku yang diamati Skala akhir/ 

predikat Disiplin Peduli Santun 
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Rubrik Penilaian Sikap Sosial 

Kriteria 
Baik sekali Baik Cukup Kurang 

4 3 2 1 

Disiplin Mampu  

menjalankan  

aturan dengan  

kesadaran 

sendiri 

Mampu  

menjalankan  

aturan  

dengan  

pengarahan  

guru 

Kurang  

mampu  

menjalankan  

aturan 

Belum mampu  

menjalankan  

aturan 

Peduli Selalu  

empati  

dengan  

lingkungan 

sekitar  

dan temannya 

Sering  

empati  

dengan  

lingkungan  

sekitar dan  

temannya 

Kadang-kadang  

empati  

dengan  

lingkungan  

dan  

temannya 

Belum / tidak  

empati  

dengan  

lingkungan dan  

temannya 

Santun  Berbahasa 

positif dan 

bersikap positif 

Berbahasa 

positif tapi 

bersikap 

kurang sopan 

Berbahasa 

negatif dan 

bersikap kurang 

sopan 

Berbahasa negatif 

dan tidak sopan 

Pedoman Pensekoran 

Skor maksimal : 12 

Skor minimal  :   0 

n = (12 - 0) + 1 

   = 13 

Letak K1 = 
 

 
 (n + 1) 

     = 
 

 
 (13 + 1) 

     = 3, 5 

jadi nilai K1 adalah 3,5 

Letak K2 = 
 

 
 ( n + 1) 

     = 
 

 
 (13 + 1) 

     = 7 

jadi nilai K2 adalah 7 

Letak K3 = 
 

 
 ( n + 1) 

     = 
 

 
(13 + 1) 

     = 10,5 

jadi nilai K3 adalah 7,5 

 

 

 

 

Jumlah skor =… kategori….  

Kriteria ketuntasan Kategori 

10,5  ≤ skor ≤  12 Sangat baik 

7 ≤ skor <10,5 Baik 

3,5 ≤ skor <7 Cukup 

0 ≤ skor <3,5 Kurang 
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PENILAIAN PENGETAHUAN 

SOAL EVALUASI 

Siklus....... 

Nama: 

        No urut : 

 

1. Sebutkan contoh peninggalan sejarah pada masa Hindu Budha di Indonesia ! 

 

 

2. Apakah yang dimaksud dengan Masa Pra aksara dan bagaimanakah kedidupan 

pada masa Pra aksara ? 

 

 

 

3. Bagaimanakah kehidupan manusia pada masa aksara ? 

 

 

4. Sebutkan perbedaan masa praaksara, Hindu Budha, dan Islam dalam bidang 

keagamaan ! 

 

 

 

5. Sebutkan contoh peninggalan Masa Pra aksara, Masa hindu Budha dan Masa 

Islam di Indonesia yang ada di daerahmu ! 
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KUNCI JAWABAN  PENILAIAN PENGETAHUAN 

 

1. Contoh peninggalan sejarah masa Hindu Budha misalnya Candi, Kitab 

Baratayudha, Kitab Sutasoma, Prasasti Kebon Kopi,  

2. Masa pra aksara adalah masa dimana manusia belum mengenal tulisan.  

Kehidupan pada masa pra aksara masih nomaden, mereka berburu dan 

meramu untuk mempertahankan makanan, kehidupan masih berkelompok 

dan dipimpin oleh kepala suku. 

3. Kehidupan masyarakat aksara adalah sudah menetap, sudah mulai berdagang 

dan bercocok tanam untuk mendapatkan makanana. Mereka juga sudah 

mempunyai alat transportasi seperti kuda atau perahu. 

4. Masa Praaksara agama yang dianut animisme, dinamisme, dan totenisme. 

5. Masa Hindu Budha sudah mulai mengenal agama, agama yang dianut Hindu 

Budha 

Masa Islam masyarakat mulai mengenal Islam dan menganutnya.  

Candi Borobudur terletak di Magelang Jawa Tengah,  Candi Muaro terletak 

di Jambi, Candi Gedong Songo terletak di Bandungan Kab. Semarang dll. 

 

 

PEDOMAN PENILAIAN  EVALUASI : 

Soal no 1 : skor 10 

 2 : skor 5 

 3 :skor 10 

 4 : skor 10 

 4 : skor 15 

Skor  Maksimal 50 

Nilai :    skor yang diperoleh  X 100  

  Skor maksimal 
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PENILAIAN KETERAMPILAN 

Siklus........ 

 

 

 

 

 

 

Tuliskan ulasan dari teks bacaan kehidupan pada Masa Hindu Budha 

dengan kalimat mu sendiri ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama :     

No urut  : 

Kelas : 
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RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS SISWA TEMA 

INDAHNYA KEBERSAMAAN MUATAN BAHASA INDONESIA 

MELALUI MODEL PBL DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL 

 Siklus .... 

Nama Siswa : ......................................................... 

Nama SD : SD Isriati Baiturrahman 01 Semarang 

Kelas/Semester : IVA / I 

Hari/Tanggal : ......................................................... 

Petunjuk: 

Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan! 

Indikator 

Tingkat 

Kemampuan 

1 2 3 4 

Kemampuan siswa dalam mengembangkan 

karangan sesuai dengan tema 

    

Kesesuaian judul dengan isi karangan     

Penggunaan ejaan dan tanda baca.     

Kelengkapan unsur narasi     

Koherensi     

Jumlah     

Jumlah Total  

Skor Maksimal = 28 

Nilai = (Jumlah Total : Skor Maksimal) x 100 

Jumlah Skor = .......... Nilai = .......... 

 Semarang, ........................................... 

 Peneliti, 

 

 Silvia Wulan Sari 

 NIM 1401410333 
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RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS SISWA TEMA 

INDAHNYA KEBERSAMAAN MUATAN BAHASA INDONESIA 

MELALUI MODEL PBL DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL 

No Aspek 
Skor 

(S) 
Kriteria 

1 

Kemampuan siswa dalam 

mengembangkan 

karangan sesuai dengan 

tema 

4 Pengembangan  karangan sesuai dengan tema, 

kreatif, dan imajinatif dan terdapat lebih dari 8 

kalimat dalam karangan. 

3 Pengembangan  karangan sesuai dengan tema, 

kreatif, dan imajinatif dan terdapat  7-8  kalimat 

dalam karangan. 

2 Pengembangan  karangan sesuai dengan tema, 

kreatif, dan imajinatif dan terdapat 4-6  kalimat 

dalam karangan. 

1 Pengembangan  karangan sesuai dengan tema, 

kreatif, dan imajinatif dan terdapat kurang dari 4 

kalimat dalam karangan. 

2 
Kesesuaian judul dengan 

isi karangan 

4 Judul sesuai isi karangan, menarik, dan jelas 

3 Judul sesuai isi karangan dan menarik 

2 Judul sesuai isi karangan 

1 Judul tidak sesuai isi karangan 

3 
Penggunaan ejaan dan 

tanda baca 

4 Terdapat maksimal 2 kesalahan dalam penggunaan 

tanda koma, tanda titik, dan huruf kapital. 

3 Terdapat 3-4 kesalahan dalam penggunaan tanda 

koma, tanda titik, dan huruf kapital. 

2 Terdapat  5-6  kesalahan dalam penggunaan tanda 

koma, tanda titik, dan huruf capital 

1 Terdapat  lebih dari 6  kesalahan dalam penggunaan 

tanda koma, tanda titik, dan huruf kapital 

4 

Kelengkapan unsur narasi 

meliputi  alur, penokohan, 

latar, dan sudut pandang 

4 4 unsur terpenuhi 

3 3 unsur terpenuhi  

2 2 unsur terpenuhi 

1 1 unsur terpenuhi 

5 Koherensi 

4 Sesuai antar kata, kalimat, dan antar alinea. 

3 Kesesuaian antar kata, kalimat, dan antar alinea 

terdapat 2 kesalahan 

2 Kesesuaian antar kata, kalimat, dan antar alinea 

terdapat 3 kesalahan 

1 Kesesuaian antar kata, kalimat, dan antar alinea 

terdapat lebih dari 4 kesalahan 
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Lampiran 10 

 
Bahasa Indonesia 

 Kompetensi Dasar 

1.2  Mengakui dan mensyukuri anugerah Tuhan yang Maha Esa atas keberadaan lingkungan 

dan sumber daya alam, alat teknologi modern dan tradisional, perkembangan teknologi, 

energi, serta permasalahan sosial 

2.5  Memiliki perilaku jujur dan santun terhadap nilai peninggalan sejarah dan perkembangan 

Hindu-Budha di Indonesia melalui pemanfaatan bahasa Indonesia 

3.1  Menggali informasi dari teks laporan hasil pengamatan tentang gaya, gerak, energi panas, 

bunyi, dan cahaya dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis 

dengan memilih dan memilah kosakata baku 

4.1 Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan hasil pengamatan tentang gaya, gerak, 

energi panas, bunyi, dan cahaya dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih 

dan memilah kosakata baku 

Indikator: 

3.1.1 Menyimpulkan percobaan tentang tinggi rendahnya bunyi menggunakan kosakata baku 

4.1.1 Menceritakan pengalaman tentang percobaan tinggi rendahnya bunyi dalam bentuk 

tulisan  

SBdP 

Kompetensi Dasar: 

1.1 Mengagumi ciri khas keindahan karya seni dan karya kreatif 

masing-masing daerah sebagai anugerah Tuhan 

2.1 Menujukkan sikap berani mengekspresikan diri dalam berkarya 

seni. 

3.2 Membedakan panjang-pendek bunyi, dan tinggi-rendah nada 

dengan gerak tangan 

4.5 Menyanyikan lagu dengan gerak tangan dan badan sesuai 

dengan tinggi-rendah nada 

Indikator: 

3.2.1 Membedakan panjang-pendek bunyi, dan tinggi-rendah nada 

lagu “Yamko Rambe Yamko” dengan simbol gerak tangan 

4.5.1 Menyanyikan lagu “Yamko Rambe Yamko” dengan gerakan 

tangan yang menunjukkan panjang-pendek dan tinggi-rendah 

nada/bunyi 

 

Sub Tema  3 

Pembelajaran  2 

Matematika 

1.1 Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya 

2.2 Menunjukkan sikap kritis, cermat dan teliti, jujur, tertib dan 

mengikuti aturan, peduli, disiplin waktu, tidak mudah 

menyerah serta bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas 

3.2 Menerapkan penaksiran dalam melakukan penjumlahan, 

perkalian, pengurangan dan pembagian untuk 

memperkirakan hasil perhitungan 

4.1 Mengemukakan kembali dengan kalimat sendiri , menyatakan 

kalimat matematika dan memecahkan masalah dengan 

efektif permasalahan yang berkaitan dengan KPK dan FPB, 

satuan kuantitas, desimal dan persen terkait dengan aktivitas 

sehari-hari di rumah, sekolah, atau tempat bermain serta 

memeriksa kebenarannya 

Indikator: 

3.2.1 Melakukan penaksiran terhadap banyak benda yang disajikan 

dalam gambar dan menemukan hasilnya 

4.1.1 Memecahkan masalah yang terkait dengan penafsiran 

 

 

 IPA 

Kompetensi Dasar: 

1.1  Bertambah keimanannya dengan menyadari hubungan keteraturan 

dan kompleksitas alam dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan 

yang menciptakannya, serta mewujudkannya dalam pengamalan 

ajaran agama yang dianutnya 

2.1 Menunjukkan perilaku, ilmiah (memiliki rasa ingin tahu, objektif, 

jujur, teliti, cermat, tekun, hatihati, bertanggung jawab, terbuka, 

dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 

implementasi sikap dalam melakukan inkuiri ilmiah dan berdiskusi 

3.5 Memahami sifat-sifat bunyi melalui pengamatan dan keterkaitannya 

dengan indera pendengaran 

4.4 Menyajikan hasil percobaan atau observasi tentang bunyi 

Indikator: 

3.5.1 Membedakan bunyi tinggi dan bunyi rendah dalam bentuk 

percobaan  membunyikan botol-botol kaca 

4.4.1 Membuat laporan hasil percobaan tinggi rendah bunyi 

 

 



257 

 

 

 

 

PENGGALAN SILABUS 

Tema                  : Indahnya Kebersamaan 

Sub Tema           : Bersyukur atas Keberagaman 

Pembelajaran     : dua 

Alokasi Waktu   : 6jpl 

Muatan 

pembelajaran 
Kompetensi Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator 

Tujuan 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Media 

Pembelajara

n 

Bahasa 

Indonesia 

 

1.1 Meresapi makna anugerah 

Tuhan Yang Maha Esa 

berupa bahasa Indonesia 

yang diakui sebagai bahasa 

persatuan yang kokoh dan 

sarana belajar untuk 

memperoleh ilmu 

pengetahuan 

2.5 Memiliki perilaku jujur dan 

santun terhadap nilai 

peninggalan sejarah dan 

perkembangan Hindu-Budha 

di Indonesia melalui 

pemanfaatan bahasa 

Indonesia 

3.1  Menggali informasi dari 

teks laporan hasil 

pengamatan tentang gaya, 

gerak, energi panas, bunyi, 

dan cahaya dengan bantuan 

guru dan teman dalam 

bahasa Indonesia lisan dan 

tulis dengan memilih dan 

Menyajik

an cerita 

dengan 

kosa kata 

baku 

 

 

3.1.1Menyim-

pulkan 

percobaan 

tentang tinggi 

rendahnya 

bunyi meng-

gubakan 

kosakata baku 

4.1.1 Membuat 

cerita 

pengalaman 

tentang 

percobaan 

tinggi 

rendahnya 

bunyi dalam 

bentuk tulisan 

dengan 

kosakata baku 

 

1. Diberikan 

contoh gerakan 

tangan, siswa 

mampu 

Membedakan 

panjang-pendek 

bunyi, dan 

tinggi-rendah 

nada lagu 

“Yamko Rambe 

Yamko” melalui 

simbol gerak 

tangan dengan 

teliti . 

2. Diberikan 

contoh gerakan 

tangan, siswa 

mampu 

menunjukkan 

kemampuannya 

menyanyikan 

lagu “Yamko 

Rambe Yamko” 

 

1.  Siswa diputarkan video 

Lagu “Yamko Rambe 

Yamko”. 

2. Siswa memperhatikan 

video. 

3. Guru mengajarkan 

gerakan tangan untuk 

mengetahui tinggi rendah 

nada. 

4. Siswa menyanyikan 

kembali Lagu “Yamko 

Rambe Yamko” secara 

bersama-sama dengan 

gerakan tangan. 

5. Siswa diberikan masalah 

melalui suatu 

pertanyaan “dapatkah 

kalian menghasilkan 

bunyi yang berbeda dari 

boto-botol berisi air ini 

?” 

6. Siswa mencermati 

Penilaian 

sikap sosial 
: disiplin, 

peduli, 

santun 

 

Pengetahu-

an: tes 

tertulis 

 

Penilaian 

keterampil-

an: 

keterampilan 

menulis 

1. Media 

audio-

visual 

2. Lagu 

“Yamko 

Rambe 

Yamko” 

3. Gambar 

makanan 

tradisional 

4. Video 

“Lagu 

Yamko 

Rambe 

Yamko” 

dengan 

meng-

gunakan 

alat musik 

sederhana 

 



258 

 

 

 

 

memilah kosakata baku 

4.1 Mengamati, mengolah, dan 

menyajikan teks laporan 

hasil pengamatan tentang 

gaya, gerak, energi panas, 

bunyi, dan cahaya dalam 

bahasa Indonesia lisan dan 

tulis dengan memilih dan 

memilah kosakata baku 

dengan panjang 

pendek dan 

tinggi rendah 

bunyi/nada yang 

santun. 

3. Melalui 

percobaan, siswa 

mampu 

membedakan 

bunyi tinggi dan 

bunyi rendah 

ketika 

membunyikan 

botol-botol kaca 

dengan cermat. 

4. Setelah 

melakukan 

percobaan siswa 

mampu 

membuat 

laporan hasil 

percobaan 

dengan teliti. 

5. Dengan 

melakukan 

percobaan, siswa 

mampu 

membuat 

kesimpulan hasil 

percobaan tinggi 

rendah bunyi 

permasalahan yang 

diberikan 

7. Guru membentuk siswa 

menjadi beberapa 

kelompok, membagikan 

LKS dan menjelaskan 

petunjuk pengerjaannya 

8. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

9. Siswa melakukan 

percobaan dengan botol 

untuk mengetahui tinggi 

rendah bunyi 

(mengumpulkan 

informasi). 

10. Siswa membedakan tinggi 

rendah bunyi selama 

melakukan percobaan. 

11. Guru membimbing dan 

memotifasi siswa untuk 

aktif dalam percobaan. 

12. Guru mengamati sikap 

peserta didik dalam 

kegiatan berkelompok 

(disiplin, tanggung jawab, 

saling menghormaati) 

13. Siswa mencatat hal 

penting dari percobaan 

yang dilakukan 

(mengumpulkan 

informasi). 

Matematik

a 

 

1.1 Menerima, menjalankan, 

dan menghargai ajaran 

agama yang dianutnya 

2.2 Menunjukkan sikap kritis, 

cermat dan teliti, jujur, 

tertib dan mengikuti aturan, 

peduli, disiplin waktu, tidak 

mudah menyerah serta 

bertanggung jawab dalam 

mengerjakan tugas 

3.2 Menerapkan penaksiran 

dalam melakukan 

penjumlahan, perkalian, 

pengurangan dan 

pembagian untuk 

memperkirakan hasil 

perhitungan 

4.1 Mengemukakan kembali 

dengan kalimat sendiri , 

menyatakan kalimat 

matematika dan 

memecahkan masalah 

penaksiran 

banyak 

brnda  

 

3.2.1 Melakukan 

penaksiran 

terhadap 

banyak benda 

yang disajikan 

dalam gambar 

dan 

menemukan 

hasilnya 

4.1.1 Memecah-

kan masalah 

yang terkait 

dengan 

penafsiran 
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dengan efektif 

permasalahan yang 

berkaitan dengan KPK dan 

FPB, satuan kuantitas, 

desimal dan persen terkait 

dengan aktivitas sehari-hari 

di rumah, sekolah, atau 

tempat bermain serta 

memeriksa kebenarannya 

dengan bahasa 

baku. 

6. Melalui 

percobaan, siswa 

mampu 

menceritakan 

pengalaman 

tentang per-

cobaan tinggi 

rendahnya bunyi 

dalam bentuk 

tulisan dengan 

menggunakan 

kosakata baku 

dengan cermat. 

7. Diberikan suatu 

gambar, siswa 

mampu 

menjawab soal 

penaksiran 

terhadap banyak 

benda dengan 

teliti. 

8. Dengan 

menggunakan 

gambar makanan 

tradisional, siswa 

mampu 

memecahkan 

masalah yang 

terkait dengan 

14. Siswa membuat laporan 

tentang percobaan tinggi 

rendah bunyi/nada. 

15. Guru meminta siswa 

untuk membacakan hasil 

percobaannya 

16. Beberapa perwakilan 

siswa dari kelompok 

17. mempresentasikan hasil 

pekerjaan di depan kelas 

kelompok yang lain 

menanggapi 

(mengkomunikasikan). 

18. Siswa membacakan 

simpulan hasil percobaan 

dengan bahasa baku. 

19. Guru memberikan 

penguatan terhadap 

jawaban siswa 

20. Guru memperlihatkan 

gambar makanan ringan 

melalui media audiovisual 

21. Guru meminta siswa 

untuk menebak jumlah 

makanan yang 

ditayangkan 

22. Siswa mulai menebak 

gambar makanan yang di 

tayangkan (mengumpulkan 

informasi). 

23. Guru menjelaskan 

IPA 1.1  Bertambah keimanannya 

dengan menyadari 

hubungan keteraturan dan 

kompleksitas alam dan 

jagad raya terhadap 

kebesaran Tuhan yang 

menciptakannya, serta 

mewujudkannya dalam 

pengamalan ajaran agama 

yang dianutnya 

2.1 Menunjukkan perilaku, 

ilmiah (memiliki rasa ingin 

tahu, objektif, jujur, teliti, 

cermat, tekun, hatihati, 

bertanggung jawab, terbuka, 

dan peduli lingkungan) 

dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud implementasi 

sikap dalam melakukan 

inkuiri ilmiah dan 

berdiskusi 

3.5 Memahami sifat-sifat bunyi 

Tinggi 

rendah 

bunyi 

3.5.1 Membeda-

kan bunyi 

tinggi dan 

bunyi rendah 

dalam bentuk 

percobaan  

membunyikan 

botol-botol 

kaca 

4.4.1 Membuat 

laporan hasil 

percobaan 

tinggi rendah 

bunyi 
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melalui pengamatan dan 

keterkaitannya dengan 

indera pendengaran 

4.4 Menyajikan hasil percobaan 

atau observasi tentang bunyi 

penafsiran materi tentang 

penafsiran 

24. Siswa diberikan LKS 

tentang penafsiran.  

25. Siswa mengerjakan LKS 

dengan kelompoknya. 

26. Siswa mendiskusikan 

jawaban mereka dengan 

kelompok lain 

(mengkomunikasikan) 

27. Guru memberikan 

konfirmasi terhadap 

jawaban siswa. 

SBdP 1.1 Mengagumi ciri khas 

keindahan karya seni dan 

karya kreatif masing-masing 

daerah sebagai anugerah 

Tuhan 

2.1 Menujukkan sikap berani 

mengekspresikan diri dalam 

berkarya seni. 

3.2 Membedakan panjang-

pendek bunyi, dan tinggi-

rendah nada dengan gerak 

tangan 

4.5 Menyanyikan lagu dengan 

gerak tangan dan badan 

sesuai dengan tinggi-rendah 

nada 

Lagu 

“Yamko 

Rambe 

Yamko” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Membeda-

kan panjang-

pendek bunyi, 

dan tinggi-

rendah nada 

lagu “Yamko 

Rambe 

Yamko” 

dengan simbol 

gerak tangan 

4.5.1 Menampil-

kan lagu 

“Yamko 

Rambe 

Yamko” 

dengan gerakan 

tangan yang 

menunjukkan 

panjang-

pendek dan 

tinggi-rendah 

nada/bunyi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan : SD Isriati Baiturrahman 1 

Kelas/ Semester : VI (satu)/ I (satu) 

Tema   : Indahnya Kebersamaan 

Sub Tema  : Bersyukur atas Keberagaman 

Pertemuan ke  : dua 

Alokasi waktu  : 6 jpl 

A. Kompetensi Inti  

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

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin tanggung  jawab, santun, peduli, dan 

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

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca dan menanya) berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

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

sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman 

dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

 Bahasa Indonesia 

1.2 Mengakui dan mensyukuri anugerahTuhan yang Maha Esa atas 

keberadaanlingkungan dan sumber daya alam,alat teknologi modern dan 

tradisional, perkembangan teknologi, energi, sertapermasalahan sosial 

2.5 Memiliki perilaku jujur dan santunterhadap nilai peninggalan sejarahdan 

perkembangan Hindu-Budhadi Indonesia melalui pemanfaatanbahasa 

Indonesia 

3.1 Menggali informasi dari teks laporanhasil pengamatan tentang gaya, 

gerak,energi panas, bunyi, dan cahayadengan bantuan guru dan 
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temandalam bahasa Indonesia lisan dantulis dengan memilih dan 

memilahkosakata baku 

3.1.1 Menyimpulkan percobaan tentang tinggi rendahnya bunyi meng-

gubakan kosakata baku 

4.1 Mengamati, mengolah, danmenyajikan teks laporan hasilpengamatan 

tentang gaya, gerak,energi panas, bunyi, dan cahayadalam bahasa 

Indonesia lisan dantulis dengan memilih dan memilahkosakata baku 

4.1.1 Membuat cerita pengalamantentangpercobaan tinggi rendahnya 

bunyidalam bentuk tulisan dengan kosakata baku. 

 

Matematika 

1.1 Menerima, menjalankan, danmenghargai ajaran agama yangdianutnya 

2.2 Menunjukkan sikap kritis, cermatdan teliti, jujur, tertib dan 

mengikutiaturan, peduli, disiplin waktu, tidakmudah menyerah serta 

bertanggungjawab dalam mengerjakan tugas 

3.2 Menerapkan penaksiran dalammelakukan penjumlahan, 

perkalian,pengurangan dan pembagian untukmemperkirakan hasil 

perhitungan 

3.2.1Melakukan penaksiran terhadapbanyak benda yang disajikan 

dalamgambar dan menemukan hasilnya 

4.1 Mengemukakan kembali dengankalimat sendiri , menyatakankalimat 

matematika danmemecahkan masalah dengan efektifpermasalahan yang 

berkaitan denganKPK dan FPB, satuan kuantitas,desimal dan persen 

terkait denganaktivitas sehari-hari di rumah,sekolah, atau tempat bermain 

sertamemeriksa kebenarannya 

4.1.1 Memecahkan masalah yang terkait dengan penafsiran 

 

IPA 

1.1 Bertambah keimanannya denganmenyadari hubungan keteraturandan 

kompleksitas alam dan jagadraya terhadap kebesaran Tuhanyang 
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menciptakannya, sertamewujudkannya dalam pengamalanajaran agama 

yang dianutnya 

2.1 Menunjukkan perilaku, ilmiah(memiliki rasa ingin tahu, objektif, jujur, 

teliti, cermat, tekun, hatihati,bertanggung jawab, terbuka,dan peduli 

lingkungan) dalamaktivitas sehari-hari sebagai wujudimplementasi sikap 

dalam melakukaninkuiri ilmiah dan berdiskusi 

3.5 Memahami sifat-sifat bunyi melaluipengamatan dan keterkaitannya 

dengan indera pendengaran 

3.5.1 Membedakan bunyi tinggi dan bunyirendah dalam bentuk 

percobaanmembunyikan botol-botol kaca 

4.4 Menyajikan hasil percobaan atauobservasi tentang bunyi 

4.4.1 Membuat laporan hasil percobaan tinggi rendah bunyi 

 

SBdP 

1.1 Mengagumi ciri khas keindahan karyaseni dan karya kreatif masing-

masingdaerah sebagai anugerah Tuhan 

2.1 Menujukkan sikap berani mengekspresikandiri dalam berkarya seni. 

3.2 Membedakan panjang-pendek bunyi,dan tinggi-rendah nada dengan 

geraktangan 

3.2.1 Membedakan panjang-pendek bunyi,dan tinggi-rendah nada lagu 

“Yamko Rambe Yamko” dengan simbol geraktangan 

4.5 Menyanyikan lagu dengan geraktangan dan badan sesuai dengantinggi-

rendah nada 

4.5.1 Menampilkan lagu “Yamko RambeYamko” dengan gerakan tangan 

yang menunjukkan panjang-pendek dantinggi-rendah nada/bunyi 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Diberikan contoh gerakan tangan, siswa mampu Membedakan panjang-

pendek bunyi, dan tinggi-rendah nada lagu “Yamko Rambe Yamko” melalui 

simbol gerak tangan dengan teliti . 
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2. Diberikan contoh gerakan tangan, siswa mampu menunjukkan 

kemampuannya menyanyikan lagu “Yamko Rambe Yamko” dengan panjang 

pendek dan tinggi rendah bunyi/nada yang santun. 

3. Melalui percobaan, siswa mampu membedakan bunyi tinggi dan bunyi 

rendah ketika membunyikan botol-botol kaca dengan cermat. 

4. Setelah melakukan percobaan siswa mampu membuat laporan hasil 

percobaan dengan teliti. 

5. Dengan melakukan percobaan, siswa mampu membuat kesimpulan hasil 

percobaan tinggi rendah bunyi dengan bahasa baku. 

6. Melalui percobaan, siswa mampu menceritakan pengalaman tentang per-

cobaan tinggi rendahnya bunyi dalam bentuk tulisan dengan menggunakan 

kosakata baku dengan cermat. 

7. Diberikan suatu gambar, siswa mampu menjawab soal penaksiran terhadap 

banyak benda dengan teliti. 

8. Dengan menggunakan gambar makanan tradisional, siswa mampu 

memecahkan masalah yang terkait dengan penafsiran 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Bahasa Indonesia: Menyajikan 

cerita dengan kosa kata baku 

2. IPA : tinggi rendah bunyi 

3. Matematika : penaksiran banyak 

benda 

4. SBdP : Lagu “Yamko Rambe Yamko

 

F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan : Saintifik 

Metode : 

 Pemberian tugas. 

 Diskusi kelompok. 

Model Pembelajaran  

Model Pembelajaran Problem Based Learning(PBL) 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 
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KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI 

WAKTU 

Pra Kegiatan  Salam 

 Presensi 

 Pengkodisian Kelas 

10 menit 

Kegiatan  

Awal 

1. Apersepsi 

2. Guru bertanya tentang “apakah kalian pernah 

mendengar atau menyanyikan lagu “Yamko 

Rambe Yamko?”. siswa diminta menyanyikan 

lagu Yamko Rambe Yamko bersama-sama.” 

3. Siswa menjawab dari guru. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

5. Guru memotivasi siswa dan menyampaiakan 

kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 

20 menit 

Kegiatan 

Inti 

1.  Siswa diputarkan video Lagu “Yamko Rambe 

Yamko”. 

2. Siswa memperhatikan video (mengamati) 

3. Guru mengajarkan gerakan tangan untuk 

mengetahui tinggi rendah nada. 

4. Siswa diminta menyanyikan kembali Lagu 

“Yamko Rambe Yamko” secara bersama-sama 

dengan gerakan tangan (mengamati,bertanya) 

5. Siswa diberikan masalah melalui suatu per-

tanyaan “dapatkah kalian menghasilkan bunyi 

yang berbeda dari boto-botol berisi air ini ?” 

6. Siswa mencermati permasalahan yang diberikan 

(mengumpulkan informasi) 

7. Guru membentuk siswa menjadi beberapa 

kelompok, membagikan LKS dan menjelaskan 

petunjuk pengerjaannya 

8. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

(mengumpulkan informasi) 

9. Siswa melakukan percobaan dengan botol untuk 

mengetahui tinggi rendah bunyi (mengumpulkan 

informasi). 

10. Siswa mencatat hal penting dari percobaan yang 

dilakukan (mengumpulkan informasi). 

11. Guru membimbing dan memotifasi siswa untuk 

aktif dalam percobaan. 

12. Guru mengamati sikap peserta didik dalam 

kegiatan berkelompok (disiplin, peduli, santun) 

13. Siswa membedakan tinggi rendah bunyi selama 

melakukan percobaan (mengolah informasi) 

14. Siswa membuat laporan tentang percobaan tinggi 

rendah bunyi/nada (mengolah informasi) 

15. Guru meminta siswa untuk membacakan hasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 menit 
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H. Media, Alat,  dan Sumber Belajar 

Media: 

1. Media audiovisual 

2. Lagu “Yamko Rambe Yamko” 

3. Gambar makanan tradisional 

4. Video “Lagu Yamko Rambe 

Yamko” dengan menggunakan alat 

musik sederhana 

Alat/bahan: Kertas, Buku, Botol 

kaca, Air, Botol plastik, Biji-bijan 

Sumber Belajar:Siswa, Lingkungan, 

Buku siswa, LKS 

 

I. Penilaian  

percobaannya 

16. Beberapa perwakilan siswa dari kelompok 

17. mempresentasikan hasil pekerjaan di depan kelas 

kelompok yang lain menanggapi 

(mengkomunikasikan). 

18. Siswa membacakan simpulan hasil percobaan 

dengan bahasa baku. 

19. Guru memberikan penguatan terhadap 

jawaban siswa 

20. Guru memperlihatkan gambar makanan tradisional 

melalui media audiovisual(mengamati, 

mengumpulkan informasi) 

21. Guru meminta siswa untuk memperkirakan 

jumlah makanan yang ditayangkan 

22. Siswa mulai memperkirakan gambar makanan 

yang di tayangkan (mengumpulkan informasi). 

23. Guru menjelaskan materi tentang penafsiran 

24. Siswa diberikan LKS tentang penafsiran 

(mengolah informasi)  

25. Siswa mengerjakan LKS dengan kelompoknya. 

26. Siswa mendiskusikan jawaban mereka dengan 

kelompok lain (mengkomunikasikan) 

27. Guru memberikan konfirmasi terhadap 

jawaban siswa. 

Kegiatan 

Akhir 

1. Guru bersama dengan siswa menyimpulkan materi 

yang telah diajarkan. 

2. Guru memberikan evaluasi 

3. Guru melakukan pengawasan pada saat siswa me-

ngerjakan evaluasi 

4. Guru melakukan tindak lanjut 

30 menit 
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1. Teknik Penilaian : 

1. Penilaian sikap sosial : Peduli, disiplin, tanggung jawab. 

2. Penilaian pengetahuan : tes tertulis 
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LAMPIRAN 1 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

1. Pembulatan dan Penaksiran 

a. Pembulatan 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita jarang melakukan perhitungan se-

benarnya. Kita sering menggunakan kata kira-kira. Artinya, kita sering melakukan 

penafsiran. Penafsiran sering dilakukan dengan pembulatan. Ketentuan pem-

bulatan, yaitu: 

a. Angka dibawah 5 dibulatkan kebawah 

b. Angka diatas 5 di bulatkan keatas 

Contoh : 

a) Angka 34 dibulatkan ke puluhan terdekat = 30 

Oleh karena satuan yang akan dibulatkan 4 (kurang dari 5). Maka dari itu 

dibulatkan ke bawah (dianggap hilang). 

b) Angka 86 dibulatkan ke puluhan terdekat = 90 

Oleh karena satuan yang akan dibulatkan 6 ( lebih dari 5). Maka dari itu, 

dibulatkan ke atas (dianggap 10). 

c) Angka 167 dibulatkan ke ratusan terdekat = 200 

Oleh karena puluhan yang akan dibulatkan 6 (lebih dari 5). Maka dari itu, 

dibulatkan ke atas (dianggap 100). 

d) Angka 1.259 dibulatkan ke ribuan terdekat = 1.000 

Oleh karena ratusan yang akan dibulatkan 2 (kurang dari 5). Maka dari itu, 

dibulatkan ke bawah (dianggap hilang). 

e) Angka 15.750 dibulatkan ke puluhan ribu terdekat = 20.000 

Oleh karena ribuan yang akan dibulatkan 5. Maka dari itu, dibulatkan ke atas 

(dianggap 10.000). 

f) Angka 178.000 dibulatkan ke ratusan ribu terdekat = 200.000 
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Oleh karena puluhan ribu yang akan dibulatkan 7, lebih dari 5. Maka dari itu, 

dibulatkan ke atas (100.000). 

b. Penaksiran 

           Tahukah kamu bagaimana cara menaksir bilangan? Hasil perhitungan pada 

penaksiran, biasanya menggunakan kata-kata sekitar (kira-kira). Hal tersebut me-

nunjukkan jawabannya mendekati sekitar jawaban sebenarnya. 

a) Penaksiran Penjumlahan dan Pengurangan 

Coba kamu perhatikan contoh berikut : 

Contoh : 

1) Jumlah penonton di tribune utara 3.658, tribune selatan 7.376, tribune timur 

5.467, dan tribune barat 8.546. Taksirlah jumlah penonton seluruhnya! 

Kita lakukan pembulatan ke ribuan 

 

4.000 + 7.000 + 5.000 + 9.000 

 = 25.000 

Jadi, banyaknya penonton adalah sekitar 

25.000 Orang 

Sekarang kita bandingkan dengan penjumlahan sebenarnya. 

  3.658 

  7.376 

  5.467 

  8.546+ 

25.047 

Hasil perkiraan mendekati hasil perkiraan sebenarnya. 

 

2) Taksirlah pengurangan 93.897 - 74.213 ke puluhan ribu terdekat. 

Jawab : 

90.000 - 70.000 = 20.000 

jadi, taksiranya adalah 20.000 

sekarang bandingkan dengan pengurangan 

sebenarnya 93.897 - 74.213 = 19.684 

http://2.bp.blogspot.com/-G5e718GMK-s/UvxVUMgEIII/AAAAAAAAAfE/Jv8-n8e4B0s/s1600/download.png
http://2.bp.blogspot.com/-UXeR-C_ZW9s/UvxWxpvj55I/AAAAAAAAAfg/8KP-zD0BhSE/s1600/download+(1).png
http://2.bp.blogspot.com/-G5e718GMK-s/UvxVUMgEIII/AAAAAAAAAfE/Jv8-n8e4B0s/s1600/download.png
http://2.bp.blogspot.com/-UXeR-C_ZW9s/UvxWxpvj55I/AAAAAAAAAfg/8KP-zD0BhSE/s1600/download+(1).png
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Hasil perkiraan mendekati hasil perkiraan sebenarnya. 

 

2. Bunyi 

Bunyi adalah getaran suara yang ditimbulkan oleh benda bergetar.Pada 

dasarnya semua bunyi dihasilkan oleh benda bergetar.Benda yang dapat meng-

hasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi bisa di dengar: 

1. Ada sumber bunyi 

2. Ada perantara/medium 

3. Ada pendengar 

Jarak yang ditempuh untuk ujung benda bergetar disebut simpang 

getar.Simpang getar terbesar dari benda yang bergetar disebut amplitudo.Banyak 

getaran yang terjadi setiap detik disebur frekuensi, dengan satuan hertz ( hz 

)Tinggi rendah bunyi ditentukan oleh frekuensi.Resonansi adalah peristiwa 

bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran lain. Ruang resonansi pada alat 

musik berfungsi untuk memperjelas bunyi. Berdasarkan frekuensinya bunyi 

dibedakan menjadi tiga jenis bunyi, yaitu infrasonik, audiosonik, ultrasonik. 

1. Infrasonik adalah bunyi yang frekuinsinya dibawah 20 getaran per detik. 

Ciri-ciri: 

- Sangat lemah dan tidak bisa didengar oleh manusia. 

- Hanya hewan-hewan tertentu yang bisa mendengar, yaitu: angsa, kuda, dan 

anjing. 

2. Audiosonik adalah bunyi yang frekuensinya antara 20-20.000 getaran per 

detik. Bunyi pada frekuensi ini dapat didengar oleh manusia 

3. Ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya lebih tinggi dari 20.000 per detik. 

Ciri-ciri: 

- bunyi jenis ini sangat tinggi untuk didengar oleh manusia, sehingga tidak bisa 

didengar oleh manusia. 

- Hewan-hewan tertentu yang bisa mendengar, seperti kelelawar dan lumba-

lumba. 

Kuat lemah bunyi ditentukan oleh amplitudo. Cepat rambat bunyi: 

kecepatan bunyi merambat tiap detik.Bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi 



271 

 

 

 

 

dapat kita dengar karena bunyi dapat merambat melalui berbagai benda (benda 

gas, benda cair, dan benda padat).Bunyi yang merambat dalam bentuk gelombang 

disebut gelombang bunyi.Untuk merambat, bunyi memerlukan benda (zat 

perantara).Zat yang merambatkan gelombang bunyi disebut zat perantara.Bunyi 

tidak dapat merambat dalam ruang hampa udara (vakum).Bunyi memerlukan 

waktu untuk merambat melalui zat perantara.Bunyi dapat dipantulkan dan 

diserap.Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai permukaan benda yang keras. 

Bunyi dapat diserap jika mengenai permukaan benda yang lunak.Benda dengan 

permukaan lunak yang dapat menyerap bunyi disebut peredam bunyi.Gaung dan 

gema adalah dua jenis bunyi pantul.Gaung bunyi pantul yang kurang jelas. 

Ciri-ciri: 

- Terjadi karena bunyi pantul bercampur dengan bunyi asli yang mengakibatkan 

bunyi pantul mengganggu bunyi asli. 

- Biasanya terjadi di gedung besar yang tertutup (gedung pertemuan, gedung 

pertunjukkan).Contoh Merdeka...ka 

Untuk menghindari terjadinya gaung, biasanya dipasang peredam bunyi 

pada langit-langit / dinding gedung.Bahan-bahan yang digunakan sebagai 

peredam bunyi bisa berupa kain, kapas atau kapuk, dan karet busa (spons). 

Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas seperti bunyi aslinya, suara 

pantulan kedengaran lengkap setelah suara asli.Gema biasanya terjadi jika jarak 

asal bunyi dengan benda pemantul cukup jauh.Jika kita berteriak di di tengah-

tengah stadion sepak bola atau lereng bukit. 

Contoh : Merdeka...Merdeka 

Fatometer alat untuk mengukur kedalaman laut atau lokasi kawanan ikan 

di dalam laut.Sonometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tinggi 

rendahnya frekuensi bunyi.Garpu tala alat untuk menyelaraskan nada.Stetoskop 

alat yang digunakan oleh dokter untuk mendengarkan bunyi kerja alat tubuh 

dalam rongga dada, terutama bunyi jantung dan paru-paru. 
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3. Lagu daerah 

YAMKO RAMBE YAMKO 

Hee yamko rambe yamko 

aronawa kombe 

Hee yamko rambe yamko 

aronawa kombe 

Temino kibe kubano ko bombe ko 

Yuma no bungo awa ade 

Temino kibe kubano ko bombe ko 

Yuma no bungo awa ade 

Hongke hongke hongke riro 

Hongke jombe jombe riro 

Hongke hongke hongke riro 

Hongke jombe jombe riro 

 

4. Membuat Cerita dengan Kosakata Baku 

a.  Membuat Karangan Narasi (Cerita) 

Narasi merupakan suatu cerita yang mengisahkan peristiwa dari waktu ke 

waktu secara sistematis. Sehingga memerlukan urutan waktu pada bagian awal, 

tengah, dan akhir saat menyusun sebuah karangan narasi (cerita). 

Langkah-Langkah Penyusunan Narasi 

1. Menentukan tema, tema merupakan sesuatu yang akan diuraikan dalam 

sebuah tulisan atau karangan. 

2. Menentukan tujuan, merupakan pembatasan bahan yang akan digunakan 

dan  menentukan cara apa yang akan digunakan dalam pem-bentukan 

karangan tersebut 

3. Mengumpulkan bahan, pengumpulan bahan ini dapat diperoleh dari 

pengalaman penulis, buku bacaan, wawancara atau dengan melakukan 

pengamatan 

4. Menyusun kerangka karangan, merupakan suatu ren-cana kerja yang 

memuat garis-garis besar suatu karangan yang akan digarap 
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5. Mengembangkan karangan menjadi paragraf 

6. Pemberian judul karangan sesuia dengan isi karangan. 

b.  Kosakata Baku 

Menggunakan Bahasa Indonesia secara baik dan benarBerbahasa 

Indonesia dengan baik dan benar” dapat diartikan pemakaian ragam bahasa yang 

serasi dengan sasarannya dan di samping itu mengikuti kaidah bahasa yang betul. 

Ungkapan “bahasa Indonesia yang baik dan benar” mengacu ke ragam bahasa 

yang sekaligus memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Bahasa yang 

diucapkan bahasa yang baku. 

Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar mempunyai beberapa 

konsekuensi logis terkait dengan pemakaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi. 

Pada kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal penggunaan bahasa Indonesia 

yang benar menjadi prioritas utama. Penggunaan bahasa seperti ini sering 

menggunakan bahasa baku. Kendala yang harus dihindari dalam pemakaian 

bahasa baku antara lain disebabkan oleh adanya gejala bahasa seperti interferensi, 

integrasi, campur kode, alih kode dan bahasa gaul yang tanpa disadari sering 

digunakan dalam komunikasi resmi. Hal ini mengakibatkan bahasa yang 

digunakan menjadi tidak baik. 

Misalkan dalam pertanyaan sehari-hari dengan menggunakan bahasa yang baku 

Contoh : 

Apakah kamu ingin menyapu rumah bagian belakang ? 

Apa yang kamu lakukan tadi? 

Misalkan ketika dalam dialog antara seorang Guru dengan seorang siswa 

Pak guru : Rino apakah kamu sudah mengerjakan PR? 

Rino : sudah saya kerjakan pak. 

Pak guru : baiklah kalau begitu, segera dikumpulkan. 

Rino : Terima kasih Pak 

 

Contoh cerita dengan kosakata baku 

Cerita Anak Burung Merak Dan Burung Gagak 
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Disebuah taman yang sangat luas dan indah, hiduplah sekawanan burung merak. 

Betapa menakjubkan, dimana-mana terlihat ekor merak jantan yang indah mengembang. 

Apalagi jika musim kawin tiba, para merak jantan mengembangkan ekor mereka 

sehingga terlihat seperti kipas  nan cantik untuk memikat betina. Burung-burung merak 

itu senang sekali tinggal di taman ini karena di samping banyak buah juga banyak biji-

bijian yang mereka gemari. Namun, keindahan bulu mereka tidak membuat mereka 

sombong, mereka tetap rendah hati. 

Suatu hari, saat burung-burung merak bermain, tiba-tiba seekor burung 

gagak betina. Burung Gagak sangat iri melihat kecantikan Burung Merak. Setelah 

terbang kian kemari, akhirnya Burung Gagak ini bisa mencuri sehalai bulu ekor 

Burung Merak yang indah, lalu ia tancapkan ke ekornya. 

Kemudian Burung Gagak berkata, Hai Merak, bukankah aku sekarang 

yang tercantik di antara kalian? Burung Merak pun terkejut melihat Burung 

Gagak dengan bulunya yang menancap di ekornya. Ia pun menjawab dengan 

rendah hati, Oh, iya Burung Gagak. Kamu memang yang tercantik di antara 

kamiSetelah mereka berbincang beberapa saat, kemudian Burung Gagak terbang 

berputar-putar mengelilingi taman itu. Tanpa disadari, bulu ekor Burung Merak 

yang ditancapkan di ekornya terjatuh. Burung Merak yang ada dibawah pun 

memanggil Burung Gagak, Hai Gagak, tahukah engkau kalau bulu merak yang 

engkau tancapkan di ekormu terjatuh? Burung Gagak terkejut dan sangat malu. 

Tapi justru Burung Merak iba melihat burung gagak yang buruk rupa ini 

ingin menjadi burung yang cantik. Kenudian Burung Merak berkata,  Gagak 

temanku. Maukah kau ku beri beberapa ekor lembar bulu ekorku dan aku akan 

bantu memasangkannya pada ekormu? Akhirnya Burung Gagak menyadari apa 

yang telah dilakukannya. Oh Merak, betapa baiknya dirimu. Sekarang aku sadar 

bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi umat-Nya. Akupun harus 

mensyukurinya dan menerima apa adanya. 

Kedua burung itupun saling berpelukan dan burung Gagak pun berjanji 

akan selalu rendah hati, karena Tuhan tidak membedakan perbedaan fisik 

makhluknya. Amal dan perbuatanlah yang menentukan baik buruknya seorang 

makhluk di hadapan-Nya. Setelah itu Burung Gagak terbang Jauh-jauh entah 

kemana, namun dalam benaknya ia berkata, Suatu saat nanti aku akan membawa 
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keluarga dan teman-temanku ketaman indah yang penghuninyacantik, ramah, dan 

rendah hati ini. 

 

Lampiran 2  

Lembar Kerja Siswa  

Siklus........ 

 

 

 

 

 

 

Cobalah kalian tafsir berapa banyak benda di bawah ini ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama :    1.   4.  

  2.   5.  

  3.   

Kelas : 
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Lembar Kerja Siswa  

Siklus........ 

 

 

 

 

 

 

Buatlah laporan dari percobaan tinggi rendah bunyi yang kalian lakukan ! 

Nama :    1.   4.  

  2.   5.  

  3.   

Kelas : 

 



277 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lampiran 3 

MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Media audiovisual 
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2. Contoh gambar makanan tradisional 
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Lampiran 4 

 

KISI-KISI EVALUASI 

Tema : Indahnya Kebersamaan 

Sub Tema :  Bersyukur atas Keberagaman 

Pembelajaran : 2 

Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Indikator Teknik 

penilaian 

Bentuk Instrumen 

Bahasa Indonesia 

 

1.1 Meresapi makna anugerah Tuhan Yang 

Maha Esa berupa bahasa Indonesia yang 

diakui sebagai bahasa persatuan yang 

kokoh dan sarana belajar untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan 

 Penilaian sikap 

spiritual 

1. Lembar pengamatan penilaian  

sikap spiritual 

2.  Jurnal 

2.5  Memiliki perilaku jujur dan santun 

terhadap nilai peninggalan sejarah dan 

perkembangan Hindu-Budha di 

Indonesia melalui pemanfaatan bahasa 

Indonesia 

 Penilaian sikap 

sosial 

1. Lembar pengamatan penilaian  

sikap spiritual 

2. Jurnal 

3.1  Menggali informasi dari teks laporan 

hasil pengamatan tentang gaya, gerak, 

energi panas, bunyi, dan cahaya dengan 

bantuan guru dan teman dalam bahasa 

Indonesia lisan dan tulis dengan 

memilih dan memilah kosakata baku 

3.1.1 Menyimpulkan percobaan 

tentang tinggi rendahnya bunyi 

meng-gubakan kosakata baku 

Penilaian 

pengetahuan 

Tes tertulis 

 

4.1 Mengamati, mengolah, dan menyajikan 

teks laporan hasil pengamatan tentang 

gaya, gerak, energi panas, bunyi, dan 

cahaya dalam bahasa Indonesia lisan 

dan tulis dengan memilih dan memilah 

kosakata baku 

4.1.1 Membuat cerita pengalaman 

tentang percobaan tinggi 

rendahnya bunyi dalam bentuk 

tulisan dengan kosakata baku. 

Penilaian 

keterampilan 

Rubrik penilaian keterampilan 

menulis 

Matematika 

 

1.1 Menerima, menjalankan, dan 

menghargai ajaran agama yang 

dianutnya 

  1. Lembar pengamatan penilaian  

sikap spiritual 

2. Jurnal 
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2.2 Menunjukkan sikap kritis, cermat dan 

teliti, jujur, tertib dan mengikuti aturan, 

peduli, disiplin waktu, tidak mudah 

menyerah serta bertanggung jawab 

dalam mengerjakan tugas 

 Penilaian sikap 

sosial 

1. Lembar pengamatan penilaian  

sikap spiritual 

2. Jurnal 

3.2 Menerapkan penaksiran dalam 

melakukan penjumlahan, perkalian, 

pengurangan dan pembagian untuk 

memperkirakan hasil perhitungan 

3.2.1 Melakukan penaksiran terhadap 

banyak benda yang disajikan 

dalam gambar dan menemukan 

hasilnya 

Penilaian 

pengetahuan 

Tes tertulis 

 

4.1 Mengemukakan kembali dengan 

kalimat sendiri , menyatakan kalimat 

matematika dan memecahkan masalah 

dengan efektif permasalahan yang 

berkaitan dengan KPK dan FPB, satuan 

kuantitas, desimal dan persen terkait 

dengan aktivitas sehari-hari di rumah, 

sekolah, atau tempat bermain serta 

memeriksa kebenarannya 

4.1.1 Memecahkan masalah yang 

terkait dengan penafsiran 

Penilaian 

keterampilan 

Rubrik penilaian  keterampilan 

menulis 

IPA 

 

1.1  Bertambah keimanannya dengan 

menyadari hubungan keteraturan dan 

kompleksitas alam dan jagad raya 

terhadap kebesaran Tuhan yang 

menciptakannya, serta mewujudkannya 

dalam pengamalan ajaran agama yang 

dianutnya 

  1. Lembar pengamatan penilaian  

sikap spiritual 

2. Jurnal 

2.1 Menunjukkan perilaku, ilmiah 

(memiliki rasa ingin tahu, objektif, 

jujur, teliti, cermat, tekun, hatihati, 

bertanggung jawab, terbuka, dan peduli 

lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud implementasi sikap 

dalam melakukan inkuiri ilmiah dan 

berdiskusi 

 

 Penilaian sikap 

sosial 

1. Lembar pengamatan penilaian  

sikap spiritual 

2. Jurnal 
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3.5 Memahami sifat-sifat bunyi melalui 

pengamatan dan keterkaitannya dengan 

indera pendengaran 

3.5.1 Membedakan bunyi tinggi dan 

bunyi rendah dalam bentuk 

percobaan  membunyikan botol-

botol kaca 

Penilaian 

pengetahuan 

Tes tertulis 

 

4.4 Menyajikan hasil percobaan atau 

observasi tentang bunyi 

4.4.1 Membuat laporan hasil 

percobaan tinggi rendah bunyi 

Penilaian 

keterampilan 

Rubrik keterampilan menulis 

SBdP 1.1  Mengagumi ciri khas keindahan karya 

seni dan karya kreatif masing-masing 

daerah sebagai anugerah Tuhan 

  1. Lembar pengamatan penilaian  

sikap spiritual 

2. Jurnal 

2.1 Menujukkan sikap berani 

mengekspresikan diri dalam berkarya 

seni. 

 Penilaian sikap 

sosial 

1. Lembar pengamatan penilaian  

sikap spiritual 

2. Jurnal 

3.2 Membedakan panjang-pendek bunyi, 

dan tinggi-rendah nada dengan gerak 

tangan 

3.2.1 Membedakan panjang-pendek 

bunyi, dan tinggi-rendah nada 

lagu “Yamko Rambe Yamko” 

dengan simbol gerak tangan 

Penilaian 

pengetahuan 

Tes tertulis 

 

4.5 Menyanyikan lagu dengan gerak tangan 

dan badan sesuai dengan tinggi-rendah 

nada 

 

4.5.1 Menampilkan lagu “Yamko 

Rambe Yamko” dengan gerakan 

tangan yang menunjukkan 

panjang-pendek dan tinggi-

rendah nada/bunyi 

Penilaian 

keterampilan 

Rubrik penilaian unjuk kerja 
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Penilaian Sikap Spiritual (KI-1) 

No Nama Siswa Perilaku yang diamati 

Skala akhir/ 

predikat Perilaku syukur 

Berdoa sebelum 

dan sesudah 

melakukan 

kegiatan 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Rubrik Penilaian Sikap Spiritual 

Kriteria Baik sekali Baik Cukup Kurang 
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Pedoman Pensekoran 

Kriteria : 

 Skor 4 : baik sekali 

 Skor 3 : baik 

 Skor 2 : cukup 

 Skor 1 : kurang 

 

Skor maksimal :  8 

Skor minimal  :   0 

n = (8 - 0) + 1 

   = 9 

Letak K1 = 
 

 
 (n + 1) 

     = 
 

 
 (9 + 1) 

     = 2,5 

jadi nilai K1 adalah 2,5 

Letak K2 = 
 

 
 ( n + 1) 

     = 
 

 
 (9 + 1) 

     = 5 

jadi nilai K2 adalah 5 

Letak K3 = 
 

 
 ( n + 1) 

     = 
 

 
(9 + 1) 

     = 7,5 

jadi nilai K3 adalah 7,5 

 

 

 

Jumlah skor =… kategori….  

4 3 2 1 

Perilaku syukur Selalu  

menunjukkan  

rasa syukur 

Sering  

menunjukkan  

rasa syukur 

Kadang-kadang  

menunjukkan  

rasa syukur 

Tidak bersyukur 

Berdoa  

sebelum dan  

sesudah  

melakukan  

kegiatan 

Selalu  

melakukan  

doa sebelum  

dan sesudah  

melakukan  

kegiatan 

Sering  

berdoa  

sebelum dan  

sesudah  

melakukan  

kegiatan 

Kadang-kadang  

berdoa  

sebelum dan  

sesudah  

melakukan  

kegiatan 

Tidak berdoa  

sebelum dan  

sesudah  

melakukan  

kegiatan 

 

Kriteria ketuntasan Kategori 

7,5  ≤ skor ≤  8 Sangat baik 

5 ≤ skor <7,5 Baik 

2,5 ≤ skor <5 Cukup 

0 ≤ skor <2,5 Kurang 
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Lampiran 5   Penilaian Sikap Sosial (KI-2) 

No Nama Siswa Perilaku yang diamati Skala akhir/ 

predikat Disiplin Peduli Santun 
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Rubrik Penilaian Sikap Sosial 

Kriteria 
Baik sekali Baik Cukup Kurang 

4 3 2 1 

Disiplin Mampu  

menjalankan  

aturan dengan  

kesadaran 

sendiri 

Mampu  

menjalankan  

aturan  

dengan  

pengarahan  

guru 

Kurang  

mampu  

menjalankan  

aturan 

Belum mampu  

menjalankan  

aturan 

Peduli Selalu  

peduli/empati  

dengan  

lingkungan 

sekitar  

dan temannya 

Sering peduli 

/empati  

dengan  

lingkungan  

sekitar dan  

temannya 

Kadang-kadang 

peduli 

/empati  

dengan  

lingkungan  

dan  

temannya 

Belum / tidak  

peduli/empati  

dengan  

lingkungan dan  

temannya 

Santun Berbahasa 

positif dan 

bersikap positif 

Berbahasa 

positif tapi 

bersikap 

kurang sopan 

Berbahasa 

negatif dan 

bersikap kurang 

sopan 

Berbahasa negatif 

dan tidak sopan 

Pedoman Pensekoran 

Skor maksimal : 12 

Skor minimal  :   0 

n = (12 - 0) + 1 

   = 13 

Letak K1 = 
 

 
 (n + 1) 

     = 
 

 
 (13 + 1) 

     = 3, 5 

jadi nilai K1 adalah 3,5 

Letak K2 = 
 

 
 ( n + 1) 

     = 
 

 
 (13 + 1) 

     = 7 

jadi nilai K2 adalah 7 

Letak K3 = 
 

 
 ( n + 1) 

     = 
 

 
(13 + 1) 

     = 10,5 

jadi nilai K3 adalah 7,5 

 

 

 

 

Jumlah skor =… kategori….  

Kriteria ketuntasan Kategori 

10,5  ≤ skor ≤  12 Sangat baik 

7 ≤ skor <10,5 Baik 

3,5 ≤ skor <7 Cukup 

0 ≤ skor <3,5 Kurang 
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PENILAIAN PENGETAHUAN 

SOAL EVALUASI 

Siklus....... 

Nama: 

        No absen : 

 

1. Urutkanlah botol berisi air di bawah ini sehingga dapat menghasilkan bunyi 

tertinggi ke terendah ! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. Tuliskan kesimpilan percobaan tinggi rendah bunyi dengan kosa kata baku! 

 

 

 

3.  
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4. Gambarkan simbol gerakan tangan untuk nada tinggi dan rendah ! 
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KUNCI JAWABAN  PENILAIAN PENGETAHUAN 

1. 21345867 

2. Kesimpulan hasil percobaan tinggi rendah bunyi adalah botol yang berisi air 

paling penuh atau banyak menghasilkan bunyi yang tinggi, sedangkan botol 

berisi air yang sedikit akan menghasilkan bunyi yang rendah. 

3. Perkiraan 20, jumlah sebenarnya 21 

Perkiraan 40, jumlah sebenarnya 45 

4.  

 

 

 

 

PEDOMAN PENILAIAN  EVALUASI : 

Soal no 1 : skor 10 

  2 : skor 10 

  3 :skor 20 

  4 : skor 10 

Skor  Maksimal 50 

 

Nilai :    skor yang diperoleh  X 100  

  Skor maksimal 
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PENILAIAN KETERAMPILAN 

Siklus........ 

 

 

 

 

 

Tulislah cerita tentang pengalamanmu melakukan percobaan tentang tinggi 

rendahnya bunyi menggunakan kosa kata baku ! 

 

  

Nama :     

No absen : 

Kelas : 
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RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS SISWA TEMA 

INDAHNYA KEBERSAMAAN MUATAN BAHASA INDONESIA 

MELALUI MODEL PBL DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL 

 Siklus .... 

Nama Siswa : ......................................................... 

Nama SD : SD Isriati Baiturrahman 01 Semarang 

Kelas/Semester : IVA / I 

Hari/Tanggal : ......................................................... 

Petunjuk: 

Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan! 

Indikator 
Tingkat Kemampuan 

1 2 3 4 

Kemampuan siswa dalam mengembangkan karangan 

sesuai dengan tema 

    

Kesesuaian judul dengan isi karangan     

Penggunaan ejaan dan tanda baca.     

Kelengkapan unsur narasi     

Koherensi     

Jumlah     

Jumlah Total  

Skor Maksimal = 28 

Nilai = (Jumlah Total : Skor Maksimal) x 100 

Jumlah Skor = .......... Nilai = .......... 

 

 Semarang, ........................................... 

 Peneliti, 

 

 

 Silvia Wulan Sari 

 NIM 1401410333 
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RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS SISWA TEMA 

INDAHNYA KEBERSAMAAN MUATAN BAHASA INDONESIA 

MELALUI MODEL PBL DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL 

No Aspek 
Skor 

(S) 
Kriteria 

1 

Kemampuan siswa dalam 

mengembangkan 

karangan sesuai dengan 

tema 

4 Pengembangan  karangan sesuai dengan tema, 

kreatif, dan imajinatif dan terdapat lebih dari 8 

kalimat dalam karangan. 

3 Pengembangan  karangan sesuai dengan tema, 

kreatif, dan imajinatif dan terdapat  7-8  kalimat 

dalam karangan. 

2 Pengembangan  karangan sesuai dengan tema, 

kreatif, dan imajinatif dan terdapat 4-6  kalimat 

dalam karangan. 

1 Pengembangan  karangan sesuai dengan tema, 

kreatif, dan imajinatif dan terdapat kurang dari 4 

kalimat dalam karangan. 

2 
Kesesuaian judul dengan 

isi karangan 

4 Judul sesuai isi karangan, menarik, dan jelas 

3 Judul sesuai isi karangan dan menarik 

2 Judul sesuai isi karangan 

1 Judul tidak sesuai isi karangan 

3 
Penggunaan ejaan dan 

tanda baca 

4 Terdapat maksimal 2 kesalahan dalam penggunaan 

tanda koma, tanda titik, dan huruf kapital. 

3 Terdapat 3-4 kesalahan dalam penggunaan tanda 

koma, tanda titik, dan huruf kapital. 

2 Terdapat  5-6  kesalahan dalam penggunaan tanda 

koma, tanda titik, dan huruf capital 

1 Terdapat  lebih dari 6  kesalahan dalam penggunaan 

tanda koma, tanda titik, dan huruf capital 

4 

Kelengkapan unsur narasi 

meliputi  alur, penokohan, 

latar, dan sudut pandang 

4 4 unsur terpenuhi 

3 3 unsur terpenuhi  

2 2 unsur terpenuhi 

1 1 unsur terpenuhi 

5 Koherensi 

4 Sesuai antar kata, kalimat, dan antar alinea. 

3 Kesesuaian antar kata, kalimat, dan antar alinea 

terdapat 2 kesalahan 

2 Kesesuaian antar kata, kalimat, dan antar alinea 

terdapat 3 kesalahan 

1 Kesesuaian antar kata, kalimat, dan antar alinea 

terdapat lebih dari 4 kesalahan 
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Lampiran 11 

 

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar 

1.2  Mengakui dan mensyukuri anugerah Tuhan yang Maha Esa atas 

keberadaan lingkungan dan sumber daya alam, alat teknologi 

modern dan tradisional, perkembangan teknologi, energi, serta 

permasalahan sosial 

2.1   Memiliki kepedulian terhadap gaya, gerak, energi panas, bunyi, 

cahaya, dan energi alternatif melalui pemanfaatan bahasa 

Indonesia 

3.1  Menggali informasi dari teks laporan hasil pengamatan tentang 

gaya, gerak, energi panas, bunyi, dan cahaya dengan bantuan guru 

dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih 

dan memilah kosakata baku 

4.1  Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan hasil 

pengamatan tentang gaya, gerak, energi panas, bunyi, dan cahaya 

dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan 

memilah kosakata baku 

Indikator: 

3.1.1 Memberikan contoh makanan tradisional berdasarkan daerah 

aslanya 

4.1.1 Menceritakan pengalaman memakan suatu makanan tradisional 

 PPKn 

Kompetensi Dasar: 

1.2 Menghargai kebersamaan dalam keberagaman sebagai anugerah 

Tuhan 

Yang Maha Esa di lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat 

sekitar 

2.4 Menunjukkan perilaku bersatu sebagai wujud keyakinan bahwa 

tempat tinggaldan lingkungannya sebagai bagian dari wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

3.4  Memahami arti bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah 

dan masyarakat 

4.3 Bekerja sama dengan teman dalam keberagaman di lingkungan 

rumah, sekolah, dan masyarakat 

Indikator: 

3.4.1 Menjelaskan arti bersatu dalam keberagaman 

4.3.1 Memberikan contoh kegiatan yang menunjukkan sikap bekerja 

sama 

Sub Tema  3 

Pembelajaran 3 

Matematika 

Kompetensi Dasar: 

1.1  Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya 

2.2  Menunjukkan sikap kritis, cermat dan teliti, jujur, tertib dan 

mengikuti aturan, peduli, disiplin waktu, tidak mudah menyerah 

serta bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas 

3.2  Menerapkan penaksiran dalam melakukan penjumlahan, 

perkalian, 

pengurangan dan pembagian untuk memperkirakan hasil perhitungan 

4.1  Mengemukakan kembali dengan kalimat sendiri, menyatakan 

kalimat matematika dan memecahkan masalah dengan efektif 

permasalahan yang berkaitan dengan KPK dan FPB, satuan 

kuantitas, desimal dan persen terkait dengan aktivitas sehari-hari 

di rumah, sekolah, atau tempat bermain serta memeriksa 

kebenarannya 

Indikator: 

3.2.1 Menyelesaikan masalah yang terkait dengan penaksiran 

4.1.1 Menemukan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan 

penafsiran dan perkalian terkait dengan aktivitas sehari-hari di 

rumah   

 

 

 IPS 

Kompetensi Dasar: 

1.3  Menerima karunia Tuhan YME yang telah menciptakan 

manusia dan lingkungannya 

2.3  Menunjukkan perilaku santun, toleran dan peduli dalam 

melakukan interaksi sosial dengan lingkungan dan teman 

sebaya 

3.5  Memahami manusia dalam dinamika interaksi dengan 

lingkungan alam,  sosial, budaya, dan ekonomi 

4.5  Menceritakan manusia dalam dinamika interaksi dengan 

lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi 

Indikator: 

3.5.1 Menemukan contoh interaksi manusia dengan lingkungan 

sosial 

4.5.1 Menyusun cerita sederhana tentang interaksi manusia 
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PENGGALAN SILABUS 

Tema                  : Indahnya Kebersamaan 

Sub Tema           : Bersyukur atas Keberagaman 

Pembelajaran     : ketiga 

Alokasi Waktu   : 6jpl 

Muatan 

pembelajaran 
Kompetensi Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator 

Tujuan 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Media 

Pembelajaran 

Bahasa 

Indonesia 

 

1.2 Mengakui dan mensyukuri 

anugerah Tuhan yang Maha 

Esa atas keberadaan 

lingkungan dan sumber daya 

alam, alat teknologi modern 

dan tradisional, 

perkembangan teknologi, 

energi, serta permasalahan 

sosial 

2.1 Memiliki kepedulian 

terhadap gaya, gerak, energi 

panas, bunyi, cahaya, dan 

energi alternatif melalui 

pemanfaatan bahasa Indonesia 

3.1 Menggali informasi dari teks 

laporan hasil pengamatan 

tentang gaya, gerak, energi 

panas, bunyi, dan cahaya 

dengan bantuan guru dan 

teman dalam bahasa 

Indonesia lisan dan tulis 

dengan memilih dan memilah 

kosakata baku 

4.1 Mengamati, mengolah, dan 

menyajikan teks laporan hasil 

pengamatan tentang gaya, 

gerak, energi panas, bunyi, 

Menyajika

n cerita 

dengan 

kosa kata 

baku  

 

3.1.1Memberi-

kan contoh 

makanan 

tradisional 

berdasarkan 

daerah aslanya 

4.1.1 Membuat 

cerita 

pengalaman 

memakan suatu 

makanan 

tradisional 

1. Dengan melihat 

video makanan 

tradisional, siswa 

mampu 

menyebutkan 

contoh makanan 

tradisional 

berdasarkan 

daerah asalnya 

dengan cermat. 

2. Dengan melihat 

video makanan 

tradisional, siswa 

mampu 

menuliskan 

pengalamannya 

tentang mencoba 

salah satu 

makanan 

tradisional 

dengan 

menggunakan 

kosakata baku 

dengan cermat. 

3. Dengan melihat 

video interaksi 

sosial, siswa 

1. Siswa diberikan masalah 

melalui suatu pertanyaan 

“apakah perbedaan dan 

persamaan antara nasi 

krawu, nasi jamblang, nasi 

kucing, nasi pecel dan 

lontong sayur ?”  

(mengolah informasi) 

2. Siswa diputarkan video 

tentang makanan khas daerah 

(mengamati, menanya) 

3. Guru dan siswa 

bertanyajawab tentang video 

yang ditayangkan (menanya). 

4. Siswa diberikan teks bacaan 

tentang makanan khas daerah 

dan kisaran harganya 

(mengumpulkan informasi) 

5. Guru memberikan ulasan 

tentang materi yang akan 

diajarkan 

6. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

(mengumpulkan informasi). 

7. Guru membagikan LKS 

danmengarahkan siswa 

untuk berdiskusi dengan 

Penilaian 

sikap sosial :  

Peduli, 

disiplin, 

santun 

 

Pengetahuan: 

tes tertulis 

 

Penilaian ke-

terampilan:  

keterampilan 

menulis 

1. Audiovisual 

2. Gambar 

makanan 

tradisional 

3. Uang mainan 

4. Video 

makanan 

tradisional 

5. Gambar 

interaksi 

sosial 

6. Contoh 

gambar kerja 

sama 
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dan cahaya dalam bahasa 

Indonesia lisan dan tulis 

dengan memilih dan memilah 

kosakata baku 

mampu 

menyebutkan 

contoh interaksi 

manusia dengan 

lingkungan social 

dengan teliti. 

4. Dengan melihat 

video interaksi 

sosial, siswa 

mampu 

menyusun cerita 

sederhana 

tentang interaksi 

manusia dengan 

cermat. 

5. Dengan 

membaca teks, 

siswa mampu 

menjelaskan arti 

bersatu dalam 

keberagaman 

dengan santun. 

6. Diberikan contoh 

kerja sama, siswa 

mampu membuat 

contoh kegiatan 

yang 

menunjukkan 

sikap bekerja 

sama dalam 

bentuk tulisan 

dengan cermat. 

7. Diberikan contoh 

soal penafsiran, 

kelompoknya 
8. Siswa mencermati pertanyaan 

yang diberikan 

(mengumpulkan informasi) 

9. Siswa melakukan identifikasi 

terhadap persamaan dan 

perbedaan  antara nasi krawu, 

nasi jamblang, nasi kucing, 

nasi pecel dan lontong sayur  

(mengumpulkan informasi). 

10. Guru membimbing dan 

memotifasi siswa untuk 

aktif dalam kegiatan 

diskusi. 

11. Guru mengamati sikap 

peserta didik dalam kegiatan 

berkelompok (disiplin, 

tanggung jawab, saling 

menghormaati) 

12. Siswa mencatat hasil diskusi 

(mengumpulkan informasi). 

13. Guru meminta siswa untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusinya 
14. Beberapa perwakilan siswa 

dari kelompok 

mempresentasikan hasil 

pekerjaan di depan kelas 

kelompok yang lain 

menanggapi 

(mengkomunikasikan). 

15. Guru memberikan 

klarifikasi dan penguatan 

terhadap hasil presentasi 

IPS 

 

 

1.3  Menerima karunia Tuhan 

YME yang telah menciptakan 

manusia dan lingkungannya 

2.3  Menunjukkan perilaku 

santun, toleran dan peduli 

dalam melakukan interaksi 

sosial dengan lingkungan dan 

teman sebaya 

3.5  Memahami manusia dalam 

dinamika interaksi dengan 

lingkungan alam,  sosial, 

budaya, dan ekonomi 

4.5  Menceritakan manusia 

dalam dinamika interaksi 

dengan lingkungan alam, 

sosial, budaya, dan ekonomi 

Interaksi 

manusia 

dengan 

lingkungan  

3.5.1 

Menyebut-kan 

contoh 

interaksi 

manusia 

dengan 

lingkungan 

social 

4.5.1 Menyusun 

cerita sederhana 

tentang 

interaksi 

manusia 

PPKn 1.2 Menghargai kebersamaan 

dalam keberagaman sebagai 

anugerah Tuhan Yang Maha 

Esa di lingkungan rumah, 

sekolah dan masyarakat 

sekitar 

2.4 Menunjukkan perilaku 

bersatu sebagai wujud 

keyakinan bahwa tempat 

tinggaldan lingkungannya 

sebagai bagian dari wilayah 

Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) 

3.4  Memahami arti bersatu 

Sikap kerja-

sama 

3.4.1 Menjelas-

kan arti 

bersatu dalam 

keberagaman 

4.3.1 Membuat 

contoh kegiatan 

yang 

menunjukkan 

sikap bekerja 

sama 
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dalam keberagaman di rumah, 

sekolah dan masyarakat 

4.3 Bekerja sama dengan teman 

dalam keberagaman di 

lingkungan rumah, sekolah, 

dan masyarakat 

siswa mapu 

menyelesaikan 

masalah terkait 

penafsiran 

dengan teliti. 

8. Melalui kegiatan 

bermain peran, 

siswa dapat 

menemukan 

penyelesaian 

permasalahan 

yang berkaitan 

dengan 

penafsiran dan 

perkalian terkait 

dengan aktivitas 

sehari-hari di 

rumah dengan 

tepat. 

siswa. 
16. Siswa menanggapi hasil 

presentasi kelompok lain 

17. Siswa bermain peran dengan 

menggunakan uang mainan 

dan gambar makanan 

(mengumpulkan informasi). 

18. Guru menjelaskan materi 

tentang perkalian dan 

penafsiran 

19. Siswa diberikan LKS tentang 

perkalian dan penafsiran.  

20. Siswa mendiskusikan 

jawaban mereka dengan 

kelompok lain 

(mengkomunikasikan) 

21. Guru memberikan 

konfirmasi dan penguatan 

terhadap jawaban siswa. 

22. Siswa diberikan teks tentang 

sikap kerja sama 

(mengumpulkan informasi).  

23. Siswa diminta 

mengidentifikasi dan 

menuliskan bentuk kerja sama 

dalam teks tersebut 

(mengolah informasi) 

24. Siswa mendiskusikan 

jawaban kepada teman 

sebangkunya 

(mengkomunikasikan) 

Matematika 

 

1.1  Menerima, menjalankan, 

dan menghargai ajaran agama 

yang dianutnya 

2.2  Menunjukkan sikap kritis, 

cermat dan teliti, jujur, tertib 

dan mengikuti aturan, peduli, 

disiplin waktu, tidak mudah 

menyerah serta bertanggung 

jawab dalam mengerjakan 

tugas 

3.2  Menerapkan penaksiran 

dalam melakukan 

penjumlahan, perkalian, 

pengurangan dan pembagian 

untuk memperkirakan hasil 

perhitungan 

4.1  Mengemukakan kembali 

dengan kalimat sendiri, 

menyatakan kalimat 

matematika dan memecahkan 

masalah dengan efektif 

permasalahan yang berkaitan 

dengan KPK dan FPB, satuan 

kuantitas, desimal dan persen 

terkait dengan aktivitas 

sehari-hari di rumah, sekolah, 

atau tempat bermain serta 

memeriksa kebenarannya 

penaksiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 Menjelas-

kan arti 

bersatu dalam 

ke-beragaman 

4.3.1 Membuat 

contoh kegiatan 

yang menunjuk-

kan sikap 

bekerja sama 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan : SD Isriati Baiturrahman 1 

Kelas/ Semester : VI (satu)/ I (satu) 

Tema   : Indahnya Kebersamaan 

Sub Tema  : Bersyukur atas Keberagaman 

Pertemuan ke  : 3 

Alokasi waktu  : 6 jpl 

A. Kompetensi Inti  

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

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

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

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca dan menanya) berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya 

di rumah dan di sekolah. 

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

sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Bahasa Indonesia 

1.2 Mengakui dan mensyukuri anugerahTuhan yang Maha Esa atas 

keberadaanlingkungan dan sumber daya alam,alat teknologi modern dan 

tradisional,perkembangan teknologi, energi, sertapermasalahan sosial 

2.1 Memiliki kepedulian terhadap gaya,gerak, energi panas, bunyi, cahaya, 

danenergi alternatif melalui pemanfaatanbahasa Indonesia 

3.1 Menggali informasi dari teks laporanhasil pengamatan tentang gaya, 

gerak,energi panas, bunyi, dan cahayadengan bantuan guru dan 
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temandalam bahasa Indonesia lisan dantulis dengan memilih dan 

memilahkosakata baku 

3.1.1 Memberikan contoh makanan tradisional berdasarkan daerah aslanya 

4.1 Mengamati, mengolah, danmenyajikan teks laporan hasilpengamatan 

tentang gaya, gerak,energi panas, bunyi, dan cahayadalam bahasa 

Indonesia lisan dantulis dengan memilih dan memilahkosakata baku 

4.1.1 Membuat cerita pengalaman memakansuatu makanan tradisional 

 

IPS 

1.3 Menerima karunia Tuhan YME yangtelah menciptakan manusia 

danlingkungannya 

2.3 Menunjukkan perilaku santun, tolerandan peduli dalam melakukan 

interaksisosial dengan lingkungan dan temansebaya 

3.5 Memahami manusia dalam dinamikainteraksi dengan lingkungan 

alam,sosial, budaya, dan ekonomi. 

3.5.1 Menyebutkan contoh interaksi manusiadengan lingkungan social 

4.5 Menceritakan manusia dalamdinamika interaksi dengan lingkunganalam, 

sosial, budaya, dan ekonomi 

4.5.1 Menyusun cerita sederhana tentang interaksi manusia 

 

PPKn 

1.2 Menghargai kebersamaan dalamkeberagaman sebagai anugerah Tuhan 

Yang Maha Esa di lingkungan rumah,sekolah dan masyarakat sekitar 

2.4 Menunjukkan perilaku bersatu sebagaiwujud keyakinan bahwa tempat 

tinggaldan lingkungannya sebagai bagiandari wilayah Negara Kesatuan 

RepublikIndonesia (NKRI) 

3.4 Memahami arti bersatu dalamkeberagaman di rumah, sekolah 

danmasyarakat 

3.4.1 Menjelaskan arti bersatu dalam keberagaman 

4.3 Bekerja sama dengan teman dalamkeberagaman di lingkungan 

rumah,sekolah, dan masyarakat 



298 

 

 

 

 

4.3.1 Membuat contoh kegiatan yangmenunjukkan sikap bekerja sama 

 

Matematika 

1.1 Menerima, menjalankan, danmenghargai ajaran agama yangdianutnya 

2.2 Menunjukkan sikap kritis, cermatdan teliti, jujur, tertib dan 

mengikutiaturan, peduli, disiplin waktu, tidakmudah menyerah serta 

bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas 

3.2 Menerapkan penaksiran dalam melakukan penjumlahan, perkalian, 

pengurangan dan pembagian untukmemperkirakan hasil perhitungan 

3.2.1 Menyelesaikan masalahyang terkaitdengan penaksiran 

4.1 Mengemukakan kembali dengankalimat sendiri, menyatakan kalimat 

matematika dan memecahkan masalahdengan efektif permasalahanyang 

berkaitan dengan KPK danFPB, satuan kuantitas, desimal danpersen 

terkait dengan aktivitassehari-hari di rumah, sekolah, atautempat bermain 

serta memeriksakebenarannya 

4.1.1 Menemukan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan 

penafsiran dan perkalian terkait dengan aktivitas sehari-hari di rumah  

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan melihat video makanan tradisional, siswa mampu menyebutkan 

contoh makanan tradisional berdasarkan daerah asalnya dengan cermat. 

2. Dengan melihat video makanan tradisional, siswa mampu menuliskan 

pengalamannya tentang mencoba salah satu makanan tradisional dengan 

menggunakan kosakata baku dengan cermat. 

3. Dengan melihat gambar interaksi sosial, siswa mampu menyebutkan contoh 

interaksi manusia dengan lingkungan social dengan teliti. 

4. Dengan melihat gambar interaksi sosial, siswa mampu menyusun cerita 

sederhana tentang interaksi manusia dengan cermat. 

5. Dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan arti bersatu dalam 

keberagaman dengan santun. 
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6. Diberikan contoh kerja sama, siswa mampu membuat contoh kegiatan yang 

menunjukkan sikap bekerja sama dalam bentuk tulisan dengan cermat. 

7. Diberikan contoh soal penafsiran, siswa mapu menyelesaikan masalah 

terkait penafsiran dengan teliti. 

8. Melalui kegiatan bermain peran, siswa dapat menemukan penyelesaian 

permasalahan yang berkaitan dengan penafsiran dan perkalian terkait 

dengan aktivitas sehari-hari di rumah dengan tepat. 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Bahasa Indonesia: menyajikan cerita dengan kosa kata baku 

2. IPS : interaksi manusia dengan lingkungan 

3. Matematika : penaksiran  

4. PPKn : sikap kerja sama 

 

F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan : Saintifik 

Metode : 

 Pemberian tugas. 

 Diskusi kelompok. 

Model Pembelajaran  

Model Pembelajaran Problem Based Learning(PBL) 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI 

WAKTU 

Pra Kegiatan 1. Salam 

2. Berdoa 

3. Pengkodisian Kelas 
10 menit 

Kegiatan  

Awal 

Apersepsi 

1. Guru bertanya tentang “apakah makanan 

kesukaan kalian ?“  

2. Siswa menjawab dari guru. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

20 menit 
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4. Guru memotovasi siswa untuk aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan 

Inti 

1. Siswa diberikan masalah melalui suatu 

pertanyaan “apakah perbedaan dan 

persamaan antara nasi krawu, nasi 

jamblang, nasi kucing, nasi pecel dan 

lontong sayur ?” (mengolah informasi) 

2. Siswa diputarkan video tentang makanan 

khas daerah (mengamati, menanya) 

3. Guru dan siswa bertanyajawab tentang 

video yang ditayangkan (menanya). 

4. Guru memberikan ulasan tentang 

materi yang akan diajarkan 

5. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

(mengumpulkan informasi). 

6. Guru membagikan LKS 

danmengarahkan siswa untuk 

berdiskusi dengan kelompoknya 

7. Siswa mencermati pertanyaan yang 

diberikan(mengumpulkan informasi) 

8. Siswa melakukan identifikasi terhadap 

persamaan dan perbedaan  antara nasi 

krawu, nasi jamblang, nasi kucing, nasi 

pecel dan lontong sayur  (mengumpulkan 

informasi). 

9. Guru membimbing dan memotifasi 

siswa untuk aktif dalam kegiatan 

diskusi. 

10. Guru mengamati sikap peserta didik dalam 

kegiatan berkelompok (disiplin, tanggung 

jawab, saling menghormaati) 

150 menit 
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11. Siswa mencatat hasil diskusi 

(mengumpulkan informasi). 

12. Guru meminta siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya 

13. Beberapa perwakilan siswa dari 

kelompokmempresentasikan hasil 

pekerjaan di depan kelas kelompok yang 

lain menanggapi (mengkomunikasikan). 

14. Guru memberikan klarifikasi dan 

penguatan terhadap hasil presentasi 

siswa. 

15. Siswa menanggapi hasil presentasi 

kelompok lain 

16. Siswa bermain peran dengan 

menggunakan uang mainan dan gambar 

makanan (mengumpulkan informasi). 

17. Siswa diberikan teks bacaan tentang 

makanan khas daerah dan kisaran 

harganya (mengumpulkan informasi) 

18. Guru menjelaskan materi tentang 

perkalian dan penafsiran 

19. Siswa diberikan LKS tentang perkalian dan 

penafsiran.  

20. Siswa mendiskusikan jawaban mereka 

dengan kelompok lain 

(mengkomunikasikan) 

21. Guru memberikan konfirmasi dan 

penguatan terhadap jawaban siswa. 

22. Guru mengaikan permainan jual beli 

yang telah dilakukan dengan interaksi 

sosial 
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H.Media, Alat,  dan Sumber Belajar 

Media: 

1. Audiovisual 

2. Gambar makanan tradisional 

3. Uang mainan 

4. Video makanan tradisional 

5. Gambar interaksi sosial 

6. Contoh gambar kerja

7.  sama 

Alat/bahan 

Kertas, buku 

Sumber Belajar: 

Siswa, lingkungan, buku siswa, LKS 

 

 

 

23.  Siswa diperlihatkan gambar contoh 

interaksi sosial 

24. Siswa dijelaskan mengenai interaksi 

sosial(mengumpulkan informasi) 

25. Siswa memperhatikan penjelasan dari 

guru(mengumpulkan informasi) 

26. Siswa diberikan teks tentang sikap kerja 

sama (mengumpulkan informasi).  

27. Siswa diminta mengidentifikasi dan 

menuliskan bentuk kerja sama dalam teks 

tersebut (mengolah informasi) 

28. Siswa mendiskusikan jawaban kepada 

teman sebangkunya (mengkomunikasikan) 

Kegiatan 

Akhir 

1. Guru bersama dengan siswa menyimpulkan 

materi yang telah diajarkan. 

2. Guru memberikan evaluasi 

3. Guru melakukan pengawasan saat evaluasi 

berlangsung 

4. Guru melakukan refleksi dan tindak lanjut 

30 menit 
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Lampiran 1 

MATERI AJAR 

 

1. Cerita dengan Kosakata Baku 

Belajar Kebersamaan dan Gotong-Royong Dari Semut 

 

Pada suatu senja yang indah, terlihat ada seorang Pak Tani yang masih 

asyik sibuk bekerja. Seolah dia tidak punya rasa lelah, meskipun matahari 

sebentar lagi akan kembali ke peraduanya. Dari kejauhan terlihat beberapa petani 

lain, telah mulai meninggalkn ladangnya. Ternyata diantara kesibukaanya itu, 

sang petani telah terusik gerak-gerik sekelompok semut di pematang sawah yang 

tak jauh dari tempatnya bekerja. Sekelompok semut yang telah sibuk membawa 

potongan ubi yang terjatuh saat makan siang tadi. 

Sebenarnya sama sekali tak ada satu pun hal yang menarik dari bentuk, 

ataupun warna semut itu. Tak ada bedanya dengan semut-semut lain yang pernah 

dilihatnya. Hanya saja seperti ada suatu hal yang penting, sehingga dia 

menghentikan aktifitas mencangkulnya. Dan kemudian Pak Tani memperhatikan 

dengan penuh seksama kesibukan sekelompok semut yang ada didekatnya. Seolah 

takjub atas apa yang dilihatnya sore itu. 

Semut-semut yang pada awalnya hanya  beberapa itu kini menjadi 

semakin bertambah, dan semakin banyak saja  menghampiri potongan ubi yang 

terjatuh ditanah, sisa makan siang Pak Tani tadi. Semut-semut itu datang 

berbondong-bondong menuju ke tempat beberapa potongan ubi itu. Mereka 

melewati jalan yang sama. Terlihat sudah ada beberapa semut yang kembali ke 

arah lubang tempat tinggal mereka, dengan membawa potongan ubi yang 

berukuran kecil. Namun anehnya semut yang membawa potongan ubi itu berhenti 

sesaat, ketika berpapasan dengan beberapa semut lainnya yang menuju ke arah 

sisa ubi itu berada, seolah mereka berkomunikasi atau mungkin bersalaman, atau 

bahkan menyampaikan sesuatu pesan kepada para semut yang baru datang. 

Bahkan terkadang mereka harus berhenti beberapa kali sebelum sampai ke lubang 

tempat tingalnya. 
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Ternyata semakin banyak saja semut yang menghampiri sisa ubi itu, dan 

kini mulai terlihat semut-semut yang lebih besar. Mereka mulai memindahkan 

potongan-potongan ubi yang ukurannya lebih besar ke arah lubang secara 

bersamaan."Terlihat kompak sekali mereka" begitu si Pak Tani berkata dalam 

hatinya. Sehingga lamunan Pak Tani ini terus menerawang jauh, seolah mendapat 

sebuah ide ataupun pelajaran penting atas apa yang dilihatnya itu. Dan ternyata 

 Pak Tani itu mulai mengerti atas perilaku semut yang ada didepanya itu. 

Sekelompok semut yang selalu dalam kebersamaan dan bekerja dengan gotong-

royong penuh dengan semangat dalam memindahkan bahan makanan untuk 

kepentingan bersama. Sehingga dia mulai berpikir, "semut saja mengerti akan 

kebersamaan dan gotong-royong, mengapa orang-orang kampung disini yang 

tentunya lebih sempurna daripada seekor semut, tapi justru lebih suka dengan 

pertengkaran dan mementingkan kepentingan individu". "Seandainya saja para 

petani disini selalu dalam kebersamaan dan senantiasa bergotong-royong seperti 

halnya semut itu, tentu alangkah majunya pertanian di kampung ini". 

 

2. Interaksi Manusia 

Selain menjadi makhluk individu, manusia juga menjadi makhluk sosial. 

Makhluk sosial ialah  makhluk yang tidak dapat hidup sendiridi dunia ini dan 

membutuhkan bantuan orang lain untuk terus hidup. Karena menjadi makhluk 

sosial manusia memiliki sifat suka bekerjasama dan bersaing . Apabila dalam 

bekerjasama dan bersaing manusia berlaku terbuka maka akan tercipta  harmoni 

sosial. Akan tetapi jika masnusia bersaing secara tidak tertutup maka bisa 

terjadi  konflik antar manusia. Sebagai makhluk sosial manusia merindukan 

suasana damai tetapi juga tak pernah terhindar dari konflik. 

Dapat disimpulkan, bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, 

karena beberapa alasan, yaitu: 

a) Manusia tunduk pada aturan, norma sosial. 

b) Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. 

c) Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain 
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d) Potensi manusia akan berkembang bila is hidup di tengah-tengah 

manusia. 

Telah berabad-abad konsep manusia sebagai makhluk sosial itu ada yang 

menitikberatkan pada pengaruh masyarakat yang berkuasa kepada individu. 

Dimana memiliki unsur-unsur keharusan biologis, yang terdiri dari: 

a) Dorongan untuk makan. 

b) Dorongan untuk mempertahankan diri. 

c) Dorongan untuk melangsungkan jenis.  

Dari tahapan diatas menggambarkan bagaimana individu dalam 

perkembangannya sebagai seorang makhluk sosial dimana antar individu 

merupakan satu komponen yang, saling ketergantungan dan membutuhkan. 

Sehingga komunikasi antar masyarakat ditentukan oleh peran oleh manusia 

sebagai makhluk sosial 

 

3. Penaksiran 

           Tahukah kamu bagaimana cara menaksir bilangan? Hasil perhitungan pada 

penaksiran, biasanya menggunakan kata-kata sekitar (kira-kira). Hal tersebut 

menunjukkan jawabannya mendekati sekitar jawaban sebenarnya. 

a) Penaksiran Penjumlahan dan Pengurangan 

Coba kamu perhatikan contoh berikut : 

Contoh : 

1) Jumlah penonton di tribune utara 3.658, tribune selatan 7.376, tribune timur 

5.467, dan tribune barat 8.546. Taksirlah jumlah penonton seluruhnya! 

Kita lakukan pembulatan ke ribuan4.000 + 7.000 + 5.000 + 9.000 = 25.000 

Jadi, banyaknya penonton adalah sekitar 25.000 Orang 

Sekarang kita bandingkan dengan penjumlahan sebenarnya. 

  3.658 

  7.376 

  5.467 

  8.546+ 

25.047Hasil perkiraan mendekati hasil perkiraan sebenarnya 
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2) Taksirlah pengurangan 93.897 - 74.213 ke puluhan ribu terdekat. 

Jawab : 

90.000 - 70.000 = 20.000 

jadi, taksiranya adalah 20.000 

sekarang bandingkan dengan pengurangan sebenarnya 93.897 - 74.213 = 19.684 

Hasil perkiraan mendekati hasil perkiraan sebenarnya. 

 

3. Penaksiran Perkalian dan Pembagiaan 

          Untuk menaksir hasil perkalian dan pembagian, biasanya dilakukan 

pembulatan. 

Perhatikan contoh berikut. 

Contoh : 

1. 762 x 324 = .... 

Jawab : 

762 x 324 = 800 x 300 

                 = 240.00 

Jadi, taksiranya adalah 24.000 

Hasil sebenrnya adalah 

762 x 324 = 246.888 

Jadi, hasil taksirannya mendekati hasil sebenarnya 

 

2. 385.897 : 769 =.... 

Jawab : 

385.897 : 769 = 400.000 : 800 

                       = 500 

Jadi, taksirannya adalah 500 

Hasil sebenarnya adalah 

385.897 : 769 = 501,81664 

Jadi hasil taksirannya mendekati hasil sebenarnya. 
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4.  Kerja Sama 

Melakukan tinadakan bersama orang lain disebut kerja sama. Kerja sama 

itu sangat penting karena manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia membutuhkan 

bantuan orang lain. 

a.   Syarat melakukan kerja sama adalah sebagai berikut ini. 

-  Sukarela 

Mau melakukan kerja sama tanpa dipaksa dinamakan sukarela Kerja sama 

yang baik harus berdasarkan suka rela. Kerja sama dengan terpaksa maka tidak 

baik karena orang yang dipaksa kerjanya malas-malasan. 

-  Saling Menguntungkan 

Kerja sama akan berhasil baik jika saling menguntungkan. Semuanya 

merasa untung tidak ada yang rugi. 

b.     Bentuk-bentuk kerja sama 

1.   Kerja sama di lingkungan rumah 

Rumah sebagai tempat tinggal. Rumah harus selalu bersih. Rumah yang 

bersih akan membuat betah orang yang menghuninya. Banyak pekerjaan dalam 

rumah/keluarga maka dari itu Anggota keluarga harus bersatu bekerja sama dalam 

membersihkan dan menjaga rumah kita. 

Berikut ini bentuk kerja sama dilingkungan rumah. 

Kerja bakti rumah/keluarga, misalnya menyapu, mengepel, membersihkan tempat 

tidur dan sebagainya. 

2.   Kerja sama di lingkungan sekolah 

Sekolah tempat menuntut ilmu. Lingkungan sekolah harus dipelihara. 

Dijaga keindahan dan kebersihannya maka dari itu perlu kerja sama dalam 

menjaga dan dipelihara. 

Berikut ini bentuk kerja sama dilingkungan sekolah. 

 Tugas piket 

 Lomba kebersihan kelas 

 Belajar kelompok 

 Bekerja sama dalam olaraga. 

3.      Kerja sama di lingkungan kelurahan 
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Lingkungan kelurahan atau desa ini lebih luas bila dibandingkan dengan 

lingkungan sekolah. Apalagi dengan lingkungan rumah. Permasalahn yang 

dihadapi beraneka ragam. Warga sangat perlu menjalin kerja sama. 

Bentuk kerja sama di lingkungan kelurahan/desa. 

 Membersihkan lingkungan 

 Menjaga keamanan lingkungan 

 Memperingati hari-hari besar Nasional 

 Perayaan pernikahan 

c.     Manfaat kerja sama. 

1. Pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. 

2. Pekerjaan akan lebih cepat selesai. 

3. Hasil pekerjaan akan memuaskan. 

4. Tercipta rasa kebersamaan dan aman. 

5. Lingkungan menjadi bersih dan nyaman. 

 

Contoh teks bacaan kerja s 
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LAMPIRAN 2 

 Lembar Kerja Siswa  

Siklus........ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama :    1.   4. 

  2.   5. 

  3. 

Kelas : 
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Lembar Kerja Siswa 

Siklus... 

 

 

 

 

 

Sebutkan contoh bentuk kerja sama manusia dalam lingkungan sekolah dan 

keluarga ! 

 

 

 

 

 

 

Kerjasama di lingkungan Sekolah Kerjasama di lingkungan keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama :    1.   4. 

  2.   5. 

  3. 

Kelas : 
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Lembar Kerja Siswa  

Siklus........ 

 

 

 

 

 

 

 

Buatlah cerita sederhana berdasarkan gambar berikut ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama :    1.   4. 

  2.   5. 

  3. 
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Lampiran 3 

MEDIA PEMBELAJARAN 

Video Makanan Tradisional 

Nasi Jamblang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lontong Sayur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi Krawu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



314 

 

 

 

 

Nasi Kucing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi Pecel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gambar interaksi manusia 
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3. Teks Bersatu dalam Keberagaman 
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Lampiran 4 

KISI-KISI EVALUASI 

Tema : Indahnya Kebersamaan 

Sub Tema :  Bersyukur atas Keberagaman 

Pembelajaran : tiga 

Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Indikator Teknik penilaian Bentuk Instrumen 

Bahasa Indonesia 

 

1.1 Meresapi makna anugerah Tuhan Yang 

Maha Esa berupa bahasa Indonesia yang 

diakui sebagai bahasa persatuan yang kokoh 

dan sarana belajar untuk memperoleh ilmu 

pengetahuan 

 Penilaian sikap spiritual 1. Lembar 

pengamatan sikap 

spiritual 

2. Jurnal 

2.5  Memiliki perilaku jujur dan santun 

terhadap nilai peninggalan sejarah dan 

perkembangan Hindu-Budha di Indonesia 

melalui pemanfaatan bahasa Indonesia 

 Penilaian sikap sosial 1. Lembar 

pengamatan 

Penilaian sikap 

2. Jurnal 

3.1  Menggali informasi dari teks laporan hasil 

pengamatan tentang gaya, gerak, energi 

panas, bunyi, dan cahaya dengan bantuan 

guru dan teman dalam bahasa Indonesia 

lisan dan tulis dengan memilih dan memilah 

kosakata baku 

3.1.1 Memberikan contoh 

makanan tradisional 

berdasarkan daerah 

aslanya 

 

Penilaian pengetahuan Tes tertulis 

 

4.1 Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks 

laporan hasil pengamatan tentang gaya, 

gerak, energi panas, bunyi, dan cahaya 

dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis 

dengan memilih dan memilah kosakata baku 

4.1.1 Membuat cerita 

pengalaman memakan 

suatu makanan 

tradisional 

 

Penilaian keterampilan rubrik penilaian 

keterampilan menulis 

PPKn 

 

1.2 Menghargai kebersamaan dalam 

keberagaman sebagai anugerah Tuhan Yang 

Maha Esa di lingkungan rumah, sekolah dan 

masyarakat sekitar 

 Penilaian sikap spiritual 1. Lembar 

pengamatan sikap 

spiritual 

2. Jurnal 

2.4 Menunjukkan perilaku bersatu sebagai 

wujud keyakinan bahwa tempat tinggaldan 

 Penilaian sikap sosial 1. Lembar 

pengamatan 
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lingkungannya sebagai bagian dari wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) 

Penilaian sikap 

2. Jurnal 

3.4  Memahami arti bersatu dalam keberagaman 

di rumah, sekolah dan masyarakat 

3.4.1 Menjelaskan arti bersatu 

dalam keberagaman 

Penilaian pengetahuan Tes tertulis 

 

4.3 Bekerja sama dengan teman dalam 

keberagaman di lingkungan rumah, sekolah, 

dan masyarakat 

4.3.1 Membuat contoh 

kegiatan yang 

menunjukkan sikap 

bekerja sama 

 

Penilaian keterampilan Penilaian unjuk kerja 

Matematika 

 

1.1  Bertambah keimanannya dengan 

menyadari hubungan keteraturan dan 

kompleksitas alam dan jagad raya terhadap 

kebesaran Tuhan yang menciptakannya, 

serta mewujudkannya dalam pengamalan 

ajaran agama yang dianutnya 

 Penilaian sikap spiritual Lembar pengamatan 

sikap spiritual 

2.1 Menunjukkan perilaku, ilmiah (memiliki 

rasa ingin tahu, objektif, jujur, teliti, cermat, 

tekun, hatihati, bertanggung jawab, terbuka, 

dan peduli lingkungan) dalam aktivitas 

sehari-hari sebagai wujud implementasi 

sikap dalam melakukan inkuiri ilmiah dan 

berdiskusi 

 Penilaian sikap sosial Lembar pengamatan 

Penilaian sikap 

3.2  Menerapkan penaksiran dalam melakukan 

penjumlahan, perkalian, pengurangan dan 

pembagian untuk memperkirakan hasil 

perhitungan 

3.2.1 Menyelesaikan masalah 

yang terkait dengan 

penaksiran 

Penilaian pengetahuan Tes tertulis 

 

4.1  Mengemukakan kembali dengan kalimat 

sendiri, menyatakan kalimat matematika 

dan memecahkan masalah dengan efektif 

permasalahan yang berkaitan dengan KPK 

dan FPB, satuan kuantitas, desimal dan 

persen terkait dengan aktivitas sehari-hari di 

rumah, sekolah, atau tempat bermain serta 

4.1.1 Menemukan 

penyelesaian permasalahan 

yang berkaitan dengan 

penafsiran dan perkalian 

terkait dengan aktivitas 

sehari-hari di rumah 

Penilaian keterampilan Penilaian unjuk kerja 
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memeriksa kebenarannya 

IPS 1.3  Menerima karunia Tuhan YME yang telah 

menciptakan manusia dan lingkungannya 

 Penilaian sikap spiritual  

2.3  Menunjukkan perilaku santun, toleran dan 

peduli dalam melakukan interaksi sosial 

dengan lingkungan dan teman sebaya. 

 Penilaian sikap sosial Lembar pengamatan 

Penilaian sikap 

3.5  Memahami manusia dalam dinamika 

interaksi dengan lingkungan alam,  

sosial, budaya, dan ekonomi 

3.5.1 Menyebutkan contoh 

interaksi manusia dengan 

lingkungan social 

Penilaian pengetahuan Tes tertulis 

 

4.5  Menceritakan manusia dalam dinamika 

interaksi dengan lingkungan alam, 

sosial, budaya, dan ekonomi 

 

4.5.1 Menyusun laporan 

sederhana tentang interaksi 

manusia. 

Penilaian keterampilan Rubrik keterampilan 

menulis 
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Penilaian Sikap Spiritual (KI-1) 

No Nama Siswa Perilaku yang diamati 

Skala akhir/ 

predikat Perilaku syukur 

Berdoa sebelum 

dan sesudah 

melakukan 

kegiatan 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Rubrik Penilaian Sikap Spiritual 

Kriteria Baik sekali Baik Cukup Kurang 



320 

 

 

 

 

Pedoman Pensekoran 

Kriteria : 

 Skor 4 : baik sekali 

 Skor 3 : baik 

 Skor 2 : cukup 

 Skor 1 : kurang 

 

Skor maksimal :  8 

Skor minimal  :   0 

n = (8 - 0) + 1 

   = 9 

Letak K1 = 
 

 
 (n + 1) 

     = 
 

 
 (9 + 1) 

     = 2,5 

jadi nilai K1 adalah 2,5 

Letak K2 = 
 

 
 ( n + 1) 

     = 
 

 
 (9 + 1) 

     = 5 

jadi nilai K2 adalah 5 

Letak K3 = 
 

 
 ( n + 1) 

     = 
 

 
(9 + 1) 

     = 7,5 

jadi nilai K3 adalah 7,5 

 

 

 

Jumlah skor =… kategori….  

4 3 2 1 

Perilaku syukur Selalu  

menunjukkan  

rasa syukur 

Sering  

menunjukkan  

rasa syukur 

Kadang-kadang  

menunjukkan  

rasa syukur 

Tidak 

bersyukur 

Berdoa  

sebelum dan  

sesudah  

melakukan  

kegiatan 

Selalu  

melakukan  

doa sebelum  

dan sesudah  

melakukan  

kegiatan 

Sering  

berdoa  

sebelum dan  

sesudah  

melakukan  

kegiatan 

Kadang-kadang  

berdoa  

sebelum dan  

sesudah  

melakukan  

kegiatan 

Tidak berdoa  

sebelum dan  

sesudah  

melakukan  

kegiatan 

 

Kriteria ketuntasan Kategori 

7,5  ≤ skor ≤  8 Sangat baik 

5 ≤ skor <7,5 Baik 

2,5 ≤ skor <5 Cukup 

0 ≤ skor <2,5 Kurang 
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Penilaian Sikap Sosial (KI-2) 

No Nama Siswa Perilaku yang diamati Skala akhir/ 

predikat Disiplin Peduli Santun 
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Rubrik Penilaian Sikap Sosial 

Kriteria 
Baik sekali Baik Cukup Kurang 

4 3 2 1 

Peduli Selalu  

empati  

dengan  

lingkungan 

sekitar  

dan temannya 

Sering 

caempati  

dengan  

lingkungan  

sekitar dan  

temannya 

Kadang-kadang 

empati  

dengan  

lingkungan  

dan  

temannya 

Belum / tidak 

empati  

dengan  

lingkungan dan  

temannya 

Disiplin Mampu  

menjalankan  

aturan dengan  

kesadaran 

sendiri 

Mampu  

menjalankan  

aturan  

dengan  

pengarahan  

guru 

Kurang  

mampu  

menjalankan  

aturan 

Belum mampu  

menjalankan  

aturan 

Santun Berbahasa 

positif dan 

bersikap positif 

Berbahasa 

positif tapi 

bersikap 

kurang sopan 

Berbahasa 

negatif  dan 

bersikap kurang 

sopan 

Berbahasa negatif  

dan tidak sopan 

Pedoman Pensekoran 

Skor maksimal : 12 

Skor minimal  :   0 

n = (12 - 0) + 1 

   = 13 

Letak K1 = 
 

 
 (n + 1) 

     = 
 

 
 (13 + 1) 

     = 3, 5 

jadi nilai K1 adalah 3,5 

Letak K2 = 
 

 
 ( n + 1) 

     = 
 

 
 (13 + 1) 

     = 7 

jadi nilai K2 adalah 7 

Letak K3 = 
 

 
 ( n + 1) 

     = 
 

 
(13 + 1) 

     = 10,5 

jadi nilai K3 adalah 7,5 

 

 

 

 

Jumlah skor =… kategori….  

Kriteria ketuntasan Kategori 

10,5  ≤ skor ≤  12 Sangat baik 

7 ≤ skor <10,5 Baik 

3,5 ≤ skor <7 Cukup 

0 ≤ skor <3,5 Kurang 
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PENILAIAN PENGETAHUAN 

SOAL EVALUASI 

Siklus....... 

Nama: 

        No urut   : 

 

1. Sebutkan contoh makanan tradisional berdasarkan daerah asalnya! 

 

 

2. Sebutkan contoh interaksi sosial manusia! 

 

 

3. Apakah yang dimaksud dengan bersatu dalam keberagaman ? 

 

 

4. Selesaikan masalah penaksiran berikut ! 

 2,50 + 3,825 – 5,45 = 

 

 

5. Liburan lalu, Beni pergi ke Yogyakarta bersama keluarganya. 

Ia ingin sekali membeli makanan khas kota itu, yakni bakpia.Ia pun mampir di 

sebuah toko bakpia.Harga satu kotak bakpia Rp12.350,00. Jika Beni ingin 

membeli 8 kotak bakpia,taksirlah harganya! 
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KUNCI JAWABAN 

 

1.  Makanan tradional berdasarkan daerah asalnya 

Nasi pecel dari Madiun 

Gudeg dari Yogyakarta 

Lontong Sayur Jawa Barat 

2. contoh interaksi sosial misalnya berkerjasama, jual beli, gotong royong, 

diskusi, dll 

3. bersatu dalam keberagaman adalah tetap menjungjung tinggi Bhineka Tunggal 

Ika dan perbedaan yang ada tidak membuat perpecahan. 

4. 2,50 + 3,825 – 5,45 = 0,875 

5. harga satu bakpia  Rp 12.350,00 x 8 = 98,800 

. 

  

Pedoman Pensekoran 

Soal no 1 skor 10 

Soal no 2 skor 10 

Soal no 3 skor 10 

Soal no 4 skor 10 

Soal no 5 skor 10 

 

      
                 

              
x 100 = ...... 
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PENILAIAN KETERAMPILAN 

Siklus........ 

 

 

 

 

Tulislah cerita tentang pengalamanmu makan makanan tradisional dengan 

bahasa baku ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama :     

No absen : 

Kelas : 
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RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS TEMA INDAHNYA 

KEBERSAMAAN MUATAN BAHASA INDONESIA SISWA MELALUI 

MODEL PBL DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL  

 Siklus .... 

Nama Siswa : ......................................................... 

Nama SD : SD Isriati Baiturrahman 01 Semarang 

Kelas/Semester : IVA / I 

Hari/Tanggal : ......................................................... 

Petunjuk: 

Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan! 

Indikator 

Tingkat 

Kemampuan 

1 2 3 4 

Kemampuan siswa dalam mengembangkan 

karangan sesuai dengan tema 

    

Kesesuaian judul dengan isi karangan     

Penggunaan ejaan dan tanda baca.     

Kelengkapan unsur narasi     

Koherensi     

Jumlah     

Jumlah Total  

Skor Maksimal = 28 

Nilai = (Jumlah Total : Skor Maksimal) x 100 

Jumlah Skor = .......... Nilai = .......... 

 Semarang, ........................................... 

 Peneliti, 

 

 Silvia Wulan Sari 

 NIM 1401410333 
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RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS TEMA INDAHNYA 

KEBERSAMAAN MUATAN BAHASA INDONESIA SISWA MELALUI 

MODEL PBL DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL  

No Aspek 
Skor 

(S) 
Kriteria 

1 

Kemampuan siswa dalam 

mengembangkan 

karangan sesuai dengan 

tema 

4 Pengembangan  karangan sesuai dengan tema, 

kreatif, dan imajinatif dan terdapat lebih dari 8 

kalimat dalam karangan. 

3 Pengembangan  karangan sesuai dengan tema, 

kreatif, dan imajinatif dan terdapat  7-8  kalimat 

dalam karangan. 

2 Pengembangan  karangan sesuai dengan tema, 

kreatif, dan imajinatif dan terdapat 4-6  kalimat 

dalam karangan. 

1 Pengembangan  karangan sesuai dengan tema, 

kreatif, dan imajinatif dan terdapat kurang dari 4 

kalimat dalam karangan. 

2 
Kesesuaian judul dengan 

isi karangan 

4 Judul sesuai isi karangan, menarik, dan jelas 

3 Judul sesuai isi karangan dan menarik 

2 Judul sesuai isi karangan 

1 Judul tidak sesuai isi karangan 

3 
Penggunaan ejaan dan 

tanda baca 

4 Terdapat maksimal 2 kesalahan dalam penggunaan 

tanda koma, tanda titik, dan huruf kapital. 

3 Terdapat 3-4 kesalahan dalam penggunaan tanda 

koma, tanda titik, dan huruf kapital. 

2 Terdapat  5-6  kesalahan dalam penggunaan tanda 

koma, tanda titik, dan huruf capital 

1 Terdapat  lebih dari 6  kesalahan dalam penggunaan 

tanda koma, tanda titik, dan huruf capital 

4 

Kelengkapan unsur narasi 

meliputi  alur, penokohan, 

latar, dan sudut pandang 

4 4 unsur terpenuhi 

3 3 unsur terpenuhi  

2 2 unsur terpenuhi 

1 1 unsur terpenuhi 

5 Koherensi 

4 Sesuai antar kata, kalimat, dan antar alinea. 

3 Kesesuaian antar kata, kalimat, dan antar alinea 

terdapat 2 kesalahan 

2 Kesesuaian antar kata, kalimat, dan antar alinea 

terdapat 3 kesalahan 

1 Kesesuaian antar kata, kalimat, dan antar alinea 

terdapat lebih dari 4 kesalahan 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 



329 

 

 

 

 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

 

  

No.  Indikator 
Deskriptor 

Jumlah 
a b c d 

1 Melaksanakan kegiatan pra pembelajaran  √ √  - -  2 

2 
Menyampaikan apersepsi dan tujuan 

pembelajaran 
 √  - - √ 2 

3 Guru memberikan permasalahan √  √  √ -  3 

4 
Menjelaskan materi pembelajaran 

dengan media audiovisual 
 - √ √  -  2 

5 
Mengkondisikan kelompok untuk 

belajar  
 - - √ -  1 

6 
Membimbing siswa berdiskusi untuk 

menyelesaikan masalah  
√ - -  √ 2 

7 
Mendorong siswa menyelesaikan hasil 

diskusi 
√ - - √ 2 

8 Memberikan  penguatan  pada siswa √ √  √  - 3 

9 Menutup pembelajaran √ √  √  - 3 

Jumlah 
20 

Baik (B) 

Semarang, 18 Agustus 2014 

    Observer 

 

 

Siti Afuah, S.Pd 

NIK 04036 

Lampiran 12 
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Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.  Indikator 
Deskriptor 

Jumlah 
a b c d 

1 Melaksanakan kegiatan pra pembelajaran  √ √ √  -  3 

2 
Menyampaikan apersepsi dan tujuan 

pembelajaran 
 √  √ √ √ 4 

3 Guru memberikan permasalahan √  √  √ -  3 

4 
Menjelaskan materi pembelajaran 

dengan media audiovisual 
 √ √ √  -  3 

5 
Mengkondisikan kelompok untuk 

belajar  
 √ √ √ -  3 

6 
Membimbing siswa berdiskusi untuk 

menyelesaikan masalah  
√ -  √  √ 3 

7 
Mendorong siswa menyelesaikan hasil 

diskusi 
√ -  √ -  2 

8 Memberikan  penguatan  pada siswa √ √  √  -  3 

9 Menutup pembelajaran √ √  √ -  3 

Jumlah 
27 

Baik (B) 

Semarang, 19 Agustus 2014 

    Observer 

 

 

Siti Afuah, S.Pd 

NIK 04036 

 

      (.................................) 

Lampiran 13 
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Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.  Indikator 
Deskriptor 

Jumlah 

a b c d 

1 Melaksanakan kegiatan pra pembelajaran  √ √ √   √ 4 

2 
Menyampaikan apersepsi dan tujuan 

pembelajaran 
 √  √ √ √ 4 

3 Guru memberikan permasalahan √  √  √ -  3 

4 
Menjelaskan materi pembelajaran 

dengan media audiovisual 
 √ √ √  √  4 

5 
Mengkondisikan kelompok untuk 

belajar  
 √ √ √ -  3 

6 
Membimbing siswa berdiskusi untuk 

menyelesaikan masalah  
√ √ √  √ 4 

7 
Mendorong siswa menyelesaikan hasil 

diskusi 
√ -  √ √ 3 

8 Memberikan  penguatan  pada siswa √ √  √  √ 4 

9 Menutup pembelajaran √ √  √ -  3 

Jumlah 

32 

Sangat 

Baik (SB) 

Semarang, 20 Agustus 2014 

    Observer 

 

 

Siti Afuah, S.Pd 

NIK 04036 

Lampiran 14 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Siklus I 

 

Sekolah  : SD Isriati Baiturrahman 1     

Kelas/Semester : IVA/I  

Pembelajaran  : Tiga/Pertama  

Hari/Tanggal  : Senin, 18 Agustus 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama 
Indikator 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 A Y A 2 2 3 3 2 2 2 2 

2 A A S 2 1 2 2 2 2 1 2 

3 A M I 3 2 3 3 2 2 1 3 

4 A S A P 1 1 2 2 1 1 1 2 

5 A Z N I 2 1 2 3 2 2 1 2 

6 C A H 3 3 2 3 3 3 2 3 

7 D F P A 2 1 2 3 2 2 1 2 

8 F R A 2 2 2 3 2 2 1 2 

9 F H E W 1 1 2 3 2 2 1 1 

10 F A P 1 1 2 2 2 2 1 2 

11 K A N 3 3 2 3 3 3 2 2 

12 M M 2 1 2 3 2 2 1 1 

13 M A F 2 2 2 3 2 2 1 2 

14 M K R 1 1 2 2 2 1 2 2 

15 M R M T 3 2 3 3 3 2 3 2 

16 N R 2 1 2 3 2 2 1 2 

17 N A R 1 1 2 2 2 1 1 1 

18 N R G A 2 1 2 3 2 2 1 2 

19 N H 3 2 3 3 3 2 2 2 

20 D A P 1 1 2 2 2 1 1 2 

Julmah 39 30 44 54 43 38 27 39 

Rata-rata 1,95 1,50 2,20 2,70 2,15 1,90 1,35 1,95 

 

 Semarang, 20 Agustus 2014 

Mengetahui 

Kolaborator            Observer 

 

 

Siti Afuah, S.Pd       Endah Retno  

 NIK 04036        1401410338

 

Lampiran 15 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Siklus II 

 

Sekolah  : SD Isriati Baiturrahman 1    

Kelas/Semester : IVA/I   

Pembelajaran  : Tiga/Kedua 

Hari/Tanggal  : Selasa, 19 Agustus 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

No Nama 
Indikator  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 A Y A 2 2 3 3 2 2 2 2 

2 A A S 2 3 2 2 2 2 3 2 

3 A M I 3 2 3 3 2 3 2 3 

4 A S A P 2 2 2 2 3 2 2 2 

5 A Z N I 2 2 3 3 2 2 3 2 

6 C A H 3 3 3 3 3 3 3 3 

7 D F P A 2 2 2 3 2 2 2 2 

8 F R A 2 2 2 3 2 3 2 3 

9 F H E W 2 3 2 3 2 3 2 3 

10 F A P 2 2 3 2 2 2 3 2 

11 K A N 3 3 2 3 3 3 2 2 

12 M M 2 2 3 3 2 2 3 3 

13 M A F 2 2 2 4 3 2 2 2 

14 M K R 3 2 2 2 2 3 2 2 

15 M R M T 4 3 3 3 3 2 3 3 

16 N R 2 2 2 4 2 2 2 2 

17 N A R 2 3 2 2 2 3 2 2 

18 N R G A 4 2 2 3 2 2 2 3 

19 N H 4 3 3 3 3 2 2 3 

20 D A P 2 2 2 3 2 2 3 3 

Julmah 50 47 48 57 46 47 47 49 

Rata-rata 2,50 2,35 2,40 2,85 2,30 2,35 2,35 2,45 

Semarang, 20 Agustus 2014 

Mengetahui 

Kolaborator        Observer 

 

 

Siti Afuah, S.Pd       Maulia nurul  

 NIK 04036        1401410048 

 

      (.................................) 

Lampiran 16 

 

Lampiran 17 
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Siklus III 

 

Sekolah   : SD Isriati Baiturrahman 1   

 Kelas/Semester  : IVA/I  

Sub Tema/Pembelajaran : Tiga/Pertama 

Hari/Tanggal   : Rabu, 20 Agustus 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL BELAJAR PRA SIKLUS 

No Nama 
Indikator aktivitas siswa 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 A Y A 4 3 4 3 2 3 3 3 

2 A A S 3 4 3 3 3 3 3 3 

3 A M I 4 3 4 3 2 3 3 3 

4 A S A P 3 3 3 3 3 3 2 3 

5 A Z N I 3 4 3 4 3 3 3 3 

6 C A H 4 4 4 4 3 3 3 3 

7 D F P A 4 3 4 4 3 3 3 3 

8 F R A 4 4 3 3 4 3 3 3 

9 F H E W 2 4 4 3 2 3 3 3 

10 F A P 4 4 3 3 2 4 3 3 

11 K A N 3 3 4 3 3 3 3 3 

12 M M 2 4 2 3 3 2 3 3 

13 M A F 4 2 2 4 3 4 2 3 

14 M K R 3 3 3 2 4 3 3 4 

15 M R M T 4 4 4 3 3 2 3 3 

16 N R 3 3 3 4 4 2 3 4 

17 N A R 4 4 4 3 3 3 3 3 

18 N R G A 4 3 3 3 3 2 2 4 

19 N H 4 4 3 3 3 4 3 3 

20 D A P 3 3 4 3 2 3 3 4 

Julmah 69 69 67 64 58 59 57 64 

Rata-rata 3,45 3,45 3,35 3,20 2,90 2,95 2,85 3,20 

Semarang, 20 Agustus 2014 

Mengetahui 

Kolaborator        Observer 

 

 

Siti Afuah, S.Pd       Fadli Aza  

 NIK 04036 1401410380 
Lampiran 18 
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TEMA 1 INDAHNYA KEBERSAMAAN HASIL BELAJAR PRA SIKLUS  

SIKAP SPIRITUAL 

KELAS IVC 

No  Nama  KI 1 Rata-rata 

1.1 1.2 

1 AMR 2 2 2 

2 AAR 2 2 2 

3 BDP 4 4 4 

4 FAD 2 2 2 

5 FMM 4 4 4 

6 GAA 4 4 4 

7 GHH 2 2 2 

8 HF 3 3 3 

9 IZLK 4 4 4 

10 KPD 4 4 4 

11 LSL 2 2 2 

12 MAM 2 2 2 

13 MN 3 3 3 

14 MDF 4 4 4 

15 MFFA 3 3 3 

16 NZAI 4 4 4 

17 NAA 2 2 2 

18 PR 4 4 4 

19 RAS 2 2 2 

20 RBPN 4 4 4 

21 RAP 2 2 2 

22 RK 4 4 4 

23 SPR 2 2 2 

24 SEAP 4 3 4 

25 YPNP 2 2 2 

26 ZZF 3 4 4 

27 BBK 2 2 2 

28 ZL 4 4 4 

29 ILA 2 2 2 

30 ASP 2 2 2 

31 DR 3 4 4 

32 HAI 2 2 2 

33 RC 2 2 2 

Jumlah 96 

Rata-rata 3 

Jumlah siswa tuntas 16/52% 

Jumlah siswa tidak tuntas 17/48% 

 

 

 

 

 

TEMA 1 INDAHNYA KEBERSAMAAN 

HASIL BELAJAR PRA SIKLUS SIKAP SOSIAL 
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KELAS IVC 
No  Nama  KI 2 Rata-rata 

2.2 2.4 

1 AMR 2 2 2 

2 AAR 3 3 3 

3 BDP 3 3 3 

4 FAD 2 2 2 

5 FMM 2 2 2 

6 GAA 2 2 2 

7 GHH 3 3 3 

8 HF 3 3 3 

9 IZLK 4 4 4 

10 KPD 2 2 2 

11 LSL 2 2 2 

12 MAM 4 4 4 

13 MN 2 2 2 

14 MDF 3 3 3 

15 MFFA 4 4 4 

16 NZAI 2 2 2 

17 NAA 4 4 4 

18 PR 2 2 2 

19 RAS 4 4 4 

20 RBPN 2 2 2 

21 RAP 4 4 4 

22 RK 3 3 3 

23 SPR 2 2 2 

24 SEAP 4 4 4 

25 YPNP 4 4 4 

26 ZZF 2 2 2 

27 BBK 3 3 3 

28 ZL 4 4 4 

29 ILA 2 2 2 

30 ASP 3 3 3 

31 DR 2 2 2 

32 HAI 3 3 3 

33 RC 2 2 2 

Jumlah 93 

Rata-rata 3 

Jumlah siswa tuntas 18/55% 

Jumlah siswa tidak tuntas 15/45% 

 

 

 

 

 

TEMA 1 INDAHNYA KEBERSAMAAN  

HASIL BELAJAR PRA SIKLUS ASPEK PENGETAHUAN 

KELAS IVC 

Lampiran 20 
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No  Nama  KI 3 Rata-rata 

3.2 3.2 3.4 

1 AMR 90 80 90 87 

2 AAR 70 82 84 79 

3 BDP 78 68 76 74 

4 FAD 80 70 76 75 

5 FMM 70 50 76 65 

6 GAA 68 74 70 71 

7 GHH 90 74 80 81 

8 HF 70 62 70 67 

9 IZLK 50 66 48 55 

10 KPD 70 66 75 70 

11 LSL 78 74 70 74 

12 MAM 72 66 70 69 

13 MN 50 70 48 56 

14 MDF 58 78 68 68 

15 MFFA 88 84 80 84 

16 NZAI 50 80 60 63 

17 NAA 76 66 76 73 

18 PR 54 70 64 63 

19 RAS 80 66 66 71 

20 RBPN 64 50 50 55 

21 RAP 70 80 82 77 

22 RK 50 63 65 59 

23 SPR 68 68 70 69 

24 SEAP 60 68 60 63 

25 YPNP 50 76 68 65 

26 ZZF 76 90 76 81 

27 BBK 70 84 80 78 

28 ZL 64 80 64 69 

29 ILA 63 60 63 62 

30 ASP 76 68 80 75 

31 DR 61 68 61 63 

32 HAI 78 76 78 77 

33 RC 66 66 60 64 

Jumlah 2302 

Rata-rata 70 

Jumlah siswa tuntas 18/55% 

Jumlah siswa tidak tuntas 15/45% 

 

TEMA 1 INDAHNYA KEBERSAMAAN  

HASIL BELAJAR PRA SIKLUS ASPEK KETERAMPILAN 

KELAS IVC 
No  Nama  KI 4 Rata-rata 

4.1 4.2 4.4 

1 AMR 50 70 74 65 

2 AAR 90 80 84 85 

3 BDP 60 68 76 68 

Lampiran 21 
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4 FAD 68 68 76 71 

5 FMM 50 63 76 63 

6 GAA 70 73 70 71 

7 GHH 66 74 50 63 

8 HF 66 62 70 66 

9 IZLK 64 60 64 63 

10 KPD 75 68 75 73 

11 LSL 70 74 80 75 

12 MAM 70 67 70 69 

13 MN 40 50 60 50 

14 MDF 70 75 64 70 

15 MFFA 90 90 90 90 

16 NZAI 63 80 63 69 

17 NAA 76 66 78 73 

18 PR 60 48 48 52 

19 RAS 88 66 70 75 

20 RBPN 64 67 64 65 

21 RAP 70 76 74 73 

22 RK 48 48 56 50 

23 SPR 66 68 66 67 

24 SEAP 60 50 60 57 

25 YPNP 60 76 68 68 

26 ZZF 76 85 76 79 

27 BBK 70 84 70 75 

28 ZL 64 80 64 69 

29 ILA 63 60 63 62 

30 ASP 76 60 76 71 

31 DR 61 68 61 63 

32 HAI 78 76 78 77 

33 RC 60 66 60 62 

Jumlah 2247 

Rata-rata 68 

Jumlah siswa tuntas 13/39% 

Jumlah siswa tidak tuntas 20/61% 
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HASIL BELAJAR SIKAP SPIRITUAL 

Siklus I 

 

Sekolah   : SD Isriati Baiturrahman 1   

 Sub Tema/Pembelajaran : Tiga/Pertama 

Kelas/Semester  : IVA/I      

Hari/Tanggal   : Senin, 18 Agustus 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL BELAJAR SIKAP SPIRITUAL 

No Nama Indikator sikap spiritual 

1 2 

1 A Y A 2 2 

2 A A S 2 2 

3 A M I 2 3 

4 A S A P 2 2 

5 A Z N I 2 3 

6 C A H 2 2 

7 D F P A 2 3 

8 F R A 3 3 

9 F H E W 2 2 

10 F A P 3 3 

11 K A N 2 3 

12 M M  2 3 

13 M A F 2 2 

14 M K R 2 2 

15 M R M T 2 3 

16 N R 2 3 

17 N A R 2 2 

18 N R G A 2 3 

19 N H 2 2 

20 D A P 2 2 

Julmah 42 50 

Rata-rata 2,1 2,5 

Semarang, 18 Agustus 2014 

Mengetahui 

Kolaborator        Peneliti 

 

 

Siti Afuah, S.Pd       Silvia Wulan S 

 NIK 04036        1401410333 

Lampiran 22 

 

Lampiran 23 
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Siklus II 

Sekolah   : SD Isriati Baiturrahman 1   

 Sub Tema/Pembelajaran : Tiga/Kedua 

Kelas/Semester  : IVA/I      

Hari/Tanggal   : Selasa, 19 Agustus 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL BELAJAR SIKAP SPIRITUAL 

Siklus III 

 

No Nama Indikator sikap spiritual 

1 2 

1 A Y A 2 3 

2 A A S 3 2 

3 A M I 2 3 

4 A S A P 3 2 

5 A Z N I 4 3 

6 C A H 2 4 

7 D F P A 2 3 

8 F R A 3 3 

9 F H E W 2 2 

10 F A P 3 3 

11 K A N 4 3 

12 M M  3 3 

13 M A F 3 3 

14 M K R 2 2 

15 M R M T 3 3 

16 N R 2 4 

17 N A R 2 3 

18 N R G A 2 4 

19 N H 2 2 

20 D A P 2 3 

Julmah 51 58 

Rata-rata 2,55 2,9 

Semarang, 19 Agustus 2014 

Mengetahui 

Kolaborator        Peneliti 

 

 

Siti Afuah, S.Pd       Silvia Wulan S 

 NIK 04036        1401410333 

 

      (.................................) 

Lampiran 24 
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Sekolah   : SD Isriati Baiturrahman 1    

Sub Tema/Pembelajaran : Tiga/Ketiga 

Kelas/Semester  : IVA/I      

Hari/Tanggal   : Rabu, 20 Agustus 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL BELAJAR SIKAP SOSIAL 

 

Siklus I 

 

Sekolah   : SD Isriati Baiturrahman 1    

No Nama Indikator sikap spiritual 

1 2 

1 A Y A 2 3 

2 A A S 3 3 

3 A M I 3 4 

4 A S A P 4 3 

5 A Z N I 4 3 

6 C A H 2 4 

7 D F P A 3 3 

8 F R A 3 4 

9 F H E W 4 3 

10 F A P 3 3 

11 K A N 4 4 

12 M M  3 3 

13 M A F 3 3 

14 M K R 2 4 

15 M R M T 3 3 

16 N R 3 4 

17 N A R 4 4 

18 N R G A 4 4 

19 N H 3 3 

20 D A P 4 3 

Julmah 64 68 

Rata-rata 3,2 3,4 

Semarang, 20 Agustus 2014 

Mengetahui 

Kolaborator        Peneliti 

 

 

Siti Afuah, S.Pd       Silvia Wulan S 

 NIK 04036        1401410333 

Lampiran 25 
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Sub Tema/Pembelajaran : Tiga/Pertama 

Kelas/Semester  : IVA/I      

Hari/Tanggal   : Senin, 18 Agustus 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL BELAJAR SIKAP SOSIAL 

Siklus II 

 

Sekolah   : SD Isriati Baiturrahman 1    

Sub Tema/Pembelajaran : Tiga/Kedua 

Kelas/Semester  : IVA/I      

No Nama Indikator sikap sosial 

1 2 3 

1 A Y A 2 2 2 

2 A A S 3 2 3 

3 A M I 2 3 2 

4 A S A P 2 2 3 

5 A Z N I 3 3 2 

6 C A H 2 2 2 

7 D F P A 2 2 3 

8 F R A 2 2 3 

9 F H E W 3 2 3 

10 F A P 2 2 3 

11 K A N 2 2 2 

12 M M  2 2 2 

13 M A F 2 2 3 

14 M K R 2 2 2 

15 M R M T 2 2 3 

16 N R 2 2 2 

17 N A R 2 2 4 

18 N R G A 2 2 3 

19 N H 2 2 3 

20 D A P 2 2 2 

Julmah 43 42 52 

Rata-rata 2,15 2,1 2,6 

Semarang, 18 Agustus 2014 

Mengetahui 

Kolaborator        Peneliti 

 

 

Siti Afuah, S.Pd       Silvia Wulan S 

 NIK 04036        1401410333 

Lampiran 26 
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Hari/Tanggal   : Selasa, 19 Agustus 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL BELAJAR SIKAP SOSIAL 

Siklus III 

 

Sekolah   : SD Isriati Baiturrahman 1    

Sub Tema/Pembelajaran : Tiga/Ketiga 

Kelas/Semester  : IVA/I      

Hari/Tanggal   : Rabu, 20 Agustus 2014 

No Nama Indikator sikap sosial 

1 2 3 

1 A Y A 2 2 2 

2 A A S 3 3 3 

3 A M I 4 3 3 

4 A S A P 2 2 3 

5 A Z N I 3 3 2 

6 C A H 2 2 4 

7 D F P A 3 2 3 

8 F R A 3 2 3 

9 F H E W 3 3 3 

10 F A P 2 3 3 

11 K A N 2 2 2 

12 M M  2 2 2 

13 M A F 3 4 4 

14 M K R 2 2 4 

15 M  R M T 2 3 3 

16 N R 3 3 3 

17 N A R 3 4 4 

18 N R G A 2 3 3 

19 N H 2 2 3 

20 D A P 2 2 2 

Julmah 50 52 59 

Rata-rata 2,5 2,6 2,95 

No Nama Indikator sikap sosial 

Semarang, 19 Agustus 2014 

Mengetahui 

Kolaborator        Peneliti 

 

 

Siti Afuah, S.Pd       Silvia Wulan S 

 NIK 04036        1401410333 
Lampiran 27 
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HASIL BELAJAR ASPEK PENGETAHUAN 

Siklus I 

Sekolah   : SD Isriati Baiturrahman 1    

Sub Tema/Pembelajaran : Tiga/Pertama 

Kelas/Semester  : IVA/I      

Hari/Tanggal   : Senin, 18 Agustus 2014 

 

No Nama Nilai  

(KKM 70) 

Kualifikasi 

1 Abid Sulthan Sahari 70 Tuntas 

2 Achmad Fadhil 64 Tidak Tuntas 

3 Adelia Yuvi Alifiani 72 Tuntas 

1 2 3 

1 A Y A 3 2 2 

2 A A S 3 3 3 

3 A M I 4 3 3 

4 A S A P 2 2 4 

5 A Z N I 3 3 2 

6 C A H 2 2 4 

7 D F P A 4 2 3 

8 F R A 3 4 3 

9 F H E W 4 3 4 

10 F A P 2 3 3 

11 K A N 2 2 4 

12 M M  2 2 2 

13 M A F 3 4 3 

14 M K R 3 2 4 

15 M R M T 2 3 3 

16 N R 3 4 3 

17 N A R 3 4 4 

18 N R G A 3 3 3 

19 N H 2 2 3 

20 D A P 3 2 2 

Julmah 56 55 62 

Rata-rata 2,8 2,75 3,1 

Semarang, 20 Agustus 2014 

Mengetahui 

Kolaborator        Peneliti 

 

 

Siti Afuah, S.Pd       Silvia Wulan S 

 NIK 04036        1401410333 

Lampiran 28 
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4 Afif Agida Syihabuddin 82 Tuntas 

5 Alawi Muhammad Ilmi 72 Tuntas 

6 Ardhy Sakti Airlangga Putra 74 Tuntas 

7 Arieke Caesariska Ramadhini 46 Tidak Tuntas 

8 Aufa Aqila Tiyas R 50 Tidak Tuntas 

9 Az-Zahra Nayla Irawan 68 Tidak Tuntas 

10 Carrisa Aulia Herrera 50 Tidak Tuntas 

11 Deva Fausta Putra Ardanto 70 Tuntas 

12 Farah Dhona Mulyani 60 Tidak Tuntas 

13 Fazli Rasendrian Ataya 64 Tidak Tuntas 

14 Ferrari Habierajasa Erlangga W. 60 Tidak Tuntas 

15 Firman Alif Prasetyo 62 Tidak Tuntas 

16 Herdika Putra Devara 74 Tuntas 

17 Karel Aqso Narendra 52 Tidak Tuntas 

18 Kayla Sekar Wirasti 52 Tidak Tuntas 

19 Lailani Golda Rizqita 72 Tuntas 

20 Marsya Mahadewi  72 Tuntas 

21 Melati Srizwesthika Prazwalitha 56 Tidak Tuntas 

22 Muhammad Akmal Fedya 72 Tuntas 

23 Muhammad Kezban Ramadzan 80 Tuntas 

24 Muhammad Nasrullah Athaa-illah 78 Tuntas 

25 Muhammad Raihan Maulana Thori 46 Tidak Tuntas 

26 Nadendra Rakhadani 68 Tidak Tuntas 

27 Najwa Alya ramadhani 66 Tidak Tuntas 

28 Najwa Rachmania Galuh Arrofi 80 Tuntas 

29 Nayla Hasna 84 Tuntas 

30 Putri Tsary Arisanti 90 Tuntas 

31 Rafa Ardian Tresnatriadi 64 Tidak Tuntas 

32 Rahma Aulia 72 Tuntas 

33 Reisya Aurelya Yusfandira 72 Tuntas 

34 Shafa Naziiha Mumtaz 48 Tidak Tuntas 

35 Tiara Oktaverina Sih Wulandari 82 Tuntas 

36 Yanuar Irvan Bahadrika  82 Tuntas 

37 Muchammad 'Afin Muttaqin 88 Tuntas 

38 Miranda Farah Deswina 92 Tuntas 

39 Dhanish Almira Putri 86 Tuntas 

40 Shaulanisa Naya Putri 90 Tuntas 

41 Rifky Aditya 82 Tuntas 

Nilai Tertinggi 92  

Nilai Terendah 46  

Siswa yang tuntas 25  

Siswa tidak tuntas 17  

Nilai rata-rata 79,7  

 

  Semarang, 18 Agustus 2014 

Mengetahui 

Kolaborator        Peneliti 

 

 

Siti Afuah, S.Pd       Silvia Wulan S 

 NIK 04036        1401410333 
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HASIL BELAJAR ASPEK PENGETAHUAN 

Siklus II 

 

Sekolah   : SD Isriati Baiturrahman 1    

Sub Tema/Pembelajaran : Tiga/Kedua 

Kelas/Semester  : IVA/I      

Hari/Tanggal   : Selasa, 19 Agustus 2014 

 

No Nama Nilai  

(KKM 70) 

Kualifikasi 

1 Abid Sulthan Sahari 72 Tuntas 

2 Achmad Fadhil 70 Tuntas 

3 Adelia Yuvi Alifiani 74 Tuntas 

4 Afif Agida Syihabuddin 88 Tuntas 

5 Alawi Muhammad Ilmi 76 Tuntas 

6 Ardhy Sakti Airlangga Putra 80 Tuntas 

7 Arieke Caesariska Ramadhini 58 Tidak Tuntas 

8 Aufa Aqila Tiyas R 60 Tidak Tuntas 

9 Az-Zahra Nayla Irawan 74 Tuntas 

10 Carrisa Aulia Herrera 56 Tidak Tuntas 

11 Deva Fausta Putra Ardanto 70 Tuntas 

12 Farah Dhona Mulyani 60 Tidak Tuntas 

13 Fazli Rasendrian Ataya 64 Tidak Tuntas 

14 Ferrari Habierajasa Erlangga W. 70 Tuntas 

15 Firman Alif Prasetyo 70 Tuntas 

16 Herdika Putra Devara 74 Tuntas 

17 Karel Aqso Narendra 60 Tidak Tuntas 

18 Kayla Sekar Wirasti 58 Tidak Tuntas 

19 Lailani Golda Rizqita 76 Tuntas 

20 Marsya Mahadewi  80 Tuntas 

21 Melati Srizwesthika Prazwalitha 60 Tidak Tuntas 

22 Muhammad Akmal Fedya 76 Tuntas 

23 Muhammad Kezban Ramadzan 84 Tuntas 

24 Muhammad Nasrullah Athaa-illah 84 Tuntas 

25 Muhammad Raihan Maulana Thori 56 Tidak Tuntas 

26 Nadendra Rakhadani 76 Tuntas 

27 Najwa Alya ramadhani 70 Tuntas 

28 Najwa Rachmania Galuh Arrofi 80 Tuntas 

29 Nayla Hasna 90 Tuntas 

30 Putri Tsary Arisanti 84 Tuntas 

31 Rafa Ardian Tresnatriadi 66 Tidak Tuntas 

32 Rahma Aulia 72 Tuntas 

33 Reisya Aurelya Yusfandira 72 Tuntas 

34 Shafa Naziiha Mumtaz 56 Tidak Tuntas 

Lampiran 29 
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35 Tiara Oktaverina Sih Wulandari 88 Tuntas 

36 Yanuar Irvan Bahadrika  82 Tuntas 

37 Muchammad 'Afin Muttaqin 96 Tuntas 

38 Miranda Farah Deswina 92 Tuntas 

39 Dhanish Almira Putri 86 Tuntas 

40 Shaulanisa Naya Putri 94 Tuntas 

41 Rifky Aditya 82 Tuntas 

Nilai Tertinggi 96  

Nilai Terendah 56  

Siswa yang tuntas 29  

Siswa tidak tuntas 12  

Rata-rata 73.95  

 

  Semarang, 19 Agustus 2014 

Mengetahui 

Kolaborator        Peneliti 

 

 

Siti Afuah, S.Pd       Silvia Wulan S 

 NIK 04036        1401410333 
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HASIL BELAJAR ASPEK PENGETAHUAN 

Siklus III 

 

Sekolah   : SD Isriati Baiturrahman 1    

Sub Tema/Pembelajaran : Tiga/Ketiga 

Kelas/Semester  : IVA/I      

Hari/Tanggal   : Rabu, 20 Agustus 2014 

 

No Nama Nilai  

(KKM 70) 

Kualifikasi 

1 Abid Sulthan Sahari 76 Tuntas 

2 Achmad Fadhil 76 Tuntas 

3 Adelia Yuvi Alifiani 80 Tuntas 

4 Afif Agida Syihabuddin 90 Tuntas 

5 Alawi Muhammad Ilmi 80 Tuntas 

6 Ardhy Sakti Airlangga Putra 70 Tuntas 

7 Arieke Caesariska Ramadhini 62 Tidak Tuntas 

8 Aufa Aqila Tiyas R 66 Tidak Tuntas 

9 Az-Zahra Nayla Irawan 80 Tuntas 

10 Carrisa Aulia Herrera 62 Tidak Tuntas 

11 Deva Fausta Putra Ardanto 72 Tuntas 

12 Farah Dhona Mulyani 66 Tidak Tuntas 

13 Fazli Rasendrian Ataya 72 Tuntas 

14 Ferrari Habierajasa Erlangga W. 70 Tuntas 

15 Firman Alif Prasetyo 76 Tuntas 

16 Herdika Putra Devara 80 Tuntas 

17 Karel Aqso Narendra 66 Tidak Tuntas 

18 Kayla Sekar Wirasti 66 Tidak Tuntas 

19 Lailani Golda Rizqita 80 Tuntas 

20 Marsya Mahadewi  84 Tuntas 

21 Melati Srizwesthika Prazwalitha 70 Tuntas 

22 Muhammad Akmal Fedya 80 Tuntas 

23 Muhammad Kezban Ramadzan 94 Tuntas 

24 Muhammad Nasrullah Athaa-illah 88 Tuntas 

25 Muhammad Raihan Maulana Thori 64 Tidak Tuntas 

26 Nadendra Rakhadani 84 Tuntas 

27 Najwa Alya ramadhani 76 Tuntas 

28 Najwa Rachmania Galuh Arrofi 90 Tuntas 

29 Nayla Hasna 100 Tuntas 

30 Putri Tsary Arisanti 96 Tuntas 

31 Rafa Ardian Tresnatriadi 72 Tuntas 

32 Rahma Aulia 80 Tuntas 

33 Reisya Aurelya Yusfandira 78 Tuntas 

34 Shafa Naziiha Mumtaz 66 Tidak Tuntas 

Lampiran 30 
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35 Tiara Oktaverina Sih Wulandari 94 Tuntas 

36 Yanuar Irvan Bahadrika  82 Tuntas 

37 Muchammad 'Afin Muttaqin 100 Tuntas 

38 Miranda Farah Deswina 98 Tuntas 

39 Dhanish Almira Putri 86 Tuntas 

40 Shaulanisa Naya Putri 100 Tuntas 

41 Rifky Aditya 74 Tuntas 

Nilai Tertinggi 100  

Nilai Terendah 62  

Siswa yang tuntas 33  

Siswa tidak tuntas 8  

Rata-rata 79,17  

 

 

  

Semarang, 20 Agustus 2014 

Mengetahui 

Kolaborator        Peneliti 

 

 

Siti Afuah, S.Pd       Silvia Wulan S 

 NIK 04036        1401410333 
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HASIL BELAJAR KETERAMPILAN MENULIS 

Siklus I 

 

Sekolah   : SD Isriati Baiturrahman 1    

Sub Tema/Pembelajaran : Tiga/Pertama 

Kelas/Semester  : IVA/I      

Hari/Tanggal   : Senin, 18 Agustus 2014 

 

No Nama Nilai  

(KKM 70) 

Kualifikasi 

1 Abid Sulthan Sahari 60 Tidak Tuntas 

2 Achmad Fadhil 40 Tidak Tuntas 

3 Adelia Yuvi Alifiani 70 Tuntas 

4 Afif Agida Syihabuddin 50 Tidak Tuntas 

5 Alawi Muhammad Ilmi 40 Tidak Tuntas 

6 Ardhy Sakti Airlangga Putra 75 Tuntas 

7 Arieke Caesariska Ramadhini 70 Tuntas 

8 Aufa Aqila Tiyas R 50 Tidak Tuntas 

9 Az-Zahra Nayla Irawan 60 Tuntas 

10 Carrisa Aulia Herrera 70 Tuntas 

11 Deva Fausta Putra Ardanto 70 Tuntas 

12 Farah Dhona Mulyani 55 Tidak Tuntas 

13 Fazli Rasendrian Ataya 75 Tuntas 

14 Ferrari Habierajasa Erlangga W. 55 Tidak Tuntas 

15 Firman Alif Prasetyo 75 Tuntas 

16 Herdika Putra Devara 75 Tuntas 

17 Karel Aqso Narendra 70 Tuntas 

18 Kayla Sekar Wirasti 70 Tuntas 

19 Lailani Golda Rizqita 75 Tuntas 

20 Marsya Mahadewi  60 Tidak Tuntas 

21 Melati Srizwesthika Prazwalitha 70 Tuntas 

22 Muhammad Akmal Fedya 65 Tuntas 

23 Muhammad Kezban Ramadzan 70 Tuntas 

24 Muhammad Nasrullah Athaa-illah 75 Tuntas 

25 Muhammad Raihan Maulana Thori 60 Tidak Tuntas 

26 Nadendra Rakhadani 70 Tuntas 

27 Najwa Alya ramadhani 85 Tuntas 

28 Najwa Rachmania Galuh Arrofi 60 Tidak Tuntas 

29 Nayla Hasna 70 Tuntas 

30 Putri Tsary Arisanti 70 Tuntas 

31 Rafa Ardian Tresnatriadi 65 Tidak Tuntas 

32 Rahma Aulia 70 Tuntas 

33 Reisya Aurelya Yusfandira 75 Tuntas 

34 Shafa Naziiha Mumtaz 75 Tuntas 

Lampiran 31 
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35 Tiara Oktaverina Sih Wulandari 70 Tuntas 

36 Yanuar Irvan Bahadrika  50 Tidak Tuntas 

37 Muchammad 'Afin Muttaqin 50 Tidak Tuntas 

38 Miranda Farah Deswina 70 Tuntas 

39 Dhanish Almira Putri 60 Tidak Tuntas 

40 Shaulanisa Naya Putri 70 Tuntas 

41 Rifky Aditya 75 Tuntas 

Nilai Tertinggi 85  

Nilai Terendah 40  

Siswa yang tuntas 25  

Siswa tidak tuntas 16  

Jumlah Nilai 65,61  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL BELAJAR KETERAMPILAN MENULIS 

Siklus II 

 

Semarang, 18 Agustus 2014 

Mengetahui 

Kolaborator        Peneliti 

 

 

Siti Afuah, S.Pd       Silvia Wulan S 

 NIK 04036        1401410333 

Lampiran 32 
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Sekolah   : SD Isriati Baiturrahman 1    

Sub Tema/Pembelajaran : Tiga/Kedua 

Kelas/Semester  : IVA/I      

Hari/Tanggal   : Selasa, 19 Agustus 2014 

 

No Nama Nilai  

(KKM 70) 

Kualifikasi 

1 Abid Sulthan Sahari 55 Tidak Tuntas 

2 Achmad Fadhil 50 Tidak Tuntas 

3 Adelia Yuvi Alifiani 70 Tuntas 

4 Afif Agida Syihabuddin 60 Tidak Tuntas 

5 Alawi Muhammad Ilmi 50 Tidak Tuntas 

6 Ardhy Sakti Airlangga Putra 75 Tuntas 

7 Arieke Caesariska Ramadhini 70 Tuntas 

8 Aufa Aqila Tiyas R 60 Tidak Tuntas 

9 Az-Zahra Nayla Irawan 70 Tuntas 

10 Carrisa Aulia Herrera 70 Tuntas 

11 Deva Fausta Putra Ardanto 65 Tidak Tuntas 

12 Farah Dhona Mulyani 75 Tuntas 

13 Fazli Rasendrian Ataya 85 Tuntas 

14 Ferrari Habierajasa Erlangga W. 75 Tuntas 

15 Firman Alif Prasetyo 75 Tuntas 

16 Herdika Putra Devara 65 Tidak Tuntas 

17 Karel Aqso Narendra 70 Tuntas 

18 Kayla Sekar Wirasti 70 Tuntas 

19 Lailani Golda Rizqita 85 Tuntas 

20 Marsya Mahadewi  60 Tidak Tuntas 

21 Melati Srizwesthika Prazwalitha 70 Tuntas 

22 Muhammad Akmal Fedya 60 Tidak Tuntas 

23 Muhammad Kezban Ramadzan 70 Tuntas 

24 Muhammad Nasrullah Athaa-illah 90 Tuntas 

25 Muhammad Raihan Maulana Thori 70 Tuntas 

26 Nadendra Rakhadani 85 Tuntas 

27 Najwa Alya ramadhani 75 Tuntas 

28 Najwa Rachmania Galuh Arrofi 60 Tidak Tuntas 

29 Nayla Hasna 70 Tuntas 

30 Putri Tsary Arisanti 80 Tuntas 

31 Rafa Ardian Tresnatriadi 70 Tuntas 

32 Rahma Aulia 90 Tuntas 

33 Reisya Aurelya Yusfandira 70 Tuntas 

34 Shafa Naziiha Mumtaz 80 Tuntas 

35 Tiara Oktaverina Sih Wulandari 75 Tuntas 

36 Yanuar Irvan Bahadrika  60 Tidak Tuntas 

37 Muchammad 'Afin Muttaqin 55 Tidak Tuntas 

38 Miranda Farah Deswina 70 Tuntas 
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39 Dhanish Almira Putri 75 Tuntas 

40 Shaulanisa Naya Putri 75 Tuntas 

41 Rifky Aditya 90 Tuntas 

Nilai Tertinggi 50  

Nilai Terendah 90  

Siswa yang tuntas 30  

Siswa tidak tuntas 11  

Rata-rata 70,6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL BELAJAR KETERAMPILAN MENULIS 

Siklus III 

 

Sekolah   : SD Isriati Baiturrahman 1    

Sub Tema/Pembelajaran : Tiga/Ketiga 

Kelas/Semester  : IVA/I      

Hari/Tanggal   : RAbu,20 Agustus 2014 

Semarang, 19 Agustus 2014 

Mengetahui 

Kolaborator        Peneliti 

 

 

Siti Afuah, S.Pd       Silvia Wulan S 

 NIK 04036        1401410333 

Lampiran 33 

 



354 

 

 

 

 

 
No Nama Nilai  

(KKM 70) 

Kualifikasi 

1 Abid Sulthan Sahari 55 Tidak Tuntas 

2 Achmad Fadhil 60 Tidak Tuntas 

3 Adelia Yuvi Alifiani 70 Tuntas 

4 Afif Agida Syihabuddin 60 Tidak Tuntas 

5 Alawi Muhammad Ilmi 65 Tidak Tuntas 

6 Ardhy Sakti Airlangga Putra 80 Tuntas 

7 Arieke Caesariska Ramadhini 70 Tuntas 

8 Aufa Aqila Tiyas R 65 Tidak Tuntas 

9 Az-Zahra Nayla Irawan 75 Tuntas 

10 Carrisa Aulia Herrera 80 Tuntas 

11 Deva Fausta Putra Ardanto 75 Tuntas 

12 Farah Dhona Mulyani 80 Tuntas 

13 Fazli Rasendrian Ataya 85 Tuntas 

14 Ferrari Habierajasa Erlangga W. 85 Tuntas 

15 Firman Alif Prasetyo 75 Tuntas 

16 Herdika Putra Devara 80 Tuntas 

17 Karel Aqso Narendra 60 Tidak Tuntas 

18 Kayla Sekar Wirasti 70 Tuntas 

19 Lailani Golda Rizqita 80 Tuntas 

20 Marsya Mahadewi  60 Tidak Tuntas 

21 Melati Srizwesthika Prazwalitha 80 Tuntas 

22 Muhammad Akmal Fedya 70 Tuntas 

23 Muhammad Kezban Ramadzan 85 Tuntas 

24 Muhammad Nasrullah Athaa-illah 100 Tuntas 

25 Muhammad Raihan Maulana Thori 70 Tuntas 

26 Nadendra Rakhadani 90 Tuntas 

27 Najwa Alya ramadhani 85 Tuntas 

28 Najwa Rachmania Galuh Arrofi 70 Tuntas 

29 Nayla Hasna 70 Tuntas 

30 Putri Tsary Arisanti 80 Tuntas 

31 Rafa Ardian Tresnatriadi 75 Tuntas 

32 Rahma Aulia 85 Tuntas 

33 Reisya Aurelya Yusfandira 70 Tuntas 

34 Shafa Naziiha Mumtaz 80 Tidak Tuntas 

35 Tiara Oktaverina Sih Wulandari 75 Tuntas 

36 Yanuar Irvan Bahadrika  70 Tuntas 

37 Muchammad 'Afin Muttaqin 55 Tidak Tuntas 

38 Miranda Farah Deswina 60 Tidak Tuntas 

39 Dhanish Almira Putri 80 Tuntas 

40 Shaulanisa Naya Putri 75 Tuntas 

41 Rifky Aditya 100 Tuntas 

Nilai Tertinggi 55  

Nilai Terendah 100  

Siswa yang tuntas 34  

Siswa tidak tuntas 7  
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Jumlah Nilai 76,46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, 20 Agustus 2014 

Mengetahui 

Kolaborator        Peneliti 

 

 

Siti Afuah, S.Pd       Silvia Wulan S 

 NIK 04036        1401410333 
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Jurnal Penilaian KI 1 dan KI 2 

Siklus 1 

 

SD  : Isriati Baiturrahman 1 Semarang 

Hari, Tanggal : Senin,18 Agustus 2014 

Nama Guru : Silvia Wulan sari   

 
No  Nama Siswa Perilaku yang diamati Tindak Lanjut 

1 

Adelia Yuvi 

Alifiani 

Perilaku syukur yang ditunjukkan Adel pada siklus I ini adalah cukup, Adel 

kadang-kadang mengucap syukur setelah selesai mengerjakan tugas yang 

diberikan. Saat berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan juga 

mendapatkan skor 2 dengan kriteria cukup. Sikap sosial disiplin, peduli, dan 

santun juga mendapatkan kriteria cukup. 

Guru harus memotivasi siswa agar dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

2 

Afif Agida 

Syihabuddin 

Perilaku syukur yang ditunjukkan Adel pada siklus I ini adalah cukup, Adel 

kadang-kadang mengucap syukur setelah selesai mengerjakan tugas yang 

diberikan. Saat berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan juga 

mendapatkan skor 2 dengan kriteria cukup. Sikap sosial disiplin, peduli, dan 

santun juga mendapatkan kriteria cukup. 

Guru harus memotivasi siswa agar dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

3 

Alawi Muhammad 

Ilmi 

Perilaku syukur yang ditunjukkan Alawi pada siklus I ini adalah cukup. Saat 

berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan juga mendapatkan kriteria 

baik. Sikap sosial disiplin mendapatkan kriteria cukuk, peduli mendapatkan 

kriteria baik, dan santun mendapatkan kriteria cukup. 

Guru harus memotivasi siswa agar dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

4 

Ardhy Sakti 

Airlangga Putra 

Perilaku syukur yang ditunjukkan Langga adalah cukup, Adel kadang-kadang 

mengucap syukur setelah selesai mengerjakan tugas yang diberikan. Saat 

berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan juga mendapatkan  kriteria 

cukup. Sikap sosial disiplin dan peduli mendapatkan kriteria cukup, 

sedangkan santun mendapatkan kriteria baik. 

Guru harus memotivasi siswa agar dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

5 
Az-Zahra Nayla 

Irawan 

Perilaku syukur yang ditunjukkan Zahra adalah cukup. Saat berdoa sebelum 

dan setelah melakukan kegiatan juga kriteria baik. Sikap sosial disiplin dan 

peduli mendapatkan kriteria baik, dan santun mendapatkan kriteria cukup. 

Guru harus memotivasi siswa agar dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

Lampiran 34 
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6 
Carrisa Aulia 

Herrera 

Perilaku syukur dan berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan yang 

ditunjukkan Carisa pada siklus ini adalah cukup. Sikap sosial disiplin, peduli, 

dan santun juga mendapatkan kriteria cukup. 

Guru harus memotivasi siswa agar dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

7 

Deva Fausta Putra 

Ardanto 

Perilaku syukur yang ditunjukkan Deva pada siklus I ini adalah cukup. Saat 

berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan juga mendapatkan skor 3 

dengan kriteria baik. Sikap sosial disiplin dan peduli mendapatkan kriteria 

baik, dan sikap santun mendapatkan kriteria baik. 

Guru harus memotivasi siswa agar dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

8 

Fazli Rasendrian 

Ataya 

Sikap syukur dan berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan yang 

ditunjukkan Fazli pada siklus I ini adalah baik. Sikap sosial disiplin dan 

peduli mendapatkan kriteria cukup, dan sikap santun mendapatkan kriteria 

baik. 

Guru harus memotivasi siswa agar dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

9 

Ferrari Habierajasa 

Erlangga Wibisono 

Perilaku syukur dan saat berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan 

yang ditunjukkan Ferrari pada siklus I ini adalah cukup. Sikap sosial disiplin 

dan santun mendapatkan kriteria baik, sedangkan sikap peduli mendapatkan 

kriteria cukup. 

Guru harus memotivasi siswa agar dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

10 

Firman Alif 

Prasetyo 

Perilaku syukur dan saat berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan 

yang ditunjukkan Alif pada siklus I ini adalah baik. Sikap sosial disiplin dan 

peduli mendapatkan kriteria cukup, sedangkan santun mendapatkan kriteria 

baik. 

Guru harus memotivasi siswa agar dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

11 

Karel Aqso 

Narendra 

Perilaku syukur yang ditunjukkan Aqso pada siklus I ini adalah cukup. 

Sedangkan saat berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan 

mendapatkan skor 3dengan kriteria baik. Sikap sosial disiplin, peduli, dan 

santun juga mendapatkan kriteria cukup 

Guru harus memotivasi siswa agar dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

12 

Marsya Mahadewi  

Perilaku syukur yang ditunjukkan Marsya pada siklus I ini adalah cukup, 

Marsya hanya kadang-kadang dalam mengucap syukur. Saat berdoa sebelum 

dan setelah melakukan kegiatan mendapatkan skor 3 dengan kriteria baik. 

Sikap sosial disiplin, peduli, dan santun juga mendapatkan kriteria cukup 

Guru harus memotivasi siswa agar dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

13 

Muhammad Akmal 

Fedya 

Perilaku syukur yang ditunjukkan Fedya pada siklus I ini adalah cukup, 

Fedya kadang-kadang mengucap syukur setelah selesai mengerjakan tugas 

yang diberikan. Saat berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan juga 

mendapatkan skor 2 dengan kriteria cukup. Sikap sosial disiplin dan peduli 

Guru harus memotivasi siswa agar dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 
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mendapatkan kriteria cukup, sedangkan santun mendapatkan kriteria baik. 

14 

Muhammad 

Kezban Ramadzan 

Perilaku syukur yang ditunjukkan Kezban pada siklus I ini adalah cukup. Saat 

berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan juga mendapatkan skor 2 

dengan kriteria cukup. Sikap sosial disiplin, peduli, dan santun juga 

mendapatkan kriteria cukup. 

Guru harus memotivasi siswa agar dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

15 

Muhammad Raihan 

Maulana Thori 

Perilaku syukur yang ditunjukkan Raihan pada siklus I ini adalah cukup. Saat 

berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan juga mendapatkan skor 3 

dengan kriteria baik. Sikap sosial disiplin dan peduli mendapatkan kriteria 

cukup, sedangkan santun mendapatkan kriteria baik. 

Guru harus memotivasi siswa agar dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

16 

Nadendra 

Rakhadani 

Perilaku syukur yang ditunjukkan Dendra pada siklus I ini adalah cukup. Saat 

berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan juga mendapatkan skor 2 

dengan kriteria cukup. Sikap sosial disiplin, peduli, dan santun juga 

mendapatkan kriteria cukup 

Guru harus memotivasi siswa agar dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

17 

Najwa Alya 

ramadhani 

Perilaku syukur dan saat berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan 

yang ditunjukkan Alya pada siklus I ini adalah cukup. Sikap sosial disiplin 

dan peduli mendapatkan kriteria baik, sedangkan santun mendapatkan kriteria 

sangat baik 

Guru harus memotivasi siswa agar dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

18 

Najwa Rachmania 

Galuh Arrofi 

Perilaku syukur yang ditunjukkan Najwa pada siklus I ini adalah cukup. Saat 

berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan juga mendapatkan skor 3 

dengan kriteria baik. Sikap sosial disiplin dan peduli mendapatkan kriteria 

cukup, sedangkan sikap santun mendapatkan kriteria baik 

Guru harus memotivasi siswa agar dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

19 

Nayla Hasna 

Perilaku syukur dan saat berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan  

yang ditunjukkan Nayla pada siklus I ini mendapatkan skor 2 dengan kriteria 

cukup. Sikap sosial disiplin dan peduli mendapatkan kriteria cukup, 

sedangkan sikap santun mendapatkan kriteria baik. 

Guru harus memotivasi siswa agar dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

20 

Dhanish Almira 

Putri 

Perilaku syukur yang ditunjukkan Danish pada siklus I ini adalah cukup, 

Danish kadang-kadang mengucap syukur setelah selesai mengerjakan tugas 

yang diberikan. Saat berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan juga 

mendapatkan kriteria cukup. Sikap sosial disiplin, peduli, dan santun juga 

mendapatkan kriteria cukup 

Guru harus memotivasi siswa agar dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 
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Jurnal Penilaian KI 1 dan KI 2 

Siklus II 

 

SD  : Isriati Baiturrahman 1 Semarang 

Hari, Tanggal : Selasa,19 Agustus 2014 

Nama Guru : Silvia Wulan Sari   

 
No  Nama Siswa Perilaku yang diamati Tindak Lanjut 

1 Adelia Yuvi Alifiani 

Perilaku syukur yang ditunjukkan Adel masih mendapat kriteria cukup. 

Saat berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan juga mendapatkan 

dengan kriteria baik. Sikap sosial disiplin, peduli, dan santun juga masih 

mendapatkan kriteria cukup. 

Guru sebaiknya selalu memberikan 

motivasi dan contoh agar siswa dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

2 
Afif Agida 

Syihabuddin 

Perilaku syukur yang ditunjukkan Afif pada siklus II ini adalah baik. 

Saat berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan juga mendapatkan 

skor 2 dengan kriteria cukup. Sikap sosial disiplin dan santun 

Guru sebaiknya selalu memberikan 

motivasi dan contoh agar siswa dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

Semarang, 18 Agustus 2014 

Mengetahui 

Kolaborator            Peneliti 

 

Siti Afuah, S.Pd           Silvia Wulan S 

 NIK 04036            1401410333 
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mendapatkan kriteria cukup, sedangkan peduli mendapatkan kriteria 

baik 

sosialnyanya. 

3 
Alawi Muhammad 

Ilmi 

Perilaku syukur yang ditunjukkan Alawi pada siklus I ini adalah cukup. 

Saat berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan juga mendapatkan 

kriteria baik. Sikap sosial disiplin mendapatkan kriteria cukup, peduli 

mendapatkan kriteria baik, dan santun mendapatkan kriteria cukup. 

Guru sebaiknya selalu memberikan 

motivasi dan contoh agar siswa dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

4 
Ardhy Sakti 

Airlangga Putra 

Perilaku syukur yang ditunjukkan Langga adalah baik. Saat berdoa 

sebelum dan setelah melakukan kegiatan juga mendapatkan  kriteria 

cukup. Sikap sosial disiplin dan peduli mendapatkan kriteria cukup, 

sedangkan santun mendapatkan kriteria baik. 

 

Guru sebaiknya selalu memberikan 

motivasi dan contoh agar siswa dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

5 
Az-Zahra Nayla 

Irawan 

Perilaku syukur yang ditunjukkan Zahra adalah sangat baik. Saat berdoa 

sebelum dan setelah melakukan kegiatan juga kriteria baik. Sikap sosial 

disiplin dan peduli mendapatkan kriteria baik, dan santun mendapatkan 

kriteria cukup. 

Guru sebaiknya selalu memberikan 

motivasi dan contoh agar siswa dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

6 Carrisa Aulia Herrera 

Perilaku syukur Carissa mendapatkan kriteria cukup, sedangkan berdoa 

sebelum dan setelah melakukan kegiatan yang ditunjukkan Carisa pada 

siklus ini adalah sangat baik. Sikap sosial disiplin, peduli, dan santun 

juga mendapatkan kriteria cukup. 

Guru sebaiknya selalu memberikan 

motivasi dan contoh agar siswa dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

7 
Deva Fausta Putra 

Ardanto 

Perilaku syukur yang ditunjukkan Deva pada siklus ini adalah cukup. 

Saat berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan juga mendapatkan 

skor 3 dengan kriteria baik. Sikap sosial disiplin dan peduli mendapatkan 

kriteria cukup, dan sikap santun mendapatkan kriteria baik. 

Guru sebaiknya selalu memberikan 

motivasi dan contoh agar siswa dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

8 
Fazli Rasendrian 

Ataya 

Sikap syukur dan berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan yang 

ditunjukkan Fazli pada siklus ini adalah baik. Sikap sosial disiplin dan 

santun mendapatkan kriteria baik, dan sikap santun mendapatkan kriteria 

cukup. 

Guru sebaiknya selalu memberikan 

motivasi dan contoh agar siswa dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

9 
Ferrari Habierajasa 

Erlangga Wibisono 

Perilaku syukur dan saat berdoa sebelum dan setelah melakukan 

kegiatan yang ditunjukkan Ferrari pada siklus ini adalah cukup. Sikap 

sosial disiplin dan santun mendapatkan kriteria baik, sedangkan sikap 

peduli mendapatkan kriteria baik. 

Guru sebaiknya selalu memberikan 

motivasi dan contoh agar siswa dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 
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10 Firman Alif Prasetyo 

Perilaku syukur yang ditunjukkan Firman pada siklus ini adalah baik. 

Saat berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan juga mendapatkan 

skor 3 dengan kriteria baik. Sikap sosial disiplin mendapatkan kriteria 

cukup, sedangkan peduli dan santun mendapatkan kriteria baik. 

Guru sebaiknya selalu memberikan 

motivasi dan contoh agar siswa dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

11 Karel Aqso Narendra 

Perilaku syukur yang ditunjukkan Aqsa pada siklus ini adalah sangat 

baik, Aqsa selalu mengucap syukur setelah selesai mengerjakan tugas 

yang diberikan. Saat berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan 

juga mendapatkan kriteria baik. Sikap sosial disiplin, peduli, dan santun 

juga mendapatkan kriteria cukup 

Guru sebaiknya selalu memberikan 

motivasi dan contoh agar siswa dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

12 Marsya Mahadewi 

Perilaku syukur dan berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan 

yang ditunjukkan Marsya pada siklus ini adalah baik. Sikap sosial 

disiplin, peduli, dan santun juga mendapatkan kriteria cukup 

Guru sebaiknya selalu memberikan 

motivasi dan contoh agar siswa dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

13 
Muhammad Akmal 

Fedya 

Perilaku syukur dan berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan 

yang ditunjukkan Fedya pada siklus ini adalah baik. Sikap sosial disiplin 

mendapatkan kriteria baik, sedangkan peduli dan santun mendapatkan 

kriteria sangat baik 

Guru harus memotivasi siswa agar dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

14 

Muhammad Kezban 

Ramadzan 

Perilaku syukur yang ditunjukkan Kezban pada siklus ini adalah cukup. 

Saat berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan juga mendapatkan 

skor 2 dengan kriteria cukup. Sikap sosial disiplin dan peduli 

mendapatkan kriteria baik, dan sikap santun mendapatkan kriteria sangat 

baik 

Guru harus memotivasi siswa agar dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

15 
Muhammad Raihan 

Maulana Thori 

Perilaku syukur dan berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan 

yang ditunjukkan Raihan pada siklus ini adalah baik. Sikap sosial 

disiplin mendapatkan kriteria cukup, sedangkan sikap peduli dan santun 

mendapatkan kriteria baik 

Guru harus memotivasi siswa agar dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

16 Nadendra Rakhadani 

Perilaku syukur yang ditunjukkan Dendra pada siklus ini adalah cukup. 

Saat berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan juga mendapatkan 

kriteria sangat baik. Sikap sosial disiplin, peduli, dan santun juga 

mendapatkan kriteria baik 

Guru harus memotivasi siswa agar dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

17 Najwa Alya Perilaku syukur yang ditunjukkan Alya pada siklus ini adalah cukup. Guru harus memotivasi siswa agar dapat 
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ramadhani Saat berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan juga mendapatkan 

kriteria baik. Sikap sosial disiplin mendapatkan kriteria cukup, 

sedangkan sikap peduli dan santun mendapatkan kriteria sangat baik 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

18 
Najwa Rachmania 

Galuh Arrofi 

Perilaku syukur yang ditunjukkan Rachma pada siklus ini adalah cukup. 

Saat berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan juga mendapatkan 

kriteria sangat baik. Sikap sosial disiplin mendapatkan kriteria cukup, 

sedangkan peduli dan santun juga mendapatkan kriteria baik 

Guru harus memotivasi siswa agar dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

19 Nayla Hasna 

Perilaku syukur yang ditunjukkan Nayla pada siklus ini adalah cukup. 

Saat berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan juga mendapatkan 

skor 2 dengan kriteria cukup. Sikap sosial disiplin dan peduli 

mendapatkan kriteria cukup, dan santun mendapatkan kriteria baik 

Guru harus memotivasi siswa agar dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

20 Dhanish Almira Putri 

Perilaku syukur yang ditunjukkan Danish pada siklus ini adalah cukup. 

Saat berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan juga mendapatkan 

kriteria baik. Sikap sosial disiplin, peduli, dan santun juga mendapatkan 

kriteria cukup 

Guru harus memotivasi siswa agar dapat 

meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 
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Jurnal Penilaian KI 1 dan KI 2 

Siklus III 

 

SD  : Isriati Baiturrahman 1 Semarang 

Hari, Tanggal : Rabu, 20 Agustus 2014 

Nama Guru : Silvia Wulan sari  

  
No  Nama Siswa Perilaku yang diamati Tindak Lanjut 

1 

Adelia Yuvi Alifiani 

Perilaku syukur yang ditunjukkan Adel adalah cukup, Adel kadang-

kadang mengucap syukur setelah selesai mengerjakan tugas yang 

diberikan. Saat berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan juga 

mendapatkan kriteria baik. Sikap sosial disiplin mendapatkan kriteria 

baik, sedangkan peduli dan santun juga mendapatkan kriteria cukup. 

Guru harus lebih memotivasi siswa 

agar dapat meningkatkan dan 

menanamkan sikap spiritual dan sosial 

yang ada dalam dirinya. 

2 

Afif Agida 

Syihabuddin 

Perilaku syukur dan berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan 

yang ditunjukkan Afif  pada siklus ini adalah baik. Sikap sosial 

disiplin, peduli, dan santun juga mendapatkan kriteria baik. 

Guru harus lebih memotivasi siswa 

agar dapat meningkatkan dan 

menanamkan sikap spiritual dan sosial 

yang ada dalam dirinya. 

3 

Alawi Muhammad 

Ilmi 

Perilaku syukur yang ditunjukkan Alawi pada siklus ini adalah baik. 

Saat berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan juga 

mendapatkan kriteria sangat baik. Sikap sosial disiplin mendapatkan 

kriteria sangat baik, peduli dan santun mendapatkan kriteria baik. 

Guru harus lebih memotivasi siswa 

agar dapat meningkatkan dan 

menanamkan sikap spiritual dan sosial 

yang ada dalam dirinya. 

4 

Ardhy Sakti Airlangga 

Putra 

Perilaku syukur yang ditunjukkan Langga adalah sangat baik. Saat 

berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan juga mendapatkan  

kriteria baik. Sikap sosial disiplin dan peduli mendapatkan kriteria 

cukup, sedangkan santun mendapatkan kriteria sangat baik. 

Guru harus memotivasi siswa agar 

dapat meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

5 

Az-Zahra Nayla 

Irawan 

Perilaku syukur yang ditunjukkan Zahra adalah sangat baik. Saat 

berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan juga kriteria baik. 

Sikap sosial disiplin dan peduli mendapatkan kriteria baik, dan santun 

mendapatkan kriteria cukup. 

Guru harus memotivasi siswa agar 

dapat meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

6 Carrisa Aulia Herrera Perilaku syukur Carissa mendapatkan kriteria cukup, berdoa sebelum Guru harus memotivasi siswa agar 
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dan setelah melakukan kegiatan yang ditunjukkan Carisa pada siklus 

ini mendapatkan kriteria sangat baik. Sikap sosial disiplin dan peduli 

mendapatkan kriteria cukup, sedangkan sikap santun mendapatkan 

kriteria sangat baik. 

dapat meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

7 

Deva Fausta Putra 

Ardanto 

Perilaku syukur yang ditunjukkan Deva pada siklus I ini adalah baik. 

Saat berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan juga 

mendapatkan kriteria baik. Sikap sosial disiplin mendapatkan kriteria 

sangat baik, sikap peduli mendapatkan kriteria cukup, sedangkan 

sikap santun mendapatkan kriteria baik. 

Guru harus memotivasi siswa agar 

dapat meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

8 

Fazli Rasendrian 

Ataya 

Sikap syukur dan berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan 

yang ditunjukkan Fazli pada siklus ini adalah baik dan sangat baik. 

Sikap sosial disiplin dan santun mendapatkan kriteria sangat baik, 

dan sikap peduli mendapatkan kriteria baik. 

Guru harus memotivasi siswa agar 

dapat meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

9 
Ferrari Habierajasa 

Erlangga Wibisono 

Perilaku syukur dan saat berdoa sebelum dan setelah melakukan 

kegiatan yang ditunjukkan Ferrari pada siklus ini adalah sangat baik 

dan baik. Sikap sosial disiplin dan santun mendapatkan kriteria 

sangat baik, sedangkan sikap peduli mendapatkan kriteria baik. 

Guru harus memotivasi siswa agar 

dapat meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

10 Firman Alif Prasetyo 

Perilaku syukur dan berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan 

yang ditunjukkan Firman pada siklus ini adalah baik. Sikap sosial 

disiplin mendapatkan kriteria cukup, sedangkan peduli dan santun 

juga mendapatkan kriteria baik. 

Guru harus memotivasi siswa agar 

dapat meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

11 Karel Aqso Narendra 

Perilaku syukur dan berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan 

juga mendapatkan kriteria sangat baik. Sikap sosial disiplin dan 

peduli mendapatkan kriteria cukup, dan sikap santun juga 

mendapatkan kriteria sangat baik 

Guru harus memotivasi siswa agar 

dapat meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

12 Marsya Mahadewi 

Perilaku syukur dan berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan 

mendapatkan kriteria baik. Sikap sosial disiplin, peduli, dan santun 

juga mendapatkan kriteria cukup 

Guru harus memotivasi siswa agar 

dapat meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

13 
Muhammad Akmal 

Fedya 

Perilaku syukur dan sebelum dan setelah melakukan kegiatan  yang 

ditunjukkan Fedya pada siklus ini adalah baik. Sikap sosial disiplin 

dan santun juga mendapatkan kriteria sangat baik, sedangkan sikap 

Guru harus memotivasi siswa agar 

dapat meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 
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peduli mendapatkan kriteria baik 

14 
Muhammad Kezban 

Ramadzan 

Perilaku syukur yang ditunjukkan Kezban pada siklus ini adalah 

cukup. Saat berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan juga 

mendapatkan kriteria sangat baik. Sikap sosial disiplin mendapatkan 

kriteria baik, peduli mendapatkan kriteia cukup, dan santun 

mendapatkan kriteria sangat baik 

Guru harus memotivasi siswa agar 

dapat meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

15 
Muhammad Raihan 

Maulana Thori 

Perilaku syukur dan berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan 

yang ditunjukkan Raihan pada siklus ini adalah baik. Sikap sosial 

disiplin mendapatkan kriteria cukup, peduli dan santun mendapatkan 

kriteria baik 

Guru harus memotivasi siswa agar 

dapat meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

16 Nadendra Rakhadani 

Perilaku syukur yang ditunjukkan Dendra pada siklus ini adalah baik. 

Saat berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan juga 

mendapatkan kriteria sangat baik. Sikap sosial disiplin dan santun 

juga mendapatkan kriteria baik, sedangkan sikap disiplin 

mendapatkan kriteria sangat baik 

 

Guru harus memotivasi siswa agar 

dapat meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

17 Najwa Alya ramadhani 

Perilaku syukur dan berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan 

yang ditunjukkan Alya pada siklus ini adalah sangat baik. Sikap 

sosial disiplin mendapatkan kriteria baik, sedangkan  peduli dan 

santun mendapatkan kriteria sangat baik 

Guru harus memotivasi siswa agar 

dapat meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

18 
Najwa Rachmania 

Galuh Arrofi 

Perilaku syukur dan berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan 

yang ditunjukkan Rachma pada siklus ini adalah sangat baik. Sikap 

sosial disiplin, peduli, dan santun juga mendapatkan kriteria baik. 

Guru harus memotivasi siswa agar 

dapat meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

19 Nayla Hasna 

Perilaku syukur dan berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan 

yang ditunjukkan Nayla pada siklus ini adalah baik. Sikap sosial 

disiplin dan peduli mendapatkan kriteria cukup, sedangkan sikap 

santun mendapatkan kriteria baik 

Guru harus memotivasi siswa agar 

dapat meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 

20 Dhanish Almira Putri 

Perilaku syukur yang ditunjukkan Danish pada siklus ini adalah 

sangat baik. Saat berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan 

juga mendapatkan kriteria baik. Sikap sosial disiplin mendapatkan 

kriteria baik, peduli dan santun juga mendapatkan kriteria cukup 

Guru harus memotivasi siswa agar 

dapat meningkatkan sikap spiritual dan 

sosialnyanya. 
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Mengtahui  

Kolaborator Peneliti 
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